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Abstrakt
Název:

Kritéria pro porovnání fitness center z pohledu zákazníka

Cíle:

Cílem této bakalářské práce je sestavení vnitřních a vnějších faktorů
(kritérií), které ovlivňují zákazníkovo rozhodování při volbě fitness
centra. Dalším úkolem práce je vyhodnocení primárně sestavených
kritérií podle zákaznických preferencí. Jinými slovy jsou tato kritéria
hodnocena podle důležitosti samotnými zákazníky.

Metody:

Tato práce je založena na dvou typech primárních zdrojů, které slouží
k sestavení kritérií a následnému škálování. Kvalitativní metoda
polostrukturovaného rozhovoru zajišťuje doplnění teoretických základů a
data o současných i tradičních marketingových metodách. Naopak
kvantitativní metoda poskytuje informace o preferencích jednotlivých
zákazníků. Prvky, podle kterých zákazník zvolí nejvhodnější fitness
centrum, jsou vyhodnoceny podle důležitosti.

Výsledky:

Služby tohoto odvětví by měly reagovat na zákazníkovy požadavky a
potřeby. Tato práce mapuje faktory, na které jsou zákazníci citlivější, a
na které naopak mnoho důrazu nekladou. Jednotlivá fitness centra tak
mohou zjistit své silné stránky, nebo mohou objevit prostor pro
optimalizaci a inovaci. Při objektivním zhodnocení podniku může práce
sloužit jako “návod“ pro provozovatele fitness center. Zaměřením se na
zásadní kritéria mohou provozovatelé zvýšit návštěvnost či oblíbenost
svého podniku. Zároveň je práce přínosem i pro případné cvičence, kteří
si nejsou jisti výběrem vhodného fitness centra, které bude dlouhodobě
splňovat jejich požadavky.

Klíčová slova: Vnější faktory, vnitřní faktory, služby

Abstract
Title:

Customer standards for comparing fitness gyms.

Objectives:

The goal of the bachelor thesis is to assemble inside and outside
standards, which influence customers decisions on choosing fitness gym.
Next objective is to evaluate primary assembled standards by the
customer preference. In other words, these standards are evaluated by the
importance of the customer.

Methods:

The bachelor thesis is based on two types of primary sources that allow
to assemble the standards and their scaling. Qualitative method of
semistructured interview completes theretical basics and ensures current
and traditional marketing data. However, quantitative method ensures
customers preferences. Standards, that infulence customers for choosing
the most convinient fitness gym, are evaluated by the importance.

Results:

Fitness service should respond to the customer demands and needs. The
thesis monitors significant and unimportant customer standards. Using
the thesis, fitness gyms will be able to discover the right things for
optimalization and innovation. The thesis can be also used as a manual
for the fitness gym owners. These people can increase preference of their
gym, if they focus on the significant standards. The thesis can be used by
the beginner athletes too, if they are not sure, what fitness gym is the
most suitable for them.

Key words: Outside standards, inside standards, service
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1 Úvod
Služby, terciální sektor ekonomiky, obecně zahrnují obrovské množství podniků
s bohatým spektrem zaměření. V současné době, kdy sedavá zaměstnání, pohodlí a
jednoduchost pravidelných činností ulehčují každodenní život, je aktuální řešit jednu
důležitou věc, a sice zdraví. Myslím, že většina lidí si uvědomuje, co je zdravé či
nezdravé, co je špatné pro jejich tělo a co by mohlo naopak zdraví zlepšit. Každý si
v určitou fázi života uvědomíme, že je něco špatně a že je potřeba pro sebe něco udělat.
Bohužel, ne každý dokáže svědomitě a s pílí dodržovat základní pohybové a stravovací
návyky, které mají následně pozitivní vliv na celkovou fyzickou a psychickou kondici.
Když tomu tak ale je, a jedinec se pro sebe rozhodne něco udělat, využije
pravděpodobně specificky zaměřenou službu týkající se zdraví. Od masáží, přes nutriční
poradenství, fyzioterapii apod. Mezi nejnavštěvovanější místa patří bezpochyby fitness
centra. S rozvojem kulturistiky a silových sportů přichází podniková aktivita i v oblasti
poskytovaných služeb stejného zaměření – kondiční trenéři, trenéři fitness, provozování
tělocvičen, doplňky stravy apod. Do jakého zařízení však zákazník půjde zapracovat na
svém zdraví? Jaké zařízení bude vyhovovat jeho požadavkům a očekáváním?
Říká se, že: „Každé zboží má svého kupce.“ Potřeby a preference spotřebitelů jsou
individuální, ať už jde o výrobky či služby. Tato práce je zaměřena na zkoumání
zmíněných služeb, konkrétně provozování fitness center. Cílem však není klasická
analýza marketingové komunikace nebo image firmy, nýbrž zkoumání názoru
samotných zákazníků. Služba, jako taková, je především o respektování zákaznických
požadavků. Cílem každého provozovatele či majitele fitness centra je vysoká
návštěvnost, spokojení zákazníci, správná atmosféra a s tím související zisky. Jak ale
reaguje zákazník?
Říká se, že: „sto lidí, sto chutí.“ Toto pořekadlo obecně zahrnuje prakticky cokoli.
Znatelnější je však toto tvrzení u služeb. Jak již bylo řečeno, moderní doba, usnadňující
každodenní život, nemá zrovna pozitivní vliv na naše zdraví. Lidem však záleží na
jejich zdraví a vyhledávají pomoc. Jejich cílem je následně specifická činnost, pomocí
které zlepšují svoji kondici a psychiku. Na základě vlastní zkušenosti jsem poznal, jak
mnoho záleží na kvalitě a dostupnosti poskytovaných služeb, které následně ovlivňují
provozovanou činnost ve fitness centru.
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Inspirací této studie je snaha přispět k objasnění těch faktorů, na kterých potencionálním
návštěvníkům nejvíce záleží, když se rozhodují o výběru fitness centra a jeho služeb.
Spoluprací s několika odborníky a následně s lidmi, kteří se fitness věnují, je možné
zkoumat, na jakých faktorech méně či více záleží. Co ovlivní zákazníka natolik, aby
zvolil to, či ono zařízení, nebo proč určité fitness centrum opustil a začal navštěvovat
jiné.
Ačkoli je samotná práce poměrně prakticky založená, je třeba využít základy v odborné
literatuře a článcích. Praktická část využívá kvalitativního i kvantitativního výzkumu,
přičemž nejdůležitější je samozřejmě názor zákazníků. Velký potenciál byl shledán
v praktickém využití práce, kdy mohou provozovatelé a majitelé fitness center zjistit a
následně zlepšit jednotlivé faktory ovlivňující stálé a potenciální zákazníky.
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2 Teoretická východiska
2.1 Služby
Diferenciace fyzických produktů je v dnešní době vysoké konkurence poměrně obtížná.
Společnosti a podniky sází na poskytování služeb nad rámec klasického prodeje.
Můžeme toto tvrzení demonstrovat například na včasném vyřízení objednávek, brzkém
zodpovězení dotazů nebo zpříjemnění procesu nákupu. Příkladem může být roční
příjem firmy IBM, která působí v počítačovém průmyslu, přičemž primárním zdrojem
zisků bývala pouze výroba a prodej softwaru či hardwaru. Po přelomu tisíciletí téměř
polovina ročního přijmu IBM pramenila právě ze služeb a činila cca 80 miliard dolarů.
Můžeme předpokládat, že dnes bude tato částka ještě vyšší (KOTLER a KELLER,
2013).
Služby můžeme chápat jako nehmotný produkt. Lze konstatovat, že objem služeb je
adekvátní úrovni ekonomiky dané země. Jinými slovy, čím je země a její ekonomika
rozvinutější, tím je terciální sektor objemnější a zaujímá hlavní postavení v porovnání s
primárním a sekundárním sektorem. Za rozvojem služeb stojí zvyšující se životní
úroveň, otevřenost ekonomiky, kvalifikace poskytovatelů služeb a zdravé konkurenční
prostředí. Poptávka po službách jako takových se zvyšuje i v oblasti sportu a
tělovýchovy. Vlivem globalizace a migrace se podniky optimalizují a zlepšují. Dále si
můžeme všimnout i nových, moderních podniků nebo metod, které se s rozvojem
domácí ekonomiky, informačního spreadu pomocí internetu a zmíněném vlivu
globalizace rozvíjí každým dnem. (FÁREK a KRAFT, 2012)
PRIDE a FERRELL (1991) popisují službu jako složitý produkt, představuje soubor
hmotných a nehmotných prvků, mezi které patří funkční, sociální a psychologické
užitky nebo výhody.
HORÁKOVÁ (1992) zmiňuje služby ve své definici produktu takto „produktem
rozumíme hmotný i nehmotný statek, jenž je předmětem zájmu určité skupiny osob či
organizací. Produktem je tedy výrobek, služby, myšlenka, volební program atd. V
marketingu je produkt pojímán šířeji než v běžném životě. Tímto termínem se označuje
celková nabídka zákazníkovi, tedy nejen zboží nebo služby samy o sobě, ale také další
abstraktní nebo symbolické skutečnosti, jako prestiž výrobce či prodejce, obchodní
značka, kultura prodeje a další a další“ (s. 36).
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KOTLER (2007) definuje službu jako „jakoukoli aktivitu nebo výhodu, kterou může
jedna strana nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její
produkce může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem“ (s. 710).
BOUČKOVÁ (2003) vymezuje čtyři elementární vlastnosti služeb:
•

Nehmotnost

•

Nestálost

•

Neoddělitelnost

•

Neskladovatelnost

Je patrné, že služba je považována za složitější předmět nabídky určitého subjektu. Její
zpracování, produkce a distribuce je komplikovanější, a sice kvůli tvoření
provázanějšího vztahu mezi podnikem a zákazníkem. Spotřebu služby lze považovat za
proces, který propojuje zisk podniku se spokojeností zákazníka, kdy po celou dobu
dominuje lidský faktor.
2.1.1 Sportovní služby
V předchozí kapitole najdeme obecnější definice služeb. Pokud shrneme nejdůležitější
prvky služeb (nehmotnost, absence vlastnictví apod) a aplikujeme je do oblasti
tělovýchovy a sportu, dostáváme se ke specifičtější verzi, která je popsána několika
autory. Definice jsou však vsazeny do širší roviny, a sice označované jako sportovní
produkt.
Podle ČÁSLAVOVÉ (2009) lze považovat za sportovní produkt „veškeré hmotné a
nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se
v oblasti tělesné výchovy a sportu“ (s. 116).
MULLIN, HARDY, SUTTON (2000) definují sportovní produkt jako „svazek užitků“
zahrnující jádro produktu a jeho další nástavbu. Do jádra sportovního produktu zahrnují
čtyři složky:
•

Forma hry (včetně pravidel a herních technik)

•

Hráči

•

Sportovní výbava a výstroj

•

Místo
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Mezi nadstavbové prvky patří: vstupenky, programy k soutěžím, audiovizuální
nahrávky, hudba, statistiky, maskoti. Tyto nadstavbové prvky „žijí“ ještě dlouho po
sportovní akci nebo sportovní sezony.
Např.: ČÁSLAVOVÁ (2004) dělí produkty v oblasti sportu následovně:
a) Základní produkty tělesné výchovy a sportu
•

Nabídka tělesných cvičení

•

Nabídka sportovních akcí

•

Nabídka turistických akcí

b) Produkty vázané na osobnost
•

Sportovní výkony vázané na osobnost sportovce

•

Výkony trenérů

•

Reklamní vystoupení sportovců

c) Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu
•

Myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast

•

Sportovní informace šířené médii

•

Hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu

d) Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty
•

Tělovýchovná a sportovní zařízení (spolková, komunální, státní)

•

Vzdělání ve sportu

•

Pojištění cvičenců a sportovců

•

Doprava na soutěže

•

Vstupenky

•

Sponzoring

•

Dary a podpora

•

Propagace zboží a suvenýry

•

Společenské akce
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e) Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu
•

Tělovýchovné a sportovní nářadí

•

Tělovýchovné a sportovní náčiní

•

Sportovní oblečení

Z uvedených definic sportovního produktu lze vypozorovat, že samotná služba je
většinou prezentována v příliš obecné rovině. Konkrétnější specifikace sportovních
služeb jsou zpracovány poskrovnu, neboť jsou autory vsazeny do širšího rámce
společně s dalšími typy sportovních produktů. Pro účely této práce se jeví nejužitečnější
dělení sportovních služeb podle ŠÍMY (2014):
a)

Podle charakteru
•

Činnost sportovních zařízení poskytující služby zákazníkům (např. fitness
centra, sportovní centra, golfové resorty apod.)

•

Sportovní zboží a poradenství (např. prodej sportovního vybavení, servis,
sportovní výživa apod.)

•

Korporátní služby (např. sponzoring, televizní práva, licence apod.)

b) Z pohledu zapojení zákazníka do sportovní akce
•

Služby s aktivní účastí zákazníka (např. sportovní soutěžení, běh, jízda na kole,
plavání, návštěva fitness centra apod.)

•

Služby s pasivní účastí zákazníka (např. podpora sportovního týmu na stadionu,
sledování sportovního přenosu v TV či na internetu apod.)

2.2 Marketingový mix
Základním stavebním kamenem marketingu, který přichází bezprostředně po zvolení
marketingové strategie, je marketingový mix. Volně můžeme marketingový mix
interpretovat jako souhrn stěžejních marketingových nástrojů, které podniky modifikují
dle své potřeby, aby ovlivnily poptávku po svých statcích.
KOTLER (2007) uvádí, že „marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby
ovlivnila poptávku po svém produktu“ (s. 70).
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Rozlišujeme několik typů marketingového mixu, přičemž pro potřeby práce využijeme
mix z pohledu subjektu (4P, popř. 7P) a z pohledu zákazníka (4C). Provázáním těchto
dvou marketingových mixů mohou dosahovat podniky potřebných výsledků, zvlášť u
služeb typu fitness.
KOTLER (2007) říká, že „vítězí ty společnosti, které uspokojí potřeby zákazníka
ekonomicky, dostupně a s využitím efektivní komunikace“ (s. 71).
2.2.1 Marketingový mix z pohledu subjektu – 7P
Dobře známý marketingový mix 4P je obvykle spojen s hmotným produktem, a sice
výrobkem. Aplikace 4P často reaguje na strategickou pozici produktu na trhu a upravuje
prvky, které jsou spojeny s úspěšným prodejem. Služba má oproti tomu charakter zcela
odlišný. Je nehmotná a nepřináší vlastnictví, přičemž může být stále předmětem
nabídky.
Klasický marketingový mix 4P obsahuje: produkt, cenu, komunikaci a distribuci.
Jednotlivé prvky jsou provázané a musí korespondovat. Například produkt musí být
adekvátní ceně apod. KOTLER (2007) popisuje složky jednotlivých prvků
z marketingového mixu v následujícím schématu:

Schéma 1: Čtyři složky marketingového mixu

Zdroj: Kotler (2007) – upraveno autorem
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BOUČKOVÁ (2003) aplikuje marketingový mix 4P na služby tím, že jej modifikuje a
doplní (o další “P“). Nejznámějšími doplněními jsou podle ní tyto kombinace:
•

People – lidé

•

Physical evidence – fyzická přítomnost

•

Process – proces

•

Participants – účastníci

•

Physical evidence – fyzická přítomnost

•

Process – proces

•

People – lidé

•

Packaging – balík služeb

•

Programming – tvorba programů

•

Partnership – spolupráce

2.2.2 Marketingový mix pohledu zákazníka - 4C
Mix 4P z předchozí kapitoly reflektuje pohled prodejců a firem na jednotlivé
marketingové nástroje, pomocí kterých ovlivňují zákazníky. Pokud se ale podíváme na
problematiku z druhé strany, lze konstatovat, že zákazník musí vidět v jednotlivých
marketingových nástrojích výhodu a uspokojení pro sebe sama. (KOTLER a KELLER,
2007)
Ostatně spotřeba určitého statku musí přinášet spotřebiteli užitek, jinak nemá smysl
statek spotřebovávat. Proto vznikl marketingový mix 4C, který odráží pohled zákazníka
a přímo navazuje na marketingový mix 4P. KOTLER a KELLER (2007) nastiňují
závislost 4P a 4C v následující tabulce:
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Tabulka 1: Složky marketingového mixu 4P a 4C

Zdroj: Kotler a Keller (2007) – upraveno autorem

2.3 Fitness obecně
Slovem “fitness“ rozumí běžný člověk pravděpodobně to, co se odehrává, když jedinec
cvičí. Faktem je, že pojem zahrnuje škálu přístupů a termínů, které se týkají jedné a
nejdůležitější věci, a sice zdraví. Světová zdravotnická organizace (2019) definovala
zdraví ve své Konstituci z roku 1946 jako „stav plné tělesné, duševní a sociální pohody
a nikoli jen jako nepřítomnost nemoci či vady“.
Pokud nahlédneme do slovníku, můžeme pojem fitness interpretovat jako “být v dobré
kondici“ - myšleno jak fyzicky, tak psychicky. STACKEOVÁ (2002) popisuje fitness
jako „cvičení ve fitness centrech, které zahrnuje cvičení na aerobních trenažérech,
posilovacích přístrojích, cvičení s činkami, ale i dodržování určitého životního stylu,
jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení postavy a zároveň i upevňování zdraví
a rozvoj síly“ (s. 1). Hlavní myšlenkou fitness je tedy udržování zdravého životního
stylu za využití patřičných služeb a produktů, které jsou nabízeny různými podniky v
tomto odvětví.
Nedílnou součástí podniků zabývajícími se poskytováním služeb pro zlepšení zdraví a
kondice jsou bezpochyby fitness centra. Ty představují zařízení, ve kterém může
zákazník provozovat určité činnosti zlepšující jeho fyzickou a psychickou kondici, a to
díky technickému vybavení (činky nebo stroje) a lidskému faktoru v podobě instruktorů
a trenérů. Další prvky nabízené podobnými centry mohou být např. fyzioterapeutické
služby nebo doplňky stravy. Fitness centra zjednodušeně nabízí možnosti pro zlepšení
zdraví a kondice zákazníka.
Aby však mohl zákazník správně provozovat činnost zlepšující jeho fyzický a
psychický stav, využívá většinou odborné pomoci. Tu může nabídnou např. odborná
literatura nebo instruktor. V druhém případě spoléhá zákazník na zkušenosti a vzdělání
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zaměstnance fitness centra. Poskytovaná služba v podobě řízeného tréninku se však liší
u každého podniku, resp. instruktora.
HOJDA (2007) radí začínajícím cvičencům takto: „před tím, než si vyberete fitness
centrum, uskutečněte jeho návštěvu nejlépe ve špičce a vyptejte se obsluhujícího
personálu na všechno, co Vás zajímá. Kvalitní fitness centrum mívá kvalitní personál a
zejména kvalitní vybavení a sociální zařízení“ (s. 14).
2.3.1 Druhy a typy fitness center
Pro potřeby této práce postačí rozdělit fitness centra obecněji na následující:
1) Low budget fitness centra
Jde o centra s nízkými cenami a základními službami. Obvykle disponují
minimálním počtem zaměstnanců a menším prostorem s elementárním vybavením.
Navštěvují je většinou stále stejní zákazníci, kteří služby daného fitness centra
využívají již delší dobu a bydlí v jeho blízkém okolí. Zákazník může zakoupit
jednorázové vstupné, zvýhodněnou permanentku na několik vstupů a měsíční
paušální permanentku. Kvalita vybavení a služeb je na základní úrovni, nicméně
uspokojí požadavky nenáročných spotřebitelů při nízké ceně. Obvykle nalezneme
tato zařízení ve vesnicích a menších městech. Atmosférou mohou připomínat rodinný
podnik. Příkladem může být jakákoli menší posilovna jako Fitpro Říčany nebo
Parabellum Květnice.

2) Common fitness centra
S další úrovní kvality dochází k rozšíření v několika segmentech. Podnik tohoto typu
zaměstnává více zaměstnanců, včetně trenérů s různým zaměřením. Poskytuje
nadstandardní vybavení a zóny pro cvičení např. aerobiku nebo s vlastní vahou.
Stejně tak můžeme konstatovat vyšší kvalitu sociálního zařízení, šaten a občerstvení.
Vše je poskytováno s větším důrazem na marketing, přičemž personál dodržuje
nastavený standard přístupu k zákazníkům. K zakoupení přibývá možnost stálého
členství, umožňující ekonomické zvýhodnění. Členem zákazník zůstává minimálně
jeden rok. Vyvázání se z takové členské smlouvy většinou umožňuje pouze zranění
potvrzené lékařem nebo změna trvalého bydliště. S jistotou lze říci, že taková fitness
centra uspokojí náročnější klienty, kteří jsou ochotni dojíždět z větších vzdáleností.
Jako příklad poslouží Ice arena fitness Říčany nebo Sportcentrum Evropská v Praze.
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3) Commercial fitness centra
Fungující v rámci známých řetězců. Úroveň a kvalita služeb či vybavení je nastavena
plošně a poskytuje velmi vysoký standard. Jednorázové vstupné je cenově většinou
nastaveno tak vysoko, že nutí zákazníky využívat pouze dlouhodobého členství.
Velikost a kvalita podniku je oproti zmíněným typům o další úroveň výš, a to díky
kapitálové vybavenosti. Objemnější zdroje jsou využívány na propracovaný
marketing, špičkové vybavení a zkušené trenéry. Dále jsou nabízeny nadstandardní
prvky, jako např. vířivky, sauny, masáže apod. Součástí nabídky jsou také skupinové
lekce, bazén či pára. Takový podnik uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky, s čímž
samozřejmě přichází oproti předchozím typům znatelně vyšší ceny. Nejznámějšími
řetězci takového typu jsou Pure Jatomi fitness nebo Form Factory.

2.3.2 Druhy sportů a aktivit ve fitness
Pohybové aktivity, silný duch, fyzická připravenost, síla, proporcionalita lidského těla,
tělesná kultura. Tyto a další pojmy provázané s termínem fitness sahají historicky do
dob antiky. Za zmínku jistě stojí antické lázně nebo fenomén olympijských her.
Pokud pomineme cvičení za cílem zlepšení výkonu v jiném sportu, můžeme
osamostatnit několik sportů a disciplín. Mezi tyto samostatné sporty řadí historické
prameny klasické vzpírání, které se objevilo už na prvních novodobých olympijských
hrách roku 1896. V druhé polovině 20. století se od vzpírání odděluje silový trojboj a
kulturistika. Z té se následně vyvíjí mnoho dalších směrů, které se následně propojují s
dalšími sporty (JOUJA, 2013).
ČÁSLAVOVÁ (2009) popisuje fitness-boom v 70. letech takto: “Fitness boom se začal
projevovat v ČR na rozdíl od USA začátkem 90. let. Podnětem pro něj byla možnost
podnikání v oboru živnosti (provozování zařízení pro regeneraci a rekondici). Počáteční
vlna provozu těchto zařízení byla mohutná, především v Praze a dalších velkých
městech. Většinou šlo o malá zařízení do velikosti 150 m2. Provoz těchto zařízení je
spjatý s prodejem placených tělovýchovných služeb (kondiční kulturistika, aerobic,
stepaerobic, kalanetika apod.) a s prodejem výrobků jako je fitness oblečení, prodej
zdravé výživy“ (s. 130).
V dnešní době tak rozlišujeme nespočet fitness aktivit a přístupů, které se následně
propojují a mají různá využití. Tyto směry, napomáhající udržovat zdravé tělo i ducha,
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využívají lidé individuálně a podle vlastních potřeb. Mluvíme např. o rekreačním
využití, rekonvalescenčním využití po utrpění zranění, využití pro zlepšení výkonu v
jiném sportu, nebo za cílem vrcholového soutěžení v kulturistice a silových
disciplínách. (JARKOVSKÁ, 2009)
Pro potřeby této práce můžeme fitness aktivity rozdělit do třech kategorií:
1) Aerobní cvičení
JARKOVSKÁ a JARKOVSKÁ (2009) popisují aerobní cvičení jako
“dostatečně intenzivní a dlouhodobé cvičení, které má vytrvalostní charakter.
Zatěžuje výrazně srdeční a dýchací soustavu a vyžaduje velkou spotřebu kyslíku.
Patří sem např. běh, cyklistika, plavání a aerobní gymnastika“ (s. 204).
Provozováním takového cvičení lidé zlepšují svou fyzickou připravenost a
vytrvalost. Zároveň dochází k redukci tukových zásob a minimální tvorbě
svalové hmoty. Často bývají činnosti aerobního typu cvičeny skupinově
(aerobik, spinning).
2) Anaerobní cvičení
Tato cvičení mají krátkodobý charakter bez nároků na zvýšený přísun kyslíku.
Většinou slouží pro tvorbu síly a svalové hmoty. JARKOVSKÁ a
JARKOVSKÁ (2009) definují anaerobní cviky jako “pohyb, pomocí kterého
působíme na vybranou svalovou skupinu ve zvoleném tempu a rytmu. Má určený
směr pohybu, který provádíme trupem, hlavou nebo končetinami. Cvičíme s
vlastní vahou nebo používáme náčiní“ (s. 204). Mezi hlavní aktivity
anaerobního typu patří cvičení s činkami v posilovně nebo sprint.
3) Ostatní
Do této skupiny jsou zařazeny specifické druhy cvičení aerobního i anaerobního
charakteru. Mezi ně patří například strečink, jóga, rehabilitační činnost a
rekonvalescenční aktivity. Cvičenci je, kromě udržování se obecně “fit“,
využívají pro psychické uvolnění a správnou funkci pohybového aparátu, a sice
mobilitu.

2.4 Spotřebitel
Střet nabídky a poptávky na trhu zastupují dva subjekty. Na straně nabídky jsou to
firmy, na straně poptávky domácnosti, resp. spotřebitelé. Není od věci býti názoru, že
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spotřebitel je v dnešní době vůdčí pozicí na trhu. Pokud budeme konkrétnější, na poli
fitness tomu tak bude určitě, neboť ve službách se vše točí právě okolo našeho
zákazníka (spotřebitele). Každý jistě zná sentenci “Náš zákazník, náš pán“.
Nový občanský zákoník (2014) vymezuje spotřebitele jako “každého člověka, který
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“. Pokud přihlédneme
na kapitolu 2.1, je očividné, že spotřebitel ve službách bude koncovým a finálním
subjektem, který službu spotřebuje. Ať už díky neskladovatelnosti nebo neoddělitelnosti
služeb jako takových.
Během posledního desetiletí si v ČR můžeme všimnou vysokého nárůstu firem a tím i
zesílení konkurenčního prostředí. Zboží i služby získávají na kvalitě, přidaná hodnota
firem se zvyšuje a spotřebitelé jsou každým dnem stále více náročnější. Jak bylo již
předesíláno, zákazník, resp. spotřebitel, zaujímá na trhu vůdčí postavení a záleží tak na
firmách, kterak jsou schopny různé spotřebitele uspokojit a vyhovět jejich
požadavkům. KOTLER, WONG, SAUNDERS a ARMSTRONG (2007) popisují
křehký vztah spotřebitele a firmy takto: “Po dlouhou dobu nebylo nutné
zabývat se vztahy se zákazníky nebo jejich spokojeností. Na trhu prodávajícího – který
je charakterizován nedostatkem a skoro-monopoly – se firmy nemusí nijak zvlášť snažit,
aby zákazníky potěšily. Naproti tomu na trhu kupujícího si mohou spotřebitelé vybírat
z široké nabídky zboží a služeb. Pokud na těchto trzích prodávající nedokáže poskytnout
přijatelnou kvalitu zboží a služeb, rychle ztratí své zákazníky, které převezme
konkurence“ (s. 534). Na poli fitness bude tento vztah ještě znatelnější, neboť jde o
služby a úroveň konkurence je velmi vysoká. Pro uspokojení čím dál náročnějších
zákazníků musí firmy svůj produkt (službu) odlišit od konkurence a vytvořit určitou
přidanou hodnotu, nadstandardní prvky nebo jednoduše něco, co zákazníka přesvědčí,
že právě takové fitness centrum je to pravé.
2.4.1 Typy spotřebitelů v oblasti fitness
Klasická typologie zákazníka se většinou opírá o psychologické základy. Rozlišujeme
tak několik typů zákazníků např. podle Gretze (1992) či Woodse (1960). Profily
jednotlivých typů zákazníků následně popisují pravděpodobné chování těchto lidí a
pomohou prodejcům upravovat své jednání, pokud správně odhalí typ zákazníka, se
kterým právě komunikují.
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Zajímavou typologií vzhledem k této práci je právě od WOODSE (1960), který dělí
zákazníky na následující:
1) Vizionářští zákazníci
Ti jeví zájem hlavně o novinky a nekonvenční přístupy. Ačkoli se to týká
především elektroniky a technologií, lze očekávat podobný přístup i ve fitness,
kdy takový zákazník např. vyhledává fitness centra s nejnovějším vybavením či
druhem cvičení.
2) Hédonističtí zákazníci
Jejich zájem směřuje především k zábavě a radosti. Při aplikaci na fitness
můžeme očekávat, že např. při skupinových lekcích budou hledat podniky se
zábavnými instruktory a kvalitní atmosférou.
3) Zákazníci s představivostí
Značně oblíbení u marketingových specialistů, neboť velmi rádi reagují na
reklamy s příběhem. Do takového příběhu se takový zákazník vžije a pokud jej
již nezažil, chce ho zažít a popřípadě dotvořit. Opět při aplikaci takového
zákazníka do fitness oblasti lze očekávat, že bude navštěvovat zařízení
s kvalitním marketingem a kvalitními instruktory, kteří své klienty efektivně
vedou k jejich vysněnému cíli.
4) Bio zákazníci
Takový zákazník slyší na přírodní a ekologické produkty. Pokud si takového
člověka představíme ve fitness prostředí, můžeme očekávat, že bude využívat
přírodní doplňky stravy nebo zařízení, které disponuje venkovními prostory pro
cvičení.
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Dalším dělením, které je pro tuto práci vhodné, nepřímo souvisí s typologií zákazníků.
ČÁSLAVOVÁ (2009) popisuje výrobu zboží a služeb pro určité segmenty trhu, které
jsou zastupovány specifickými skupinami hráčů.
1. Segment – hráči s velkými hráčskými zkušenostmi
2. Segment – hráči kladoucí důraz na určitou rezonanci (ve zdroji reaguje na
vlastnosti tenisové rakety)
3. Segment – hráči, kteří hrají ve volném čase
4. Segment – začátečníci
Žádné ze zmíněných rozdělení bohužel zcela neodpovídá potřebám této práce. Na
základě analogie s nimi proto bylo vytvořeno nové. Vypozorováním určitých profilů
chování zákazníků, které se jistým způsobem projevují i ve fitness v kombinaci s
využitím předchozích kapitol (2.3.2 a 2.4.1) jej bylo možné sestavit následovně:
a) Pokročilí a profesionální cvičenci – navštěvují fitness centrum několikrát do
týdne, mají zkušenosti se cvičením a cvičí za určitým cílem
b) Účeloví cvičenci – navštěvující fitness centrum kvůli zlepšení se ve svém
primárním sportu nebo pro rekonvalescenci po např. zranění či operaci
c) Občasní cvičenci – kteří chodí do fitness centra udržovat svoji kondici a dávají
prostor hlavně psychickému odpočinku a udržení sociálních vazeb
d) Věčně začínající cvičenci – neustále hledají náplň volného času a často mění své
preference a zkouší neustále nové činnosti
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3 Cíle a úkoly práce
3.1 Cíle práce
Hlavním cílem práce je sestavení kritérií, která ovlivňují zákazníkovu preferenci při
volbě fitness centra a následné hodnocení těchto kritérií samotnými zákazníky
z hlediska důležitosti.

3.2 Úkoly práce
K získání potřebných informací a dat budou využité následující úkoly:
1) Teoretické vymezení služeb
2) Popis jednotlivých druhů fitness center
3) Vymezit skupiny cvičenců a spotřebitele jako takového
4) Navrhnout okruhy otázek polostrukturovaného rozhovoru
5) Sestavení kritérií ve spolupráci s provozovateli, trenéry a majiteli několika
fitness center pomocí výše zmíněného polostrukturovaného rozhovoru
6) Rozdělení kritérií na vnitřní a vnější, resp. přímo a nepřímo ovlivňující fitness
centrum
7) Sestavení dotazníku pro kvantitativní výzkum
8) Pilotáž sestaveného dotazníku pro ověření reliability a validity
9) Případná úprava a doplnění dotazníku
10) Kvantitativní sběr dat elektronickou formou
11) Vyhodnocení dat a shrnutí výsledků
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4 Metodika práce
Pro splnění cílů a úkolů práce byla využita kombinace kvalitativních a kvantitativních
metod sběru dat. Pro určení základního seznamu kritérií byla aplikována řada
polostrukturovaných rozhovorů. Druhá fáze výzkumu spočívala v posouzení důležitosti
sestavených kritérií zákazníky fitness center. Za tímto účelem bylo třeba sestavit
dotazník, který měl za cíl určit váhu, resp. důležitost jednotlivých kritérií při volbě
vhodného fitness centra.

4.1 Kvalitativní metoda
Cílem rozhovorů bylo zjištění kritérií, která byla v druhé fázi výzkumu hodnocena
zákazníky fitness center. Sestaveny byly dohromady tři polostrukturované rozhovory,
obsahující otázky na např. vybavenost, prostory, personál, dostupnost, ceny apod. Dále
měl respondent možnost doplnit kritéria o vlastní poznatky, čímž docházelo
k postupnému rozšiřování seznamu kritérií.
První polostrukturovaný rozhovor probíhal ve Fitness Gym Zdiměřice s provozním
fitness centra. Toto zařízení je skromně vybavené a je navštěvováno pouze několika
málo lidmi. Po cca třiceti minutách byly zaznamenáno čtrnáct.
Druhý polostrukturovaný rozhovor probíhal ve FitPro Říčany taktéž s provozním fitness
centra. Oproti předchozímu fitness centru je FitPro mnohem komerčnější, prostornější a
hojněji navštěvované. Rozhovor probíhal cca třicet minut a výstupem bylo rozšíření již
získaných kritérií o další čtyři.
Třetí a poslední polostrukturovaný rozhovor probíhal mimo fitness centrum, a sice
v kavárně s trenérem působícím v Ice Arena fitness Říčany. Rozhovor byl poměrně
krátký. Trval přibližně deset minut a výstupem bylo minimální rozšíření již sestavených
kritérií. Zaznamenána byla pouze dvě kritéria.
Výsledky konzultací byly pečlivě zaznamenány a stylisticky upraveny, aby je bylo
možné využít v elektronickém dotazování. Pro ucelení a srozumitelnost byla získaná
kritéria rozdělena na vnitřní a vnější. Obě skupiny kritérií reflektovaly služby a
sportovní produkty, které jsou nabízeny fitness centry. Zákazník je po celou dobu
návštěvy zařízení využívá za zaplacené vstupné.
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Vnitřní kritéria přímo ovlivňují fitness centrum. Jinými slovy jsou vázané přímo na
podnik (např. vybavení) a jejich modifikace je v rukou majitelů podniku, kteří změnu
dokáží realizovat v krátkém či středním časovém horizontu.
Vnější kritéria nepřímo ovlivňují zařízení, pro které mohou být aplikovány. Pokud je
majitel ze své pozice schopen změnu uskutečnit, bude se realizace povětšinou
pohybovat v delším časovém horizontu. Mezi vnější kritéria patří mimo jiné např.
parkování.

4.2 Dotazník
Po úspěšném získání potřebných kritérií bylo na řadě sestavení dotazníku, který
následně sloužil pro sběr dat u zákazníků fitness center. Součástí dotazníku byl
samozřejmě i slib anonymity a využití poskytnutých informací pouze a jenom pro účely
této práce. Informace, které měli zákazníci poskytnout, byly rozděleny do třech sekcí.
První sekce zajistila základní data o dotazovaném, jako jsou demografické informace a
pohlaví. V druhé sekci bylo zjištěno, mezi jaké cvičence se dotazovaný řadí (kapitola
3.4.1) a jaký druh cvičení obvykle provozuje, když navštíví fitness centrum (kapitola
3.3.2). Poslední sekce zajistila nejdůležitější data, a sice hodnocení sestavených kritérií
podle důležitosti. V prvních dvou sekcích bylo využito uzavřených otázek.
Demografická otázka v tomto dotazníku neobsahuje zjišťování věku, nýbrž životní
etapy dotazovaného. Na výběr byly možnosti jako např. “student“ nebo “pracující“. Pro
třetí sekci týkající se samotných kritérií bylo využito škálovaných odpovědí. Škála
obsahovala čísla 1-5. Těmito čísly dotazovaný hodnotil jednotlivá kritéria z hlediska
důležitosti. Mohl tak vyjádřit, co je pro něj důležitým faktorem, a který u něj naopak
nehraje žádnou roli.
4.2.1 Pilotáž
Pilotáž dotazníku proběhla při semináři na FTVS. Ověření validity a reliability bylo
dosaženo ve spolupráci se studenty oboru Management a marketing sportu. Během
pilotáže došlo k vyplnění devíti dotazníků v tištěné formě. Po vyhodnocení došlo
k úpravě dotazníku ve dvou krocích.
První úpravou byla sekvence otázek do následujícího pořadí: otázka na obvyklý typ
cvičení, rozřazení do předepsaných skupin cvičenců, hodnocení kritérií, identifikační
údaje o pohlaví a profesi. Závěr dotazníku byl doplněn o poděkování a krátké
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povzbuzení dotazovaných. Přehlednější zaznamenání změn je obsaženo v následující
tabulce:
Tabulka 2: Sekvence otázek

Zdroj: Vlastní zpracování
Druhou úpravou byla stylistická úprava jednoho kritéria. Vnější faktor 11 v původním
znění “Vybavení recepce/baru (doplňky stravy)“ byl upraven na “ Doplňky stravy a
prodej sportovního vybavení na baru/recepci“.

4.3 Kvantitativní metoda
Připravený dotazník byl elektronickou formou rozeslán a šířen pomocí sociálních sítí.
Sběr dat probíhal tři dny (3.8–5.8. 2019). Titulek upozorňoval o určení pro respondenty,
kteří navštěvují nebo již někdy navštívili fitness centrum, čím došlo k dostatečné selekci
cílové skupiny, která znázorňovala základní soubor. Vzhledem k celkovému počtu
vyplněných dotazníků byl zvolen dostupný vzorek respondentů. K žádné selekci nebo
záměrným výběrům z vyplněných dotazníků tedy nedošlo. Předpokládaná doba
vyplňování (5 minut) se v praxi ukázala jako nepřesná. 87 % dotazovaných dokázalo
zodpovědět na otázky v rozmezí 1-4 minut.
Elektronická metoda dotazování představovala několik výhod. Mezi nejdůležitější patří
efektivní šíření, nulové náklady a časová nenáročnost. K výzkumu byl použit server
survio.com, který nabízí mnohá nastavení vzhledu, popisků a samotných otázek. Design
webové stránky s dotazníkem vypadal velice elegantně a jednoduše. Samotný server
survio.com vyhodnocuje do jisté míry sesbíraná data a vypracovává automaticky
několik grafů.
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4.4 Analýza dat
Po ukončení sběru dat došlo ke kontrole vyplněných dotazníků. Poněvadž byly v
dotazníku všechny otázky zaškrtnuty autorem jako povinné, nebyly shledány žádné
chyby či odchylky ve vyplněných dotaznících. Server survio.com vyhodnocuje
poskytnuté informace a vypracovává několik grafů. Pro sjednocení barev a typů grafů
však bylo využito programu Microsoft Excel.

28

5 Prezentace výsledků
V této kapitole budou rozebrány výsledky šetření v několika kapitolách. Každá kapitola
sleduje určité skupiny lidí a ukazuje jejich odpovědi. Bezprostředně po prezentaci
jednotlivých výsledků následuje jejich interpretace z důvodu větší přehlednosti.

5.1 Hodnocení sestavených kritérií
V této kapitole jsou odpovědi vyhodnoceny plošně, bez předchozí selekce respondentů
(např. podle pohlaví) na specifické skupiny. Demografické otázky a rozdělení cvičenců
do skupin tudíž v tomto případě nehraje žádnou roli. Stěžejní otázky pro tuto část budou
pouze otázky 3 a 4, zabývající se hodnocením kritérií.
Respondenti, kterých bylo dohromady 53, využívali u obou skupin otázek škálovaných
odpovědí na stupnici 1-5. Volná interpretace jednotlivých hodnot zní následovně:

1 = nehraje u mě absolutně žádnou roli
2 = není pro mě nijak zvlášť důležitým prvkem
3 = spokojím se s tím co je
4 = je u mě důležitým faktorem, ale dokážu si poradit
5 = je u mě zásadním faktorem

5.1.1 Vnější faktory
Jak bylo již předesíláno, vnější faktory nepřímo ovlivňují fitness centrum. Mohou však
být pro některé zákazníky důležitými prvky při výběru vhodného zařízení, které
vyhovuje jejich potřebám a preferencím. Vnějších faktorů bylo sestaveno dohromady
šest a jsou následující:
a) Vzdálenost fitness centra od mého bydliště, školy či zastávky
b) Prostorné parkoviště v blízkosti fitness centra
c) Podpora multisport karty
d) Fitness centrum navštěvují moji přátelé
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e) Propagace a reklama mě ujišťují o inovacích a aktuálnosti (fitness centrum
“žije“)
f) Fitness centrum je navštěvováno mnoha lidmi

Vnější faktor č. 1
Vzdálenost fitness centra od mého bydliště, školy či zastávky
Tento faktor znázorňuje ochotu zákazníků dojíždět (MHD či automobil) do zařízení,
které navštěvují. Nepsané pravidlo říká: “Fitness centrum by mělo být vzdálené
maximálně 10 minut jízdy autem“.
Graf 1: Vzdálenost fitness centra od mého bydliště, školy či zastávky

Zdroj: vlastní zpracování
Podle výsledků lze konstatovat, že pro nadpoloviční většinu dotazovaných, konkrétně
56,6 % (hodnoty 4 a 5), je vzdálenost fitness centra velmi důležitým faktorem. Pouze
11,3 % (hodnoty 1 a 2) dotazovaných hodnotí toto kritérium jako “méně důležité“ nebo
u nich nehraje vůbec žádnou roli. 32,1 % dotazovaných se spokojí s tím co nabízí blízké
okolí. Dalo by se očekávat, že většina zákazníků bydlí nebo pracuje v bližším okolí
fitness centra. To může usnadnit např. propagaci nebo informování o různých akcích či
eventech. Marketingové tahy tak mohou být zaměřovány přímo na stálé nebo
potencionální klienty v okruhu několika kilometrů.
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Vnější faktor č. 2
Prostorné parkoviště v blízkosti fitness centra
Tento faktor bude velmi důležitý pro zákazníky disponující automobilem či
motocyklem. V následující kapitole bude tento předpoklad znatelnější, neboť většina
dotazovaných stále studuje a automobil nevlastní nebo navštěvují školní posilovnu.
Graf 2: Prostorné parkoviště v blízkosti fitness centra

Zdroj: vlastní zrpracování
60,4 % (hodnoty 1 a 2) dotazovaných nepovažuje tento faktor za zvlášť důležitý nebo
jim je naprosto lhostejný. Oproti tomu důležitým je pro 20,7 % (hodnoty 4 a 5)
dotazovaných a 18,9 % respondentů se spokojí s prostory parkoviště, které jsou
k dispozici.
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Vnější faktor č. 3
Podpora karty multisport
Karta multisport umožňuje držitelům využít sportovní zařízení, kterým je projekt
multisport podporován. Karta zajišťuje jednorázový vstup bez poplatku, a to jedenkrát
za den. Lidé mohou obdržet tuto kartu v rámci zaměstnaneckého bonusu, a proto bude
důležitost tohoto prvku znatelnější u zaměstnaných osob, případně podnikatelů
(podrobněji v následující kapitole).

Graf 3: Podpora karty Multisport

Zdroj: vlastní zpracování
Z grafu 3 jasně vyplývá, že pro 62,2 % (hodnoty 1 a 2) respondentů nehraje podpora
karty multisport nikterak zásadní roli. 13,2 % se “spokojí s tím, co je“, což by se dalo
volně interpretovat jako ochotu zaplatit vstupné, pokud zařízení kartu nepodporuje,
ačkoli je zákazník jejím držitelem. Pouhých 24,6 % (hodnoty 4 a 5) považuje tento
faktor za důležitý. Opět lze tento fakt interpretovat, jako držitele karty, kteří ji chtějí
aktivně využívat.
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Vnější faktor č. 4
Fitness centrum navštěvují moji přátelé
Podle kapitoly 2.4.1 jsou i tací, kteří si chodí do fitness centra odpočinou hlavně
psychicky. S tím souvisí i interakce mezi přáteli a známými. To však, neznamená, že by
ostatní prováděli činnosti ve fitness centru zásadně sami. Jsou ale i tací, kteří preferují
osobní prostor a lépe se na cvičení soustředí, pokud jsou sami.
Graf 4: Fitness centrum navštěvují moji přátelé

Zdroj: vlastní zpracování
Výsledky jsou u tohoto faktoru poměrně vyrovnané. Za zmínku jistě stojí hodnocení 4
(30,2 % respondentů), které je možné volně interpretovat jako: “Chodím cvičit s přáteli,
ale pokud jdu sám/sama, nevadí mi to a od tréninku mě to neodradí“.
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Vnější faktor č. 5
Propagace a reklama mě ujišťují o inovacích a aktuálnosti (ve fitness centru to “žije“)
Ať chceme nebo ne, všichni se stáváme cíli marketingových tahů. Pokud jde o zařízení,
které navštěvuje zákazník pravidelně a je jeho součástí (např. členství), lze očekávat, že
bude požadovat pravidelný kontakt formou právě propagace či reklamy, a to v různých
formách. Zároveň je možné říci, zákazníci vizionářského typu (kapitola 2.4.1) budou
chtít zkoušet moderní přístupy a vybavení. O těchto prvcích a např. o skupinových
lekcích informují fitness centra právě prostřednictvím marketingu, ať už ve formě
reklamy nebo direct zpráv.
Graf 5: Propagace a reklama mě ujišťují o inovacích a aktuálnosti (ve fitness centru to
“žije“)

Zdroj: vlastní zpracování
Podle výsledků je tento faktor pro většinu nezajímavý. 73,6 % (hodnoty 1 a 2)
respondentů jej považuje za nikterak důležitý nebo u nich nehraje absolutně žádnou roli.
7,6 % respondentů (hodnoty 4 a 5) však považuje informace o aktuálním dění jako
důležité.
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Vnější faktor č. 6
Fitness centrum je navštěvováno mnoha lidmi
V závislosti na typ fitness centra (kapitola 2.3.1) je problematika návštěvnosti pro
zákazníka důležitá z hlediska velikosti prostoru, kterým zařízení disponuje. Pokud je
však návštěvnost v takové míře, kdy je možné cvičit bez jakýchkoli omezení z důvodu
většího počtu návštěvníků, nebude tento faktor shledáván zvlášť důležitým. Ostatně
výsledky šetření jsou znázorněny na následujícím grafu.
Graf 6: Fitness centrum je navštěvováno mnoha lidmi

Zdroj: vlastní zpracování
Výsledky ukazují, že pro nadpoloviční většinu je návštěvnost spíše nedůležitým
faktorem (54,7 % pro hodnoty 1 a 2). Specifičtěji např. 43,4 % dotazovaných (hodnota
1) ve své odpovědi uvádí, že pro ně tento faktor není absolutně vůbec důležitý. 22,6 %
respondentů zaujímá neutrální postoj a u pouhých 22,6 % (hodnoty 4 a 5) je návštěvnost
brána jako důležitý prvek.
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5.1.2 Vnitřní faktory
Vnitřní faktory přímo ovlivňují fitness centra. Jsou to klasické prvky, které často vidíme
na první pohled u většiny zařízení, a které pro mnoho lidí znamenají stěžejní kritéria pro
rozhodování. Vnitřních faktorů bylo sestaveno dohromady čtrnáct a jsou následující:
a) Vybavení – stroje, činky, hrazdy, podložky
b) Velikost a prostornost fitness centra
c) Ceny jednotlivých vstupů a permanentek
d) Možnost členství
e) Kvalitní trenérská základna
f) Čistota a sociální zařízení
g) Otevírací doba
h) Muzika
i) Možnost skupinových lekcí
j) Zóny pro kompenzační cvičení, strečink a jógu
k) Doplňky stravy a prodej sportovního vybavení na baru/recepci
l) Personál – kvalifikace a vstřícnost
m) Doplňkové služby – vířivka, dětský koutek, sauna
n) Nadstandard – masáže, fyzioterapeut, kosmetika, kadeřnictví
Respondenti hodnotili sestavená kritéria na identické škále od 1 do 5 (interpretace
hodnot v kapitole 5.1).
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Vnitřní faktor 1
Vybavení – stroje, činky, hrazdy, podložky
Jeden z nejdůležitějších faktorů celkově. Celkové vybavení je hlavním sportovním
produktem, který fitness centra nabízí. Podle zaměření cvičence se samozřejmě odvíjí,
jaké specifické vybavení bude využíváno. Nicméně tento faktor zastupuje všechny
dostupné druhy náčiní, které jsou poskytovány různými typy fitness center.
Graf 7: Vybavení – stroje, činky, podložky, hrazdy

Zdroj: vlastní zpracování
Podle výsledků zobrazených na grafu lze s čistým svědomím konstatovat, že pro
převážnou většinu respondentů je vybavením velmi důležitým prvkem nabídky fitness
centra. Hodnocení 1 a 2 představuje 81,2 % odpovědí. 13,2 % uvádí, že se spokojí s tím,
co je momentálně nabízeno a pouhých 5,7 % respondentů nepovažuje vybavení za
důležitý prvek. Konkrétně 3,8 % nebere na vybavení žádný zřetel a 1,9 % hodnotí
vybavení jako zvlášť důležité.
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Vnitřní faktor 2
Velikost a prostornost fitness centra
Tento vnitřní faktor je úzce spojen s vnějším faktorem 6. Prostory fitness centra by měly
pojmout dostatek návštěvníků tak, aby bylo možné pro každého cvičence odcvičit svůj
trénink bez potíží s dostatkem místa apod. Zároveň je nutné, aby fitness centrum
disponovalo dostatečným prostorem pro určité druhy cviků, které vyžadují větší prostor.
S tím samozřejmě souvisí i využití prostoru pro poskytované vybavení.
Graf 8: Velikost a prostornost fitness centra

Zdroj: vlastní zpracování
Z poskytnutých odpovědí je patrné, že 28,3 % respondentů považuje tento faktor za
velmi důležitý. 35,8 % respondentů shledává velikost a prostornost za taktéž velmi
důležitý faktor, nicméně jsou si tito lidé schopni poradit (pravděpodobně navštěvují
fitness centrum mimo špičku nebo změní trénink operativně v závislosti na obsazených
stanovištích v posilovně). 26,4 % respondentů pracuje s tím co zařízení poskytuje a
9,4 % (hodnoty 1 a 2) respondentů nepovažuje tento faktor za stěžejní.
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Vnitřní faktor 3
Ceny jednotlivých vstupů a permanentek
Každou poskytovanou službu, popřípadě sportovní produkt, oceňují fitness centra
individuálně. U jednotlivých typů fitness center (kapitola 2.3.1) však dochází
k přibližování se určité cenové hladině, která je typická. Jinými slovy, ceny Low budget
fitness center budou oscilovat okolo jiné cenové hladiny, než u Commercial fitness
center. Tyto ceny reflektují kvalitu a poskytované služby. Zákazníci však mohou využít
různých cenových zvýhodnění (permanentky, členství). Majitelé fitness center si tak
zároveň pojistí to, že bude zákazník navštěvovat právě jejich zařízení.
Graf 9: Ceny jednotlivých vstupů a permanentek

Zdroj: vlastní zpracování
Nejvíce odpovědí na toto téma zaujímá zelená plocha (37,7 %), znázorňující
spotřebitele, pro které je cena zásadním faktorem. Hodnoty 4 a 3 jsou téměř identické, a
sice okolo 25 %. Pro 7,5 % respondentů není cena poskytovaných služeb nijak zvlášť
důležitá a pro 3,8 % respondentů je cena naprosto nedůležitá.
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Vnitřní faktor 4
Možnost členství
Tato možnost je nabízena obvykle komerčněji vedenými podniky v oblasti fitness.
Členství přináší celou řadu výhod a umožňuje tak členům využívat další nadstandardní
služby. Pokud fitness centrum žádný nadstandard nenabízí, lze členství považovat za
zvýhodnění vstupného. Členství však funguje na bázi smlouvy a vyvázání se z takové
dohody musí být podloženo určitými důkazy, které charakterizuje management fitness
centra. Obvykle jde o potvrzení lékařem nebo změna trvalého bydliště.
Graf 10: Možnost členství

Zdroj: vlastní zpracování
Výsledky je možné interpretovat tak, že 84,9 % (hodnoty 1, 2 a 3) respondentů
nepovažuje možnost členství za důležité. Pravděpodobně z důvodu nevyužívání. 15,1 %
považuje členství za důležitý faktor. Je možné konstatovat, že tito respondenti členství
využívali nebo využívají. Jistou roli u tohoto faktoru bude hrát proměnlivost denní
rutiny během roku. Každého člověka občas dlouhodobě vytíží pracovní nebo studijní
činnost, která omezí čas strávený v posilovně. V tu chvíli musí členové fitness centra
hradit poplatky spojené se členstvím, ačkoli fitness centrum nenavštěvují.
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Vnitřní faktor 5
Kvalitní trenérská základna
Tento faktor bude jistě důležitější pro začínající cvičence a cvičence využívající
skupinových lekcí. Fitness centra sice lákají slogany typu “Zlepšete své zdraví“, opak
však může být pravdou. Bez dostatečných vědomostí či odborného vedení si může
zákazník zdraví dokonce zhoršit. Proto je důležité, aby fitness centra poskytovala
odbornou pomoc a rady prostřednictvím kvalifikovaných trenérů. Pokud se na tento
faktor podíváme z druhé strany, i profesionální cvičenci mohou využívat trenéra
k dosažení těch nejlepších výsledků. Pod vedením trenérů s bohatými zkušenostmi se
tak mohou připravovat na např. závody v kulturistice.
Graf 11: Kvalitní trenérská základna

Zdroj: vlastní zpracování
Z výsledků je patrné, že pro nadpoloviční většinu (54,8 % - hodnoty 1 a 2) je kvalitní
trenérská základna nepodstatným prvkem. 18,9 % respondentů se spokojí s tím co je
nabízeno. 5,7 % respondentů shledává kvalitní trenérskou základnu jako důležitou a pro
20,8 % je naprosto zásadní. Právě u respondentů hodnotících stupněm 5 lze očekávat
aktivní využívání trenérských služeb.
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Vnitřní faktor 6
Čistota a sociální zařízení
Kombinace prezentace prostoru fitness centra a poskytování sociálních zařízení jako
jsou toalety, sprchy a šatny. Po příchodu zákazníka do fitness centra a kontaktu
s personálem je tento faktor dalším prvkem, který zákazník zaznamená. Proto je
důležité, aby zařízení poskytovalo čistotu a sociální zařízení adekvátní ceně, za kterou
nabízí kompletní službu, resp. sportovní produkt.
Graf 12: Čistota a sociální zařízení

Zdroj: vlastní zpracování
Pro 9,4 % respondentů je tento faktor naprosto nedůležitý a pro 5,7 % nepředstavuje
zvlášť důležitý prvek. 18,9 % odpovědí představovalo spokojenost s tím, co je
nabízeno a 26,4 % považuje tento faktor za důležitý, přičemž se tito respondenti dokáží
být shovívaví. Pro 39,6 % respondentů je čistota a sociální zařízení naprosto zásadní.
Zde se dá očekávat rozdíl např. mezi muži a ženami nebo mezi zákazníky
nadstandardních fitness center a zákazníky low budget rodinných tělocvičen. Obecně je
však čistota považována za velmi důležitý prvek. Projevuje se zvlášť v posilovnách, kde
zákazníci cvičí mnohdy i na zemi a po tréninku většinou využívají sprch. Citlivost na
tento faktor se bude nejspíš projevovat individuálně u různých skupin zákazníků (podle
pohlaví, fitness centra, bydliště – město x venkov) a přesná interpretace si tedy vyžaduje
specifičtější a konkrétnější výzkum.
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Vnitřní faktor 7
Otevírací doba
Značně důležitý faktor, který umožňuje zákazníkům fitness centra využívat
poskytovaných služeb v předepsaných hodinách. Individuální denní rutina však do
značné míry ovlivní možnosti každého člověka, přičemž lze očekávat, že pracující
jedinec bude navštěvovat fitness centrum v jinou dobu, než tomu je např. u studentů.
Graf 13: Otevírací doba

Zdroj: vlastní zpracování
Jak se dalo očekávat, pro většinu lidí je otevírací doba velmi důležitá. Pouhých 5,7 %
respondentů považuje tento faktor za naprosto nedůležitý. Pro 3,8 % není nijak znatelně
důležitý. 15,1 % odpovědí znázorňuje neutrální postoj, kdy se respondent spokojí s tím,
co je nabízeno. 41,5 % respondentů považuje otevírací dobu za velmi důležitou,
nicméně jsou si tito lidé schopni najít čas a využít nabízené otevírací doby. Pro 34 %
dotazovaných je tento faktor zásadní. V jakou denní dobu a konkrétní hodiny zákazník
využívá služby fitness centra však bude velmi proměnlivým prvkem. V závislosti na
práci, škole, rodině nebo jiných aktivitách se mění i návštěvní doba každého cvičence,
která je individuální. Proto lze očekávat, že bude tento faktor pro mnoho lidí
proměnlivý. V dnešní době však můžeme nalézt i fitness centra, která mají otevřeno po
celých 24 hodin. Vstup zajišťuje čipová karta a prostory jsou sledovány kamerovým
systémem. V tu chvíli nemusí zákazník brát v potaz jaká je hodina a jednoduše
navštěvovat fitness centrum kdykoli chce.
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Vnitřní faktor 8
Muzika
Obvykle často opomíjený prvek z pozice provozovatelů fitness center. Muzika by
obecně měla odpovídat zaměření fitness centra. Jinými slovy by jednoduchá posilovna
nabízející pouze základní vybavení pro anaerobní cvičení neměla využívat muziky
typické např. pro aerobik. Muzika ve fitness centru by obecně měla motivovat cvičence
k výkonu.
Graf 14: Muzika

Zdroj: vlastní zpracování
Výsledky vykazují poměrně vyrovnané odpovědi ve všech stupních škálování. Účinnost
tohoto faktoru tedy bude velmi individuální. Nejvíce respondentů se však spokojí s tím,
co je nabízeno, a sice 26,4 % z dotazovaných.
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Vnitřní faktor 9
Možnost skupinových lekcí
Skupinové lekce budou využívány převážně cvičenci s aerobním stylem cvičení. Tento
faktor je úzce spojen s vnitřním faktorem 5 (Kvalitní trenérská základna), neboť lekce
jsou vedeny jedním či více trenéry fitness centra.
Graf 15: Možnost skupinových lekcí

Zdroj: vlastní zpracování
Hodnoty 2, 3, 4 a 5 jsou poměrně vyrovnané. Největší plochu (56,6 %) zaujímá hodnota
1, a sice názor, že tento faktor nehraje absolutně žádnou roli. Lze tedy konstatovat, že
tito lidé cvičí zásadně sami nebo využívají individuálních lekcí s trenérem. Preference
skupinových lekcí se však budou značně lišit u provozované činnosti ve fitness centru.
Např. aerobik je cvičen zásadně ve skupině.
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Vnitřní faktor 10
Zóny pro kompenzační cvičení, strečink a jógu
Využívání tohoto faktoru bude záviset na typu cvičence a činnosti, kterou tento
cvičenec ve fitness centru vykonává. Tyto zóny jsou většinou vybaveny pouze
podložkami a slouží ke cvičení s vlastní vahou.
Graf 16: Zóny pro kompenzační cvičení, strečink a jógu

Zdroj: vlastní zpracování
Hodnoty 1, 2, 3 a 5 jsou značně vyrovnané. Vyčnívá hodnota 4 se 30,2 %, znázorňující
důležitost faktoru, přičemž si jsou respondenti schopni poradit a využít to, co zařízení
zrovna nabízí. Obecně jsou v dnešní době různé druhy kompenzačního cvičení na
vzestupu, neboť napomáhají správným pohybovým vzorům a rozvíjí důležité prvky
mobility, stability a flexibility.
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Vnitřní faktor 11
Doplňky stravy a prodej sportovního vybavení na baru/recepci
Tento faktor už je možné považovat za jistou formu nadstandardu. Lze však
konstatovat, že cvičenci všech typů a úrovní využívají ke cvičení doplňky stravy ve
formě aminokyselin, vitamínů, minerálů, proteinových přípravků apod. Tyto produkty
pak bývají v nabídce fitness center.
Graf 17: Doplňky stravy a prodej sportovního vybavení na baru/recepci

Zdroj: vlastní zpracování
Výsledky lze interpretovat jako sestupně jdoucí počínaje hodnotou 1 (50,9 %) až
hodnotou 5 (5,7 %). Pro cca polovinu respondentů nehraje tento faktor absolutně
žádnou roli. Dalo by se konstatovat, že si většina doplňky stravy zajišťuje sama a vlastní
i potřebné sportovní vybavení.
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Vnitřní faktor 12
Personál – kvalifikace a vstřícnost
Velmi důležitý prvek fitness center, neboť personál je prvním kontaktem pro zákazníka.
Osobní kontakt a proces vyřízení žádostí zákazníka je jedním z hlavních pojmů
v marketingovém mixu (viz kapitola 2.2.1 a 2.2.2). Proto je potřeba tento faktor brát
velmi zodpovědně a nikoli s nadsázkou.
Graf 18: Personál – kvalifikace a vstřícnost

Zdroj: vlastní zpracování
Výsledky ukazují, že nejvíce respondentů (35,8 % pro hodnotu 4) považuje tento faktor
za důležitý, ale při jeho nedostatečné kvalitě dokáží projevit shovívavost. 18,9 %
personál považuje za naprosto zásadní a 24,5 % se spokojí s tím, jaký personál je.
Oproti tomu pouhých 9,4 % respondentů nepovažuje tento faktor za zvlášť důležitý a
pro 11,3 % respondentů nehraje personál absolutně žádnou roli.
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Vnitřní faktor 13
Doplňkové služby – vířivka, sauna, bazén
Tyto služby budou nabízeny ve specifických typech fitness center. Jde o většinou o
služby podporující regeneraci po tréninku a představují první úroveň nadstandardu ve
fitness centrech.
Graf 19: Doplňkové služby – vířivka, sauna, bazén

Zdroj: vlastní zpracování
Necelá polovina respondentů (47,2 % pro hodnotu 1) považuje doplňkové služby za
naprosto nedůležité. 15,1 % považuje doplňkové služby za spíše nedůležité a 20,8 %
respondentů zaujímá neutrální postoj. Tito lidé pravděpodobně takové služby využijí
pokud jsou poskytovány, ale nevadí jim, když poskytovány nejsou. Hodnota 4
představuje 9,4 % a hodnota 5 zaujímá 7,5 % z celkového počtu dotazovaných.
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Vnitřní faktor 14
Nadstandard – masáže, dětský koutek, fyzioterapeut, kosmetika, kadeřník
Jedná se o velmi vysoký nadstandard. Je nabízen pouze specifickými druhy fitness
center, které uspokojí ty nejnáročnější zákazníky.
Graf 20: Nadstandard – masáže, dětský koutek, fyzioterapeut, kosmetika, kadeřník

Zdroj: vlastní zpracování
Nadstandardní služby budou logicky využívány pouze náročnými zákazníky. Proto
nadpoloviční většina považuje tento faktor za absolutně nedůležitý (58,5 %). Hodnoty
2 a 3 jsou poměrně vyrovnané a jako důležitý tento faktor považuje pouze několik
respondentů. Pro hodnotu 4 to je 3,8 % a pro hodnotu 5 pouze 5,7 %.
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5.2 Shrnutí
V této kapitole jsou jednotlivé odpovědi vsazeny do tabulek, ve kterých je procentuální
zastoupení jednotlivých odpovědí přehlednější.
5.2.1 Shrnutí vnějších faktorů
Tabulka 3: Shrnutí vnějších faktorů

Zdroj: Vlastní zpracování
Při pohledu na tabulku 3 lze konstatovat, že pro respondenty jsou vnější faktory
převážně nedůležité. Výjimkou je vnější faktor č. 1, u kterého si lze všimnout vyššího
počtu respondentů s hodnotami 4 a 5. Oproti tomu u vnějších faktorů č. 2, 3, 5 a 6 je
nejčastějším hodnocením hodnota 1. Vnější faktor č. 4 je respondenty převážně
hodnocen hodnotou 4.
Pro respondenty je podle výzkumu nejdůležitějším vnitřním faktorem vzdálenost fitness
centra od bydliště, školy nebo zastávky.
5.2.2 Shrnutí vnitřních faktorů
Tabulka 4: Shrnutí vnitřních faktorů

Zdroj: Vlastní zpracování
Jasně dominujícím faktorem z hlediska důležitosti je vnitřní faktor č. 1. Dalšími velmi
důležitými jsou vnitřní faktory č. 2, 3, 6, 7. Mezi nedůležité faktory lze zahrnout vnitřní
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faktory č. 9, 11, 13 a 14. Ostatní faktory jsou většinou hodnoceny vyrovnaně (např.
vnitřní faktor č. 8).

52

6 Diskuze
V dnešní době si lze všimnout nárůstu v poskytování nadstandardních služeb na poli
fitness. Podniky se snaží odlišit a nabídnout “něco navíc“. Příkladem mohou být sauny a
bazény, které však zákazníci podle výsledků šetření nehodnotí jako zvlášť důležité.
Mezi nejdůležitější faktory patří podle výzkumu vybavení, kvalita sociálního zařízení,
vhodné umístění fitness centra nebo otevírací doba. Z hlediska investice jsou tyto prvky
pro podnik méně nákladné a tížený efekt vyšší návštěvnosti by však mohl být
znatelnější. Tento paradox lze demonstrovat např. u podniku FitPro Říčany, kde došlo
před dvěma lety k vybudování venkovních prostor pro posilování. Toto venkovní
Work-Out hřiště je však využíváno minimálně. Oproti tomu kvalita vybavení a
sociálního zařízení zaostává a mnoho zákazníků tohoto fitness centra si ztěžuje na
kvalitu strojů, závaží, toalet, sprch a šaten. Pokud by před zmíněnými dvěma lety došlo
k investování do kvalitnějšího vybavení nebo by došlo k rekonstrukci šaten, dala by se
očekávat větší spokojenost zákazníků a pravděpodobně i vyšší návštěvnost.
Dle mého osobního názoru vše pramení z rozdílnosti názorů na důležitost vnitřních a
vnějších faktorů u provozovatelů a zákazníků. Již v kvalitativní části výzkumu si bylo
možné všimnout, jaké faktory jsou provozními zdůrazňovány, a jaké byly “doplněny“
až po hlubším zamyšlení nebo potvrzeny po přímém dotazu tazatele. Právě některé
z faktorů, na které nebyl brán v první fázi výzkumu větší zřetel, shledali respondenti
v kvantitativní části jako značně důležité a naopak. Takovým příkladem je prodej
doplňků stravy a dalšího sportovního vybavení na baru/recepci.
Cílem této práce bylo sestavení a hodnocení kritérií, které ovlivňují zákazníka a jeho
následnou preferenci toho, či onoho zařízení v oblasti fitness. Získané výsledky však
není možné generalizovat a plošně zobecnit. Důvodem je fakt, že většina sestavených
faktorů je pravděpodobně přímo závislá na identifikačních a demografických údajích,
které jsou obsaženy v podobě otázek v dotazníku. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce
však nebyly tyto prvky využity ve výsledcích. Tím nedošlo k rozdělení respondentů do
specifických skupin a následně nebyly porovnány výsledky hodnocení mezi
jednotlivými skupinami (muži x ženy). Při identifikaci zaměření jednotlivých fitness
center by tak v praxi bylo možné přesněji určit, jaké faktory jsou pro specifické skupiny
cvičenců navštěvujících dané fitness centrum rozhodující. Podrobnější rozdělení
respondentů a následné porovnání výsledků by mohlo být předmětem dalšího výzkumu.

53

V souvislosti s výsledky je nutné konstatovat, že použití liché škály hodnocení
umožnilo respondentům zaujmout neutrální postoj (hodnota 3). Při použití sudé škály
by dotazování respondenty donutilo k rozhodnutí a výsledky by tak nabyly větší
variability. Neutrální postoj respondenta by byl tímto eliminován.
Dalším prvkem, o který by bylo vhodné dotazník rozšířit, by byla otevřená otázka na
konci dotazníku. Tato otázka by od respondentů zjišťovala další faktor, který může v již
sestavených faktorech chybět. Respondent by tak mohl rozšířit řadu vnějších a vnitřních
faktorů. Nevýhodou by však byla nepřítomnost hodnocení tohoto individuálně
doplněného faktoru ostatními respondenty. Řešení by nabízely dvě vlny dotazování,
přičemž po první vlně by bylo nutné sjednotit odpovědi z otevřené otázky a
srozumitelně je formulovat do dotazníku druhé vlny. Další nevýhodou byla shledána
nižší návratnost dotazníků druhé vlny. Řešení by však nabízel delší časový odstup mezi
jednotlivými vlnami dotazování nebo využití jiných oblastí pro šíření dotazníku.
Tato práce je celkově důležitým zdrojem informací pro provozovatele a majitele fitness
center. Fitness centra by pak mohla při možnosti investice zacílit na optimalizaci u
faktorů, které jsou zákazníky vnímány jako důležitější. Zároveň by mohlo dojít
k přehodnocení cílů a efektivnějšímu využívání dostupných zdrojů. Samozřejmě, že po
optimalizaci jednotlivých faktorů může dojít ke změně např. cen, neboť je nutné, aby
jednotlivé složky marketingového mixu korespondovaly. Jinými slovy, fitness centrum
nabízející špičkové vybavení bude logicky nastavovat ceny výše, nežli tomu bude u
fitness center se zastaralými stroji a činkami.
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7 Závěr
Bakalářská práce zjišťuje obecné faktory, podle kterých zákazník individuálně hodnotí
navštěvovaná fitness centra. Nedílnou součástí je následné hodnocení samotnými
zákazníky, přičemž díky jejich názoru je možné stanovit pomyslnou hierarchii faktorů,
na kterých zákazníkům záleží.
Služby jsou podnikem upravovány tak, aby co nejvíce vyhovovaly cílové skupině.
Fitness centra v dnešní době často žijí v “iluzi“, podle které inovují a nabízí sportovní
produkt zákazníkům. Ne vždy však dokáží tyto podniky respektovat jejich zájmy a
splňovat jejich přání. Díky sestaveným faktorům a jejich hodnocení by však bylo možné
identifikovat nedostatky fitness centra a zaměřit se zprvu na důležitější a postupně
inovovat i ty méně důležité.
Při vyhodnocování sesbíraných dat se objevil prostor pro rozpracování této práce do
mnohem komplexnějšího a složitějšího výzkumu. Rozdělení a porovnání preferencí
podle věku, demografických údajů, typů cvičenců apod. by poskytlo mnohem
specifičtější rozbor této problematiky a umožnilo přesnější aplikaci při použití v praxi.
Tím by management fitness center mohl dosahovat lepších výsledků a celková kvalita
nabízených služeb by se na poli fitness mohla neustále zlepšovat.
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Polostrukturovaný rozhovor
Rozhovor byl aplikován dohromady třikrát a měl za úkol zajistit seznam faktorů, které
pro zákazníka znamenají hlavní kritéria při volbě fitness centra. Mezi dotazovanými
byli dva provozní fitness center a jeden osobní fitness trenér. Dotazování probíhalo od
deseti do třiceti minut.

Dobrý den,
Jmenuji se Matěj Kmecko a studuji UK FTVS. Momentálně se věnuji bakalářské práci
s názvem Kritéria pro porovnání fitness center z pohledu zákazníka. Cílem je sestavení
faktorů, které ovlivňují zákazníka při výběru fitness centra. Mluvím např. o ceně,
otevírací době, vybavení apod.
Tento rozhovor je základní fází výzkumu a poskytnuté informace budou sloužit jenom a
pouze pro účely práce. Veškeré údaje a informace, které by Vás mohly identifikovat,
budou vynechány ve finálním zpracování bakalářské práce. Pokud souhlasíte
s uskutečněním rozhovoru a jeho záznamem, přejdeme k jednotlivým otázkám.

Osobní zkušenosti
1)

Na jaké prvky se soustředíte, když navštívíte fitness centrum?

2)

Jistě jste navštívil mnoho fitness center… Jaká to byla?

3)

Proč jste dlouhodobě navštěvoval právě ………….. (název fitness centra)?

Rozbor fitness centra, ve kterém respondent působí
4)

V čem podle Vás vyniká fitness centrum, ve kterém působíte?

5)

Jaké jsou slabé stránky fitness centra, ve kterém působíte?

6)

Jaké prvky současní zákazníci chválí, a s jakými jsou naopak nespokojeni?

7)

Víte, proč někteří zákazníci přestali navštěvovat fitness centrum, ve kterém
působíte?

8)

O jakou službu je u Vás ve fitness centru největší zájem?

9)

Co podle Vás chybí ve fitness centru, ve kterém působíte? Stalo se někdy, že
byste nedokázal splnit přání zákazníka? Popřípadě proč?

Osobní názory a rady
10)

Co byste poradil začínajícím cvičencům, kteří si neví rady s výběrem zařízení,
které budou navštěvovat?

11)

Když byste měl neomezené zdroje a budoval fitness centrum, jak by vypadalo?

12)

Chtěl byste dodat jakoukoli informaci, která nezazněla?

Pokud byste měl zájem o poskytnutí výsledků výzkumu, rád Vám celou práci po
dokončení interpretuji. Děkuji za Váš čas a přeji hezký den.

Dotazník
Samotný dotazník byl sestaven na základě získaných informací z polostrukturovaného
rozhovoru a teoretických východisek. Faktem je, že otázky 1, 2, 5 a 6 nebyly v této
práci využity a budou součástí dalšího výzkumu.

Ahoj,
věnuj prosím pár minut svého času pro vyplnění následujícího dotazníku. Je zcela
anonymní a poskytnuté informace budou sloužit pouze a jenom pro moji bakalářskou
práci.
1) Ve fitness centru je můj styl cvičení převážně:
Vyber jednu odpověď
a. Aerobní – trénink vytrvalosti a kondice (spinning, běh, aerobik)
b. Anaerobní – budování svalové hmoty a síly
c. Ostatní – trénink mobility, kompenzační cvičení apod. (jóga, strečink)
2) Považuji se za:
Vyber jednu odpověď
a. Pokročilý/profesionální cvičenec – fitness centrum navštěvuji pravidelně
již delší dobu, mám zkušenosti se cvičením a trénuji za určitým cílem
sám nebo s trenérem
b. Účelový cvičenec – cvičím ve fitness centru kvůli zlepšení ve svém
primárním sportu
c. Občasný cvičenec – fitness centrum navštěvuji kvůli psychickému
odpočinku, udržení kondice a kontaktu s přáteli
d. Věčně začínající cvičenec – často zkouším nová fitness centra a aktivity
v nich, neboť stále nevím, u jaké fyzické náplně zůstanu dlouhodobě
3) Vnější faktory hodnoť podle důležitosti na stupnici 1-5
Vyber jednu odpověď v každém řádku, kdy 1 = nehraje u mě žádnou roli, 5 = je
u mě zásadním faktorem. (Příklad: Nerad dojíždím, a proto je u mě vzdálenost
fitness centra od bydliště velmi důležitá → hodnocení 4 nebo 5)
a. Vzdálenost fitness centra od mého bydliště, školy či zastávky
1

2

3

4

5

b. Prostorné parkoviště v blízkosti fitness centra
1

2

3

4

5

c. Podpora karty Multisport
1

2

3

4

5

d. Fitness centrum navštěvují moji přátelé
1

2

3

4

5

e. Propagace a reklama mě informují o inovacích a aktuálnosti (ve fitness
centru to “žije“)
1

2

3

4

5

f. Fitness centrum je navštěvováno mnoha lidmi
1

2

3

4

5

4) Vnitřní faktory hodnoť podle důležitosti na stupnici 1-5
Vyber jednu odpověď v každém řádku, stejně jako v předchozí otázce.
a. Vybavení – stroje, činky, hrazdy, podložky
1

2

3

4

5

b. Velikost a prostornost
1

2

3

4

5

c. Ceny jednotlivých vstupů a permanentek
1

2

3

4

5

4

5

d. Možnost členství
1

2

3

e. Kvalitní trenérská základna
1

2

3

4

5

f. Čistota a sociální zařízení
1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

g. Otevírací doba
1

2

h. Muzika
1
i.

Možnost skupinových lekcí
1

j.

2

2

3

4

5

Zóny pro kompenzační cvičení, strečink a jógu
1

2

3

4

5

k. Doplňky stravy a prodej sportovního vybavení na baru/recepci
1
l.

2

3

4

5

Personál – kvalifikace a vstřícnost
1

2

3

4

5

m. Doplňkové služby – vířivka, sauna, bazén
1

2

3

4

5

n. Nadstandard - masáže, dětský koutek, fyzioterapeut, kosmetika, kadeřník
1

2

3

4

5

5) Jsem:
Vyber jednu odpověď
a. Muž
b. Žena
6) Momentálně:
Vyber jednu odpověď
a. Pracuji
b. Podnikám
c. Studuji
d. Jsem v důchodu
e. Jsem na mateřské dovolené

Děkuji za tvůj čas a přeji mnoho úspěchů v čemkoli, co děláš!

