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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje analýze spokojenosti zákazníků spolku Yoga House, z.s. 

a následným návrhům na její zlepšení. 

První část práce se zabývá popisem důležitých teoretických východisek souvisejících 

s tímto tématem. V druhé části jsou realizovány analýzy obecného a konkurenčního 

prostředí spolku, dále je v ní zpracován jeho marketingový mix, zanalyzováno 

dotazníkové šetření, zaměřené na zákaznickou spokojenost, a v závěru je vypracována 

SWOT analýza z jednotlivých výstupů předešlých rozborů. Ve třetí části jsou vytvořeny 

návrhy a doporučení pro zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků u vybraného spolku. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with customer satisfaction analysis of Yoga House, z.s. and 

subsequent proposals for its improvement. 

The first part of the thesis deals with the description of important theoretical bases related 

to this topic. The second part analyzes the general and competitive environment of 

the company, marketing mix is processed, the questionnaire survey focused on customer 

satisfaction is analyzed, and SWOT analysis from the individual outputs of previous 

research is elaborated. In the third part, suggestions and recommendations are created to 

increase the level of customer satisfaction with the selected association. 
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ÚVOD 

S postupující globalizací a vstupem České republiky do Evropské unie se celý náš trh 

ocitl v extrémně konkurenčním prostředí. Proto je teď, více než kdy jindy, velmi důležitý 

proaktivní přístup k zákazníkům. Zjišťování jejich přání a potřeb prostřednictvím 

marketingového výzkumu a analýza jejich spokojenosti. Spokojení zákazníci se stávají 

loajálními a neodcházejí, tak snadno ke konkurenci. Pomáhají podnikům 

docílit ekonomické stability a prosperity. Zároveň často šíří pozitivní zkušenosti ve svém 

okolí a tím vytvářejí reklamu, která přispívá k získání nových zákazníků. Spokojený 

zákazník se tak podílí nejen na udržení, ale také možném růstu společnosti. 

Menší podnikatelské subjekty často nemají marketingová oddělení, která by se na 

zákazníky a jejich přání zaměřovala. Je pro ně potom těžší být dlouhodobě úspěšnými 

v tomto vysoce konkurenčním prostředí. Tato práce je zaměřena na analýzu spokojenosti 

zákazníků vybraného spolku a skládá se ze tří částí. 

První část se věnuje teoretickým východiskům. Popisuje marketing a jeho význam, 

nástroje marketingové analýzy, marketingový mix, zákazníka a jeho spokojenost a další 

teoretické východiska, které jsou použity v analytické části práce. 

Druhá část práce popisuje spolek Yoga House, z.s. (dále spolek), u kterého je spokojenost 

zákazníků zkoumána. Poté je v analytické části vypracována PEST analýza obecného 

prostředí a Porterova analýza pěti sil pro pochopení konkurenčního prostředí. Dále 

obsahuje zpracování marketingového mixu pro stěžejní produkt, který spolek poskytuje 

a analýza získaných dat z dotazníkového šetření, které bylo provedeno u zákazníků 

spolku. Toto šetření bylo zaměřeno na spokojenost zákazníků s lekcemi jógy, ovládáním 

nového rezervačního systému, hygienou v prostorách spolku, funkčnost recepce, 

informovanost zákazníků, ale také na zájem respondentů o případné, nové, doplňkové 

služby jako je prodej pomůcek ke cvičení jógy, které spolek zvažuje. Analytická část je 

zakončena SWOT analýzou, která shrnuje výstupy všech předcházejících analýz. 

Třetí část práce formuluje návrhy na zlepšení spokojenosti zákazníků spolku na základě 

výsledků analýz, které byly provedeny.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

Za hlavní cíl si tato bakalářská práce pokládá zjištění stavu spokojenosti zákazníků 

u vybraného spolku a vypracování návrhů, které povedou k celkovému zvýšení úrovně 

spokojenosti zákazníků. 

Ke splnění hlavního cíle je zapotřebí naplnění dílčích cílů: 

• identifikování a zpracování teoretických východisek vztahujících se dané 

problematice; 

• rozbor vnějšího okolí pomocí PEST analýzy; 

• rozbor konkurenčního prostředí prostřednictvím Porterova modelu pěti sil; 

• zpracování marketingového mixu; 

• vytvoření a zavedení dotazníkového šetření; 

• sběr a analýza dat; 

• souhrnný rozbor příležitostí, hrozeb, slabých a silných stránek pomocí SWOT 

analýzy; 

• vytvoření návrhů na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce jsou popsány teoretické podklady pro následující analytickou 

a návrhovou část. Jedná o témata úzce související s analýzou spokojenosti zákazníků. 

Konkrétně jde o marketing, nástroje marketingové analýzy, marketingový mix 

a spokojenost zákazníka. 

1.1 Marketing a jeho význam 

Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků 

či jiných hodnot [1, s. 30]. 

Pro lepší pochopení této definice budou v práci blíže objasněny některé pojmy. 

Potřeba vzniká z pocitu nedostatku. Touhy a přání plynou z lidských potřeb a jsou 

ovlivňovány různými osobními i kulturními charakteristikami [1]. 

Mnoho lidí chápe marketing pouze jako reklamu, ale jeho skutečný význam a obsah 

je daleko širší. Marketing se snaží nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka 

a podnikatelského subjektu [2]. Proto musí podnikatelský subjekt nejprve zákazníka 

dobře poznat, pak ho může zaujmout. Marketing se skládá z tvorby reklamy, koncepcí 

a cen [3]. 

Bez marketingového řízení je daleko těžší, pro větší společnosti až nemožné, dlouhodobě 

fungovat, pokud chtějí uspět v náročném konkurenčním prostředí. Současný trh je velmi 

dynamický a jeho podmínky se neustále mění, roste síla spotřebitele a boj s konkurencí 

[4]. 

Snaha charakterizovat marketing pouze jako činnost jednoho útvaru vypovídá 

o nepochopení jeho významu jako takového. Marketing by měl být součástí firemního 

myšlení, řízení i práce všech zaměstnanců [4]. 

1.2 Nástroje marketingové analýzy 

V nástrojích marketingové analýzy tato práce popisuje analýzu obecného okolí podniku 

formou PEST analýzy, analýzu konkurenčního prostředí pomocí Porterova modelu pěti 

sil a marketingový výzkum. 
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1.2.1 Analýza obecného prostředí 

Obecné prostředí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec v němž se podnik pohybuje. Tyto faktory vznikají mimo podnik, obvykle bez 

ohledu na jeho konkrétní chování. Podnik prakticky nemá možnost je aktivně ovlivňovat, 

může na ně svých chováním a rozhodováním však aktivně reagovat, připravit se na určité 

alternativy, a tím ovlivnit směr svého vývoje [5]. 

PEST analýza 

Tato analýza dělí vlivy obecného okolí podniku do čtyř základních skupin: politické 

a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní, technologické. Podle těchto čtyř skupin 

se také nazývá PEST. Každá skupina v sobě zahrnuje řadu faktorů, které v různé míře 

ovlivňují podnik. Důležitost jednotlivých faktorů se pro různá odvětví liší [5]. 

Politické a legislativní faktory 

Tyto faktory zahrnují celkový stav politické situace v zemi i stabilitu její zahraniční 

politiky, včetně například jejího členství v Evropské unii. Každý stát je pro investory více 

či méně přitažlivý na základě daňových zákonů, protimonopolních zákonů, regulace 

exportu a importu, cenové politiky, zákonů na ochranu životního prostředí a jejích dalších 

činností a předpisů na ochranu lidí, jak v roli zaměstnanců, tak spotřebitelů. Existence 

řady zákonů, právních norem a vyhlášek vymezuje prostor pro podnikání i upravuje 

samotné podnikání, takže může významně ovlivnit jeho vývoj [5]. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Podnik je při svém 

rozhodování ovlivněn vývojem makroekonomických trendů a základními indikátory 

makroekonomického okolí. Tyto mají bezprostřední vliv na cíle každého podniku a jedná 

se o míru ekonomického růstu, úrokovou míru, míru inflace a směnný kurz. Ekonomický 

růst vede ke zvýšené spotřebě a zvětšuje množství příležitostí na trhu. Úroveň úrokové 

míry ovlivňuje skladbu finančních prostředků podniku. Určuje cenu kapitálu, 

což významně působí na investiční aktivitu podniku a jeho rozvoj. Při nízké úrovni 

úrokové míry mohou podniky realizovat své záměry snadněji. Obdobný je i vliv míry 

inflace, která je jedním ze základních ukazatelů ekonomické stability. Vysoká míra 

inflace může brzdit investiční činnost podniku a tím limitovat jeho ekonomický rozvoj. 
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Devizový kurz ovlivňuje hlavně konkurenceschopnost podniků na zahraničních trzích. 

Konkrétními propočty dopadu těchto faktorů se zabývá finanční analýza [5]. 

Sociální a demografické faktory 

Sociální a demografické faktory reflektují vlivy spojené s postoji, názory, životním 

stylem obyvatelstva a jeho strukturou. Životní styl se odráží ve způsobu trávení volného 

času i například ve stylu oblékání. Roste zájem o vyšší kvalitu osobního života. Lidé stále 

častěji hledají zaměstnání s pružnou pracovní dobou. Lidem také začíná čím dál více 

záležet i na životním prostředí, tím pádem se i toto téma stalo pro podniky důležité. Tyto 

elementy jsou výsledkem kulturních, ekonomických, demografických, náboženských, 

vzdělávacích a etických podmínek života člověka. Podobně jako ostatní faktory i tyto 

se neustále mění. Sledování trendů v této oblasti je jednoznačně důležité pro zaujetí 

pozornosti zákazníka [5]. 

Technologické faktory 

Informace o technickém a technologickém vývoji a jeho změnách jsou pro podniky velmi 

důležité. Změny v těchto oblastech mohou náhle a dramaticky ovlivnit okolí v němž 

se podnik pohybuje. Předvídavost, jakým směrem se bude technologický rozvoj ubírat 

mohou společnosti přinést značnou výhodu na trhu. Klíč k úspěšnému předvídání této 

oblasti spočívá v souhrnné analýze vlivů technických a technologických změn, která 

představuje studie očekávaných vlivů nových technologií na stav okolí i konkurenční 

pozice [5]. 

1.2.2 Analýza konkurenčního prostředí 

Významnou charakteristikou každého odvětví jsou konkurenční síly, které v daném 

odvětví působí. Konkurence bezprostředně ovlivňuje úspěšnost podniku [5]. 

Analýza konkurenčních sil je orientována na rozbor konkurenční situace, na zdroje 

konkurenčních tlaků, jejich intenzitu, na akce a reakce konkurenčních rivalů 

a na současnou a budoucí konkurenční situaci [5, s. 47]. 

Porterův model pěti sil  

Porterův model je nástrojem na zkoumání konkurenčního prostředí. Cílem modelu 

je pochopit síly, které v daném prostředí působí a identifikovat, které z nich mají 
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pro podnik z hlediska jeho budoucího vývoje největší význam a které mohou být 

strategickými rozhodnutími managementu ovlivněny [5, s. 47]. 

Model pěti sil nahlíží na problematiku konkurence, jako na funkcí pěti konkurenčních sil 

obrázek číslo 1, níže. 

Obrázek č. 1: Porterův model pěti sil 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6] 

Na výnosnost neboli ziskovost v různých tržních odvětvích má obecně, podle Porterova 

modelu, vliv těchto základních pět faktorů: 

• oborová konkurence – podniky, které v odvětví již působí; 

• potenciální konkurenti – podniky, které do odvětví chtějí vstoupit; 

• substituty – nebezpečí substitučních produktů; 

• dodavatelé – vyjednávací síla dodavatelů; 

• odběratelé – vyjednávací síla odběratelů, tento faktor lze také nazvat jako zákazníci 

a jejich vyjednávací síla [6].  

POTENCIÁLNÍ 

KONKURENTI 

hrozba nových 

konkurentů 

DODAVATELÉ 

vyjednávací síla 

dodavatelů 

ODBĚRATELÉ 

vyjednávací síla 

odběratelů 

SUBSTITUTY 

hrozba substitučních 

produktů 

OBOROVÁ 

KONKURENCE 

rivalita mezi 

existujícími podniky 
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Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Intenzita konkurenční síly je odrazem energie, kterou soupeřící podniky vkládají do snahy 

o získání lepší tržní pozice, používaných nástrojů a konkurenční strategie. Konkurenční 

strategie je strategie podniku zaměřená na dosažení tržního úspěchu. Obsahuje ofenzivní 

akce podniku směřující k získání lepší tržní pozice a výhody nad soupeři a současně 

defenzivní tahy podniku, které směřují k obraně současné pozice [5, s. 48]. 

Úspěch konkurenční strategie, však nezávisí jen na její propracovanosti, ale také 

na konkurenčních strategiích rivalů a na zdrojích, které jsou tito rivalové schopni 

investovat do podpory svých strategií. Pokud podniky sledují své konkurenty, lze 

očekávat, že kdykoli jeden učiní nějaký strategický tah, odpoví ostatní formou 

defenzivních a ofenzivních protitahů. Jednotlivá tržní odvětví se tak stávají ekonomickým 

bojištěm [5]. 

Konkurenční boj mezi podniky může mít různé formy a zahrnuje cenu, kvalitu, služby, 

záruky, reklamu, podporu prodeje, distribuční kanály i nové produkty. Tyto nástroje 

se v čase mění podle toho, jak se mění konkurenční strategie v reakci na tržní podmínky 

a akce soupeřů [5]. 

Obvyklé faktory ovlivňující velikost rivality mezi konkurenty v odvětví: 

• Počet a velikost konkurentů – čím více je konkurentů v daném oboru, tím větší 

je pravděpodobnost vzniku nových, kreativních strategických tahů. Pokud jsou 

podniky na trhu vyrovnány ve velikosti zdrojů a schopností, nepřetržitě dochází 

ke konkurenčním akcím a protiakcím, avšak je nepravděpodobné, že jeden z nich 

ovládne trh [5]. 

• Míra růstu trhu – rychle rostoucí trhy jsou většinou doprovázeny menší rivalitou, 

jelikož podniky mohou svých cílů dosáhnout prostřednictvím růstu poptávky, 

podniky často soustředí všechny své zdroje k udržení kroku s poptávkou [5]. 

• Výše fixních nákladů – kapitálově náročnější odvětví s vysokými fixními náklady 

na podnikání často vykazují vyšší konkurenční rivalitu, než je tomu u kapitálově 

nenáročných odvětví [5]. 

• Diferenciace produktů – málo diferenciované produkty zvyšují konkurenční boj, 

protože zákazníci mohou snadno přecházet od jednoho konkurenta k druhému [5]. 
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• Výstupní bariéry z odvětví – vysoké výstupní bariéry z odvětví mohou také vést 

k výrazným konkurenčním válkám, a to zejména v období poklesu poptávky [5]. 

• Akvizice slabších podniků – když vstoupí do odvětví nový subjekt prostřednictvím 

akvizice, většinou s sebou přinese nové zdroje pro uplatnění agresivní konkurenční 

strategie, s cílem vyzdvihnout získaný podnik na vedoucí místo v odvětví [5]. 

• Globální zákazníci – mezinárodní prodej zostřuje rivalitu na nejvyšší úroveň, 

pro společnosti je velmi těžké získat konkurenční výhodu [5]. 

Hrozba substitučních produktů 

Aby společnost zjistila, jaké substituty ji mohou ohrožovat, musí pochopit, jakou potřebu 

její produkt uspokojuje. Substituty se mohou nacházet i mimo odvětví, ve kterém 

společnost podniká [5]. 

Konkurenční síla, která vyplývá z hrozby substitučních produktů je vymezována 

následujícími faktory: 

• Relativní výše cen substitutů – existence cenově konkurenčních substitutů omezuje 

ceny, které mohou podniky v odvětví stanovit, aniž by motivovaly zákazníky 

k přeorientování na substituty [5]. 

• Diferenciace substitutů – samotná existence substitutů umožňuje zákazníkům 

produkty srovnávat po všech stránkách. Proto se firmy musí snažit o diferenciaci 

svých produktů pomocí různých kombinací nižších cen, lepší kvality, většího 

množství doprovodných služeb [5]. 

• Náklady na změnu – determinantem velikosti hrozby substitučních produktů je také 

velikost nákladů, které zákazníci musí vynaložit, aby přešli k substitutům. 

Jednoduchost, s jakou může kupující přejít k substitučním produktům je významným 

faktorem [5]. 

Obecně, čím nižší je cena produktu a náklady přechodu zákazníků tím významnější 

je hrozba substitutů. 

Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Noví konkurenti jsou dalším závažným ohrožením podniků. Přinášejí se sebou totiž 

dodatečné kapacity a plány na získání dobré tržní pozice, které mohou být podporovány 

značnými zdroji a schopnostmi. Dojde-li v nějakém oboru k velkému růstu zisků, vzniká 

zájem o vstup do tohoto odvětví [5]. 
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Vstupy, ale mají několik typů bariér: 

• Úspory z rozsahu a zkušenostní efekt – velké objemy umožňují značné úspory 

nákladů, další úspory nákladů mohou vzniknout zkušenostmi získanými 

při mnohonásobném opakování výrobního procesu [5]. 

• Technologie a speciální know-how – hodně odvětví je založeno na technologiích 

a schopnostech chráněných patenty, které nejsou volně dostupné, což tvoří 

významnou bariéru vstupu [5]. 

• Znalost značky a oddanost zákazníků – preference určité značky a zákazníkova 

loajalita znesnadňuje novému subjektu se na trhu uchytit a přilákat k sobě zákazníky. 

Potenciální konkurenti musí počítat s vysokými náklady, aby zákazníka oslovili a tuto 

bariéru věrnosti prolomili [5]. 

• Kapitálová náročnost – čím vyšší je celková částka nutná k proniknutí na trh, tím 

menší bude počet potenciálních konkurentů [5]. 

• Absolutní nákladové výhody – podniky mohou disponovat nákladovými výhodami, 

které nejsou potenciálním konkurentům dostupné bez ohledu na jejich velikost. Může 

se jednat o příznivě umístěný závod, dokonalejší procesy, které jsou výsledkem 

minulých zkušeností i přístup k levnějším finančním zdrojům, kdy stávají podniky 

mohou pro investory představovat menší riziko [5]. 

• Přístup k distribučním kanálům – Může být významným faktorem ovlivňujícím vstup 

do odvětví. Distribuční sítě jsou důvodem, proč potenciální konkurenti často vstupují 

na trh prostřednictvím akvizice již existující společnosti [5]. 

• Legislativní opatření a státní zásahy – zákony mohou také představovat překážku 

vstupu do některých odvětví, zásahy státu mohou limitovat vstup například 

udělováním licencí [5]. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla a vliv dodavatelů, kteří ovlivňují cenu a kvalitu vstupů potřebných pro obor, 

je důležitým ekonomickým faktorem. Dodávky méně kvalitních surovin nebo zvýšení 

jejich cen, může snížit zisky odběratelů. Dodavatel může dodávat nejen hmotné statky, 

ale také například kvalifikovanou práci. Vliv dodavatelů se zvyšuje s rostoucí 

vyjednávací silou [5]. 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká za těchto okolností: 
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• konkrétní vstup je pro odvětví odběratelů velmi důležitý, z velké části ovlivňuje 

kvalitu výstupu; 

• odvětví dodavatelů je ovládáno několika velkými podniky nebo monopolem; 

• příslušný vstup je ojedinělí nebo natolik diferenciovaný, že je pro kupujícího 

nesnadné přejít k jinému dodavateli; 

• pokud není odběratel důležitým zákazníkem pro dodavatele, například z důvodu 

odběru pouze malého objemu produkce dodavatele [5]. 

Vyjednávací síla kupujících 

Síla zákazníků výrazně ovlivňuje konkurenční podmínky v odvětví a může vytvořit 

značné napětí mezi jednotlivými konkurenty [5]. 

Vyjednávací síla kupujících roste za těchto předpokladů: 

• zákazníků je málo a nakupují velké objemy produkce; 

• obor se skládá z velkého počtu malých podniků; 

• produkt je málo diferencován; 

• nakupovaný produkt není pro zákazníka důležitý [5]. 

Podnik může zvýšit svou ziskovost hledáním zákazníků ve slabé pozici. Rozdílné skupiny 

zákazníků mají různou vyjednávací sílu [5]. 

1.2.3 Marketingový výzkum 

Efektivní marketingový výzkum je proces sestávající z následujících pěti kroků: 

• definování problému a cílů výzkumu; 

• sestavení plánu výzkumu; 

• shromáždění informací; 

• analýza informací; 

• prezentace výsledků [7]. 

V průběhu každého výzkumu se obecně rozlišují dvě hlavní etapy, a to etapa přípravy 

výzkumu a následné realizace. Příprava výzkumu pojímá kroky vedoucí k vytvoření 

předpokladů pro zahájení jeho realizace a ve velké míře rozhoduje o jeho celkové 

metodologické kvalitě. Etapa realizace zahrnuje zpracování a analýzu zjištěných údajů 

[7]. 
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Definování problému a výzkumného cíle 

Formulace problému je důležitou částí výzkumu. Vymezuje oblast, na kterou 

se zaměříme v dalších částech výzkumu. Pokud není problém přesně definován může 

se stát, že výsledky výzkumu budou o něčem jiném, než bylo zamýšleno zkoumat. Také 

je nutné vyvarovat se příliš úzké nebo široké definici problému. Přesná formulace 

umožňuje stanovit takové postupy výzkumu, které zabezpečí a dosáhnou potřebných 

informací k vyřešení problému. Na základě problému je pak stanoven cíl nebo cíle 

výzkumu [7]. 

Plán marketingového výzkum 

Plán je dalším krokem, který následuje po definování problému a cíle výzkumu. 

Specifikuje potřebné informace, postup jejich získání a plán dalšího postupu. Umožňuje 

kontrolovat vývoj výzkumu [7]. 

Plán výzkumu by měl obsahovat: 

• formulaci zkoumaného problému a určení výzkumného cíle; 

• předběžné představy, co lze od výzkumu očekávat; 

• stanovení informačních potřeb, jejich struktury a zdrojů; 

• navržení výběrového souboru, zdůvodnění jeho velikosti a složení, návrh místa a času 

realizace výzkumu; 

• stanovení techniky výzkumu a nástrojů vhodných pro výzkum; 

• určení způsobu kontaktu s respondenty; 

• vlastní výzkum; 

• statistické zpracování výsledků; 

• časový rozvrh jednotlivých etap [7]. 

Shromáždění informací 

Dotazování patří k nejčastějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje 

se pomocí dotazníků, záznamových archů. Kontakt s respondentem může být přímý, 

bezprostřední, viz obrázek níže [7]. 
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Obrázek č. 2: Přímé písemné dotazování 

[Zdroj: 7, s. 32] 

Nebo může být zprostředkovaný tazatelem, který vstupuje mezi výzkumníka 

a respondenta, jako je tomu při ústním, osobním dotazování [7]. 

 

Obrázek č. 3: Zprostředkované dotazování 

[Zdroj: 7, s. 33] 

Dotazníkové šetření 

Při tvorbě dotazníkového šetření je třeba dbát na jeho správné složení, tak aby odpovídalo 

potřebám a cílům výzkumu [7]. 

Kvalitní dotazník by měl vyhovovat dvěma hlavním požadavkům: 

• účelově technickému – sestavení a formulování otázek, aby mohl respondent 

odpovídat na otázky, co nejpřesněji; 

• psychologickému – vytvoření podmínek, prostředí a okolností, které budou 

napomáhat tomu, aby se dotazovanému zdál tento úkol snadný, příjemný a žádoucí. 

Také jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě [7].  
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Tyto požadavky mohou být rozděleny do oblastí: 

• Celkový dojem – dotazník by měl na první pohled upoutat svou grafickou úpravou, 

významně to ovlivní, jak bude na respondenta působit. Jde o celkový vjem, zahrnující 

formát dotazníku, velikost, styl, barvu písma, který by měl být příjemný, aby mu 

respondent věnoval svůj čas a energii [7]. 

Příliš velký formát vzbuzuje pocit obtížné manipulace a velké množství 

požadovaných informací. Příliš malý zase nutí k velkému soustředění. 

Nejvhodnější je pravděpodobně klasický rozměr papíru A4 [7]. 

• Formulace otázek – hlavní zásadou při tvoření otázek je jednoznačnost 

a srozumitelnost. Není vhodné používat formulace, které dotazovaného nutí dlouze 

vzpomínat, hádat nebo odhadovat. Dále platí zásada, že čím konkrétněji se tvůrce 

dotazníku ptá, tím konkrétnější a jasnější odpověď dostane. Otázky by měly být 

formulovány tak, aby byly, co nejvíce validní. Tedy, aby se dotazovatel ptal skutečně 

na to, co potřebuje zjistit. Dále by otázky měly být rentabilní, spolehlivé. Jde o to, 

aby zůstaly stále platné při dalších opakováních v budoucnosti, v jiných sociálních 

či kulturních podmínkách. Nevhodné je používat sugestivní otázky, které tím, jak jsou 

položeny předem napovídají vhodnou odpověď. Také by se v dotazníku nemělo 

objevovat sugestivní pořadí otázek, které vede k takzvanému „haló-efektu“, který 

vzniká při kladení příbuzných otázek za sebou. Odpověď na první otázku, 

zde významně ovlivní odpovědi na následující otázky [7]. 

• Typologie otázek – existují dva základní typy otázek: otevřené a uzavřené, případně 

jejich kombinace v podobě polootevřených/polouzavřených otázek [7]. V otevřené 

otázce nejsou respondentovi předkládány žádné varianty odpovědí. Může se vyjádřit 

zcela svobodně, svými slovy či jinou formou grafického projevu. Výhodou 

otevřených otázek také může být, že jsou pro respondenta podmětem k zamyšlení, 

také možnost volně se vyjádřit. Tato „volnost“ je ovšem i hlavní nevýhodou, 

protože může způsobovat následné potíže se zpracováním tohoto typu odpovědí [7]. 

V uzavřených otázkách je předem nabídnuto několik možných variant odpovědí, 

ze kterých si dotazovaný musí vybrat. Výhodou je snadné a rychlé vyhotovení otázky. 

Nevýhodou je nutnost vyjadřovat se pouze v daných variantách, které nemusí 

dotazovaný považovat za zcela výstižné. Aby se tomuto předešlo zpravidla se dává 
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jako poslední z nabízených odpovědí „jiné“, která je v podstatě volnou otázkou 

a umožňuje respondentovi uvést, co považuje za akurátní [7]. 

Analýza informací 

Nejprve se analyzují výsledky každé otázky. Na základě těchto výsledků se pokračuje 

v hlubších analýzách. Tyto mohou zkoumat odpovědi několika otázek dohromady 

nebo například jednotlivých skupin respondentů. Postupně se zjišťuje četnost výskytu 

zjištěných odpovědí; úroveň (poloha), variabilita (proměnlivost), rozložení (průběh) 

zkoumaných znaků a závislosti mezi proměnnými [8]. 

Četnost vyjadřuje počet výskytů jednotlivých variant odpovědí. Absolutní četnost 

představuje jejich celkovou sumu. Také se určuje relativní četnost, která zobrazuje poměr 

absolutní četnosti k velikosti zkoumaného souboru. Relativní četnosti bývají vyjadřovány 

v procentech [8]. 

Úroveň zkoumaných znaků může být popsána centrálními momenty. Určují pomyslný 

střed, kolem kterého kolísají varianty odpovědí. Nejčastěji využívanými jsou: průměr, 

modus (nejčastěji se vyskytující hodnota/varianta), medián – kvantil (prostřední hodnota 

při vzestupném uspořádání a bez okrajových hodnot), ostatní kvantily. Centrální 

momenty zjišťují, jakou odpověď respondenti označují nejčastěji [8]. 

Variabilita zobrazuje proměnlivost, s jakou kolísají varianty kolem středu, 

tedy centrálních momentů. Variabilita formuluje, jaký je rozptyl odpovědí. Nejjednodušší 

mírou variability je variační rozpětí, které se vypočítá rozdílem mezi maximální 

a minimální hodnotou. Přesnější odhad lze získat použitím směrodatné odchylky [8]. 

Závislost hledáme mezi kvantitativními, popř. kvalitativními proměnnými a je to důležitá 

část analýzy. Ke zjišťování závislostí lze využít: 

• regresní analýza – smyslem je najít křivku vystihující odpovědi; 

• korelační analýza – určuje intenzitu vztahů mezi proměnnými; 

• faktorová analýza –  nalezení faktorů ovlivňujících dotazovaného; 

• shluková analýza – nalézá podobné vlastnosti a rozdíly mezi respondenty a seskupuje 

je do segmentů [8]. 

Prezentace výsledků a doporučení 

Výsledky analýzy se převádí do závěrů a doporučení nejvhodnějších řešení zkoumaného 

problému. Pomocí slovního vyjádření se navrhují konkrétní doporučení. Doporučení 
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by měla mít logickou strukturu a využívat, co nejvíce dílčích zjištěných závěrů z analýz 

jednotlivých otázek [8]. 

Po formální stránce by měla být doporučení formulována do souvislého textu, ne odrážek, 

aby šly lépe pochopit v souvislosti se zkoumaným problémem. Rozsah doporučení 

je zvolen v závislosti na rozsahu zkoumaného problému. Číselné výstupy z analýzy 

se obvykle uvádí v procentech. Pro větší přehlednost se používají čísla zaokrouhlená. 

Dále se využívají grafická zobrazení pro lepší interpretaci výsledků. Tabulky poskytují 

důležitý přehled o číselných hodnotách. Grafy zachycují přehledy o tendencích, 

souvislostech a struktuře zkoumaných jevů [8]. 

1.2.4 Analýza SWOT 

Pro celkové zhodnocení podnikatelského subjektu se používá SWOT analýza. Ta 

se zaměřuje na silné a slabé stránky společnosti, dále na její budoucí příležitosti a hrozby, 

které mohou nastat. Sleduje tedy souhrnně vnější i vnitřní prostředí subjektu [9]. 

Příležitosti a hrozby 

Tyto části SWOT analýzy se zaměřují na externí prostředí. Příležitostí se zde rozumí 

potřeba kupujícího, kterou má společnost dobré předpoklady se ziskem uspokojit. 

Marketingové příležitosti se objevují ze dvou zdrojů. Prvním je nabídka něčeho, 

co na trhu chybí, tzv. zaplnění trží mezery. Druhým je nabídka již existujícího produktu 

novým, lepším způsobem [9]. 

Hrozby stejně jako příležitosti leží mimo kontrolu podnikatelského subjektu. Představují 

možná rizika a ohrožení, která mohou zapříčinit nedosažení cílů, poklesu tržeb, zisku 

společnosti nebo dokonce mohou vést k jejímu zániku [9]. 

Silné a slabé stránky 

Vychází z interního prostředí společnosti. Silné a slabé stánky jsou většinou faktory 

vyplývající z analýzy vnitřního prostředí podnikatelského subjektu. Může se jednat 

o finanční stav společnosti, má-li dobře zmapovaný trh v oboru svého působení, 

disponuje-li nějakými výhodami nebo nevýhodami oproti konkurenci, je-li její produkt 

unikátní, jsou-li její zákazníci loajální nebo je-li například vybavení podnikatelského 

subjektu moderní či naopak zastaralé [9].  
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Tabulka č. 1:  Analýza SWOT 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6] 
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• Rozšířený produkt –  přidává jádru na hodnotě a atraktivitě pro zákazníka. Zahrnuje 

dodání, instalaci, doplňkové služby, řešení reklamací [4]. 

• Úplný produkt – dotváří celý produkt zahrnutím jeho značky a celkové image 

společnosti. Spojením všech úrovní vzniká plnohodnotný produkt [4]. 

Některé podniky přidávají ke svému produktu něco navíc. Má nejenom dostát 

očekáváním zákazníka, ale má ho i pozitivně překvapit a nadchnout [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Úplný produkt 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9] 

U služeb je popsán produkt jako určitý proces. Klíčový prvek definující službu je kvalita. 

Rozhodování, pokud je produktem služba, se týká vývoje, životního cyklu i celkové 

image a sortimentu produktů, tedy různých druhů služeb, které jsou nabízeny [12]. 

1.3.2 Cena 

Jako jediný prvek marketingového mixu cena vytváří příjmy pro podnik. Pro zákazníka 

hraje významnou psychologickou roli [4]. Vlastnictví daného produktu musí být 

pro zákazníka hodnotnější než množství peněz, kterého se musí zříci nebo při nejmenším 

srovnatelné s hodnotou produktu. Cena se řídí různými faktory, jedním z nich je Zákon 

nabídky a poptávky [11] 

 

doplňkové služby 

reklamace servis 

jádro 

značka 

image 



28 

 

Graf č. 1: Zákon nabídky a poptávky 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 11] 

Společnost by se před uvedením svého produktu na trh měla pokusit odhadnout průběh 

křivky poptávky a celkové nabídky nejen své, ale i konkurenční [11]. 

Cenu můžeme stanovit na základě marketingového modelu 3C. To je podle nákladů, 

hodnoty vnímané zákazníkem a konkurence (z anglických slov: costs, customer, 

competition) [11]. 

Stanovení cen na základě nákladů je jedním z nejpoužívanějších způsobů. U tohoto 

způsobu tvorby ceny se musí podnik zamyslet, jaké náklady chce, aby se v ceně odrazily. 

U tohoto typu ocenění se můžeme setkat se dvěma způsoby tvorby ceny. A to kalkulací 

úplných nákladů a kalkulací pomocí neúplných nákladů [4]. 

Kalkulace metodou úplných nákladů zahrnuje do ceny produktu veškeré náklady spojené 

s jeho tvorbou. Metoda pracující s neúplnými náklady je rozděluje na fixní a variabilní. 

Pokrývá plně variabilní a jen částečně fixní náklady [4]. 

Cena stanovená na základě poptávky vychází z odhadu zájmu zákazníka o daný produkt. 

Tvorba ceny odpovídá hodnotě, kterou je zákazník ochoten zaplatit. Na velikost poptávky 

působí faktory demografické, ekonomické, sociální i politické [4]. 

Analýza vztahů mezi cenou a poptávkou vede k rozlišování mezi poptávkou pružnou 

a nepružnou. U poptávky pružné snížení ceny vyvolá nárůst tržeb, protože zákazníci 
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budou kupovat produkt ve větším množství. Zvýšení ceny vyvolá snížení tržeb. 

U nepružné poptávky to funguje stejně, jen s tím rozdílem, že změny v objemu prodeje 

nejsou ani v jednom z případů tak velké, takže v podstatě nedochází ke změně výše tržeb 

[4]. 

Stanovení cen na úrovni konkurence předpokládá, že podnik za produkty srovnatelné 

s konkurenčními požaduje obdobnou cenu, která je při vstupu na nový trh také limitem 

dosažitelných cen. Takto stanovená cena pomůže vymezit přijatelnou výši nákladů 

a dosáhnout plánovanou míru zisku [4; 13].[13] 

1.3.3 Distribuce 

Hlavní úkoly distribuce jsou prodej produktu, zajištění odpovídajících služeb pro produkt 

a komunikace produktu. Distribuční strategie vychází z obecné podnikatelské strategie 

a hledá rovnovážné spojení mezi podnikem a zákazníkem [4; 14]. 

Pokud společnost prodává výrobky nebo zboží tento prvek se zaměřuje na distribuční 

cesty. Distribuční neboli prodejní cesta zajišťuje souhrn všech prostředků, které zajišťují 

tok zboží od výrobce k zákazníkovi [4]. 

Distribuční cesty mohou být: 

• přímé – výrobce dodává zboží zákazníkovi bez zprostředkovatelů; 

• nepřímé – výrobce využívá mezičlánky, jako jsou velkoobchody a maloobchody, 

ve kterých si následně zákazník zboží kupuje s připočtenou marží těchto mezičlánků 

[11]. 

U služeb se distribuce zaměřuje na to, aby zákazníkovi, co nejvíce usnadnila přístup 

ke službě. Zabývá ses tedy lokalizací (umístěním) služby, volbou případného 

sprostředkovatele a pohybem hmotných prvků, které jsou k dané službě potřebné [12]. 

Distribuční náklady se podílejí ze 30 % - 50 % na celkových nákladech produktu [14]. 

1.3.4 Komunikace 

Původní latinský význam zahrnuje sdílení, spolčování, společnou účast. Komunikace 

je základem veškerých vztahů mezi lidmi. Je také procesem sdělování, sdílení a přenosu 

hodnot. Pojímá v širším záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů 

a výsledků lidské činnosti. Jako jsou nabízené produkty, stejně tak i reakce zákazníků 

na ně [15]. 
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Obvykle bývá komunikace redukována pouze na informace. Předmětem komunikace, 

však může být prakticky cokoli, co je prezentováno jednou stranou a vnímáno druhou 

[15]. 

Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je součástí marketingu. Propagaci ze 4P je chápána v širším 

smyslu jako veškerá komunikaci se zákazníkem [16]. 

Marketingová komunikace je komunikační proces. Tento proces probíhá mezi 

prodávajícím a kupujícím, mezi společností a jejími současnými i potenciálními 

zákazníky [17]. 

Nástroje marketingové komunikace obsahuje komunikační mix. 

Komunikační mix 

Komunikační mix se skládá z pěti prvků: 

• reklama – je placenou formou neosobní prezentace a podpory produktu pomocí 

placených médií jako jsou noviny, časopisy, rádio, televize, billboardy, plakáty 

a další. Výhodou i nevýhodou je masovost těchto médií, rychle působí na široký okruh 

lidí, potenciálních zákazníků. Různé druhy reklamy jsou rozdílně finančně náročné. 

Mezi nejdražší patří reklamní spot v televizi. Mezi nejlevnější patří inzeráty 

v regionálních novinách. Proto je třeba zvažovat, jakému segmentu zákazníků 

je reklama určena [11]. 

• osobní prodej – vyškolený a schopný prodejní personál je nejlepší formou osobní 

propagace. Zkušený prodejce má výhodu, že může nejintenzivněji působit 

na zákazníka, s nejvyšší pravděpodobností úspěchu. Nevýhodou této formy 

propagace je úzký okruh zákazníků, který je personál schopen ovlivnit [11]. 

• podpora prodeje – jedná se o široký sortiment krátkodobých motivačních nástrojů 

jako jsou vzorky, slevové kupóny, ochutnávky, předvádění produktu, možnost 

vyzkoušet jej zdarma. Patří sem i firemní propagace formou reklamních předmětů 

a soutěží [11]. 

• public relations – neboli styk s veřejností, cílem této formy propagace je vytvářet 

pozitivní povědomí o firmě a kladný vztah veřejnosti k firmě. Jejími nástroji jsou 

publikace, akce, zprávy, projevy, články v novinách, rozhovory v televizi a jiné 

projevy na veřejnosti. Větší podniky mají své tiskové mluvčí pro styk se sdělovacími 
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prostředky. Firmy si také mohou sjednat dočasně nebo trvale, že je bude v médiích 

zastupovat profesionální agentura [11]. 

• přímý marketing – firmy při použití přímého marketingu oslovují stávající 

i potenciální zákazníky přímým adresným oslovením prostřednictvím e-mailů, 

telefonicky nebo například dopisem. Řada firem si vytváří databáze s e-maily, 

telefonními čísly, adresami svých nynějších i v budoucnu možných zákazníků [11]. 

1.4 Zákazník a jeho spokojenost 

V této části práce je popsán zákazník, základní principy o jeho péči, spokojenost, jako 

pocit podle Abrahama Maslowa a také jak vytvořit prostředí, ve kterém se zákazník bude 

cítit spokojeně. 

1.4.1 Zákazník 

Ve středu zájmu podnikatelského subjektu stojí zákazník a jeho poptávka. Analýza 

zákazníků určuje, kdo je cílovým zákazníkem, co, kde a kdy kupuje. Poté se provádějí 

hlubší analýzy zákazníkových potřeb, jako je pocit spokojenosti [18]. 

1.4.2 Základní principy péče o zákazníky 

Mezi základní principy péče o zákazníky patří: 

• Otevřenost – zákazník se na firmu obrací jako na nejlepšího (v horším případě 

jediného možného) dodavatele služby. Zákazníci i lidé obecně se chovají recipročně. 

To znamená, čím více bude podnikatelský subjekt k zákazníkům otevřený, tím více 

budou i zákazníci otevření k němu. A čím více k němu budou otevření tím lépe 

je bude moci poznávat, naplňovat jejich očekávání a uspokojovat jejich potřeby [19]. 

Tato otevřenost je základním kamenem dlouhodobého partnerství, které se může 

projevovat ve sdílení obchodních informací. Existují pochopitelně informace, 

které se nesdělují. Ale rozhodně je pro firmu výhodnější zavést pravidlo 

vyjmenovaných utajených skutečností než pravidlo vyjmenovaných otevřeně 

sdílených informací. Realizace tohoto principu vede zákazníka k pocitu, že má dění 

více pod kontrolou [19]. 
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• Proaktivita – je snazší jen reagovat na podněty od zákazníka. Avšak opačný přístup, 

předvídavost, která může odhalit předem, co zákazníka bude trápit, tu ocení daleko 

více [19]. 

• Férovost – Je důležité k zákazníkovi zachovávat férový přístup, jedině tehdy se může 

stát zákazník k podniku loajální. Porušením tohoto pravidla může firma přijít 

o zákazníka a další potenciální zákazníky, kvůli šíření této negativní zkušenosti, 

informace [19]. 

• Znalost zákazníka – je velmi důležité, aby podniky znali své zákazníky, a to jak 

po jednotlivcích, tak celých segmentech [19]. 

1.4.3 Spokojenost 

Spokojenost zákazníka je pocit, kdy je zákazník šťastný, že odstranil nedostatek, 

který pociťoval. Abraham Maslow vytvořil proslulou teorii pyramidy potřeb, řadící 

potřeby člověka do na sebe navazujících stupňů. Tato hierarchie potřeb je založena 

na dvou základních předpokladech [20]. 

• Člověk je stále nespokojený, potřeby, které již byly v minulosti uspokojeny nejsou 

motivátorem. Z toho pro firmy vyplývá, že mají neustále nový prostor pro hledání 

dalších možností uspokojování potřeb klienta [20]. 

• Potřeby člověka lze graficky zobrazit jako pyramidu, seřazenou do hierarchie. 

Ve chvíli, kdy je jedna potřeba uspokojena objeví se druhá, obvykle zajišťující další, 

vyšší úroveň kvality života [20]. 
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Obrázek č. 5: Maslowova pyramida potřeb 

[Zdroj: 20, s. 18] 

Maslowova pyramida vychází z toho, že každý člověk má nějaké potřeby, které nejsou 

uspokojeny. Vždy tedy pociťuje určitou nespokojenost se svou momentální situací. 

A jeho chování je tím ovlivněno. Jakmile jsou potřeby uspokojeny objeví se další., 

které jsou v pyramidě znázorněny o stupeň výše a jsou náročnější z hlediska uspokojení 

[20]. 

Na té nejnižší úrovni se nacházejí základní potřeby zajišťující přežití (dýchání, teplo, 

příjem tekutin a potravy, spánek atd.). Ty musejí být uspokojeny nejdříve [20]. 

Další úroveň Maslowy pyramidy potřeb se zabývá pocitem jistoty a eliminací pocitu 

nejistoty, nebezpečí. Většina lidí má skryté obavy a je pro ně důležité mít záruku, která 

by tento základní strach zmírnila, nejlépe jich ho zbavila úplně. Vše, co snižuje nejistotu 

a dává lidem pocit jistoty, uspokojuje i jejich potřeby (např. pojištění) [20]. 

Třetí úroveň Maslowy pyramidy potřeb se zabývá sociálními potřebami. To jsou potřeby 

mezilidských vztahů, lásky, přátelství, skupinové sounáležitosti. Většina lidí má vnitřní 

potřebu být společností akceptována. Člověk se stará i o jiné kolem sebe a rád by, 

aby se i druzí lidé projevili zájem o něho nebo se o něj dokonce postarali. Mnoho lidí dělá 

něco pro druhé, aby získali jejich pozornost, náklonnost či lásku [20]. 

Na čtvrté úrovni Maslowovy pyramidy je potřeba uznání. Pro mnoho lidí je uznání nebo 

respekt jejich okolí velmi důležitý. Přejí si, aby na ně bylo nahlíženo jako na důležitou 
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osobnost. Pro některé lidi je tato potřeba prestiže a společenského uznání mnohem 

důležitější než například výše platu, který dostávají [20]. 

Nejvyšší úroveň Maslowovy pyramidy se zabývá seberealizací člověka. Velká část lidí 

této úrovně nikdy nedosáhne. Důvody mohou být v řadách neuspokojených potřeb, 

které jsou v nižších patrech pyramidy. Někteří lidé mohou mít existenční problémy, 

žít v trvalé nejistotě nebo nemusí být spokojeni sami se sebou [20]. 

Zákazník, který již všeho dosáhl touží po nových výzvách, kde by se mohl realizovat. 

Mnohdy jde o to splnit si své sny. Maslowova pyramida vychází z toho, že nejdříve musí 

být uspokojeny potřeby nižší, než člověk dosáhne na vyšší, potažmo nejvyšší [20]. 

1.4.4 Zjišťování spokojenosti zákazníka 

Spokojenost zákazníka je jedním z nehmotných zdrojů rozhodujících o úspěšnosti 

podnikatelského subjektu. Spokojenost zákazníka s produktem vychází ze zákazníkovi 

teoretické představy o produktu a následné konfrontaci s reálným produktem po jeho 

nákupu, spotřebě. Toto porovnání může vyplynout buď v zákazníkovu spokojenost, 

jestliže produkt předčil, dostál očekávání zákazníka nebo v nespokojenost, pakliže 

produkt nedostál jeho očekávání [7]. 

Vhodným nástrojem pro analýzu spokojenosti zákazníků je dotazníkové šetření. 

Parametry dotazníkového šetření se dají vytvořit tak, aby společnost zjistila přesně 

ty informace, o které má zájem. 

Dotazníkové šetření ohledně spokojenosti zákazníků může být zaměřeno na několik 

oblastí: 

• celkové uspokojení potřeb a očekávání zákazníka; 

• celková spokojenost; 

• spokojenost s dílčími produkty; 

• spokojenost s jednáním personálu [7]. 

1.4.5 Vytvoření prostředí zaměřeného na spokojenost zákazníka 

Společnost orientovaná na zákazníka se nedá poznat podle velikosti obratu ani výše tržeb. 

Její orientaci neovlivňuje ani segment, ve kterém podniká, stejně tak jako majetková 

struktura. Společnost se stane orientovanou na zákazníka ve chvíli, kdy management 

učiní strategické rozhodnutí, že tomu tak bude. A přenese toto rozhodnutí i na ostatní 
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články firmy, ostatní zaměstnance. Management formuje společnost, jakou chce mít 

pozici na trhu, kam směřuje, čím se má odlišit, v čem chce být nejlepší [19]. 

Cesta, jak změnit celkovou orientaci společnosti je také v dosažení nadprůměrného 

přístupu k zákazníkům v těchto oblastech [19]: 

• Poznání zákazníka – do této oblasti patří poznání emocionálního i racionálního 

chování a jednání zákazníků v daném segmentu. Poznání potřeb a očekávání, 

které zákazníci mají k dané službě či produktu. Rozbor tohoto poznání 

až na konkrétní oborový segment nebo individuálního zákazníka [19]. 

• Zajištění personálu – se chápe jako zajištění kvalifikovaných pracovníků, kteří znají 

svou roli ve společnosti, procesu uspokojování potřeb zákazníka a jsou adekvátně 

motivováni. Zajištění personálu je zde také pojato ve smyslu role vedoucího 

a pořízených. Do této oblasti patří i vytvoření systému odměňování posilujícího 

loajalitu personálu [19]. 

• Nastavení procesů – V této oblasti se nachází tvoření standardů kvality s ohledem 

na potřeby a očekávání zákazníků [19]. 

• Řízení očekávání zákazníka – Tato oblast se zabývá aktivním ovlivňováním 

zákazníkova očekávání od produktu či služby [19]. 

• Zajištění vybavení – Zahrnuje zajištění technologií: hardwaru i softwaru. Účelem 

je vytvoření základních pracovních podmínek, v nichž je personál schopen plnit úkoly 

[19]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V úvodu této části je stručně popsán podnikatelský subjekt Yoga House, z.s., u kterého 

se provádí analýza spokojenosti zákazníků. Dále je proveden rozbor jeho obecného 

a konkurenčního prostředí. Poté je sestrojen jeho marketingový mix a provedena analýza 

dotazníkového šetření s vyhodnocením jejích výsledků. V závěru této části 

je vypracována SWOT analýza shrnující výstupy předešlých rozborů. 

2.1 Základní charakteristika spolku 

Yoga House, z.s., vznikl 31. března 2017 dnem zápisu do spolkového rejstříku, podle 

zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Jeho právní forma je spolek a podle jeho 

stanov se jedná o právnickou osobu. Nejvyšším orgánem je členská schůze a statutárním 

orgánem je předseda Jiří Koleňák, který je také jeho zakladatelem. U Krajského soudu 

v Brně je veden pod spisovou značkou L 22661 a jeho identifikační číslo je 05906172. 

Sídlo společnosti se nachází na adrese Purkyňova 1678/8, Královo Pole, 612 00 Brno. 

Spolek má za účel zabezpečení společných sportovních, rekreačních a osobnostně 

rozvojových aktivit a předmětem jeho vedlejší hospodářské činnosti je pořádání 

přednášek, workshopů, setkání a výprav [21]. 

Všichni instruktoři jógy pracují pod záštitou spolku na vlastní živnostenský list. 

2.2 Analýza obecného prostředí spolku 

Analýza obecného prostředí spolku Yoga House je v práci provedena prostřednictvím 

PEST analýzy. 

2.2.1 PEST analýza 

PEST analýza rozděluje makroprostředí do čtyř hlavních skupin. První skupina se věnuje 

politickým a legislativním faktorům, druhá skupina ekonomickým faktorům. Třetí 

skupina se zaměřuje na sociální a demografické faktory, čtvrtá na technické 

a technologické faktory makrookolí. 
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Politické a legislativní faktory 

Do politických a legislativních faktorů zahrnujeme všechny zákony, vyhlášky, normy 

a předpisy, které mají vliv na vznik a činnost podnikatelského subjektu. Mezi hlavní 

řadíme, v případě spolku Yoga House, tyto: 

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb.: 

• Část první – obecná část, Hlava II – Osoby, Díl 3 – Právnické osoby, 

Oddíl 2 – Korporace, Pododdíl 2 – Spolek § 214 – 302 

• Část první – obecná část, Hlava II – Osoby, Díl 5 – Podnikatel § 420 – 435 

• Část čtvrtá – relativní majetková práva, Hlava II – Závazky z právních jednání, Díl 2 – 

Přenechání věci k užití jinému, Oddíl 3 – Nájem, Pododdíl 3 – Zvláštní ustanovení 

o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání § 2302 – 2315 

Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. 

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 

Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. 

Všechny výše zmíněné zákony jsou právně účinné a v současné době se neprojednává 

jejich novelizace, kromě zákona o daních z příjmu, jehož novela čeká momentálně 

v poslanecké sněmovně na druhé čtení. Avšak tato novela se týká pouze akciových fondů. 

Obecné nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů GDPR (General Data 

Protection Regulation), které bylo schváleno 26. dubna 2016 a nabývá 

účinnosti 25. května 2018 [22]. 

Ekonomické faktory 

Pro vývoj makroekonomických ukazatelů byly v Jihomoravském kraji významné 

roky 2008 až 2011; rok 2008 byl ještě rokem růstovým, rok 2009 byl rokem propadu, 

v roce 2010 se příznivý vývoj regionálních makroekonomických ukazatelů obnovil 

a v roce 2011 bylo dosaženo předkrizové úrovně regionální hrubý domácí produkt (HDP) 

v roce 2015 v kraji dosáhl hodnoty 498,8 mld. Kč běžných cen, což v přepočtu 

představovalo 425 000 Kč na jednoho obyvatele (meziroční nárůst o 25,2 mld. Kč), podíl 

kraje na celorepublikovém HDP byl mezi kraji 3. nejvyšší [23]. 
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Reálný hrubý domácí produkt je ukazatel pracující s cenami předchozího roku. Je očištěn 

od inflace a jeho zvýšení/snížení nasvědčuje skutečnému nárůstu/poklesu fyzického 

počtu statků v dané ekonomice. 

Reálné HDP České republiky v roce 2016 dosáhlo 4 714 967 Kč. Jak lze vidět, v tabulce 

níže, od roku 2012 se reálné HDP zvyšuje, jak na území České republiky, 

tak i v Jihomoravském kraji. Procentuální podíl Jihomoravského kraje na reálném 

hrubém domácím produktu České republiky se v průběhu posledních let pohybuje 

mezi 10,7 % a 11 %. 

Tabulka č. 2: Reálný hrubý domácí produkt 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24] [24] 

Území Měřicí jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 

Česká republika Kč 4 001 491 4 040 276 4 209 397 4 542 818 4 714 967 

Jihomoravský kraj Kč 427 380 446 241 464 536 497 668 504 900 

Podíl kraje na HDP ČR % 10,7 11,0 11,0 11,0 10,7 

 

Inflace, růst všeobecné cenové hladiny v čase, který snižuje kupní sílu peněz. 

Je zapříčiněn zvyšováním množství peněz v oběhu. Česká národní banka se snaží 

udržovat inflaci na úrovni inflačního cíle. Tento se v průběhu let mění, ale od roku 2010 

do roku 2020 je stanoven na 2 %. V grafu níže, lze pozorovat výkyv na 6,3 %, který nastal 

v důsledku finanční krize v roce 2008.  

 

Graf č. 2: Průměrná roční míra inflace v České Republice 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25] 
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[25]  

Průměrná hrubá měsíční mzda, jak v Jihomoravském kraji, tak v celé České republice 

v průběhu posledních let roste. V roce 2016 dosáhla v Jihomoravském kraji 26 752 Kč, 

v České republice 27 575 Kč. 

Graf č. 3: Průměrná hrubá měsíční mzda 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26] 

[26] 

Počet nezaměstnaných osob registrovaných na Úřadu práce se snižuje. Podíl 

nezaměstnaných žen je dlouhodobě o něco málo vyšší než nezaměstnaných mužů. 

Podíl nezaměstnaných osob je vypočítán z počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva, 

v okresu Brno-město, ve věku 15 až 64 let a v roce 2016 se pohybuje okolo 6,7 %. 

Tabulka č. 3: Nezaměstnanost – okres Brno-město 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27] [27] 

Okres Brno-město 
Měřicí  

jednotka 
2012 2013 2014 2015 2016 

Počet nezaměstnaných osob osoby 20 154 22 574 22 501 19 526 17 516 

z toho žen osoby 10 231 11 355 11 539 10 214 9 191 

z toho mužů osoby 9 923 11 219 10 962 9 312 8 325 

Podíl nezaměstnaných osob % 7,62 8,73 8,76 7,59 6,73 
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Sociální a demografické faktory 

Nejnovější veřejně dostupné údaje Českého statistického úřadu ukazují, že v okresu 

Brno-město se během pěti let, od roku 2011 do roku 2016 počet obyvatel téměř nemění. 

Od roku 2011 do roku 2015 lze sledovat mírně klesající tendenci počtu obyvatel, data 

od roku 2015 do roku 2016 vykazují lehký nárůst. Genderově, se však složení obyvatel 

nemění. 

Tabulka č. 4: Počet obyvatel a jeho složení – Brno-město 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27] [27] 

Okres Brno-město 
Měřicí  

jednotka 
2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel Kč 378 327 377 508 377 440 377 028 377 973 

z toho žen % 52 52 52 52 52 

z toho mužů % 48 48 48 48 48 

 

Ekonomicky aktivní část obyvatelstva má klesající tendenci, pohybuje se v roce 2016 

okolo 65 %. Obyvatelstvo v dlouhodobé rovině stárne. Průměrný věk je z posledních 

údajů u mužů 41 let a u žen 44,4 let. Podrobnější údaje lze sledovat v tabulce níže. 

Tabulka č. 5: Věkové složení a průměrný věk obyvatel – Brno-město 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27] [27] 

 

Z údajů výše v ekonomických, sociálních a demografických faktorech lze vyvodit, 

že v okresu Brno-město žije asi 233 937 zaměstnaných nebo jinak výdělečně činných 

Věkové složení obyvatelstva 
Měřicí  

jednotka 
2012 2013 2014 2015 2016 

0–14 let % 13,9 14,2 14,4 14,7 14,9 

15–64 let % 67,2 66,5 65,9 65,4 64,9 

65 a více let % 18,9 19,3 19,7 19,9 20,2 

Průměrný věk obyvatel roky 42,3 42,5 42,6 42,7 42,8 

u mužů roky 40,6 40,7 40,8 40,9 41,0 

u žen roky 44,0 44,1 44,2 44,3 44,4 
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obyvatel ve věku 15 až 64 let, ze kterých je 121 593 žen. Tito lidé mají průměrnou hrubou 

měsíční mzdu okolo 26 752 Kč. Všichni tito obyvatelé mohou být potenciálními 

zákazníky spolku Yoga House. 

Technologické faktory 

Technologie se v dnešní době vyvíjí velmi rychle. Je potřeba sledovat tento vývoj, 

aby podnikatelské subjekty nezaostávaly za svou konkurencí. V případě technologických 

faktorů u Yoga house, z. s. se jedná především o funkce a možnosti webových stránek. 

Lekce jógy spolek prezentuje pomocí internetových stránek www.facebook.com a jejich 

vlastních webových stránek www.yogahouse.cz. Prostřednictvím jejich webových 

stránek si zákaznice, po registraci, mohou jednotlivé lekce naplánovat, přihlásit se na ně 

a zároveň je zaplatit. Platba lze provést pomocí bankovního převodu, uplatnit lze i kartu 

Multisport/ActivePass. Internetové prostředí se s každým dnem rozvíjí a modernizuje, 

proto je pravděpodobné, že v budoucnu budou internetové platformy ještě více 

nápomocny podnikatelským subjektům k jejich bezproblémovému chodu. 

Příležitosti a hrozby plynoucí z PEST analýzy 

V následující tabulce se nalézá shrnutí příležitostí a rizik vyplývajících z PEST analýzy. 

Tabulka č. 6: PEST analýza – příležitosti a rizika 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

PEST analýza 

Faktory Příležitosti Hrozby 

Politické a legislativní  GDPR 

Ekonomické hospodářský růst hospodářský propad 

Sociální a demografické růst počtu obyvatel  možný pokles počtu obyvatel 

Technologické online platební brána pasivní přístup 

 

Z politické a legislativní části může být vyhodnoceno jako riziko nařízení Evropského 

parlamentu a rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů GDPR (General Data 

Protection Regulation), které nabývá účinnosti 25. května 2018. Toto nařízení se týká 

každého, kdo nějakým způsobem zpracovává, uchovává osobní údaje občanů Evropské 

unie. Může jít o údaje zákazníků, se kterými podnikatelské subjekty uzavírají kupní 

smlouvy, ale i osobní údaje zaměstnanců. Česká Republika má zákon na ochranu 

osobních údajů č. 101/2000 Sb., který je účinný od 1. června 2000, ale GDPR je v mnoha 

ohledech přísnější a k jeho dodržování budou motivovat i vysoké sankce až 4 % 
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z celkového obratu společnosti nebo až 20 milionů EUR. Takto vysoké pokuty, mohou 

být pro některé podnikatelské subjekty až likvidační [22]. 

V ekonomické části může být považováno za příležitost momentální hospodářský růst, 

který je doprovázen růstem průměrné měsíční mzdy a nízkou nezaměstnaností. Ten se, 

však může obrátit i v riziko ve formě hospodářského propadu, kdy nezaměstnaných začne 

přibývat a mzdy budou klesat. 

V sociální a demografické části bylo zaznamenáno, že počet obyvatel okresu Brno-město 

v posledních letech přibývá, což je příležitost pro spolek Yoga House pro oslovení více 

potenciálních zákazníků, i tento jev, se však může obrátit, počet obyvatel začít ubývat 

a stejně, tak počet potenciálních zákazníků. 

V technologické oblasti je příležitostí velké množství, v případě Yoga House to může být 

zavedení online platební brány na jejich webových stránkách přes, které si zákaznice 

kupují lekce a zatím je musí hradit převodem z účtu. Rizikem v této oblasti může být 

případná pasivita spolku, jelikož by mohla vést k zaostání za konkurencí. 

2.3 Analýza konkurenčního prostředí spolku 

Analýza konkurenčního prostředí přináší podnikatelskému subjektu přehled 

o charakteristice odvětví, ve kterém se pohybuje a možných změnách či nových situacích, 

které mohou nastat. 

2.3.1 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil jako nástroj k analýze konkurenčního prostředí, zkoumá určitý 

rámec faktorů ovlivňujících podnikatelský subjekt. Zaobírá se konkurenty v odvětví, 

jak stávajícími, tak potenciálními, zkoumá substituty produktů, vyjednávací sílu 

kupujících a dodavatelů klíčových vstupů. 

Rivalita mezi konkurenčními podniky 

V oblasti Brno-město momentálně existuje celkem 18 podnikatelských subjektů, které 

poskytují lekce jógy. Ve 13 případech se jedná výhradně o jógová studia, poskytující 

pouze různé typy jógových lekcí. Jmenovitě jde o: Yoga House, Yoga Brno, Happyoga 

studio, sdružení Jóga v denním životě, centrum jógy Šambala, Yoga Lokah, Punk Jóga 

Studio, Yoga Centrum Brno, Iyengar Yoga Centrum Brno, Pure Yoga Studio Brno, Tom 

Petr IYOGI, Yoga Shala Brno, MayFly Brno provozující pouze antigravitační jógu. 
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Ve dvou případech se jedná o fitness centra. Flash Gym nabízí 53 druhů sportovních 

aktivit mezi kterými je i 5 druhů lekcí jógy. BeFIT je dámské fitness centrum, 

které provozuje 18 druhů aktivit rozdělených do tří skupin: kondiční trénink, posilování 

a protahování, které zaštiťuje jógu. V dalších 3 případech jde o Wellness Centrum 

Martiny Zábranské, které provozuje 11 typů cvičení, zahrnují tři druhy jógy. Dále 

centrum Tance nabízí více než 68 druhů aktivit, které zahrnují, jak taneční, tak jógové 

lekce. A Levitas Brno je jógové studio, které ale nabízí i jiné druhy aktivit například 

cvičení pro těhotné ženy nebo matky s batolaty, dále i tanec a fitness s kruhem. 

 

Obrázek č. 6: Podnikatelské subjekty provozující lekce jógy na území Brno-město 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 28] 

[28] 

Za největšího konkurenta studia Yoga House by mohlo být považováno jógové studio 

Yoga Brno, které je 180 metrů vzdálené a sídlí na sousední ulici. Ale toto konkrétní studio 

nabízí pouze lekce Hot Yogy, což značně snižuje jeho konkurenční sílu. 

Druhý nejbližší konkurent, s již větší konkurenční silou, je Punk Jóga Studio, která nabízí 

čtrnáct typů lekcí, trvající od sedmdesáti pěti do devadesáti minut, cena lekcí 

je jednotná 130 Kč. Spolek Yoga House poskytuje dvacet jedna druhů lekcí, které 
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obvykle trvají šedesát minut, cena je také ve většině případů jednotná 150 Kč. Yoga 

House a Punk Jóga Studio mají, však zcela totožné pouze čtyři typy lekcí. 

Hrozba substitučních produktů 

Aby byly správně určeny substituční produkty, musí být zodpovězena otázka, jaké funkce 

lekce jógy plní pro zákazníky, z jakých důvodů lidé navštěvují lekce jógy v Evropě. 

První primární funkce může být fyzická, zákazníci si chtějí zacvičit, vykonat nějakou 

sportovní aktivitu. Sekundárním funkce, z toho plynoucí, v důsledku tohoto cvičení chtějí 

zákazníci například zvýšit flexibilitu svého těla, posílit ho, zlepšit držení těla 

a rovnováhu, prokrvit oběhový systém nebo snížit svou hmotnost. Druhá primární funkce 

je psychická, psychohygienická jóga přispívá k vnitřnímu klidu, psychické rovnováze 

a také k redukci stresu, a to díky dechovým cvičením a meditaci. 

Z toho plyne, že substituční produkty budou takové, které splňují alespoň jednu z těchto 

dvou primárních funkcí. Zástupci substitutů splňujících fyzickou funkci mohou být 

jakékoli jiné druhy cvičení, či fitness, sportovní aktivity. Přesto, že pohyb má obecně 

pozitivní vliv na odbourávání stresu a psychickou pohodu budou zde, za substituty 

splňující druhou primární funkci, brány v úvahu pouze aktivity zaměřující se cíleně 

na psychohygienu. Takže substituty zastupující psychickou funkci mohou být samostatné 

kurzy meditace a odborná psychoterapie. 

Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Velikost hrozby vstupu potenciálních konkurentů se odvíjí od složitosti vstupu do daného 

odvětví. Vstup do tohoto konkrétního je poměrně jednoduchý. Stačí jedno letá praxe 

cvičení jógy a úspěšné složení kurzu pro instruktora jógy, na jehož základě je vydán 

živnostenský list. Avšak k založení konkurence schopného jógového studia v oblasti 

Brno-město je zapotřebí i jistý počáteční kapitál. Za hlavní náklad lze považovat prostory, 

ve kterých budou lekce probíhat. Prostory, potenciální podnikatel nemusí kupovat, může 

je pronajmout. Čímž sníží počáteční náklady. Co však koupit musí je vybavení do těchto 

prostor. A to se může pohybovat v řádech desítek tisíc korun. Což již dělá vstup 

do odvětví obtížnější a finančně nákladnější.  
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je zde malá. Lekce jógy jako produkt nemá žádný fyzický 

klíčový vstup, kromě lektora samotného. K vykonání lekce jsou zapotřebí cvičební 

pomůcky jako podložka na cvičení, při některých druzích jógy i jiné například pěnové 

bloky, kruh nebo závěs. Ale dodavatelů těchto pomůcek je velké množství, a proto nemají 

velkou vyjednávací sílu. 

Vyjednávací síla kupujících 

Vyjednávací síla zákazníků v tomto odvětví je, konkrétně na území města Brna v části 

Brno-střed a Brno-Královo pole, velká. Důvodů je několik. Za hlavní lze považovat, 

že konkurenčních podnikatelských subjektů, v těchto dvou brněnských částech o rozloze 

15 km2 a 9,91 km2, je nakumulováno relativně velké množství, na poměrně malém území, 

jak je možné vidět na obrázku číslo šest. Odchod zákazníka proto není nijak složitý, je-li 

zohledněna dostupnost jednotlivých konkurenčních subjektů. 

Příležitosti a hrozby plynoucí z Porterova modelu pěti sil 

V tabulce níže jsou zapsány rizika a příležitosti plynoucí z Porterova modelu pěti sil. 

Tabulka č. 7: Porterův model pěti sil – příležitosti a rizika 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Porterův model pěti sil 

Faktor Příležitosti Hrozby 

Stávající konkurence  velmi početná 

Nová konkurence  může rychle přibývat 

Substituty  velké množství 

Dodavatelé možnost vyjednání výhodnějších podmínek  

Odběratelé  odchod ke konkurenci 

 

Analýza rivality mezi konkurenčními podniky zjistila, že konkurence spolku Yoga House 

je velmi početná, v okresu Brno-město se nachází celkem 18 podnikatelských subjektů 

provozujících lekce jógy, což je pro spolek rizikovým faktorem. 

Analýza hrozby vstupu potenciálních konkurentů přinesla další riziko, jelikož nová 

konkurence může rychle přibývat, protože vstup do odvětví není nijak složitý. 

Při zkoumání substitutů se ukázalo, že tato oblast je rovněž riziková, poněvadž substitutů 

k lekcím jógy je na trhu velké množství. 
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Dodavatelé jsou první zkoumanou částí Porterova modelu, ze která vyplynula příležitost. 

Dodavatelská síla je v tomto konkrétním odvětví malá, proto si Yoga House může 

se svými dodavateli vyjednat výhodnější podmínky, co se nákupů týká. 

Odběratelé mají oproti dodavatelům velkou vyjednávací sílu, proto je lze hodnotit také 

jako rizikovou oblast, jejich síla spočívá v možnosti velkého výběru, jak konkurenčního 

podnikatelského subjektu, tak substitutu. 

2.4 Marketingový mix spolku 

Rozbor marketingového mixu Yoga House, z. s. povede k lepšímu porozumění činnosti 

podnikatelského subjektu, což je důležité pro následné návrhy na zlepšení spokojenosti 

zákazníků tohoto spolku. 

2.4.1 Produkt 

Jóga vznikla před více než pěti tisíci lety někde na území dnešní Indie. Slovo jóga 

znamená spojovat. V podstatě jde o spojení vědomí člověka s univerzálním bytím, 

vesmírnou silou. Tradiční jóga zastává názor, že člověk má 3 těla: fyzické, astrální 

a kauzální. A jóga je nauka o přesných proudech energie, které prostupují vrstvami těchto 

tří těl [29]. 

Avšak jóga, se kterou dnes přicházíme do kontaktu v Evropě a která se cvičí v jógových 

studiích je spíše orientovaná na fyzickou a psychickou balanci každého jedince. 

Spolek Yoga House provozuje 21 různých jógových lekcí. V práci jsou podrobně 

charakterizovány 4 typy: Hatha jóga, Power jóga, Jin jóga a Jóga pro zdravá záda. Blíže 

popsáno 7 typů: Aero, Čakra jóga, Fasciální jóga, HJT, Ranní jóga, Jemná jóga 

a Meditace v pohybu. Okrajově je vysvětleno zbývajících 10 druhů tedy: Jóga pro 

bajker(k)y, Jóga ve tmě, Power jóga basic, Power vinyása jóga, Ranní Power jóga, Relax 

jóga, Technika jógových pozic, Večerní aroma jóga, Vinyása jóga a lekce Začínáme 

s jógou. 

• Hatha jóga – míra obtížnosti této lekce je tři z pěti bodů, kdy pět bodů znamená velmi 

obtížná a jeden bod snadná, jednoduchá, je tedy je středně obtížná. Hatha jóga provází 

na cestě do hloubi lidské duše. Člověk při ní poznává své možnosti i limity, slabé 

i silné stránky. Tomu odpovídá i název Hatha, který se skládá ze dvou slov 
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„ha“ sluneční a „tha“ měsíční. Hatha jóga se zaměřuje na jednotlivé části těla i mysli 

tak, aby ho postupně připravila na meditaci [30]. 

Vychází z Osmidílné Patadžaliho stezky. Na fyzické úrovni řeší: uvědomění si 

a protažení i zpevnění celého těla, uvolnění ztuhlých částí těla, důraz na zdravé 

provedení pozic a správné držení těla, také propojení pohybu s dechem [30]. 

Na mentální, emocionální úrovni se zaměřuje na: snahu o přesun pozorování 

z vnějších vjemů k vnitřním smyslům, práci s vlastními hodnotami a nastavením, 

uvolňování mysli pomocí relaxace, a respektování těla a navázání laskavého kontaktu 

s ním [30]. 

Lekce Hatha jógy začíná dechovými cvičeními, pokračuje protažením a uvolněním 

celého těla, pozdravem slunce, přechází k jógovým pozicím a je zakončena relaxací 

[30]. 

• Power jóga – se řadí k obtížnějším typům jógy, na škále jednoho až pěti bodů 

má hodnocení čtyři. Power jóga je styl, který je více než kterýkoli jiný, ovlivněn tím, 

kdo jej učí. Ačkoliv je struktura lekce velice podobná napříč spektrem lektorů, tempo, 

dynamika, silová náročnost, rychlost přechodů či výdrží, typ pozdravů slunci, délka 

relaxace, zařazování dechových technik je velice variabilní v závislosti 

na zkušenostech a vlastním stylu každého lektora. Pozice na sebe logicky navazují, 

posilovacím pozicím přechází pozice protahovací. Balančním pozicím předchází 

pozice zpevňovací. Variantu každé jógové pozice lze přizpůsobit zákazníkům, 

ať už jde o začátečníky, pokročilé, rehabilitující nebo například ženy v těhotenství. 

Lektor dbá na správné provedení pozic, někteří verbálně, jiní hapticky dotekem. 

V lekcí je kladen důraz na individuální přístup [31]. 

• Jin jóga –  míra obtížnosti této lekce je dva z pěti bodů. Je to lekce plná klidu a pokory 

k vlastnímu tělu a jeho potřebám. Dává prostor pro uvolňování pojivových tkání, 

fascií a kloubů. Pracuje s tokem energií a energetickými dráhami v lidském těle. 

V pozicích se setrvává po dobu pěti a více minut. Je zde snaha o zaujetí komfortní 

polohy, tak aby byl podpořen pomocí dechu a koncentrace příliv energie do těla. 

Jin jóga je skvělým doplňkem k silovým lekcím, přináší vyváženost a harmonii [32]. 

• Jóga pro zdravá záda – míra obtížnosti této lekce je dva z pěti bodů. Tato lekce 

je určena pro všechny věkové skupiny. Její tempo je pomalejší, zaměřuje se 

na správné držení těla, protažení a uvolnění. Vyznačuje se snahou o posílení zádového 
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svalstva a celého hlubokého stabilizačního systému. Jsou při ní nabízeny různé 

varianty jógových pozic, tak aby každý zákazník mohl vybrat tu jemu vyhovující. 

Tato lekce, však není vhodná při akutních bolestech zad či kloubů [33]. 

• Acro – je akrobatická modifikace jógového cvičení v páru nebo skupině. Míra 

obtížnosti této lekce je jeden z pěti bodů, protože tato lekce není vedena lektorem, 

takže trénink, ve sdíleném prostoru, může každý přizpůsobit vlastním možnostem 

a schopnostem. [34]. 

• Čakra jóga – její míra obtížnosti je tři z pěti bodů. Čakra jóga se skrze jógové pozice, 

mantry a meditaci propracovává k očistě čaker, což jsou energetická centra, 

ve kterých se sdružují energetické kanály, kterými proudí životní energie, prána [35]. 

• Fasciální jóga – míra obtížnosti má tři z pěti bodů. Fasciální jóga cílí na fascie, 

což jsou ochranné obaly svalů, nervů, cév a orgánů v těle každého člověka. Tyto obaly 

se dohromady propojují do fasciálních řetězců. V průběhu praxe se protahují všechny 

řetězce pomocí dynamických technik a jinových jógových pozic [36]. 

• Ranní jóga – má míru obtížnosti tři z pěti bodů. V tomto typu lekce jde o ranní 

protažení, které by mělo navodit příjemné, pozitivní naladění a nastartovat energii 

na zbytek dne [37]. 

• Jemná jóga – je vhodná pro začátečníky, její obtížnost je jeden z pěti bodů. Fyzická 

praxe není při jemné józe náročná, čímž dává větší prostor mentální praxi. Jemná jóga 

vychází z Hatha a Jin jógy [38]. 

• Meditace v pohybu – je středně obtížná, má tři body z pěti. Díky opakování krátkých 

sestav propojených s dechovým cvičením se v této lekci člověk může snadněji obrátit 

ke svému nitru a vyčistit ji svou mysl [39]. 

• HJT – jedná se o hormonální jógovou terapii, cvičení působí na hormonální systém 

ženy a pomáhá zmírnit potíže v období menopauzy, stejně jako premenstruační 

syndrom.  

• Jóga pro bajker(k)y – je specificky zaměřena pro mladé lidi jezdící na kolech. 

• Jóga ve tmě – je jemná vinyása jóga, která spojuje dech s plynulým pohybem, cvičí 

se ve večerních hodinách, v sálu bez osvětlení. 

• Power jóga basic – je stejná jako Power jóga, pouze vhodnější pro začátečníky. 

• Power Vinyása jóga – spojení Power jógy a dynamické Vinyása jógy. 
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• Ranní Power jóga – Ranní Power jóga, jak je z názvu jasné je lekce Power jógy 

v ranních hodinách. 

• Relax jóga – je zaměřena hlavně na relaxaci. 

• Technika jógových pozic – se detailněji věnuje způsobu provedení jednotlivých 

jógových pozic. 

• Večerní aroma jóga – spojení jógy a esenciálních olejů má blahodárný vliv psychické 

i fyzické zdraví člověka. 

• Vinyása jóga – je dynamický styl jógy propojující dech s plynulým pohybem. 

• Začínáme s jógou – tato lekce jógy je vhodná pro začátečníky. 

Sortiment vyučovaných lekcí spolek Yoga House přizpůsobuje a mění v závislosti 

na jejich návštěvnosti. 

2.4.2 Cena 

Ceny lekcí v Yoga House, z.s. se stanovují na základě kalkulace metodou úplných 

nákladů. Ta zahrnuje do ceny všechny náklady, které vznikají při provedení služby. 

Spolek do ceny tedy zahrnuje poměrnou část nákladů na pronájem prostor, platbu vody 

a elektřiny, provoz recepce, nákladů na úklid a vybavení hygienických zařízení, 

opotřebení cvičebních pomůcek, skříněk a zámků v šatnách. K těmto rozpočítaným 

nákladům se připočítává finanční kompenzace pro lektorka za jeho vynaložený čas 

a spotřebovanou energii. 

Většina typů lekcí v Yoga House trvá šedesát minut a jejich plná cena je 150 Kč, studenti 

mohou využít slevu na 130 Kč. Výjimkou je lekce Aero jógy, která trvá osmdesát minut 

a není vedena lektorem, takže i jeho finanční kompenzace se v této lekci neprojevuje, 

její cena je tedy nižší 50 Kč. Druhou výjimkou je Technika jógových pozic, 

která momentálně probíhá jako kurz o 20 lekcích po šedesáti minutách. Tento kurz lze 

zakoupit pouze jako celek za cenu 1300 Kč. 

2.4.3 Distribuce 

Distribuce je v případě spolku zaměřena na umístění prostor, kde své služby provozuje. 

Nalézá se v Králově Poli, což je atraktivní část města Brna. Konkrétně na ulici Purkyňova, 

na které se nachází celkem 5 zastávek městské hromadné dopravy, na nichž zastavuje 

tramvaj číslo 12. V blízkém okolí se nalézají také autobusové zastávky, například 
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na sousední ulici Skácelova. Ulice Purkyňova se také kříží s poměrně frekventovanou 

silnicí druhé třídy, číslo 640, která začíná v brněnské části Žabovřesky a končí v Králově 

Poli. Prostory spolku jsou velmi dobře dostupné autem i městskou hromadnou dopravou. 

Jsou umístěny v přízemí a podzemí renovovaného rodinného domu, před kterým 

se nalézají 3 parkovací místa, což také působí na zákazníky pozitivně. 

2.4.4 Komunikace 

Jako hlavní komunikační prostředky s veřejností používá spolek své webové stránky 

a stránky na sociální síti Facebook. Na své facebookové stránce publikuje různé druhy 

příspěvků, které mají informační, reklamní i soutěžní charakter. 

Na přední zdi rodinného domu, v němž se lekce provádí, je umístěn reklamní banner 

plachtového typu v minimalistickém stylu, který je dobře viditelný pro stávající 

i potenciální zákazníky, pokud kolem budovy projíždí automobilem nebo městskou 

hromadnou dopravou. 

Zákazníci přicházejí do přímého kontaktu s obsluhou recepce, která zodpovídá veškeré 

dotazy, kontroluje přihlášení zákazníka, následně vydává klíče ke skříňce v šatně, také 

pravidelně pro zákaznice připravuje čaj či vodu, pro podporu příjemné atmosféry 

a zážitku ze služby. Zákazníci taktéž přichází do přímého kontaktu s instruktory lekcí, 

jejichž přístup je stěžejní pro spokojenost zákazníka se službou. 

Silné a slabé stránky plynoucí z marketingového mixu 

V následující tabulce jsou vyvozeny silné a slabé stránky vycházející z marketingového 

mixu spolku Yoga House. 

Tabulka č. 8: Marketingový mix – silné a slabé stránky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Marketingový mix 

Faktor Silné stránky Slabé stránky 

Produkt široká produktová škála kvalitativní rozdíly 

Cena vysoký standart vysoká cena 

Distribuce bezproblémová množství parkovacích míst 

Komunikace lektoři, recepční, web, fb, instagram   

 

Silnou stránkou produktu je jeho široká škála, tedy 21 typů lekcí, ze kterých si zákazníci 

mohou vybrat tu nejvhodnější pro ně samotné. Za slabou stránku lze považovat to, jak 
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z dotazníkového šetření vyplývá, že ne se všemi lekcemi jsou zákazníci stejnoměrně 

spokojeni, lze tedy usuzovat, že jednotlivé typy lekcí jsou kvalitativně, svým provedením, 

rozdílné. 

Cena je oproti konkurenci nastavena vysoko, což je rizikem, avšak zákazníci si připlácí 

za moderní prostředí, příjemnou atmosféru a snadnou dostupnost studia, což je naopak 

silnou stránkou. 

Distribuce je bezproblémová, to je její silnou stránkou, do provozovny Yoga House 

se dá pohodlně dostat, jak autem, tak městskou hromadnou dopravou, nachází se pár 

minut od centra okresu Brno-město. Slabou stránkou může být malý počet parkovacích 

míst před provozovnou. 

Komunikace má dle dotazníkového šetření jen silné stránky. Zákazníci jsou spokojeni, 

jak s lektory, tak s recepčními, i ostatními cestami, které Yoga House volí pro komunikaci 

s nimi. 

2.5 Analýza dotazníkové šetření 

Analýza spokojenosti zákazníků u spolku Yoga House proběhla formou dotazníkového 

šetření v papírové podobě. Zákazníci spolku měli možnost tento dotazník vyplnit v sídle, 

provozovně spolku, konkrétně v místě recepce. Dotazníky, zde byly k dispozici 

od 5. března 2018 do 26. března 2018, tedy přesně tři týdny. Za tuto dobu dotazník 

vyplnilo 103 respondentů. Dva z dotazníků, však musely býti vyřazeny, jelikož nebyly 

správně vyplněny. Přesněji, každý dotazník byl vyhotoven oboustranně na papíry 

velikosti formátu A4. Záhlaví první strany zjišťovalo statistické údaje o respondentech 

pohlaví, věk a vzdělání. Následovala jedna polouzavřená, jedna uzavřená otázka, tabulka 

hodnotící spokojenost zákazníků s primárními produkty a v závěru strany uzavřená 

otázka. Na druhé straně pět polouzavřených otázek, jedna uzavřená a jako poslední jedna 

otevřená otázka. Dva respondenti vyplnili jen první stranu dotazníku. Proto 

tyto dotazníky nemohly býti zařazeny do analyzovaného vzorku. Což zúžilo počet 

respondentů na 101. 

2.5.1 Výsledky dotazníkového šetření a jejich vyhodnocení 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 83 žen a 18 mužů. Největší zastoupení měla věková 

kategorie mezi 18 a 29 lety, do této kategorie spadá celkem 59 dotazovaných. Druhá 
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nejpočetnější kategorie je 30 až 45 let se 38 respondenty. O třetí a zároveň poslední místo 

se dělí kategorie 46 až 59 let a starší 59 let, tyto kategorie měly každá po 2 respondentech, 

pouze ženského pohlaví. 

Vzdělání většiny žen, přesně 64, je vysokoškolské. Středoškolsky vzdělaných žen 

vyplnilo dotazník 15 a se vzděláním zakončeným výučním listem celkem 4. U mužů je 

vysokoškolské vzdělání zastoupeno ve stejné míře jako středoškolské, v poměru 9 ku 9. 

Graf č. 4: Pohlaví, věk a vzdělání respondentů 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

První, polouzavřená, otázka zaměřená konkrétně na Yoga House se týkala toho, 

jak se dotazovaní o spolku dozvěděli. Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce respondentů 

získalo informaci o existenci Yoga House od své rodiny, přátel nebo známých, celkem 

39. Z internetu se o spolku dozvědělo 31 zákazníků, 25 šlo jen tak kolem nebo si všimli 

budovy, když ulici Purkyňova projížděli městskou hromadnou dopravou, autem, 

na motorce či kole. Dotazovaných, kteří se o Yoga House dozvěděli jinak bylo 6. 
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Graf č. 5: Výsledky 1. otázky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Druhá, uzavřená, otázka zjišťovala četnost návštěvnosti spolku. Ze zjištěných výsledků 

je zřejmé, že většina respondentů, 54, navštěvuje Yoga House dva krát či vícekrát týdně. 

Dalších 42 jeden krát týdně. Pouze 3 respondenti jeden krát až dva krát měsíčně, jeden 

dotazovaný méně než jednou měsíčně. A jeden respondent navštívil spolek poprvé v den, 

kdy vyplňoval dotazník. 

 

Graf č. 6: Výsledky 2. otázky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Ve třetí otázce dotazovaní hodnotili jejich spokojenost s lekcemi, které navštěvují nebo 

navštívili. Pro navození příjemné atmosféry byly uzavřené odpovědi reprezentovány 

souborem znaků znázorňujících výraz tváře. 

Za účelem přesného zhodnocení těchto odpovědí byly za tyto znaky dosazeny čísla 1 až 5, 

s tím, že 1 zastupuje nejvíce pozitivní odpověď „:-))“, 2 spíše pozitivní „:-)“, 3 neutrální 

„:-|“, 4 spíše negativní „:-(“ a 5 negativní odpověď „:-((“. Jednotlivá čísla byla násobena 

počtem respondentů, kteří takto odpověděli a součet všech takto násobených čísel u každé 

lekce byl podělen součtem počtu respondentů, kteří lekci navštěvují nebo navštívili. 

Tímto postupem byl u každé lekce získán průměr, stejně jako ve škole, čím nižší 

je vypočtená hodnota tím je posudek lepší. 

Nejlepší výsledek 1,0, pouze pozitivní hodnocení, získalo hned několik lekcí, 

a to Fasciální jóga, Začínáme s jógou, Jóga pro bajker(k)y, Technika jógových pozic, 

Acro a Hormonální jógová terapie. Avšak všechny tyto výše jmenované navštěvuje nebo 

navštívilo méně než 10 respondentů. Ze skupiny 10 a více hodnotících zákazníků získala 

nejlepší hodnocení Ranní jóga s hodnotou 1,095, v těsném závěsu za ní byla Power 

vinyása jóga s 1,097 a Power jóga s 1,098, která byla také nejvíce navštěvovaná. 

V hodnotách mezi 1,1 a 1,5 se pohybovaly lekce Ranní Power jóga, Čakra jóga, Jin jóga, 

Jóga pro zdravá záda, Vinyása jóga, Power jóga basic a Meditace v pohybu. Hodnocení 

1,5 až 2,0 měla Hatha jóga, Jemná jóga, Relax jóga a Jóga ve tmě. Nejhůře dopadla lekce 

Večerní aroma jógy s výsledkem 2,333. 
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Graf č. 7: Souhrnné výsledky 3. otázky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Graf číslo 8 níže, se také týká 3. otázky, ale zaměřuje se pouze na četnost návštěvnosti 

jednotlivých lekcí. V grafu jsou lekce seřazeny od nejvíce navštěvovaných po nejméně 

navštěvované. Power jóga a Jin jóga jsou nejvíce navštěvované i mají nejlepší hodnocení, 

co se týká spokojenosti. Ale například Hatha jóga s hodnocením pátým nejhorším 

od konce z dvaceti jedna lekcí, je zde vidět jako třetí nejnavštěvovanější, což může být 

znamením, že Hatha jóga je oblíbený jógový styl, ale v provozu této lekce je prostor 

pro zlepšení. 

Večerní aroma jógu, která získala nejhorší hodnocení navštívilo nebo navštěvuje 

15 respondentů. Průměrný počet návštěvníků jednoho druhu lekce je téměř 18. Takže 

z tohoto pohledu je lekce podprůměrně navštěvována. Avšak medián počtu návštěvníků 

jedné lekce je roven 14. Takže při úvaze tohoto hlediska je její návštěvnost vyšší 

než medián. 
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Graf č. 8: Výsledky 3. otázky –  pouze četnost 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Čtvrtá otázka byla uzavřená a dotazovala se na nový rezervační systém. 84 respondentů 

si myslí, že tento systém je jednoduchý a přehledný, 17 jej označilo jako komplikovaný, 

ale zvladatelný a nikdo z dotazovaných si nemyslí, že je velmi složitý, nepřehledný. Nový 

rezervační systém funguje v Yoga House momentálně tři měsíce 

 

Graf č. 9: Výsledky 4. otázky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

83%

17%

Jaké je pro Vás ovládání nového rezervačního systému?

jednoduché a přehledné komplikované, ale dá se zvládnout

velmi složité a nepřehledné
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Pátá, polouzavřená, otázka zjišťovala spokojenost zákazníků s čistotou v prostorách 

spolku. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 93 respondentů je spokojeno s hygienou 

v Yoga House, 8 je nespokojeno a nejvíce jim vadí vlasy na podlaze a nedostatečná 

udržovanost podložek, které jsou zdarma k vypůjčení. 

 

Graf č. 10: Výsledky 5. otázky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Šestá, polouzavřená, otázka se dotazovala na funkčnost recepce, 100 % respondentů, tedy 

všech 101 je s recepcí a jejím fungováním spokojeno. 

Sedmá, polouzavřená, otázka se tázala, zda se dotazovaní cítí, že jsou dostatečně 

informováni ohledně lekcí, kurzů a ostatních akcí spolku. V grafu číslo 11, lze vidět, 

že více než tři čtvrtiny, přesně 83 % se cítilo dostatečně informováno a zbylých 17 % by 

bylo rádo informováno více, a to formou e-mailu, stránek na sociální síti Facebook, 

rezervačním systémem, webovými stránkami a také nástěnkou v prostorách Yoga House. 

92%

8%

Jste spokojen/a s čistotou v prostorách Yoga House?

ANO NE
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Graf č. 11: Výsledky 7. otázky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Osmá, polouzavřená, otázka zjišťovala, zda by zákazníci měli zájem o workshopy, kurzy 

školení instruktorů jógy, prodej doplňkových pomůcek ke cvičení jógy či provoz nových 

druhů jógových lekcí a pokud ano jakých. 

Největší zájem, 66 %, je o workshopy. Poté 56 % dotazovaných by mělo zájem, 

aby se v prostorách Yoga House prodávali také jógové pomůcky, 45 % respondentů 

by mělo zájem o nové lekce, nejvíce o jógu pro těhotné ženy, ale také o vedené lekce 

Acro jógy a takzvanou antigravitační jógu, která se cvičí s pomocí závěsu, připevněného 

na stopu. A 24 % zákazníků by chtělo, aby spolek organizoval také kurzy pro školení 

instruktorů jógy.  



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Výsledky 8. otázky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Devátá, polouzavřená, otázka se týká časů, ve kterých se lekce v Yoga House provozují. 

Celých 53 % zákazníků by stálo i o jiné časy, než ve kterých se aktuálně lekce konají. 

Což je během pracovních dnů ve dvou blocích raním od 7:00 do 9:30 a odpoledním 

od 16:00 do 21:40, v sobotu je zavřeno a v neděli probíhají lekce od 16:20 do 20:35 hodin. 

Nejvíce by respondenti ocenily lekce i během soboty a neděle dopoledne, ale také 

ve všední dny kolem oběda. 

 

Graf č. 13: Výsledky 9. otázky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Desátá, uzavřená, otázka zkoumala, zda by zákazníci měli zájem o zapůjčení podložky 

na jógu a ručníku v prostorách spolku na lekce při příplatku zhruba 25 Kč. O tuto službu 

by měli 3 respondenti. 

 

Graf č. 14: Výsledky 11. otázky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Poslední otázka byla otevřená a ptala se, zda by dotazovaný chtěl spolku něco sdělit. 

Odpovědi na tuto otázku byly různorodé, ve skrze, však pozitivní a podnětné. 

Silné a slabé stránky plynoucí z dotazníkového šetření 

V tabulce níže jsou charakterizovány silné a slabé stránky spolku vyplývající 

z dotazníkového šetření. Silné stránky i slabé stránky mohou být potenciálními 

příležitostmi. 

Tabulka č. 9: Dotazníkové šetření – silné a slabé stránky 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Dotazníkové šetření 

Silné stránky Slabé stránky 

zaujetí žen zaujetí mužů 

rezervační systém workshopy, nové lekce 

čistota doplňkový sortiment 

informovanost školení instruktorů 

  časový harmonogram 

3%

97%

Ocenil/a byste možnost pronájmu jógamatky s ručníkem na 

lekci za poplatek kolem 25 Kč?

ANO NE
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Jako silná stránka z dotazníkového šetření vyplynulo zaujetí žen, jelikož Yoga House 

navštěvují z 82 % právě ženy, opakem této silné stránky je však slabá stránka a to, 

že návštěvníků mužského pohlaví je pouze 18 %. Nový rezervační systém se ukázal také 

jako silná stránka, jelikož zákazníci jeho ovládání, ve většině, považují za jednoduché 

a přehledné. Další silnou stránkou Yoga House je čistota, s níž jsou zákazníci velmi 

spokojení. Zákazníci se rovněž cítí dostatečně informováni, v celých 83 %, takže tato 

oblast může být zařazena taktéž mezi silné stránky. Mezi slabé stánky byly dále zařazeny 

body, o které by zákazníci, dle dotazníkového šetření, měli zájem, ale zatím nejsou 

realizovány tedy workshopy, nové druhy lekcí jógy, prodej doplňkového sortimentu, 

školení instruktorů jógy v prostorách Yoga House a lekce i v jiných časech, než se konají 

aktuálně, tedy ve všední dny během oběda a o víkendech. 

2.6 Analýza SWOT 

SWOT analýza mapuje silné a slabé stránky společnosti a snaží se odhadnout příležitosti 

a hrozby, které mohou vzniknout ve vnějším okolí podnikatelského subjektu. 

Tabulka č. 10: SWOT analýza 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

  

Pomocné k dosažení cíle Škodlivé k dosažení cíle 

Vnitřní 

prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

• široká produktová škála • platby převodem z účtu 

• kvalifikovaný personál • přeplněné šatny, lekce 

• loajální zákazníci • erární podložky na cvičení 

• příjemné, čisté, moderně prostředí • popis lekcí na webu 

Vnější 

prostředí 

Příležitosti Hrozby 

• využití volných časových úseků • GDPR 

• rozšíření nabídky o nové lekce, workshopy • vysoká konkurence 

• prodej doplňkového sortimentu • velká vyjednávací síla kupujících 

• zacílení na segment mužů • riziko ekonomické krize 
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2.6.1 Příležitosti 

V dotazníkovém šetření byla vyvinuta snaha odhalit nové možnosti a příležitosti, kterých 

by spolek mohl využít. Bylo zjištěno, že většina respondentů by měla zájem o workshopy 

a téměř polovina o nové lekce jógy. Dále by měla více než polovina zákazníků zájem 

o prodej doplňkového sortimentu v prostorách Yoga House. 

Z dotazníku také vyplynulo, že více než tři čtvrtiny návštěvníků spolku jsou ženy, proto 

se za příležitost dá považovat i oslovení, zaujetí mužské části populace v okresu Brno-

město. 

2.6.2 Hrozby 

Z politické a legislativní části PEST analýzy vzešel výstup v podobě nařízení Evropského 

parlamentu a rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů GDPR, který nabývá 

účinnosti 25. května 2018. Toto nařízení se týká všech subjektů, které sbírají, uchovávají 

informace o občanech Evropské unie a při jeho nedodržení hrozí vysoké sankce [22]. 

PEST analýza dále ukázala, že ekonomika je na vzestupu, mzdy rostou a nezaměstnanost 

je velmi nízká. Hospodářský cyklus se pohybuje ve spirále, kde vrchol střídá recesi, 

následovanou krizí, po které znovu přichází expanze a vrchol. Lidé zatím nejsou schopni 

přesně určit, kdy je ekonomika v růstové fázi a kdy už je na svém vrcholu, i kvůli vnějším 

zásahům centrálních bank. Je ale jasné, že vzhledem k tomu, že momentálně ekonomika 

stoupá, je jen otázkou času, kdy začne znovu klesat. 

Z Porterova modelu pěti sil vyplynulo, že konkurence je velmi početná, celkem 

18 podnikatelských subjektů, které poskytují lekce jógy v okresu Brno-město, což se dá 

považovat za momentálně velkou hrozbu pro spolek Yoga House. V analýze 

konkurenčního prostředí bylo dále zjištěno, že kupující mají, díky velkému počtu 

provozoven jógy velkou vyjednávací sílu, protože odchod k jinému dodavateli tohoto 

produktu, lekcí jógy, není nijak složitý.  

2.6.3 Silné stránky 

Za silné stránky spolku se dá určitě považovat široká produktová škála, celkem 21 typů 

nabízených lekcí, je oproti konkurentům nadprůměrné množství. V Yoga House vede 

lekce kvalifikovaný personál, všichni lektoři absolvovali kurz školení instruktorů jógy, 

úspěšně složili zkoušku na základě, které byl vydán certifikát opravňující je k výuce jógy. 
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Z dotazníkového šetření, zvláště z jeho poslední otevřené otázky, kde se respondenti 

mohli svobodně vyjádřit, vyplynulo, že zákazníci mají spolek Yoga House velmi rádi 

a s potěšením se do něj vrací. Dále z otázek v dotazníkovém šetření bylo zjištěno, 

že dotazovaní zákazníci jsou velmi spokojeni s prostory, ve kterých spolek sídlí a to, 

jak s jejich interiérem, tak s hygienou. 

2.6.4 Slabé stránky 

Dotazníkové šetření zjistilo, že za nejslabší stránku spolku respondenti považují možnost 

platit na webových stránkách Yoga House za jednotlivé lekci či permanentky pouze 

bankovním převodem. Tato metoda je pro ně zdlouhavá. Za další slabou stránku 

respondenti považují malý prostor pro převlékání, kde se po skončení jedné lekce a před 

začátkem druhé setkává enormní množství zákazníků. Jiní vyjádřili, že maximální 

kapacita lekce je, vzhledem k ceně, stanovena příliš vysoko, což snižuje jejich užitek 

z této služby. Dále někteří dotazovaní nejsou spokojeni se stavem podložek na cvičení, 

které jsou, v Yoga House, volně k dispozici. A v neposlední řadě by zákazníci přivítali 

aktualizaci popisů jednotlivých lekcí na webových stránkách, jelikož z nabízených 

21 typů lekcí je zde popsáno pouze 11. Tyto skutečnosti všechny vyplynuly z poslední 

otevřené otázky v dotazníku. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Výsledky dotazníkového šetření dopadly, ve prospěch Yoga House, z.s., více 

než příznivě. Avšak spolek by se měl snažit spokojenost zákazníků neustále zvyšovat, 

vzhledem k tomu, že se pohybuje v prostředí s vysokou stávající konkurencí 

a s jednoduchým přístupem do odvětví. V této části práce jsou vypracovány návrhy 

na zlepšení spokojenosti zákazníků a další doporučení s tím související. 

3.1 Webové stránky 

Webové stránky spolku www.yogahouse.cz mají krásný, moderní design a zákazníci 

se na ně rádi vrací přesto, jak vzešlo z dotazníkového šetření, by uvítali pár změn. 

3.1.1 Platební brána 

Na webových stránkách je pouze jediná možnost, jak uhradit platbu za lekci 

či permanentku a tou je bankovní převod. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že tento 

způsob platby je pro zákazníky zdlouhavý. Na většině moderních e-shopů se, již používá 

jen jako doplňující metoda úhrady, pro klienty, kteří nemají uzpůsobenou platební kartu 

k online transakcím. 

Metoda placení online přes platební bránu je dnes součástí téměř všech pokrokových         

e-shopů. Zákazníci jsou zvyklý přes brány platit, je to jednodušší, rychlejší a příjemnější 

než platba převodem z účtu, díky absenci přihlašování do internetového bankovnictví 

a následného zadávání příkazu. 

Tato metoda je výhodná z hlediska rychlosti, jak pro zákazníka, tak pro dodavatele 

produktu. Jelikož při zadání platby přes platební bránu je peněžní částka okamžitě 

blokována na účtu zákazníka a dodavatel bezprostředně poté obdrží potvrzení o garanci 

této platby. Dodavatel má tedy jistotu, že tato částka bude ve velmi krátké době připsána 

na jeho účet. A pokud je produktem hmotný i nehmotný výrobek či zboží, může jej ihned 

zadat k expedici. 

Zákazník při této platební metodě zadává většinou pouze číslo své platební karty, datum 

její expirace a CVV/CVC (zkratka anglického názvu: Card Verification Value/Code), 

což je třímístný ověřovací kód, který se nachází na zadní straně platební karty, vedle 

podpisového proužku. 
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Dnes, již zprostředkovává platební prány nemalé množství společností. Nabídky služeb 

se, však nepatrně liší. Nejkomplexnější služby, na českém trhu, v této oblasti nabízí 

společnosti GOPAY s.r.o. a ThePay.cz, s.r.o. Ani jedna z těchto společností nemá 

dostupné ceníky na internetu, každému subjektu vytváří individuální cenovou nabídku. 

Ta závisí na druhu subjektu, předmětu podnikání, produktu, a hlavně velikosti měsíčního 

obratu, který přes platební bránu hypoteticky projde. 

Obě společnosti byly kontaktovány, jak telefonicky, tak e-mailovou korespondencí 

a po odeslání poptávkových formulářů, s potřebnými detaily, prostřednictvím jejich 

webových stránkách, vytvořily individuální nabídky pro spolek Yoga House. 

Tyto se společně s porovnáním 7 platebních metod zahrnujících 19 typů plateb 

společnosti GOPAY s.r.o. a 4 platebních metod pokrývajících 18 typů plateb společnosti 

ThePay.cz, s.r.o. nacházejí v tabulkách č. 11-16, dále. 

GOPAY s.r.o. 

Společnost vznikla v roce 2002, od roku 2008 se věnuje platebnímu styku a zúčtování 

[40]. 

Její individuální cenovou nabídku popisují tabulky č. 11-14. Tabulka číslo 11 je zaměřena 

pouze na platební karty, s tím, že u spotřebitelských, debetních karet, při platbách 

v Evropském hospodářském prostoru, jsou celkové poplatky pro VISA, VISA Electron 

a V Pay 0,86 % z objemu transakce + 3,0 Kč a pro MasterCard, Maestro 0,96 % z objemu 

transakce + 3,0 Kč. Tabulka číslo 12 shrnuje průměrnou výši celkových poplatků 

u platebních karet v Evropském hospodářském prostoru, mimo něj a průměrnou výši 

celkových poplatků při metodě placení platební kartou při použití online platební brány 

poskytnuté společností GOPAY s.r.o. 

Tabulka číslo 13 je zaměřena na poplatky za bankovní převody, elektronické peněženky, 

kupónové platby, m-platby a platbu kryptoměnou Bitcoin. Bankovní převody v případě, 

že zákazník bankovní účet u Československé obchodní banky (ČSOB) i její obchodní 

značky Era nejsou zpoplatněny. V případě ostatních bank jsou poplatky jednotné 

1 % z transakční částky nebo 3 Kč. 

Tabulka číslo 14 zobrazuje poplatky za službu Premium SMS. Poplatky, za tuto službu, 

rostou s růstem výše placené částky, procentuálně, však s výší transakce klesají. Poplatek 



66 

začíná na 6,90 Kč, což je 43,13 % z 16 Kč platby a končí na 70,30 Kč, které jsou rovny 

23,51 %, z platby 299 Kč. 

ThePay.cz, s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným ThePay.cz vznikla v roce 2011 za účelem podnikání 

v předmětu platebního styku a zúčtování [41]. 

Individuální cenovou nabídku této společnosti pro spolek Yoga House popisuje tabulka 

číslo 15. Je zde souhrnně stanoven objemový a transakční poplatek ve výši 

1,49 % + 2,0 Kč u plateb do 1000 Kč a 14,9 Kč + 2 Kč v případě, že se jedná o částku 

1000 Kč a vyšší. 

Poplatek za vedení účtu se hradí pouze v případě, že přes platební bránu projde za měsíc 

méně než 10 000 Kč. U spolku Yoga House se předpokládá, že obrat přes platební bránu 

by byl vyšší. V rezervačním systému se během minulého čtvrtletí uskutečnilo průměrně 

2500 rezervací měsíčně, tyto byly potvrzeny bankovním převodem. Ne, všichni zákazníci 

Yoga House platí plnou cenu 150 Kč za lekci, studenti mohou využít slevu a zaplatit 

o 20 Kč méně, tedy 130 Kč za lekci. Přesto, z toho plyne, že objem plateb prostřednictvím 

bankovního převodu se, v minulém čtvrtletí, pohyboval nad částkou 300 000 Kč za měsíc. 

ThePay.cz poskytuje celkem 6 platební metody, a to online platbu kartou přes platební 

bránu prostřednictvím karet DinnersClub, MasterCard, Maestro, Visa a Visa Electron, 

dále expresní převod přes bankovní instituci MONETA, Fio banku, ČSOB, obchodní 

značku ČSOB ERA, Equa bank a Sberbank. Také nabízí běžný bankovní převod, 

Platba24 od České Spořitelny, MojePlatba od Komerční banky, ePlatba 

od Raiffeisenbank, službu mPeníze poskytovanou mBank, kupónovou platbu SuperCash 

provozující Sazkou a Českou Poštou a v neposlední řádě platbu QR kódem přes mobilní 

telefon. 
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Tabulka č. 11: Individuální cenová nabídka GOPAY s.r.o. – platební karty 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42] [42] 

Platební karty Visa a MasterCard 

Volba 

platební 

karty 

Region Kategorie platební karty Značka platební karty 
Mezibankovní 

poplatek 

Poplatek 

VISA, 

MasterCard 

Ostatní 

poplatky 

Celkové 

poplatky 

ANO 

Evropský 

hospodářský 

prostor 

Spotřebitelská 

Debetní 

VISA, VISA Electron, 

V Pay 
0,20 % 0,10 % 0,56 % + 3,0 Kč 0,86 % + 3,0 Kč 

MasterCard, Maestro 0,20 % 0,20 % 0,56 % + 3,0 Kč 0,96 % + 3,0 Kč 

Kreditní 

VISA, VISA Electron, 

V Pay 
0,30 % 0,10 % 0,56 % + 3,0 Kč 0,96 % + 3,0 Kč 

MasterCard, Maestro 0,30 % 0,20 % 0,56 % + 3,0 Kč 1,06 % + 3,0 Kč 

ANO Služební 

VISA, VISA Electron, 

V Pay 
1,60 % 0,10 % 0,56 % + 3,0 Kč 2,26 % + 3,0 Kč 

MasterCard 1,60 % 0,20 % 0,56 % + 3,0 Kč 2,36 % + 3,0 Kč 

Maestro 1,60 % 0,20 % 0,56 % + 3,0 Kč 2,36 % + 3,0 Kč 

ANO Mimo EHP 
Spotřebitelské a 

služební 

VISA, VISA Electron, 

V Pay 
1,60 % 0,70 % 0,56 % + 3,0 Kč 2,86 % + 3,0 Kč 

MasterCard, Maestro 1,65 % 1,70 % 0,56 % + 3,0 Kč 3,91 % + 3,0 Kč 

 

Tabulka č. 12: Průměrné výše poplatků – GOPAY s.r.o. 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42] 

Průměrná výše poplatku v EHP Průměrná výše poplatků mimo EHP Celková průměrná výše poplatku 

1,55 % + 3,0 Kč 3,39 % + 3,0 Kč 1,95 % + 3,0 Kč 
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Tabulka č. 13: Individuální cenová nabídka GOPAY s.r.o. – bankovní převody, elektronické peněženky, kupónové platby, m-platba a ostatní 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42] 

Bankovní převody Elektronické 

peněženky 
Kupónové platby Ostatní M-platba 

Online platební tlačítka 
Standardní 

bankovní 

převod 
Česká 

spořitelna 

ČSOB 

+ Era 

Komerční 

banka 
GoPay PayPal superCASH Paysafecard Bitcoin O2 T-Mobile Vodafone 

1,00 % - 1,00 % 1,00 % 1,00 % - 1,70 % 13,00 % 1,00 % 12,10 % 12,10 % 12,10 % 

3,0 Kč - 3,0 Kč 3,0 Kč 3,0 Kč - 3,0 Kč - 3,0 Kč - - - 

 

Tabulka č. 14: Individuální cenová nabídka GOPAY s.r.o. – Mobilní platby 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42] 

Mobilní platby (O2, T-Mobile, Vodafone) 

Premium SMS  Poplatek Premium SMS  Poplatek Premium SMS  Poplatek Premium SMS  Poplatek 

Poplatek z 16 Kč SMS 6,90 Kč Poplatek z 39 Kč SMS 13,00 Kč Poplatek z 75 Kč SMS 24,10 Kč Poplatek z 189 Kč SMS 49,70 Kč 

Poplatek z 18 Kč SMS 7,80 Kč Poplatek z 49 Kč SMS 16,30 Kč Poplatek z 89 Kč SMS 26,50 Kč Poplatek z 199 Kč SMS 51,70 Kč 

Poplatek z 25 Kč SMS 9,70 Kč Poplatek z 50 Kč SMS 16,70 Kč Poplatek z 99 Kč SMS 31,80 Kč Poplatek z 299 Kč SMS 70,30 Kč 

Poplatek z 29 Kč SMS 9,70 Kč Poplatek z 69 Kč SMS 22,20 Kč Poplatek z 100 Kč SMS 31,80 Kč - -  

 

Tabulka č. 15: Individuální cenová nabídka ThePay.cz, s.r.o. 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 43] [43] 

Objemový a transakční poplatek Poplatek za vedení účtu/měsíc Poplatek za vyúčtování 

1,49 % + 2,0 Kč / 14,9 Kč + 2 Kč 199 Kč 10 Kč 
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Porovná služeb společností GOPAY s.r.o. a ThePay.cz, s.r.o. 

K detailnímu porovnání služeb, které poskytují společnosti GOPAY s.r.o. 

a ThePay.cz, s.r.o. slouží tabulka číslo 16, ve které jde přehledně vidět, že GOPAY 

poskytuje 19 typů plateb a ThePay.cz jich umožňuje 18. 

Tabulka č. 16: Porovnání služeb GOPAY s.r.o. a ThePay.cz, s.r.o. 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42; 43] 

Služba / Společnost GOPAY s.r.o. ThePay.cz, s.r.o. 

Platba kartou     

DinnersClub - + 

Maestro + + 

MasterCard + + 

V Pay + - 

Visa + + 

Visa Electron + + 

Expresní převod/Platební tlačítko     

MONETA - + 

Česká Spořitelna – Platba24 + + 

ČSOB + + 

Equa bank - + 

ERA + + 

Fio Banka - + 

Komerční Banka – MojePlatba + + 

mBank – mPeníze - + 

Raiffeisenbank – ePlatby - + 

Sberbank - + 

Elektonické peněženky     

GoPay + - 

PayPal + - 

Kupónové platby     

SuperCash – Sazka, Česká Pošta + + 

Paysafecard + - 

M-platba     

O2 + - 

T-Mobile + - 

Vodafone + - 

Ostatní platební metody     

Běžný převod + + 

Bitcoin + - 

Premium SMS + - 

QR – Platba mobilem - + 
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Pro spolek Yoga House by bylo příhodné vytvořit a zavést dotazník, na jehož základě 

by bylo zřejmé, o které z těchto platebních metod a typů plateb by měli jejich zákazníci 

zájem. Toto by spolku pomohlo k rozhodnutí, zda si za poskytovatele platební brány 

vybrat GOPAY s.r.o. nebo ThePay.cz, s.r.o. 

Z nákladového hlediska se nedá přesně určit, který z poskytovatelů platební brány 

je levnější. Jelikož momentálně se v Yoga House využívá k platbám za lekce pouze běžný 

bankovní převod, z čehož plyne, že nelze přesně určit, které platební metody budou 

zákazníci Yoga House využívat. 

Pokud by se srovnávaly pouze poplatky spotřebitelských, debetních karet typů VISA, 

VISA Electron, MasterCard, Maestro při platbách v Evropském hospodářském prostoru 

a běžné bankovní převody náklady by byly nižší u společnosti GOPAY s.r.o., pokud jsou, 

ovšem zvažovány všechny platební metody je nákladově méně náročný poskytovatel 

ThePay.cz, s.r.o., který má pro všechny typy plateb jednotné poplatky a také při platbě 

1 000 Kč a více zůstává poplatek na 16,9 Kč a dále neroste. 

Z časového hlediska, pro zavedení platební brány stačí e-mailem nebo telefonicky 

kontaktovat jednu ze společností a potvrdit závazný zájem o jejich službu. Poté bude 

následovat, v případě společnosti GOPAY s.r.o., vytvoření testovacího prostředí, díky 

němuž bude moci spolek Yoga House vyzkoušet funkčnost brány a upřesnit technické 

požadavky. U společnosti ThePay.cz, s.r.o. se po potvrzení vážného zájmu ihned 

pokračuje k podpisu smlouvy a po němž následuje reálné zavedení platební brány 

do provozního prostředí. Tento proces by, ani v jedné variantě, neměl trvat déle než 

měsíc. 

3.1.2 Popis lekcí 

Momentálně má detailní popis na stránkách www.yogahouse.cz/lekce pouze 11 z 21 typů 

lekcí.  

V poslední otevřené otázce dotazníkového šetření někteří zákazníci vyjádřili svou 

nespokojenost s tímto stavem. I proto by bylo dobré tyto informace doplnit, aby 

se zákazníci, jak stávající, tak potenciální mohli rozhodovat, zda určitou lekci navštíví 

či nikoli na základě oficiálního popisu na webových stránkách Yoga House a nemuseli 

tyto informace dohledávat jinde na internetu. 
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Z časového hlediska by tato úprava neměla trvat déle než jeden den, vzhledem k tomu, 

že lektoři, kteří provozují dané lekce o nich, díky své kvalifikaci, znají detailní informace. 

Z nákladového hlediska by tato úprava taktéž neměla býti náročná, pokud zvažujeme 

ekonomické náklady, dala by se vyčíslit jako náklady obětované příležitosti pro jinou 

alternativu využití času osob, které se budou na této změně podílet. 

3.2 Spotřebitelská soutěž 

Spotřebitelská soutěž by měla být zaměřená na stávající i potenciální zákazníky, 

genderově neutrálně orientovaná. 

Z časového hlediska by měla být realizována nejlépe v listopadu a prosinci, a tedy trvat 

dva měsíce. Toto období bylo vybráno ze dvou důvodů. Prvním jsou Vánoce a s nimi 

spojený stres, který pro mnohé začíná již v říjnu. Jóga ještě více než jiné pohybové 

aktivity stres odbourává, jelikož se nezaměřuje pouze na fyzické tělo, ale také na mysl 

člověka a jeho vnitřní klid a rovnováhu. Druhým důvodem je Nový rok, kdy si lidé často 

dávají předsevzetí, což ve většině případů obnáší skončení se starými zvyky a vytvoření 

nových, lepších. Chtějí například přestat kouřit, snížit svou tělesnou hmotnost, začít 

sportovat nebo dělat cokoli, na co si dříve nenašli čas. Celkově svůj život nějakým 

způsobem zlepšit. Cvičení jógy přináší mnoho pozitivních benefitů do života mužů i žen 

v jakémkoli věku. 

Zavedení soutěže o permanentky na sociálních sítích podpoří zájem i spokojenost 

stávajících zákazníků a může zaujmout i zákazníky potenciální. 

3.2.1 Facebook 

Jógové studio Yoga House, z.s. disponuje aktivním profilem na stránkách 

www.facebook.com od září 2016. Má zde téměř 2 000 fanoušků a přes 2 000 sledujících 

[44]. I proto je tato platforma k propagaci spotřebitelské soutěže příhodná. 

Soutěž by měla být propagována prostřednictvím příspěvku obsahujícího informace 

o pravidlech soutěže a o výhře. 

Pravidla je zapotřebí stanovit jednoduchá a srozumitelná, aby uživatele Facebooku 

nemělo co, od zapojení se do soutěže, odradit. 
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Dále by příspěvek měl být vizuálně příjemný, nejlépe přitažlivý. Volba barvy písma 

i pozadí je pro příspěvek důležitá. Aby se uživatel do soutěže zapojil musí si jej nejprve 

přečíst. 

Pravidla soutěže by mohla být stanovena pouze v bodech. Aby se uživatel mohl zúčastnit 

soutěže musel by splnit například 2 podmínky. Dát „To se mi líbí“ na stránce 

www.facebook.com/Yoga-House-306642149699748, dále sdílet příspěvek veřejně 

na svém osobním profilu. 

Průběh soutěže by byl stanoven od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018, během tohoto 

období by byla možnost vyhrát 6 permanentek s tím, že výherci by se určili formou 

náhodného losování, v intervalu, každých 10 dnů. 

Yoga House poskytuje 2 typy permanentek na 5 vstupů v ceně 750 Kč a na 10 vstupů 

v ceně 1300 Kč. Do spotřebitelské soutěže by bylo vhodnější poskytnout jako výhru 

permanentky na 5 vstupů, jelikož náklady na ně budou značně nižší, než při variantě 

10 vstupů, jak lze vidět v tabulce č. 17. 

Tabulka č. 17: Náklady na permanentky 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 45] [45] 

Náklady 1 ks 6 ks 

Permanentka 5 vstupů 750 Kč 4 500 Kč 

Permanentka 10 vstupů 1 300 Kč 7 800 Kč 

 

Kromě toho, že by příspěvek propagovali samotní uživatelé, v rámci soutěže, Facebook 

poskytuje službu cílené propagace příspěvků, kterou by Yoga House mohl využít. 

Při zacílení na muže a ženy od 18-59 let, s bydlištěm ve městě Brně v Jihomoravském 

kraji a zájmem o fitness, wellness aktivity a sport, konkrétně běhání, formování těla, 

fyzickou zdatnost, fyzické cvičení, jógu, meditaci, váhový trénink, dále americký fotbal, 

baseball, basketbal, golf, fotbal, lyžování, maratony, plavání, snowboarding, tenis, 

triatlon a volejbal, byl vyčíslen okruh existujících uživatelů na 80 000. S tím, že pokud 

by cílená propagace trvala 60 dnů, odhadovaný počet oslovených uživatelů by byl 

340 až 1300 denně. Takže tento příspěvek by mohlo vidět až 78 000 uživatelů za 

2 měsíce, což téměř dosahuje počtu existujících uživatelů v segmentu, který by mohl 

představovat potenciální zákazníky spolku Yoga House. 
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Náklady na tuto cílenou propagaci jsou vyčísleny v tabulce číslo 18., Facebook nabízí 

možnosti úhrady kreditní nebo debetní kartou, prostřednictvím služby PayPal nebo 

bankovním převodem. 

Tabulka č. 18: Náklady na cílenou propagaci – Facebook 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 46] [46] 

Facebook Náklady 

Propagace příspěvku za den 41,66 Kč 

Propagace příspěvku celkem 2 500 Kč 

 

3.2.2 Instagram 

Yoga House zveřejnil první fotografii na sociální síti Instagram 2. května 2017, 

od té doby tento profil získal 261 sledujících [47]. 

Soutěž na Instagramu by měla probíhat velmi podobně jako na stránkách Facebook. 

Avšak prostředí Instagramu je trochu jiné, takže by tomu byla uzpůsobena i soutěž. 

Uživatelé by pro zapojení se museli sledovat stránku 

www.instagram.com/yogahousebrno, ale místo sdílení příspěvku by v komentáři označili 

jiného uživatele, který by mohl mít o soutěž zájem. 

Spotřebitelská soutěž na Instagramu by probíhala paralelně se soutěží na Facebooku, tedy 

od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018. S tím, že výherci by byli losováni po 10 dnech, 

tedy 10. listopadu 2018, 20. listopadu 2018, 30. listopadu 2018, 10. prosince 2018, 

20. prosince 2018 a poslední po 11 dnech 31. prosince 2018. 

Instagram má velmi podobný propagační systém jako Facebook, jen méně propracovaný. 

Konfigurace cílené propagace, může být zaměřena na zvýšení návštěvnosti daného 

profilu. Instagram automaticky vytváří okruh uživatelů, kterému by příspěvek mohl 

propagovat. Pro Yoga House by bylo, však lepší nastavit vlastní okruh uživatelů, tak jako 

u cílené propagace příspěvku na Facebooku.  

Možnosti Instagramu dovolují nastavit pohlaví, věk, lokalitu i zájmy cíleného segmentu. 

Zájmy, ale ne tak detailně. 

Při nastavení zaměření na muže i ženy, ve věku 18-59 let, žijících v Brně se zájmem 

o sport či fitness a wellness nebo všechno, dobou trvání propagace 60 dnů, je odhadovaný 

dosah 4000 až 5200 uživatelů, splňujících tato kritéria. A odhadovaný počet návštěv 
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profilu 96-260, díky této propagaci. Tuto službu je možno uhradit kreditní či debetní 

kartou nebo přes platební metodu PayPal, prostředí Instagramu nepracuje s českými 

korunami, cena je zde vyčíslena v amerických dolarech. Proto je k nákladům možno 

uvažovat ještě poplatek bance za měnový převod, to však záleží na konkrétní bance, 

i na typu účtu, který je u banky zřízen. Kurz amerického dolaru je pohyblivý, proto 

se náklady v českých korunách se mohou každý den mírně lišit. V tabulce číslo 19, 

byl pro převod na české koruny použit průměrný kurz pro 1. čtvrtletí roku 2018 podle 

České národní banky a to 20,669 Kč za 1 USD [48]. 

Tabulka č. 19: Náklady na cílenou propagaci – Instagram 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 49] [49] 

Instagram Náklady [$] Náklady [Kč] 

Propagace příspěvku za den 2 USD 41,338 Kč 

Propagace příspěvku celkem 120 USD 2 480,280 Kč 
 

Celkové náklady na spotřebitelskou soutěž 

Tabulka číslo 19 shrnuje celkové náklady na dvou měsíční spotřebitelskou soutěž 

o celkem 12 permanentek na 5 vstupů, propagovanou sociálními sítěmi Facebook 

a Instagram. 

Tabulka č. 20: Celkové náklady – spotřebitelská soutěž 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle: 45; 46; 49] [46] [49] [45] 

Spotřebitelská soutěž Náklady 

Propagace Facebook 2 500 Kč 

Propagace Instagram 2 480,28 Kč 

Permanentky 12 ks 9 000 Kč 

Celkem 13 980,28 Kč 
 

3.3 GDPR 

Jak vyplynulo, ze SWOT analýzy nařízení Evropského parlamentu a rady EU o ochraně 

osobních údajů se zkratkou GDPR, které nabývá účinnosti 25. května 2018, by mohlo být 

pro Yoga House do budoucna hrozbou. Nařízení se týká všech subjektů, které sbírají, 

uchovávají nebo jinak manipulují s informacemi o občanech Evropské unie. Jelikož 

Evropský parlament a rada EU má v úmyslu všechny subjekty motivovat, aby toto 

nařízení dodržovaly, doprovází jeho neplnění velmi vysoké pokuty, a to až do výše 
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20 000 000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti, s tím, že relevantní 

je vyšší částka [22]. 

V zájmu zachování existence spolku Yoga House a tím i jeho spokojených zákazníků,  

by proto bylo vhodné, aby některý z členů spolku absolvoval komplexní školení nebo 

online kurz, díky kterému by porozuměl problematice tohoto nařízení a spolek si mohl 

být jist, že dodržuje všechny jeho části a nemusí se proto obávat zmíněných sankcí, které 

by pro něj mohly býti likvidační. 

Z časového hlediska by bylo příhodné absolvovat kurz, co nejdříve, nejlépe ještě před 

nabytím účinnosti nařízení 25. května 2018. Všechny kurzy jsou jednodenní. 

Online kurz se dá zakoupit od 3 900 Kč, klasické školení se dá, v Brně, absolvovat 

od 3 999 Kč, v Praze se dá zúčastnit kurzu za až 9 990 Kč, k této ceně se ovšem ještě 

musí přičíst částka za cestovné. 

Tabulka č. 21: Náklady na školení – GDPR 

[Zdroj: zpracování dle: 50; 51] [50] [51] 

GDPR Náklady 

školení /online kurz 3 900–9 990 Kč 
 

3.4 Nové lekce 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníci Yoga House by měli ve 45 % zájem 

o zavedení nových typů lekcí, a to nejvíce o Gravid jógu pro těhotné ženy, Acro jógu pod 

vedením lektora a Fly jógu, která se cvičí ve vzduchu pomocí látkového závěsu 

připevněného ke stropu. 

Tyto lekce by bylo vhodné začít provozovat v září, jelikož během letních měsíců lidé 

často jezdí na dovolené a díky hezkému počasí tráví více času venku, v přírodě. Proto 

kdyby byly lekce zavedeny během měsíce června, července či srpna mohlo by být těžce 

rozpoznatelné, zda zákazníci opravdu mají o tyto lekce zájem a začnou je pravidelně 

navštěvovat. 

Celkové náklady na provoz jedné lekce, byly členem spolku vyčísleny zhruba            

na 600-700 Kč. 
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3.5 Hatha jóga 

Ve SWOT analýze byla mezi slabé stránky spolku zařazena lekce Hatha jógy, která je sice 

nadprůměrně navštěvovaná, má však podprůměrné hodnocení v porovnání s ostatními 

lekcemi v dotazníkovém šetření.  

Ke zjištění důvodů podprůměrného hodnocení Hatha jógy by bylo rovněž příhodné zavést 

nové dotazníkové šetření. Toto by mohlo býti spojeno s otázkami ohledně platebních 

metod. 

Co se týká Hatha jógy je třeba zjistit, v čem přesně zákazníkům nevyhovuje, je-li to obsah 

lekce, lektoři či něco zcela jiného. 

Dotazník by mohl být zhotoven elektronicky, například na webových stránkách 

www.survio.com. Tyto stránky, po jednoduché registraci, která obsahuje pouze zadání 

jména, e-mailové adresy a vybrání hesla, poskytují možnost bezplatného vytvoření 

dotazníku online. Ten by mohl spolek rozeslat prostřednictvím e-mailu svým 

registrovaným klientům s prosbou o vyplnění. Stránka Survio po obdržení vyplněných 

dotazníků také vytvoří přehledné tabulky a grafy znázorňující jednotlivé odpovědi 

respondentů. 

Náklady na tento dotazník by se rovnaly nákladům obětovaným příležitosti, toho člena 

spolku, který by se vytvoření, rozeslání a následnému zanalyzování dotazníku věnoval. 

3.6 Souhrn nákladů 

Přesto, že spokojenost zákazníků spolku Yoga House je, dle provedené analýzy, 

nadprůměrná, realizace návrhů by ještě přispěla ke zvýšení stávající úrovně spokojenosti. 

Celkové náklady na realizaci všech návrhů jsou vyhodnoceny v tabulce číslo 21. Rozmezí 

mezi 18 530 Kč a 24 620 Kč je hrubý odhad, jehož součástí je částka 650 Kč, 

což je průměrný náklad na realizaci jedné lekce. Rozdíl v tomto rozmezí vytváří náklad 

na kurz/školení o GDPR, při rozhodnutí využít nejlevnějšího elektronického kurzu, 

který je dostupný, by celkové náklady představovali 18 530 Kč + poplatky společnosti 

zajišťující platební bránu + náklady obětované příležitosti neboli oportunitní náklady. 

Pokud by se spolek rozhodl pro realizaci návrhů, tak by se nejen zvýšila spokojenost 

stávajících zákazníků, ale vynaložené náklady by se brzy vrátily a zhodnotily v podobě 

nově příchozích zákazníků. Toto se týká hlavně spotřebitelské soutěže. 
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Tabulka č. 22: Celkové náklady plynoucí z návrhů 

[Vlastní zpracování dle: 42; 43; 45; 46; 49; 50; 51] 

Návrhy Náklady 

Webové stránky Poplatky za provoz plat. brány + oportunitní N 

Platební brána - platby kartou 1,49 % / 1,95 % z objemu každé platby + 2Kč / 3Kč 

Popis lekcí Oportunitní N 

Spotřebitelská soutěž 13 980 Kč 

Facebook 2 500 Kč 

Instagram 2 480 Kč 

Permanentky 9 000 Kč 

GDPR 3 900-9 990 Kč 

Nové lekce 650 Kč/lekci 

Hatha jóga Oportunitní N 

Celkem 18 530-24 620 Kč + poplatky + oportunitní N 
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3.7 Časový harmonogram realizace návrhů 

Na grafu číslo 15, níže lze vidět časovou posloupnost jednotlivých návrhů od dnešního dne do 31. prosince 2018, kdy by měla skončit 

realizace posledního návrhu, konkrétně spotřebitelská soutěž. 

 

Graf č. 15: Časová osa – realizace návrhů 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala spokojeností zákazníků u vybraného spolku Yoga House. Ta byla 

zkoumána pomocí dotazníkového šetření. Dotazník byl vytištěn oboustranně na papíry 

ve velikosti formátu A4. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 103 respondentů, z nichž 

2 byli vyřazeni, protože nevyplnili zadní stranu dotazníku. Všichni respondenti byli 

zákazníky spolku Yoga House, v jehož provozovně byl dotazník, po 3 týdny, na recepci 

k vyplnění.  

 V první části práce byla popsána teoretická východiska podstatná pro analytickou 

a návrhovou část práce. Jednalo se o popis marketingu, nástrojů, které používá k analýze, 

dále byl popsán marketingový mix, včetně komunikačního mixu, poté byly definovány 

pojmy zákazník a spokojenost a bylo vysvětleno, z čeho plyne spokojenost zákazníka. 

Druhá část práce začala stručným představením Yoga House, z.s. A pokračovala realizací 

jednotlivých analýz. Konkrétně byla prováděna PEST analýza obecného okolí, Porterův 

model pěti sil zanalyzoval konkurenční prostředí, také byl zpracován marketingový mix 

spolku. V neposlední řadě došlo na analýzu dotazníkového šetření. A závěrem této části 

byla SWOT analýza, v níž byly promítnuty výstupy ze všech předcházejících, 

zkoumaných oblastí. 

Ve třetí části práce byly vypracovány návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků 

na základě provedených analýz. Celkem se jednalo o 5 návrhů, doporučení, které byly 

nákladově vyjádřeny a graficky znázorněny na časové ose. Podle časového hlediska byla 

prvním z návrhů návštěva kurzu/školení zabývajícím se problematikou nařízení GDPR. 

Jelikož spolek Yoga House, v důsledku existence rezervačního systému zpracovává 

i osobní informace občanů Evropské unie je pro něj důležité porozumět tomuto nařízení 

a začít jej, co nejdříve dodržovat. Sankce plynoucí z porušení tohoto nařízení jsou velmi 

vysoké. Dalším návrhem bylo zavedení dotazníkového šetření, které by přesně zjistilo, 

o jaké typy plateb by měli zákazníci zájem a také z jakých důvodů byli zákazníci méně 

spokojeni s lekcemi Hatha jógy. Na základě analýzy tohoto šetření by si spolek Yoga 

House mohl vybrat vhodnou společnost pro poskytnutí platební brány. Dále bylo 

doporučeno začít s provozem nových lekcí, o něž zákazníci projevili zájem na podzim, 

po skončení léta, během něhož bývá návštěvnost spolku nižší než v ostatních částech 
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roku. Poslední návrh, z hlediska času, se zabýval vytvořením spotřebitelské soutěže 

o celkem 12 permanentek do jógového studia Yoga House, z.s., která by byla 

propagována na sociálních sítích Facebook a Instagram. A konala by se během listopadu 

a prosince, z důvodu prezence vánočních svátků a Nového roku. 

Hlavním cílem této práce bylo zjištění stavu spokojenosti zákazníků u vybraného spolku 

a vypracování návrhů ke zvýšení úrovně jejich spokojenosti, na základě provedených 

analýz. 

Cíl bakalářské práce byl naplněn, stav spokojenosti zákazníků zjištěn a návrhy ke zvýšení 

úrovně jejich spokojenosti vypracovány.  
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