
 



 



 



Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků ve vybrané 

společnosti. Na základě dílčích analýz a vlastního průzkumu jsou stanovena opatření 

vedoucí ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. V první části práce jsou vymezena 

teoretická východiska. Dále je v analytické části společnost zkoumána v rámci vnitřního 

prostředí a mikro a makro okolí. Prostřednictvím dotazníkového šetření je analyzován 

současný stav spokojenosti zákazníků. V poslední části jsou stanoveny konkrétní návrhy 

na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. 

Abstract 

The main intention of the diploma thesis is to analyze customers satisfaction in chosen 

company. Based on results of sectorial analyses are devise measures to improve the 

current situation. First part of the thesis desribes theoretical background. Evaluation of 

the company’s current state is done through the analysis of internal environment and 

macro and micro environment analysis. The current state of customer satisfaction level 

is also studied using a questionnaire. The final part includes specific suggestions for 

improvement of customer satisfaction. 
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ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena na téma spokojenost zákazníků. Analýza spokojenosti 

zákazníků je pro každou společnost velmi důležitá, protože spokojený zákazník je pro 

podnik v mnoha ohledech klíčový. Nicméně ani spokojeného zákazníka není vždy lehké 

udržet, proto by měla společnost neustále pracovat na kvalitě poskytovaných služeb a na 

jejím zlepšování. Konkurence v jednotlivých odvětví je velmi vysoká, proto by 

společnost neměla podceňovat strategii zaměřující se na spokojeného zákazníka. 

V rámci této strategie by se měl podnik co nejvíce snažit poznat svého zákazníka, 

zejména jeho potřeby, přání a představy a ty by se měl potom pokusit co nejlépe 

vyplnit. 

Předmětem diplomové práce je zpracování marketingového výzkumu týkající se 

spokojenosti zákaznic se službami společnosti TAUS AGENCY, s.r.o., jejímž 

předmětem podnikání je provozování dámského fitness studia v centru Brna. Tuto 

společnost jsem zvolila zejména z toho důvodu, že jsem již několik let jejich 

spokojeným zákazníkem a je v mém zájmu zlepšování úrovně spokojenosti klientek.  

Společnost svým klientkám nabízí širokou škálu skupinových lekcí, které zahrnují jak 

silový trénink, tak i cvičení zlepšující kondici, nebo flexibilitu. Kromě klasickým 

skupinových lekcí společnost nabízí také uzavřené kurzy. Cílem společnosti však není 

pouze zprostředkovat klientkám místo, kde si mohou zacvičit, ale především vybudovat 

prostředí, ve kterém se budou cítit dobře, vybudovat komunitu. Proto je pro společnost 

práce na spokojenosti jejích zákaznic velmi důležitá a stále na ní pracuje. 

Analýza spokojenosti zákaznic se službami společnosti bude provedena prostřednictvím 

tvorby dílčích analýz – analýzy vnitřního prostředí podniku a dále analýzy mikro a 

makro prostředí. Poté bude proveden vlastní průzkum prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Dle zjištěných výsledných hodnot budou vytvořeny návrhy a opatření pro 

zvýšení stávající úrovně spokojenosti zákaznic se službami, které společnost nabízí. 
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1 CÍLE A METODIKA 

Předmětem diplomové práce je zhodnocení spokojenosti zákazníků se službami vybrané 

společnosti. Spokojenost zákazníků bude zkoumána za pomoci analýz vnitřního 

prostředí a dále analýz mikro a makro prostředí firmy a dotazníkového šetření. 

Hlavním cílem diplomové práce je díky získaným výsledkům analýzy spokojenosti 

vyvodit závěry a doporučení pro zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků.  Aby bylo 

možné tohoto cíle dosáhnout, je třeba určit dílčí cíle, které jsou:  

• zpracování literární rešerše, 

• sestavení analýz vnitřního a vnějšího prostředí, 

• provedení dotazníkového šetření, 

• testování hypotéz. 

Diplomová práce je tvořena ze tří hlavních částí, z nichž první část je teoretická, druhá 

analytická a třetí návrhová. Obsahem první části je tvorba literární rešerše, neboli 

sestavení teoretického rámce pro oblast výzkumu. Jsou v ní představeny základní 

pojmy, týkající se marketingu a služeb, jako je zákazník, analýza mikro a makro 

prostředí firmy, marketingový mix a podobně. Analytická část se zabývá analýzou 

současného stavu podniku. V rámci analytické části bude provedena analýza vnitřního 

prostředí podniku a analýza mikro a makro okolí firmy. Budou představeny výsledky 

vlastního průzkumu, tedy výsledky jednotlivých otázek dotazníku a testování hypotéz. 

Obsahem této části bude také SWOT analýza. Na základě výsledků analytické části 

a SWOT analýzy budou potom v návrhové části stanoveny doporučení a opatření pro 

zvýšení současné úrovně spokojenosti zákazníků. Dále bude následovat závěrečné 

shrnutí práce, včetně pojednání o možných limitech výzkumu. 

Diplomová práce obsahuje jednu přílohu, jejímž obsahem je kompletní podoba 

dotazníku použitého pro provedení dotazníkového šetření. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole budou představena teoretická východiska a vysvětleny důležité termíny 

a pojmy dané problematiky. 

2.1 Marketing 

Marketing lze dle Americké marketingové asociace definovat jako „činnost, soubor 

zavedených postupů a procesů pro tvorbu, komunikaci, doručení a směnu nabídek, které 

přinášejí hodnotu zákazníkům, partnerům a společnosti jako celku“. Existuje však řada 

různých definic. Tyto definice se vyznačují společnými rysy, které jsou poukazování na 

důležitost zákazníka a jeho potřeb a zároveň tvorba zisku. Marketing je středobodem 

všech podnikatelských činností, čímž má podstatnou roli v jejich úspěchu či neúspěchu. 

Jádrem marketingu je potom tvorba hodnoty pro zákazníka (Karlíček, 2018). 

Hlavním předmětem marketingové činnosti většinou bývá budování vztahů se 

stávajícími zákazníky, nikoli akvizice nových zákazníků. Získávání nových zákazníků 

bývá totiž mnohem nákladnější. Firmy by se měli soustředit na to, jakou hodnotu pro ně 

má věrný zákazník, a to i v delším časovém horizontu. Marketing není úlohou pouze 

jednoho oddělení, ale jde o společné úsilí celého podniku (Karlíček, 2018). 

2.1.1 Marketing služeb 

Sektor služeb je velmi rozsáhlý, co se týče jednotlivých druhů služeb i forem jejich 

poskytování. Díky různým vlastnostem služeb nelze marketing služeb definovat jako 

předem daný soubor aktivit, tyto aktivity se mění v závislosti na charakteru 

poskytovaných služeb, a také na velikosti a působnosti organizace poskytující služby. 

Základní charakteristikou služeb je jejich nehmotnost, neoddělitelnost od poskytovatele, 

heterogenita, pomíjivost a nemožnost vlastnictví služby (Vaštíková, 2014). 

2.1.2 Charakteristika služeb 

Služba jako poskytovaný produkt nemá hmotnou podobu, proto mluvíme o 

nehmotnosti služeb. Díky této charakteristice nemá zákazník možnost si před 

zakoupením službu vyzkoušet. Jelikož si zákazník nemůže před nákupem službu osahat 
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ani jinak hmatatelně vyzkoušet, je pro něj složité si službu reálně představit. Tato 

skutečnost komplikuje nákupní rozhodování zákazníka, management firmy by se tedy 

měl snažit toto rozhodování usnadnit, a to například minimalizováním složitosti 

poskytované služby (Kotler, 2007). 

Další charakteristikou služeb je jejich neoddělitelnost od poskytovatele. Zatímco 

výrobu a spotřebu zboží od sebe lze oddělit, služby od jejich poskytovatelů oddělit 

nelze. Služba je zpravidla poskytována v přítomnosti zákazníka, což znamená, že se 

zákazník účastní jak její produkce, tak i spotřeby. Interakce mezi zákazníkem a 

poskytovatelem služby je nezbytná, proto je marketing služeb velmi důležitý 

(Vaštíková, 2014). 

Heterogenita služeb, jejich variabilita či nestálost, je dalším charakteristickým rysem 

služeb, který souvisí především s určitým standardem kvality poskytované služby. 

Výsledná kvalita služby je ovlivňována několika faktory, záleží kým, kde, jak a kdy je 

služba poskytována. Na kvalitě služby má také významný vliv chování zákazníků 

(Kotler, 2007). 

Významnou charakteristikou služeb je také jejich pomíjivost. Spotřeba služby bývá 

provedena okamžitě, není možné ji odkládat na jiný čas. Službu není možné skladovat, 

nebo mít její zásoby na skladě, na rozdíl od hmotných statků. Tímto způsobem jsou 

služby a jejich poskytovatelé limitováni a nuceni poskytovat služby v určitém čase, pro 

který musí odhadnout poptávku. V případě špatného odhadu poptávky a nedostatečné 

kapacity služby může dojít k velkým ztrátám poskytovatele (Zamazalová, 2010). 

Nemožnost vlastnit službu je poslední důležitou charakteristikou služeb. Souvisí s její 

nehmotností a pomíjivostí. Zákazník si při nákupu služby zakoupí pouze právo na její 

poskytnutí či užití, zatímco u hmotného výrobku dochází při nákupu i k převodu 

vlastnického práva na dané zboží na zákazníka (Vaštíková, 2014). 

2.1.3 Klasifikace služeb 

Jako základní metodu klasifikace služeb lze označit jejich dělení podle odvětví. Služby 

dle odvětví dělíme na: 
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• terciární – služby, které byli dříve běžně vykonávané v domácím prostředí, jako 

např. stravování a ubytování, kadeřnictví, prádelny, kosmetické služby, apod., 

• kvartární – služby, které mají za úkol zefektivnit a usnadnit dělbu práce, např. 

doprava, obchod, finance, správa, apod., 

• kvintární – služby, které nějakým způsobem mění, případně i zdokonalují jejich 

příjemce, např. zdravotní péče, vzdělávání, rekreace, apod. (Jakubíková, 2012). 

Kromě odvětvového dělení služeb, je možné služby třídit ještě z mnoha dalších 

hledisek, např. podle: 

• segmentu trhu – koneční spotřebitelé a organizace, 

• stupně hmotnosti – zapůjčené zboží, vlastněné zboží, nejde o zboží, 

• poskytovatele – profesionál, neprofesionál, 

• cíle – jde o zisk, nejde o zisk, 

• stupně regulace – regulované profesionálem, neregulované neprofesionálem, 

• stupně účasti zákazníka – vysoká, nízká, 

• podílu lidské práce – vysoký, nízký (Jakubíková, 2012). 

2.2 Zákazník 

Zákazníka lze definovat jako nejvýznamnější prvek v podniku. Proto je velmi důležité 

rozpoznávat potřeby a přání každého zákazníka a nabízet jim produkty a služby podle 

těchto přání a potřeb. K tomuto účelu jsou využívány nástroje marketingu. Zákazníkem 

může být jak fyzická osoba, tak i podnik. Pokud je zákazníkem fyzická osoba, mluvíme 

o trhu B2C (Business to Consumer). Pokud je zákazníkem jiný podnik, jedná se o trh 

B2B (Business to Business). Zákazníkem tedy mohou být spotřebitelé, obchodníci, 

výrobci, stát i zahraniční instituce. Jedná se o subjekt, který projevuje zájem o produkty 

či služby podniku a vstupuje s ním do obchodních jednání (Zamazalová, 2010). 

2.2.1 Chování spotřebitele 

Znalost kupního chování současných i potencionálních zákazníků je zásadní podmínkou 

a východiskem pro úspěšnou marketingovou strategii podniku. Za kupní chování 
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spotřebitele lze označit takové chování jedinců či institucí, v rámci kterého dochází 

k získávání, používání a odkládání produktů (Zamazalová, 2010). 

Chování spotřebitele však nelze s jistotou předvídat. Vždy záleží na konkrétní reakci 

zákazníka na danou situaci. Proto je důležité sledovat, jak se chování zákazníka 

v závislosti na různé situace mění. Významnou roli hrají věrní zákazníci, nicméně 

osobní doporučení z vlastní zkušenosti představuje čím dál efektivnější metodu pro 

získání zákazníků nových (Jakubíková, 2013). 

2.2.2 Faktory ovlivňující chování zákazníka 

Jak a podle čeho se bude zákazník při volbě produktu rozhodovat, ovlivňují určité 

faktory. Tyto faktory lze rozdělit na kulturní, společenské, osobní a psychologické. Je 

poměrně obtížné je měnit, jelikož jsou z větší části již dány. Každý zákazník je jiný 

a tyto faktory na něj mají značný vliv (Kotler, 2007). 

Největší vliv na chování zákazníka mají faktory kulturní. Jedná se o vliv samotné 

kultury, subkultury a společenských tříd. Především jde o vnímání základních hodnot 

a chování, které člověk přijímá již od narození, a to převážně prostřednictvím své 

rodiny. Další důležité faktory, které působí na chování spotřebitele, jsou faktory 

společenské. Do této skupiny patří rodina, přátelé, sociální a referenční skupiny 

a sociální role a statusy. Osobní faktory potom zahrnují osobnostní charakteristiku 

zákazníka. Patří sem věk, zaměstnání, ekonomická situace, životní styl, fáze života 

a celkové vnímání sebe sama. Poslední skupinou jsou faktory psychologické. Do této 

skupiny lze zařadit motivaci, přesvědčení, postoje, vnímání a učení (Mulačová a Mulač, 

2013). 

2.2.3 Rozhodovací proces zákazníka 

Než dojde k samotnému rozhodnutí o nákupu, projde zákazník několika fázemi 

rozhodovacího procesu. Nákupní proces začíná dlouho před samotným nákupem 

a pokračuje i po něm. Proto je důležité zaměřit se na zkoumání celého procesu, ne jen 

na rozhodnutí o nákupu. Rozhodovací proces zákazníka má pět fází: 

• rozpoznání potřeby, 
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• vyhledání informací, 

• hodnocení alternativ, 

• nákupní rozhodnutí, 

• ponákupní chování (Kotler, 2007). 

2.3 Spokojenost zákazníka 

Pro dosažení spokojenosti zákazníka je nutné zapojit úsilí celého podniku, tak aby bylo 

možné zákazníkovi nabídnout co nejvyšší hodnotu. Spokojenost zákazníka je pro 

společnost velmi důležitá. Podnik by se měl snažit přilákat nové zákazníky a zároveň 

udržet ty současné. Za důležitější lze však považovat udržet si současné zákazníky, 

jelikož u spokojeného zákazníka je pravděpodobnost opakovaného nákupu. Spokojený 

zákazník věnuje méně pozornosti konkurenčním produktům a podává ve svém okolí 

příznivé recenze (Kotler, 2007). 

Každý člověk se liší svými potřebami a stejně tak faktory jejich uspokojení. Proto 

podnik musí tyto faktory rozpoznat, aby bylo možné zajistit maximální spokojenost 

zákazníka. Spokojenost zákazníka je také vnímána jako cíl, ke kterému chování 

zákazníka směřuje. Vzniká jako srovnání zákazníkovi představy o výrobku 

se skutečným výrobkem. Jde tedy o velmi subjektivní porovnání očekávaní zákazníka 

a vnímáním reality. Největší vliv na celý proces zajištění spokojenosti zákazníka má 

jeho vnímání a hodnocení konkrétního produktu. Výsledkem tohoto zákazníkova 

hodnocení je potom spokojenost, nebo nespokojenost (Zamazalová, 2010). 

Podnik by měl pravidelně zjišťovat, zda jsou jeho zákazníci spokojení, či nespokojení. 

Nespokojený zákazník až z 96 % svůj problém nikdy nesdělí. Podnik by tedy měl 

vytvořit určitý systém, kde by nespokojení zákazníci mohli sdělovat své problémy. 

Nespokojený zákazník své dojmy sdělí v jeho okolí více lidem, než spokojený zákazník, 

je tedy nutné o nespokojené zákazníky dobře pečovat (Foret, 2008).  

Spokojený zákazník je hlavním smyslem veškeré podnikatelské činnosti, jelikož 

je klíčem k úspěšnému podnikání. O spokojeného zákazníka je třeba pečovat 

z následujících důvodů: 
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• věrnost (udržení spokojeného zákazníka je méně nákladné než získávání nových 

zákazníků), 

• ochota zaplatit vyšší cenu (vychází z kladných zkušeností zákazníka), 

• ochota překonávat nenadálé krize podniku (zákazník dokáže chybu pochopit 

a odpustit), 

• ochota zakoupit si další produkt, 

• otevřenost (předá podniku své pocity a dojmy), 

• pozitivní dopad i na zaměstnance (zaměstnanci vidí ve své práci smysl) (Foret, 

2008). 

2.4  Metody měření spokojenosti 

Měření spokojenosti pomáhá podniku při rozhodování o budoucí strategii a směru, 

a to s cílem zlepšovat úroveň výkonnosti podniku. Mezi metody měření spokojenosti 

patří Pouze – spokojenost, Diferenční analýza, Důležitost – spokojenost a Evropský 

model spokojenosti zákazníka (Fontenot, Henke a Carson, 2005). 

2.4.1 Pouze – spokojenost 

V rámci průzkumu spokojenosti zákazníka se od respondenta požaduje, aby na 

sedmibodové Likertově škále (běžná je i škála pětibodová) vyznačil, jak si podle něj 

podnik vede v řadě vlastností. Jedna odpovídá naprosté nespokojenosti a sedm naopak 

naprosté spokojenosti. Pro položky s nejnižším hodnocením by potom měla být 

zajištěna náprava. Metoda však nezohledňuje důležitost jednotlivých vlastností, proto 

podnik nemůže určit priority zákazníka (Fontenot, Henke a Carson, 2005). 

2.4.2 Diferenční analýza 

Diferenční analýzy jsou oproti metodě Pouze – spokojenost napřed, jelikož se u 

každého respondenta počítá skóre rozdílu důležitosti a spokojenosti pro danou vlastnost. 

Důležitost je také měřena na Likertově škále, kdy jedna je pro zcela nedůležité a sedm 

odpovídá velice důležitému. Vlastnosti, u kterých jsou zaznamenány největší rozdíly, je 

potom třeba zlepšit (Fontenot, Henke a Carson, 2005). 
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2.4.3 Důležitost – spokojenost (D-S) 

Tato metoda využívá k vymezení oblastí pro zlepšení kvadrantovou mapu. V této mapě 

jsou srovnány úrovně spokojenosti a důležitosti u jednotlivých zkoumaných vlastností. 

Zdůrazňuje význam těch vlastností, které zákazníci považují za nejdůležitější. Oproti 

diferenční analýze, která zkoumá rozdíl mezi důležitostí a spokojeností, je v rámci této 

metody zkoumán vztah mezi těmito aspekty. Cílem metody D-S je nalézt vlastnosti 

nacházející se ve druhém kvadrantu - „zlepšit“, jak je vidět na následujícím obrázku 

(Fontenot, Henke a Carson, 2005). 
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Střední 

Bez starostí (4) Zlepšit (2)  

Nízká 

  Nízká Střední Vysoká 
  Důležitost 

 

Obrázek č. 1: Model důležitost - spokojenost  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Fontenot, Henke a Carson, 2005) 

2.4.4 Multiplikativní přístup 

Tento přístup představuje důležitost jako váženou proměnou. Cílem je zjistit skóre 

nespokojenosti, které se získá jako rozdíl mezi nejvyšším možným hodnocením 

spokojenosti a zákazníkovým vnímáním výkonnosti podniku. Zjištěné skóre 

nespokojenosti se dále váží podle skóre důležitosti. Na základě váženého skóre 

nespokojenosti jsou vlastnosti seřazeny a dále jsou určeny oblasti vyžadující zlepšení 

(Fontenot, Henke a Carson, 2005). 
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2.4.5 Evropský model spokojenosti zákazníka 

V evropských podmínkách se pro měření spokojenosti zákazníka využívá index ECSI. 

Evropský model spokojenosti zákazníka si lze představit jako skupinu hypotetických 

proměnných, které jsou: 

• očekávání zákazníka, 

• vnímaná kvalita, 

• vnímaná hodnota, 

• spokojenost, 

• image, 

• loajalita, 

• stížnosti zákazníka (Rašovská, Ryglová, 2017). 

Na obrázku č. 2 jsou znázorněny vztahy mezi jednotlivými hypotetickými proměnnými: 

 

Obrázek č. 2: Model ECSI  

(Zdroj: Rašovská, Ryglová, 2017) 

Každá hypotetická proměnná je určená daným počtem měřitelných proměnných. 

Měřitelné proměnné indexu ECSI jsou voleny a sestavovány zvlášť pro každé odvětví, 

obor, nebo podnikatelskou sféru. Díky těmto hypotetickým a měřitelným proměnným je 

možné za pomoci tohoto nástroje určit konkrétní nedostatky, slabé stránky a příčiny, 

které mají vliv na zákazníkovu nespokojenost (Rašovská, Ryglová, 2017). 



22 

 

2.5 Marketingové prostředí podniku 

Okolí, ve kterém se podnik nachází a faktory, které na něj působí, nazýváme 

marketingové prostředí podniku. Okolí podniku má na jeho vlastnosti a chování značný 

vliv, proto je velmi důležité toto okolí stále sledovat a kontrolovat, aby byl podnik 

schopný včas reagovat na případné změny. Marketingové prostředí podniku lze rozdělit 

na vnitřní a vnější. Vnější prostředí se pak dále rozděluje na mikroprostředí 

a makroprostředí (Zamazalová, 2010). 

2.5.1 Vnitřní prostředí podniku 

Zdroje podniku a jeho schopnosti tyto zdroje využívat, tvoří vnitřní prostředí podniku. 

Vnitřní prostředí podniku obsahuje faktory, které podnik může ovlivňovat a řídit, 

například vazby, vztahy a prvky uvnitř podniku. Cílem analýzy vnitřního prostředí 

podniku je tedy identifikovat disponibilní zdroje podniku a schopnosti podniku. Tyto 

zdroje a schopnosti jsou klíčové pro způsobilost podniku reagovat na změny 

a příležitosti, které v jeho okolí neustále vznikají (Jakubíková, 2013). 

Ke zhodnocení stavu vnitřního prostředí podniku, lze využít například metodu VRIO, 

analýzu pěti „M“, nebo finanční analýzu. Pro marketingové účely se však využívá 

metoda Marketingový mix, vycházející z konceptu 4P – produkt, cena, distribuce 

a komunikace (Jakubíková, 2013). 

2.5.2 Vnější prostředí podniku 

Vnější prostředí podniku zahrnuje vlivy, které na podnik působí z venku. Podle vnějšího 

prostředí podniku lze také určit, na jaké úrovni se podnik nachází vzhledem ke 

konkurenci. Vlivy působící na podnik z vnějšího prostředí není možné nijak usměrňovat 

ani řídit, případně jen velmi obtížně. Vnější prostředí podniku lze rozlišovat na 

mikroprostředí a makroprostředí (Vochozka, Mulač, 2012). 

Marketingové mikroprostředí podniku lze definovat jako okolí, či obor, ve kterém 

firma podniká. Do mikroprostředí patří takové okolnosti, situace a vlivy, které podnik 

dokáže svými aktivitami do značné míry ovlivnit. Pro účely analýzy odvětví je třeba 

sledovat jeho základní charakteristiky, jako je velikost trhu, růst trhu, fáze životního 
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cyklu, struktura odvětví, vstupní a výstupní bariéry apod. Cílem analýzy mikroprostředí 

je definovat základní hybné síly působící v odvětví, které mají zároveň zásadní vliv na 

podnik (Jakubíková, 2013). 

Do mikroprostředí podniku zahrnujeme společnost jako takovou a její jednotlivá 

oddělení, dále dodavatele, marketingové zprostředkovatele, konkurenty, zákazníky a 

veřejnost. Jak se tito činitelé ovlivňují, je možné vidět na obrázku č. 3:  

 

Obrázek č. 3: Hlavní činitelé v mikrookolí podniku 

(Zdroj: Vlastní dle Kotler, 2007) 

V rámci vnějšího prostředí podniku rozlišujeme kromě mikroprostředí ještě 

makroprostředí podniku. Makroprostředí zahrnuje faktory a síly, které ovlivňují celé 

mikroprostředí a působí tak na všechny aktivní subjekty na trhu. Působení těchto 

faktorů se liší svou intenzitou a mírou dopadu. Faktory působení jsou demografické, 

ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní (Jakubíková, 2013). 

2.6 Analýza vnitřního prostředí 

Pro marketingové účely analýzy vnitřního prostředí podniku se využívá Marketingový 

mix, který je založen na konceptu „4P“ – Product (produkt), Price (cena), Place 

(distribuce), Promotion (propagace). 

2.4.1 Marketingový mix 

Marketingový mix lze definovat jako soubor nástrojů uvnitř podniku, díky kterému je 

podnik schopný do jisté míry ovlivňovat chování spotřebitele, a to za pomoci čtyř 

taktických marketingových nástrojů, tzv. 4P – produkt, cena, distribuce, komunikace. 

Aby tyto čtyři nástroje mohly co nejlépe odpovídat a vyhovovat podmínkám trhu, musí 
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být vzájemně dobře sladěny a skombinovány. Každý z těchto nástrojů potom obsahuje 

soubor dílčích aktivit, které jsou znázorněny na obrázku č. 4. Nástroje 4P se také mohou 

rozšiřovat o další marketingové nástroje či aktivity, jako jsou lidé, zaměstnanci, proces 

a fyzický důkaz. Z pohledu zákazníka lze nástroje 4P zaměnit za tzv. 4C, tedy hodnota 

pro zákazníka, náklady pro zákazníka, dostupnost výrobku a jeho komunikace 

(Zamazalová, 2009). 

 

Obrázek č. 4: Nástroje a aktivity marketingového mixu 

(Zdroj: Vlastní dle Zamazalová, 2009) 

 

Produkt 

Jedním ze základních čtyř nástrojů marketingového mixu je produkt. Za produkt lze 

považovat jakékoliv fyzické zboží, ale i služby, informace, myšlenky, zážitky, a také 

jejich kombinace, a to v případě, že jsou, nebo mohou být předmětem směny. Důležité 

je, aby měl výrobek konkrétní účel a byl vytvořen dle přání a požadavků zákazníka 

(Karlíček, 2013). 

Každý produkt je tvořen z několika částí. Tyto části je možné rozlišit na tři základní 

úrovně – jádro produktu, vlastní produkt a rozšířený produkt. Jádro tvoří základ celého 

produktu, jeho podstatu. Co a proč zákazník kupuje, jaký je primární přínos produktu. 

Vlastní produkt tvoří první vrstvu okolo jádra, tedy druhou úroveň produktu. Rozšiřuje 
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základní podstatu výrobku o další součásti, které tvoří a zajišťují základní přínosy 

produktu. Jedná se například o kvalitu, funkce výrobku, design, název značky a balení. 

Poslední úroveň produktu tvoří tzv. rozšířený produkt. Rozšířený produkt je tvořen 

doplňkovými službami, které jsou poskytovány před, během i po nákupu zboží. Pro 

zákazníka jsou tato rozšíření při nákupním rozhodování velmi důležitá. Všechny úrovně 

produktu jsou zobrazeny na obrázku č. 5 (Kotler, 2007). 

rozšířený produkt 

vlastní produkt 

jádro produktu 

 

 

 

Obrázek č. 5: Úrovně produktu  

(Zdroj: Vlastní dle Kotler, 2007) 

Každý produkt také prochází určitým životním cyklem výrobku. Životní cyklus běžného 

produktu má čtyři fáze – zavedení na trh, růst, zralost a úpadek. Ve fázi uvedení 

produktu na trh dochází k pomalému růstu tržeb, probíhá seznámení trhu s produktem, 

zisky jsou nulové. Ve fázi růstu již dochází k přijetí produktu na trh a ke zvyšování 

zisků. Dále se produkt dostává do fáze zralosti. Tato fáze bývá spojena s nejvyššími 

zisky, zároveň však dochází ke zpomalení růstu tržeb. Podniku se zvyšují náklady nutné 

pro udržení produktu co nejdéle v této fázi. V poslední fázi životního cyklu produktu 

dochází k jeho úpadku. Zisk klesá a tržby se rychle propadají (Kotler, 2007). 

Cena 

Cenu lze definovat jako peněžní částku, za kterou je produkt poskytován. Cena zároveň 

vyjadřuje hodnotu pro spotřebitele. Je to jediný nástroj marketingového mixu, který pro 

podnik představuje výnosy a lze ho tak považovat za nejdůležitější ze všech 4P. Dobře 

nastavená cenová politika má pro společnost zásadní význam (Karlíček, 2013). 
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Tvorba ceny však není vůbec jednoduchá a vychází z několika faktorů. Tyto faktory je 

možné rozdělit na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní faktory ovlivňující tvorbu cen v podniku 

patří náklady na nákup zboží, náklady na zásoby, na reklamu, mzdové náklady, 

marketingové cíle a strategie firmy, charakter zboží, nebo nabídka služeb. Do vnějších 

faktorů, které mají vliv na stanovení cen, lze potom zařadit úroveň ekonomiky v zemi, 

poptávku a její cenovou elasticitu, konkurenci, legislativu a kulturní a etické faktory 

(Zamazalová, 2009). 

V základu lze rozlišovat tři obecné postupy tvorby cen. Jedná se o nákladově 

orientovaný postup, stanovení cen podle konkurence, nebo stanovení cen podle 

kupujícího: 

1. Nákladová metoda – počítá se s fixními i variabilními náklady, přímými i 

nepřímými. Určuje se buď jako cena s přirážkou, podle analýzy bodu zvratu, 

nebo cílové rentabilita.  

2. Stanovení cen podle konkurence – podnik musí stále sledovat ceny služeb 

konkurence a kvalitu poskytovaných výrobků. Při tvorbě cen podle konkurence 

má podnik tři možnosti, a to stanovit cenu vyšší, než je průměr na trhu, stanovit 

průměrnou cenu, nebo stanovit cenu nižší, než je průměr na trhu. V případě trhu 

s oligopolními podniky tyto společnosti určují ceny a ostatní firmy v odvětví je 

následují. 

3. Stanovení cen podle kupujícího – produkt a jeho hodnota představuje pro 

spotřebitele užitek. Rozdíl mezi cenou produktu a cenou, kterou by byl zákazník 

ochotný za produkt zaplatit, se nazývá spotřebitelský přebytek. Podnik by se 

tedy měl vždy snažit, aby byl užitek zákazníka stejně velký, jako cena produktu, 

nebo aby byl vyšší (Vaštíková, 2014). 

Distribuce 

Cílem distribuce je zajistit, aby se produkt dostal ke konečnému spotřebiteli, případně 

kupujícímu. Do oblasti distribuce spadají všechny činnosti, které jsou spojené 

s přesunem produktu z místa jeho výroby až do místa jeho spotřeby. Mezi výrobním 

podnikem a zákazníkem stojí obchod, který funguje jako jeden z distribučních 

mezičlánků. Distribuční politika společnosti je ovlivňována zejména těmito faktory: 
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• volba vhodné lokality, 

• volba vhodných forem prodeje, 

• analýza chování zákazníka ke vztahu k prodejně (Zamazalová, 2009). 

Rozhodnutí o lokalitě, ve které bude společnost provozovat podnikatelskou činnost, je 

klíčová volba, která bude mít dlouhodobý a významný dopad na úspěch této činnosti. 

Rozhodnutí o lokalitě má přímou spojitost s dřívější volbou cílového segmentu trhu 

a z krátkodobého hlediska je neměnné (Zamazalová, 2009).  

Distribuční cesty lze v zásadě rozdělit na přímé a nepřímé. Přímá distribuční cesta je od 

výrobce ke spotřebiteli, nepřímá distribuční cesta zahrnuje právě mezičlánky v podobě 

prostředníků a zprostředkovatelů. Úkolem distribučních cest je zajistit celou řadu 

činností, například obstarat přístup k produktu na místě, které zvolí zákazník, najít 

potencionální zákazníky, budovat vztahy se zákazníky, vytvořit požadovaný sortiment 

a podobně (Vaštíková, 2014). 

Propagace 

Posledním nástrojem marketingového mixu je propagace neboli komunikace. Potom, co 

podnik vytvoří vhodný produkt, stanoví atraktivní cenu a zajistí, aby se dostal k cílovým 

zákazníkům, musí se svými zákazníky o produktu komunikovat. Správná komunikace 

podniku je klíčová pro vytvoření a udržení dobrých vztahů se zákazníkem. Podnik si 

pro účely kvalitní komunikace často najímá různé odborníky na podporu prodeje, nebo 

reklamní agentury. Podnik by neměl komunikovat pouze se spotřebiteli, ale také se 

zprostředkovateli a dalšími cílovými skupinami. Spotřebitelé, zprostředkovatelé a cílové 

skupiny mezi sebou dále komunikují, proto je nutné vytvoření komplexního 

komunikačního programu. Tento ucelený marketingový komunikační program 

společnosti, nazývaný také jako komunikační mix, se skládá z reklamy, osobního 

prodeje, podpory prodeje, public relations a přímého marketingu (Kotler, 2007). 

Prvním z nástrojů komunikačního mixu je reklama. Reklama je klíčovým prostředkem 

pro vytvoření a budování jména značky. Je důležitá pro efektivní zlepšování úrovně 

povědomí o značce a pro ovlivňování cílových segmentů spotřebitelů. Podle toho, 

jakým druhem média je reklama zprostředkována, rozlišujeme televizní reklamu, 
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rozhlasovou reklamu, tiskovou reklamu, venkovní reklamu, reklamu v kinech či přímo 

ve filmech, nebo online reklamu (Karlíček, 2013). 

Osobní prodej je druhým nástrojem komunikačního mixu. Osobní prodej je způsob 

marketingové komunikace, během kterého dochází k přímému kontaktu mezi 

prodejcem a zákazníkem. Cílem tohoto nástroje je přesvědčení zákazníka o koupi 

produktu, a zároveň budování vztahu se zákazníkem. Osoba prodejce je pro tento 

nástroj klíčová, proto by měl podnik vynakládat dostatečné prostředky na proškolování 

a motivování zaměstnanců (Jakubíková, 2013). 

Dalším nástrojem komunikačního mixu podniku je podpora prodeje. Hlavním cílem 

tohoto nástroje je podpořit zákazníka v nákupu produktu. Tyto marketingové aktivity 

mají zpravidla krátkodobý charakter, lze mezi ně zařadit soutěže, množstevní slevy, 

věrnostní programy, výhodné balíčky a další POS a POP materiály. Úkolem těchto 

dílčích nástrojů je upoutat pozornost, zlepšit povědomí o značce, nebo upozornit na 

nový produkt (Dahlen, 2010). 

Public relations (PR) představuje nástroj, který se zaměřuje na budování vztahů se 

zákazníkem a dalšími cílovými skupinami v okolí podniku. Předmětem PR je tyto 

vztahy vytvářet a udržovat na co nejlepší úrovni. Jde o budování dobrého image 

podniku, a to za pomocí sponzoringu, lobbingu, pořádání společenských akcí, 

charitativní činnost, vztahy s médii, dárcovství a podobně (Zamazalová, 2010). 

Přímý prodej je posledním nástrojem komunikačního mixu. V rámci tohoto nástroje 

dochází k pečlivému vytyčení cílových skupin zákazníků. Při prodeji dochází ke 

konkrétnímu zaměření na tyto segmenty, nebo přímo na jednotlivce. Tím přímý prodej 

výrazně odlišuje od reklamy, která působí celoplošně na velké masy potencionálních 

zákazníků. Výhodou tohoto nástroje je budování pevnějších a osobnějších vztahů se 

zákazníky (Karlíček, 2013). 

2.7 Analýza vnějšího prostředí 

Analýzu vnějšího prostředí podniku je možné rozdělit na analýzu makroprostředí a 

analýzu mikroprostředí firmy. Pro analýzu makroprostředí, tedy všeobecného okolí 
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podniku, lze použít SLEPTE analýzu. V rámci analýzy mikroprostředí podniku, tedy 

jeho oborového okolí, je možné zkoumat hlavní faktory, které toto okolí přímo 

ovlivňují. 

2.7.1 Analýza makroprostředí podniku 

Pro analýzu makroprostředí podniku je možné využít analýzu SLEPTE. Tato analýza 

se týká všeobecného okolí podniku a lze ji využít pro všechny organizace. Dochází 

k rozboru společenských, legislativních, ekonomických, politických a ekologických 

trendů, které nějakým způsobem ovlivňují podnik (Mallya, 2007). 

Sociální faktory 

Do skupiny sociálních faktorů, které mají vliv na podnik, lze zařadit faktory 

demografické, jako je obyvatelstvo, věk, pohlaví, zaměstnanost, společenské třídy, 

apod. Podle těchto faktorů dochází k segmentaci zákazníků a trhů. Dále lze mezi 

sociální faktory zařadit i kulturu společnosti, tedy jazyk, zvyky, postavení žen a mužů 

ve společnosti, nebo chování všeobecně (Jakubíková, 2013). 

Legislativní faktory 

V rámci legislativních faktorů je zkoumáno, jaký vliv mají na podnik právní normy 

v dané zemi, podle kterých se podnik musí řídit. Patří sem zákony, vyhlášky, nařízení 

vlády, normy a smlouvy o zahraničním obchodu a jeho regulace (Jakubíková, 2013). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory zahrnují zejména skutečnosti, které mají vliv na kupní sílu 

obyvatelstva. Patří sem zejména míra inflace, nezaměstnanosti, HDP, fáze 

ekonomického cyklu, daňové zatížení, apod. (Jakubíková, 2013). 

Politické faktory 

Působení politických faktorů má spojitost i s faktory legislativními. Politické faktory 

mají zásadní vliv na celkovou situaci v dané zemi a tím i na podnikatelskou činnost. 

Můžeme sem zahrnout stabilitu vlády, stabilitu politické situace v zemi, politika 

jednotlivých stran, názor vlády na kulturu, na zahraniční obchod a jeho regulaci, vízová 
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politika, fiskální a monetární politika, výdaje vlády, dohody s EU a jinými organizacemi 

(Mallya,2007). 

Technologické faktory 

Technologické faktory a inovace znamenají pro podnik významnou konkurenční 

výhodu. Změny v oblasti technologického pokroku mohou velmi náhle a výrazně 

ovlivnit okolí podniku a jeho činnost. Proto by měl podnik vývoj v této oblasti neustále 

sledovat a snažit se mu přizpůsobovat. Nové technologie jsou však výdajově náročnou 

položkou. Do technologických faktorů je možné zařadit rychlou změnu tempa ve vývoji 

technologií, výdaje státu a výzkum a vývoj, rychlost morálního zastarávání, nové 

pracovní metody a techniky, nebo náklady na přírodní zdroje (Mallya, 2007). 

Ekologické faktory 

Priority v oblasti životního prostředí se mohou výrazně lišit v závislosti na místo nebo 

obor podnikání. Podnik by tedy měl před, nebo během podnikatelské činnosti, 

analyzovat ekologické podmínky, aby nedošlo ke konfliktu s místní kulturou a regulací. 

Ekologické faktory ovlivňující podnik mohou být například ochrana životního prostředí, 

obnovitelné zdroje, změna klimatických podmínek, zpracování odpadů a recyklace, 

dostupnost vodních zdrojů a jejich využití, atd. (Mallya, 2007). 

2.7.2 Analýza mikroprostředí podniku 

Jedním z prvků tvořící mikrookolí podniku je společnost jako taková a její jednotlivá 

oddělení. Na marketingových plánech by nemělo ve společnosti pracovat pouze 

marketingové oddělení, ale měla by se na nich podílet i ostatní oddělení podniku – top 

management, finanční oddělení, oddělení výzkumu a vývoje, oddělení nákupů, výrobní 

a nákupní oddělení. Všechna tato oddělení by měla na tvorbě úspěšného marketingové 

plánu spolupracovat, předávat si informace a ověřovat výsledky své práce (Kotler, 

2007). 

Další důležitou vazbou v systému tvorby hodnoty společnosti jsou dodavatelé. 

Dodavatelé poskytují společnosti zdroje potřebné pro produkování zboží a služeb. 

Manažeři musí sledovat a zajišťovat spolehlivost dodavatelů, jelikož nedostatek 

dodávek, stávky zaměstnanců a jiné události, mohou negativně ovlivnit podnik, a tím 
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i spokojenost zákazníka. Manažeři musí také sledovat cenovou politiku dodavatelů, aby 

mohli na případné změny včas zareagovat (Kotler, 2007). 

Marketingovými zprostředkovateli rozumíme společnosti, které podniku pomáhají 

s propagací, prodejem a distribucí jeho zboží konečným zákazníkům. Jedná se tedy 

o distribuční společnosti, marketingové agentury a finanční zprostředkovatele. 

Distributoři pomáhají podniku najít zákazníky a prodat jim zboží. Jedná se 

o maloobchodníky i velkoobchodníky. Marketingové agentury pro společnost provádějí 

marketingový výzkum, zajišťují reklamní kampaně a mediální služby. Společnosti tak 

pomáhají umístit a propagovat její produkty na daných trzích. Do kategorie finančních 

zprostředkovatelů potom patří banky, pojišťovny nebo úvěrové společnosti, které 

podniku pomáhají s financováním transakcí, nebo s pojištěním proti riziku spojenému 

s nákupem a prodejem zboží (Kotler, 2007). 

Nejdůležitějším činitelem v rámci mikroprostředí podniku jsou zákazníci, proto by 

společnost měla vždy sledovat trhy svých zákazníků, které jsou: 

• spotřebitelské trhy – jednotlivci a domácnosti nakupující pro osobní spotřebu, 

• průmyslový trh – kupuje zboží a služby pro další zpracování, 

• trh obchodních mezičlánků – kupuje zboží a služby za účelem dalšího prodeje a 

zisku, 

• institucionální trh – školy, nemocnice, pečovatelské domy, věznice, apod., 

• trh státních zakázek – vládní instituce nakupující zboží a služby s cílem 

přesunout je k potřebným lidem, 

• mezinárodní trh – kupující v jiných zemích, mezi které spadají všechny výše 

zmíněné trhy (Kotler, 2007). 

Dalším prvkem objevujícím se v mikrookolí podniku jsou konkurenti. Aby byla 

společnost úspěšná, měla by podle marketingové koncepce poskytnout zákazníkovi 

vyšší hodnotu a uspokojení potřeb, než konkurence. Pro dosažení úspěchu je tedy třeba 

dělat něco více, než jen přizpůsobovat se potřebám cílových zákazníků. Podnik musí 

dokázat umístit své produkty pevně v mysli zákazníků v porovnání s konkurencí, čímž 

získá významnou strategickou výhodu (Kotler, 2007). 
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Veřejnost 

Názory na zařazení veřejnosti do mikroprostředí podniku jsou různé. Veřejností se 

v mikroprostředí podniku rozumí různé zájmové skupiny, které mají určitý vliv na 

činnost daného podniku. Tyto skupiny tvoří zejména finanční instituce, vládní instituce, 

média, místní samospráva, občanské iniciativy, zaměstnanci firmy nebo i široká 

veřejnost. V zájmu podniku by vždy mělo být udržení dobrých vztahů s těmito 

skupinami. Pro tyto účely se využívá nástroj marketingového mixu – public relations 

(Zamazalová, 2009). 

2.8 SWOT analýza 

V rámci SWOT analýzy jsou shrnuty výsledky předchozích analýz, na jejichž základě 

jsou potom identifikovány silné a slabé stránky podniku, a to v porovnání s jeho 

příležitostmi a hrozbami. Využití výsledků předchozích analýz pro sestavení SWOT 

analýzy je zobrazeno na obrázku č. 6. Prostřednictvím SWOT analýzy dochází ke střetu 

vnitřních zdrojů podniku a jeho schopností se změnami v okolí podniku. SWOT analýza 

rozlišuje dvě charakteristiky vnitřního prostředí podniku, jeho silné a slabé stránky a 

stejně tak dvě charakteristiky vnějšího prostředí podniku, příležitosti a hrozby 

(Sedláčková, 2006). 

 

Obrázek č. 6: Tvorba SWOT analýzy  

(Zdroj: Vlastní dle Blažková, 2007) 

Název SWOT analýzy vznikl odvozením vždy prvního písmena anglického názvu, a to: 

• S = strengths (silné stránky),  

• W = weaknesses (slabé stránky),  
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• O = opportunities (příležitosti), 

•  T = threats (hrozby) (Blažková, 2007).  

Mezi silné stránky patří takové vnitřní faktory, které podniku umožňují vytvoření silné 

pozice na trhu. Jde především o schopnosti podniku, dovednosti podniku, zdroje 

podniku, jeho potenciál, atd. Všechny tyto vlastnosti jsou pro podnik významnou 

konkurenční výhodou (Blažková, 2007). 

Slabé stránky jsou potom opakem silných stránek, opět se však jedná o vnitřní faktory 

společnosti. Mezi tyto faktory patří takové činnosti, ve kterých je podnik slabý, nebo 

které podnik, na rozdíl od konkurence, postrádá. Slabé stránky tedy znázorňují 

konkurenční nevýhodu podniku (Blažková, 2007). 

Příležitosti podniku jsou vnější faktory, které podnik může využít pro zlepšení svojí 

situace. Pro podnik je důležité nejprve identifikovat disponibilní zdroje, které potom 

může využít ve svůj prospěch (Blažková, 2007). 

Hrozby jsou takové faktory působící na podnik, které pro něj představují určité riziko 

nebo překážku. Je nutné, aby se podnik snažil negativním vlivům jejich působení 

předcházet. Proto je pro podnik velmi důležité hrozby včas rozpoznat a nalézt optimální 

řešení pro jejich eliminaci (Blažková, 2007). 

Na obrázku č. 7 je možné vidět výslednou podobu SWOT analýzy, tzv. SWOT matici: 

  Pozitivní vliv Negativní vliv 

Interní faktory Silné stránky Slabé stránky 

Externí faktory Příležitosti Hrozby 

Obrázek č. 7: SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní dle Blažková, 2007) 

Výsledky SWOT analýzy je možné vyhodnotit pomocí metody párového srovnání, 

neboli plus/minus matice. Tato metoda podniku umožňuje porovnat vzájemné vazby 

mezi určenými silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami.  Na základě 
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ohodnocení těchto charakteristik potom společnost snadněji určí své strategické priority. 

Vzájemné vazby mohou být: 

• silné oboustranně pozitivní ++, 

• silné oboustranně negativní --, 

• slabší pozitivní +, 

• slabší negativní -, 

• žádný vzájemný vztah 0 (Vaštíková, 2008). 

Pořadí těch faktorů, které by měly být stěžejní pro budoucí rozhodování společnosti, se 

určí jako součty řádků a sloupců v plus/minus matici (Vaštíková, 2008). 

2.9 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je nezbytným základem pro správná rozhodnutí podniku. Musí 

se stále vyvíjet, aby vyhověl požadavkům, které jsou na něj kladeny. Marketingový 

výzkum jde v jednoduchosti definovat jako naslouchání spotřebiteli, což je zároveň jeho 

skutečnou podstatou. Mezi charakteristiky marketingového výzkumu patří jeho 

jedinečnost, vysoká vypovídací schopnost a aktuálnost zjištěných informací (Kozel, 

2011). 

Marketingový výzkum je poměrně nákladný, proto by se měl podnik držet určitých 

zásad, aby tak zamezil nákladným omylům. Důležité je dodržovat zásadu objektivnosti 

a systematičnosti. Dále by měl být výzkum prováděn tvůrčím způsobem a problémy by 

měly být řešeny za využití více metod. Stejně tak by měly být informace získávány 

z více různých zdrojů (Kozel, 2011). 

2.9.1 Metody marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je možné rozdělit na kvantitativní a kvalitativní výzkum. Členění 

výzkumu na tyto dva typy je založeno na druhu dat, se kterými se při výzkumu pracuje 

(Tahal, 2017). 

Kvantitativní výzkum hledá odpověď na otázku kolik. Jeho cílem je zjistit, kolik 

určitých jednotek, např. domácností či jednotlivců, má daný názor, nebo se chová 
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určitým způsobem. Data kvantitativního typu je možné získat dotazováním respondentů, 

měřením, nebo třeba i záznamem transakcí. Lze je statisticky zpracovat a vyhodnotit a 

jejich výsledky jsou tak většinou zobrazovány ve formě tabulek a grafů (Tahal, 2017). 

Kvalitativní výzkum se snaží nalézt odpověď na otázku proč. Zabývá se hledáním 

motivů, příčin a postojů. Data jsou získávána od menšího počtu respondentů, nebo 

přímo od jednotlivců. Výsledek nelze zobecňovat pro celou populaci, ale popisuje spíše 

hlubší motivy a příčiny chování vybraných lidí nebo skupin. Kvalitativní výzkum je 

také často kombinován s výzkumem kvantitativním. Je založený na technice rozhovoru 

mezi výzkumníkem a jednotlivcem, nebo menší skupinou. Kromě strukturovaného 

hloubkového rozhovoru se jako technika kvalitativního výzkumu využívá také 

skupinová diskuze a expertní rozhovory (Tahal, 2017). 

2.9.2 Metody sběru dat 

Data lze definovat jako záznamy čísel, slov, zvuků či obrazů, která mohou být uložena 

ve fyzické i elektronické podobě. Pro účely marketingového výzkumu je možné data 

získávat například vyplněním dotazníku. Data lze také získat pomocí slovního vyjádření 

respondenta, potom hovoříme o datech kvalitativní povahy (Tahal, 2017). 

Podle původu dat vzhledem k probíhajícímu výzkumu je možné data rozdělit na 

primární a sekundární. Sekundární data jsou taková, která nevznikla přímo za účelem 

výzkumu, ale ještě před jeho samotným začátkem. Primární data jsou potom ta, která 

musíme získat právě pro daný výzkum, a vznikají tedy přímo za účelem tohoto 

výzkumu. Primární data lze získat pomocí dotazování, pozorování, experimentu, nebo 

v případě kvalitativního výzkumu pomocí rozhovoru. Sekundární data lze dále rozlišit 

na interní, tedy data získaná z vnitřních zdrojů firmy, jako jsou interní databáze, účetní 

výkazy, apod. a externí data, která existují mimo vlastní podnik, jako například 

odvětvové reporty a statistiky (Tahal, 2017). 

Dotazování je jedna z metod sběru primárních dat. Tato metoda je založená na přímém 

rozhovoru s respondentem, nebo na kontaktu prostřednictvím dotazníku. Předem jsou 

stanoveny podmínky a formy otázek, aby bylo snazší dosáhnout požadovaného cíle 

výzkumu. Stejně tak musí požadovanému cíli výzkumu odpovídat i zvolení respondenti. 
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Podle zvoleného způsobu kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem rozlišujeme 

různé typy dotazování, a to osobní dotazování či osobní rozhovor, písemné dotazování, 

telefonické dotazování a elektronické dotazování. Volbu vhodného typu dotazování 

ovlivňují různé faktory, například jde o charakter a rozsah dat, zvolenou skupinu 

respondentů, finanční nebo časové limity (Kozel, 2011). 

Pozorování je další metodou sběru primárních dat, která přináší velmi cenné informace. 

Jelikož při něm nedochází k přímému kontaktu se sledovaným subjektem, je možné 

pozorování označit za nepřímou metodu sběru dat. Díky tomu také není tato metoda 

limitována ochotou respondentů spolupracovat. Podstatou pozorování je sledování 

daných skutečností bez zásahů pozorovatele. Nejčastěji se využívá v místě prodeje, kdy 

je sledováno nákupní chování spotřebitele. Pozorování bývá často aplikováno společně 

s dalšími nástroji sběru dat, a to zejména s dotazováním (Kozel, 2011). 

Experiment je metoda sběru dat, která probíhá v uměle vytvořených podmínkách. 

Prostředí, ve kterém experiment probíhá, má na jeho výsledek zásadní vliv. Toto 

prostředí je tedy speciálně upravováno tak, aby vznikly pro všechny subjekty stejné 

podmínky. Parametry experimentu jsou dopředu nastaveny. Testuje se určitý vzorek, 

který je měřen na dalším prvku a zároveň je sledována validita experimentu (Tahal, 

2017). 

2.9.3 Výběr respondentů 

Při výběru respondentů je nutné rozlišit základní soubor a výběrový soubor. Jako 

základní soubor lze označit například celá populace. Provádět výzkum na základním 

souboru lze tedy označit za téměř nemožné. I základní soubor lze však limitovat, a to 

třeba věkem respondentů, nebo užíváním daného produktu. Proto je při dotazování 

nutné zvolit si výběrový soubor, představující určitý vzorek respondentů. Volba 

výběrového souboru musí podléhat daným pravidlům, která se liší v případě 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Proces výběru respondentů základního 

souboru má následující kroky: 

1. Určení rámce výběrového souboru, koho se chceme dotazovat, 

2. Určení způsobu dotazování, jak bude dotazování probíhat, 
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3. Určení rozsahu výběrového souboru, kolika respondentů se chceme dotazovat 

(Kozel, 2011). 

Při určování velikosti vzorku respondentů je základním předpokladem pro úspěch 

správné sestavení výběrového souboru. Pro volbu velikosti výběrového souboru platí, 

že čím je zkoumaný vzorek větší, tím má vyšší vypovídací hodnotu, jelikož se tím 

eliminuje možnost chyby. Zároveň je ale vždy nutné zvážit finanční hledisko, jelikož 

větší vzorek respondentů znamená také větší náklady na výzkum. Velikost výběrového 

souboru je možné určit na základě tří přístupů: 

• nákladový přístup, 

• statistický přístup, 

• slepý odhad (Kozel, 2011). 

Určení správné velikosti vzorku respondentů je také možné provést na základě 

předepsané tabulky, jejímž obsahem je pro různou velikost populace přiřazení daného 

počtu respondentů a pravděpodobnost výskytu chyby. Tento způsob určení velikosti 

výběrového souboru lze vidět v tabulce č. 1 (Israel, 1992). 
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Tabulka č. 1: Určení velikosti výběrového souboru 

(Zdroj: Vlastní dle Israel, 1992) 

Velikost 

populace 

Velikost vzorku (n) pro pravděpodobnost chyby (e) 

± 3 % ± 5 % ± 7 % ± 10 % 

500 - 222 145 83 

600 - 240 152 86 

700 - 255 158 88 

800 - 267 163 89 

900 - 277 166 90 

1000 - 286 169 91 

2000 714 333 185 95 

3000 811 353 191 97 

4000 870 364 194 98 

5000 909 370 196 98 

6000 938 375 197 98 

7000 959 378 198 99 

8000 976 381 199 99 

9000 989 383 200 99 

10000 1000 385 200 99 

15000 1034 390 201 99 

20000 1053 392 204 100 

25000 1064 394 204 100 

50000 1087 397 204 100 

100000 1099 398 204 100 

> 100000 1111 400 204 100 

 

2.9.4 Tvorba dotazníku 

Dotazník je velmi často užívaným nástrojem marketingového výzkumu, využívaný při 

sběru primárních dat. Při jeho tvorbě by měla být dodržována některá pravidla, aby 

získaná data splňovala požadovanou kvalitu a vypovídací hodnotu. Do dotazníku by se 

neměly vkládat nadbytečné otázky, které se pro výzkum nevyužijí. Otázky by měly být 

stručné a jasné, aby měl respondent chuť odpovídat. Dále by měl dotazník obsahovat 

jen takové otázky, na který je respondent schopný odpovědět (Tahal, 2017).  

Dotazník by neměl být zbytečně dlouhý. Ideální je časová náročnost mezi 10 – 15 

minutami, po tuto dobu je respondent většinou schopný bez problému udržet pozornost. 
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Pokud délka dotazníku překročí 25 minut, existuje riziko, že se respondent nebude 

soustředit a odpovědi bude vyplňovat bezmyšlenkovitě. Dotazník by měl být také 

uspořádán do sekcí, což zjednoduší práci jak respondentovi, tak i výzkumníkovi při 

sběru dat. Struktura dotazníku může vypadat následovně: 

1. Úvod – krátká informace obsahující představení, účel a délku dotazníku, 

2. Filtrační otázka – ověření, zda respondent spadá do požadované cílové skupiny, 

3. Kvótní otázky – otázky ohledně pohlaví, věku, vzdělání, 

4. Meritorní otázky – klíčová část dotazníku týkající se hlavního tématu výzkumu, 

5. Identifikační otázky – slouží k třídění respondentů do skupin, např. dle příjmu 

či bydliště (Tahal, 2017). 

Otázky v dotazníku lze rozdělit na uzavřené a otevřené. Uzavřené otázky mají předem 

stanovené odpovědi, ze kterých respondent při vyplňování dotazníku vybírá. Výhoda 

uzavřených otázek je umožnění rychlého sběru dat a jejich analýzy. Otevřené otázky 

dávají respondentovi prostor pro vytvoření vlastní odpovědi. V dotazníku se příliš 

nepoužívají, protože jejich analýza je při velkém množství respondentů značně náročná. 

Na druhou stranu dávají respondentovi prostor pro svobodné vyjádření vlastního 

názoru. Uzavřené otázky jsou typické pro kvantitativní výzkum, otevřené otázky potom 

pro kvalitativní výzkum (Hill, 2006). 

2.10 Regresní analýza 

Regresní analýza patří mezi nejvíce používané statistické metody určené k analýze dat. 

Pomocí této metody lze určit vztah mezi dvěma proměnnými, a to včetně určení, která 

z proměnných je závislá a která je nezávislá. Cílem regresní analýzy je pomocí již 

známých hodnot nezávisle proměnné nalézt hodnoty závisle proměnné a určit tak 

regresní funkci. Nejjednodušší je taková varianta, kdy mezi proměnnými existuje 

lineární závislost. Díky regresní analýze lze tedy určit velikost vlivu nezávislé 

proměnné na závislou proměnnou, a také předpovědět budoucí hodnoty závislé 

proměnné (Chráska, 2016). 
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2.10.1 Lineární regresní funkce 

Lineární regresní funkce vzniká v případě, kdy mezi závislou a nezávislou proměnnou 

existuje lineární vztah. Lineární regresní funkci lze ověřit pomocí bodového grafu. 

V případě, že se jedná o lineární regresní funkci, má regresní model tvar přímky, která 

je tvořena jednotlivý body. Podstatou funkce je získat takové proložení bodů, které 

nejlépe vystihne zkoumaná data. Pro určení, jak dobře regresní přímka určená data 

popisuje, se využívá např. metoda nejmenších čtverců (Tahal, 2017). 

2.11 Korelace 

Metodu korelace je možné použít, pokud chceme zjistit, jak silný je vztah mezi dvěma 

naměřenými hodnotami. Síla vztahu je určena hodnotou mezi nulou a jedničkou. Pokud 

je hodnota blízká nule, znamená to, že vztah mezi zkoumanými hodnotami je slabý. 

Naopak, pokud se hodnota blíží jedničce, existuje mezi hodnotami silný vztah. Ve 

většině případů však bude výsledek korelačního testu ukazovat, že mezi naměřenými 

hodnotami existuje vždy nějaký vztah. Korelaci je možné objevit také náhodou, proto je 

dobré výsledky korelačního testu ještě reálně posoudit dle vlastního uvážení (Walker, 

2013). 

2.12 Analýza rizik 

Aby mohl podnik zabránit nebezpečím a hrozbám, které na něj mohou mít negativní 

vliv, je třeba analyzovat možná rizika. Nejprve je nutné rizika identifikovat, dále 

ohodnotit, a nakonec navrhnout opatření pro zmírnění jejich vlivu. Tento postup je 

využíván během skórovací metody. Skórovací metoda identifikuje rizika zejména 

z oblasti technické, finanční, personální a obchodní. Prvním krokem je identifikace 

rizika za pomoci rizikových faktorů. Všechna možná rizika se dále ohodnotí na stupnici 

od 1 do 10, kdy 1 je pro nejmenší riziko a 10 pro největší. Následně se vypočítá celková 

hodnota rizika, a to jako součin pravděpodobnosti výskytu a dopadu rizika. Poté se 

aplikují navrhnutá opatření pro zmírnění dopadu rizika, znovu proběhne hodnocení rizik 

a vypočítá se nová výsledná hodnota rizika (Doležal, 2012). 



41 

 

3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části práce bude nejprve představena vybraná společnost, pro kterou bude 

prováděn výzkum. Dále bude zpracována analýza vnitřního prostředí firmy pomocí 

marketingového mixu. Následovat budou analýzy mikrookolí a makrookolí podniku. 

Závěry těchto analýz budou shrnuty v rámci SWOT analýzy na konci kapitoly. 

3.1 Představení společnosti 

Společnost TAUS AGENCY, s.r.o. byla založena v roce 2011 v Brně. V současné době 

je společnost úspěšným provozovatelem dámského fit centra s názvem Befit.  

3.1.1 Základní informace o společnosti 

Základní údaje o vybrané společnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2: 

Tabulka č. 2: Základní údaje o společnosti 

(Zdroj: Vlastní dle rzp.cz, 2020) 

Obchodní název TAUS AGENCY, s.r.o. 

Sídlo 
bratří Křičků 1560/26, 621 00, 

Brno - Řečkovice 

Provozovna 
Lidická 960/81, 602 00, 

Brno - Veveří 

IČO 29283191 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán jednatel 

Spisovná značka C 70846, Krajský soud v Brně 

 

Společnost podniká na základě dvou živnostenských oprávnění: 

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – 

živnost ohlašovací volná, 
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2. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pilates a aerobiku – 

živnost ohlašovací vázaná. 

3.1.2 Hlavní činnost společnosti 

Fitness centrum Befit Brno je čistě dámské studio, které pro své klientky nabízí širokou 

škálu služeb. V základu se jedná o nabídku skupinových lekcí, uzavřených kurzů a 

poradenství ohledně cvičení a výživy. Cvičení probíhá ve zrekonstruovaných prostorách 

v centru Brna. K dispozici jsou pro klientky dvě patra, kdy má každé vlastní recepci a 

šatny. Celkem se cvičí ve čtyřech sálech a pro klientky jsou k zapůjčení cvičební 

pomůcky potřebné pro konkrétní lekce. 

Dominantou fitness centra jsou skupinové lekce. Skupinové lekce jsou sálové aktivity 

různého druhu, zaměřené na kondici, flexibilitu, nebo silový trénink. Kapacita každé 

skupinové lekce je cca 20 až 30 míst. Lekce předcvičují certifikované lektorky.  

Uzavřené kurzy probíhají v časovém období pěti měsíců pro uzavřenou skupinu 

cvičících. Od skupinových lekcí se odlišují zejména individuálním přístupem a 

zaměřením na správné zvládnutí techniky. 

Befit je také jediným fitness centrem v Brně, ve kterém se cvičí celosvětově známé a 

populární cvičební programy Les Mills, mezi které patří například lekce bodypump, 

bodyattack, cxworx, nebo bodycombat. 

Společnost dále nabízí možnost poradenství, které je realizováno prostřednictvím 

balíčku, v rámci kterého jsou klientkám poskytovány rady v oblasti zdravé výživy a 

správného nastavení skladby cvičení. 

3.1.3 Strategie a vize společnosti 

Strategií a cílem společnosti není pouze poskytnout klientkám místo, kde si mohou 

zacvičit. Studio Befit se snaží vybudovat pro své zákaznice takové prostředí, ve kterém 

se budou cítit dobře a kam se budou vždy rády vracet. Zaměřuje se na posilování 

ženského sebevědomí, zdravého ducha a budování komunity. 
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3.2 Marketingový mix 

Produkt 

Hlavním produktem fitness studia Befit je poskytování služeb v oblasti cvičení, zejména 

pak skupinové lekce, uzavřené kurzy a poradenství: 

1. Skupinové lekce – jsou hlavní činností fitness studia. Jedná se o sálové aktivity 

různého druhu s kapacitou 20 až 30 cvičících. Tyto lekce jsou zaměřené na 

zlepšení kondice, silový trénink, nebo flexibilitu. Mezi lekce zaměřené na 

zlepšení kondice patří například jumping, zumba, nebo befit dance. Do silového 

tréninku lze zařadit kruhové tréninky, bodypump, nebo bosu. Lekce, jejichž 

cílem je zvýšení úrovně flexibility, jsou například bodybalance, pilates nebo 

bodyjam. Skupinové lekce vždy předcvičují proškolené lektorky. Klientky si 

mohou zakoupit buďto jednorázové vstupy na lekce, nebo si můžou vybrat 

z nabídky permanentek a členství. 

2. Uzavřené kurzy – vedle běžných skupinových lekcí studio pro své klientky 

nabízí také uzavřené kurzy baletu či powerjógy. Tyto kurzy se konají pravidelně 

a trvají pět měsíců. Výhodou těchto uzavřených kurzů je především individuální 

přístup certifikovaných a zkušených lektorek, který vede k efektivnějšímu 

osvojení cvičební a taneční techniky.   

3. Poradenství – společnost dále nabízí možnost poradenství v oblasti cvičení a 

zdravé výživy, a to prostřednictvím výhodně sestaveného balíčku. Tento balíček 

je určen zejména pro klientky, které chtějí začít se zdravým životním stylem, ale 

neví, kde začít. V rámci balíčku je klientkám umožněn neomezený vstup do 

fitness studia, poskytnuto poradenství ohledně nastavení správné skladby cvičení 

a zdravé výživy, sestavení jídelníčku na míru a pravidelné měření výsledků. 

Hlavní službou poskytovanou klientkám fitness studia jsou skupinové lekce. Studio 

disponuje rozsáhlou nabídkou těchto lekcí, proto byly pro zlepšení orientace a 

zjednodušení výběru rozděleny do několika kategorií, a to na lekce zaměřené na silový 

trénink, lekce zlepšující kondici a lekce pro zvýšení úrovně flexibility. Všechny 

nabízené druhy skupinových lekcí a jejich kategorie jsou pro přehlednost uspořádány na 

obrázku č. 8: 
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Obrázek č. 8: Dělení skupinových lekcí dle účelu 

(Zdroj: Vlastní dle befitbrno.cz, 2020) 

Jak je patrné z obrázku č. 8, kategorie skupinových lekcí nelze určit naprosto 

jednoznačně a často se prolínají.  

Oblíbenými skupinovými lekcemi jsou také kruhové tréninky. Základním konceptem 

kruhových tréninků je to, že se každý specializuje na něco jiného. Klientky tak mají 

možnost vybrat si lekci přesně podle jejich představ a potřeb. Tyto kruhové tréninky 

jsou: 

• Build It – kruhový trénink zaměřený na budování svalů, sílu a funkčnost, 

• Brace It – kruhový trénink specializovaný na zpevnění a vyrýsování 

problematických partií, 

• Burn It – kruhový trénink, který se zaměřuje na zeštíhlení postavy, spálení 

přebytečného tuku a zlepšení fyzické kondice. 

Cena 

Ceny společnosti jsou rozděleny do dvou základních kategorií, a to na ceny plné a ceny 

se studentskou slevou. Tato cenová politika je nastavena zejména z toho důvodu, že 

fitness studio navštěvují ve velkém zastoupení právě studentky. Se studentskou slevou 

je tak možné pořídit jednorázové vstupy na skupinové lekce, ale i zakoupit permanentky 

či členství. Celkově lze ceny fitness studia hodnotit jako o něco vyšší, než u 

konkurence. Detailně rozepsaný ceník společnosti je možné vidět v tabulce č. 3: 
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Tabulka č. 3: Ceník 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle befitbrno.cz, 2020) 

Položka Studentská cena Plná cena 

Jednorázový vstup 170,- 190,- 

Desetivstupová permanentka 

(platnost 3 měsíce) 
1 500,- 1 700,- 

Dvacetivstupová permanentka 

(platnost 5 měsíců) 
2 800,- 3 200,- 

Třicetivstupová permanentka 

(platnost 7 měsíců) 
3 900,- 4 500,- 

Čtyřicetivstupová permanentka 

(platnost 9 měsíců) 
4 800,- 5 600,- 

Padesátivstupová permanentka 

(platnost 12 měsíců) 
5 500,- 6 500,- 

Členství (celodenní) 1 měsíc - 1 690,- 

Členství (celodenní) 2 měsíce - 3 190,- 

Členství (celodenní) 3 měsíce - 4 290,- 

Členství (celodenní) 6 měsíce - 7 190,- 

Členství (dopolední) 1 měsíc 1 290,- 1 490,- 

Členství (dopolední) 2 měsíce 2 390,- 2 790,- 

Členství (dopolední) 3 měsíce 3 090,- 3 690,- 

Členství (celoroční) - 11 990,- 

 

Kromě cen uvedených v ceníku výše je nutné podotknout, že vedení fitness studia 

pořádá v průběhu celého roku různé slevové akce na permanentky i na členství. Během 

těchto akcí je například možné získat 20 % slevu na permanentky, nebo dokonce 50 % 
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slevu na roční členství. Tyto akce jsou velmi výhodné, a proto jich klientky při nákupu 

permanentek a členství často využívají.  

Vedle tradičních slevových akcí studio také poskytuje věrnostní slevy, a to pro klientky, 

které již měly v minulosti zakoupenou permanentku nebo členství. Pokud tedy klientka 

nezakoupí produkt během slevových akcí, je možné po osobní domluvě získat právě 

věrnostní slevu.  

Pro studentky je také možnost využít slevovou akci „Happy hours“, kdy jsou všechny 

lekce od 6:30 do 16:30 pouze za cenu 100 Kč. Naopak pracující mají výhodnou 

možnost nákupu jednorázových vstupů při využití Multisport karty, kterou poskytuje 

zaměstnavatel. Při využití Multisport karty je možné získat jeden vstup na skupinovou 

lekci denně zcela zdarma. 

Místo prodeje 

Provozovna fitness studia je v centru města Brna, na ulici Lidická, v budově Meta. Při 

využití osobního auta není dostupnost příliš dobrá, a to z důvodu obtížného parkování. 

Přímo u studia je jen velmi malý počet parkovacích míst, jinak ne nutné hledat 

parkování v okolních ulicích. Díky současnému parkovacímu systému v Brně je tato 

situace ještě o něco komplikovanější. Naopak při cestování městskou hromadnou 

dopravou je provozovna velmi dobře přístupná, zastávky v těsné blízkosti mají šaliny 

i trolejbusy. Dostupnost provozovny je vidět na obrázku č. 9: 

 

Obrázek č. 9: Poloha provozovny 

(Zdroj: google.cz, 2020) 
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Co se týče prostorů samotného studia, jsou rozděleny na dvě patra. V přízemí se nachází 

velký sál, šatny a recepce. Sál v přízemí je využíván například na jumping nebo 

bodypump. V druhém patře jsou potom další tři sály, ve kterých probíhají ostatní lekce. 

Také se tam nachází šatny a recepce. Všechny sály jsou vybaveny zrcadly a klimatizací 

a pro všechny klientky jsou k dispozici cvičební pomůcky pro konkrétní lekce. Na obou 

recepcích je také možnost zakoupit nápoje a drobné občerstvení. Prostory studia jsou 

moderní a příjemné.  

Kromě fyzických prostorů fitness studia se klientky mohou dozvědět spoustu informací 

na webových stránkách společnosti www.befitbrno.cz. Na těchto stránkách mohou 

kromě všech potřebných informací a kontaktů klientky rovněž zakoupit permanentky a 

členství. 

Propagace 

Dámské fitness studio Befit využívá zejména tyto způsoby propagace a komunikace se 

svými klienty: 

• instagramové účty – befitbrno, befit_jumping, 

• facebookové stránky – BeFIT Brno, 

• webové stránky – www.befitbrno.cz, 

• mobilní aplikace, billboardy, nástěnky ve školách. 

Propagace a komunikace společnosti je založena na online účtech na Instagramu. Účet 

na instagramu slouží podobně jako facebookové stránky hlavně k propagaci akcí a 

informací z webových stránek společnosti. Instagram je však typický svým obsahem v 

podobě fotografií. Jsou zde sdíleny aktuální fotky z proběhlých lekcí, které mohou 

klientky sdílet na svém účtu, a tím propagaci studia podpořit. Nebo naopak rovnou na 

svém účtu Befit zmiňují, a tak rozšiřují povědomí o tomto fitness studiu do svého okolí. 

Dále jsou na instagramovém účtu Befitu sdílené informace o nadcházejících lekcích, 

nebo případných změnách. Kromě hlavního instagramového účtu má Befit ještě 

speciální účet pro lekce jumpingu, jelikož se jedná o jednu z nejoblíbenějších lekcí 

vůbec. Tento účet je potom zaměřen přímo na sdílení fotek a informací o této aktivitě.  
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Befit Brno se svými klientkami komunikuje také přes Facebook. Na stránkách BeFIT 

Brno se můžou klientky dozvědět základní informace, jako je adresa provozovny, 

kontakty, nebo otevírací doba. Dále je na facebookových stránkách k dispozici také 

hodnocení studia, kde si mohou potencionální i stávající klientky přečíst recenze jiných 

zákaznic, nebo přidávat své vlastní. Obsahem stránek BeFIT Brno je potom hlavně 

propagace obsahu webových stránek, zejména slevových akcí, nebo probíhajících 

soutěží. Prostřednictvím stránek na Facebooku lze také jednoduše kontaktovat studio 

ohledně případných dotazů nebo jiných požadavků.  

Dalším komunikačním prostředkem fitness studia jsou webové stránky 

www.befitbrno.cz. Tyto stránky jsou moderní, přehledné a odpovídají současným 

trendům. Samozřejmostí je přizpůsobení stránek velikosti okna prohlížeče, nebo 

mobilní verze stránek pro chytré telefony. Obsah webových stránek je rozmístěn do 

deseti záložek, které obsahují informace o společnosti, o nabízených službách, o 

rozvrhu skupinových lekcí, o instruktorkách a o ceníku. Dále jsou na webových 

stránkách záložky blog, kariéra, často kladené otázky a kontakty. Poslední záložka 

slouží k přesměrování do rezervačního systému, který slouží pro zamluvení místa na 

skupinové lekce, nebo pro zobrazení aktuálních změn v rozvrhu. Kromě klasických 

informací jsou na webových stránkách pravidelně sdíleny různé slevové akce nebo 

soutěže. 

Společnost také využívá pro účely komunikace mobilní aplikaci beFIT. Tato aplikace 

je dostupná jak pro operační systém android, tak pro systém iOS. Hlavním záměrem 

této aplikace je zjednodušení používání rezervačního systému na mobilních telefonech. 

Klientky se do aplikace přihlásí pod svými přihlašovacími údaji a dále si mohou 

jednoduše prohlížet aktuální rozvrh, volnou kapacitu na jednotlivých lekcích, nebo se 

do nich rovnou přihlašovat, a to právě z pohodlí svého telefonu.  

Shrnutí závěrů analýzy 

Mezi silné stránky lze zařadit širokou škálu nabízených lekcí, časté slevové akce 

a výhodné ceny pro studentky, velmi dobrou dostupnost MHD, moderní prostory studia 

a webové stránky a držení kroku v současných trendech reklamy na Facebooku 
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a Instagramu. Mezi slabé stránky lze potom zařadit zejména nedostatek parkovacích 

míst v blízkosti studia a o něco vyšší ceny než u konkurence. 

3.3 Analýza SLEPTE 

Sociální faktory 

Co se týče České republiky, bylo zjištěno, že se fitness nebo jiné rekreační fyzické 

aktivitě věnuje pravidelně asi jedna třetina obyvatelstva. Největší zastoupení mají lidé 

ve věkové kategorii 15 až 24 let, těch pravidelně sportuje asi 68 %. Ve věkové skupině 

25 až 34 let se sportu věnuje více než 50 % obyvatel. Tyto skutečnosti mají pozitivní 

vliv na činnost fitness centra (Czso.cz, 2019). 

Fitness studio je čistě dámské, všechny jeho zákaznice jsou tedy pouze ženy. Studio 

není nijak věkově omezeno, jeho zákaznice však tvoří převážně ženy ve věku od 15 do 

45 let. K 31. 12. 2018 žilo ve městě Brně 196 633 žen s průměrným věkem 44,5 let. 

Kladně pro studio působí skutečnost, že Brno je druhým největším městem v České 

republice, což má pozitivní vliv na tržby společnosti. Rozdělení žen ve městě Brně 

podle věkové kategorie k 31. 12. 2018 lze vidět na grafu č. 1: 

 

Graf č. 1: Rozdělení žen podle věkové kategorie v Brně 

(Zdroj: Vlastní dle czso.cz, 2018) 
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Z grafu č. 1 lze vidět, že největší zastoupení v Brně má věková skupina žen od 36 do 

45 let. Na druhém místě se potom umístila věková kategorie 26 až 35 let. Skupina žen 

mezi 16 a 25 let má naopak slabší zastoupení. 

Legislativní faktory 

Studio Befit je provozováno právní formou jako společnost s ručením omezeným, je 

tedy ovlivňováno zákony a právními normami upravující činnost obchodních 

společností. Tyto zákony jsou: 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 

• zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, 

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 

Založení a provozování společnosti s ručením omezeným není v České republice 

výrazně omezováno nebo regulováno. Společnost může založit jedna a více osob, které 

ručí společně a nerozdílně pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Minimální 

základní kapitál je 1 Kč. Výše základního kapitálu může být upravena společenskou 

smlouvou a může být stanovená rozdílně. Statutárním orgánem jsou jednatelé. 

Podmínky pro podnikatelskou činnost lze označit za příznivé. Negativní vliv by na 

společnost mohla mít pouze výrazná změna v účetních a daňových zákonech, nebo 

přímo v zákonu o obchodních společnostech a družstvech. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické ukazatele a celková ekonomická situace v zemi má na provozování fitness 

jistý vliv. Ekonomické faktory, které aktuálně ovlivňují činnost studia, jsou zejména: 

• průměrná mzda, 

• nezaměstnanost, 

• HDP, 

• inflace 

• krize způsobená korona virem. 
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Co se týče průměrné mzdy, je její vývoj v letech 2015 až 2018 zachycen v tabulce č. 4, 

a to jak pro celý Jihomoravský kraj, tak i konkrétně pro ženy v JMK: 

Tabulka č. 4: Průměrná měsíční mzda v JMK 

(Zdroj: Vlastní dle Czso.cz, 2019) 

Průměrná hrubá 

měsíční mzda (v 

Kč) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Celkem v JMK 27 051 28 456 30 311 32 639 35 178 

Ženy v JMK 23 236 24 325 26 240 28 643 - 

 

Co se týče Jihomoravského kraje, lze během sledovaných let zaznamenat růst průměrné 

hrubé měsíční mzdy, kdy nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2018, a to 32 639 Kč. Stejně 

tak je tomu i přímo u žen v Jihomoravském kraji, ačkoliv je jejich průměrná hrubá 

měsíční mzda o něco nižší, stále si zachovává rostoucí trend. 

Dalším ekonomickým faktorem ovlivňujícím činnost fitness studia je míra 

nezaměstnanosti. Vývoj nezaměstnanosti v letech 2015 až 2018 je zobrazen v tabulce 

č. 5, a to jak pro celou Českou republiku, kde je doplněn i o predikci pro rok 

2019 a 2020, tak pro Jihomoravský kraj a město Brno. 

Tabulka č. 5: Vývoj nezaměstnanosti 

(Zdroj: Vlastní dle Czso.cz, 2019) 

Míra 

nezaměstnanosti 
2015 2016 2017 2018 

Aktuální 

predikce 

2019 2020 

ČR (v %) 5,1 4 2,9 2,2 2 2,2 

JMK (v %) 7,01 6,11 4,6 3,86 - - 

Brno (v %) 7,59 6,73 4,97 4,25 - - 
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Z tabulky č. 5 je patrné, že se míra nezaměstnanosti během let 2015 až 2018 v České 

republice snižuje. Podle aktuální predikce by tomu tak mělo být i v roce 2019, kdy by 

měla hodnota míry nezaměstnanosti klesnout na 2 %. Pro rok 2020 se potom 

předpokládá mírné zvýšení, a to na hodnotu 2,2 %. Co se týče Jihomoravského kraje, 

má míra nezaměstnanosti během sledovaných let také klesající tendenci. Stejně tak je 

tomu i přímo u města Brna, kdy oproti roku 2015 s hodnotou míry nezaměstnanosti 

7,59 %, klesla tato hodnota v roce 2018 na 4,25 %. Tato skutečnost je pro fitness studio 

také pozitivní. 

Vývoj hrubého domácího produktu v letech 2015 až 2018 v České republice, včetně 

predikce vývoje pro roky 2019 a 2020, je uveden v tabulce č. 6, a to jak v celých 

miliardách Kč, tak i v % růstu: 

Tabulka č. 6: Vývoj HDP 

(Zdroj: Vlastní dle Mfcr.cz, 2019) 

HDP 2015 2016 2017 2018 

Aktuální 

predikce 

2019 2020 

V mld. Kč 4 596 4 768 5 047 5 329 5 645 5 894 

Růst v % 5,3 2,5 4,4 3 2,5 2 

 

V tabulce č. 6 lze pozorovat kladný vývoj HDP v České republice během let 2015 až 

2018, kdy v roce 2018 tato hodnota dosahovala 5 329 mld. Kč. Pozitivní je také aktuální 

predikce pro roky 2019 a 2020, při které je stále zachován pozitivní trend. Největší 

meziroční nárůst byl zaznamenán v roce 2015, kdy hodnota HDP vzrostla o 5,3 %. 

Tempo růstu HDP se od roku 2017 po rok 2020 v rámci aktuální predikce snižuje. 

Vývoj míry inflace v letech 2015 až 2018 v České republice, včetně predikce pro roky 

2019 a 2020, je uveden v tabulce č. 7: 
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Tabulka č. 7: Vývoj inflace 

(Zdroj: Vlastní dle Mfcr.cz, 2019) 

Míra inflace 2015 2016 2017 2018 

Aktuální 

predikce 

2019 2020 

Průměr v % 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 2,6 

 

Z tabulky č. 7 lze vyčíst, že k výraznému nárůstu inflace došlo z roku 2016 na rok 2017, 

kdy se tato hodnota změnila z 0,7 % na 2,5 %. V roce 2018 došlo opět k poklesu míry 

inflace, a to na hodnotu 2,1 %. Aktuální predikce vývoje míry inflace v České republice 

je 2,8 % pro rok 2019 a 2,6 % pro rok 2020. Mírná inflace je pro ekonomiku lepší, než 

deflace a je součástí ekonomického růstu. Přiměřené zvyšování míry inflace by tedy 

nemělo mít na společnost negativní vliv. 

Na společnost má značný vliv také krize způsobená korona virem. Vzhledem 

k celosvětové pandemii vyhlášené WHO nařídila vláda České republiky uzavření mimo 

jiné právě fitness center. Společnost byla tedy nucena přerušit svoji činnost a to do 

doby, než se začně situace ohledně korona viru v České republice zlepšovat. Toto vládní 

opatření bude mít negativní vliv na hospodaření společnosti, která už nyní zavádí 

opatření pro zmírnění jeho dopadu. 

Politické faktory 

Politickým faktorem negativně ovlivňujícím činnost společnost je již výše zmíněné 

nařízení vlády o uzavření všech fitness center, a to z důvodu celosvětové pandemie 

korona viru. Toto nařízení nabylo platnosti 14.3.2020 v rámci vyhlášení nouzového 

stavu, ke kterému došlo 12.3.2020, a pravděpodobně bude platiti až do odvolání dle 

závažnosti situace. 

Za běžných podmínek však politické faktory nemají na činnost fitness studia přímý vliv, 

a to ať se jedná o politickou situaci v České republice, nebo přímo ve městě Brně. Tato 

situace je za běžných podmínek stabilní a poskytuje příznivé podmínky pro 

podnikatelskou aktivitu. Činnost společnosti není na politické situaci v městě Brně nijak 
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přímo závislá, nepotřebuje povolení k provozování činnosti od města, ani není závislá 

na jeho finanční podpoře. Politické faktory by mohly společnost ovlivnit pouze 

v případě, pokud by došlo ke krajním situacím jako např. politickému převratu v zemi, 

který by měl určitý dopad na celou Českou republiku. 

Technologické faktory 

Pro fungování fitness studia jsou důležité technologické prvky, jako je především 

zvuková aparatura, systém klimatizace, interní systémy společnosti, webové stránky, 

správa účtů na Facebooku a Instagramu a mobilní aplikace fitness studia. 

Zvuková aparatura je řešena jednoduše a efektivně. V každém sálu jsou umístěny 

reproduktory. Hudba se přehrává přímo z chytrého telefonu či tabletu, což lektorkám 

usnadňuje manipulaci. Zvuková aparatura funguje v současné době bez mikroportů, 

jejichž zařazení je však v blízké době v plánu. Mezi vybavení každého sálu patří také 

systém klimatizace a vzduchotechniky. Ty jsou však vzhledem k velmi častému užívání 

poměrně opotřebované a ztrácí své funkční vlastnosti. Interní systém společnosti je 

CRM od brněnské společnosti Clubspire. Hosting a doména webových stránek běží na 

Ebole. Systém i webové stránky společnosti jsou aktuální a moderní, drží krok 

s technologickými trendy. Stejně tak působnost a činnost společnosti na sociálních 

sítích je vzhledem k dnešní online době velmi dobrý tah. Mobilní aplikace pro klientky 

fitness centra, která umožňuje usnadnění rezervace na lekce, spolu s ještě dalšími 

funkcemi, je také znakem toho, že společnost tak drží krok s moderními trendy a 

technologiemi a dobře se jim přizpůsobuje. 

Ekologické faktory 

Činnost společnosti nepodléhá žádným nařízeným regulacím pro ochranu životního 

prostředí, přesto se však společnost snaží alespoň částečně k ochraně životního prostředí 

přispět, a to zejména tříděním odpadů a ekologickou likvidací starých cvičebních 

pomůcek a jiného vyřazeného vybavení. Na druhou stranu je však ve studiu značná 

spotřeba elektrické energie a vody. Befit sídlí v budově Mety, která sice prošla v roce 

2006 rekonstrukcí, ale stále se jedná o budovu z dob socialismu, která je tak zařazena 

v energetické třídě G, jako mimořádně nehospodárná. 
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Shrnutí závěrů analýzy 

Mezi pozitivní závěry a příležitosti SLEPTE analýzy lze zařadit zjištění, že ve věkové 

skupině od 15 do 34 let se v České republice sportu věnuje více než 50 % populace. 

Dalším pozitivním zjištěním je fakt, že největší ženské zastoupení má v Brně věková 

kategorie žen od 26 do 45 let, což je jedna z cílových skupin fitness centra. Ekonomické 

faktory, jako je průměrná mzda, HDP, nezaměstnanost a inflace, mají na společnost 

také pozitivní vliv. Jako další pozitivní vliv lze označit dobré přizpůsobení moderním 

trendům a technologiím. Značným negativním vlivem, který má zastoupení 

v politických a ekonomických faktorech, je krize způsobená korona virem. Díky této 

krizi a dočasnému přerušení činnosti se společnost setká se značnými ztrátami. 

3.4 Analýza mikrookolí podniku 

Společnost 

Vzhledem k tomu, že společnost provozující dámské fitness centrum Befit je pouze 

malým podnikem, na marketingové činnosti se nějakým způsobem podílí všichni 

zaměstnanci. Převážně marketingovou strategii tvoří vedení společnosti společně 

s jedním zaměstnancem, který má marketing na starost. Jeho činnost zahrnuje propagaci 

na sociálních sítích, pořádání různých akcí a soutěží, nebo přímo komunikaci se 

zákazníkem. Ostatní zaměstnanci se podílí zejména tak, že tomuto zaměstnanci zasílají 

fotky a jiné materiály určené ke zveřejnění a propagaci. 

Dále se na marketingu společnosti podílí ostatní zaměstnanci například sdílením 

informací o fitness studiu na svých sociálních sítích, čímž zvyšují dosah reklamy a 

zvyšují povědomí zákazníků o společnosti. Jelikož se jedná o společnost poskytující 

služby, je pro spokojenost klientek a úspěšnost společnosti velmi důležitý i osobní 

kontakt klientek se zaměstnanci přímo ve studiu, kteří tímto přispívají k budování jména 

společnosti. 

Dodavatelé 

Společnost pro provozování fitness centra využívá dodavatele zejména na nákup 

pomůcek ke cvičení, jako jsou cvičící podložky, činky, overbally, bosu, TRX, nebo 

trampolíny. Jelikož nákup tohoto náčiní neprobíhá v častých intervalech, vybírá 

společnost vždy vhodného dodavatele pro každý nákup. Výběr probíhá na základě 
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samotných produktů, jejich kvality a životnosti, dále jejich cenové nabídky, možnosti 

uplatnění hromadných slev a podobně. Konkrétně se jedná například o firmu LesMills, 

která pro Befit dodává vybavení pro BodyPump, nebo společnost Jumping Fitness, od 

které kupuje Befit trampolínky na jumping. 

Dále společnost nakupuje drobné zboží určené k dalšímu prodeji, jako jsou třeba různé 

druhy nápojů a fitness tyčinek, lahve na pití, shakery a tak dál. Jelikož spotřeba tohoto 

zboží není příliš vysoká, společnost si ho nakupuje sama ve velkoobchodech se 

zaměřením na fitness a zdravý životní styl. Rezervační systém zajišťuje společnost 

Inspire. 

Marketingoví sprostředkovatelé 

Jak už bylo zmíněno, jedná se spíše o malý podnik, proto nejsou služby marketingových 

sprostředkovatelů příliš využívány. Jelikož se jedná o společnost poskytující služby, 

nejsou třeba distributoři a mezičlánky jako maloobchod a velkoobchod. PV minulosti 

společnost využívala služby marketingové agentury, nicméně v současné době 

společnost řídí a obstarává standardní marketingovou činnost z vlastních zdrojů.  

Podobně je tomu i u finančních zprostředkovatelů. Společnost běžně využívá činnosti 

bank pro vedení účtů, nicméně nečerpá finanční prostředky od úvěrových či bankovních 

institucí. Využívanou službou je však naopak standardní pojištění majetku a další 

pojištění. Bankovní spojení zajišťuje Česká spořitelna. 

Zákazníci 

Jelikož se jedná čistě o dámské fitness studio, zákazníci jsou pouze ženy, ať už to jsou 

studentky, pracující, nebo maminky na mateřské dovolené. Převážně se jedná o klientky 

ve věkovém rozmezí od 25 až 34 let, a to studentky, absolventky nebo pracující. 

Velkému počtu studujících klientek je fitness studio přizpůsobeno zvýhodněnými 

cenovými podmínkami ve formě studentských slev a výhodných akcí. Vzhledem 

k velmi široké nabídce lekcí si na své přijdou všechny klientky. 

Cílový segment spotřebitelského trhu lze tedy definovat dle parametrů uvedených 

v následující tabulce: 



57 

 

Tabulka č. 8: Profil cílového segmentu zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pohlaví 
ženy (studentky, absolventky, 

pracující) 

Věková kategorie převážně od 25 do 34 let 

Bydliště Brno-město, Brno-venkov 

Zájmy 
cvičení, sport, fitness, tanec, zdravý 

životní styl, zdravá výživa 

 

Konkurence 

V Brně funguje velké množství fitness center a posiloven. Čistě dámská fitness studia 

už mají ale o něco menší zastoupení. Befit se zaměřuje na velké množství skupinových 

lekcí, největšími konkurenty jsou tedy fitness centra, která jsou sice menší, ale mají užší 

specializaci. Jedná se tedy například o jógová studia, jumpingová centra, nebo menší 

boutique studia. Vstup nových konkurentů na trh je poměrně snadný, proto by měla 

společnost uvažovat i o tomto riziku. Cenové srovnání s vybranými konkurenty je 

uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 9: Srovnání cen s konkurencí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Srovnání cen s konkurencí 

  

Plná cena Sleva 

Jednorázový 

vstup 

Vstup s 

permanentkou 

Jednorázový 

vstup 

Vstup s 

permanentkou 

Befit 190 130 170 110 

Jumping centrum 140 110 120 90 

Jumping fitness 140 120 120 100 

Ladies Gym 120 105 85 80 

Yoga Brno 130 102 117 92 
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Jak lze v tabulce vidět, Befit má oproti konkurentům ceny výrazně vyšší. Nicméně tyto 

ceny zajišťují jisté konkurenční výhody. Hlavní konkurenční výhodou fitness studia 

Befit je opravdu široká nabídka skupinových lekcí, zejména pak cvičební program Les 

Mills, který Befit cvičí jako jediné fitness centrum v Brně. Vyšší ceny jsou dále 

vykompenzovány studentskými slevami a častými slevovými akcemi na produkty. 

Dále se Befit od konkurence liší tím, že jeho koncept není postavený na klasické 

posilovně, ke které jsou potom jako bonus přidány skupinové sálové lekce. V Befit 

nejsou k dispozici běžné posilovací prostory, což by bylo možné považovat za 

nevýhodu. Nicméně koncept tohoto fitness studia je založen právě na sálových 

aktivitách, kde mohou klientky cvičit ve skupině společně se zkušenou lektorkou. 

Absence posilovacích prostor je vynahrazena právě velkým množstvím sálových aktivit, 

ze kterých si všechny klientky mohou vybrat podle svých potřeb a které jsou hlavním 

předmětem činnosti studia.  

Od konkurence se Befit snaží také odlišit svou strategií, kterou není pouze poskytnout 

svým zákaznicím prostory ke cvičení, ale hlavně vytvořit takové prostředí, kde se budou 

cítit dobře a kde budou moci realizovat svoje cíle. Jde o budování zdravého životního 

stylu, sebevědomí a komunity. 

Shrnutí závěrů analýzy 

Mezi pozitivní stránky a příležitosti lze zařadit skutečnost, že společnost drží krok 

s moderními trendy, co se týče marketingu a reklamy. Spokojené klientky tak 

prostřednictvím sociálních sítí rozšiřují povědomí o podniku ve svém okolí. Mezi 

hrozby je potom možné zařadit vyšší ceny než u konkurence a snadný vstup nového 

konkurenta na trh. 

  



59 

 

4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Cílem dotazníkového šetření je zjistit aktuální situaci týkající se spokojenosti zákazníků 

dámského fitness studia Befit. Šetření bude provedeno za pomocí dotazníku, jehož 

účelem je získání zpětné vazby od klientek ohledně jejich spokojenosti se službami 

fitness studia Befit. Před samotným dotazníkovým šetřením byl po jeho přípravu 

proveden předvýzkum. Harmonogram celého průběhu dotazníkového šetření je 

zobrazen v tabulce č. 10: 

Tabulka č. 10: Harmonogram výzkumu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Zahájení Ukončení Délka 

Předvýzkum (Focus Group) 5.2.2020 5.2.2020 1 den 

Zpracování informací z Focus 

Group 
6.2.2020 7.2.2020 2 dny 

Tvorba dotazníku 8.2.2020 10.2.2020 3 dny 

Vlastní průzkum 2.3.2020 22.3.2020 21 dní 

Zpracování dat 23.3.2020 5.4.2020 14 dní 

Návrhy na opatření 6.4.2020 19.4.2020 14 dní 

 

4.1 Předvýzkum 

Před sestavením dotazníku a následujícím vlastním výzkumem proběhl předvýzkum. 

Předvýzkum probíhal formou skupinové diskuze, konkrétně metodou Focus Group. 

Předvýzkum se uskutečnil v prostorách fitness studia a účastnilo se ho celkem deset 

klientek. 

Klientkám byla položena otázka, aby určily všechny oblasti pro měření spokojenosti. 

Dále byly klientky dotazovány ohledně možných nedostatků, kdy samy uváděly 

konkrétní příklady. Od klientek byly také sbírány vlastní podněty ke zlepšení některých 

skutečností. 
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Klientky se v rámci Focus Group shodly na tom, že jsou spokojeny s velikostí výběru ze 

skupinových lekcí, kterých je podle jejich názoru dostatečné množství. Dále klientky 

pozitivně hodnotily moderní prostory studia, jeho dostupnost a dále celkový přístup 

fitness studia Befit. 

Názory klientek se rozcházely v oblasti spokojenosti s cenami a kapacitou prostor, kdy 

se objevovali i negativní ohlasy. Na žádost klientek byla potom zařazena otázka ohledně 

stavu sportovních pomůcek a dále otázka týkající se skutečnosti, že se jedná pouze o 

dámské fitness studio. 

Klientky také uvedly, že se o studiu převážně dozvěděly od svých kamarádek či 

známých, a to buď osobně, nebo prostřednictvím sdílení na Instagramu. 

4.2 Příprava dotazníku 

Cílovou skupinu respondentů tvoří klientky dámského fitness studia Befit. Pro sběr 

primárních dat byla využita metoda kvantitativního výzkumu, konkrétně šlo o sběr dat 

prostřednictvím dotazníku.  

K určení vzorku respondentů byla použita technika kvótního výběru. Vzorek 

respondentů byl definován následujícími charakteristikami: 

- pohlaví, 

- věk, 

- sociální status. 

Dotazování nejprve probíhalo písemnou formou. Dotazníky byly v tištěné podobě 

rozdávány klientkám na recepci přímo ve studiu. Bohužel vzhledem k omezením, která 

byla zavedena na základě vyhlášení nouzového stavu v rámci celosvětové pandemie 

korona viru, byla forma dotazování změněna na elektronickou. Elektronické dotazníky 

byly vytvořeny pomocí platformy Survio. 
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Dotazník (viz Příloha č. 1) se skládá celkem z 11 otázek, z toho 10 otázek bylo 

uzavřených a 1 otázka byla otevřená. Otázky v dotazníku byly rozdělených do tří 

tematických okruhů. 

V prvním okruhu klientky hodnotily celkovou spokojenost s fitness studiem Befit. Na 

stupnici od 1 do 10 (1 – nejnižší hodnocení, 10 – nejvyšší hodnocení) kromě celkové 

spokojenosti klientky hodnotily, jak jsou spokojeny s vybranými faktory, a dále jak jsou 

pro ně tyto faktory důležité. V další části klientky odpovídaly na doplňující otázky, 

týkající se například frekvence návštěv. V této části byla také zařazena jedna otevřená 

otázka. Ta poskytovala prostor pro vlastní připomínky. V poslední části se jednalo o dvě 

otázky zaměřené na identifikační údaje klientek. 

4.3 Vyhodnocení dotazníku 

Celkem bylo v rámci dotazníkového šetření od klientek získáno 208 vyplněných 

dotazníků. 126 bylo získáno v první části dotazování, kdy byly dotazníky rozdávány 

klientkám na recepci při návštěvě fitness studia Befit. Z těchto 126 dotazníků musel být 

1 vyřazen z důvodu chybného vyplnění.  

V další části dotazníkového šetření bylo rozesláno celkem 100 dotazníků v elektronické 

podobě na email klientkám Befit. Z oslovených klientek dotazník vyplnilo celkem 83 

z nich. Celkem se tedy jedná o 83% návratnost. 

Vyhodnocování odpovědí na otázky dotazníku probíhalo na základě přenesení 

získaných odpovědí do programu Microsoft Excel, kde byly vytvořeny požadované 

grafy a tabulky. 

4.3.1 Celková spokojenost 

První část dotazníku je zaměřena na vyhodnocení celkové spokojenosti klientek 

s fitness studiem Befit. Kromě celkové spokojenosti byla hodnocena také spokojenost a 

důležitost u jednotlivých faktorů. Klientky byly požádány, aby každému z těchto 

faktorů přidělily hodnocení na stupnici od 1 do 10, kdy 1 značila nejnižší možné 

hodnocení a 10 nejvyšší. Jednotlivé faktory, které byly předmětem hodnocení, lze vidět 

v tabulce č. 11. 
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Tabulka č. 11: Faktory spokojenosti a důležitosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktory spokojenosti a důležitosti 

F1 Vstřícnost zaměstnanců 

F2 Šíře škály nabízených lekcí 

F3 Dostupnost studia 

F4 Ceny služeb 

F5 Kvalita služeb 

F6 Šatny a úložné prostory 

F7 Stav sportovních pomůcek 

F8 Druhy permanentek a členství 

F9 Úroveň webových stránek 

F10 Otevírací doba 

F11 Podpora a komunikace 

 

Celková spokojenost 

Dále byly klientky požádány, aby na stupnici od 1 do 10 ohodnotily jejich celkovou 

spokojenost při návštěvě fitness studia Befit. 1 znamenala nejnižší hodnocení, 10 

nejvyšší. Výsledky této otázky jsou v grafu č. 2. 

 

Graf č. 2: Celková spokojenost při návštěvě 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jak lze v grafu vidět, kromě čtyř klientek, které svoji celkovou spokojenost z návštěvy 

hodnotily nejnižším hodnocením 1, se všechna další hodnocení pohybovala v horní 

polovině hodnotící škály, tedy od 6 do 10. Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno opět u 

nejvyššího možného hodnocení, 10 zvolilo celkem 84 dotázaných klientek. Druhé 

nejvyšší hodnocení, tedy 9, zvolilo 68 klientek. 38 respondentek svoji celkovou 

spokojenost z návštěvy Befit ohodnotilo 8. Dále 10 klientek zvolilo hodnocení 7 a 4 

klientky hodnocení 6. V průměru se hodnocení celkové spokojenosti dostalo na hodnotu 

8,91. Výsledky této otázky tedy značí velmi dobrou úroveň spokojenosti klientek 

s fitness studiem. 

Faktory zaměřené na spokojenost 

Výsledky hodnocení faktorů zaměřených na spokojenost je možné vidět v grafu č. 3. 

Stejně jako u faktorů spokojenosti jsou v grafu uvedeny aritmetické průměry hodnocení 

jednotlivých faktorů. 

 

Graf č. 3: Faktory zaměřené na spokojenost 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu výše je patrné, že nejvíce jsou klientky spokojeny se vstřícností zaměstnanců, 

otevírací dobou, šířkou škály nabízených lekcí a dostupností studia. Tyto čtyři faktory 
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výsledky lze přisuzovat skutečnosti, že má fitness studio lekce v průběhu celého dne, 

velký výběr z těchto lekcí a je umístěno téměř v centru města Brna. Naopak nejméně 

jsou klientky dle výsledku hodnocení spokojeny s cenami služeb a šatnami a úložnými 

prostory. Tyto dva faktory byly hodnoceny v průměru číslem 6,88 a 6,53. Toto 

hodnocení lze přisuzovat poměrně vysokým cenám služeb a nedostatečné kapacitě šaten 

a úložných prostor. 

Faktory zaměřené na důležitost 

Nejprve byly vyhodnoceny faktory zaměřené na důležitost. Jak klientky tyto faktory 

hodnotily lze vidět v grafu č. 4. Hodnocení je uvedeno na základě aritmetického 

průměru u každého jednotlivého faktoru. 

 

Graf č. 4: Hodnocení faktorů důležitosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Rozhodovací matice 

Pro přehlednější zobrazení výsledků hodnocení jednotlivých faktorů byla využita 

rozhodovací matice. Na svislé ose rozhodovací matice je uvedena důležitost 

jednotlivých faktorů, na vodorovné ose potom spokojenost s jednotlivými faktory. 

Výsledky rozhodovací matice jsou zobrazeny v grafu č. 5. Osový kříž grafu byl určen 

na základě výpočtu středových hodnot spokojenosti a důležitosti. U spokojenosti jde o 

hodnotu 7,95, u důležitosti je tato hodnota 7,945. 

 

Graf č. 5: Rozhodovací matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3.3 Doplňující otázky 

Tato část dotazníku obsahovala celkem sedm otázek. Patří sem otázky, jak často 

klientky fitness studio navštěvují, nebo jak daleko do fitness studia dojíždí. Následující 

otázka měla za úkol zjistit, zda je pro klientky klíčové, že se jedná pouze o dámské 

fitness. Dále byly klientky požádány, aby na škále od 1 do 10 ohodnotily, do jaké míry 

je pravděpodobné, že budou Befit navštěvovat i nadále a jestli by návštěvu tohoto 

fitness studia doporučily svým známým. Následoval dotaz na největší nedostatek studia 

a prostor pro vlastní připomínky či pochvaly. 

Návštěvnost 

V grafu č. 6 lze vidět rozložení odpovědí na otázku, jak často klientky fitness studio 

Befit navštěvují. 

 

Graf č. 6: Četnost návštěv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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fitness studio navštěvují až čtyřikrát týdně, lze na základě této skutečnosti potvrdit 

celkovou spokojenost klientek s tímto fitness studiem. 

Dojíždění 

V další otázce byly klientky požádány, aby uvedly, jak daleko do fitness studia dojíždí. 

Odpovědi na tuto otázku jsou zobrazen v grafu č. 7. 

 

Graf č. 7: Vzdálenost dojíždění 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je možné vyčíst, že naprostá většina klientek dojíždí do Befit z maximální 

vzdálenosti 5 km. Tuto možnost zvolilo celých 71 % dotázaných. 18 % respondentek 

uvedlo, že do fitness studia dojíždí ze vzdálenosti 6 až 10 km. 6 % klientek potom 

zvolilo možnost 16 km a více. Ze vzdálenosti 11 až 15 km fitness studio navštěvuje jen 

5 % dotázaných. Tyto výsledky lze přisuzovat skutečnosti, že se fitness studio Befit 

nachází v centru města Brna a je tak velmi dobře dostupné. Klientky nemusí do Befit 

dojíždět z místa svého bydliště, ale například přímo ze školy či zaměstnání. 
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Dámské fitness 

Cílem následující otázky bylo zjistit, zda je pro klientky při rozhodování o návštěvě 

klíčové, že se jedná čistě o dámské fitness studio. Odpovědi na tuto otázku je možné 

vidět v grafu č. 8. 

 

Graf č. 8: Dámské fitness studio 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na grafu výše je možné vidět, že odpovědi na tuto otázku byly téměř vyrovnané. 

48 % klientek uvedlo, že pro ně při rozhodování o návštěvě fitness studia není klíčové, 

že je určeno pouze pro ženy. Oproti tomu skoro stejný počet klientek, uvedlo, že pro ně 

tato skutečnost klíčová je. Konkrétně šlo o hodnotu nižší o pouhé 1 %, tedy 47 %. 

Možnosti vlastní odpovědi využilo u této otázky celkem 5 % klientek, kdy většina 

z nich uvedla, že jsou za tento fakt rády, nicméně to pro ně rozhodující faktor není. 

Jedna klientka potom naopak poznamenala, že tuto skutečnost považuje za velké mínus. 

Celkově lze tedy usoudit, že klientky situaci čistě dámského kolektivu vnímají 

pozitivně, rozhodující pro výběr fitness studia však není. 
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Pokračování ve využívání služeb 

V následující otázce měly klientky na škále od 1 do 10 ohodnotit, do jaké míry je 

pravděpodobné, že budou i nadále využívat služeb Befit. Výsledky této otázky lze vidět 

v grafu č. 9. 

 

Graf č. 9: Pokračování ve využívání služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Naprostá většina dotázaných klientek uvedla, že budou fitness studio navštěvovat 

i nadále. Možnost 10, nejvíce pravděpodobné, na hodnotící škále zvolilo celkem 154 

z dotázaných. Vysokou pravděpodobnost budoucí návštěvy dále uvedlo 24 

respondentek, které zvolilo hodnotu 9. Číslem 8 ohodnotilo pravděpodobnost své 

budoucí návštěvy 18 klientek. Naopak svoji další návštěvu fitness studia neplánují 4 

klientky, které pro tuto pravděpodobnost zvolili nejnižší hodnotu, tedy hodnotu 1. Dvě 

klientky pak vybraly možnost 2, pro málo pravděpodobnou další návštěvu, stejně jako 

se po dvou klientkách rozhodlo pro možnosti 5, 6 a 7. Celkově lze hodnocení označit za 

velmi pozitivní, jelikož 74 % z dotázaných zvolilo nejvyšší hodnocení a v průměru je 

výsledná hodnota u této otázky 9,35. Tyto zjištění lze přisuzovat dobrým výsledkům 

hodnocení celkové spokojenosti. 
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Doporučení známým 

Podobně jako v předchozí otázce, bylo po klientkách požadováno hodnocení na škále od 

1 do 10. tentokrát šlo však o to, zda by fitness studio Befit doporučily svým známým. 

Odpovědi na otázku lze vidět v následujícím grafu. 

 

Graf č. 10: Doporučení známým 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejvyšší hodnocení, možnost 10, zvolilo 166 dotázaných klientek. Celkem 20 klientek 

dále zvolilo hodnocení 9 a 12 klientek hodnocení 8. 4 respondentky dále hodnotily 

číslem 7. Ze všech těchto hodnocení lze vyvodit, že by klientky doporučily návštěvu 

Befit svým známým. Střední hodnocení, tedy možnost 5, si při vyplňování dotazníku 

vybraly dvě klientky. Nejmenší možné hodnocení, tedy že by návštěvu fitness studia 

svým známým určitě nedoporučily, si zvolily čtyři dotázané klientky. Průměrné 

hodnocení této otázky se dostalo na ještě výš než u otázky předchozí, a to na hodnotu 

9,51. Celkově lze na základě odpovědí říci, že by většina klientek doporučila fitness 

studio Befit svým známým. Nejvyšší hodnocení si vybralo celkem 80 % dotázaných. 
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Vlastní připomínky 

V další otázce této části dostaly klientky prostor pro další vlastní připomínky. Otázka 

nebyla povinná, tuto možnost tak využilo celkem 25 klientek. Pro přehlednost byly 

odpovědi rozděleny do dvou kategorií – Pozitiva a chvála a Připomínky a nedostatky. 

Dále byly v rámci jednotlivých kategorií odpovědi pro zjednodušení sdruženy podle 

příbuzných témat. Odpovědi v rámci první kategorie je možné vidět v grafu č. 11. 

 

Graf č. 11: Pozitiva a chvála 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejvíce klientek hodnotilo pozitivně fitness studio Befit jako celek. Objevovaly se 

odpovědi jako „Nejlepší fitko široko daleko“ nebo „Díky za to že jste“. Podobné 

odpovědi uvedlo celkem 32 % klientek. 21 % klientek, které na tuto otázku odpověděly, 

velmi kladně hodnotilo zařazení lekcí Les Mills. Jedna klientka dokonce uvedla, že tyto 

lekce jsou pro ni největší přidaná hodnota a obyčejné lekce by vůbec nenavštěvovala. 

Stejný počet klientek, tedy 21 %, potom vyzdvihlo přístup lektorek. 16 % odpovědí se 

týkalo chvály opatření, které fitness studio zavedlo v rámci nouzového stavu. Například 

online lekce, které jsou jedním z těchto opatření, by některé klientky uvítaly i trvale. 

Posledních 10 % odpovědí bylo zaměřených na pozitiva týkající se dlouhé otevírací 

doby. Jedna klientka v odpovědi uvedla, že lekce po celý den jsou pro ni největší 

priorita. 
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Odpovědi v rámci druhé kategorie Nedostatky a připomínky jsou zobrazeny v grafu č 

12. 

 

Graf č. 12: Nedostatky a připomínky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejvíce klientek se v rámci této kategorie zaměřilo na připomínky týkající se lekcí. 

Například se jednalo o žádosti ohledně zařazení lekcí jako je Pilates nebo TRX zpět do 

programu. Dále se objevily i konkrétní požadavky ohledně času, ve kterém lekce 

probíhají. V rámci tohoto tématu odpovědělo 45 % klientek. Dále už byly připomínky 

poměrně různé. Klientky upozorňovaly na zmatený systém při kombinování 

permanentek, členství a MultiSport karty, dále na nevýhody rušení lekcí při malé 

obsazenosti. Klientky potom upozornily i na nápor v šatnách během střídání 

jednotlivých lekcí, nebo byl zařazen požadavek na čistější podložky. V neposlední řadě 

se také jednalo o nekonkrétní kritiku studia ohledně zhoršení služeb. Tyto odpovědi 

zaujímaly 11 % z celku. 

4.3.4 Identifikační údaje klientek 

Poslední část dotazníku tvořily otázky zaměřené na identifikaci vzorku respondentů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že analyzovaná společnost provozuje čistě dámské fitness 

studio, byla vynechána otázka na pohlaví. Tuto část tedy tvořily pouze dvě otázky, a to 

konkrétně otázka na věk klientek a jejich sociální status. 
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Věk 

V první otázce této sekce byly klientky požádány, aby napsaly svůj věk. Pro přehlednost 

byly potom získané odpovědi seskupeny do šesti intervalů. Zastoupení v jednotlivých 

intervalech lze vidět v následujícím grafu: 

 

Graf č. 13: Věk klientek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu č. 13 je patrné, že nejvíce zastoupený je věkový interval od 22 do 24 let. Do 

tohoto intervalu spadá 40 % klientek. Interval s druhým největším zastoupení tvoří 

klientky od 25 do 27 let. Na základě této skutečnosti lze předpokládat, že největší počet 

klientek budou tvořit studentky a absolventky. Ve věku mezi 28 a 30 lety se nachází 

16 % respondentek. O více než polovinu menší zastoupení měl potom interval, ve 

kterém se nacházely klientky ve věku od 31 do 33 let. Tato věková skupina tvoří 7 % 

z celku. 6 % z dotázaných spadají do věkového rozmezí mezi 19 a 21 lety a nejmenší 

zastoupení mají klientky starší 34 let, konkrétně ve věku 34, 35 a 36 let. 

Sociální status 

Druhou otázkou určenou k bližší identifikaci vzorku respondentek byla otázka na jejich 

sociální status neboli na jejich ekonomickou aktivitu. Výsledky této otázky lze vidět 

v grafu č. 14. 
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Graf č. 14: Sociální status klientek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na grafu výše je vidět rozložení sociálního statusu klientek fitka. Nejvíce klientek patří 

do skupiny zaměstnaných, tuto možnost si vybrala více než polovina respondentek, 

konkrétně 51 %. Druhé největší zastoupení mají mezi dotázanými klientkami studentky. 

Možnost studuji v dotazníku vybralo 43 % dotázaných. Největší zastoupení mezi 

klientkami mají tedy pracující a studentky, což odpovídá profilu cílového segmentu 

zákazníka uvedeného v kapitole 3.4, a také nejpočetnějším věkovým zastoupením 

uvedeném v grafu č. 15. 

Možnosti podnikám, jsem na MD a jiné shodně označila 2 % klientek. V rámci 

možnosti jiné potom klientky uvedly kombinace zmíněných možností. Konkrétně šlo o 

odpovědi „studuji a pracuji“ a „jsem na MD a podnikám“. 

4.3.5 Testování hypotéz 

V rámci vyhodnocování výsledků dotazníku byly zvoleny následující tři testovací 

hypotézy: 

A) H0: Věk klientek neovlivňuje jejich spokojenost s cenami služeb. 

H1: Věk klientek ovlivňuje jejich spokojenost s cenami služeb. 
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B) H0: Spokojenost klientek se šatnami a úložnými prostory neovlivňuje jejich 

celkovou spokojenost. 

H1: Spokojenost klientek se šatnami a úložnými prostory ovlivňuje jejich 

celkovou spokojenost. 

C) H0: Spokojenost klientek se vstřícností zaměstnanců neovlivňuje jejich celkovou 

spokojenost. 

H1: Spokojenost klientek se vstřícností zaměstnanců ovlivňuje jejich celkovou 

spokojenost. 

Hypotéza B byla stanovena jako nejhůře hodnocený faktor spokojenosti k celkové 

spokojenosti a hypotéza C naopak jako nejlépe hodnocený faktor spokojenosti 

k celkové spokojenosti. Hypotéza A byla stanovena dle požadavku vedení společnosti.  

Pro účely provedení testu kontingence byly odpovědi u otázek hodnocených od 1 do 10 

seskupeny do dvou kategorií, a to Nespokojena (hodnocení 1 až 5) a Spokojena 

(hodnocení 6-10). Závislost znaků byla testována na hladině spolehlivosti 95 %. Pokud 

z testu kontingence vyplyne závislost mezi znaky, bude dále testována její síla, a to 

pomocí Cramerova koeficientu kontingence. 

Hypotéza A 

Hypotéza A posuzuje nezávislost znaků věk klientek a jejich spokojenost s cenou. 

V tabulce č. 12 a č. 13 lze vidět aktuální a očekávané četnosti u odpovědí na tyto 

otázky. 

Tabulka č. 12: Hypotéza A - aktuální četnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Cena 

Věk Spokojena Nespokojena Celkem 

19-24 70 26 96 

25-30 67 25 92 

31-36 15 5 20 

Celkem 152 56 208 
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Tabulka č. 13: Hypotéza A - očekávané četnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Cena 

Věk Spokojena Nespokojena Celkem 

19-24 70,1538 25,8462 96 

25-30 67,2308 24,7692 92 

31-36 14,6154 5,3846 20 

Celkem 152 56 208 

 

Výsledek testu nezávislosti je X2 = 0,9793, p-hodnota je tedy větší než hladina 

významnosti 0,05, přijímáme hypotézu H0, znaky jsou na sobě nezávislé. Věk klientek 

tedy neovlivňuje jejich spokojenost s cenou služeb fitness studia. 

Hypotéza B 

V rámci druhé hypotézy byla posuzována nezávislost dvou jevů, a to spokojenosti 

klientek se šatnami a úložnými prostorami a jejich celková spokojenost. V tabulce č. 14 

a č. 15 lze vidět aktuální a očekávané četnosti odpovědí na tyto otázky. 

Tabulka č. 14 Hypotéza B - aktuální četnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Celková spokojenost 

Šatny Spokojena Nespokojena Celkem 

Spokojena 143 3 146 

Nespokojena 61 1 62 

Celkem 204 4 208 
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Tabulka č. 15: Hypotéza B - očekávané četnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Celková spokojenost 

Šatny Spokojena Nespokojena Celkem 

Spokojena 143,1923 2,8077 146 

Nespokojena 60,8077 1,1923 62 

Celkem 204 4 208 

 

Výsledek testu nezávislosti u těchto dvou znaků je X2 = 0,8319, p-hodnota je tedy větší 

než hladina významnosti 0,05, přijímáme hypotézu H0, znaky jsou na sobě nezávislé. 

Spokojenost klientek se šatnami a úložnými prostorami neovlivňuje jejich celkovou 

spokojenost s fitness studiem. 

Hypotéza C 

Hypotéza C testovala nezávislost znaků spokojenost klientek se vstřícností zaměstnanců 

a jejich celkovou spokojenost. V tabulce č. 16 a č. 17 je možné vidět aktuální a 

očekávané četnosti u odpovědí na tyto otázky. 

Tabulka č. 16: Hypotéza C - aktuální četnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Celková spokojenost 

Vstřícnost Spokojena Nespokojena Celkem 

Spokojena 198 4 202 

Nespokojena 6 0 6 

Celkem 204 4 208 
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Tabulka č. 17: Hypotéza C - očekávané četnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Celková spokojenost 

Vstřícnost Spokojena Nespokojena Celkem 

Spokojena 198,1154 3,8846 202 

Nespokojena 5,8846 0,1154 6 

Celkem 204 4 208 

 

Výsledek testu nezávislosti u jevů vstřícnost zaměstnanců a celková spokojenost je 

X2 = 0,7278, p-hodnota je tedy větší než hladina významnosti 0,05, a proto přijímáme 

hypotézu H0, znaky jsou na sobě nezávislé. Spokojenost klientek se vstřícností 

zaměstnanců tedy neovlivňuje jejich celkovou spokojenost s fitness studiem. 

Výsledek testování hypotéz 

Na základě testu nezávislosti byla u všech tří zkoumaných hypotéz zjištěna nezávislost 

testovaných znaků: 

A) Věk klientek neovlivňuje jejich spokojenost s cenami služeb fitness studia 

B) Spokojenost klientek s cenami služeb neovlivňuje jejich celkovou spokojenost 

s fitness studiem 

C) Spokojenost klientek se vstřícnosti zaměstnanců fitness studia nemá vliv na 

jejich celkovou spokojenost 

Vzhledem ke skutečnosti, že se během testování ani v jednom případě neprokázala u 

zkoumaných znaků závislost, nebylo nutné použít Cramerův koeficient kontingence 

určený pro měření síly závislosti. 
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4.4  SWOT analýza 

V tabulce č. 18 jsou uvedeny všechny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

identifikované pomocí předchozích analýz. 

Tabulka č. 18: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 POZITIVNÍ NEGATIVNÍ 

In
tern

í fa
k

to
ry

 

Silné stránky Slabé stránky 

• široká nabídka skupinových 

lekcí, 

• vstřícnost zaměstnanců, 

• výhodné slevové akce, 

• dobrá dostupnost. 

• vysoké ceny, 

• šatny a úložné prostory, 

• stav sportovních pomůcek. 

E
x
tern

í fa
k

to
ry

 

Příležitosti Hrozby 

• nejpočetnější věková kategorie 

žen v Brně je 26 – 45 let, 

• zachování některých opatření 

v rámci nouzového stavu, 

• rozšíření o pánské lekce, 

případně trenéry, 

• držení kroku s moderními 

technologickými trendy. 

• ekonomická situace po 

nouzovém stavu, 

• velká konkurence, 

• riziko vstupu nového konkurenta 

na trh. 

 

V rámci tabulky č. 19 je zpracována plus/minus matice SWOT analýzy, prostřednictvím 

které došlo k párovému ohodnocení vazeb mezi jednotlivými faktory. 
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Tabulka č. 19: Plus/minus matice SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Silné stránky Slabé stránky 

Suma Pořadí 

S1 S2 S3 S4 W1 W2 W3 

P
říležito

sti 

O1 + 0 0 + - - 0 2 2. 

O2 + + + 0 0 0 - 4 1. 

O3 ++ + + 0 0 - - 4 1. 

O4 + + 0 0 - 0 - 2 2. 

H
ro

zb
y
 

T1 0 - -- 0 -- - - -6 1. 

T2 - + + + -- - - -5 2. 

T3 - 0 0 0 0 0 0 -1 3. 

Suma 5 4 3 2 -6 -4 -5 
  

Pořadí 1. 2. 3. 4. 1. 3. 2. 

 

Z plus/minus matice SWOT analýzy lze dle přidělených pořadových čísel vyčíst 

důležitost jednotlivých faktorů. Nejdůležitější faktory jsou: 

1. Silné stránky 

• široká nabídka skupinových lekcí, 

• vstřícnost zaměstnanců. 

2. Slabé stránky 

• vysoké ceny, 

• stav sportovních pomůcek. 

3. Příležitosti 

• zachování některých opatření zavedených v rámci nouzového stavu, 

• rozšíření o pánské lekce, případně trenéry. 

 

4. Hrozby 

• ekonomická situace po nouzovém stavu. 
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Na základě SWOT analýzy vyplývající z dotazníkového šetření a předchozích analýz 

budou v této části práce představeny návrhy na zlepšení úrovně spokojenosti klientek s 

fitness studiem Befit. Konkrétně byly návrhy zvoleny na základě výsledků rozhodovací 

matice, nejčastějších připomínek klientek, a dále v rámci podpory ekonomické situace 

fitness studia. Jedná se tedy o tyto oblasti: 

- zlepšení stavu sportovních pomůcek, 

- cenová politika, 

- zavedení online lekcí, 

- začlenění trenérů pro program Les Mills, 

- podpora ekonomické situace po ukončení nouzového stavu. 

V současné době je však vzhledem k ekonomické situaci vzniklé vyhlášením nouzového 

stavu žádoucí nezatěžovat fitness studio příliš vysokými finančními náklady, návrhy 

budou tedy stanoveny s přihlédnutím k tomuto faktu. 

5.1 Stav sportovních pomůcek 

Stav sportovních pomůcek je jeden ze dvou faktorů, který byl klientkami hodnocen 

nejvyšší důležitostí a zároveň nejnižší spokojeností. Z tohoto důvodu by se na něj měla 

společnost zaměřit. 

 

Do kategorie sportovních pomůcek lze zahrnout činky, overbaly, cvičící podložky nebo 

gumy, které jsou využívány velmi často a u různých druhů lekcí. Dále je možné zařadit 

mezi sportovní pomůcky bosu, fitness steppery, větší činky a platy, nebo trampolínky. 

Tyto speciální pomůcky jsou využívány vždy pouze pro jeden konkrétní druh lekcí. 

 

Zejména tedy drobnější cvičící pomůcky, které jsou využívány u více druhů lekcí a 

podléhají většímu opotřebení a by měly být častěji udržovány nebo vyměňovány. Ze 

speciálních pomůcek pro konkrétní lekce by se společnost měla zaměřit zejména na 

trampolínky, jelikož lekce jumpingu jsou jedny z nejnavštěvovanějších a trampolínky 

jsou tak také značně opotřebovávány.  
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5.1.1 Nákup fitness pomůcek 

Drobnější sportovní pomůcky podléhají největšímu opotřebení, což se viditelně 

projevuje na jejich stavu a tím pádem i na spokojenosti klientek. Aby bylo možné 

dosáhnout zlepšení této situace, bylo by vhodné nakoupit některé nové fitness 

pomůcky. Konkrétně by se jednalo o: 

• činky (1 kg), 

• overbaly (20 cm), 

• cvičící podložky (170×60×0,5 cm). 

Nejprve proběhl výběr dodavatele. Srovnávány byly čtyři internetové obchody, a to na 

základě dostupnosti požadovaného sortimentu, kvality a ceny. Cenové srovnání je vidět 

v tabulce č. 20. Ceny jsou uvedené za 1 ks, resp. 1 pár (činky). 

Tabulka č. 20: Cenové srovnání dodavatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodavatel 
Cena (v Kč) 

Činky Overbaly Podložky 

Vybavenifitness.cz 219 139 359 

Fitness.cz 189 80 220 

Insportline.cz 149 69 199 

Alza.cz 249 79 309 

 

Co se týče cenového srovnání dodavatelů, nejlépe dopadl internetový obchod 

Insportline.cz. Tento obchod má také nejlepší parametry, co se týče srovnání cena-

kvalita.  

Činky jsou na rozdíl od ostatních obchodů vyplněné kovem, nikoli betonem. Právě 

beton se častým používáním může začít drolit a vzniká tak rychlejší opotřebení. Kov má 

v tomto hledu delší životnost. Za menší nevýhodu obchodu insportline.cz by se dal 

považovat delší termín dodání (září 2020), který je například u podložek na cvičení, 

nicméně nepředpokládá se, že nákup proběhne ihned, takže ani tohle není překážka. 
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Obchod Insportline.cz navíc také poskytuje 2 roky záruku, garanci vrácení peněz, 

možnost odložení platby a slevový věrnostní program. 

Finanční náročnost 

S ohledem na současnou ekonomickou situaci je žádoucí nezatěžovat společnost příliš 

velkými náklady, proto bylo při výběru dodavatele sportovních pomůcek jedním 

z klíčových parametrů právě cena. V následující tabulce lze vidět finanční náročnost 

nákupu nových sportovních pomůcek za předpokladu, že by společnost pomůcky 

nakoupila po 30 kusech (kapacita lekcí je kolem 25 osob). 

Tabulka č. 21: Finanční náročnost nákupu nových pomůcek (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Činky Overbaly Podložky Celkem 

1 ks 149 69 199 417 

30 ks 4 470 2 070 5 970 12 510 

Odměna asistentce (DPP) 240 

 

Z tabulky č. 20 lze vyčíst, že pokud by fitness studio Befit nakoupilo cvičební pomůcky 

od dodavatele Insportline.cz, konkrétně činky, overbaly a podložky na cvičení, a to po 

30 kusech, tento nákup by vyšel celkem na 12 510 Kč. Dále je nutno uvažovat odměnu 

pro asistentku, která nákupu provede. Asistentka je ve společnosti brigádně na DPP, její 

hodinová mzda je 120 Kč. Pokud by jí nákup zabral 2 hodiny, bude tato částka 240 Kč. 

Celková částka za nákup nových pomůcek je tedy 12 750 Kč. 

Pokud by to i při této ceně byla pro společnost příliš velká položka, dalo by se nákup 

rozdělit například na dva menší nákupy. Nejprve by tak proběhnul nákup činek a 

overbalů a s dostatečným časovým rozestupem potom nákup podložek na cvičení. 

Společnost by také mohla využít služby odložení splatnosti, kterou internetový obchod 

nabízí. 



84 

 

5.1.2 Péče o fitness pomůcky 

Další opatření, které by mělo vést ke zlepšené stavu sportovních pomůcek, je jejich 

pravidelná údržba. Sportovní pomůcky vyžadují péči nejen z hlediska životnosti, ale 

také hygieny. Toto opatření by se mělo týkat především podložek na cvičení, které jsou 

využívány téměř na každé lekci a jsou tak nejvíce opotřebovávány a znečišťovány. 

Vzhledem k frekventovanosti lekcí, není možné zajistit dezinfekci nebo čištění 

pomůcek po skončení každé této lekce. Je tedy důležité alespoň upozornit klientky na 

to, aby si nosili vlastní ručník a co nejvíce se tak zamezilo znečištění podložek během 

cvičení. Na konci dne by se potom měli zaměstnanci fitness studia postarat o dezinfekci 

a čištění jednotlivých podložek a dalších pomůcek. V rámci péče o fitness pomůcky by 

také mělo docházet ke kontrole jejich stavu a případně rovnou k vyřazování starých 

nebo zničených kusů.  

Činky, overbaly a podložky na cvičení, by měly být dezinfikovány a umývány denně, 

vždy na konci otevírací doby v rámci denních úklidů. Pověřený zaměstnanec zároveň 

provede i kontrolu celkového stavu sportovních pomůcek a případně vyřadí ty, jejichž 

stav už nebude vyhovovat požadavkům na kvalitu. Jelikož se nejedná o nijak náročnou 

činnost, mohou ji provádět brigádnice na recepci, případně lektorky. Shrnutí časové a 

finanční náročnosti tohoto opatření je v následující tabulce. 

Tabulka č. 22: Časová a finanční náročnost péče o pomůcky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Péče o pomůcky 

Časová náročnost 1 hodina 

Frekvence 1 × denně 

Odměna brigádníkovi (den) 120 Kč 

Odměna brigádníkovi (měsíc) 3 600 Kč 

Spotřeba čistících prostředků (měsíc) 200 Kč 
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Finanční náročnost za den se rovná hodinové mzdě brigádníků (DPP). Pokud péče o 

sportovní pomůcky zabere 1 hodinu denně a spotřeba čistících prostředků bude 200 Kč 

za měsíc (cena za balení 500 ml), bude celková finanční náročnost péče o sportovní 

pomůcky za měsíc 3 800 Kč. Odměna brigádníkovi za měsíc, tedy 3 600 Kč, byla 

vypočítána jako jeho hodinová odměna 120 Kč vynásobená počtem dní v měsíci (30). 

5.1.3 Údržba trampolín 

Trampolíny jsou jako fitness pomůcka umístěny do kategorie zvlášť, jelikož se jedná o 

větší, a hlavně dražší položku, která zároveň ve fitness studiu v rámci lekcí jumpingu 

podléhá největšímu opotřebení. 

Základem opatření proti opotřebení trampolín by mělo být jejich správné užívání. 

Lektorky by tedy měly klientkám při jejích prvních lekcích vysvětlit, jak na trampolíně 

skákat a cvičit tak, aby to bylo co nejefektivnější pro ně, a zároveň co nejšetrnější pro 

zachování dlouhé životnosti trampolíny.  

Nejčastěji se opotřebení na trampolínách projevuje tím, že jsou popraskané gumy, což 

je převážně způsobeno právě špatným užíváním. Pokud jsou takové trampolíny 

zařazeny v provozu, nejen, že nesplňují požadavky na kvalitu, ale také hrozí riziko 

úrazu. Tomuto riziku by měla přecházet pravidelná kontrola stavu trampolín. Jelikož 

se jedná o velmi využívanou a zatěžovanou pomůcku, kontrola by měla probíhat 

alespoň dvakrát týdně. Tuto kontrolu může provést přímo lektorka po skončení lekce. 

Předpokládaná časová a finanční náročnost je v tabulce č. 23. 

Tabulka č. 23: Časová a finanční náročnost péče o trampolíny 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Údržba trampolín 

Časová náročnost 1 hodina 

Frekvence 2 × týdně 

Odměna brigádníkovi (den) 120 Kč 

Odměna brigádníkovi (měsíc) 960 Kč 

Spotřeba čistících prostředků (měsíc) 100 Kč 
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Kontrola stavu trampolín vyjde měsíčně při hodinové mzdě brigádnic 120 Kč a spotřebě 

čistících prostředků za 100 Kč (cena za balení 500 ml je 200 Kč, uvažuje se spotřeba 

½ balení) celkem na 1060 Kč měsíčně. Pokud budou lektorky vysvětlovat správné 

zacházení s trampolínou na začátku lekce, nedojde k žádným dalším nákladům. 

Cena kompletní nové profesionální jumping trampolíny se pohybuje kolem 7 500 Kč 

(Jumping-profi.com). Kapacita lekce jumpingu je asi 27 osob a lektorka. Pokud by 

společnost měla nakoupit 30 nových trampolín, dostane se až na částku 225 000 Kč. 

Zajištěním správného užívání trampolín, a tím eliminací jejího opotřebení společnost 

značně ušetří. 

5.2 Ceny služeb 

Ceny společnosti byly dalším faktorem, který měl špatné hodnocení spokojenosti a 

zároveň vysoké hodnocení důležitosti. Aktuální ceník společnosti je umístěn v kapitole 

3.2, tabulka č. 3. Ceny společnosti jsou vyšší než ceny u konkurence, což se vedení 

snaží kompenzovat velmi častými slevovými akcemi a výhodnými permanentkami. 

Přesto klientky nejsou s cenami příliš spokojené. 

Největší problém se týká cen jednorázových vstupů. Plná cena tohoto vstupu je 190 Kč, 

snížená studentská cena potom 170 Kč.  Při nákupu výhodných permanentek se potom 

cena těchto vstupů snižuje, například při nákupu nejvýhodnější 50 vstupové roční 

permanentky je plná cena vstupu na lekci 130 Kč a snížená 110 Kč. Jedná se tedy 

o 60 Kč slevu na jeden vstup, což už je podstatný rozdíl. V tabulce č. 24 lze vidět 

srovnání cen fitness studia Befit a vybraných konkurentů. 
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Tabulka č. 24: Srovnání cen s konkurencí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Srovnání cen s konkurencí 

  

Plná cena Sleva 

Jednorázový 

vstup 

Vstup s 

permanentkou 

Jednorázový 

vstup 

Vstup s 

permanentkou 

Befit 190 130 170 110 

Jumping centrum 140 110 120 90 

Jumping fitness 140 120 120 100 

Ladies Gym 120 105 85 80 

Yoga Brno 130 102 117 92 

 

Jak je vidět v tabulce, ceny za služby v Befit jsou na výrazně vyšší úrovni než ceny 

vybraných konkurentů. Největší rozdíl mezi cenami jednorázových vstupů je mezi Befit 

a Ladies Gym, kdy Ladies Gym nabízí jednorázové vstupy o celých 70 Kč levnější. 

5.2.1 Vyzdvihnutí předností studia 

Společnost by se měla zaměřit na to, aby klientky věděly, proč je cena vyšší než u 

konkurence a upozornit klientky na přednosti a výhody, které jim z vyšší ceny 

plynou. Z těchto předností lze vyzdvihnout zejména: 

• jedinečnost lekcí Les Mills, 

• pouze dámské fitness, 

• moderní prostory, 

• velmi dobrá dostupnost. 

Befit je jediným fitness studiem v Brně, kde se cvičí světově populární programy od Les 

Mills. Mezi tyto programy patří například velmi oblíbené lekce Bodycombat, 

Bodyattack, nebo Bodypump. Fitness studio by tedy mělo tuto konkurenční výhodu více 

propagovat. Další výhodou Befit je ta, že se jedná čistě o dámské fitness studio, ačkoliv 

není jediné v Brně, je to jeho významná přednost. Další přednosti, na které by se dalo 
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zaměřit, jsou moderní prostory a dobrá dostupnost studia. Dále také moderní prostory a 

kvalitní fitness pomůcky odráží smysl vyšších cen.  

Dále by bylo vhodné upozornit klientky například i na příspěvky, které v dnešní době 

poskytuje už každá pojišťovna (např. ČPZP ve výši 700 Kč). Spousta lidí o těchto 

příspěvcích neví a nevyužívá jich. Klientky by o příspěvcích mohly být informovány 

buď přímo při nákupu permanentky či členství, nebo v rámci komunikace společnosti 

prostřednictvím hromadných mailů, sociálních sítí či propagačních materiálů na recepci. 

Fitness studio v současné době již využívá reklamu na sociálních sítích, jde pouze o 

změnu obsahu reklamy, tak aby se zmíněné přednosti dostaly do podvědomí klientek. O 

reklamu se ve společnosti stará převážně asistentka jednatele.  

5.2.2 První lekce zdarma 

Vyzkoušet si první lekci zdarma by mělo sloužit jako další opatření k tomu, aby se 

klientky mohly na vlastní kůži přesvědčit o tom, že stanovená cena za poskytované 

služby opravdu stojí. V případě, že by klientky při prvním rozhodováním o návštěvě 

měla cena odradit, byla by možnost vyzkoušet první lekci zdarma ideálním řešením.  

Potencionální zákaznice fitness studia by si pouze musely založit účet v rezervačním 

systému, čímž by se zamezilo zneužívání tohoto opatření a opakovaného využívání 

vstupů zdarma. Tento účet by v případě spokojenosti nadále využívaly k rezervacím 

lekcí. 

Klientky by si tak mohly nejprve vyzkoušet, jak jim vyhovuje místo fitness studia, 

prostředí a celkově by se tak mohly o další návštěvě rozhodnout dle celkového dojmu a 

nenechat se předčasně odradit vysokou cenou. Společnost by tak sice přišla o sumu 

v podobě ceny prvního vstupu, tedy 190 Kč, nicméně většina klientek fitness studia jsou 

stálé zákaznice, které mají permanentky nebo členství a přináší tak společnosti 

pravidelně vyšší finanční prostředky, než je výše jednoho vstupu. Ušlý zisk za klientku, 

která se kvůli vyšší ceně jednoho vstupu rozhodne rovnou pro jiné fitness studio by tedy 

byl také značně větší. 
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Specifikace propagace výhod fitness studia a akce na první lekci zdarma jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 25: Specifikace propagace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kde Instagram, Facebook, webové stránky fitness studia 

Jak často 

1. dva 

měsíce 

2. dva 

měsíce 

3. dva 

měsíce 
Dále 

1× týdně 1× za 14 dní 1× měsíčně 1× za 3 měsíce 

Pověřený pracovník Asistentka jednatele 

Časová náročnost 3 hodiny 

Finanční náročnost 360 Kč 

 

Hlavní komunikační kanály určené pro propagaci výše zmíněných návrhů budou 

sociálně sítě a webové stránky společnosti. Ze začátku bude propagace častější, tedy 1× 

týdně, ale s postupem času se bude uvolňovat, tedy 1× za tři měsíce (pro každý 

z návrhů). Zajištění propagace bude mít na starosti asistentka jednatele, která je 

zaměstnaná na DPP a její hodinová mzda je 120 Kč. Předpokládaná časová náročnost 

pro tvorbu, umístění a nastavení opakování reklamy jsou 3 hodiny. Reklamu na 

sociálních sítích studio v současné době již platí, celkem je finanční náročnost těchto 

dvou opatření tedy pouze 360 Kč. 

5.3 Zachování přechodných opatření 

Společně se zavedením nouzového stavu, který byl v České republice vyhlášen od 

12.3.2020 z důvodu celosvětové pandemie koronaviru, bylo fitness studio nuceno 

pozastavit svoji činnost, a to na dobu neurčitou. Aby tato situace nebyla pro fitness 

studio fatální, snažilo se vedení společnosti vymyslet opatření, které by alespoň 

částečně zajistili fitness studiu nějaké příjmy. Konkrétně se jednalo o: 

• spuštění online lekcí, 

• pronájem fitness pomůcek. 
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Tato opatření měla být pouze dočasná, než se situace vrátí do původního stavu. 

Z dotazníku spokojenosti nicméně vyplynulo, že klientky studia jsou s těmito 

opatřeními velmi spokojené a přály by si některá z nich trvale zachovat. Tyto opatření je 

navíc smysluplné zachovat i pro případ, že by v budoucnu opět z nějakého důvodu 

došlo k přerušení provozu fitness studia. 

5.3.1 Zavedení online lekcí 

Online lekce klientky vyzdvihovaly zejména z toho důvodu, že někdy lekce jednoduše 

nestíhají. Možnost cvičení doma tak vnímaly jako ideální řešení. Online lekce v rámci 

nouzového opatření byly zdarma a nebyla na ně potřeba dělat rezervace. Při jejich 

trvalém zavedení by však fungovaly na stejném principu, jako běžné lekce. 

Online vysílání těchto lekcí by bylo vždy spuštěno na facebookových stránkách fitness 

studia. Stream na této platformě se již osvědčil během nouzového stavu. Navíc se dá 

dobře regulovat, kdo má ke streamu přístup, takže by mělo fitness studio jistotu, že se 

těchto lekcí zúčastní pouze klientky, které je mají zaplacené. 

Kapacita online lekcí by byla neomezená. Klientka by se přihlásila na svůj účet 

v systému, ze kterého by provedla rezervaci lekce, a to z důvodu odečtení poplatku za 

lekci z účtu. Cena online lekcí by byla oproti běžným lekcím snížená, je třeba však 

nastavit takovou cenu, aby klientky nezačaly využívat online lekce více než lekce 

běžné, jelikož se jedná pouze o bonusovou službu. Návrh ceníku online lekcí je 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 26: Návrh ceníku online lekcí (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Plná cena 
Studentská 

cena 

Jednorázový vstup 170 150 

Permanentka 10 lekcí 1 600 1 400 

Permanentka 20 lekcí 3 100 2 700 
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Ceny za jednorázový vstup jsou nastaveny jako 10% snížení běžných cen za 

jednorázový vstup a jsou zaokrouhlené na desítky. Plná cena za jednu online lekci by 

tedy byla 170 Kč, studentská potom 150 Kč. Dále se nabízí možnost zakoupení 

výhodných permanentek, a to u 10 vstupové se zvýhodněním 10 Kč na vstup 

a u 20 vstupové se zvýhodněním 15 Kč na vstup. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou 

službu, která má navíc fungovat pouze jako doplnění běžných lekcí, nebudou pro 

začátek dostupné výhodnější permanentky.  

Fitness studio by mohlo začít se čtyřmi online lekcemi za týden. Tyto lekce by měly na 

starost dvě lektorky a probíhaly by z prostorů fitness studia. Finanční náročnost tohoto 

návrhu je v následující tabulce. 

Tabulka č. 27: Finanční náročnost zavedení online lekcí (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odměna lektorek (lekce) 140 

Odměna lektorek (měsíc) 2240 

 

Pokud by lektorky byly zaměstnány na DPP a jejich odměna za jednu lekci (60 minut) 

by byla 140 Kč, měsíční náklady na fungování online lekcí by byly celkem 2240 Kč, 

tedy mzda za 16 lekcí za měsíc. 

5.3.2 Pronájem trampolín 

V návaznosti na spuštění online lekcí fitness studio začalo svým klientkám za poplatek 

půjčovat i některé fitness pomůcky. Ty tak měly v době uzavření fitness studia alespoň 

částečné využití a poskytly tím studiu tomto období nějaký příjem. Pokračovat 

v pronájmu všech fitness pomůcek i po otevření studia by bylo komplikované, jelikož 

bude toto náčiní potřeba právě pro klientky na lekcích ve studiu.  

Nicméně zachovat by studio mělo pronájem pomůcek na nejoblíbenější lekce, a to 

konkrétně trampolín na lekce jumpingu. Činky, posilovací gumy, overbaly či 

podložky na cvičení není těžké sehnat a nejedná se o finančně náročné položky. To se 

ale nedá říct právě o trampolínách. 
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Jak už bylo zmíněno v kapitole 5.1.3, cena jedné profesionální jumping trampolíny se 

pohybuje kolem 7,5 tis. Kč. Ceny levnějších, obyčejných trampolínek pro fitness potom 

začínají asi na 3 tis. Kč, nicméně takovéto trampolíny nejsou pro lekce jumpingu příliš 

vhodné. Fitness studio by tak mohlo nakoupit některé trampolíny navíc a ty potom 

svým klientkám za určitou cenu pronajímat. Klientky by tak měly za výhodnější cenu 

přístup k profesionálním trampolínám a nemusely by si nutně pro účely online lekcí 

pořizovat svoje vlastní. Cenové shrnutí je zobrazena v tabulce č. 28. 

Tabulka č. 28: Cenové shrnutí pronájmu trampolín (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

1 trampolína 7 500 

10 trampolín  75 000 

Pronájem trampolína/měsíc 800 

 

Lekce jumpingu jsou sice nejoblíbenější, jedná se však o novou službu, proto by stačilo 

do začátku pořídit 10 trampolín určených k pronájmu. Celkově by tedy nákup 

10 trampolín vyšel společnost na 75 000 Kč. Cena za pronájem jedné trampolín by byla 

800 Kč/měsíc. Předpokládaná návratnost této investice je v tabulce č. 29. 

Tabulka č. 29: Návratnost investice (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PC 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Výnosy 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

Návratnost -75 -67 -59 -51 -43 -35 -27 -19 -11 -3 5 13 21 

 

V nultém měsíci by proběhl nákup trampolín a pronájem by se spustil od následujícího 

měsíce. Pokud by se fitness studiu podařilo pronajímat všech 10 trampolín zároveň, od 

10. měsíce by začaly společnosti plynou z této investice příjmy. 
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5.4 Začlenění trenérů do programu Les Mills 

V rámci možnosti pro vlastní připomínky klientky v dotazníku poukazovaly na to, že by 

ocenily pro choreografie programu Les Mills pánské trenéry, jelikož část těchto 

choreografií původně trénují muži. Befit je sice výhradně dámské fitness studio, 

zařazení trenérů na vybrané lekce programu Les Milss by však mohlo působit jako 

prvek oživení a zároveň nenabourat ženskou komunitu mezi klientkami. 

5.4.1 Nábor nového trenéra 

Pro nábor trenérů by společnost spustila běžné výběrové řízení, stejně jako je tomu při 

náboru lektorek. Inzerát by byl umístěn na webové stránky fitness studia a na jeho 

sociální sítě. Na uchazeče nejsou kladeny žádné speciální požadavky, samozřejmě 

kromě lásky k fitness a cvičení. Choreografie Les Mills podléhají licenci, která pro 

fitness centra v České republice ještě není úplně běžná, proto není vyžadováno, aby měl 

člověk s tímto programem dřívější zkušenost, potřebné školení poskytne uchazečům 

přímo fitness studio. 

Náklady spojené se zařazením trenérů mezi zaměstnance fitness studia se odvíjejí od 

výběrového řízení a dále od počtu lekcí, které by měl nový trenér na starost. 

Zaměstnanecký poměr by byl stejně jako u ostatních lektorek řešen prostřednictvím 

DPP. Finanční náročnost náboru nového trenéra je v tabulce č. 30. 

Tabulka č. 30: Finanční náročnost náboru nového trenéra (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Sepsání a umístění inzerátu 240 

Vedení pohovorů (5×1 hodina) 600 

Odměna lektora (lekce) 140 

Odměna lektora (měsíc) 1680 

 

Náklady spojené s výběrovým řízením zahrnují sepsání a umístění inzerátu na webové 

stránky fitness studia, Facebook a Instagram (2 hodiny) a dále vedení pohovoru až s pěti 

vybranými uchazeči (1 hodina). Tuto činnost bude mít na starost asistentka jednatele, 
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jejíž odměna za 1 hodinu práce je 120 Kč a je zaměstnaná na DPP. Celkové náklady za 

výběrové řízení jsou tedy celkem 840 Kč.  

Co se týče nákladů spojených s novým trenérem, pro začátek by měl v programu Les 

Mills vyhrazené 3 lekce týdně, tedy 12 lekcí za měsíc. Odměna trenéra za lekci (60 min) 

začíná na 140 Kč, v případě práce DPP by měsíční náklady společnosti narostly 

o 1680 Kč. 

5.5 VIP Program 

Tento návrh vznikl za účelem podpořit ekonomickou situaci společnosti, která díky 

dočasnému uzavření fitness studia utrpěla značnou újmu. Společnost by tak mohla 

získat další příjmy a rychleji se tak zotavit po vzniklé krizi. 

5.5.1 Lekce na míru pro skupiny 

O soukromé lekce na míru by mohly mít zájem například firmy v rámci 

teambuildingových aktivit, sportovní kluby jako možnost změny nebo oživení běžného 

tréninku sportovců, nebo i školy. Se zájemci o soukromé lekce by nejprve proběhla 

diskuse o tom, jaké mají o lekci představy, jaké jsou jejich požadavky a podmínky. Na 

základě těchto podnětů by jim byla navržena varianta tréninku přímo na míru. Návrh 

ceníku soukromých lekcí je v tabulce č. 31. 

Tabulka č. 31: Návrh ceníku soukromých lekcí (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Firmy, 

sportovní 

kluby 

Školy 

Jednorázový vstup 230 200 

Permanentka 10 lekcí 2 200 1 900 

Permanentka 20 lekcí 4 300 3 700 
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Ceny jsou nastaveny jako 20% navýšení běžných cen. U 10 vstupové permanentky je 

potom zvýhodnění 10 Kč na lekci, u 20 vstupové je toto zvýhodnění 15 Kč na lekci. 

Jiné varianty permanentek a množstevní slevy by byly konzultovány individuálně.  

Náklady na soukromé lekce by spočívaly v platu lektorek (brigádnice pracující na DPP) 

vedoucích tyto lekce, tedy 150 Kč za lekci (60 min). Finanční náročnost je zobrazena 

v tabulce č 32. 

Tabulka č. 32: Finanční náročnost soukromých lekcí (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odměna lektorek (lekce) 150 

Odměna lektorek (měsíc) 600 

 

Náklady na soukromé lekce se budou s jejich počtem samozřejmě měnit, bohužel není 

možné dopředu tento počet přesně určit. Pokud by studio poskytovalo alespoň 

1 soukromou lekci týdně, byla by celková měsíční finanční náročnost tohoto návrhu 

600 Kč. V tabulce č. 33 je potom zobrazen příklad lekce na míru pro menší podnik. 

Tabulka č. 33: Příklad lekce na míru 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet osob 8 

Program jumping + Bodypump 

Začátek kurzu 8.3.2021 

Termín lekce pondělí 7:00 

Doba trvání lekce 60 min 

Počet lekcí 10 

Cena za osobu 220 Kč 

Celková cena kurzu 17 600 Kč 

 

V tabulce výše je uveden příklad kurzu sestaveného na míru. Kurz by si objednal menší 

podnik a byl by tak celkově pro osm osob. Obsahem kurzu by byla kombinace lekcí 
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jumpingu a Bodypumpu, kdy jumping je lekce zaměřená převážně na zlepšení kondice, 

a na druhou stranu Bodypump je silový trénink zaměřený na budování svalové hmoty. 

Kurz by začínal druhý týden v březnu 2021 a lekce by byly pravidelně každé pondělí 

v čase od 7:00 do 8:00 hodin. Celkový počet lekcí by byl 10, jednalo by se tedy o 

zvýhodněný nákup a cena za osobu by byla 220 Kč na lekci. Celková cena kurzu pro 

firmu by tedy byla 17 600 Kč. 

5.6 Harmonogram a finanční náročnost zavedení opatření 

V následující tabulce je souhrnně zobrazen časový harmonogram a celková finanční 

náročnost výše uvedených návrhů. 

Tabulka č. 34: Harmonogram a finanční náročnost návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Termín změny 
Náklady na změnu (v Kč) 

Jednorázové Měsíční 

Nákup fitness pomůcek říjen 2020 12 750 - 

Péče o fitness pomůcky září 2020 - 3 800 

Údržba trampolín září 2020 - 1 060 

Vyzdvihnutí předností studia říjen 2020 - 

První lekce zdarma listopad 2020 360 - 

Zavedení online lekcí leden 2021 - 2 240 

Pronájem trampolín leden 2021 75 000 - 

Nábor nového trenéra únor 2020 840 1 680 

Soukromé lekce pro skupiny březen 2021 - 600 

Celkem 7 měsíců 88 950 9 380 
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Se zaváděním nových opatření společnost začne až od září 2020. Je to z toho důvodu, že 

přes prázdniny je počet klientek nejnižší, a zároveň se snad ještě více uklidní situace 

ohledně koronaviru. Nejprve by měla společnost začít s méně náročnými návrhy. V září 

tohoto roku by měla začít s péči o fitness pomůcky a s údržbou trampolín. Celkem za 

tyto dvě opatření společnost měsíčně zaplatí 4 860 Kč. V říjnu by následoval nákup 

nového fitness příslušenství, a to za cenu 12 750 Kč. Dále by se společnost měla v říjnu 

věnovat upozornění klientek na přednosti fitness studia a v listopadu zavedení akce 

první lekce zdarma. Finanční náročnost těchto dvou nákladů je 360 Kč. 

V dalším roce by potom jako první návrh měla společnost zavést online lekce, jejich 

měsíční náročnost je 2 240 Kč. Se zavedením online lekcí přímo souvisí nákup 

trampolín určených k pronájmu, který by měl začít fungovat tedy také v lednu příštího 

roku. Celkem se bude cena nákupu trampolín pohybovat kolem částky 75 000 Kč. 

V únoru 2021 by měla společnost zajistit nábor nového trenéra. Tento návrh obsahuje 

jednorázové náklady ve výši 840 Kč a měsíční náklady ve výši 1 680 Kč. Jako poslední 

návrh by potom společnost měla v břenu začít s realizací soukromých lekcí pro skupiny. 

Odhadované náklady ze začátku tohoto návrhu jsou 600 Kč měsíčně. 

Celkem by tedy mělo zavedení návrhů zabrat společnosti 7 měsíců a stát 88 950 Kč 

v jednorázových a 9 380 Kč v měsíčních nákladech. Návrhy jsou stanoveny s ohledem 

na zhoršené ekonomické podmínky vzniklé díky pandemii koronaviru tak, aby byly co 

nejméně finančně náročné a společnost je tak byla schopná realizovat s co nejmenšími 

obtížemi. 

Kromě kontroly dodržování stanovených opatření bude hlídána také efektivnost těchto 

návrhů. Společnost bude pravidelně každý měsíc od zavedení prvního návrhu na 

zlepšení situace sledovat snížení či zvýšení počtu návštěv klientek fitness studia a také 

snížení či zvýšení počtu nových klientek. 

5.7 Analýza rizik 

Obsahem této kapitoly bude identifikace rizik, která mohou nastat v rámci zavádění 

návrhů na zlepšení situace ve společnosti, a mohly by tak negativně ohrozit výsledek 

prováděných změn. Pro analýzu rizik bude použita skórovací metoda. 
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5.7.1 Identifikace rizik 

V následující tabulce je možné vidět rizika, která mohou nastat během procesu zavádění 

nových opatření. Identifikace rizik proběhla ve spolupráci s jednatelem společnosti. 

Tabulka č. 35: Identifikace rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Riziko Popis  

R1 Nespolupráce brigádníků 
Zaměstnanci nebudou dodržovat 

péči o fitness pomůcky. 

R2 
Problémy s vysíláním online 

lekcí 

U online lekcí mohou nastat 

problémy s připojením. 

R3 Poničené vrácené trampolíny 
Klientky vrátí půjčené trampolíny ve 

špatném stavu. 

R4 Nedostatečný finanční rozpočet 
Společnost nebude schopná pokrýt 

všechny náklady. 

R5 
Nedodržení časového 

harmonogramu 

Společnost nebude dodržovat 

předepsaný časový harmonogram. 

R6 Nízká návratnost investice 
Investované finanční prostředky 

nebudou mít očekávanou návratnost 

 

5.7.2 Ohodnocení rizik 

Každé riziko bude ohodnoceno na stupnici od 1 do 10, kdy 1 je nejmenší riziko a 10 

největší. Každému riziku bude přiřazena pravděpodobnost výskytu, dopad rizika a 

celková hodnota rizika. Takto ohodnocená rizika jsou umístěna v tabulce č. 37. Celková 

hodnota rizika bude vypočítána jako hodnota pravděpodobnosti jeho výskytu 

vynásobená hodnotou dopadu rizika. 
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Tabulka č. 36: Ohodnocení rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Riziko PST Dopad 
Výsledná 

hodnota 

R1 Nespolupráce zaměstnanců 3 6 18 

R2 Problémy s vysíláním online lekcí 3 8 24 

R3 Poničené vrácené trampolíny 3 9 27 

R4 Nedostatečný finanční rozpočet 4 9 36 

R5 Nedodržení časového plánu 5 5 25 

R6 Nízká návratnost investice 3 9 27 

 

Z tabulky č. 37 lze vyčíst, že riziko s největší výslednou hodnotou je R4, tedy 

nedostatečný finanční rozpočet. Další vysoce hodnocená rizika jsou R6 – nízká 

návratnost investice a R3 – poničené vrácené trampolíny. Riziko s nejnižší hodnotou je 

potom R1 – nespolupráce zaměstnanců. 

5.7.3 Návrhy na opatření 

V tabulce č. 38 jsou uvedena všechna výše zmíněná rizika. Ke každému riziku je zde 

přidělen návrh na opatření pro snížení dopadu rizika. Dále je v tabulce vypočítána nová 

výsledná hodnota, kterou riziko získá po aplikaci návrhu na jeho snížení. 
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Tabulka č. 37: Návrhy na opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Opatření PST Dopad 
Výsledná 

hodnota 

R1 

Řádné proškolení zaměstnanců a jejich 

seznámení s novými návrhy a cíli 

společnosti. 

1 5 5 

R2 

Zajištění ověřeného dodavatele internetu, 

upozornění klientek na možné problémy 

a způsoby, jak se jim vyhnout. 

2 6 12 

R3 

Poučení klientek o správném užívání 

trampolíny a nastavení ceníku sankcí za 

poničení. 

2 6 12 

R4 
Zpracování finanční analýzy a ověření 

možnosti čerpání úvěru. 
3 7 21 

R5 

Posouzení harmonogramu činností před 

jejich zahájením, zajištění a kontrola 

jeho dodržování. 

2 3 6 

R6 
Zajištění dostatečné propagace nových 

služeb. 
2 7 14 

 

Po tom, co byly aplikovány opatření pro snížení rizik jejich hodnoty značně klesly. 

Riziko s nejvyšší hodnotou je stále R4 – nedostatečný finanční rozpočet. Rizikem 

s nejnižší hodnotou je také stále stejné riziko, a to R1, tedy nespolupráce zaměstnanců. 

Původní hodnoty rizik se díky aplikaci opatření pro jejich snížení podařilo poměrně 

úspěšně minimalizovat, a zajistit tak co možná nejhladší průběh procesu zavádění 

nových návrhů ve společnosti. 

5.7.4 Mapa rizik 

V následujícím grafu lze vidět mapu rizik s jejich hodnotami před a po aplikaci opatření 

pro snížení rizik. Původní hodnoty rizik jsou označeny R1 – R5 a nové hodnoty rizik 

RN1 – RN5. 
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Graf č. 15: Mapa rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu č. 15 je patrné, že žádná rizika nespadají do kvadrantu kritických hodnot rizik, 

tedy do kvadrantu s nejvyššími hodnotami pravděpodobnosti i dopadu. Většina rizik se 

nachází v kvadrantu významných rizik, což jsou rizika s nízkou pravděpodobností, ale 

vysokým dopadem. Nové hodnoty rizik RN1 a RN5 jsou dokonce v kvadrantu 

bezvýznamných rizik. Hodnoty rizika R5 a RN2 potom leží na hranici zmíněných 

kvadrantů.  

Hodnoty rizik před i po zavedení opatření k jejich snížení jsou pro přehlednost 

zobrazeny i v pavučinovém grafu č. 16. 
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Graf č. 16: Pavučinový graf rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ačkoliv je pravděpodobnost výskytu rizik po aplikaci opatření poměrně malá, 

společnost by jim přesto měla věnovat dostatečnou pozornost.  

R1

R2

R3

R4

R5

R6
RN1

RN2

RN3

RN4

RN5

RN6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9



103 

 

ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy spokojenosti navrhnout vhodná 

opatření pro zvýšení úrovně spokojenosti zákaznic fitness studia Befit. 

V první části práce byla vymezena teoretická východiska pro následující analýzy. 

V analytické části byly následně provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí 

podniku. Konkrétně se jednalo o marketingový mix, analýzu SLEPTE a analýzu 

mikrookolí podniku. Na tyto analýzy dále navazovalo dotazníkové šetření. 

Dotazníkové šetření probíhalo nejprve fyzickou formou, kdy byly dotazníky rozdávány 

přímo na recepci fitness studia a potom pokračovalo v elektronické podobě, kdy byly 

dotazníky rozeslány na mailové adresy klientek. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 

typický zákazník je zaměstnaná žena ve věku 22-24 let. Na základě vybraných faktorů 

spokojenosti byla zkoumána celková a dílčí spokojenost klientek, a také důležitost 

těchto faktorů. Výsledkem hodnocení celkové spokojenosti byla hodnota 8,91, lze tedy 

říci, že klientky hodnotí svoji celkovou spokojenost s fitness studem velmi dobře.  

Výsledky dílčích analýz a dotazníkového šetření byly shrnuty v rámci SWOT analýzy. 

Na základě SWOT analýzy byly identifikovány silné stránky, slabé stránky, příležitosti 

a hrozby, které byly ohodnoceny pomocí plus/minus matice. Tato matice určila jako 

nejvíce slabé stránky společnosti vysoké ceny a stav sportovních pomůcek. Příležitosti 

společnosti byly stanoveny jako zachování některých opatření zavedených v rámci 

nouzového stavu a rozšíření týmu lektorek o pánské trenéry. Největší hrozbou 

společnosti je v současné době zhoršená ekonomická situace vzniklá díky dočasnému 

uzavření fitness studia kvůli pandemii koronaviru. Na základě těchto zjištění byly 

v další části práce stanoveny návrhy na opatření pro zlepšení současné situace. 

Pro návrhy na zlepšení současné situace bylo určeno pět oblastí, a to zlepšení stavu 

sportovních pomůcek, zlepšení spokojenosti klientek s cenami fitness studia, zachování 

některých přechodných opatření zavedených v rámci nouzového stavu, začlenění 

trenérů do cvičebního programu Les Mills a podpora ekonomické situace zavedením 

VIP programu. 
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Celkově byly návrhy na zlepšení současné situace stanoveny tak, aby byly pro 

společnost co nejméně finančně náročné. Podle výsledné kalkulace by měly být celkové 

jednorázové náklady na všechna opatření ve výši asi 88 950 Kč a dále měsíční náklady 

spojené s návrhy 9 380 Kč. Společnost by měla být navržená opatření schopná zavést 

v časovém horizontu sedmi měsíců.  

V rámci návrhové části dále proběhla analýza rizik spojených se zaváděním nových 

opatření. Za použití skórovací metody bylo identifikováno šest možných rizik, kdy 

všechna tato rizika vyšla jako významná, nikoli však jako kritická. Riziko s nejvyšší 

hodnotou bylo určeno jako nedostatek finančních prostředků, proti kterému se 

společnost může pojistit včasným zpracováním finanční analýzy a ověřením možností 

čerpání úvěru. Nicméně návrhy jsou stanoveny tak, aby se tomuto riziku dalo co nejvíce 

předejít. 

Věřím, že navržená opatření fitness studiu Befit pomohou se zlepšením současného 

stavu a zvýšením spokojenosti klientek a budou pro společnost přínosné. 
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