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1 Úvod 

Všichni dobře vědí, ţe v dnešní době se bez řádně propracovaného marketingu a bez 

rozsáhlého marketingového oddělení ţádná společnost neobejde. A nezáleţí na tom, zda je to 

malá firma, s pár zaměstnanci, nebo společnost s několika pobočkami a s desítkami 

zaměstnanců.  Velmi důleţitým marketingovým prvkem je však také marketingová 

komunikace, které se bude věnovat tato bakalářská práce, autorka totiţ zastává názor, ţe 

marketingová komunikace je jeden ze základních stavebních kamenů úspěšné, a mezi 

zákazníky oblíbené firmy.  

Do podskupiny marketingové komunikace patří direkt marketing, sponzoring, online 

komunikace, osobní prodej, podpora prodeje, a také reklama, která je nezbytná hlavně u zrodu 

nové společnosti, protoţe je to nejlepší a nejúčinnější způsob jak se zviditelnit a dostat se do 

povědomí nových potenciálních zákazníků. Dalším důleţitým prvkem je pak Public relations, 

coţ jsou vztahy s veřejností, neboli se zákazníky.  Je důleţité, aby společnost získávala 

zpětnou vazbu, aby věděla, co si o ní zákazníci myslí, jaké jsou jejich přání a potřeby, protoţe 

cílem společnosti je přece uspokojit tyto potřeby. Pokud se tak stane, firma bude získávat 

loajální zákazníky, kteří budou šířit dobré jméno firmy mezi své známé a přátele, a budou se 

rádi vracet. 

Marketingová komunikace sportovní organizace, v tomto případě plaveckého klubu, 

byla zvolena proto, ţe autorka plave celý svůj ţivot, a několik let také plavala závodně za 

plavecký klub Skagerrak Ostrava. Během své plavecké kariéry poznala mnoho plaveckých 

klubů z České republiky i ze zahraničí. Kdyţ se však podívá zpětně, a z jistého 

marketingového pohledu, zjišťuje, ţe ne kaţdý tým měl vhodně zvolenou marketingovou 

komunikaci a propagaci. Například ten, ve kterém plavala - Skagerrak Ostrava. 

Klub, který byl vybrán, Sports team, působí na Českém trhu jiţ nějakou dobu, ale 

v Ostravě má svou pobočku teprve krátce. Autorka se o týmu dozvěděla teprve před pár 

měsíci a během této dobu svých přátel a pozorováním zjišťovala, zda tento klub vůbec někdo 

zná, a co o něm ví. Klub se nachází v Ostravě – Porubě, kde také byla nalezena většina 

propagačních materiálů. Nebylo jich však mnoho, a proto je tato situace marketingové 

komunikace výhodná pro tento výzkum. Výstupy a poznatky totiţ můţe organizace pouţít pro 

zlepšení stávající komunikace. 
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Cílem bakalářské práce by tedy měla být analýza současného stavu, a vnímání 

marketingové komunikace, která je dle prvotních zjištění nedokonalá. Dále analýza postojů 

potenciálních klientů organizace a navrţení nového komunikačního mixu.  

Bakalářská práce je rozdělena do sedmi částí – úvod, kapitola charakterizující 

sportovní organizaci Sports Team CZ, teoretická část, vysvětlující východiska marketingové 

komunikace, metodická část, kde bude popsána metodika sběru dat, analytická část 

marketingové komunikace sportovní organizace, část, kde budou popsány návrhy a 

doporučení, a závěr.  

Informace budou získány z primárních a sekundárních zdrojů dat a z informací, které 

budou poskytnuty vedením klubu. Praktická část bude obsahovat marketingový výzkum, a 

jeho výsledky pak mohou být pouţity jako podklady pro návrhy a doporučení ke zlepšení 

situace marketingové komunikace klubu. 



8 

2 Charakteristika sportovní organizace Sports Team CZ 

Sports Team CZ je sportovní organizace specializující se na plavání. Organizace je na 

Českém trhu teprve od roku 2011, i přes tento fakt má své pobočky v několika městech a stále 

se rozrůstá. Nyní má jiţ 10 poboček v 8 městech republiky. Hlavní sídlo organizace Sports 

Team CZ se nachází v obci Staré Hradiště, které se nachází v okrese Pardubice, 

v Pardubickém kraji. [1] (historie – viz příloha č. 3) 

2.1 Představení Sports Team CZ 

Sports Team CZ, je organizace, která pomocí sportovních kurzů, skupinových a 

individuálních tréninků, poradenské činnosti, akcí a prodeje plaveckých potřeb poskytuje 

komplexní sluţby v oblasti výkonnostního, vrcholového a rekreačního plavání. Tým se 

prezentuje jako spojení kvality a profesionality, protoţe se od ostatních týmů liší svojí 

profesionalitou, zaloţenou na týmu bývalých nebo stále aktivních vrcholových sportovců, 

kteří mají chuť předávat svoje praktické zkušenosti novým, začínajícím plavcům, nebo těm, 

kteří jiţ plavou a chtějí být stejně dobří jako trenéři a vedoucí.  

Trenéři Sports Team mají mnoho zkušeností, ať z vlastní profesionální plavecké 

kariéry nebo ze školy, a chtějí tyto zkušenosti předávat dál. Plavou celý ţivot a chtějí, aby to 

bavilo i jejich ţáky, a proto trénují nenásilnou a zábavnou formou. [1] 

Mise, poslání, vize  

Misí Sports Team je vychovávat výborné plavce, kteří se tomuto sportu chtějí věnovat 

jak rekreačně, tak vrcholově a zastávají názor, ţe k tomu vede jediná cesta, a to cesta lidským 

přístupem. Organizace si na svých počátcích zvolila poslání, mezi které patří například 

zvyšování úrovně nabízených sluţeb v České republice a podpora sportovního ţivotního stylu 

a kultury.  

Vizí do roku 2016 je silná a sportovní organizace působící na 10 místech po republice 

a její členská základna čítá více neţ 1.000 sportovců, je to silná sportovní organizace 

s pevnými základy, kterou charakterizuje dynamický růst. Olympiáda Rio De Janeiro 2016 je 

pro Sports team startovní oblastí vrcholového sportu. Činnosti Sports Team řídí její hodnoty, 

které si společnost zvolila, patří mezi ně dynamický růst, dlouhodobé vztahy s lidmi, 

profesionalita spolu s nadšením a chutí učit se. Tyto hodnoty jsou dodrţovány všemi trenéry a 

instruktory, a jsou pravidelně kaţdý rok kontrolovány a hodnoceny. [2]  
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2.2 Kurzy plavání 

Kurzy plavaní probíhají v osmi městech České republiky, v Pardubicích, Skutči, 

Chrudimi, Rychnově nad Kněţnou, Litomyšli, Ústí nad Orlicí, Praze a v Ostravě. Působí na 

10 plaveckých bazénech. Sports Team pořádá 7 druhů plaveckých kurzů, ne všechny kurzy 

však probíhají ve všech vyjmenovaných městech, jak z důvodů kapacitních, tak z nedostatku 

personálního obsazení. [3] 

2.3.1 Nabídka plaveckých kurzů Sports Team  

Plavecká přípravka 

„Plavecká přípravka“ je určena pro nejmenší, kteří neumí plavat. Pro tyto děti je velmi 

důleţité, aby měly maximální péči a opatrnost, protoţe od této etapy se budou odvíjet jejich 

další plavecké krůčky k úspěšnému plavání.  

V tomto kurzu se děti učí základním plaveckým dovednostem, mezi které patří 

plavecké dýchání, plavecká poloha, vznášení se, splývání, pády a skoky do vody, orientace ve 

vodě a samotný pocit z vody.  

Kurz je tedy určen pro děti od 4 let a horní hranice je 6 – 8 let, výjimkou mohou být 

také starší děti, které mají strach z vody, nebo se nemohly ze zdravotních důvodů naučit 

doposud plavat. Výuka probíhá nenásilnou a zábavnou formou, aby kurzy děti bavily. Děti 

jsou v dětských bazénech a v brouzdalištích. (viz tabulka 2.1) Návazností na tento kurz je 

„Základní plavecká přípravka“. [4]  

Tab.  2.1 Přehled cen a kurzů plavecká přípravka. 
1
  

Neplavci ve věku od 4 let Kurzy Cena 

Pardubice  Út, Pá 14:00 - 14:45  a) 1.999,- b) 2.999,- 

Skuteč Po 15:00 – 15:45 999,- 

Chrudim St 17:00 – 18:00 1.599,- 

Rychnov nad Kněţnou Po, St 15:00 – 16:00 a) 2.199,- b) 2.999,- 

Praha – PS Slavia Po 18:15 – 19:00 2.499,- 

Praha – Aquacentrum Šutka Čt 18:00 – 18:45 3.199,- 

Ostrava Po, St, Čt 17:00 – 17:45 
a) 1.800,- b) 2.300,- 

c) 2.800,- 

Zdroj [4] 

 

                                                 
1
 a) jednou týdně, b) dvakrát týdně, c) třikrát týdně.  

Ceny jsou uvedeny cca na pět měsíců, podle toho kdy je dítě do kurzu zapsáno. 
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Základní plavecká přípravka 

Tento kurz je určen pro děti od 6 let, kteří se nebojí vody a uţ jsou s ní seznámeni. 

Aby mohli do tohoto kurzu děti nastoupit, musí ovládat alespoň základní plavecké schopnosti, 

jako je dýchání pod vodou, udrţení se na hladině, splývání a plavání s destičkou, nesmí se bát 

do vody skočit a ve vodě by se jiţ měli umět sami orientovat. (viz tabulka 2.2) Na tento kurz 

navazuje kurz „Zdokonalovacího plavání“. [5] 

Tab.  2.2 Přehled cen a kurzů základní plavecká přípravka. 
2
 

Plavci ve věku od 6 let Kurzy Cena 

Pardubice  
Út, Pá 15:45 – 16:30,  

Čt 18:00 – 18:45  
a) 1.999,- b) 2.999,- 

Skuteč Út, Čt 15:00 – 16:00 1.599,- 

Chrudim St 17:00 – 18:00 1.599,- 

Rychnov nad Kněţnou Po, St 15:00 – 16:00 a) 2.199,- b) 2.999,- 

Litomyšl Po, St 15:00 – 16:00 a) 1.999,- b) 2.999,- 

Ústí nad Orlicí Út, Čt 15:00 – 16:00 a) 1.990,- b) 2.990,- 

Praha – PS Slavia Po 18:15 – 19:00 2.499,- 

Praha – Zelený pruh Út 16:00 – 15:45 2.499,- 

Praha – Aquacentrum Šutka Po 18:00 – 19:00 3.199,- 

Ostrava Po, St, Čt 17:00 – 17:45 
a) 1.800,- b) 2.300,- 

c) 2.800,- 

Zdroj [5] 

 

  

                                                 
2
 a) jednou týdně, b) dvakrát týdně, c) třikrát týdně.  

Ceny jsou uvedeny cca na pět měsíců, podle toho kdy je dítě do kurzu zapsáno. 
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Zdokonalovací plavání pro děti 

Kurzy „zdokonalovacího plavání“ jsou nástavbou kurzu „Plavecké přípravky“ a jsou 

určeny dětem, které mají zvládnuty základní plavecké a dovednosti a základy plaveckých 

způsobů. V tomto kurzu by měly děti zdokonalit a vypilovat svůj plavecký způsob. Tento 

proces však trvá několik let plaveckého tréninku a není moţné jej natrénovat bezchybně za 

jedno období kurzu. Avšak to, co se naučí během doby, kdy chodí do kurzu, vydrţí většině 

jedinců po celý zbytek ţivota. (viz tabulka 2.3) Návazným kurzem na kurz „zdokonalovacího 

plavání“ je kurz „Sportovně – kondičního plavání“. [6] 

Tab.  2.3 Přehled cen a kurzů zdokonalovací plavání pro děti. 
3
 

Plavci ve věku od 8 let Kurzy Cena 

Pardubice  Čt 18:00 – 19:00 1.999,- 

Skuteč Út, Čt 16:00 – 17:00 1.599,- 

Chrudim St 17:00 – 18:00 1.599,- 

Rychnov nad Kněţnou Po, St 16:00 – 17:00 a) 2.199,- b) 2.999,- 

Litomyšl Po, St 16:00 – 17:00 a) 1.999,- b) 2.999,- 

Ústí nad Orlicí Út, Čt 16:00 – 17:00 a) 1.990,- b) 2.990,- 

Praha – Zelený pruh Čt 16:00 – 17:00 2.499,- 

Praha – Aquacentrum Šutka Po 18:00 – 19:00 3.199,- 

Ostrava Po, St, Čt 17:00 – 18:00 
a) 1.800,- b) 2.300,- 

c) 2.800,- 

Zdroj [6] 

 

Sportovně – kondiční plavání pro děti 

Tento kurz je určen pro děti (plavce) od 12 let, které by se rády plavání věnovaly 

dlouhodoběji, chtěly by se zlepšovat, zvyšovat svou kondici, avšak nejsou ještě tak dobré, 

nebo se necítí na to, aby plavaly závodně. Kurzy jsou vedeny jako systematický trénink, který 

vede ke zlepšení fyzické kondice. Dále je kurz také vhodný pro děti, které jsou sportovně 

zaloţeny a plavání vyuţívají jako regenerační prostředek a kondiční doplněk pro další 

sportovní aktivity, jako je lyţování, nebo atletika. [7] (viz tabulka 2.4) 

Tab.  2.4 Přehled cen a kurzů sportovně – kondiční plavání pro děti. 
3 

Plavci ve věku od 12 let Kurzy Cena 

Rychnov nad Kněţnou Po, St 16:00 – 17:00 a) 2.199,- b) 2.999,- 

Litomyšl Po, St 17:00 – 18:00 a) 1.999,- b) 2.999,- 

Ústí nad Orlicí Út, Čt 17:00 – 18:00 a) 1.990,- b) 2.990,- 

Zdroj [7] 

                                                 
3
 a) jednou týdně, b) dvakrát týdně, c) třikrát týdně.  

Ceny jsou uvedeny cca na pět měsíců, podle toho kdy je dítě do kurzu zapsáno. 
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Závodní plavání 

Kurz je pro děti, které jsou ambiciózní a rády soutěţí, je veden bývalými závodními 

plavci, tedy profesionály, kteří vědí, co je pro závodění nejdůleţitější a jak se stát těmi 

nejlepšími. Vizí Sports Team je vychovat sportovce, kteří budou rádi závodit a budou 

reprezentovat Českou republiku na evropských a světových soutěţích a také na Olympijských 

hrách. [8] (viz tabulka 2.5) 

Tab.  2.5 Přehled cen a kurzů závodní plavání. 
4
 

Plavci ve věku od 12 let Kurzy Cena 

Skuteč Po, Út, Čt 6:45 – 7:30 a 17:00 – 18:00 1.999,- 

Rychnov nad Kněţnou Po, St 17:00 – 18:00 a) 2.199,- b) 2.999,- 

Zdroj [8] 

 

Plavání pro dospělé - začátečníci 

Dalším a posledním kurzem, který Sports Team provozuje je plavání pro dospělé. To 

je určeno jak pro neplavce, tak pro plavce, které plavání baví, nebo naopak je láká naučit se 

plavat. Dále je určeno pro ty, kterým plavání doporučil jejich ošetřující lékař na odstranění 

zdravotních problémů, které byly způsobeny jiným sportem nebo nemocí. [9] 

Plavání pro dospělé neplavce je tedy určeno pro osoby starší 18 let, které se bojí vody, 

pro osoby, které mají problémy s technikou, dýcháním pod vodou, nebo neměly v ţivotě šanci 

se plavání naučit. V tomto kurzu by měli neplavci překonat svůj strach, naučit se základním 

plaveckým dovednostem, mezi které patří dýchání, splývání a orientace ve vodě a na konci 

kurzu by měli mít z pobytu ve vodě dobrý pocit. [9] (viz tabulka 2.6) 

Tab.  2.6 Přehled cen a kurzů plavání pro dospělé – začátečníci. 
4 

Neplavci - začátečníci Kurzy Cena 

Rychnov nad Kněţnou Po 18:00 – 19:00 2.399,- 

Zdroj [9] 

  

                                                 
4
 a) jednou týdně, b) dvakrát týdně, c) třikrát týdně.  

Ceny jsou uvedeny cca na pět měsíců, podle toho kdy je dítě do kurzu zapsáno. 
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Plavání pro dospělé - pokročilí  

Plavání pro dospělé plavce je určeno také pro osoby starší 18 let, avšak na rozdíl od 

začátečníků je určeno pro dospělé, kteří se vody nebojí, zvládají se udrţet na hladině, jak 

pomocí plaveckého stylu „prsa“ tak pomocí jiných technik, a rádi by posunuli své plavecké 

umění dále a dopilovali plaveckou techniku. Cílem kurzu je doučit plavce novým plaveckým 

technikám a překonat nedostatky a zlozvyky, které si člověk během ţivota osvojil. Tento kurz 

je také účinný na zvýšení kondice a překonání zdravotních problémů. [9] (viz tabulka 2.7) 

Tab.  2.7 Přehled cen a kurzů plavání pro dospělé – pokročilí. 
5
 

Plavci - pokročilí Kurzy Cena 

Rychnov nad Kněţnou St 18:00 – 19:00 2.399,- 

Zdroj [9] 

 

2.3.2 Nabídka plaveckých kurzů v Ostravě 

Ve své práci jsem se zaměřila na konkrétní tým, a to tým Ostravský. Manaţerem 

Ostravského týmu je Dominik Bartoš, který je také bývalý profesionální plavec, reprezentant 

České Republiky a mnohonásobný mistr ČR ve vytrvalostních a polohových disciplinách. Je 

také rekordman na 1500 volným způsobem a první Čech, který pokořil 15-ti minutovou 

bariéru v této disciplíně na 25m bazénu. [10] 

Kurzy probíhají na bazéně při Střední Škole prof. Zdeňka Matějčka, která se nachází 

v Ostravě – Porubě na ulici 17. Listopadu 1123/70. Tento bazén má hloubku vody od 1,2 do 

1,6 m, a díky tomu můţe Sports Team provozovat na tomto bazéně také přípravku pro 

nejmenší a neplavce. Bazén nemá klasickou délku 25 m, ale 23,7 m, tento handicap však není 

pro trénování ţádnou zábranou. (viz příloha č. 14) [11] 

 Ostravský Sports Team neprovozuje kurzy pro všechny věkové kategorie, jak uţ bylo 

zmíněno jak z kapacitních, tak z personálních důvodů. V Ostravě se konají kurzy pouze 3 

kurzy. Pro děti od 4 let, plavecká přípravka pro neplavce (viz tabulka 2.8), pro děti od 6 let, 

základní plavecká přípravka pro plavce (viz tabulka 2.9) a pro děti od 8 let je zde 

zdokonalovací plavání, které je určeno také pro plavce (viz tabulka 2.10). [12] 

  

                                                 
5
 a) jednou týdně, b) dvakrát týdně, c) třikrát týdně.  

Ceny jsou uvedeny cca na pět měsíců, podle toho kdy je dítě do kurzu zapsáno. 
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Tab.  2.8 Přehled cen a kurzů v Ostravě, plavecká přípravka pro děti od 4 let. 

Kdy kurz probíhá:  Cena kurzu: 

Po 17:00 – 17:45  1x týdně  1.800 Kč 

St  17:00 – 17:45  2x týdně 2.300 Kč 

Čt  17:00 – 17:45  3x týdně  2.800 Kč 

Zdroj: [13] 

 

Tab.  2.9 Přehled cen a kurzů v Ostravě, základní plavecká přípravka pro děti od 6 let. 

Kdy kurz probíhá:  Cena kurzu: 

Po 17:00 – 17:45  1x týdně  1.800 Kč 

St  17:00 – 17:45  2x týdně 2.300 Kč 

Čt  17:00 – 17:45  3x týdně  2.800 Kč 

Zdroj: [14] 

 

Tab.  2.10 Přehled cen a kurzů v Ostravě, zdokonalovací plavání pro děti od 8 let. 

Kdy kurz probíhá:  Cena kurzu: 

Po 17:00 – 18:00  1x týdně  1.800 Kč 

St  17:00 – 18:00  2x týdně 2.300 Kč 

Čt  17:00 – 18:00  3x týdně  2.800 Kč 

Zdroj: [15] 

 

Zápisy do kurzů probíhají vţdy na začátku školního roku, a to během měsíce září a 

říjen, a na začátku nového roku, během ledna a února. Ceny kurzů jsou uvedeny na pět 

měsíců, tedy od září do ledna. Kurzy je moţno navštěvovat jednou, dvakrát nebo třikrát týdně, 

dle toho jak dítě navštěvuje jiné krouţky, a hlavně dle toho jak dítě plavání baví. [15]  

2.3 Stávající marketingová komunikace 

Společnost je na trhu teprve krátce, to znamená, ţe by se měla snaţit prosadit se na 

trhu, uvést se do povědomí nových, potenciálních zákazníků. V případě Sports Team CZ jsem 

na internetu, v novinových nebo časopisových článcích nenašla mnoho informací.  

2.4.1 Online komunikace 

Facebook 

Společnost lze najít na internetu, na webových stránkách http://www.sportsteam.cz/, a 

také na sociální síti Facebook. Na Facebooku je moţné kontaktovat jak vedení Sports team, 

tak samotné členy, kteří jsou v této skupině přidáni. (viz příloha č. 12) Na sociální síti je také 
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moţné shlédnout fotky z akcí, závodů nebo samotných trenérů jednotlivých klubů (viz příloha 

č. 13). [2; 16]  

Webové stránky 

Webové stránky jsou přehledné, rozdělené na hlavní stránku, která je společná pro 

všechny plavecké teamy republiky, a další stránky, které jsou rozděleny podle místa, kde jsou 

tréninky konány. [2] 

Stránky jsou laděny do klubových barev, kterými jsou modrá, zelená, bílá. Na úvodní 

stránce se nachází logo společnosti, na kterém je zobrazen panáček se zvednutýma rukama, a 

nápis „SPORTSTEAM.CZ“, celý nápis je modrozelený na bílém pozadí (viz příloha č. 4). 

Dále se na úvodní stránce nachází odkaz na stručnou historii klubu, proč klub vznikl, kdo jsou 

sponzoři, atd. [2] 

V dalším odkazu se dozvíme, jaké akce klub připravuje a informace o událostech které 

proběhly. Mezi akce, které klub pořádá, patří například plavecký kemp pro dospělé, který je 

určen pro dospělé plavce, kteří chtějí strávit trochu volného času se svými přáteli, nebo poznat 

nové lidi, se stejnými koníčky, dále také sportovní kemp pro vrcholové plavce a mnoho 

sportovních akcí pro děti jako jsou letní tábory, výlety a příměstské tábory zaměřené na 

plavání. Na homepage nalezneme také odkaz na e-shop a kontakty na všechny kluby Sports 

Team [17]. Na stránkách jednotlivých měst jsou uvedeny informace o kurzech probíhajících 

v těchto městech, jako je cena, den a čas kurzu, dny zápisu a informace a kontakty na trenéry. 

[2] (viz příloha č. 10) 

E-shop 

Sports Team CZ má nejen pro své členy, ale také pro všechny plavce, zřízený 

specializovaný plavecký e-shop http://www.swim-store.cz/, který je určen pro všechny 

věkové a výkonností kategorie. Je zde moţné koupit vše potřebné jak na rekreační, tak na 

závodní plavání, od plavek, brýlí, čepic, destiček aţ po osušky, tašky a batohy speciálně 

vyrobeny pro potřeby plavce. Dále je zde moţné koupit reklamní plavecké potřeby a doplňky 

s logem Sports Team CZ (viz příloha č. 8). V e-shopu lze zakoupit také základní potápěčské 

vybavení, jako jsou ploutve, šnorchly a potápěčské brýle. [18] (viz příloha č. 11) 
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Blog  

V dubnu roku 2014 zaloţil Sportsteam.cz plavecký blog 

http://sportsteamcz.blogspot.cz/, který je určen pro zákazníky a fanoušky klubu. Na tomto 

blogu se lidé mohou dozvědět o plánovaných akcích, zajímavostech ze sportovní činnosti 

organizace Sportsteam.cz, nebo se mohou dočíst něco o technikách plavání, plaveckých 

stylech a novinkách v plaveckém světě. [22] (viz příloha č. 15) 

2.4.2 Sponzoring 

Generálním partnerem organizace Sports Team CZ je Speedo Česká republika, coţ je 

specializovaná firma, zabývající se plaveckými potřebami, jako jsou například plavky, čepice, 

brýle, plavecké destičky a mnoho dalšího. Mezi další partnery patří swim-store.cz - e-shop 

s plaveckými potřebami, trener-plavani.cz, PROTOTYP, s. r. o. a stavební pozemky Jedlička. 

[2] (viz příloha č. 9) 

2.4.3 Reklama 

Jak jiţ bylo zmíněno, Sportsteam.cz se na trhu konkurence teprve usazuje, a to 

z důvodu, ţe je na trhu poměrně krátce. Tento fakt, udává velkou příleţitost v podobě 

rozšíření reklamy, podpory prodeje apod. Přesto v reklamě hrají často velkou roli finanční 

moţnost firmy, které u začínajícího klubu nejsou velké.  

Mezi reklamu klubu Sportsteam.cz patří reklamní potisk automobilů, patřící pod 

pobočky klubů v Čechách. (viz příloha č. 4). Dále jsou to klubová trička, pánská a dámská, 

nebo také plavecké čepice, které jsou unisex. Dalším propagačním materiálem jsou letáčky 

(viz příloha č. 4), které propagují pouze Sportsteam.cz v Pardubickém kraji, protoţe ostatní 

kluby nemají prozatím dostatek financí pro tento typ propagace. [30] (viz příloha č. 5) 

2.4.4 Podpora prodeje 

Mezi podporu prodeje patří mimo jiné také, nástroje zaměřené na spotřebitele. 

V souvislosti s klubovým e-shopem Swim – Store.cz, je řeč o nepravidelných, ale častých, 

slevových akcích na plavecké potřeby, které jsou umístěny vţdy na facebooku klubu, nebo na 

e-shopu www.swim-store.cz. (viz příloha č. 6) 

2.4.5 Public relations 

Mezi vztahy s veřejností plaveckého klubu patří převáţně sportovní akce konané 

klubem. Patří zde víkendové plavecké kurzy, soustředění, jak letní, tak víkendové, plavecké 

závody konané po celé republice (viz příloha č. 7). Ţe Sportsteam.cz není klub pouze pro děti, 
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dokazuje fakt, ţe pořádá také sportovní akce nejen pro rodiče s dětmi, ale také pro dospělé 

samotné. Lidé se mohou na tyto víkendová plavecká soustředění přihlásit přes facebook, nebo 

přes webové stránky klubu, aniţ by byli členy, a tím tento kurz, který je kaţdý víkend 

zaměřen na jiný plavecký styl, absolvovat. [32] 

Dále zde patří také firemní identita, tedy prezentace firmy na venek. Je nutné, aby 

firma, pokud má více poboček, dodrţovala tuto tzv. firemní identitu, například zachování 

jednotného uţití barev. Logo Sportsteam.cz (viz příloha č. 4) je laděno do modro-zeleno-bíla. 

Tuto barevnou kombinaci tedy dodrţují i na svých webových stránkách, facebooku ale také 

na klubovém oblečení a doplňcích. Důleţité je také dodrţovat stejné grafické prvky a 

typografii v prezenčních materiálech, ve všech pobočkách České republiky.  

2.4 Konkurence na trhu plaveckých klubů  

V Ostravě existuje mnoho dalších plaveckých klubů, některé z nich představují přímou 

konkurenci, a ostatní nepřímou. Mezi hlavní a největší klub Ostravského plavání patří Klub 

plaveckých sportů Ostrava a Skagerrak Ostrava.  

2.5.1 Přímá konkurence 

Klub plaveckých sportů Ostrava KPSO 

Klub působí na Ostravském trhu od roku 1945, kdy to byl ještě odbor sportovního 

klubu Vítkovických ţelezáren.  Jiţ v roce 1946 měla 267 členů a ve stejném roce se plavci 

zúčastnili prvního přátelského závodu s Přerovským plaveckým klubem. [21] 

Nyní má klub mnoho známých a velmi úspěšných plavců, mezi které patří například 

Barbora Závadová, Martin Šlechta nebo Martin Baďura. Kteří nás reprezentují nejen na 

evropských mistrovstvích, ale Barbora Závadová se také účastnila posledních olympijských 

her v Londýně v roce 2012. Mezi plavce, kteří pochází z řad KPS Ostrava patří také 

zakladatel Ostravské pobočky Sports Team CZ, Dominik Bartoš. [21] 

Klub spolupracuje s gymnáziem Dany a Emila Zátopkových v Ostravě. Studenti 

sportovního gymnázia zabývající se plaváním trénují pod KPS Ostrava. Dále klub 

spolupracuje se základní školou Dětská v Ostravě – Porubě, kam se mohou nadané děti 

přihlásit do čtvrtých a pátých tříd. Sportovní třídy jsou zaměřeny na plavání, a tréninky 

probíhají na plaveckém bazéně SAREZA Poruba. [21] 
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Kurzy plavání probíhají na plaveckém bazéně v Ostravě – Porubě, a jsou vţdy v úterý 

a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00, pod vedením zkušených trenérů a cvičitelů, z nichţ většina 

z nich pochází z řad bývalých plavců. Kurzy jsou určeny pro děti od 5 let a jsou vedeny ke 

zlepšení plaveckých technik. [21] 

2.5.2 Nepřímá konkurence 

Skagerrak Ostrava 

Další plavecký klub, který působí na území Ostravy je Skagerrak Ostrava, tento je 

však zaměřen na sportovní a rychlostní potápění s ploutvemi, a je určen pro děti od 

základních do vysokých škol, které ovládají základní plavecké techniky, ale chtějí se naučit 

něčemu novému, něčemu jinému, v tomto případě je to plavání s ploutvemi a monoploutví. 

[22] 

Historie klubu není dlouhá, klub funguje v Ostravě asi od roku 2004. Z počátku se 

neúčastnil ţádných závodů, členové pouze docházeli na tréninky a zlepšovali svou techniku 

pouze tam. V roce 2006 začal klub pořádat soustředění a od té doby se účastní mnoha 

republikových, a několika málo zahraničních soutěţí v kategorii ploutvového plavání. Nyní 

klub působí pod vedením mladého nadaného studenta Masarykovy univerzity v Brně, na 

plaveckém bazéně Ještěrka v Ostravě – Bártovicích. [22] 

Ostatní Ostravské kluby 

Mezi další, menší Ostravské kluby, které se neúčastní ţádných závodů, a jsou určeny 

převáţně pro děti mladšího věku, se zaměřením na výuku plavání patří ZŠ a MŠ Ostrčilova, 

která působí na plaveckém bazéně „Čapkárna“ v Moravské Ostravě, tato plavecká škola je 

určena převáţně pro ţáky základní školy Ostrčilova, ale také pro všechny děti, které se chtějí 

naučit základním plaveckým technikám, z Moravské Ostravy a okolí. [23] 

Dále se v Ostravě nachází mnoho malých plaveckých školiček pro děti mateřských 

školek a předškolního věku a plavání pro maminky s miminky. Ti mohou plavat na bazénech 

společnosti Sareza v Ostravě – Porubě, na „Čapkárně“ v Moravské Ostravě, na Ještěrce 

v Bártovicích nebo na bazéně v hotelu Clarion u Městského stadionu ve Vítkovicích.  

2.6 Makroprostředí  

Makroprostředí povaţujeme za více, či méně předvídatelný prvek, kterému je 

podnikání neustále vystavováno. Jednotlivé prvky makroprostředí můţeme jen těţko ovlivnit, 
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na druhou stranu je jeho působení na podnik velmi silné a neodvratné. Makroprostředí pak 

můţeme rozdělit na tyto části. [24] 

2.6.1 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí má vliv zejména, na počet zájemců o kurz. Vliv má zde 

především výše mzdy v Moravskoslezském kraji, která je kaţdý rok jiná. V roce 2011, kdy 

klub v Ostravě začínal, byla průměrná hrubá mzda 22.593 Kč měsíčně, v roce 2013 stoupla na 

23.212 Kč měsíčně (viz obr. 2.1). I přesto, ţe průměrná hrubá mzda v období mezi lety 2011 - 

2013 stoupla, neznamená to, ţe máme více peněz. Mzda je totiţ závislá na cenách zboţí a 

sluţeb, které v ČR rostou nepřímo úměrně se mzdami, které rostou mnohem pomaleji a méně 

neţ ceny. [25]  

 

Obr.  2.1 Průměrná hrubá mzda v letech 2011 – 2013 

Zdroj [25] 

 

Zde je tedy rozhodující cena za kurz, která je ovlivněna jak pronájmem a provozními 

náklady plaveckého bazénu, tak výší daní, které musí nejen plavecký bazén, ale také klub, 

odvádět státu. Lidé s niţšími příjmy tedy nemají finanční prostředky, aby své děti dávaly do 

krouţků, protoţe je to pro ně „luxus“, který si často nemohou dovolit.   
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2.6.2 Demografické prostředí  

V České republice je okolo 1,5 milionů dětí do 14-ti let, coţ je věková skupina, na 

kterou se zaměřuje většina klubů, které přijímají nové členy do svých řad. Pokud se totiţ 

začne s výukou plavání v co nejniţším věku, kdy se dítě vyvíjí, bude se jeho technika vyvíjet 

správným směrem. V budoucnu pak budou plavecké výsledky dítěte, které začalo plavat dříve 

a pod odborným dohledem lepší, neţ dítěte, které začne plavat později a bez odborného 

dohledu. [26] 

Zájem o plavecké kluby v poslední době mírně klesá, to je způsobeno jak niţšími 

příjmy a vyššími cenami, ale také niţší porodností, která je způsobena hlavně odkládáním 

zaloţení rodiny, z důvodu studia nebo budování kariéry. V roce 2011, kdy plavecký klub 

začínal, byla porodnost v Moravskoslezském kraji cca 5900 dětí ročně, avšak v roce 2013 toto 

číslo kleslo na cca 5650 dětí ročně, coţ způsobilo menší poptávku po plaveckých kurzech. 

[27] (viz obr. 2.2) 

 

Obr.  2.2 Porodnost v letech 2011 – 2013 

Zdroj [27] 

 

2.6.3 Sociálně – kulturní prostředí 

Sociálně kulturní prostředí je dáno především úrovní rodiny, kulturním zázemím, 

věkovou strukturou, ţivotním stylem a zájmy. Záleţí především na rodičích, jak povedou své 

děti, jaké budou mít zájmy a záliby, jak jim budou připravovat půdu pro jejich budoucí ţivoty. 

Je tedy především na nich, zda nechají své dítě celý den doma, kde sedí u počítače a hraje hry. 
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Další, lepší moţností je však rozvíjet dovednosti a záliby svých dětí uţ odmalička, například 

tím, ţe budou navštěvovat různé krouţky, nebo kurzy.  

V Ostravě a okolí je mnoho moţností jak vyuţít volný čas, jedná se jak o kulturní 

instituce, sportovní instituce, parky, lesy a mnoho dalšího. Jen v Ostravě a blízkém okolí se 

nachází mnoho parků (Komenského sady, sad Milady Horákové), Zoologická zahrada, která 

je poslední dobou velmi oblíbená, nejen díky novým sloním přírůstkům, ale také díky 

renovacím a opravám, které lákají nové návštěvníky. Dále je zde mnoho plaveckých bazénů, 

otevřených sportovišť a areálů pro volnočasové aktivity. 

2.6.4 Technologické prostředí  

Mezi technologické prostředí patří například nově se vyvíjející techniky čištění nebo 

filtrování bazénu. Doposud bylo běţné, ţe se bazény čistily chlórem, protoţe to bylo levné a 

snadné, a proto tento způsob vyuţívá většina veřejných bazénů. Avšak v posledních letech se 

začíná spekulovat o faktech, ţe chlór ve velkém mnoţství a v častém kontaktu není zdravý 

pro lidský organizmus, například, ţe způsobuje astma a další koţní onemocnění. Proto se 

začaly menší a především soukromé bazény čistit solí. Tento způsob je o něco málo draţší, 

avšak mnohem prospěšnější pro lidský organizmus. [28] 

2.6.5 Legislativní prostředí  

Hygienické poţadavky na plavecké bazény, jsou upraveny ve vyhlášce 238/2011 sb. 

v §17. Vyhlášky vydává krajské hygienické středisko Moravskoslezského kraje. Tyto 

vyhlášky upravují například kapacitu plaveckého bazénu, která se orientačně stanovuje jako 

jeden a půl aţ dvojnásobek kapacity vodní plochy bazénu, dále připouštění vody z bazénu do 

bazénu, coţ se děje přes průtokoměr, a vše je regulováno prostřednictvím počítače. Ve 

vyhlášce můţeme nalézt také pravidla o bazénových jímkách, povrchu bazénu, filtrech, 

potrubích, pomůckách pouţívaných okolo bazénu, jako jsou ploutve nebo destičky, a mnoho 

dalších. [29] 

2.6.6 Přírodní prostředí  

Přírodní prostředí je v poslední době velmi diskutované, protoţe se čím dál více 

zhoršuje, díky globálnímu oteplování a tvorbě smogu. V minulosti bylo běţné, ţe se děti 

koupaly v místních rybnících, řekách, potocích nebo v jezírkách. Dnes by byla tato zábava 

mnohdy ţivotu nebezpečná, protoţe jsou tyto vodní plochy velmi znečištěné místními 

průmyslovými zónami a čističkami, a není moţné se v nich koupat, často také z legislativních 

důvodů.   
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3 Teoretická východiska 

V této kapitole budou popsána teoretická východiska marketingové komunikace. Bude 

přiblíţen komunikační mix a vysvětleny všechny jeho nástroje (online komunikace, 

sponzoring, reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a direct marketing). 

3.1 Marketingová komunikace  

Komunikace zahrnuje význam, sdílení, společnou účast nebo spolčování, je základem 

všech vztahů mezi lidmi, a proto je komunikace nedílná a velice důleţitá součást 

kaţdodenního ţivota všech lidí bez rozdílu věku, národnosti nebo pohlaví. Pokud by lidé 

spolu neměli moţnost komunikovat, svět by nebyl tam, kde je. Nedomluvili bychom se 

navzájem v osobním ţivotě, o obchodě, lidé by nemohli říct, co potřebují, prodejci by neřekli 

lidem, co oni nabízejí, nic by tedy nefungovalo, tak, jak funguje nyní. A to vše hlavně díky 

komunikaci. [41] 

V dnešní době bychom si měli uvědomit, ţe marketingová komunikace není pouze 

disciplína, která nám pomáhá stimulovat trţní reakci, ale jsou to především marketingové 

techniky, které jsou pomalu přeměňovány na specializované obory. [42] 

Je tedy velice důleţité se na marketingovou komunikaci zaměřit nejen jako na reklamu 

nebo podporu prodeje. Hitem posledních let se stává také online marketingová komunikace, 

která nechává své zákazníky nahlédnout do kaţdodenního chodu své firmy, pomocí blogů 

nebo sociálních sítí. Tímto se snaţí vybudovat si u zákazníků větší důvěru a poodhalit jim 

něco málo o připravovaných produktech nebo sluţbách. [33] 

Pro zefektivnění marketingové komunikace, musíme respektovat celou řadu principů, 

které vychází z mezilidské komunikace. Z tohoto důvodu, by se měli marketéři zaměřit 

především na to, jak bude jejich sdělení vnímáno cílovou skupinou. Názory a pocity z 

výsledné kampaně, z pohledu marketérů, nejsou v této chvíli podstatné, protoţe potřebujeme 

znát názor především těch, pro které je kampaň připravována. [40] 

Na obrázku 3.1 Cílová skupina, nalezneme model, který nám umoţní systematizaci a 

shrnutí nejdůleţitějších fází efektivní marketingové komunikace. Model by měl marketérům 

pomoci se vyhnout velmi častým chybám v marketingové komunikaci, kterých se mohou 

dopustit během přípravy komunikační kampaně, a které následně vedou k neefektivnímu 

vyuţití finančních prostředků a moţnému plýtvání. Tento model bere v potaz poznatky, které 
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jsou klíčové pro marketingovou komunikaci. Jsou to především poznatky z oblasti 

psychologie a mezilidské komunikace. [40] 

 

Cílová skupina 

 

 

 

Obr.  3.1 Cílová skupina  

Zdroj [40] 

Model obsahuje tři důleţité části, které jsou rozděleny na marketingové sdělení, 

cílovou skupinu a „WOM“ neboli ústní podání. V první části nalezneme tři úrovně 

marketingového sdělení. První úrovní je samotné sdělení, které chceme předat, druhou úrovní 

je médium, prostřednictvím kterého je sdělení předáno cílové skupině, a třetí úrovní je 

situační kontext, ve kterém je sílová skupina sdělení vystavena. Úrovně jsou navzájem 

propojeny, a proto nelze ţádnou z uvedených opomenout. [40] 

Prostřední část obsahuje hlavní procesy na straně cílové skupiny, které jsou velmi 

důleţité pro správné fungování marketingové komunikace. Marketingové sdělení by tedy 

mělo cílovou skupinu zaujmout, protoţe pokud se o něco zajímáme, je větší pravděpodobnost, 

ţe se sdělením budeme více zaobírat, a tím je pravděpodobnější, ţe sdělení pochopíme. 

Dalším důleţitým bodem je přesvědčení. Sdělení by mělo cílovou skupinu přesvědčit o tom, 

ţe zrovna toto je to správné, aby cíl změnil postoj nebo chování, a to dle stanovených 

komunikačních cílů. [40] 
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V poslední části modelu je uveden nejdůleţitější faktor, který je pro efektivitu 

marketingové komunikace klíčový. Tímto faktorem je tzv. WOM – word of mouth, neboli 

šíření ústním podáním. Lidské slovo můţe být pro marketéra obrovským přínosem, ale můţe 

být také devastující. Hovoříme s našimi přáteli, rodinnými příslušníky nebo se známými o 

různých produktech nebo sluţbách. [40] 

3.2 Komunikační mix 

Komunikační mix je velmi důleţitou součástí marketingu kaţdé firmy, ať uţ 

začínající, tak zavedené. Tvorbou komunikačního mixu se rozumí vedené informování a 

přesvědčování cílových skupin, kterými mohou být další firmy nebo jiné instituce, které 

naplňují marketingové cíle firmy. [40] 

Základními prvky komunikačního mixu je online marketing, který je prováděn 

prostřednictvím internetu, kde se firma zveřejňuje a prosazuje, sponzoring, který je velmi 

důleţitý u firem, které nemají vysoké příjmy, ale je také pro zviditelnění firmy, která 

sponzoruje. Dalším prvkem je reklama, bez které by se firma neprosadila na trhu, podpora 

prodeje, která zvyšuje prodej různými způsoby, které jsou nejen pro firmu, ale i pro zákazníka 

výhodné. Komunikační mix obsahuje také public relations, coţ jsou vztahy se zákazníky, 

osobní prodej a direct marketing. [40] 

3.3.1 Online komunikace  

Jak je známo, tak rozšířením internetu se velmi změnily všechny podoby 

komunikačního mixu, pouze osobní prodej zůstal mimo dosah tohoto vlivu. Online reklama se 

stala nedílnou součástí všech druhů reklamy a jejích rozpočtů. V dnešní době se podpora 

prodeje neobejde bez platforem pro marketingové soutěţe nebo věrnostní programy, do 

popředí se dostává e-mailing, který postupně vytlačuje direct mailing, neobejdeme se bez 

tiskového servisu a mnoho eventů má své webové stránky, bez kterých by nebylo moţné tyto 

akce propagovat. [40] 

Pomocí internetu můţeme rozšiřovat a zavádět nové produkty, dostávat zavedené 

produkty a sluţby do povědomí nových klientů a zákazníků, a posilujeme image a pověst 

firmy nebo komunikujeme s klíčovými skupinami. Další, důleţitou rolí online prostředí je 

přímý prodej, který je stále oblíbenější mezi českými spotřebiteli všech věkových skupin. 

Ještě v nedávné minulosti se přes internet kupovala pouze elektronika, hardware, domácí 

potřeby a ve výjimečných případech oblečení ze zahraničí nebo hračky. V dnešní době je 

běţné, ţe přes internet nakoupíme vše, na co si vzpomeneme, od oblečení, sportovního 
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vybavení, obuvi, kosmetiky, přes hračky, knihy, vybavení domácnosti, ale také potraviny a to 

nejen ty trvanlivé, ale dokonce čerstvé potraviny jako zeleninu, ovoce, sýry, a to vše vám 

mohou dovézt domů, během pár hodin. [40] 

Online komunikaci tedy můţeme označit řadou pozitivních charakteristik, jako je 

přesné zacílení, personalizace, jednoduchá měřitelnost účinnosti a relativně nízká nákladnost. 

I přesto, ţe je internet v moderním světě masovým médiem, nemůţeme říct, ţe jsou všichni 

„online“. Proto je nutné, aby firmy stále vyuţívaly také tradiční formu reklamy ať uţ tištěnou 

nebo zvukovou. [40] 

Webové stránky  

Webové stránky se v posledních letech stávají nezbytnou součástí komunikačního 

mixu téměř kaţdé firmy.  Webové stránky lze chápat také jako nástroj direct marketingu, 

protoţe umoţňují přímý prodej, nebo jako nástroj public relations, protoţe umoţňují 

komunikaci se všemi klíčovými osobami organizace, ale také jako nástroj podpory prodeje, 

protoţe prostřednictvím internetu můţeme rozdávat kupony, slevy a informovat o akcích a 

soutěţích. [40] 

Při tvorbě úspěšných webových stránek musíme brát v potaz hlavní funkce webu, těmi 

jsou získávání kontaktů na potenciální zákazníky (sales leader), komunikace s klíčovými 

skupinami organizace (stakeholders) a posilování image značky. Pro efektivní fungování 

webu musí být zvolena kritéria. Nejdůleţitější je atraktivnost webu (zajímavý obsah pro 

cílovou skupinu), přesvědčivý obsah (pro naplnění marketingových a komunikačních cílů), 

rychlá a snadná vyhledatelnost (snadno zapamatovatelné názvy a krátká hesla) a jednoduché 

uţití (minimum bariér v orientaci na stránkách). [40] 

Online sociální média 

Tyto média můţeme definovat jako interaktivní online aplikace, které podporují 

tvorbu neformálních uţivatelských skupin. Uţivatelé mohou na těchto sociálních sítích sdílet, 

komunikovat, vyměňovat si záţitky a zkušenosti, nebo sledovat fotografie a hudbu. [40] 

Mezi nejznámější sociální sítě patří Facebook, My Space nebo LinkedIn. Tyto sítě 

fungují na principu povinné registrace a volbě přátel, se kterými následně můţeme 

komunikovat prostřednictvím zpráv, sdílet hudbu, fotky, nebo pocity a zkušenosti. Dále je 

moţné na sociálních sítích vytvářet zájmové skupiny, studijní skupiny nebo je moţné vytvářet 

stránky firem, sluţeb a dokonce výrobků. Prostřednictvím Facebooku je také moţné 
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organizovat akce – eventy, jako jsou koncerty, oslavy nebo kulturní akce všech druhů. Na tyto 

akce pak lze pozvat kohokoliv, koho máme „v přátelích – ve friendlistu“ a pozvaný člověk má 

moţnost buď odmítnout, nebo přijmout toto pozvání. [40] 

Tyto moţnosti sociálních sítí začaly v posledních letech hojně vyuţívat také firmy 

nejen na Českém trhu, které se předhánějí, kdo bude mít více „fanoušků“ a proto pořádají 

prostřednictvím Facebooku soutěţe a informují své zákazníky o akcích, které buď pořádají, 

nebo které sponzorují. „Fanoušci“ značek na sociálních sítích jsou podle zahraničních 

výzkumů mnohem náchylnější k tomu, aby si výrobek dané značky zakoupili nebo alespoň 

doporučili svým známým. [40] 

Blog 

Blogem je myšlená jednoduchá webová aplikace, ve které mohou organizace nebo 

jednotlivci sdílet své názory, nebo sdělovat veřejnosti novinky z oboru nebo zájmové oblasti. 

Čtenářem blogu můţe být jakákoliv osoba, která se na webové stránky blogu buď „prokliká“ 

přes vyhledávač, do kterého zadá poţadovanou informaci, nebo přímým zadáním URL 

adresy. Většina blogů má také moţnost komentovat a vést diskuze ke článkům zveřejněným 

na těchto blozích. [40] 

Blogová komunikace se v posledních letech stala podstatným zdrojem online Word-

of-mout, protoţe blogeři se stávají velmi důleţitými názorovými vůdci, se kterými dnes firmy 

spolupracují podobně jako s novináři. Čím dál častěji se zakládají také firemní blogy, které 

mohou svým působením přispět ke zvýšení návštěvnosti webových stránek. [40] 

3.3.2 Sponzoring 

V posledních letech velmi narůstá role sponzoringu, jako nástroje marketingové 

komunikace a komunikační politiky. Můţeme říci, ţe sponzoring, jako forma komunikace je 

zaloţena na principu sluţby a protisluţby. Tedy sponzor dává firmě k dispozici finanční 

prostředky nebo věcné prostředky, ta mu je oplácí protisluţbou, která mu napomáhá 

k dosaţení marketingových cílů. [38] 

Mezi nejčastější sponzoringové dary patří věcné dary, jako jsou technická zařízení, 

nebo produkty vlastní výroby. Například tiskařská společnost poskytuje sponzorské dary 

sportovnímu klubu ve formě diplomů. Potravinářská firma bude sportovnímu klubu dodávat 

občerstvení na tiskové konference nebo závody. Firmy, které mají zájem sponzorovat nějakou 

činnost, se většinou zaměřují na kulturní či sportovní události, nebo na sociální oblast. Pokud 
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se jedná o sportovní sponzoring, ten zajišťuje největší publicitu při různých sportovních 

akcích, např. loga, dresy nebo billboardy. U kulturního a sociálního sponzoringu je 

mnohem těţší dosáhnout marketingových cílů z důvodu menší viditelnosti. [38]  

3.3.3 Reklama 

Reklama je často povaţována za synonymum marketingové komunikace a to hlavně 

z důvodu, ţe je nejviditelnější částí komunikačního mixu. Patří mezi neosobní masovou 

komunikaci, která ke své propagaci vyuţívá převáţně média, jako je televize, noviny, 

billboardy, časopisy nebo rozhlas. Obsah reklamy vţdy zadává objednatel, kterým můţe být 

firma nebo organizace, která reklamu také platí. Na reklamu se vynakládá velká část 

podnikových prostředků, z důvodu její viditelnosti a moţnosti ovlivnit velké masy lidí. [37] 

Reklamu můţeme definovat také jako „placenou neosobní komunikaci firem, 

neziskových organizací a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní 

v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby patřící do specifické 

části veřejnosti, prostřednictvím různých médií. [37] 

Vysílatel Sdělení 

 Výrobce 

 Skupina 

 Obchodník 

 Druţstvo 

 Nápad 

 Informativní 

 Transformační 

 Institucionální 

 Selektivní nebo obecně pouţitelné 

 Tematické nebo zaměřené na aktivity 

Příjemce Média 

 Zákazník 

 Mezipodnikové prostředí B2B 

 Audiovizuální 

 Tisk 

 Nákupní místa 

 Přímá 

Tab.  3.1 Druhy reklamy 

Zdroj [37] 

Reklamu lze definovat dle subjektu, neboli vysílatele, který vydává sdělení a celou 

reklamu iniciuje, toto provádí na podporu své organizace. Příjemcem reklamy pak můţe být 

buď konečný zákazník, nebo firma, která nakupuje produkty pro další zpracování 

(průmyslová reklama) nebo kvůli obratu (obchodní reklama). Typy reklam můţeme rozlišit 

také podle typu sdělení, kam patří reklama informační a transformační, nebo institucionální. 
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Na podporu konkrétní značky je potom zaměřená selektivní reklama, která můţe být cílena 

také na podporu konkrétní kategorie produktů nebo sluţeb. Dále existuje sdělení tematickou 

reklamou (dobré jméno) a akční reklamou (okamţitá koupě). Posledním rozlišujícím faktorem 

je pouţité médium, které můţe být audiovizuální (reklama v TV) nebo tištěné (letáky, 

billboardy). [37] 

Při tvorbě kampaně je velmi důleţité si určit, na koho bude reklama zaměřena, tedy 

cílovou skupinu, kterou bychom chtěli oslovit. Musíme si říci, zda chceme reklamu směřovat 

na image firmy, nebo na ţivotní styl, kterým budeme apelovat na zákazníky, dále musíme 

zjistit, zda lidé vůbec firmu znají a zda vyuţívají jejích sluţeb nebo kupují její produkty. 

Podle zjištěných dat bude rozhodnuto, zda bude reklama formulována humorně nebo pomocí 

názorných ukázek a záběrů ze ţivota, jestli budeme prezentovat novinky, nebo vyuţijeme 

tradici a historii a zda budeme vyuţívat emoce či přesvědčivé argumenty k provedení koupě. 

Všechny tyto metody by se však měly drţet tzv. zlatých pravidel reklamy, kterými jsou: 

upoutání pozornosti, věrohodnost, nezaměnitelnost, a přesvědčení o vyuţitelnosti produktu 

nebo sluţby. [35] 

3.3.4 Podpora prodeje 

Podpora prodeje, neboli „sales promotion“ je forma neosobní komunikace, která 

podporuje nákupní chování zákazníků a zvyšuje efektivitu prodeje výrobců a producentů 

sluţeb. U určitých kategorií výrobků převyšují náklady na podporu prodeje, náklady na 

reklamu. Ty mohou dosahovat aţ 80 % z celkových marketingových nákladů. Při tvorbě 

komunikační strategie je pak nutné zajistit harmonii mezi reklamní kampaní a akcemi na 

podporu prodeje. [39] 

Pokud budeme zvaţovat, zda vyuţijeme akce na podporu prodeje nebo reklamu, 

musíme vzít v potaz, ţe reklama vyjde z těchto dvou moţností vţdy dráţ, protoţe je 

zajišťována specializovanými firmami. Naopak akce na podporu prodeje si mohou firmy 

zajistit samy, pokud nejde o velmi rozsáhlou akci. [39] 

Podle toho jakou si zvolíme cílovou skupinu, můţeme rozdělit podporu prodeje 

zaměřenou na konečného spotřebitele – „consumer promotion“, na firmy průmyslového 

trhu – „business promotion“, a na obchodní mezičlánky – „trade promotion“. Zde je velmi 

důleţité, stanovit si cíle akcí na podporu prodeje.  Pokud se totiţ zaměříme na konečného 

spotřebitele nebo na zákazníky průmyslového trhu, je vhodné zvolit strategii krátkodobého 

zvýšení objemu prodeje, které podporuje cíle dlouhodobějšího charakteru, jako je loajalita 
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a věrnost zákazníka nebo zvýšení podílu na trhu. U akcí zaměřených na obchodní mezičlánky, 

je naopak vhodné je přesvědčit, aby objednávali zboţí mnohem častěji nebo ve větších 

objemech, protoţe při splnění daných podmínek mohou získat odměnu, v podobě zařazení 

výrobku do nabídky, lepšího umístění na prodejně nebo vymezení větší prodejní plochy. [39] 

K nejvyuţívanějším nástrojům na podporu prodeje, které se zaměřují na konečného 

spotřebitele, pak patří slevové akce a kupóny, vzorky, výhodná balení, soutěţe pro zákazníky, 

prémie nebo poutače v místě prodeje. Vhodným poutačem umístěným v prodejně mohou být 

pořádané ochutnávky, předváděcí akce nebo výherní soutěţe. Tyto akce jsou také často 

doprovázeny moţností si zakoupit zboţí v době konání této prezentace za zvýhodněnou cenu 

nebo s mnoţstevní výhodou. [39]  

3.3.5 Public relations 

Je známo, ţe trţní prostředí přibliţuje úlohy a význam veřejnosti. Veřejnost, jako 

konečný spotřebitel, svým spotřebitelským chováním, velmi ovlivňuje marketingový úspěch. 

Jako pojem, je veřejnost velmi neurčitá kategorie, která je nejčastěji chápána jako součást 

organizačního, územního, státního nebo nadstátního útvaru, kde sdílí společné sociální, 

ekonomické nebo geografické podmínky, a sdílením společných názorů tvoří veřejné mínění. 

[35]   

Veřejné mínění 

Veřejné mínění, v dnešní době velmi získává na váze (např. zvýšení zveřejňování 

průzkumů politických preferencí a reakcí politiků na jejich výsledky), to také souvisí s mírou 

informovanosti, a větším zájmem a vzdělaností lidstva, v důsledku posilování globální 

demokracie. Podstatu marketingového konceptu ekonomiky odráţí také známé rčení „náš 

zákazník, náš pán“, které uznává veřejné mínění na trhu sluţeb a zboţí. Marketingovou 

zásadou ve vztahu s veřejností je velmi důleţité vytvářet dobrou pověst, pochopení, vnímání, 

důvěryhodnost a soulad. Hlavní funkcí public relations je tedy soustavně plánované úsilí, 

které vede k dosaţení dobré vůle a ke vzájemnému porozumění mezi firmou a veřejností. [35] 

Hlavním cílem public relations, firem na trhu zboţí a sluţeb, je zvýšení prodeje. 

Nezbytnou součástí tohoto cíle je také tvorba porozumění činnosti podniku, a tvorba dobrého 

jména uvnitř i vně firmy. Dále je velmi důleţité, aby zákazník měl pocit, ţe podnik je pro 

prospěšný a jeho výrobky nebo sluţby jsou uţitečné. [35] 
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Image 

Další funkcí public relations je tedy tvorba dobrého jména a pověst u veřejnosti, tedy o 

image. Jde o souhrnné představy, postoje, pocity a soudy veřejnosti o firmě. Na tvorbě image 

se podílí zejména spolehlivost, kvalita, vyrovnaná cena nebo péče o zákazníky předprodejní, 

prodejní a poprodejní. V praxi se pak často stává, ţe se image staví nad jakost, cenu a 

prezentaci produktu. Tímto způsobem se však dá vybudovat nejen pozitivní, ale také velmi 

negativní image, protoţe sniţování kvality můţe vést k odsouzení firmy a následnému 

ignorování ze strany veřejnosti. [35] 

Event 

Event je chápán jako organizovaná společenská událost často zábavného charakteru, 

která má většinou postranní záměry. Pořadatelé totiţ těmito akcemi sledují své záměry, od 

kterých si slibují konkrétní výstupy. Tímto výstupem můţe být například přímé oslovení 

příjemce, které je vhodné doprovodit navozením dobré atmosféry, která můţe přinést nové 

vztahy a klienty, nebo propagaci výrobku či sluţby. Event, pokud je dobře zorganizován a 

jsou zvoleny vhodné techniky, měl by přinést příjemci emocionální záţitek, který se mu vryje 

do paměti a tím si uchová určité informace. [36] 

3.3.1 Osobní prodej 

Osobní prodej je nejstarším nástrojem komunikačního mixu, který si i přes rozvoj 

nových forem prodeje, modernizaci médií a technologii, stále udrţuje své postavení 

v marketingové komunikaci mnoha úspěšných firem. [40] 

Největší výhodou osobního prodeje pro firmy, je přímý kontakt se zákazníkem nebo 

jinou firmou, který umoţňuje okamţitou zpětnou vazbu, individuální komunikaci a často také 

větší věrnost a loajalitu zákazníků. Výhodou přímého kontaktu je také to, ţe prodejci, kteří 

jsou v intenzivním přímém kontaktu se zákazníky, mohu lépe pochopit jejich přání a potřeby, 

osobní očekávání a motivaci. Díky tomuto, lze zákazníkovi připravit individuální nabídku, 

která bude vyhovovat přesně jeho potřebám. [40] 

Osobní prodej zahrnuje v podstatě tři druhy prodeje, prodej na trhu B2B, prodej 

distributorům a velkoobchodníkům a prodej maloobchodníkům a přímý prodej. U prodeje na 

B2B trzích, jsou hlavními prodávanými artikly výrobní prostředky a materiál konečným 

výrobcům. Pokud firma prodává velkoobchodu a distributorům, prodává nejčastěji finální 

produkty, které se pak dále šíří na další B2B trh, nebo na B2C trh, tedy konečnému 

spotřebiteli. Zatímco velké firmy prodávají svoje produkty přímo maloobchodníkům, protoţe 
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mají dostatek prostředků na vybudování prodejní sítě, menší a malé firmy prodávají 

prostřednictvím tzv. distributorů, kteří výrobek nabízí na trhu B2B nebo prodávají dále 

konečnému spotřebiteli. Prodej maloobchodníkům a přímý prodej jsou typy osobního prodeje, 

kdy prodejce komunikuje a prodává přímo konečnému spotřebiteli na spotřebitelském trhu. 

[40] 

3.3.2 Direct marketing 

Direct marketing neboli přímý marketing, se vyvinul jako alternativa osobního 

prodeje, který byl však mnohem draţší a personálně náročnější. U direct marketingu, na rozdíl 

od jiţ zmiňovaného osobního prodeje, nemusí prodejce chodit za zákazníkem osobně. Stačí, 

kdyţ prodejce vytvoří kvalitní a přehlednou nabídku a zašle ji zákazníkovi poštou, nebo 

„direct mailingem“. [40] 

Od doby, co se direct marketing objevil na trhu, zaznamenal mnoho významných 

změn, které z něj v dnešní době dělají velmi oblíbenou disciplínu komunikačního mixu. 

Direct marketing je tedy moţné definovat jako nástroj komunikačního mixu, který umoţňuje 

přesné zacílení, výraznou adaptaci sdělení a vyvolání okamţité reakce u cílové skupiny. [40] 

Existují tři formy direct marketingu, nejoblíbenější je „direct mailing“, jsou to sdělení, 

která se šíří prostřednictvím internetu (e-maily a e-mailové newslettery), další jsou sdělení 

zasílaná poštou nebo kurýrní službou (katalogy, broţury a direct maily) a třetí formou jsou 

sdělení předávaná telefonicky (telemarketing a mobilní marketing). [40] 

Direct marketing, by se dal v podstatě definovat jako forma zacílenější reklamy. 

Reklama je ale určena všem, kteří se na ni podívají nebo ji slyší. Avšak direct marketing se 

zaměřuje na uţší segmenty tzv. mikrosegmenty, nebo dokonce na jednotlivce. Tímto 

způsobem se také šetří finanční prostředky, protoţe se neplýtvá na jedincích, kteří nejsou pro 

firmu perspektivní. Firma má vybudovanou, a stále doplňovanou databázi, ve které má 

uloţena a uspořádána data jak o stávajících, tak o potenciálních zákaznících. [40] 
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4 Metodika sběru dat 

Tato kapitola se zabývá marketingovým výzkumem, který je chápán jako systematické 

a organizované shromaţďování, porovnávání a vyhodnocování dat, které mohou pomoci 

organizaci při vedení a rozhodování jejích činností a při kontrole důsledků rozhodnutí. Celý 

proces se skládá ze dvou částí, z přípravné fáze a z realizační fáze, které na sebe navazují.  

4.1 Přípravná fáze 

V této podkapitole bude přiblíţena přípravná fáze marketingového výzkumu, tedy 

tvorba výzkumu, od formulování hypotéz, přes volbu metody sběru dat, dále bude zvolen 

způsob sběru dat a bude vybrán výběrový soubor respondentů.  

4.1.1 Cíl a obsah výzkumu 

Výzkumným problémem je nedokonalá marketingová komunikace s veřejností. Tudíţ 

je hlavním cílem mé práce, analýza současného stavu marketingové komunikace plaveckého 

klubu, a zjištění, jak je nynější komunikace vnímána veřejností a potenciálními zákazníky. 

Jedná se především o rodiče dětí moravskoslezského kraje, konkrétně Ostravy a jejího 

blízkého okolí.  

Dalším, vedlejším cílem je analýza postojů potenciálních klientů organizace, a 

následné navrţení nového komunikačního mixu, který by měl přilákat nové zákazníky, moţné 

sponzory a partnery klubu.  

4.1.2 Formulování hypotéz 

Zvolené hypotézy byly navrţeny společně s manaţerem Ostravského klubu 

Dominikem Bartošem, na základě jeho zkušeností a informovanosti o organizaci klubu 

z vedoucí pozice. 

Hypotéza 1: Plavecký klub Sportsteam.cz nebude znát více neţ 50 % dotazovaných.  

Hypotéza 2: Lidé preferují zkušenosti a doporučení od známých, před informacemi psanými 

na internetu nebo v tisku.  

Hypotéza 3: Více neţ 40 % respondentů preferuje osobní komunikaci s klubem (osobní 

setkání), před telefonním kontaktem, facebookem, emailem nebo webovými 

stránkami. 
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4.1.3 Metoda sběru dat 

Sběr dat byl proveden metodou osobního dotazování, z důvodu lepší kontroly při 

vyplňování dotazníku a moţnosti ovlivnit výběrový vzorek respondentů. Osobním kontaktem 

se vyskytla moţnost zamezit špatnému vyplnění dotazníku z důvodu neporozumění, špatného 

vyloţení nebo vynechání otázky.  

Základní soubor  

Soubor tvoří rodiče dětí ve věku od 4 let, z Ostravy a okolí. Tato věková hranice byla 

zvolena na základě provozovaných kurzů v Ostravské pobočce Sportsteam.cz 

Výběrový soubor  

Výběrový soubor bude tvořen maximálně 170 respondenty, kteří budou vybráni 

technikou vhodného úsudku. Budou to rodiče prvních a druhých tříd základních a mateřských 

škol v Ostravě, ze zájmových krouţků z Ostravy a z míst, kde se koncentrují rodiče se svými 

dětmi.  

4.1.4 Způsob sběru dat 

Dotazování bude probíhat osobním dotazováním v Ostravských školách a školkách, 

kde budou rodiče dětí poţádáni, při příchodu do školy, o vyplnění krátkého dotazníku. Další 

část dotazníků bude získána dotazováním u přátel, známých, a lidí na ulici např. 

v Komenského sadech, na Hlavní třídě v Ostravě – Porubě a dalších veřejných místech, kde se 

rodiče s malými dětmi shromaţďují. 

4.1.5 Časový harmonogram 

Dle níţe přiloţeného harmonogramu (tabulka 4.1) budu provádět všechny činnosti 

výzkumu, který bude probíhat od ledna, kdy bude započata příprava dotazování, aţ do května, 

kdy bude samotná práce odevzdána.  

Tab.  4.1 Časový harmonogram  

Činnost/Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen 

Příprava výzkumu      

Pilotáž      

Sběr dat      

Analýza výsledků      

Prezentace výsledků      
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4.1.6 Pilotáž 

Před započetím samotného dotazování na veřejnosti, byla provedena pilotáţ na 6-ti 

testovacích respondentech, kteří měli ověřit srozumitelnost a formulaci, konzistentnost a 

logickou návaznost otázek v dotazníku. Díky pilotáţi byly zjištěny malé nedostatky, které 

byly po provedení pilotáţe odstraněny.  

Bylo zjištěno, ţe pokud někdo odpoví na otázku „Znáte webové stránky plaveckého 

klubu Sportsteam.cz“ – Ne, nemá moţnost odpovědět na následující otázku „Webové stránky 

plaveckého klubu Sportsteam.cz se mi jeví jako“, protoţe tyto stránky nikdy neviděl. Z tohoto 

důvodu musel být vloţen odkaz k předchozí otázce, aby další přeskočil, a pokračoval tou, na 

kterou dokáţe odpovědět. 

4.1.7 Tvorba dotazníku 

Pro tvorbu marketingového výzkumu byl vytvořen dotazník, který obsahoval 16 

otázek, z toho 13 bylo všeobecně zaměřeno a 3 otázky byly identifikační (viz příloha č. 2). 

Otázky byly řazeny za sebou podle logické návaznosti, a otázky se stejným zaměřením, byly 

řazeny společně. Identifikační otázky byly řazeny na závěr. 

Všeobecné otázky byly zvoleny především uzavřené, protoţe uzavřené otázky jsou 

lépe zpracovatelné a u respondentů oblíbenější, z důvodu menší náročnosti na fantazii a 

přemýšlení. U otázek, kde by mohl respondent mít jiný názor, neţ bylo uvedeno, nebo by mu 

moţnost nevyhovovala, byla dána moţnost „jiné“, kde mohl respondent svůj názor vyjádřit. 

V dotazníku byla obsaţena také filtrační otázka, která byla umístěna hned na začátek 

dotazníku, aby zabránila zbytečnému vyplňování dotazníku  

4.2 Realizační fáze 

V realizační fázi bude popsán průběh celého marketingového výzkumu, bude zde 

uvedena doba, místo a způsob dotazování. Na konci kapitoly bude uveden způsob zpracování 

dat získaných dotazováním a budou vyhodnoceny identifikační otázky. 

4.2.1 Sběr dat 

Samotný sběr dat, probíhal v měsíci březnu. Sběr byl rozdělen na více částí, avšak vše 

probíhalo formou osobního dotazování. Z důvodu časové náročnosti, však bylo celé 

dotazování rozděleno na dotazování ve školách, dotazování mezi obyvateli Ostravy.  
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4.2.2 Zpracování shromážděných údajů 

Shromáţděná data z dotazníků jsem přepsala do tabulkového editoru Excel, odkud 

jsem data převedla do statistického programu IBM SPSS Statistics. V tomto programu byly 

vytvořeny k jednotlivým otázkám frekvenční a kontingenční tabulky. Grafické výstupy, jsem 

převedla zpět do tabulkového editoru Excel, kde jsem všechny upravila.  

4.2.3 Výběrový soubor 

Dotazováním bylo získáno o něco méně respondentů, neţ bylo zvoleno v přípravné 

fázi, tedy 150. Tito respondenti byli získáni z prvních a druhých tříd základní školy 

Waldorfská – Porubská pobočka, dále od rodičů, jejichţ děti navštěvují druţinu základní 

školy Jugoslávská v Zábřehu. Další respondenti byli získáni z řad autorčiných přátel a rodiny, 

z dotazování na Ostravských ulicích, v Komenského sadech a na pískovištích v Ostravě – 

Porubě. 

Procento množství rodin s uvedeným počtem dětí 

Z grafu v obr. 4.1 můţeme vyhodnotit, jak početné jsou rodiny dotazovaných. 

Nejčastěji, měli dotazovaní 2 děti 34,7 %, coţ je schéma běţné rodiny. Dále mělo 32,7 % 

dotazovaných pouze 1 dítě, coţ je fenoménem dnešní uspěchané doby, kdy lidé dávají 

přednost vzdělání a kariéře, před budováním rodiny. 

Překvapivým výsledkem však byl počet 27,3 % rodin se 3 dětmi, coţ je poměrně 

vysoké procento, avšak toto bude pravděpodobně faktem, ţe mají například dvě starší děti a 

jedno malé. Nejmenším, ale nejméně překvapivým výsledkem bylo 5,3 % rodin se 4 dětmi. 

 

Obr.  4.1 Procento rodin s uvedeným počtem dětí 
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Nejvyšší dosažené vzdělání 

Analýzou této otázky, jejíţ graf se nachází v obr. 4.2, jsme zjistili vzdělanostní 

strukturu respondentů. Nejvíce respondentů tedy dosáhlo vysokoškolského vzdělání 42,7 % a 

druhým nejčastějším vzděláním byla střední škola s maturitou 26,7 %. Nejméně respondentů 

pak opovědělo, ţe vystudovalo pouze základní školu, a to 3,3 % dotazovaných.  

 

Obr.  4.2 Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Bydliště dotazovaných 

U další otázky jsme zjišťovali, odkud respondenti pochází. Nejvíce respondentů, jak 

lze vidět v grafu (obr. 4.3), pocházelo z Ostravy – Zábřeh 22 %. Druhou nejčastější uvedenou 

částí Ostravy je Ostrava – Poruba 15,3 %, stejný počet respondentů jako v Porubě, tedy 

15,3 % bylo z Mariánských hor. Nejméně respondentů pak pocházelo z Ostravy – Svinov, 

těch bylo 6,7 %.  

 

Obr.  4.3 Bydliště  
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5 Analýza marketingové komunikace klubu 

V této kapitole budou vyhodnoceny výsledky marketingového šetření. Dále zde bude 

provedeno třídění prvního, a druhého stupně dle závislosti na vzdělání a dle závislosti na 

místě bydliště. V závěru pak budou vyhodnoceny hypotézy, které byly zvoleny v minulé 

kapitole.  

5.1.1 Zájem o plavání a znalost plaveckých klubů 

Návštěvnost plaveckých klubů v Ostravě  

I přes dnešní uspěchané tempo ţivota, kdy se rodiče snaţí své děti zabavit všemi 

různými způsoby, aby měli přes týden čas chodit do práce a ještě mít odpoledne chvíli klid 

vyšlo z dotazníkového šetření, ţe 60 % dětí nenavštěvuje, nebo nikdy nenavštěvovalo ţádný 

plavecký kurz, který by tento volný čas poskytnul, ale také naučil dítě základním plaveckým 

dovednostem. Tento fakt nám ukazuje obr. 5.1. 

 

Obr.  5.1 Návštěvnost plaveckých klubů v Ostravě 

 

Toto zjištění můţe být dáno také faktem, ţe v dnešní době stále rostou ceny sluţeb a 

zboţí, a tudíţ, často lidé s niţším vzděláním, nemají tolik peněţ, aby mohli své dítě dát do 

nějakého krouţku. Důvodem můţe být také fakt, ţe lidé nemají zaměstnání, nebo pracují 

pouze na poloviční úvazek. Tito lidé pak mají čas být se svými dětmi doma, nebo mají čas je 

učit základním plaveckým stylům sami.   
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Závislost vzdělání a návštěvnosti plaveckých kurzů.  

V průběhu vyplňování dotazníků samotnými respondenty to vypadalo, ţe výsledek 

bude velmi ovlivněn vzděláním, protoţe lidé s vyšším vzděláním mají méně času z důvodu 

vyššího zaneprázdnění pracovními povinnostmi. Po vyhodnocení otázky v porovnání se 

vzděláním, sice vyšlo, ţe pouze 20 % rodičů se základním vzděláním umoţnilo svému dítěti 

(dětem) absolvovat plavecký kurz, ale jiţ od rodičů se střední školou bez maturity se výsledky 

pohybují nad 35 %. V obr. 5.2, který vyšel z tabulky (viz příloha č. 1 objekt 1), tedy můţeme 

vidět, ţe 43,8 % rodičů s vysokoškolským vzděláním umoţnilo svému dítěti (dětem) 

navštěvovat plavecký kurz.  

Tato čísla jsou sice poněkud vyšší neţ u lidí se základním vzděláním, avšak pořád je to 

poměrně malé procento absolventů těchto kurzů, kdyţ uváţíme, jak je plavání zdravotně 

velmi prospěšné a pro malé děti také zábavné. 

 

Obr.  5.2 Vliv vzdělání na návštěvnost plaveckých kurzů 
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Přihlášení dítěte (dětí) do plaveckého kurzu 

Na předchozí otázku, plynule navazuje další otázka, ve které měli rodiče uvést, zda 

chtějí nebo nechtějí přihlásit své dítě do plaveckého kurzu. V průběhu dotazníkového šetření, 

odpovědělo na tuto otázku několik respondentů negativně, tedy ţe nechtějí své dítě (děti) 

přihlásit do ţádného plaveckého klubu. Tuto odpověď často odůvodňovali tím, ţe jejich dítě 

nemá jiţ ţádný volný čas na další krouţky, ţe je plavání zbytečné, nebo ţe jsou plavecké 

kurzy příliš drahé, atd. Tyto dotazníky tedy byly z vyhodnocení vyloučeny a zbyly pouze ty, 

s odpovědí ano, nebo ano, ale ještě nevím kam.  

Pokud respondenti odpověděli „Ano“, těch bylo 17,3 %, byli dále poţádáni, aby uvedli 

název konkrétního plaveckého kurzu, do kterého chtějí své dítě (děti) přihlásit. V této 

odpovědi respondenti nejčastěji odpovídali Klub Plaveckých Sportů Ostrava, Plaveckou 

školičku
6
 a Sportsteam.cz se umístil na třetím místě. Rodičů, kteří ještě nevěděli, do jakého 

plaveckého kurzu by své dítě (děti) chtěli dát, ale do nějakého ano, bylo 82,7 %. 

 

Obr.  5.3 Přihlášení dítěte (dětí) do plaveckého klubu 

 

  

                                                 
6
 Plavecká školička – jsou to menší plavecké školy nacházející se v Ostravě (Bonifác, hotel Clarion, 

plavecký bazén Vítek, Plaváček, Rydera) nebo plavání dětí ve škole (ZŠ Waldorfská, která vlastní svůj plavecký 

bazén.) 
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Znalost plaveckých klubů v Ostravě 

Další otázka byla formou otevřené odpovědi, respondenti zde měli vypsat všechny 

plavecké kluby v Ostravě, které znají. Následnou analýzou byly výsledky uspořádány do 

jednotlivých moţností. Z obr. 5.4 můţeme vidět, ţe nejčastější odpovědí byl Klub Plaveckých 

Sportů v Ostravě, který uvedlo 44,6 % dotazovaných. Tento klub je v současné době zároveň 

největším konkurentem klubu Sportsteam.cz, který se dotazníkovém šetření umístil na třetím 

místě s 24,7 %. Nejméně lidé uváděli plavecký klub Kenny 11,3 %, coţ je plavání pro 

miminka a Skagerrak Ostrava 10,7 %, který je kurzem ploutvového plavání. 

 

Obr.  5.4 Znalost plaveckých klubů v Ostravě 

 

5.1.2 Získávání informací 

Další částí kapitoly jsou moţnosti získávání informací, tedy informací o plaveckých 

klubech, do kterých by rodiče chtěli dát své dítě (děti). V grafu na obr. 5.5 vidíme, ţe 

nejčastějším zdrojem pro vyhledávání informací je internet, který by si za zdroj informací 

zvolilo 86 % dotazovaných. Výsledek je ovlivněn především trendem dnešní doby, kdy 

většina z nás, veškeré informace vyhledává na internetu, protoţe je moţné na něm najít téměř 

vše.  

Přesně opačný výsledek pak vykazuje tisk, který zvolilo pouze 24,7 % respondentů, to 

je způsobeno rozšířením internetových uţivatelů, kteří postupně tisk zavrhují, a ten je 

internetem vytlačován.  
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Volba prostředku pro vyhledávání informací o plaveckém klubu 

 

Obr.  5.5 Prostředky pro vyhledávání informací 

 

Na volbě zdroje pro vyhledávání informací, má podíl také vzdělání, ikdyţ ne tak 

značný, jak bylo původně, při tvorbě dotazníku, myšleno. Z tabulky 5.1 můţeme vyčíst, ţe 

internet si zvolila většina respondentů z kaţdé vzdělanostní skupiny. U vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů dosáhl internet 93,8 %, coţ se velmi neliší od rodičů se základním 

vzděláním, kteří si internet vybrali v 80 % případů. U všech zobrazených kategorií vzdělání se 

na druhém místě umístily reference přátel. Zde se výskyt odpovědi pohyboval od téměř 50% 

do 71,9%.  

Tab.  5.1 Vliv vzdělání na volbu zdroje informací 

 

Kde byste hledal/a 

informace o plaveckém 

klubu? 
 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Celkem 
Základní 

Střední 

bez 

maturity 

Střední s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Internet 
Count 4 11 33 21 60 129 

% 80,0% 84,6% 82,5% 75,0% 93,8%   

Tisk ( časopisy, 

noviny) 

Count 1 8 10 8 10 37 

% 20,0% 61,5% 25,0% 28,6% 15,6%   

Rodina 
Count 1 4 6 8 23 42 

% 20,0% 30,8% 15,0% 28,6% 35,9%   

Přátelé, známí 
Count 3 8 20 13 46 90 

% 60,0% 61,5% 50,0% 46,4% 71,9%   

Celkem Count 5 13 40 28 64 150 

86% 

60% 

28% 
24,70% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Internet Přátelé Rodina Tisk



42 

 

Volba klíčových slov při vyhledávání informací na internetu 

Následující tabulka 5.2, nám ukazuje volbu klíčových slov při hledání informací o 

klubech na internetu, v závislosti na nejvyšším dosaţeném vzdělání. Z grafu vyplývá, ţe 

nejčastěji zvoleným slovem, a to jak u vysokoškolsky vzdělaných rodičů, tak u vyššího 

odborného vzdělání „plavání v Ostravě“. To si zvolilo 65,6 % s VŠ vzděláním a 60,7 % 

s vyšším odborným vzděláním. Celkově nejmenší počet výskytů se objevil u „školy plavání“, 

kde byl maximální výskyt 36,8 % u střední školy s maturitou. 

Tab.  5.2 Vliv vzdělání na volbu klíčových slov u vyhledávání na internetu 

Jaká klíčová slova 

byste zadal/a do 

vyhledávače, pokud 

byste hledal/a přes 

internet? 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Celkem 
Základní 

Střední 

bez 

maturity 

Střední s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Plavání v 

Ostravě 

Count 0 6 16 17 42 81 

% 0,0% 46,2% 42,1% 60,7% 65,6%   

Plavecká škola 
Count 0 8 13 12 22 55 

% 0,0% 61,5% 34,2% 42,9% 34,4%   

Plavecký kurz 
Count 1 6 14 13 23 57 

% 20,0% 46,2% 36,8% 46,4% 35,9%   

Školní plavání 
Count 0 3 1 9 4 17 

% 0,0% 23,1% 2,6% 32,1% 6,3%   

Plavání dětí 
Count 1 7 16 10 24 58 

% 20,0% 53,8% 42,1% 35,7% 37,5%   

Plavecká škola 

Ostrava 

Count 3 0 1 1 4 9 

% 60,0% 0,0% 2,6% 3,6% 6,3%   

Celkem Count 5 13 39 28 65 150 
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5.1.3 Sportsteam.cz 

Znáte plavecký klub Sportsteam.cz v Ostravě – Porubě? 

V obr. 5.6 vidíme, ţe z celkového počtu 150 respondentů, odpovědělo kladně na tuto 

otázku pouze 24,7 % dotazovaných. Odpověď „ne“ zaznačilo do dotazníku 75,3 % 

dotazovaných. Toto číslo by mělo být pro vedení plaveckého klubu Sportsteam.cz poměrně 

zaráţející, protoţe z celkového počtu respondentů ho znala pouze ¼.  

 

Obr.  5.6 Znalost plaveckého klubu Sportsteam.cz 

 

Vliv bydliště na znalost plaveckého klubu Sportsteam.cz  

Očekávalo se, ţe nejvíce respondentů, kteří znají plavecký klub Sportsteam.cz bude 

pocházet z Ostravy – Poruby nebo nejbliţšího okolí. Toto se potvrdilo pouze částečně, 

protoţe z Ostravy – Poruby znalo plavecký klub pouze 26,10 % dotazovaných, avšak 

z Ostravy – Svinov znalo plavecký klub téměř o 15 % více, tedy 40 % respondentů. (příloha 

č. 1 objekt 2) 

Obr.  5.7 Vliv bydliště na znalost plaveckého klubu Sportsteam.cz  
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Vliv vzdělání na zdroj informací 

Z grafu v obr. 5.8 můţeme vidět, ţe lidé s niţším vzděláním často preferují jako zdroj 

informací internet. Na druhou stranu lidé s vyšším vzděláním mají často širší portfolio zdrojů, 

protoţe mezi své zdroje volí také reference od přátel, známých a rodiny. Jak vidíme v grafu, 

aţ po respondenty se střední školou s maturitou volí převáţně internet, který se u vyšší 

odborné školy začíná vytrácet.  

 

Obr.  5.8 Vliv vzdělání na zdroj referencí 

 

Volba registrace dítěte (dětí) do plaveckého klub Sportsteam.cz 

U této otázky byli respondenti dotázáni, zda by své dítě přihlásili do plaveckého klubu 

Sportsteam.cz. Z celkového počtu, odpovědělo na tuto otázku „ano“ 70,3 % respondentů a 

pouze 5,4 % dotazovaných „ne“, coţ je pro plavecký klub pozitivní zpráva, protoţe 

respondenti neodmítají moţnost registrace svého dítěte (dětí). (viz obr. 5.9) 

 

Obr.  5.9 Registrace dítěte (dětí) do plaveckého klubu 
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Vliv dosaženého vzdělání na znalost webových stránek Sportsteam.cz 

Respondenti, kteří na otázku odpověděli „ano“, těch bylo 40,5 %, měli napsat přesný 

název URL adresy. Další moţností byla odpověď „ano, ale na přesný název si 

nevzpomínám“, kterou si vybralo 37,8 % dotazovaných. Pokud odpověděli „ne“, tak stránky 

neznali, nemohli odpovědět na další otázku, těchto respondentů však bylo pouze 21,6 %. (viz 

příloha č. 1 objekt 3)  

Při vyhodnocení otázky v závislosti na vzdělání (viz obr. 5.10), bylo zjištěno, ţe 

100 % respondentů se základním vzděláním si nevzpomnělo na přesný název webových 

stránek a 100 % respondentů se střední školou bez maturity neznalo webové stránky klubu. 

U vysokoškolsky vzdělaných rodičů převaţovala znalost webových stránek 56,3 % a pouze 

6,3 % neznalo stránky vůbec.  

 

Obr.  5.10 Vliv vzdělání na znalost názvu URL adresy 
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Kvalita webových stránek Sportsteam.cz 

Další otázka zaměřená na webové stránky plaveckého klubu, je hodnocení 4 faktorů 

týkajících se těchto stránek. Zde byla hodnocena přehlednost stránek, zajímavost obsahu, 

grafická a barevná vydařenost a aktuálnost (viz obr. 5.11). Jednotlivé faktory byly hodnoceny 

známkami 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší). U těchto faktorů byla následně spočítaná průměrná 

známka, která byla vypočítána pomocí „váţeného průměru“. Všechny faktory dopadly 

poměrně dobře, aţ na „aktuálnost“, která se blíţí průměru, tedy známce „3“. Konkrétní 

výsledky jsou uvedeny v příloze č. 1 objekt 4. 

 

Obr.  5.11 Hodnocení webových stránek Sportsteam.cz 

 

5.1.4 Strategie výběru plaveckého klubu 

Faktory hodnocené při výběru plaveckého klubu 

V této otázce (obr. 5.12) respondenti hodnotili důležitost jednotlivých faktorů 

hodnocením 1 (nejdůleţitější) – 5 (nejméně důleţité). Tyto faktor byly vybrány společně 

s vedením Ostravského klubu Spotsteam.cz. Odpovědi zde byly vyhodnoceny stejným 

způsobem jako u předchozí otázky, tedy pomocí „váţeného průměru“, kterým byla vypočtena 

průměrná známka. (viz příloha č. 1 objekt 5) 

Vyhodnocením otázky bylo zjištěno, ţe pro respondenty jsou nejdůleţitější zkušenosti 

a kvalifikace trenérů, které jsou klíčové při výběru kvalitního plaveckého klubu. Druhými 

nejdůleţitějšími faktory jsou cena a zázemí plaveckého bazénu a celého klubu. Naopak 

nejméně důleţitým faktorem se stal způsob registrace dítěte do klubu, tento faktor totiţ není 

klíčový při výběru vhodného plaveckého klubu. 
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Obr.  5.12 Důležitost faktorů při výběru plaveckého klubu 

 

Komunikace s klubem 

Tato otázka dala moţnost porovnat volbu komunikačních prostředků jak s dosaţeným 

vzděláním, tak s místem bydliště respondenta. Z výsledků v tabulce 5.3, tedy můţeme vidět, 

ţe respondenti s vyšším vzděláním preferují osobní kontakt, narozdíl od respondentů niţším 

vzděláním, kteří preferují především internetový „online“, nebo telefonní kontakt. Vidíme 

tedy, ţe 71,9 % výskytů z VŠ vzdělaných rodičů byl osobní kontakt, avšak 60 % výskytů u 

respondentů se základním vzděláním mělo za nejvhodnější způsob komunikace webové 

stránky nebo e-mail. (tabulka 5.3) 

Tab.  5.3 Vliv vzdělání na volbu komunikace s klubem 

Jakou komunikaci s 

klubem (s trenéry) 

preferujete? 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Celkem 
Základní 

Střední 

bez 

maturity 

Střední s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Osobní setkání 
Count 0 7 31 13 46 97 

% 0,0% 53,8% 77,5% 46,4% 71,9%   

E-mail 
Count 3 7 10 5 32 57 

% 60,0% 53,8% 25,0% 17,9% 50,0%   

Facebook 
Count 1 6 1 2 13 23 

% 20,0% 46,2% 2,5% 7,1% 20,3%   

Telefonní 

kontakt 

Count 1 3 16 16 40 76 

% 20,0% 23,1% 40,0% 57,1% 62,5%   

Webové stránky 

klubu 

Count 3 1 1 11 3 19 

% 60,0% 7,7% 2,5% 39,3% 4,7%   

Celkem Count 5 13 40 28 64 150 
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U rodin, které bydlí dále od Ostravy, nebo v jiné městské části je důleţitější webový 

nebo telefonní kontakt, rodiče z Ostravy – Poruby však mohou naopak preferovat osobní 

komunikaci. Tato teorie se potvrdila, v 87 % výskytů to jsou respondenti, kteří bydlí 

v Ostravě – Porubě a jako komunikaci si zvolili osobní setkání. Překvapivý je však výsledek, 

ţe 72,7 % odpovědí pocházejících z ostatních částí Ostravy
7
 také preferuje osobní setkání. 

Výsledek bude pravděpodobně ovlivněn tím, ţe rodiče vozí děti z velké dálky autem a ty 

nejezdí samy. (tabulka 5.4)  

Tab.  5.4 Vliv bydliště na volbu komunikace s klubem 

    V jaké městské části Ostravy žijete? 

Celkem 
Jakou komunikaci s 

klubem (s trenéry) 

preferujete? 
 

Ostrava 

- 

Poruba 

Ostrava 

- Svinov 

Moravská 

Ostrava 

(centrum) 

Ostrava 

- 

Zábřeh 

Ostrava 

- Fifejdy 

Mariánské 

hory 

Ostatní 

části 

Ostravy 
3
 

Osobní 

setkání 

Count 20 2 14 22 8 15 16 97 

% 87,0% 20,0% 63,6% 66,7% 47,1% 65,2% 72,7%   

E-mail 
Count 11 3 7 10 8 7 11 57 

% 47,8% 30,0% 31,8% 30,3% 47,1% 30,4% 50,0%   

Facebook 
Count 7 5 2 4 0 4 1 23 

% 30,4% 50,0% 9,1% 12,1% 0,0% 17,4% 4,5%   

Telefonní 

kontakt 

Count 12 5 12 17 7 13 10 76 

% 52,2% 50,0% 54,5% 51,5% 41,2% 56,5% 45,5%   

Webové 

stránky 

klubu 

Count 1 2 6 4 4 0 2 19 

% 4,3% 20,0% 27,3% 12,1% 23,5% 0,0% 9,1%   

Celkem Count 23 10 22 33 17 23 22 150 

 

Volba public relations – akce plaveckého klubu 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe 83,3 % respondentů by mělo zájem vyuţít 

nějakou sluţbu, kterou kluby poskytují, a pouze 16,7 % by nemělo zájem o vyuţití ţádné 

z těchto sluţeb. Na obr. 5.13 vidíme, ţe nejvíce dotazovaných 41,3 %, by své dítě poslalo na 

plavecké soustředění. Konkrétně plavecký klub Sportsteam.cz pořádá několik plaveckých 

soustředění, ať víkendových, nebo týdenních, ročně. Ostatní akce nejsou rodiči zavrhovány a 

jejich zájem se pohybuje okolo 36 %. 

                                                 
7
 Ostatní části Ostravy – zde patří: Ostrava Hrabůvka (6 respondentů), Slezská Ostrava (4 resp.), 

Ostrava – Hrabová (3 resp.), Ostrava – Nová Ves (2 resp.), Šenov u Ostravy (2 resp.), a pak po jednom 

respondentovi bylo z Ostravy - Radvanice, Ostravy – Heřmanice, Horní Datyně, z  Výškovic, a z Rychvaldu. 
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Obr.  5.13 Volba public relations 

Pokud bychom měli tuto otázku vyhodnotit dle vlivu dosaţeného vzdělání na vyuţití 

akcí klubu, zjistili bychom, ţe lidé s niţším vzděláním preferují kontakt se svým dítětem, 

prostřednictvím „plavání rodičů s dětmi“, avšak rodiče s VŠ vzděláním preferují „plavecké 

soustředění“. VŠ vzdělaní rodiče, mají narozdíl od rodičů se základní školou, ambice, aby se 

jejich dítě účastnilo závodů a soutěţí a kariérně postupovalo. Klubové hry nejsou ani jednou 

skupinou úplně zavrhovány, tudíţ by je mohl Sportsteam.cz rozšiřovat, a zavádět jako součást 

své nabídky. (tabulka 5.5) 

Tab.  5.5 Vliv vzdělání na volbu public relations 

Využil/a byste některé 

z níže uvedených akcí 

plaveckého klubu? 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Celkem 
Základní 

Střední 

bez 

maturity 

Střední s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Plavecké 

soustředění 

Count 0 5 4 11 42 62 

% 0,0% 38,5% 10,0% 39,3% 65,6%   

Plavání rodičů s 

dětmi 

Count 3 7 16 7 23 56 

% 60,0% 53,8% 40,0% 25,0% 35,9%   

Soutěţe (závody) 
Count 0 6 5 9 34 54 

% 0,0% 46,2% 12,5% 32,1% 53,1%   

Kloubové hry 
Count 1 1 14 13 23 52 

% 20,0% 7,7% 35,0% 46,4% 35,9%   

Ţádnou 
Count 2 2 11 4 6 25 

% 40,0% 15,4% 27,5% 14,3% 9,4%   

Celkem Count 5 13 40 28 64 150 

 

  

41,3 % 
37,3 % 36,0 % 34,7% 
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5.1 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 

H1: Plavecký klub Sportsteam.cz nebude znát více neţ 50 % dotazovaných. 

 

Obr.  5.14 Znalost plaveckého klubu Sportsteam.cz 

 

Z vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, ţe plavecký klub Sportsteam.cz není mezi 

lidmi velmi známý. Z grafu (viz obr. 5.14) můţeme vyčíst, ţe plavecký klub zná pouze 

24.7 % dotazovaných. Výsledek je poměrně překvapující, protoţe vedení Ostravské pobočky 

Sportsteam.cz myslelo, ţe výsledek bude mnohem bliţší zvoleným 50 %.  Je tedy evidentní, 

ţe je hypotéza přijata.  

  

24,7 % 

75,3 % 
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Hypotéza č. 2 

H2: Lidé, při výběru klubu, preferují zkušenosti a doporučení od známých nebo 

rodinných příslušníků, před informacemi psanými na internetu nebo v tisku. 

 

Obr.  5.15 Informace o plaveckém klubu 

 

U této hypotézy se vycházelo z otázky, kde bylo moţné zvolit aţ tři moţnosti a 

respondenti tuto moţnost vyuţívali. Analýzou tohoto grafu (viz obr. 5.15) můţeme zjistit, ţe 

lidé při hledání informací o klubu nebo vyhledávání nového klubu, vyuţívají nejčastěji 

internet – 86 %, dále doporučení od přátel – 60 % a od rodiny 28 % a nejméně respondentů 

zvolilo tisk – pouhých 24.7 %. Hypotéza je zamítnuta. 

Tento fakt je dán především dobou, ve které ţijeme a to je doba „internetová“, lidé 

totiţ často bezmezně věří všem informacím, které jsou na internetu napsány a uţ nedají tolik 

na reference a doporučení lidí, které znají a mají s řešeným problémem zkušenosti. 
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Hypotéza č. 3 

H3: Více neţ 40 % respondentů preferuje osobní komunikaci s klubem (osobní 

setkání, mobil), před facebookem, emailem nebo webovými stránkami. 

 

Obr.  5.16 Komunikace s klubem (s trenéry) 

 

V posledním grafu (viz obr. 5.16) budeme porovnávat preference v komunikaci 

s klubem, která je pro rodiče velmi důleţitá, jak z organizačních důvodů, tak ze zájmu o dítě 

například jak se zlepšuje nebo zda nemá nějaké problémy. Z grafu můţeme vyčíst, ţe pro 

rodiče je nejdůleţitější osobní setkání – 64,7 % a telefonní kontakt – 50.7 %, toto jsou druhy 

komunikace osobní a v reálném čase, tedy komunikace, kdy rodič se ptá, trenér odpovídá, 

nebo naopak. Druhým způsobem je tzv. internetová komunikace, neboli online, která můţe 

být prováděna buď prostřednictvím e-mailu, to zvolilo 38 % respondentů, přes facebook – 

15.3 % nebo prostřednictvím webových stránek klubu – 12.7 % respondentů. 

Po shrnutí nám vyjde, ţe rodiče s velkým rozdílem preferují osobní komunikaci, která 

je mnohem individuálnější a je moţné v reálném čase se ptát na cokoliv s okamţitou reakcí, 

neţ komunikaci prostřednictvím internetu, kde můţeme čekat i několik dní, neţ se nám 

dostane odpovědi. Hypotéza je přijata. 
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6 Návrhy a doporučení  

Cílem bakalářské práce byla analýza stávající marketingové komunikace plaveckého 

klubu Sportsteam.cz, a případné navrţení moţných zlepšení v případě nedostatků. Tato 

kapitola se tedy bude zabývat konkrétními návrhy a zlepšeními, které povedou ke zviditelnění 

plaveckého klubu a zlepšení celkové marketingové komunikace.  

Vše, co zde bude navrţeno, by mělo vést ke zvýšení návštěvnosti kurzů, k větší účastí 

na klubových soustředěních a akcích. Dále by zviditelnění klubu mohlo přitáhnout nové 

sponzory, jejichţ dary by prospěly klubovým aktivitám. 

6.1 Online komunikace 

Online komunikace je jeden z nejvyuţívanějších prvků marketingové komunikace 

plaveckého klubu Sportsteam.cz. Jejich komunikace probíhá z 90 % prostřednictvím 

internetu, ať uţ přes facebook, přes webové stránky, e-shop nebo blog. Jak vyplynulo 

z dotazníkového šetření (viz kapitola č. 5 „Strategie výběru plaveckého klubu) online 

komunikace byla mezi respondenty velmi oblíbená.   

6.1.1 Webové stránky 

Komunikace prostřednictvím webových stránek je poměrně důleţitá pro nové 

zákazníky, nebo pro rodiče, kteří teprve hledají nejvhodnější kurz pro své dítě. Na webových 

stránkách by tedy měli najít všechny potřebné informace, které k rozhodnutí o registraci 

potřebují.  

Nedostatkem webových stránek plaveckého klubu Sportsteam.cz, v případě, ţe rodiče 

nevyuţívají Facebook, je fotogalerie, chat a recenze rodičů. Fotografie jsou totiţ jedním 

z důleţitých rozhodovacích prvků při výběru plaveckého kurzu. Můţeme na nich vidět 

plavecký bazén, tým trenérů nebo fotografie z jiţ proběhlých tréninků nebo sportovních akcí, 

a udělat si tedy obrázek o tom, jako to v klubu chodí a vypadá. Proto by měl klub vytvořit na 

svých webových stránkách buď přímý odkaz na fotogalerii na Facebooku, nebo zavést další 

oddíl stránky s názvem fotogalerie. 

Jako komunikační prostředek s rodiči, nejsou webové stránky zrovna nejvhodnějším 

řešením, jak vyplynulo z dotazníkového šetření (viz kapitola 5.1.4 obr 5.15). Vyšlo zde, ţe 

jako komunikaci s klubem by si webové stránky zvolilo pouze 12.7 % respondentů, a to 

převáţně z důvodu dlouhého čekání na odpověď, protoţe komunikace neprobíhá online. 

Pokud by tedy klub chtěl rozšířit své komunikační prostředky, musel by na webových 
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stránkách zavést online chat. Pokud to nebude přáním rodičů, je poměrně zbytečné toto 

zavádět, protoţe klub má dostatek jiných, spolehlivých komunikačních prostředků. 

Z hodnocení vzhledu a obsahu webových stránek v dotazníkovém šetření (viz kapitola 

5.1.3 tab. 5.13), vyšla jako nejhůře hodnocená „aktuálnost“ webových stránek. Respondentům 

se tedy zdá, ţe informace, které jsou na stránkách obsaţeny, nejsou aktuální. Toto by se dalo 

vyřešit jednoduše, tedy častějším vkládáním nových informací a odstraněním starých, a 

neaktuálních.  

U hodnocení „přehlednosti“, která v dotazníku skončila s průměrnou známkou 2, jsme 

zjistili, ţe pokud se někdo na stránky podívá poprvé, je moţné, ţe si hned nevšimne rolovací 

nabídky, která se nachází vpravo nahoře na úvodní stránce. V této nabídce je moţné si vybrat 

konkrétní město a klub. Proto by bylo vhodné tuto nabídku nějak označit, nebo na ni jiným 

způsobem upozornit. 

6.1.2 Facebook 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe by si tento typ komunikace s klubem vybralo 

pouze 15,3 % respondentů. Tento fakt dán především věkovou strukturou rodičů, jejichţ děti 

plavecký klub navštěvují. Jsou to generace lidí, kteří ještě nepatří do tzv. „éry Facebooku“ a 

tento komunikační prostředek je pro ně tedy buď neznámým, nebo zavrhovaným.  

Druhým důvodem, proč rodiče nenavštěvují Facebook plaveckého klubu můţe být ten, 

ţe klub nemá na svých webových stránkách, jiţ zmiňovaný odkaz na Facebook, tedy na 

fotogalerii a chat, a proto jej rodiče nenavštěvují. Řešením by zde opět byla lepší propagace 

Facebooku na webových stránkách, ať uţ konkrétním tlačítkem „Facebook“, nebo odkazem 

ve sloţce fotogalerie.  

6.2 Reklama 

Z marketingového výzkumu vyplynulo, ţe jen 24,3 % respondentů se o plaveckém 

klubu Sportsteam.cz dozvědělo z internetu, tedy z reklamy. Pro větší návštěvnost kurzů, 

moţné rozšíření o nové kurzy a zviditelnění klubu, by bylo vhodné, aby plavecký klub 

Sportsteam.cz zvolil výraznější prostředky k propagaci své Ostravské pobočky. Jednou 

z moţností by byl propagační inzerát v měsíčníku Program. I přesto ţe je to tištěný zdroj, 

který si v dotazníku zvolilo jen 24.7 % respondentů (viz kapitola 5.1.2 obr 5.5), tento časopis 

chodí do schránek všech obyvatel Ostravy a tudíţ ho má kaţdá domácnost. Ceny za inzerát se 
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pohybují od 1.390 Kč do 5.490 Kč, podle velikosti inzerátu a dle lokality. Tato částka sice 

není malá, ale i přesto by tento druh reklamy pomohl při zviditelnění se. [34] 

Dalším způsobem propagace je billboard, který by byl umístěný na křiţovatce ulic 

Opavská a 17. Listopadu v Ostravě – Porubě. Tato křiţovatka je velmi frekventovaná, a auta 

na ni dlouho stojí na červenou, proto by zde byla šance, ţe si billboardu všimnou a zaujme je. 

Další cílovou skupinou by byli lidé, kteří zde vystupují z tramvají, a lidé na procházce. 

Pronájem plochy by stál 1.500 Kč  měsíc/bez DPH [44], a tisk by stál 1.387, 39 Kč [43]. 

Billboard by bylo moţné umístit také na další místa v Ostravě, například tam, kde 

z dotazování vyšlo, ţe respondenti neznají plavecký klub Sportsteam.cz. Místem, kde 

plavecký klub Sportsteam.cz znalo nejméně respondentů, byly Mariánské hory 13% a dále 

v Ostravě - Fifejdách 17.6 % (viz kapitola 5.1.3 obr 5.7). 

Posledním doporučeným, vhodným způsobem zviditelnění se, jsou letáčky, které by 

mohl klub umístit kdekoliv, ať uţ do mateřských nebo základních škol, do zájmových 

krouţků nebo např. do umělecké školy nedaleko plaveckého bazénu, a do mnoha dalších míst, 

kde se pohybují rodiče s dětmi v dané věkové kategorii. Cena letáčků se pak pohybuje okolo       

5.976 Kč za 5000 ks barevného tisku [45].  

6.3 Podpora prodeje 

Z důvodu nedostatečné podpory prodeje bylo vymyšleno, ţe by klub, kterému e-shop 

patří, by mohl poskytovat určitou procentní slevu z produktů členům plaveckého klubu, tedy 

rodičům dětí, které kurz navštěvují. Tímto by se nejen zvýšil prodej zboţí, ale také by e-shop 

získal loajální zákazníky, kteří by se do tohoto internetového obchodu rádi vraceli.  

Dalším způsobem podpory prodeje by mohly být dárky, nebo výrobky s klubovým 

znakem, které by děti dostaly při nové registraci do klubu. Tzn., ţe dítě, které by se nově 

zaregistrovalo do plaveckého klubu, by získalo například klubové tričko, čepici, nebo láhev 

s potiskem klubového loga. Zde by se také vyskytovala moţnost akce „Pokud se zapíšete do 

plaveckého kurzu mezi prvními 10, získáte od nás malou pozornost v podobě ….“, pozorností 

by pak mohl být opět dárkový předmět s logem klubu, nebo jiţ zmiňované tričko nebo čepice. 

Tento způsob vylepšení podpory prodeje vyšel z otázky č. 2. z dotazníkového šetření, kde 

82,7 % dotazovaných odpovědělo (viz kapitola č. 5.1.1 obr. 5,3), ţe by rádo registrovalo své 

dítě do nějakého plaveckého klubu, ale zatím neví kam. 
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6.4 Public relations 

Zde by se tedy média dala vyuţít, aby se povědomí o klubu rozšířilo, například mezi 

čtenáře regionálních deníků a časopisů. Jednou z moţností by byl rozhovor, nebo článek 

s vedením klubu Dominikem Bartošem, buď o plaveckém klubu Sportsteam.cz, nebo 

všeobecně o plavání dětí ve věku do 12 let. Tento článek by mohl být otisknut v novinách, 

např. v Moravskoslezském deníku nebo v regionální příloze Mladé Frondy Dnes. Nebo by zde 

byla moţnost podobného článku v časopise PRIO – Porubská radnice informuje občany, nebo 

v rozšířenějším časopise Ostravak.  

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, z vyhodnocení otázky č. 13 (viz kapitola 5.1.4 

obr. 5.17), je tato forma public relations jednou z vybíraných moţností, které se v dotazníku 

objevovaly. Vhodným vyuţitím a provedením, by se dalo public relations vylepšit jiţ 

zmiňovanými „klubovými hrami“.  

Klubové hry jsou vlastně zábavní akce pořádané plaveckým klubem, kde je hlavním 

cílem bavit děti. Tento způsob propagace je v poslední době poměrně oblíbený jak mezi 

kluby, které toto pořádají, tak mezi rodiči, kteří zde chodí se svými dětmi. Klubové hry by se 

zde daly zavést například jako forma víkendového příměstského táboru, který by se konal 

nedaleko Ostravy. Děti by zde byly na víkend svěřeny do péče trenérů, kteří by jim vytvářeli 

zábavu.  

Dále můţou mezi tyto akce patřit „zábavní odpoledne“, která by byla pořádána rovněţ 

klubem, který by mohl pozvat ke spolupráci jinou firmu. Zde by se nabízela kooperace s 

organizací SWANKY, která pořádá kurzy „inline bruslení“ a příměstské kempy nejen pro 

děti. [46] 
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7 Závěr 

Jak jiţ bylo zmíněno, cílem bakalářské práce byla analýza stávající marketingové 

komunikace a následné navrhnutí moţných zlepšení. Na základě snahy zjistit, jak moc znají 

lidé plavecký klub Sportsteam.cz, byl vytvořen marketingový výzkum, který měl případné 

nedostatky odhalit.  

V první kapitole byly shromáţděny sekundárním výzkumem údaje, podle kterých byla 

vypracována charakteristika plaveckého klubu. Zde byl plavecký klub Sportsteam.cz 

představen od jeho zaloţení aţ po současnost. Pozornost byla věnována sluţbám, které klub 

poskytuje, tedy výčtu a popisu kurzů po celé republice, a následně kurzů, které pořádá 

pobočka v Ostravě – Porubě. Dále byla popsána stávající marketingová komunikace klubu a 

makroprostředí. Další kapitola se zabývala teoretickými východisky marketingové 

komunikace, která byla zpracována pomocí odborné literatury, ze které bylo čerpáno při 

popisování jednotlivých faktorů marketingové komunikace.  

Po ukončení zpracovávání sekundárních údajů, přišel na řadu primární marketingový 

výzkum. Dotazníkové šetření probíhalo v březnu roku 2014 v Ostravě a okolí, a bylo do něj 

zapojeno 150 respondentů. Výzkum probíhal osobním dotazování na ulicích Ostravy, ale také 

v Ostravských mateřských a základních školách. Výsledky marketingového výzkumu byly 

zpracovány pomocí tabulkového editoru Excel, následně převedeny do statistického programu 

IBM SPSS Statistics, ze kterého byly výstupy převedeny zpět do Excelu, ve kterém byly 

vytvořeny všechny grafy a tabulky. 

Analýza dat nám ukázala, ţe původní předpoklady o neznalosti klubu mezi lidmi, se 

potvrdily, a to v mnohem větším procentu, neţ bylo původně očekáváno. Na základě těchto 

dat pak byla zpracována kapitola návrhy a doporučení, kde bylo klubu navrhnuto několik 

řešení, která by měla pomoci hlavně ke zviditelnění klubu, dále k lepší komunikaci klubu se 

zákazníky a k přilákání nových členů.  

Proces prosazení a začlenění plaveckého klubu Sportsteam.cz mezi konkurenci nebude 

lehký, ale klub je teprve ve svých začátcích, a proto věřím, ţe za pár let bude regulérním 

klubem se všemi druhy plaveckých kurzů, a bude velkým konkurentem například Klubu 

Plaveckých Sportů Ostrava. Uţ jen díky zkušenostem a kvalifikaci vedoucích a trenérů, kteří 

tento klub vedou ke světlým zítřkům. Doufám, ţe má práce bude klubu přínosem a ţe mé 

návrhy pomohou ke zlepšení situace nejen Ostravské pobočky.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 Zdroje dat k analýze 

1. Tabulka - Vliv vzdělání na Návštěvnost plaveckého kurzu. 

Navštěvujete nebo 

navštěvovalo Vaše 

dítě (děti) nějaký 

plavecky kurz v 

Ostravě? 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní 
Střední bez 

maturity 

Střední s 

maturitou 
Vyšší odborné Vysokoškolské 

Count % Count % Count % Count % Count % 

Ano 1 20,0% 6 46,2% 15 37,5% 10 35,7% 28 43,8% 

Ne 4 80,0% 7 53,8% 25 62,5% 18 64,3% 36 56,3% 

Ne 3 60,0% 12 92,3% 31 77,5% 19 67,9% 48 75,0% 

 

2. Tabulka - Vliv bydliště na znalost plaveckého klub Sportsteam.cz 

Znáte 
plavecký klub 
Sportsteam.cz 

v Ostravě-
Porubě? 

V jaké městské části Ostravy žijete? 

Ostrava - 
Poruba 

Ostrava - 
Svinov 

Moravská 
Ostrava  

Ostrava - 
Zábřeh 

Ostrava - 
Fifejdy 

Mariánské 
hory 

Ostatní části 
Ostravy 

Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % 

Ano 6 26,1% 4 40,0% 5 22,7% 7 21,2% 3 17,6% 3 13,0% 9 40,9% 

Ne 17 73,9% 6 60,0% 17 77,3% 26 78,8% 14 82,4% 20 87,0% 13 59,1% 

3. Obr. - Znalost webových stránek Sportsteam.cz 

 

40,5 % 

37,8 % 

21,6 % Ano

Ano, ale na přesný název
si nevzpomínám

Ne
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4. Tabulka - Hodnocení webových stránek 

Webové stránky plaveckého 

klubu Sportsteam.cz se mi 

jeví jako: 

Nejlepší Dobré Špatné Nejhorší 

Přehledné 24,10% 48,30% 27,60% - 

7 14 8 0 

Obsahově zajímavé 27,60% 48,30% 24,10% - 

8 14 7 0 

Graficky a barevně vydařené 32,10% 39,30% 25% 3,60% 

9 11 7 1 

Aktuální 10,30% 20,70% 51,70% 17,20% 

3 6 15 5 

 

5. Tabulka - Důležitost faktorů při volbě plaveckého klubu 

 Co je pro Vás 

nejdůležitější při výběru 

plaveckého kurzu pro 

Vaše dítě? 

Nejdůležitější 

1 
2 3 4 

Nejméně důležité 

5 

Cena 

 

45,3% 29,3% 18% 2,7% 4,7% 

68 44 27 4 7 

Zázemí 

  

40,7% 39,3% 14,7% 4% 1,3% 

61 59 22 6 2 

Zkušenosti a kvalifikace 

trenérů 

54% 32,7% 10% 2,7% 0,7% 

81 49 15 4 1 

Možný kariérní postup 

  

8,7% 35,3% 40,7% 9,3% 6% 

13 53 61 14 9 

Dostupnost bazénu 

  

28% 23,3% 36,7% 9,3% 2,7% 

42 35 55 14 4 

Počet tréninků týdně 

  

15,3% 28% 39,3% 15,3% 2% 

23 42 59 23 3 

Doba konání tréninku 

  

18% 30,7% 34,7% 14% 2,7% 

27 46 52 21 4 

Počet dětí ve skupině 

  

30,7% 25,3% 28% 20% 6% 

31 38 42 30 9 

Způsob registrace dítěte 

  

2,7% 7,3% 20% 36,7% 33,3% 

4 11 30 55 50 
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Příloha č. 2 Dotazník  

Váţený respondente, váţená respondentko,  

dovolte, abych Vás poţádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Jsem studentka 3. ročníku 

VŠB – EKF a vyplněním tohoto dotazníku, mi velice pomůţete k vypracování mé bakalářské 

práce.  

Výsledky budou pouţity výhradně ke zpracování mé práce na téma „Analýza marketingové 

komunikace sportovní organizace“. Dotazník je zcela anonymní. Velice děkuji za Vaše 

názory a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 

Zuzana Kaděrková, studentka Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava 

(Pokud není uvedeno jinak, vyberte vždy 1 možnost) 

1. Navštěvuje nebo navštěvovalo Vaše dítě (děti) nějaký plavecký kurz v Ostravě? 

1.1 Ano (Uveďte název) …………………………………………………. 

1.2 Ne 

 

2. Zvažujete, že byste Vaše dítě přihlásili do plaveckého klubu v Ostravě?  

(Pokud „Ne“ – konec dotazníku) 

2.1 Ano (Uveďte název) …………………………………………………. 

2.2 Ano, ale ještě nevím kam 

2.3 Ne 

 

3. Jaké znáte plavecké kluby v Ostravě? (Vypište všechny, které znáte) 

3.1 …………………………………………………………………………………......... 

 

4. Kde byste hledal/a informace o plaveckém klubu? (Vyberte max. 3 možnosti) 

4.1 Internet 

4.2 Tisk (časopisy, noviny) 

4.3 Rodina 

4.4 Přátelé, známí 

4.5 Jiné (Uveďte) ………………………………………………….  
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5. Jaká klíčová slova byste zadal/a do vyhledávače, pokud byste hledal/a přes internet? 

(Vyberte max. 3 možnosti) 

5.1 Plavání v Ostravě 

5.2 Plavecká škola 

5.3 Plavecký kurz 

5.4 Školní plavání  

5.5 Plavání dětí  

5.6 Jiné (Uveďte) …………………………………………………. 

 

6. Znáte plavecký klub Sportsteam v Ostravě – Porubě? 

(Pokud ne, pokračujte na otázku č. 11) 

6.1 Ano 

6.2 Ne 

 

7. Odkud jste se o plaveckém klubu Sportsteam dozvěděl/a? (Možnost více odpovědí) 

7.1 Z internetu 

7.2 Z tisku (časopisy, noviny) 

7.3 Z rodiny 

7.4 Od přátel, známých 

7.5 Jiné (Uveďte) …………………………………………………. 

 

8. Přihlásili byste své dítě (děti) do plaveckého klubu Sportsteam? 

8.1 Ano 

8.2 Ne 

8.3 Nevím 

 

9. Znáte webové stránky plaveckého klubu Sportsteam? 

(Pokud neznáte, přejděte na otázku 11) 

9.1 Ano (Uveďte název) …………………………………………………. 

9.2 Ano, ale na přesný název si nevzpomínám 

9.3 Ne 
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10. Webové stránky plaveckého klubu Sportsteam se mi jeví jako:  

(Ohodnoťte jako ve škole 1 - nejlepší, 5 -nejhorší) 

10.1 Přehledné     1 2 3 4 5 

10.2 Obsahově zajímavé   1 2 3 4 5 

10.3 Graficky a barevně vydařené  1 2 3 4 5 

10.4 Aktuální    1 2 3 4 5 

 

11. Co je pro Vás nejdůležitější při výběru plaveckého kurzu pro Vaše dítě (děti)? 

 (Ohodnoťte od nejdůležitějšího – 1 … po nejméně důležité - 5) 

11.1 Cena     1 2 3 4 5  

11.2 Zázemí    1 2 3 4 5 

11.3 Zkušenosti a kvalifikace trenérů 1 2 3 4 5 

11.4 Moţný kariérní postup  1 2 3 4 5 

11.5 Dostupnost bazénu   1 2 3 4 5 

11.6 Počet tréninků týdně  1 2 3 4 5 

11.7 Doba konání tréninku  1 2 3 4 5 

11.8 Počet dětí ve skupině  1 2 3 4 5 

11.9 Způsob registrace dítěte   1 2 3 4 5 

 

12. Jakou komunikaci s klubem (s trenéry) preferujete? (Vyberte max. 3 možnosti) 

12.1 Osobní setkání 

12.2 E-mail 

12.3 Facebook 

12.4 Telefonní kontakt 

12.5 Webové stránky klubu 

12.6 Jiné …………………………………………………. 

 

13. Využil/a byste některé z níže uvedených akcí plaveckého klubu?  

(Možnost více odpovědí) 

13.1 Plavecké soustředění 

13.2 Plavání rodičů s dětmi 

13.3 Soutěţe (závody) 

13.4 Klubové hry 

13.5 Ţádnou 
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14. Kolik dětí ve věku … máte? (Vyplňte každý řádek) 

14.1 1-3 let  0 1 2 3 4 a více   

14.2 4-6 let  0 1 2 3 4 a více   

14.3 7-9 let  0 1 2 3 4 a více   

14.4 10 let a více  0 1 2 3 4 a více 

 

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

15.1 Základní 

15.2 Střední bez maturity 

15.3 Střední s maturitou 

15.4 Vyšší odborné 

15.5 Vysokoškolské 

 

16. V jaké městské části Ostravy žijete? 

16.1 Ostrava – Poruba 

16.2 Ostrava – Svinov 

16.3 Moravská Ostrava (centrum) 

16.4 Ostrava - Zábřeh 

16.5 Ostrava - Fifejdy 

16.6 Mariánské hory 

16.7 Jiné (Uveďte) …………………………………………………. 

 

 

Děkuji za vyplnění 
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Příloha č. 3 Historie 

Díky tomu, ţe tento klub je poměrně nový, nemá dlouhou historii. První nápady na 

zaloţení, jsou datovány do roku 2010, tato vize se v realitu proměnila v roce 2011, kdy byla 

organizace Sports Team CZ zaloţena a vznikl první plavecký tým ve Skutči v Pardubickém 

kraji. [1] 

Organizaci zaloţil bývalý profesionální plavec Jiří Jedlička, který je nyní manaţer 

organizace.  Jiří Jedlička se narodil v únoru roku 1987, byl vyhlášen nejlepším českým 

plavcem roku 2007 a jeho zaměření jsou prsa. Mezi jeho největší úspěchy patří 6. Místo na 

200 m na Mistrovství Evropy v roce 2007 v krátkém bazénu v maďarském Debrecínu. V roce 

2007 také splnil pro obě trati kvalifikační limity na olympijské hry v Pekingu 2008. Patří mezi 

drţitele českých rekordů a byl vyhlášen nejlepším sportovcem Pardubického kraje v roce 

2007 a 2008. V roce 2010 – 2011 trénoval a závodil za jeden z nejlepších plaveckých týmů 

Austrálie (South Olympic Swimming Club), kde trénují také medailisté z Olympijských her. 

[2] 

V roce 2012 začal tým otevírat další, nové týmy po republice. V tomto roce byly 

otevřeny v Rychnově nad Kněţnou a v Pardubicích. V roce 2013 se pak otevřely další týmy 

v Chrudimi, Ostravě, Litomyšli, Praze a v Ústí nad Orlicí. [1] 

 

 

 



1 

 

Příloha č. 4 Logo 

 

 

 
 

Zdroj [2]
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Příloha č. 5 Plakáty, propagace 

 

 
Zdroj [47] 

 

 
Zdroj [19] 
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  Zdroj [30] 
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Příloha č. 6 Slevová akce Swim-Store.cz 

 

 

Zdroj: [31] 
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Příloha č. 7 Sportovní akce sportsteam.cz 

 

Zdroj [32] 
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Příloha č. 8 Klubové oblečení a doplňky 

Jednotný zdroj [20] 
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Příloha č. 9 Loga partnerů  

Jednotný zdroj [4] 

Generální partner 

 

 

 

Ostatní partneři 
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Příloha č. 10 Internetové stránky 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj [2] 
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Příloha č. 11 E – shop 

 

 

Zdroj [18] 
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Příloha č. 12 Facebook 

 

 

Zdroj [16]
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Příloha č. 13 Fotografie Ostravského plaveckého týmu 

 

 
 

 
Zdroj [49]
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Příloha č. 14 Fotografie plaveckého bazénu v Ostravě 

 

 
 

 
Zdroj [48]
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Příloha č. 15 Plavecký blog 

 

Zdroj [22] 


