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1 Úvod 

V dnešní zrychlené době plné mobilních telefonů, počítačů a sociálních sítí na lidi 

často dopadá únava a stres. Nezdravý způsob života, sedavé zaměstnání, honba za úspěchem  

a celkový moderní způsob života může mít negativní dopad na organismus. I tento faktor 

přispívá k tomu, že lidé pořád častěji vyhledávají místa, kde by si mohli na chvíli odpočinout 

a nechat své tělo zregenerovat. Lidé využívají mnoho aktivit, díky nimž přijdou na jiné 

myšlenky, odpočinou si a načerpají dostatek nové energie. Někteří upřednostňují aktivní 

způsob trávení volného času, kterým může být cvičení, jiní zase volí relaxační terapie, jako 

jsou masáže či sauny. 

Pro splnění těchto potřeb slouží sportovní a relaxační centra, kterých na trhu neustále 

přibývá a konkurence je vysoká. Majitelé společností musí neustále hledat způsob, jak se  

od konkurence odlišit a získat tak konkurenční výhodu. Jedním ze způsobů odlišení se je  

i marketingová komunikace, která je v současné době nedílnou součástí existence každé 

společnosti. Na komunikaci se zákazníky a okolím je kladen velký důraz a možnosti  

a nástroje se neustále rozvíjí. Mnohé společnosti však nedokážou z jednotlivých nástrojů 

vybrat ty pravé a jejich marketingová komunikace nemusí být vždy efektivní.  

Jako téma diplomové práce byl zvolen návrh marketingové komunikace pro wellness 

centrum Relax Centrum Třinec. Důvodem výběru daného wellness centra byla především 

známost prostředí komplexu.  

Cílem práce bylo na základě provedení marketingového výzkumu navrhnout 

efektivnější marketingovou komunikaci, díky které by mělo dojít k podpoře loajality 

stávajících zákazníků, ke zvýšení povědomí o Relax Centru Třinec, a také k získání nových 

zákazníků. 

Práce byla rozvržena do pěti stěžejních kapitol. První kapitola byla věnována 

charakteristice Relax Centra Třinec, ve které byly popsány základní informace a prostředí 

společnosti. Druhá kapitola byla pojata z hlediska teorie marketingové komunikace. Ve třetí 

kapitole byla popsána metodika marketingového výzkumu, který byl vyhodnocen ve čtvrté 

kapitole. V poslední kapitole byly na základě výsledků výzkumu společnosti předloženy 

návrhy a doporučení k marketingové komunikaci.  
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2 Charakteristika prostředí Relax Centra Třinec 

Do marketingového prostředí spadají veškeré faktory, které na firmu působí  

a ovlivňují ji. Tato kapitola byla věnována charakteristice samotného Relax Centra Třinec,  

a také vymezení prvků makroprostředí a vnějšího mikroprostředí společnosti, přičemž byly 

vymezeny pouze ty prvky, které by mohly mít na chod Relax Centra vliv.   

2.1 Charakteristika Relax Centra Třinec 

2.1.1 Základní informace 

Relax Centrum Třinec je wellness centrum, které se nachází na území města Třince. 

Společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, vložka 18616 v roce 2010. Jediným společníkem a zároveň vlastníkem je španělská 

společnost LEDEUR Investments S.L. se sídlem v Madridu.  

 

Wellness centrum poskytuje své služby pro občany všech věkových kategorií a jeho 

prostory jsou bezbariérové. Celý komplex je nekuřácký, což podtrhuje image společnosti 

založenou na zdravém způsobu života. Společnost se neustále snaží své služby zdokonalovat  

a zkvalitňovat. Relaxační centrum si zakládá na profesionalitě s dokonalým servisem, 

individuálním přístupu, přátelské atmosféře a komplexnosti nabízených služeb. Fotografie 

budovy a prostor Relax Centra Třinec jsou v příloze č. 1. 

2.1.2 Služby wellness centra 

Celý komplex je rozdělen na tři části: 

 restaurace, 

 relaxační část, 

 sportovní část. 

Restaurace 

Kapacita celé restaurace je více než 100 míst. Kormě běžného provozu restaurace jsou 

restaurační prostory nabízeny k pořádání různých společenských akcí jako jsou svatby, 

jubilejní oslavy, semináře a školení, obchodní jednání či firemní večírky. Každá část je 

vybavena televizí a je zde WiFi. Interiér restaurace je velmi příjemný.  
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Jídla podávaná v restauraci jsou připravována výhradně z čerstvých surovin  

a přírodních produktů bez chemikálií. Nabídka jídelního lístku je velmi bohatá a pestrá. Hosté 

zde naleznou předkrmy, polévky, širokou nabídku salátů a hlavních jídel, jídel pro děti, a také 

dezerty, které jsou připravovány z čerstvých surovin. V jídelním lístku jsou i ryze bezlepková 

jídla, která jsou speciálně označena. Pro zákazníky je připravena nabídka jak týdenního, tak  

víkendového obědového menu. Zákazníci si mohou nechat jídlo zabalit s sebou. Po domluvě 

může být jídlo dopraveno až k zákazníkovi. 

V restauraci jsou pro hosty pořádány různé tematické večery, které spočívají 

v podávání jídelních chodů typických pro určitou zemi. Tyto večery jsou mezi zákazníky 

velmi oblíbené. Každoročně je pořádán ples Relax Centra Třinec. 

Relaxační část 

Do relaxační části spadá wellness centrum a masáže. 

Wellness centrum 

Wellness centrum, označované také jako vitální svět, který provozuje Relax Centrum 

Třinec, zahrnuje jednu z nejširších nabídek relaxačních procedur v České republice. 

Maximální kapacita ve vitálním světě je 35 osob. Mezi procedury nabízené ve wellness centru 

patří klasická finská sauna, ochlazovací bazén, bylinková inhalace, solná inhalace, parní 

lázně, Kneippův chodník, sluneční louka, velký kruhový whirlpool, hydromasážní trysky  

na chodidla a tepidárium. Prostředí je lemováno vyhřívanými lehátky a součástí jsou také 

sprchy na osvěžení. U jednotlivých procedur jsou informační tabulky, na kterých jsou 

základní informace o proceduře a doporučená délka pobytu.  

Pro zákazníky je k dispozici zdarma pitná voda, ale mohou si samozřejmě objednat 

z nabídky nápojů. Zákazník rovněž obdrží před vstupem prostěradlo, ve kterém se pohybuje 

ve wellness centru. Za poplatek 20 Kč je i možnost zapůjčení ručníku. 

Vstup do wellness centra je povolen pouze osobám starším 16 let, mladším osobám je 

vstup povolen pouze za doprovodu rodičů.  

V rámci wellness centra jsou služby poskytovány i dětem, jelikož saunování je pro děti 

velmi prospěšné. Saunování pro děti je rozděleno na saunování pro děti do 3 let a saunování 

pro děti ve věku 4 – 15 let. Pro saunování dětí jsou vymezeny hodiny, ve kterých je snížena 
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teplota v saunách. Saunování pro malé děti je také využíváno místními školkami. Jeden den 

v týdnu je pobyt ve vitálním světě vymezen pouze pro ženy. 

Zákazníci mohou využít možnosti pronajmutí si soukromé whirlpool vířivky. Prostory, 

ve kterých se nachází, jsou odděleny od wellness centra a jsou vybaveny barem, televizí, 

oddělenou šatnou a sprchou. Kapacita je maximálně šest osob.  

Vstup do wellness centra je možno zakoupit individuálně, a to buď na 90 minut,  

nebo na 150 minut. V nabídce jsou také bodové permanentky s deseti nebo dvaceti vstupy. 

Tyto permanentky jsou platné šest měsíců a jsou pouze se vstupem na 150 minut. 

Permanentky jsou přenosné, tudíž je mohou využívat i jiné osoby než ta, která si permanentku 

zakoupí. Jsou také nabízeny měsíční nebo tříměsíční permanentky, které jsou však 

nepřenosné. Délka vstupů je rovněž 150 minut. Ceník vstupů do wellness centra je zobrazen 

v tabulce 2.1. 

Tab. 2.1 Ceny vstupů do wellness centra 

Individuální vstupné (cena v Kč) Permanentky (cena v Kč) 

  90 min. 150 min.   90 min. 150 min. 

1 osoba 250 300 Měsíční  X 3000 

Rodiny s dětmi (cena v Kč) 3měsíční X 8000 

  90 min. 150 min. 10 bodová X 2500 

1 dospělý + 1dítě 270 330 20 bodová X 4700 

1 dospělý + 2děti 340 390 Privátní VIP whirlpool (cena v Kč) 

2 dospělí + 1 dítě 460 590   90 min. Doplatek za 30 min. 

2 dospělí + 2 děti 520 630 Cena pro pár 540 200 

Dítě navíc 100 100 Cena pro 3 - 6 osob 690 250 

Zdroj: Relax Centrum Třinec (2014). Upraveno autorkou práce. 

Masáže a ozdravné kůry 

Součástí služeb wellness centra jsou i masáže. V nabídce je více než 18 druhů masáží, 

terapií a ozdravných kůr. Vzhledem k velkému zájmu o masáže je nutné se objednávat 

minimálně týden dopředu. Jedná se o jedinou službu, kterou si musí zákazníci předem 

objednat. Mezi nejčastěji využívané masáže patří klasická celotělová masáž, klasická masáž 

zad a šíje a lymfatická masáž. Ceník procedur je v tabulce 2.2.  
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Tab. 2.2 Ceny masáží, terapií a ozdravných kůr 

Typ masáže Kč/min. Typ masáže Kč/min. 

Klasická masáž celotělová 770/90 Havajská masáž 700/60 

Klasická masáž zad a šíje 600/60 Havajská masáž zad a krční páteře 450/30 

Klasická masáž zad a šíje 330/30 Lávové kameny záda 450/30 

Klasická masáž dolních končetin 300/30 Lávové kameny celé tělo 770/60 

Klasická masáž horních končetin 300/30 Masáž pro těhotné 660/75 

Breussova masáž 750/60 Baňkování 300/30 

Bowenova tlaková masáž 700/60 Reflexní terapie 660/60 

Bowenova tlaková masáž 900/90 Dornova metoda 750/60 

Čokoládová masáž 750/60 Lymfatická masáž celé tělo 990/150 

Čokoládová masáž obličeje, krku, dekoltu 540/60 Lymfatická masáž dolní končetiny 600/60 

Medová masáž celotělová 750/60 Rašelinový zábal 270/30 

Medová detoxikační anticelulitidová 450/30 Modrý kambrický jíl Rapan 890/60 

Zdroj: Relax Centrum Třinec (2014). Upraveno autorkou práce. 

 

Sportovní část 

Fitness centrum 

Ve fitness centru je 35 nejmodernějších posilovacích strojů značky TechnoGym. 

Prostory a stroje umožňují bezpečné a kvalitní cvičení pro klienty v každém věku a kondici. 

Stroje ocení nejen profesionálové, ale jsou vhodné i pro začátečníky či seniory. Stroje jsou 

vhodné také pro klienty v rekonvalescenční péči. 

Ve fitness je možnost si zdarma vypůjčit měřiče tepu. Zákazníci si mohou koupit 

individuální vstup, či zakoupit permanentky. Ceny vstupů jsou zobrazeny v tabulce 2.3. 

Součástí služeb fitness centra je možnost cvičení s trenérem, který sestaví speciální 

tréninkový plán vhodný pro danou osobu a věnuje se klientovi po celou dobu cvičení.  

K dispozici je také profesionální výživový poradce, jehož služby zahrnují individuální 

konzultace, sestavení výživového plánu, diagnostiku tělesné kompozice, vytvoření 

suplementačního plánu a vytvoření pohybového plánu. V nabídce cvičení je i fyzioterapie 

zaměřující se na léčbu bolesti pohybového aparátu. 
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Pohybové kurzy 

Zákazníci mohou v Relax Centru navštěvovat pohybové kurzy, jejichž nabídka  

se každý rok obměňuje. Mezi aktuální nabídku pohybových kurzů patří cvičení TRX, kruhový 

trénink, Spinal Yoga, volný tanec, cvičení pro zdravá záda, cvičení pro budoucí maminky  

a Pilates Power Super Sculpt. Pokud se zákazník rozhodne navštěvovat pohybový kurz, musí 

si na recepci zakoupit permanentku, která zahrnuje deset lekcí cvičení. Permanentky jsou 

přenosné a jejich platnost je z pravidla deset týdnů. Jediným pohybovým kurzem, na který  

se zákaznice neobjednávají na recepci, je Pilates Power Super Sculpt. Na tyto lekce se 

zákaznici objednávají přímo u cvičitelky. Ceny permanentek jsou v tabulce 2.3. 

Tab. 2.3 Ceny služeb sportovní části  

Fitness centrum (cena v Kč) 

Vstup do fitness centra 75  

Vstup do fitness centra (důchodci, studenti) 70  

Měsíční permanentka 750 

3měsíční permanentka 2200 

Permanentka (10 vstupů) 700 

Permanentka student (10vstupů) 650 

Permanentka (20 vstupů) 1300 

Půlroční permanentka 4000 

Sestavení tréninkového plánu  380 

Individuální hodina s trenérem 345 

Hodina s trenérem pro dvě osoby 495 

Permanentka (10x hodina s trenérem) 3200 

Výživové poradenství (cena v Kč) 

Konzultace - výživové poradenství 400 

Sestavení výživového plánu 2500 

Pohybové kurzy (cena v Kč) 

TRX (10 lekcí) 1000 

Cvičení pro budoucí maminky (10 lekcí) 700 

Ostatní pohybové kurzy (10 lekcí) 750 

Zdroj: Relax Centrum Třinec (2014). Upraveno autorkou práce. 
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2.1.3 Materiální prostředí 

Recepce je prvním místem, se kterým se zákazníci po vstupu do Relax Centra setkají. 

Na recepci, ale také v ostatních částech Relax Centra, je zabudován kamerový systém.  

Na recepci se vyřizují veškeré záležitosti. Ať už se jedná o prodej vstupů, rezervaci míst 

v restauraci, rezervaci masáží či koupi doplňkových materiálů jako jsou iontové nápoje, 

energetické tyčinky a podobně. Zákazníci se zde dozvědí veškeré informace týkající  

se poskytovaných služeb.  

Hned vedle recepce se nachází vstup do relaxační části, která je rozdělena na dva 

prostory, a to prostor samotného wellness centra a prostor, ve kterém se nachází privátní 

whirlpool a provádějí se zde masáže. Součástí obou prostor jsou dámské a pánské šatny,  

v nichž je i sociální zařízení. Sociální zařízení je také zvlášť přímo v prostorách wellness 

centra. Všechny prostory relaxační části jsou klimatizovány a hraje v nich relaxační hudba. 

Ve wellness centru jsou navíc vyhřívané podlahy. Ve wellness centru se neustále pohybuje 

osoba, která se stará o čistotu a bezporuchový chod (lázeňská). Je kladen důraz na teplotu 

ovzduší a na vůni. 

Z recepce je možno také projít do restaurační části. Celá restaurace je rozdělena  

na barovou část s dětským koutkem, restaurační část a salónek, který je určen k pronajmutí. 

V restaurační části a salónku jsou na stolech ubrusy a stoly jsou již založené a vždy sladěné 

do určité barvy. V letním období je otevřena i venkovní terasa a hřiště pro děti. V restauraci 

hraje příjemná hudba a je zde přátelská atmosféra. Je kladen velký důraz na čistotu prostředí. 

V restauraci převažují hlavně světlé barvy a celý interiér působí velmi útulně. Součástí je 

sociální zařízení a místnost, ve které je přebalovací pult pro miminka.  

V prvním patře se pak nachází fitness centrum a malý kardio sál. Jelikož je celý 

komplex bezbariérový, do prvního patra se zákazník dostane i výtahem. V patře se nachází 

opět dámské a pánské šatny se sociálním zařízením a sociální zařízení je také umístěno zvlášť 

na chodbě vedle fitness centra. Všechny prostory jsou opět klimatizovány. Malý kardio sál je 

vybaven velkými zrcadly a nachází se zde pult, na který si mohou zákazníci odkládat věci. 

Z malého kardio sálu lze také vyjít ven na terasu. Tento sál slouží pro pohybové kurzy,  

které jsou v Relax Centru nabízeny. 

Při vstupu do fitness centra se po pravé straně nachází malá recepce s doplňky  

ke cvičení, které si mohou zákazníci po domluvě zdarma vypůjčit. Fitness centrum by se dalo 
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pomyslně rozdělit na dvě části. V první se nachází stroje sloužící, jak se říká, tzv. na zahřátí. 

Jedná se tedy o kardio zónu. V druhé části jsou pak stroje na posilování. 

2.1.4 Personál 

V Relax Centru pracují spolehliví a zkušení zaměstnanci, kteří se s ochotou starají  

o zákazníky a snaží se jim vždy vyjít vstříc. Jelikož se jedná o oblast služeb, kvalita  

a profesionalita zaměstnanců je pro podnik velmi důležitá. V Relax Centru je zaměstnáno 

celkem 27 osob, ať už se jedná o zaměstnance na plný úvazek nebo o brigádníky. Směny 

pracovníků jsou rozvrženy na krátký a dlouhý týden, takže se zaměstnanci střídají. V práci  

je každý den přítomno 15 zaměstnanců. 

V čele společnosti je jednatelka Relax Centra, manažer fitness centra a provozní 

restaurace. Tito pracovníci patří mezi koncepční pracovníky a současně je možno do této 

skupiny zařadit i šéfkuchaře, který svým rozhodnutím o nabízeném produktu zasahuje  

do marketingového mixu společnosti. 

Na recepci je jedna recepční společně se zaměstnancem, který má na starosti wellness 

centrum (lázeňská). Mezi kompetence recepční patří prodej vstupů a veškerých doplňkových 

produktů a poskytování informací týkajících se služeb centra. Práce lázeňské zahrnuje dohled 

nad chodem wellness centra. Pokud má však volný čas, pomáhá na recepci. Recepční  

i lázeňská patří do skupiny kontaktních, ale zároveň i do skupiny obsluhujících pracovníků.  

Dalším zaměstnancem přítomným v Relax Centru každý den je masér, který patří 

rovněž do skupiny obsluhujících pracovníků. Do této skupiny patří také trenéři ve fitness 

centru, jejichž počet se odvíjí od počtu zákazníků vyžadujících individuální cvičení  

a od skutečnosti, zda v daný den probíhají pohybové kurzy vedené trenéry. Pracovní doba 

trenéra není pevně stanovena. 

Typickými zástupci obsluhujících pracovníků jsou číšníci v restauraci. Na každé 

směně jsou zpravidla tři číšníci. Počet číšníků se ale odvíjí od toho, zda se v daný den koná 

v restauraci nějaká akce. V kuchyni jsou na každé směně opět tři zaměstnanci, z nichž jeden 

je hlavní kuchař a další dva zastávají roli pomocné síly, čímž se řadí do skupiny podpůrných 

pracovníků. 

Mezi další podpůrné pracovníky se řadí údržbář a uklízečky. Uklízečky docházejí  

do práce v 5.00 a jejich pracovní doba končí většinou kolem 11.00. Údržbář je v Relax Centru 

přítomen každý den a jeho pracovní doba končí v 14.00. 
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V Relax Centru fungují různé motivační programy pro zaměstnance. Ať už se to týká 

finančních odměn či různých balíčků a benefitů. Pro zaměstnance jsou pořádány vánoční 

večírky a pracovní atmosféra je velmi příjemná a přátelská. Zaměstnanci rovněž mohou 

vyjádřit své návrhy, které by mohly vést ke zlepšení efektivity práce, či ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků. Pro zaměstnance jsou také pořádána školení, ta jsou realizována 

především při zavádění nových služeb a produktů.   

2.1.5 Procesy 

Jak už bylo zmíněno, nejdříve přijde zákazník do styku s recepcí. Na recepci si buď 

zakoupí vstup, nebo předloží permanentku pro danou službu. V případě, že zákazník požaduje 

studentské vstupné, musí předložit studentský průkaz. Po zaplacení služby zákazník dostane 

klíč od skříňky, pokud jde do wellness, dostane i prostěradlo. Na recepci se dále vyřizují 

rezervace, přebírá se zde pošta, vydávají se dárkové poukazy.  

V restauraci si zákazník může jídlo objednat u obsluhy a konzumovat ho na místě. 

Zákazník si může jídlo objednat i telefonicky a ve smluvený čas si ho vyzvednout. V poslední 

době je nabízena i služba dovozu jídla zákazníkovi domů. V restauraci je možno platit hotově, 

platební kartou i stravenkami. Co se týká nabídky jídel, zákazníkovi je na požádání složení 

jídla obměněno. 

Ve fitness centru zákazníci cvičí individuálně, pokud nemají sjednané cvičení 

s trenérem. Fitness trenér je ve fitness centru přítomen pouze tehdy, pokud má domluveno 

cvičení s klientem. Poslední vstup do fitness centra je zákazníkům umožněn ve 20.00 s tím,  

že 20.45 musí opustit fitness centrum a jít do šaten. 

Ve wellness centru se zákazníci pohybují sami. Mohou si zvolit jakoukoliv proceduru. 

Je nutné, aby zákazníci udržovali klid. Pokud potřebují poradit, je jim k dispozici 

zaměstnanec mající na starosti wellness centrum (lázeňská). Zákazníkům je předán čip,  

který slouží nejen k uzamykání skříňky, ale je na něm i nahrán čas, který může zákazník 

strávit ve wellness centru. Poslední vstup do wellness centra je umožněn v 18.15. 

Relax Centrum Třinec je otevřeno celý týden. Doba otevření se mění v závislosti  

na nabízené službě a na tom, zda se jedná o pracovní týden nebo víkend. Celý komplex je 

otevřen i během svátků, otevírací doba je pak stejná jako u víkendů. Provozní doba centra je 

uvedena v tabulce 2.4. 
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Tab. 2.4 Provozní doba Relax Centra Třinec 

  Fitness centrum Wellness centrum Restaurace 

Pondělí 8.00 – 21.00 11.00 – 21.00 10.00 – 22.00 

Úterý 8.00 – 21.00 11.00 – 21.00 10.00 – 22.00 

Středa 8.00 – 21.00 11.00 – 21.00 10.00 – 22.00 

Čtvrtek 8.00 – 21.00 11.00 – 21.00 10.00 – 22.00 

Pátek 8.00 – 21.00 11.00 – 21.00 10.00 – 22.00 

Sobota 9.00 – 21.00 10.00 – 21.00 11.00 – 22.00 

Neděle 9.00 – 21.00 10.00 – 21.00 11.00 – 22.00 

Zdroj: Relax Centrum Třinec (2014). Upraveno autorkou práce. 

 

2.2 Charakteristika makroprostředí Relax Centra Třinec 

Do makroprostředí spadají faktory působící na všechny firmy v oboru a vedení 

společnosti není schopno tyto prvky ovlivnit. Makroprostředí působí na fungování společností 

neustále a je velmi přínosné změny prvků sledovat a snažit se jim přizpůsobovat. Vliv prvků 

makroprostředí není na všechny firmy stejný, některá změna může pro podnik znamenat 

přínos, pro druhý podnik však může mít negativní dopad (Kotler, 2007b). 

2.2.1 Demografické vlivy 

Demografické prostředí je pro vedení společností velmi důležité, jelikož je tvořeno 

lidmi a lidé tvoří trhy. Jedná se o souhrn nejdůležitějších demografických údajů a trendů, 

které slouží jako základ pro segmentaci zákazníků (Kotler, 2007b). 

Město Třinec patří do Moravskoslezského kraje a leží v okrese Frýdek-Místek. Jeho 

rozloha činí 95,6 km2. K 31. 12. 2013 zde bylo evidováno 36 077 obyvatel, z toho 17 662 

mužů a 18 415 žen. Při rozložení obyvatel podle věkové struktury zde ve věku 0 – 14 let žije 

5 082 obyvatel, ve věku 15 – 64 pak 24 424 a ve věku 65 let a více celkem 6 571 obyvatel. 

Průměrný věk obyvatel města Třince je 42,2 let (CZSOa, 2013). 

V okrese Frýdek-Místek žije poměrně velký počet cizinců. K 31. 12. 2013 bylo 

zaznamenáno v okrese 1257 Ukrajinců, 822 Slováků, 337 Vietnamců, 40 Poláků a 144 Rusů 

(CZSOc, 2013).  

V roce 2013 se na území města Třince narodilo 324 dětí a zemřelo 447 občanů. 

Přirozený přírůstek obyvatelstva byl tedy záporný. Během roku 2013 se sem přistěhovalo 
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celkem 518 obyvatel, z města se naopak vystěhovalo 719 občanů. Za daný rok byl tedy 

zaznamenán celkový úbytek obyvatelstva o 324 obyvatel (CZSOa, 2013).  

Úbytek obyvatelstva je spojen především se stěhováním obyvatel do měst s větší 

nabídkou pracovních míst a se stěhováním mladých lidí do měst, ve kterých studují. 

Obyvatelé opouštějí město i z důvodu velmi znečištěného ovzduší, které je problémem celého 

Moravskoslezského kraje. Stěhování obyvatel je spojeno také s rozvody, jejichž počet byl 

v roce 2013 celkem 169 (CZSOa, 2013).  

2.2.2 Ekonomické vlivy 

Podle Kozel (2011) do ekonomického prostředí patří faktory ovlivňující kupní sílu  

a výdaje obyvatelstva. Znalost těchto faktorů je pro podnik důležitá z hlediska plánování  

a budoucího vývoje poptávky po službách.  

K 31. 12. 2013 byl v okrese Frýdek-Místek podíl nezaměstnaných osob ve věku  

15 – 64 let 7,6 % a obecná míra nezaměstnanosti byla 8,4 %. V okrese Frýdek-Místek bylo 

k 31. 12. 2013 celkem 11 345 uchazečů o zaměstnání. Ke stejnému datu bylo evidováno  

501 volných pracovních míst a počet uchazečů na 1 pracovní místo byl 22,6 obyvatel 

(CZSOb, 2013).  

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji pro období 1. – 3. čtvrtletí roku 2014 činila 

22 964 Kč na obyvatele. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 2,1 % (CSZO, 2014). 

Počet domácností v Moravskoslezském kraji, jejichž čistý příjem byl pod hranicí životního 

minima, byl v roce 2013 celkem 39 243. Počet takových domácností neustále stoupá.  

Ve srovnání s rokem 2001 se tento počet zvýšil o 21 512 domácností (CZSOb, 2013).  

Hrubý domácí produkt Moravskoslezského kraje v roce 2013 činil 398 954 mil. Kč. 

Oproti předchozímu roku poklesl HDP o 4 % (CZSO, 2014).  

Průměrná roční míra inflace pro Českou republiku činila v lednu roku 2015 0,3 %.  

Od roku 2012 průměrná roční míra inflace klesá. V obrázku 2.1 je zobrazen vývoj míry 

inflace od roku 2005 (CZSOa, 2015).  
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Obr. 2.1 Vývoj inflace v České Republice od roku 2005 

 

Zdroj: CZSOb (2015). Inflace, spotřebitelské ceny – animované grafy.  

2.2.3 Politicko-právní vlivy 

Do legislativního prostředí patří soustava zákonů, předpisů a vyhlášek. V soustavě 

jsou definovány hospodářské, bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky, jimiž si stát 

chrání celospolečenské zájmy, spotřebitele i výrobce (Kozel, 2011).  

Společnost musí mít všude vytvořený provozní řád, který je v souladu s požadavky 

zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 238/2011, Sb., v platném znění. Dále 

se musí řídit dle Zákona o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární ochraně. Závazná je  

i vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., účinná od 25. 8. 2011, vztahující se  

na hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích  

a venkovních hracích plochách. Samozřejmostí je dodržování pravidel zákoníku práce. 

V restauraci a kuchyni jsou pravidelně prováděny kontroly z České obchodní 

inspekce, v rámci nichž jsou zkoumány měřidla nápojů a potravin (váha – opatřena platným 

úředním potvrzením), poctivost prodeje, oprávnění k podnikání a oceňování prodávaných 

výrobků. V kuchyni musí být také dodržovány hygienické zásady, jejichž plnění kontrolují 

pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. V rámci hygienických 

kontrol je zkoumán např. způsob ukládání potravin, lednice, teplota ve skladech apod. 

Společnost musí mít vytvořený systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů 

při výrobě potravin, tzv. HACCP.  

Ve wellness centru musí být dodržována čistota, teplota ovzduší a vody, obsah chlóru 

v ochlazovacím bazénku a whirlpool.  Kontroly bývají prováděny Zdravotním ústavem  
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se sídlem v Ostravě. Vzhledem k tomu, že v budově Relax Centra je zabudován kamerový 

systém, musí být dodržovány zásady vydávané Úřadem pro ochranu údajů. Zásady se týkají 

např. způsobu rozmístění a namíření kamer.  

2.2.4 Technologické vlivy 

Během posledních let bylo provedeno nejvíce změn právě v oblasti inovací nových 

technologií. Změny v technologickém prostředí jsou velmi rychlé a v poslední době dochází 

ke zkracování cyklu tržní životnosti výrobku. Nové technologie stále více formují životy lidí 

a je velmi důležité tyto trendy sledovat (Kozel, 2011).  

Inovace a nové technologie ovlivňují především sportovní část Relax Centra Třinec. 

Souvisí s výrobou nového vybavení sportovních zařízení a pomůcek ke cvičení, které by 

mohlo vedení zařadit mezi svoji nabídku a přizpůsobit se tak nejnovějším trendům na trhu. 

Tím samozřejmě poskytují i dokonalejší služby svým klientům, jelikož ti nabídku nových 

přístrojů ocení.  

Nově vyráběné stroje jsou zaměřeny také na co nejsnadnější používání a pohodlnou 

údržbu. Inovace se ale netýkají pouze strojů ke cvičení, ale také vymýšlení nových cvičebních 

technik. V poslední době je velmi oblíbené cvičení s vlastní váhou těla. Takové cvičení  

se objevuje v nabídce pohybových kurzů, které se také obměňují. Na trhu také dochází 

k výrobě nových doplňků stravy a doplňků ke cvičení, které mohou být ve formě tablet  

či energetických nápojů.  

Neustále také dochází k rozšiřování typů masáží, relaxačních kůr a procedur, zároveň 

jsou také rozvíjeny možnosti jejich provádění. Tyto služby se pořád vyvíjí a zdokonalují a je 

velmi důležité takové inovace sledovat a přizpůsobovat se jim. Díky sledování a rozšiřování 

nabídky o tyto trendy, by mohlo být dosaženo získání konkurenční výhody.  

 

2.3 Charakteristika vnějšího mikroprostředí Relax Centra Třinec 

2.3.1 Konkurence 

Okruh konkurence Relax Centra je široký. Pro zpracování konkurence bylo využito 

rozdělení na přímou a nepřímou konkurenci, přičemž za přímé konkurenty byly považovány 

ty společnosti, které zákazníkovi poskytují větší množství služeb dostupných na jednom 
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místě. Za nepřímé konkurenty pak byly považovány subjekty, které poskytují pouze jednu 

službu uspokojující stejné potřeby zákazníků, jako služby Relax Centra Třinec.  

Mezi nepřímé konkurenty patří jednotlivá fitness centra a sportovní zařízení na území 

města Třince, poskytování masáží a relaxačních procedur, provozovatelé saun, restaurační 

zařízení ve městě, instituce zajišťující zábavné akce (eventy) a akce pro děti, zařízení 

umožňující pronájem prostor k pořádání školení a jiných akcí.   

V rámci přímé konkurence jsou hlavními konkurenty společnosti STARS Třinec  

a hotel Vitality Slezsko. Svou širokou nabídkou služeb, dostupných na jednom místě,  

se zaměřují na stejný segment zákazníků jako Relax Centrum Třinec.    

STARS Třinec 

Společnost STARS je příspěvkovou organizací města Třinec a provozuje sportovní, 

tělovýchovná a rekreační zařízení města s cílem podporovat zdravý životní styl obyvatel 

Třince a turistický ruch. Sportoviště jsou navštěvována širokou veřejností, ale vzhledem 

k jejich technické vyspělosti je využívají i sportovní kluby a organizace.  

Mezi služby spravované STARSEM patří krytý bazén, sauna, sportovní hala, 

restaurace, letní koupaliště, tenisové kurty, minigolf a lanové centrum, inline dráha, městský 

stadion, fotbalové hřiště, skatepark, bike arena a lesopark. Komplex, ve kterém jsou 

poskytovány služby konkurující Relax Centru Třinec, se nachází v jeho těsné blízkosti  

a v nedávné době prošel celkovou rekonstrukcí. V budově je plavecký bazén, restaurace, 

sauna, sportovní hala, fitness centrum a sportovní centrum Activsport fitness. Poslední dvě 

služby však nespravuje STARS, ale fyzické osoby, jež mají prostory pronajaté.  

Krytý bazén o délce 25 m je rozdělen na část pro kondiční plavání, ve které se nachází 

4 plavecké dráhy a na relaxační část s chrliči vody, masážními tryskami, bublinkovou masáží 

s podvodním lehátkem, vodními masážními trysky chodidel a pro děti je zde malý vodotrysk. 

Po rekonstrukci přibyl tobogán. V této části prostoru naleznou zákazníci i možnost relaxace  

v saunách. Nachází se zde klasická finská sauna a parní lázeň. Pro ochlazení jsou určeny 

vnitřní sprchy, ale i venkovní ochlazovací bazének doplněný o chrlič ledu. Po saunování 

mohou zákazníci pro relaxaci využít vnitřních nebo venkovních odpočíváren. Tři dny v týdnu 

jsou vyhrazeny pouze pro ženy, další tři pouze pro muže a jeden den v týdnu pro společnou 

saunu. U obou služeb mají nárok na cenové zvýhodnění děti do patnácti let, studenti, 

důchodci  
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a invalidní osoby. U krytého bazénu je navíc zvýhodněné vstupné pro rodiny. Zákazníci si 

mohou zakoupit buď individuální vstup, nebo mají možnost využít nabídky permanentek 

(Stars Třinec, 2014). 

V komplexu se také nachází restaurace, ve které je, stejně jako v Relax Centru, 

nabízeno každodenní polední menu. Ve srovnání s restaurací v Relax Centru Třinec jsou ceny 

jídel výrazně nižší. Prostředí zde ale není tak atraktivní a útulné (Stars Třinec, 2014). 

Zákazníci mohou využít i prostor nové sportovní haly. Kromě běžného využití haly 

mohou být prostory pronajaty pro různé soukromé sportovní akce. Hřiště je upraveno pro 

volejbal, tenis, fotbal a florbal. Kapacita míst v publiku je 500 diváků (Stars Třinec, 2014). 

V poslední části je umístěno fitness centrum a sportovní centrum. Fitness centrum 

navštěvují především loajální zákazníci a v poslední době prošlo celkovou rekonstrukcí spolu 

s celým komplexem a je vybaveno stroji značky Grűn. Ve fitness centru mohou zákazníci 

rovněž využít možnosti individuálního cvičení s trenérem. Součástí je také malé posezení pro 

zákazníky. Dále se v komplexu nachází sportovní centrum Activsport fitness, ve kterém jsou 

zákazníkům nabízeny různé sportovní aktivity, jedná se např. o H.E.A.T program, funkční 

tréninky, power yogu, cvičení na posílení břišních svalů tzv. břišní pekáč, schwinn cycling 

apod. Ceny všech služeb, provozní doba a fotografie jednotlivých částí komplexu jsou 

k nalezení v příloze č. 2. 

Hotel Vitality Slezsko 

Čtyřhvězdičkový bezbariérový hotel, jehož prostředí odráží nejmodernější trendy, se 

nachází v podhůří Těšínských Beskyd nedaleko Třince. Zákazníky hotelu tvoří široká 

veřejnost, firmy a rodiny s dětmi. Hotel je bezbariérový a na rozdíl od předchozího 

konkurenta, je zde možnost ubytování se. 

Mezi nabízené služby patří wellness centrum, fitness centrum, restaurace, tenisové 

kurty, minigolf, badminton apod. V restauraci s názvem Moderna naleznou zákazníci 

zážitkovou gastronomii, kterou podtrhuje šéfkuchař světové úrovně. V nabídce jsou 

mezinárodní a moderní domácí pokrmy. Deserty a zmrzliny pochází z vlastní hotelové 

cukrárny Café Maryša. V letních měsících je otevřena i venkovní terasa. Pro zákazníky je 

připravena i prostorná vinárna s širokou nabídkou luxusních vín (Hotel Vitality, 2014).   
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Hotel Vitality nabízí kompletní služby pro děti ve všech věkových kategoriích. Pro 

děti je zde k dispozici velký venkovní dětský koutek se skluzavkami, lanovou dráhou, 

minigolfem a prolézačkami. Uvnitř hotelu je rovněž dětský koutek (Hotel Vitality, 2014).  

Součástí hotelu je také dvoupatrové centrum, které nabízí wellness & spa. Design  

a vybavení wellness centra patří k ojedinělým nejen v České republice. Wellness centrum je 

rozděleno na venkovní a vnitřní část. Mezi procedury wellness patří sauny, páry, inhalace, 

lázně, zážitkové a masážní sprchy a střešní whirlpool. Pokud mají zákazníci rádi soukromí, 

mohou také využít privátního wellness. V privátní části je umístěna masážní sprcha, masážní 

vana, parní lázeň, masážní stůl, TV a odpočívárna. Privátní wellness je vhodnou variantou pro 

rodiny s dětmi. V relaxační části je tzv. aqua zóna, v níž je víceúčelový bazén o velikosti  

16,5 x 8 m s atrakcemi, masážní samostatný kruhový Whirlpool a aqua bar pod vodou (Hotel 

Vitality, 2014). 

Součástí hotelu Vitality je moderní sportovní komplex Vitality nabízející širokou škálu 

sportovního vyžití jednotlivcům i sportovním týmům. Dominantou sportovního areálu je 

špičkové tenisové zázemí. Ve vnitřní části jsou umístěny 4 tenisové kurty, dále jsou zde 4 

venkovní kurty s antukovým povrchem, 2 tenisové kurty s betonovým povrchem, nahrávací 

zeď a kurt pro malé děti. Ve sportovní části lze mimo jiné hrát badminton, minigolf, plážový 

volejbal a stolní tenis. Pro zákazníky je zde také fitness centrum (Hotel Vitality, 2014). 

Podrobný ceník služeb, provozní doba a fotogalerie hotelu Vitality Slezsko jsou 

v příloze č. 3. 

2.3.2 Veřejnost 

V případě Relax Centra Třinec se jedná především o vnitřní veřejnost, součástí  

které jsou hlavně zaměstnanci přenášející své dojmy a postoje o společnosti na všeobecnou 

veřejnost. Všeobecná veřejnost je tvořena jak potenciálními, tak stávajícími zákazníky,  

u kterých je velmi důležité, aby nabyli pozitivního dojmu z referencí.  

Mezi představitele vládní veřejnosti patří politické strany, vláda, krajský úřad a ostatní 

zastupitelstva, která svými rozhodnutími mohou změnit nebo ovlivnit provoz podniku. 

Důležitá je také finanční veřejnost zahrnující všechny subjekty podílející se svou činností  

na případné poskytování finančních prostředků na zajištění chodu podniku, na opravy  

a inovace. Do této společnosti spadají především banky a pojišťovny.  
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Neopomenutelnou části veřejnosti jsou také sdělovací prostředky, které mají vliv  

na tvorbu dobrého jména společnosti. Napomáhají k formování a ovlivňování veřejného 

mínění. V případě Relax Centra Třinec se jedná hlavně o internetové stránky společnosti  

a profil na sociální síti Facebook.  

Poslední částí veřejnosti je také odborná veřejnost, která je tvořena občanskými 

sdruženími a organizacemi, které dbají na ochranu životního prostředí apod.  

2.3.3 Zákazníci 

Zákazníci představují pro každou společnost tu nejdůležitější část mikroprostředí. 

Veškeré poskytované služby a produkty se snaží být přizpůsobeny tomu, aby maximálně 

uspokojovaly potřeby a požadavky zákazníka. S ohledem na názory společnosti lze zákazníky 

rozdělit do několika skupin. 

Z geografického hlediska patří mezi zákazníky obyvatelé města Třince a jeho okolí. 

Relax Centrum však navštěvuje i mnoho obyvatel slovenské a polské národnosti. 

Z demografického pohledu využívají služeb spotřebitelé každého věku. Většina však spadá 

do ve věkové kategorii 27 - 49 let. Z hlediska rozdělení návštěvníků podle pohlaví jsou obě 

skupiny zastoupeny téměř rovnoměrně. Vzhledem k povaze poskytovaných služeb nepatří 

jejich ceny mezi nejnižší, tudíž mezi zákazníky patří především lidé s vyšším finančním 

příjmem. 

Při vymezení zákazníků s ohledem na psychografická kritéria, tedy na jejich způsob 

života, se jedná především o lidi vyznávající aktivní a zdravý způsob života, dbající o svůj 

vzhled a udržující své tělo v kondici. Zároveň zde patří lidé, kteří si rádi dopřávají relaxaci  

a dbají na zdravou a kvalitní stravu.  

Zákazníky lze segmentovat i podle behaviorálního hlediska. Jedná se tedy o způsob, 

jakým zákazníci služby využívají. Někteří zákazníci při návštěvě Relax Centra využívají 

pouze jedné z nabízených služeb, zatímco jiní zákazní využijí v rámci návštěvy hned několik 

služeb, např. navštíví fitness centrum, poté využijí wellness centrum a posléze pokračují 

v restauraci. Při druhé možnosti se jedná převážně o zákazníky, kteří do Relax Centra 

dojíždějí z větší vzdálenosti. Mezi zákazníky se najdou i takoví, kteří do Relax Centra 

docházejí pravidelně, jiní ho zase navštěvují příležitostně. Návštěvnost také záleží na počasí, 

pokud je hezky, v Relax Centru je frekvence zákazníků menší, jelikož preferují venkovní 

aktivity. Naopak pokud je nepříznivé počasí, počet zákazníků je znatelně vyšší. 
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Dále mohou být zákazníci rozděleni podle toho, zda navštěvují Relax Centrum  

na základě vlastního rozhodnutí nebo jim byly nabídnuty benefity od zaměstnavatelů. 

Společnost spolupracuje s různými organizacemi, jako jsou například Třinecké Železárny a.s. 

nebo společnost AGEL a.s., jejichž zaměstnanci navštěvují Relax Centrum Třinec v rámci 

benefitů od svých zaměstnavatelů. Společnost dále spolupracuje s mateřskými školkami,  

které navštěvují wellness centrum v rámci služby saunování pro děti.  

Mezi zákazníky patří jak široká veřejnost, tak i firmy a instituce, které využívají 

prostor pro konání seminářů, školení, pracovních obědů či večírků. Povahou svých služeb se 

společnost zaměřuje také na rodiny s dětmi či ženy na mateřské dovolené. Pro tyto skupiny 

jsou ve wellness vyhrazeny dny a hodiny, ve kterých je teplota snížena, tudíž jsou sauny 

vhodné i pro děti. Dále je pro děti připravena ve vyhrazených dnech speciální nabídka, jedná 

se např. o Den dětí či den vysvědčení.  

2.3.4 Dodavatelé 

Dodavatelé představují v systému poskytování hodnoty společnosti důležitou vazbu. 

Dodavatelské články poskytují společnosti zdroje, které jsou nutné pro výrobu a poskytování 

služeb. Dodavatelé jsou v dnešní době marketingovými specialisty stále více považováni  

za partnery při vytváření a poskytování hodnoty pro zákazníka. Dodavatelé společnosti Relax 

Centrum Třinec mohou být rozděleni do několika následujících oblastí.  

Mezi dodavatele pro restauraci patří výrobna a velkoobchod potravin Bidvest Czech 

Republic s.r.o., dále společnost Hana Otahalová – OTAKO, která dodává pro Relax Centrum 

Třinec ovoce a zeleninu a firma Maso V + W s.r.o., dodávající maso a uzeniny.  

Nealkoholické nápoje dodává společnost Coca – Cola, pivo Plzeňský Prazdroj, a.s.  

a dodavatelem vína je vinařství Toman. Mezi dodavatele zařízení patří také společnost 

TREND gastronomie s.r.o., zabývající se kompletním vybavením restaurací, hotelů a jídelen. 

Pro wellness centrum je hlavním dodavatelem VAMELI s.r.o, což je společnost 

zaměřující se na kompletní realizaci vitálních světů. Dále je nutno zmínit prádelny Bajatrend 

s.r.o, které pro Relax Centrum Třinec zajišťují praní wellness prostěradel a ručníků. 

Nutrend D.S., a.s. a Aminostar, s.r.o. jsou hlavními dodavateli proteinových  

a sacharidových prášků, energetických nápojů a tyčinek. Jedná se tedy o dodavatele 

doplňkového zboží pro sportovní část.  
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Společnost spolupracuje s reklamní agenturou Bulawa – reklamní agentura s.r.o.,  

která pro podnik vytváří propagační materiály především v oblasti venkovní a tištěné reklamy  

a jedná se např. o informační letáky, plakáty, ceníky, billboardy a navigační tabule. 

Velmi důležitým a nezbytným článkem jsou dodavatelé energií. Dodavatelem 

elektřiny a vody je společnost STARSTřinec. Teplo dodává Distribuce tepla Třinec a.s. 
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace 

3.1 Vymezení pojmů komunikace a marketingová komunikace 

Slovo komunikace vzniklo z latinského slova communicare, což v překladu znamená 

radit se s někým, dorozumívat se, termín označuje také styk, spojení a souvislost. Závazná  

a obecně platná definice komunikace v takovém smyslu neexistuje a většina autorů definuje  

a popisuje komunikaci s přihlédnutím k oblasti jejich zaměření (Vymětal, 2008). 

,,Marketingová komunikace je výměna informací o produktu nebo organizaci, která 

probíhá mezi zdrojem a příjemcem sdělení. V širším pojetí jde o systematické využívání 

principů, prvků a postupů marketingu při prohlubování a upevňování vztahů mezi producenty 

na jedné straně a zákazníky a dalšími významnými skupinami veřejnosti na straně druhé“ 

(Kapoun, 2008 s. 39). 

Termín „marketingová komunikace“ je možno nahradit termínem ,,propagace“,  

která je v užším smyslu chápána jako uvědomělá činnost podniku s cílem ovlivnit nákupní 

chování zákazníka prostřednictvím využití nástrojů marketingové komunikace – reklamy, 

přímého marketingu, podpory prodeje, osobního prodeje a public relations. Velký vliv má 

také ústní komunikace, jako jsou reference spotřebitelů (Kapoun, 2008). 

Marketingová komunikace by měla hrát důležitější roli, než jen využívat jednotlivé 

nástroje jako reklamu, podporu prodeje, direct marketing apod. V praxi by měla kombinovat 

tyto prvky s ohledem na stanovený cíl a konkrétní cílový segment. Komunikace by měla být 

propojena s ostatními prvky marketingového mixu (Foret, 2011).  

Karlíček (2011) popisuje marketingovou komunikaci jako řízené informování  

a přesvědčování cílových skupin s cílem dosažení marketingových cílů firmy. V současnosti 

se již většina komerčních i nekomerčních institucí bez marketingové komunikace neobejde. 

Firmy se snaží přesvědčit své potenciální zákazníky ke koupi produktů, vládní či neziskové 

instituce usilují o vymizení sociálně škodlivého chování (kouření) či o podporu chování 

sociálně prospěšného (veřejné sbírky). Politické strany se snaží přimět voliče k tomu, aby jim 

dali hlas. 
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3.2 Komunikační proces 

Marketingová komunikace je podle Přikrylová (2010) spojena s pojmem komunikační 

proces, což znamená přenos sdělení od odesílatele k příjemci. Takový proces probíhá mezi 

prodávajícím a kupujícím, firmou a jejími potenciálními i současnými zákazníky, ale také 

mezi firmou a ostatními zájmovými skupinami (zaměstnanci, dodavatelé, obchodní partneři, 

akcionáři, média, orgány veřejné správy, investoři, oborové a profesní asociace, občanská 

sdružení, neziskové organizace, nátlakové skupiny a místní komunity).  

Model komunikačního procesu popisují autoři ve svých knihách odlišně. Vysekalová 

(2010) využívá jednoduchého Lasswellova komunikačního schématu, pomocí něhož je 

získána odpověď na otázky kdo, co, komu. Kapoun (2008) uvádí ve své knize komunikační 

proces složený pouze ze čtyř základních částí: zdroj sdělení, příjemce sdělení, sdělení a zpětná 

vazba a šumy. Přikrylová (2010) ve své knize uvádí základní model komunikačního procesu 

(viz Obr. 3.1), který je tvořen osmi prvky: zdroj komunikace, zakódování, sdělení, přenos, 

dekódování, příjemce, zpětná vazba a komunikační šumy.  

Obr. 3.1 Model komunikačního procesu 

 

Zdroj: Přikrylová (2010, s. 22). Upraveno autorkou práce. 

3.2.1 Subjekt, zdroj komunikace 

Subjekt marketingové komunikace je představován organizací, osobou či skupinou 

osob, která příjemci vysílá sdělení (sumu informací). Iniciátorem komunikačních vztahů je 

zdroj, od něhož směřuje komunikace skrz komunikační kanály k objektu komunikace. Aby 

byla zajištěna účinnost komunikace, musí být zdroj přijatelný a atraktivní. Za přijatelnost 

zdroje je považována jeho odborná způsobilost a důvěryhodnost. Za atraktivní je považován 

zdroj, jehož předpokladem je přilákání pozornosti. Mezi takové zdroje mohou patřit např. 

osoby, ke kterým je vzhlíženo nebo jsou známé (herci, sportovci apod.) (Přikrylová, 2010).  
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V praxi ale běžně nastává situace, kdy zákazník není přímo ovlivněn sdělovacími 

prostředky, ale tzv. opinion leadry1, neboli názorovými vůdci. Názoroví vůdci jsou 

informováni a ovlivnění pomocí jiných prostředků. Pokud nastane taková situace, jedná se  

o tzv. dvouvrstvou komunikaci (Přikrylová, 2010). 

3.2.2 Zakódování 

Jedná se o převedení informací náležících do obsahu sdělení, tedy odesílatelových 

myšlenek do takové podoby, které bude příjemce sdělení rozumět – slova, obrázky, znaky, 

hudba, diagramy, fotografie apod. (Přikrylová, 2010). Vymětal (2008) uvádí, že základním 

předpokladem správného zakódování je, aby bylo sdělení správné, stručné a zřetelné.  

Je nezbytné brát v potaz, na koho je sdělení směřováno, a také zohlednit fakt, že komunikační 

proces probíhá vždy za nějaké situace, v určité době na určitém místě v určité společenské 

atmosféře.  

Při kódování sdělení je nutné dbát na dodržení základních pravidel. Tato pravidla  

ve své knize uvedl Vymětal (2008) a patří mezi ně především: 

 jasně definovaný záměr – je důležité vědět, zda chceme pouze předat sdělení  

nebo změnit postoje a názor spotřebitelů, 

 konkrétnost sdělení – zpráva musí být podána výstižně a s vědomím, že jí spotřebitel 

bude rozumět, 

 srozumitelnost podání – představuje odstranění veškerých rušivých elementů 

zhoršujících srozumitelnost sdělení, 

 srozumitelnost jazyka – omezení používání odborných pojmů, slangového jazyka, 

čísel, norem a paragrafů v případě, že jej spotřebitel běžně nepoužívá, 

 dávkování – je nezbytné zvolit přiměřenou délku sdělení adekvátní pro příjemce, 

 jednoznačnost sdělení – sdělení má být jasné a jednotlivé zprávy ve sdělení by si 

neměly navzájem odporovat, 

 otevřenost komunikace – sdělení se má komunikovat otevřeně, a to i s potřebami 

a pocity odesílatele, 

 forma komunikace – pečlivá volba kritiky, příkazu, žádosti, poděkování za dodržení 

pravidel slušnosti i empatie, 

 verifikace sdělení – ověřit, zda bylo sdělení dekódováno tak, jak bylo zakódováno.   

                                                 
1 Opinion leader - osoba, která ve značné míře určuje mínění určité skupiny. 
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3.2.3 Komunikační kanály, prostředky a média 

Sdělení je přenášeno prostřednictvím komunikačních kanálů. Správně zvolené 

komunikační kanály přispívají k účinné podpoře sdělení, nesprávně zvolené komunikační 

kanály mohou být naopak destrukcí sdělení (Přikrylová, 2010).  

Komunikační kanály jsou podle Přikrylová (2010) rozlišovány na dva základní typy,  

a to na kanály řízené, neboli kontrolované firmou, a kanály neřízené. 

Kanály řízené, kontrolované firmou – takové kanály, u kterých má zdroj komunikace 

kontrolu nad definicí, sestavením a šířením sdělení. Kanály mohou být rozděleny na osobní 

a neosobní. V případě osobních kanálů se jedná o komunikaci jedné osoby s druhou či více 

osobami navzájem (prodávající a kupující). U neosobní komunikace je subjekt a příjemce 

sdělení médium, které však neumožňuje okamžitou zpětnou vazbu, vyjma internetu. 

Kanály neřízené, nekontrolované firmou – rovněž mohou být rozděleny na osobní  

a neosobní komunikaci. V případě osobních sdělení se jedná např. o pomluvy či pochvaly 

z úst zákazníků a konkurentů. V druhém případě jsou to např. výsledky spotřebních testů 

v nezávislém spotřebitelském časopise apod. 

Přikrylová (2010) také pro realizaci komunikačního procesu rozlišuje ve své knize dvě 

základní skupiny prostředků a forem, a to prostředky a formy individuálního působení (osobní 

rozhovor, telefonáty, dopisy, fax, e-maily, osobní účast na zasedáních a konferencích, 

telekonference, videokonference…) a skupinového působení (prezentace, konference, firemní 

dny, reprezentativní akce, sponzoring…). Důležitou složkou skupinového působení jsou 

média, která jsou dělena do tří hlavních skupin: 

 tisková (deníky, časopisy), 

 elektronická (rozhlas, televize, internet, CD, DVD…), 

 outdoor a indoor média. 

3.2.4 Dekódování, příjemce, objekt komunikace 

K dekódování dochází za situace, kdy sdělení zasáhne jeden nebo více smyslů jedince. 

Příkladem může být televizní reklama, kdy ji spotřebitelé vidí i slyší. Sdělení je možné vnímat 

i čichem, kdy naši pozornost zaujmou vhodně umístěné vzorky parfému. Výsledkem kvalitní 

marketingové komunikace je, že dekódování bylo provedeno stejným způsobem, jako 

zakódování. Jedná se tedy o situaci, během které příjemce přiděluje zakódovanému sdělení 

určitý význam. (Clow, 2008).  
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Mezi příjemce mohou patřit spotřebitelé, zákazníci, distribuční články, ovlivňovatelé, 

uživatelé, zaměstnanci, akcionáři, opinion leaders, média, komunity, popř. široká veřejnost. 

Pro úspěšnou komunikaci je přijetí sdělení nutnou, ale ne jedinou podmínkou. Všechny 

subjekty komunikace si musí být vědomy, že budou vnímány jako tvůrci celého sdělení, tudíž 

i jeho nekontrolovatelné části. Příjemce může tedy sdělení přijmout, ale musí se počítat 

s variantou, že si ho nevyloží správně, tedy tak, jak bylo zamýšleno (Přikrylová, 2010).  

3.2.5 Zpětná vazba 

Zpětnou vazbou je chápána zpráva pramenící od příjemce sdělení ke zdroji sdělení. 

Zpětná vazba je formou reakce příjemce na získané informace. U osobní komunikace se může 

projevit jako gestikulace příjemce či verbální komunikace příjemce. U neosobní komunikace 

jde pak o činnost příjemce, např. o zakoupení produktu, sledování pořadu, účast na akci nebo 

naopak o úplnou nečinnost příjemce. Pomocí zpětné vazby může být rozpoznána  

a vyhodnocena účinnost komunikačního sdělení, a také je získán podnět pro případné změny 

pro budoucí komunikaci (Přikrylová, 2010). 

3.2.6 Komunikační šumy 

Veškeré formy marketingové komunikace jsou zahlceny mnoha šumy, které by mohly 

být definovány jako vlivy, které ztěžují a znehodnocují komunikaci. Komunikační šumy 

mohou být buď vnější (hluk) nebo vnitřní (únava a špatná nálada příjemce sdělení). Při fázi 

plánování a realizace marketingové komunikace by měla být zohledněna situace, za jaké bude 

sdělení příjemcem vnímáno (Kapoun, 2008).  

Peters-Kühlinger (2007) říká, že komunikační šumy vznikají často kvůli tomu,  

že odesílatel má na mysli něco jiného, než ve skutečnosti vyzní z jeho sdělení a nesprávně 

formuluje obsah sdělení. Adresát poslouchá svým „oblíbeným uchem“ a vyloží si obsah 

sdělení úplně z jiného úhlu. 

Přikrylová (2010) také zdůrazňuje velikost rizika při existenci silně konkurenčního 

prostředí, které přináší možnost záměny, zmatení či překrývání. Riziko je vyšší převážně  

u produktů masové spotřeby, kdy je nabídka produktů často velmi nepřehledná.  

3.3 Model marketingové komunikace  

Podobně jako u mezilidské komunikace, aby byla marketingová komunikace efektivní, 

musí respektovat řadu principů. Na obrázku 3.3 je uveden model umožňující shrnutí  

a systematizaci klíčových fází efektivní marketingové komunikace. Díky modelu by mělo být 
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zamezeno vzniku typických chyb, kterých je při tvorbě komunikačních kampaní dopouštěno  

a které vedou k plýtvání financí. Pomocí modelu jsou zohledňovány poznatky nezbytné  

pro marketingovou komunikaci. Poznatky pochází především z  psychologie, např. z teorie  

a výzkumu oblasti mezilidské komunikace, vnímání, přesvědčování, učení apod.  

(Karlíček, 2011) . 

Obr. 3.2: Model marketingové komunikace 

 

Zdroj: Karlíček (2011, s. 23) 

Model je složen ze tří hlavních částí: marketingové sdělení, cílová skupina, word-of-

mouth (zkráceně WOM – šíření ústním podáním).  

3.3.1 Sdělení, kontext a médium 

Jak už bylo zmíněno v podkapitole 3.1, sdělení je zde chápáno jako soubor prvků, 

které mají pro danou cílovou skupinu význam. Jedná se o slova, ale také o obrazy, symboly, 

hudbu, zvuky, barvy či gesta. Vhodnou kombinací prvků mohou být ovlivňovány myšlenky  

a pocity cílové skupiny. Musí být však kladen důraz na to, aby cílová skupina pochopila 

sdělení tak, jak bylo požadováno (Karlíček, 2011).  

Sdělení putuje k příjemci prostřednictvím média. Médium je zde chápáno v tom 

nejširším smyslu, tudíž jím nemusí být nutně klasický reklamní nosič (televize či rádio).  

Za médium je považován jakýkoliv prostředek, prostřednictvím něhož je sdělení předáváno. 

(Karlíček, 2011). 

Každá komunikace se odehrává v určitém kontextu či situaci. Kontext může mít  

na podporu komunikace pozitivní vliv, někdy ji však může ohrožovat. Příkladem oslabení 
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efektivity komunikace je zastižení cílové skupiny v časové tísni, tudíž příjemce nemusí 

sdělení zachytit. Opakem je vysoká účinnost komunikace, která nastane, jestliže má 

spotřebitel přebytek volného času (Karlíček, 2011). 

3.3.2 Zaujetí pozornosti 

Většina spotřebitelů je zahlcena obrovským počtem informací, které nárokují jejich 

pozornost. Mezi ně se řadí informace z knih a časopisů, komunikace s přáteli a příbuznými, 

interakce se zaměstnanci obchodu, reklamní šoty v médiích apod. Podle studií jsou 

spotřebitelé každodenně vystaveni až stovkám reklam. Právě z toho důvodu vzniká zásada 

selektivní pozornosti, která hovoří o tom, že spotřebitel ignoruje naprostou většinu poselství  

a reklam a vnímá pouze několik z nich (Tellis, 2000). 

Vysekalová (2011) uvádí vnímání rovněž jako selektivní proces, prostřednictvím 

něhož informace vnímány a zpracovávány podle jejich důležitosti. Systém je také ovlivněný 

hodnotami spotřebitele, očekáváním do budoucna, předchozími zkušenostmi, kulturou, 

potřebami apod. Přikrylová (2010) selektivní vnímání popisuje jako proces, během kterého 

člověk neuvědoměle filtruje informace a zachytí jen ty, které ho zaujmou. 

Problémem řešení využívaných ke zvýšení pozornosti cílové skupiny může být 

strhnutí pozornosti na samotnou společnost a odlákání cílové skupiny od samotného sdělení. 

Cílová skupina si zapamatuje scénku z reklamy, nepamatuje si však produkt propagovaný 

v reklamě. Tato skutečnost již byla zmíněna v subkapitole 3.2.2 a hovoříme o tzv. upířím 

efektu. Snaha zaujmout cílovou skupinu může být však spojena s ještě vážnějším problémem, 

kterým je averze. Pokud je komunikační proces příliš intenzivní, často opakovaný či vtíravý, 

může cílovou skupinu popuzovat. Výsledkem takových sdělení jsou převážně negativní 

reakce, které se mohou projevit zhoršením postoje k propagované značce (Karlíček, 2011). 

Tellis (2000) uvádí několik způsobů vnímání reklamy spotřebiteli. Prvním z nich je 

vyhledávání související s touhou a snahou spotřebitelů hledat informace o produktech,  

jež hodlají zakoupit. Spotřebitel pak může vyhledávat reklamy, sbírat brožury a propagační 

materiály o produktu, který je předmětem jeho zájmu. Druhým způsobem je aktivní 

zpracování představující stav, kdy spotřebitel obdrží sdělení a přemýšlí o něm. Na aktivním 

vyhledávání si informací o produktu před obdržením sdělení se nepodílí. Třetím způsobem je 

pasivní zpracování informací, což znamená, že spotřebitel příjme sdělení, ale aktivně ho dále 

nezpracovává a nezajímá se o něho. Takoví spotřebitelé sdělení nevyhledávají,  

ale ani se jim nevyhýbají. Pasivní zpracování je též nazýváno zpracováním s nízkou 
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angažovaností. Posledním způsobem je vyhýbání se reklamě. Spotřebitel vědomě brání 

podnětům sdělovaným reklamami.  

3.3.3 Pochopení  

Dalším prvkem přispívajícím ke zvýšení efektivity je správné pochopení 

komunikovaného sdělení. Karlíček (2011) vysvětluje pochopení pomocí modelu 

komunikačního procesu, kdy komunikace začíná u zdroje vysílajícího prostřednictvím média 

komunikovanou zprávu. Příjemce poté zprávu dekóduje a poskytne zdroji zpětnou vazbu. 

Pokud nedojde k pochopení zprávy příjemce, je to způsobeno chybou v některé z částí 

komunikačního procesu nebo díky působení komunikačního šumu, prostřednictvím něhož je 

komunikační proces deformován. Marketingová komunikace může být efektivní pouze 

v případě, kdy je cílová skupina v dané situaci a kontextu schopna a ochotna sdělení 

dekódovat. Nejčastější chybou je nesprávně zvolený jazyk a daná cílová skupina není schopna 

sdělení dekódovat, jelikož je to v daném kontextu technicky náročné.  

3.3.4 Přesvědčení 

Cílem marketingové komunikace je přesvědčit veřejnost či zákazníka, což znamená 

postupně změnit názory, chování a postoje zákazníka či veřejnosti k výrobkům či službám, 

které společnost nabízí, a to vše na základě přesně stanového komunikačního cíle. Pokud 

sdělení nepřesvědčí nové zákazníky, slouží alespoň k utužení vztahů se stálými zákazníky  

a k posílení loajality, jedná se o pravidlo minimálního účinku marketingové komunikace 

(Přikrylová, 2010). Karlíček (2011) poukazuje na fakt, že přesvědčení je nejdůležitějším 

momentem marketingové komunikace. 

Proces přesvědčování může probíhat pomocí informací a argumentů, pomocí použití 

emocí (využití dramatického přístupu, humoru a hudby) nebo také pomocí přesvědčení 

využívajících doporučovatelů (Tellis, 2000). 

3.3.5 Šíření ústním podáním (word-of-mouth) 

V poslední době se lidé neustále snaží hledat způsoby, jakými by si mohli věci  

či aktivity zjednodušit. Proto raději dávají přednost získávání informací od jiné osoby před 

aktivním vyhledáváním si informací o produktu či službě. Takové šíření informací se nazývá 

word-of-mouth (WOM), neboli šíření ústním podáním (Silverman, 2011). Účinek  

word-of-mouth (WOM) výrazně převyšuje účinek marketingové komunikace. Pokud je u 

produktu vyvolané negativní WOM, obvykle produkt nemůže být prostřednictvím 

marketingové komunikace zachráněn. Naopak pokud má produkt pozitivní WOM, 
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marketingovou komunikaci to velmi posílí, dokonce může být i nahrazena. WOM probíhá 

převážně off-line a nejčastěji se šíří v domácnostech, dále pak ve školách a v obchodních 

centrech (Karlíček, 2011).  

Marketéři mohou ovlivňovat vznik pozitivního či negativního WOM několika 

způsoby. Nejdůležitějším faktorem je vysoká kvalita produktu, ale také zabránění situacím,  

ve kterých je zákazník nespokojen s produktem. WOM lze také stimulovat pomocí 

nekonvenčních komunikačních kampaní, které mohou vzbudit zájem veřejnosti a být 

diskutovány v masových médiích. Kampaně probíhající v off-line prostředí a jejich cílem  

je stimulovat WOM, jsou nazývány jako WOM marketing nebo také buzz marketing. Pokud 

se jedná o kampaň v on-line prostředí, hovoří se pak o virálním marketingu (Karlíček, 2011).  

3.4 Cíle marketingové komunikace  

Podle Vaštíková (2008) se řadí mezi tradiční cíle marketingové komunikace v oblasti 

služeb informování zákazníků služeb o výhodách, vybudování preferencí služeb u zákazníků, 

přesvědčení zákazníků ke koupi služby, průběžné připomínání poskytovaných produktů  

a služeb, odlišení nabídky od konkurence a sdělování filozofie a hodnot firmy svým 

zákazníkům. V každém případě by se ale měly cíle řídit pravidlem SMART. Jedná  

se o zkratku počátečních písmen pěti slov: specifické (S), měřitelné (M), akceptovatelné (A), 

realizovatelné (R), termínované (T). 

Přikrylová (2010) poznamenává, že stanovení cílů marketingové komunikace patří 

mezi jedno z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí. Stanovené cíle musí vycházet  

ze strategických cílů společnosti a zároveň by měly upevňovat a posilovat image a firemní 

pověst. Mezi faktory ovlivňující definování cílů patří cílová skupina marketingové 

komunikace a životní cyklus výrobku. Na obrázku 3.3 je znázorněno šest nejdůležitějších cílů 

marketingové komunikace podle Karlíček (2011). 

Obr. 3.3 Nejdůležitější cíle marketingové komunikace 

 

Zdroj: Karlíček (2011, s. 12). Upraveno autorkou práce. 
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Zvýšení prodeje patří mezi nejčastěji zvolené cíle komunikační kampaně. Tento cíl se 

jeví jako vhodný, naneštěstí je ale jeho využitelnost jako cíle komunikační kampaně poměrně 

omezená. Na prodej má vliv mnoho dalších faktorů, které nemohou být změněny nebo 

ovlivněny sebeúčinnější marketingovou komunikací. Proto se v některých případech využívá 

jiného komunikačního cíle, než je zvýšení prodeje (Karlíček, 2011). 

U produktu s povědomím o značce je předpokládáno, že se bude prodávat. Produkty,  

u nichž povědomí neexistuje, jsou často ignorovány. Existují dva typy: vybavení a rozpoznání 

značky. V prvním případě si spotřebitel na danou značku vzpomene, pokud uvažuje o dané 

produktové kategorii. Vysoká úroveň rozpoznání značky znamená, že je spotřebitel schopen 

značku v místě prodeje identifikovat a zároveň si ji spojit s příslušnou produktovou kategorií 

(Karlíček, 2011). 

Vysoké povědomí ale nemusí vždy zaručovat prodej produktu. Prodej souvisí také 

s postojem spotřebitele ke značce. Postoj má tři vzájemně propojené složky: kognitivní, 

emocionální a konativní. Do kognitivní složky spadá soubor znalostí a postojů, které cílová 

skupina o daném produktu má. Emocionální složka představuje pocity spotřebitelů vůči dané 

značce. Konativní složka znamená tendence určitého chování ke značce. Pomocí kampaně 

mohou být ovlivňovány všechny tři složky (Karlíček, 2011).  

Ovlivňování postojů souvisí s dalším komunikačním cílem, kterým je zvýšení 

loajality. Tyto kampaně jsou pak zaměřeny na stávající zákazníky. Účelem je posílení vztahu 

mezi zákazníkem a značkou a docílit situace, kdy bude mít zákazník značku rád, bude jí 

důvěřovat a uskutečňovat opakované nákupy (Karlíček, 2011).  

Předposlední komunikační cíl je vhodný aplikovat především u významnějších 

nákupních rozhodnutí. V takových případech bývá nákupní proces komplexnější a zákazníci 

jsou vedeni k nákupu v několika fázích (webové stránky, infolinka, schůzka s prodejcem) 

(Karlíček, 2011). 

Komunikační kampaň může také sloužit k budování trhu. Což představuje rozšíření 

nebo zavedení nové produktové řady. Tento cíl je kladen obvykle v situacích, kdy organizace 

zavádí na trh inovaci, která doposud nebyla poptávána (Karlíček, 2011).  
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3.5 Komunikační mix 

Komunikační mix je jednou ze složek marketingového mixu. Pomocí optimálního 

propojení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu je dosaženo marketingových a tím  

i firemních cílů (Přikrylová, 2010). 

„Specifická směs reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, public relations  

a nástrojů přímého marketingu, kterou firma používá pro dosažení svých reklamních  

a marketingových cílů“ (Kotler, 2007b, s. 809). 

Kotler (2007b) definuje komunikační mix pomocí pěti nástrojů, mezi něž patří 

reklama, osobní prodej, podpora prodeje, public relations a přímý marketing.  

Přikrylová (2010) rozděluje v rámci komunikačního mixu osobní a neosobní formy 

komunikace. Mezi osobní řadí osobní prodej. Mezi neosobní formy pak patří reklama, 

podpora prodeje, přímý marketing, public relations a na rozdíl od Kotlera, přidává  

i sponzoring. Kombinací osobní a neosobní formy jsou veletrhy a výstavy.  

Vaštíková (2014) rozděluje nástroje komunikačního mixu na nástroje tradiční  

a nástroje, které jsou současnými trendy. Mezi tradiční nástroje patří reklama, podpora 

prodeje, osobní prodej a public relations (vytváření dobrých vztahů s veřejností).  

Mezi moderní nástroje se řadí přímý marketing, internetová komunikace, komunikace  

na sociálních sítích, marketing událostí (event marketing), guerilla marketing, virální 

marketing a product placement. 

 

3.5.1 Tradiční nástroje komunikačního mixu 

Reklama 

„Jakákoliv placená forma neosobní prezentace a komunikace myšlenek, zboží nebo 

služeb identifikovaného sponzora“ (Kotler, 2007b, str. 809). 

Pro reklamu existuje spousta definic, ale všechny mají jedno společné a to sice,  

že se jedná o komunikaci mezi zadavatelem a tím, komu je daný produkt či služba určena, 

skrz určitého média s komerčním cílem. Ve zkratce se jedná o formu komunikace 

s obchodním záměrem. Kromě záměru přesvědčit spotřebitele ke koupi, má reklama také 

informovat o dostupnosti dané služby či produktu (Vysekalová, 2010). 
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Reklama může být použita prostřednictvím mnoha forem a způsobů. Smyslem 

reklamy je propagace určitého produktu či služby a zároveň propagace dlouhodobé image 

společnosti, kterou se snaží vměstnat do mysli cílového segmentu veřejnosti. Reklama sice 

dokáže oslovit široké spektrum veřejnosti, ale je velmi nákladná a ne vždy působí přesvědčivě 

(Foret, 2011).  

Obsah a způsob sdělení reklamy by měl být přizpůsoben cílovému segmentu, 

srozumitelný a blízký adresátovi. V reklamě by měly být vyzdvihnuty hlavně takové 

vlastnosti produktu či služby, kterými se odlišuje od konkurenčních produktů (Foret, 2011).  

Reklama může být komunikována prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize, venkovní 

reklamy a internetu (Vysekalová, 2010). 

Podle výzkumu Češi a reklama provedeného v roce 2015 vyšlo najevo, že až 44% 

obyvatel České republiky nakupuje na základě reklamy. Zároveň stejný počet odpověděl,  

že jim reklama nákup usnadňuje. Výzkum je prováděn pravidelně již od roku 1993 a je 

připravován Českou marketingovou společností. Možnost, že reklama ovlivňuje spotřebitele 

při nákupu, zvolilo historicky nejvíce lidí (Marketing & Media, 2015).  

Na nákupní chování českých spotřebitelů mají vliv ochutnávky, reklama v místě 

prodeje a letáky ve schránkách. Za zbytečné považují reklamu v mobilních telefonech, 

písemné pozvánky do spotřebitelských soutěží, e-maily či internetovou reklamu  

(Marketing & Media, 2015). 

Tisková média 

Mezi tradiční tisková média patří především noviny a časopisy. Noviny se vyznačují 

regionálním, národním či lokálním charakterem. Řadí se mezi relativně flexibilní médium, 

jelikož se dá jejich obsah na poslední chvíli pozměnit. Ve srovnání s ostatními médii 

poskytují noviny vyčerpávající množství informací (Přikrylová, 2010). 

Mezi nejvýznamnější pozitiva plynoucí z tiskové reklamy patří možnost umístit  

do tiskového inzerátu i složité informace. Tisková reklama není omezena na dobu 30 sekund, 

jak je to u televizní a rozhlasové reklamy. Čtenáři si rovněž mohou určit rychlost zpracování 

informací a text si přečíst opakovaně. Podle provedených průzkumů patří tisk mezi média, 

jejichž sdělení jsou spotřebiteli nejlépe zapamatována a pochopena. Mezi další výhodu patří 
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možnost obohatit tisk o vzorky a kupóny, které lze umístit přímo k reklamnímu textu, a tím 

zvýšit jeho čtenost. Naskytuje se zde i možnost využít tzv. advertoriálů2 (Karlíček, 2011).  

Tisk má samozřejmě i své nevýhody, které Karlíček (2011) ve své knize dále popisuje. 

První nevýhodou je, že tisková média mohou poskytnout pouze vizuální dimenzi. Dále je  

ve srovnání s ostatními médií méně působivá a tisková média bývají reklamou přeplněna. 

Čtenáři mohou reklamu při listování snadno přehlédnout, a to i neúmyslně.  

Rozhlas 

Rozhlas se díky svému vysílacímu systému (lokální, národní, kabelový, internetový) 

podobá systému televize. V oblasti mezinárodního využití ale existuje jazyková bariéra. 

Podoba mezinárodního vysílání se spíše týká příhraničních oblastí nebo v případě 

motoristického vysílání v Evropě, kdy se využívá v různých zemích stejná frekvence,  

ale program je v jazyce příslušné země. Výhodou reklamy v rádiu je velký dosah, relativně 

nízké výrobní náklady a dynamičnost média (Přikrylová, 2010). Karlíček (2011) dodává další 

výhody rozhlasu, mezi které patří poměrně vysoká možnost cílení, a to zejména podle 

regionů.  

Vysekalová (2010) pak přidává nevýhody rozhlasu, kde řadí rozhlas jako zvukovou 

kulisu (mnoho lidí má rádio zapnuté pouze jako zvukovou kulisu a příliš ho nevnímají), 

roztříštěnost posluchačů (je obtížné budovat tak velký dosah, aby bylo zasaženo většího 

segmentu) a přeplněnost (typická nevýhoda i u ostatních médií, lidé často přeladí na jinou 

stanici při spuštění reklamy).  

Televize 

Clow (2008) uvádí, že se jedná o jediné médium, skrz něhož lze zasáhnout miliony 

diváků. Přikrylová (2010) poznamenává, že z hlediska přenosových možností lze televizní 

reklamu rozdělit na mezinárodní síť, národní, lokální, internetovou a kabelovou televizi. 

Kombinace kategorií se odvíjí od vyspělosti ekonomiky a velikosti teritoria dané země. Mezi 

faktory, podle nichž se určuje použití televize jako reklamního média, patří typ vysílací 

struktury, charakter jednotlivých stanic a jejich diváků a náklady na minutu vysílacího času. 

Díky audiovizuálnímu principu televize je umožněn efektivní způsob předvedení produktu, 

jeho funkčních benefitů, vyprávění příběhu, budování image značky nebo přímo prodávat. 

                                                 
2 Advertoriál – komerční placený článek, který vyvolává dojem, že se jedná o redakční text. Pokud je advertoriál 

napsán vhodným způsobem, může mít výrazně vyšší čtenost než běžná tisková reklama. 
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Prostřednictvím televizní reklamy lze nejlépe vzbuzovat emoce a budovat sympatie  

se značkou. Mezi další výhody televizní reklamy podle Vysekalová (2010) patří působení 

one-to-one komunikace (sdělení přenášené televizí nepůsobí tak anonymně) a flexibilita 

v časovém plánování (možnosti vybrat si vhodnou dobu pro zařazení reklamy).  

Vysekalová (2010) uvádí také nevýhody televizní reklamy, mezi něž patří především 

velmi vysoké náklady (na výrobu televizního spotu a na jeho vysílání), možnost přepínání 

kanálů (bezmyšlenkovité přepínání na jiný kanál při spuštění reklamy), omezená selektivita 

(reklamní čas v televizi je omezen a je obtížné zasáhnout některé segmenty), přeplněnost 

(příliš mnoho reklam a zkracování jejich obsahu má za následek oslabení pozornosti a účinku 

reklamního sdělení), omezené informace (vychází z omezené doby na reklamní spot).  

Venkovní reklama 

Přikrylová (2010) řadí mezi prvky venkovní reklamy reklamní tabule, billboardy, 

megaboardy, plakáty, vývěsní štíty, reklamu na dopravních prostředcích, citylight vitríny, 

světelné reklamní panely, reklamní hodiny, teplovzdušné balóny apod. Pro venkovní reklamu 

je také využíváno označení outdoorová reklama či reklama out-of-home. Cílem venkovní 

reklamy je předat jednoduché sdělení (logo, slogan, novinka), připomínat a opakovat. Menší 

formáty je vhodné používat v lokálním významu (nové prodejny, provozovny služeb), 

billboardy jsou velmi účinné v centrech velkých měst, kde jsou důležité dopravní tepny  

a velká koncentrace obyvatel a turistů. Megaboardy je vhodné umisťovat na významných 

dopravních uzlech apod.  

Mezi přednosti patří dlouhodobé, pravidelné a opakované působení reklamy  

na spotřebitele. Ve srovnání s ostatními médii nelze nosiče venkovní reklamy vypnout, 

přepnout nebo přeskočit. Jsou tedy vhodné pro zvyšování povědomí o značce, budování 

image značky a její prestiže. Pokud je reklama umístěna v blízkosti nákupních center, může 

podpořit nákupní rozhodování spotřebitele. V poslední době se rozvíjí snaha o inovativní 

řešení venkovní reklamy. Značky vytvářejí neotřelé vzkazy a efektivně působí na spotřebitele 

vtipem, novým formátem či trojrozměrností. Další inovací je využití nadrozměrného způsobu 

představení produktu, což doslova ovládne venkovní prostředí a vede k zajištění silného 

působení značky (Přikrylová, 2010).   

Venkovní reklama je ale často kritizována příjemci z důvodu umístění a vlivu  

na estetické hledisko. Velkou nevýhodou je stručnost sdělení a grafické srozumitelnosti.  
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Na zaregistrování této formy komunikace mají projíždějící či kolemjdoucí málo času. Nosiče 

venkovní reklamy mohou být také poškozeny vlivem větru či vandalismu (Přikrylová, 2010). 

Vysekalová (2010) k nevýhodám dodává dlouhou dobu realizace, která souvisí s plánováním, 

přípravou a nákupem ploch. Dále nízkou možnost selektivnosti. Cílení je možné pouze  

na široce definované cílové skupiny. V neposlední řadě uvádí omezenost dostupnosti 

některých venkovních ploch díky vyhláškám a zákonným předpisům.  

Internet 

K důležitým vlastnostem internetu patří zejména jeho globální dosah. Internet 

představuje prakticky jediný obousměrný komunikační kanál, u něhož není výše nákladů  

na komunikaci přímo závislá na vzdálenosti, na níž se komunikuje. Díky této vlastnosti lze 

prostřednictvím internetu komunikovat téměř s celým světem z jednoho místa. Ve srovnání 

s ostatními komunikačními kanály s ohledem na vynaložené náklady je tento způsob 

komunikace mnohonásobně efektivnější. Internetovou komunikaci lze provádět interaktivně, 

což zákazníkovi umožňuje okamžité získání informací o produktu a prodejci možnost 

sledovat okamžitou reakci zákazníka (Vaštíková, 2014).  

Vysekalová (2010) popisuje výhody internetové komunikace: 

 rychlost – umístění reklamního textu, obrazu či zvuku je téměř okamžité,  

 neomezená kapacita sítě, 

 cena – ve srovnání s efektivitou internetové reklamy a s možností jejího globálního 

působení je cena na výrobu reklamu a umístění nízká, 

 interaktivní médium. 

Vaštíková (2014) k výhodám dodává možnost přesného zacílení, měření efektivity 

reklamy a reakce uživatelů, nepřetržitou možnost zobrazení reklamního sdělení a vysokou 

flexibilitu. 

Mezi nevýhody internetové reklamy podle Vysekalová (2010) pak patří: 

 množství informací – na internetu je soustředěna reklama i od konkurentů,  

což vyvolává vzájemné soupeření a soutěžení o návštěvníkovu pozornost, 

 technická omezení – rychlost internetu, kapacita hardwaru, ochranné brány  

na serverech. 
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Vaštíková (2014) pak k nevýhodám poznamenává omezenost působení internetové 

komunikace pouze na spotřebitele, kteří mají připojení k internetu. 

Monzel (2009) uvádí příklady internetové reklamy: 

 interstitial reklama - objeví se na obrazovce ještě před tím, než se uživateli zobrazí 

požadovaná webová stránka, 

 flash layer – forma reklamy, která nabízí možnosti individuálního uspořádání  

bez pevného formátu. Flash layer se objeví přes obsah stránky a může se přes něj 

pohybovat (např. jako jedoucí auto), 

 pop-up-window - jedná se o okno, které se objeví na stránce automaticky a jeho 

obsahem může být reklama, anketa či dotazník, 

 skyscraper – velkoformátová reklamní plocha umístěna přímo vedle obsahu stránky. 

 wall paper – velkoformátová reklamní plocha lemující obsah stránky, 

 streaming ads – interaktivní reklamní spoty, které se automaticky nahrají při spuštění 

stránky. Umožňují např. přenos televizní reklamní kampaně s cílem zasáhnout nové 

cílové skupiny, než jsou u televize, 

 expandující banner – jedná se o banner, jehož plocha se při kontaktu s ukazatelem 

myší výrazně zvětší a jsou poskytnuty doplňkové informace k propagovanému 

produktu, 

 microsite – po kliknutí na příslušnou reklamní plochu (např. banner) se otevře 

samostatná webová stránka,  

 microsite s funkcí internetového obchodu – microsite doplněný o funkci 

integrovaného internetového obchodu, ve kterém lze přímo provést objednávka.   

Podpora prodeje 

Podle Kotler (2007b) do podpory prodeje patří souhrn pobídek, jejichž cílem  

je podpořit základní přínos nabízeného produktu či služby a povzbudit jejich nákup.  

Od reklamy se liší v jedné věci, a to sice, že zatímco reklama prezentuje důvody proč si 

koupit daný produkt, podpora prodeje dodává důvody, proč si produkt koupit právě teď. 

Cílem je motivovat a přimět zákazníka k okamžitému nákupu.   

Machková (2009) definuje podporu prodeje jako formu neosobní komunikace  

a krátkodobý podnět, jehož cílem je podporovat nákupní chování zákazníků a zvyšovat 

efektivnost prodeje výrobců i obchodních mezičlánků. Rovněž poznamenává, že výdaje 
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vynaložené na podporu prodeje určitých výrobků jsou mnohdy vyšší, než výdaje na reklamu. 

U některých výrobkových kategorií mohou představovat až 80% celkových výdajů firmy  

na marketing.  

Mezi nejčastější formy podpory prodeje patří snížení ceny, zejména se jedná o přímé 

slevy, kupony, rabaty a výhodná balení. Mezi další způsoby patří technika, kdy je cílové 

skupině nabízena možnost vyzkoušet si zdarma daný produkt. Mezi tradiční nástroje se  

ale také řadí techniky založené na obdarovávání cílové skupiny věcnou odměnou. Nejčastěji 

se jedná o prémie, reklamní dárky a soutěže. Velmi oblíbenou technikou jsou věrnostní 

programy. Výše zmíněné techniky patří mezi klasické nástroje podpory prodeje. Do podpory 

prodeje také spadá komunikace v místě prodeje nazývána POP (point-of-purchase 

communications) nebo POS (point-of-sale-communications) (Karlíček, 2011). 

Machková (2009) se také zabývá rozdělením podpory prodeje v závislosti na cílovém 

zaměření a rozděluje ji na podporu prodeje zaměřenou na: 

 konečného spotřebitele, 

 firmy působící na průmyslovém trhu, 

 obchodní mezičlánky. 

Nástroje podpory prodeje tvoří přidanou hodnotu produktu či služby. Jejich význam  

je důležitý zejména u produktů, mezi nimiž existují jen malé rozdíly a kdy je odlišení se  

od konkurence pomocí značky obtížné. Význam podpory prodeje v poslední době ve světě 

marketingu výrazně vzrostl. Podpora prodeje má jednu vlastnost, kterou se od ostatních 

nástrojů komunikace odlišuje, a tou je schopnost stimulovat okamžitou a viditelnou nákupní 

reakci. Díky snadno identifikovatelnému účinku podpory prodeje je vyhodnocování účinnosti 

kampaní snadné. Nevýhodou jsou však vysoké náklady, nižší zisková marže (v rámci kuponu, 

výhodných balení a slev). Další nevýhodou je dočasný efekt, který se pojí s většinou nástrojů 

podpory prodeje. V některých případech mohou mít nástroje podpory prodeje za následek 

narušení dlouhodobé strategie značky (Karlíček, 2011).  

Osobní prodej 

Pelsmacker (2013) popisuje osobní prodej jako oboustrannou komunikaci  

(„tváří v tvář“), jejíž podstatou je poskytování informací, předvádění, udržování a budování 

dlouhodobých vztahů či přesvědčování určitých osob. Ve srovnání s ostatními komunikačními 

nástroji vyžaduje osobní prodej interakci se zákazníkem.  
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Přikrylová (2010) zase nazírá na osobní prodej jako na prezentaci výrobku či služby 

výrobcem či jeho zástupcem přímo zákazníkovi. Největší výhodou je, že osobní prodej 

probíhá ve stejný čas a na stejném místě pro obě zúčastněné strany komunikace, tudíž  

je výrobci poskytnuta okamžitá zpětná vazba. Karlíček (2011) jako další výhody vyzdvihuje 

možnost přizpůsobit předváděný produkt či službu přímo zákazníkovi, a tím budovat 

dlouhodobější a důvěrnější vztahy. Dále spatřuje výhodu v poměrně nízkých výdajích 

spojených s jeho provozováním, což také souvisí s cílovou skupinou pro osobní prodej. 

Osobní prodej je zaměřen na specifickou skupinu zákazníků a není vhodný pro oslovení 

velkého počtu spotřebitelů. 

Public relations 

Thomas (2008) popisuje vztahy s veřejností jako používání neplacených forem 

propagace s cílem informovat veřejnost a změnit její postoj a názory na společnost.  

Public relations (PR) představuje účinnou komunikaci směřující k podpoře produktů, 

souvisí s prestiží a image organizace. Podobně jako ostatní nástroje komunikačního mixu 

musí PR zajišťovat šíření jednotného vnímání firmy s tím rozdílem, že akceptuje prvky 

důvěry, vzájemného porozumění a vytváří prostor pro přijímání pozitivních myšlenek, 

popřípadě se snaží přeměnit negativní postoje a názory na pozitivní.  Pro PR je typické,  

že jejich základem je existence rozdílných názorů a vztahů ve veřejnosti a na mysl veřejnosti 

působí pomocí poskytování racionálních informací. Pro dosažení stanovených cílů  

je používáno typických nástrojů, mezi které patří např. sdělování nezávislých sdělení 

prostřednictvím novinářů, nezávislých odborníků nebo tzv. opinion leadrů (Přikrylová, 2010).  

V dnešní době by již PR mělo být dlouhodobou a neustálou funkcí managementu 

zaměřenou na všechny cílové skupiny a podporující reklamní, marketingové a další firemní 

aktivity. PR plní důležitou roli v případě existence krizových situací, jejich řešení a zmírnění 

dopadu na reputaci dané společnosti. Mezi výhody PR aktivit patří především nižší náklady 

než na reklamu či podporu prodeje. Mezi nevýhody však patří nemožnost řídit a kontrolovat 

obsah sdělení, který je prezentován v médiích, a také obtížná měřitelnost účinnosti aktivit PR 

(Přikrylová, 2010). Kopecký (2013) dodává, že součástí PR je i odpovědnost vůči veřejnému 

mínění a napomáhání ke zvyšování informovanosti managementu. 
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3.5.2 Moderní nástroje komunikačního mixu 

Přímý marketing 

„Přímý marketing je souhrn aktivit firmy, které se vztahují k nabídce produktů  

a služeb jedním nebo více hromadnými sdělovacími prostředky, s cílem dosáhnout přímé 

odpovědi od zákazníků“ (Jakubíková, 2008, str. 261). 

Podstatou přímého marketingu (direct marketingu) je budování vztahu se zákazníky, 

kteří jsou požádání o reakci (odpověď) prostřednictvím různých komunikačních cest např. 

telefonem, poštou, internetem nebo osobní návštěvou (Jakubíková, 2008). 

Kotler (2007a) definuje direct marketing jako využití přímých kanálů k oslovení 

zákazníků či k doručení zboží a služeb zákazníkům, a to bez použití marketingových 

prostředníků. Rovněž ho označuje jako za jednu z nejrychleji se vyvíjejících cest obsluhy 

zákazníka. Mezi nástroje direct marketingu patří katalogy, direct mail, telemarketing, 

interaktivní televize, kiosky, internetové stránky a mobilní zařízení.  

Podle Přikrylová (2010) je nespornou výhodou direct marketingu snadná měřitelnost 

odezvy reklamního sdělení. Na direct marketing lze nazírat jako na syntézu reklamy, podpory 

prodeje a výzkumu trhu. Direct marketing poskytuje výhody jak pro zákazníka,  

tak pro prodávajícího (viz Tab. 3.1).  

Tab. 3.1 Výhody direct marketingu 

Výhody pro zákazníka Výhody pro prodávajícího 

Jednoduchý a rychlý nákup Osobnější a rychlejší oslovení zákazníků 

Pohodlný výběr zboží, nákup z domova Přesné zacílení 

Široký výběr zboží Budování dlouhodobých vztahů 

Důvěryhodnost komunikace 
Měřitelnost odezvy reklamního sdělení a úspěšnosti 

prodeje 

Zachování soukromí při nákupu Utajení před konkurencí 

Interaktivita - možnost okamžité odezvy Alternativa osobního prodeje 

Zdroj: Přikrylová (2010, s. 95). Upraveno autorkou práce. 

Direct marketing patří mezi nejdynamičtější nástroje marketingové komunikace právě 

díky výše zmíněným výhodám a počet subjektů, který direct marketing využívá, rapidně 

stoupl. V dnešní době mezi ně už patří i finanční instituce, poskytovatelé služeb, prodejci 

zboží, výrobní sféra apod. Direct marketing sebou rovněž nese i určité nevýhody, např. není 

příliš vhodný pro komunikaci s masovým trhem. Negativem jsou i poměrně vysoké náklady 
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související se získáním kvalitních databází a realizací zásilek. Někteří z řad cílových 

segmentů mohou vnímat direct marketing za obtěžující, zvláště pak, pokud jsou zahlceni 

nabídkami z více firem (Přikrylová, 2010).  

Event marketing 

„Marketing událostí (event marketing) představuje zinscenování zážitků stejně jako 

jejich plánování a organizace v rámci firemní komunikace. Cílem je vyvolat psychické  

a emocionální podněty, které podpoří image firmy a produktů a tím i obchodní záměry“ 

(Šindler, 2003, str. 22). 

Podstatou event marketingu je pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. 

V některých případech je event marketing řazen do nástrojů public relations. Filozofie event 

marketingu vychází ze současné výrazné tendence zdůrazňovat prožitky a pocity v souvislosti 

s rostoucím významem volného času, zdravého životního prostředí apod. (Vaštíková, 2014). 

Z hlediska potřeb marketingu mohou být akce event marketingu podle Vaštíková 

(2014) rozděleny do několika skupin: 

 neziskově orientované akce – konference, oslavy výročí, tiskové besedy, besedy 

s občany, zavádění nové veřejné služby apod., 

 komerčně orientované akce – do této skupiny patří akce, na kterých je pro návštěvníky 

připraven lákavý program, za který musí zaplatit vstupné, např. plesy, koncerty, 

festivaly apod., 

 charitativní akce – jde zde podobně jako u předchozích skupin o získání peněz,  

ale hlavní roli hraje charitativní myšlenka. 

Na úspěch události má vliv mnoho faktorů jako např. úroveň organizace, kreativita 

myšlenky, způsob výběru hostů, umístění akce, zpracování scénáře apod.  

Guerilla marketing 

Guerilla marketing patří mezi jednu z nejagresivnějších forem marketingové 

komunikace. Této formy komunikace využívají zejména firmy, které potřebují bojovat  

se silnějším konkurentem. Pro guerilla marketing je charakteristická nižší finanční náročnost  

a v některých případech i bilancování na hranici legálnosti. Nejtypičtějším rysem je místo,  

na kterém je reklama umístěna. Místo je voleno tak, aby u příjemce zprávy vzbudilo šok  

či překvapení. (Frey, 2011). 
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Patalas (2009) vyzdvihl ve své knize zajímavou myšlenku, a to sice, že guerilla 

marketing se nesnaží vytlačit klasické nástroje marketingové komunikace, ale snaží se  

je podpořit. Je zaváděn převážně v případech, kdy klasické nástroje na příjemce působí 

otravně a nemá zájem na ně reagovat.  

Guerilla marketing využívá na rozdíl od klasických nástrojů komunikace netradiční, 

originálně marketingové a marketingově komunikační řešení. Je určen firmám, které chtějí  

do kampaně investovat kreativitu, čas a energii místo velkého finančního obnosu. Guerilla 

marketing bývá často označován jako „útočný marketing“, a to díky případům, kdy využívá 

agresivních kampaní s cílem napadnout konkurenci. Základní taktika je definována pomocí tří 

kroků: udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na přesně vytipované cíle, rychle se stáhnout 

(Jurášková, 2012).  

Virální marketing 

Virální marketing představuje takový způsob komunikace, kdy je obsah sdělení  

pro příjemce natolik zajímavý, že ho samovolně a vlastními prostředky šíří dále. Virální 

zpráva je v podstatě šířena mediálním prostorem bez jakékoliv snahy a kontroly jejího 

iniciátora, a právě díky této skutečnosti se přirovnává k virové epidemii. Podstata vychází 

z již zmiňovaného šíření ústním podáním s tím, že se šíří v online prostředí (Přikrylová, 

2010).  

Nejčastěji používanou formou je elektronická pošta, elektronická pohlednice  

a v poslední době se rozšířilo i umisťování zábavných videí na internetový server 

YouTube.com. Virální marketing lze využít i formou mobilního marketingu, kdy musí být  

ale zpracování natolik kreativní, že přiměje příjemce poslat zprávu dále pomocí SMS  

nebo MMS. Tento způsob je typický zejména pro mladší generaci (Přikrylová, 2010). 

Jako výhody Přikrylová (2010) shledává především nízkou finanční náročnost, 

možnost rychlého šíření zprávy, zaručení vysoké pozornosti příjemců vycházející především 

z důvěryhodnosti ke zdrojům šíření, ochota šířit zprávu dále. Mezi nevýhody patří špatně 

kontrolovatelný průběh kampaně. Zpráva se šíří dále podle zdrojů příjemců a iniciátor už 

nemá příliš velkou šanci ovlivnit konečné příjemce zprávy.  

Product placement 

Podstatou product placement je záměrné a placené umístění značkového produktu  

do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace. Produkty smluvního partnera jsou 
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zakomponovány do filmového děje. Product placement se mimo uplatňování ve filmech 

prosazuje také v televizi nebo v počítačových hrách (Vysekalová, 2010). 

Produkt propagovaný skrz product placement je zakomponován na výrazných místech 

ve filmu, například pokud je smluvním partnerem automobilový výrobce, ve filmu jsou 

používána pouze auta dané značky (Vysekalová, 2010).  

Prouct placement umožňuje díky zařazení produktu do audiovizuálních děl masivní 

zvyšování povědomí o značce. Nespornou výhodou je také prezentace produktu v praxi. 

Cílová skupina je při sledování díla ve stavu velké pozornosti. Zároveň je vyloučena možnost, 

že se cílová skupina reklamě vyhne a velkou výhodou je, že pokud je produkt do filmu 

vhodně zakomponován, nemusí působit jako reklama. Což u českých filmů v mnoha 

případech neplatí. Základem je takové zobrazení značky, které nebude diváky během filmu 

rušit, ale zároveň je logo viditelné. Dalo by se říct, že product placement nepatří mezi 

nejdražší formy komunikace. Jeho cena se domlouvá mezi smluvní stranou a producentem 

(Karlíček, 2011).  

Komunikace na sociálních sítích 

Sociální sítě jsou otevřené interaktivní online aplikace, které podporují vznik 

neformálních uživatelských sítí. Prostřednictvím sítí mohou uživatelé, kteří si na nich vytvoří 

profil, komunikovat s ostatními, nahrávat a sdílet fotografie, videa a hudbu, mohou o nich 

s ostatními diskutovat apod. Mezi sociální sítě mohou být zařazeny i blogy, fóra či různé 

komunity. Prostřednictvím sociálních sítí je nabízen prostor i pro reklamu, informování  

o novinkách a akcích. Využití sociálních sítí patří mezi nástroje již zmiňovaných public 

relations a slouží především pro přiblížení značky spotřebitelům, posílení image společnosti 

apod. (Karlíček, 2011). 

Firmy vytvářejí na sociálních sítích profily, na kterých prezentují své produkty, 

aktuální informace a aktivity. Rovněž monitorují diskuze o jejich značkách, organizují 

neformální marketingové výzkumy či získávají databáze pro reklamní účely. Někteří 

zaměstnavatelé získávají prostřednictvím sociálních sítí informace o svých zaměstnancích.  

Na sociálních sítích nepůsobí jen firmy, ale také politici, kteří využívají sociální sítě jako 

moderní nástroj pro komunikaci s voliči (Přikrylová, 2010).    

Sociální sítě však není vhodné pojímat jako volný prostor pro reklamu, jelikož značná 

část příslušníků internetové populace je vůči klasickým formám komunikace imunní, 
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v některých případech ji dokonce razantně odmítá. Mezi výhody, které sociální sítě poskytují, 

patří možnost využití síly komunit a nalézt takové nástroje komunikace, které by pro 

internetovou populaci byly zajímavé a přijatelné (Přikrylová, 2010). Mezi další výhody podle 

Karlíček (2011) patří jednoduché cílení marketingových aktivit na vybranou cílovou skupinu, 

jelikož na sociálních sítích existují skupiny, do kterých vstupují lidé se společnými názory, 

zájmy, životním stylem apod. Výhodou je také poměrně jednoduché vyhodnocení vlivu 

marketingových aktivit na uživatele (prostřednictvím diskuzí, příspěvků, komentářů apod.).  
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4 Metodika shromažďování dat 

4.1 Přípravná fáze 

V přípravné fázi byl definován problém a cíl výzkumu, což bylo její nejdůležitější 

složkou. Dále zde bylo definováno, koho se výzkum týkal, kde byl uskutečněn a další kritéria 

nezbytná k dosažení správného provedení výzkumu. 

4.1.1 Definování problému a cíle 

Na trhu wellness center je konkurence vysoká a je zapotřebí zvolit co nejefektivnější 

způsob, jak komunikovat se stávajícími, ale i potenciálními zákazníky wellness centra. 

V Relax Centru Třinec nebyl doposud proveden žádný výzkum týkající se této problematiky. 

Problémem je tedy nedostatek informací pro tvorbu vhodné marketingové komunikace.  

Účelem výzkumu je snaha zefektivnit marketingovou komunikaci wellness centra  

a přizpůsobit ji zákazníkům. 

Cíle výzkumu jsou rozděleny na dvě části. Prvním cílem bylo zjistit, jaké nástroje 

marketingové komunikace jsou respondenty preferovány a jak často jednotlivé zdroje 

informací využívají. Druhým cílem výzkumu bylo zhodnotit současnou marketingovou 

komunikaci z pohledu respondentů, kteří již Relax Centrum navštívili.  

4.1.2 Zdroje dat a metoda výzkumu 

K realizaci výzkumu bylo využito jak primárních, tak sekundárních dat. Primární data 

byla získána díky provedení marketingového výzkumu. Sekundární data byla čerpána  

od vedení Relax Centra Třinec, z internetových zdrojů, odborné literatury a z databáze 

managementu Relax Centra Třinec. 

Za účelem získání primárních dat byl proveden kvantitativní výzkum, ve kterém bylo 

využito metody dotazování, konkrétně se jednalo o její dvě formy, a to osobní a písemné 

dotazování. Předpokladem osobního dotazování bylo lepší zacílení na respondenty. Metoda 

osobního dotazování měla být použita při dotazování respondentů mimo Relax Centrum 

Třinec. Písemné formy dotazování mělo být využito při dotazování respondentů přímo 

v budově Relax Centra Třinec.  

Mezi předpokládané výhody osobního dotazování patřilo především lepší zacílení, 

tudíž možnost získání respondentů všech věkových kategorií. Vzhledem k tomu, že by 

respondentům dotazovaným formou osobního dotazování mohly být na místě v případě 
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neporozumění otázky dovysvětleny, mohly by být všechny dotazníky získané touto formou 

vyplněny správně. Pro osobní dotazování je také typická nejvyšší návratnost odpovědí. 

Nevýhodou by byla vysoká časová náročnost pro získání dat. Mezi největší předpokládanou 

výhodu písemného dotazování by patřila především rychlost. Respondentům by byl 

poskytnut větší časový prostor a klid při vyplňování dotazníku. U písemného dotazování by 

však mohla nastat situace, kdy by respondent neporozuměl otázce a mohl by ji vyplnit 

nesprávně nebo ukončit vyplňování dotazníku. Nevýhodou, která se pojí k oběma formám 

dotazování, jsou náklady vynaložené na tisk dotazníků a přepisování dat do datové matice.  

4.1.3 Struktura dotazníku 

V úvodu dotazníku byli zákazníci informováni o účelu provedení výzkumu a byli 

požádáni o co nejpřesnější vyplnění dotazníku, zároveň byli ujištěni o anonymitě dotazování. 

Dotazník lze pomyslně rozdělit na dvě části. Otázky v první části byly koncipovány 

tak, aby bylo zjištěno, jaké nástroje marketingové komunikace respondenti preferují a jak 

často je využívají. Otázky v druhé části se týkaly současné marketingové komunikace Relax 

Centra a odpovídali na ně pouze respondenti, kteří již Relax Centrum navštívili.  

Dotazník byl naplánován v rozsahu 20 otázek a jeho konkrétní podoba je uvedena 

v příloze č. 4. První otázka byla filtrační a byla pokládána pouze při osobním dotazování. 

Díky otázce bylo zjištěno, zda respondent navštěvuje služby, které nabízí i Relax Centrum 

(wellness centrum, masáže, fitness centrum…). Pokud respondent odpověděl záporně, bylo 

dotazování ukončeno. Vzhledem k tomu, že písemné dotazování probíhalo v budově Relax 

Centra a respondenti tedy byli zákazníky, byla tato otázka vynechána. Z pohledu možností 

variant odpovědí bylo v dotazníku 17 uzavřených a 3 polouzavřené otázky. Vyskytly se zde  

i tzv. měřítkové otázky, přičemž k možnostem jejich odpovědí patřily jak kvantitativní 

stupnice, tak kvalitativní stupnice. U kvantitativních stupnic byla použita číselná škála 1 – 5, 

přičemž 1 vždy znamenala nejlépe a 5 nejhůře. Celkem bylo použito 5 otázek typu baterie  

a v závěru dotazníku byly umístěny čtyři identifikační otázky týkající se věku, pohlaví, 

bydliště a momentálního statusu respondenta. 

4.1.4 Vzorek respondentů 

Základní soubor byl tvořen počtem obyvatel města Třince, tudíž 36 077 obyvatel. 

Velikost výběrového souboru byla stanovena na 200 respondentů, z čehož 100 respondentů 

mělo být dotazováno pomocí písemného dotazování přímo v Relax Centru Třinec a dalších 

100 respondentů formou osobního dotazování na území města Třince. V tabulce 4.1  
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je zobrazena plánovaná struktura respondentů, kteří jsou rozděleni v závislosti na jejich 

pohlaví a věku. Struktura respondentů byla sestavena na základě konzultace s vedením Relax 

Centra. Vzhledem k tomu, že Relax Centrum je navštěvováno jak ženami, tak muži,  

a to přibližně ve stejném poměru, byli i ve stejném poměru rozděleni respondenti. Většina 

návštěvníků spadá do věkové kategorie 27 – 49 let, což se odráží i na plánované struktuře 

respondentů, kdy byl těmto kategoriím přiřazen nejvyšší počet. 

Tab. 4.1 Plánovaná struktura respondentů 

Věk 
Ženy Muži 

Absolutní četnost Relativní četnost Absolutní četnost Relativní četnost 

15-26 15 20% 15 20% 

27-36 35 35% 35 35% 

37-49 30 30% 30 30% 

50-64 15 15% 15 15% 

64 a více 5 5% 5 5% 

Celkem 100 100% 100 100% 

Zdroj: Zpracováno autorkou práce.  

Respondenti byli vybíráni pomocí nepravděpodobnostní techniky výběru vzorku, 

přičemž bylo využito jejich dvou forem, a to techniky vhodného úsudku a techniky vhodné 

příležitosti. Technika vhodné příležitosti byla aplikována u osobního dotazování respondentů 

na území města Třince a technika vhodného úsudku pak u písemného dotazování v budově 

Relax Centra Třinec. 

4.1.5 Pilotáž, rozpočet výzkumu a časový harmonogram 

Před zahájením sběru dat byla uskutečněna pilotáž. Cílem provedení pilotáže bylo 

zjistit, zda je dotazník správně sestaven, zda mají otázky logickou návaznou a jsou správně 

formulovány. Pilotáž byla provedena na vzorku patnácti respondentů, jednalo se především  

o rodinné příslušníky a známé. V rámci pilotáže bylo zjištěno, že jednu otázku respondenti 

pochopili rozdílně, tudíž byla přeformulována. Celkový počet otázek zůstal zachován.  

Do rozpočtu (viz. Tab. 4.2) byly zahrnuty náklady na tisk dotazníků a náklady  

na zajištění psacích potřeb. Na školení tazatelů nebyly vynaloženy žádné náklady, jelikož při 

osobním dotazování byla tazatelem autorka práce a při písemném dotazování byli 

zaměstnanci Relax Centra proškoleni rovněž autorkou práce. Na výzkum nemusely být 

vynaloženy ani náklady na cestování, jelikož byl výzkum uskutečněn v místě bydliště 

tazatele. Jednotlivé položky a ceny jsou znázorněny v tabulce 4.2. 
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Tab. 4.2 Rozpočet výzkumu 

Typ nákladu Počet (ks) Cena za kus (Kč) Cena celkem (Kč) 

Tisk dotazníků 200 4 800 

Psací potřeby 10 10 100 

Celkem     900 

Zdroj: Zpracováno autorkou práce 

Činnosti přípravné a realizační fáze marketingového výzkumu byly naplánovány  

na období čtyř měsíců. První činnosti byly zahájeny v listopadu 2014 a celý výzkum měl být 

ukončen v březnu 2015. V tabulce 4.3 je znázorněna časová posloupnost jednotlivých 

činností.   

Tab. 4.3 Časový harmonogram výzkumu 

Činnost 
Období realizace (měsíc/rok) 

11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3/2015 

Definování cíle           

Plán výzkumu           

Tvorba dotazníku           

Pilotáž           

Sběr dat           

Zpracování dat           

Analýza dat           

Návrhy a doporučení           

Zdroj: Zpracováno autorkou práce 

4.2 Realizační fáze 

V rámci realizační fáze byl proveden sběr dat, kontrola a vyhodnocení vyplněných 

dotazníků. Na základě výsledků analýzy pak byly vytvořeny návrhy a doporučení, které  

se týkaly způsobu marketingové komunikace.  

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat byl zahájen v lednu 2015. Písemné dotazování proběhlo v budově Relax 

Centra Třinec, přičemž dotazníky byly umístěny na recepci a v restauraci. Před zahájením 

sběru dat byly se zaměstnanci prokonzultovány jednotlivé otázky obsažené v dotazníku,  

aby mohli v případě dotazů respondentům s vyplněním pomoci. Písemné dotazování bylo 

ukončeno po čtyřech týdnech, po získání požadovaného počtu 100 respondentů.  
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V průběhu měsíce ledna zároveň probíhal sběr dat formou osobního dotazování. 

Tazatelem byla autorka práce. Dotazování proběhlo v pěti náhodně vybraných dnech 

v měsíci, během kterých bylo získáno 100 respondentů: 

 2. 1. 2015 - 23 respondentů, 

 9. 1. 2015 - 16 respondentů, 

 14. 1. 2015 - 17 respondentů, 

 20. 1. 2015 - 24 respondentů, 

 29. 1. 2015 - 20 respondentů. 

Při získávání dat nevznikly výrazné problémy. V některých případech nastala situace, 

kdy respondent nebyl ochoten dotazník vyplnit. Získání sta respondentů při písemném 

dotazování trvalo výrazně delší dobu, než u osobního dotazování, jelikož si vedení společnosti 

nepřálo, aby byli zákazníci oslovováni se záměrem vyplnit dotazník. Nicméně plán získat 200 

respondentů během měsíce ledna byl dodržen.  

Po ukončení sběru dat následovala kontrola vyplněných dotazníku. Ze získaných 

dotazníků nemusel být žádný vyřazen a požadavek na stanovený počet 200 respondentů byl 

také splněn. Reálná struktura respondentů je znázorněna v tabulce 4.4. Následujícím krokem 

bylo zakódování dat v programu Microsoft Excel. Data byla dále převedena do statistického 

programu SPSS, ve kterém v únoru 2015 proběhlo jejich vyhodnocení. Grafické výstupy byly 

zpracovávány jak v programu SPSS, tak v programu Microsoft Excel.  

Tab. 4.4 Reálná struktura respondentů 

Věk 
Ženy Muži 

Absolutní četnost Relativní četnost Absolutní četnost Relativní četnost 

15-26 21 20% 18 19% 

27-36 31 30% 23 24% 

37-49 29 28% 30 31% 

50-64 17 17% 22 23% 

65 a více 5 5% 4 4% 

Celkem 103 100% 97 100% 

Zdroj: Zpracováno autorkou práce. 
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4.2.2 Zpracování dat 

Marketingového výzkumu se zúčastnilo 48,5 % mužů a 51,5 % žen (viz Obr. 4.1). 

Největší počet respondentů patřil do věkové kategorie 27 – 49 let, a to 56,5 % respondentů. 

Věkové kategorie 15 – 26 let a 50 – 64 let byly zastoupeny rovnoměrně 19,5 % respondentů, 

nejmenší počet respondentů (4,5 %) byl ve věku 65 a více let (viz Obr. 4.2).  

Obr. 4.1 Rozložení respondentů podle pohlaví 

 

Obr. 4.2 Rozložení respondentů podle věkové kategorie 

 

Při rozdělení respondentů podle momentálního statusu (viz Obr. 4.3) byla naprostá 

většina zaměstnaná (70 % respondentů), studentů se zúčastnilo 10 %, na mateřské dovolené 

bylo 9% respondentů a kategorie nezaměstnaný a důchodce byly zastoupeny rovnoměrně 5 %.  
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Obr. 4.3 Rozložení respondentů podle momentálního statusu 

 

 

Při zjišťování místa bydliště uvedlo jako místo svého bydliště město Třinec 73 % 

respondentů. Zbylých 27 % pocházelo převážně z okolních měst a obcí, jako je Jablunkov, 

Český Těšín, Bystřice, Dolní Lomná apod. Někteří respondenti také pocházeli z Ostravy, 

Frýdku-Místku, Paskova či Žiliny (viz Obr. 4.4).  

 

Obr. 4.4 Rozložení respondentů podle místa bydliště 
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5 Analýza výsledků výzkumu 

Kapitola byla zaměřena na vyhodnocení výsledků výzkumu. V první části byl 

vyhodnocen výzkum na základě sekundárních dat a týkal se analýzy současné marketingové 

komunikace Relax Centra Třinec. V druhé části byly vyhodnoceny otázky z provedeného 

dotazníkového šetření.  

5.1 Charakteristika současné marketingové komunikace společnosti 

V rámci charakteristiky současné marketingové komunikace byly popsány jednotlivé 

nástroje marketingové komunikace, které společnost využívá. Marketingová komunikace byla 

analyzována na základě sekundárních dat získaných od vedení společnosti a z odborné 

literatury. Z tradičních nástrojů komunikačního mixu společnost využívá reklamu, podporu 

prodeje, osobní prodej a public relations, v rámci něhož jsou využívány i některé z jeho 

moderních forem, jako je komunikace na sociálních sítích a event marketing. Z moderních 

nástrojů je dále využíván direct marketing. 

5.1.1 Reklama  

V Relax Centru je vyžíváno tištěné, venkovní a internetové formy reklamy. Do tištěné 

reklamy jsou zahrnuty především letáky a plakáty, jejichž obsahem sdělení jsou primárně 

novinky z oblasti nabízených služeb a produktů či upozornění na konání eventů. Letáky jsou 

umístěny jak v interním prostředí společnosti (vstupní dveře, wellness centrum, fitness 

centrum, restaurace, tak v externím prostředí (ordinace lékařů v Třinci a okolí, infocentra 

v Třinci, Polsku a Českém Těšíně). Reklama se také několikrát objevila i v regionálních 

novinách a byla zaměřena na upozornění možnosti zakoupení dárkových vánočních poukazů. 

Tato možnost však byla omezena, jelikož v každém vydání regionálních novin se objevuje 

reklama od hotelu Vitality Slezsko. 

V rámci venkovní reklamy jsou využívány billboardy a navigační cedule. 

Navigačních cedulí je celkem padesát a jsou umístěny v oblastech hlavních komunikací 

takovým způsobem, aby informovaly projíždějící o existenci Relax Centra. Billboard je pouze 

jeden a nachází se přibližně 300 metrů od Relax Centra a rovněž informuje o jeho existenci, 

jelikož samotná budova není z hlavní cesty viditelná. 

Internetové reklamy je využíváno v rámci propagace Relax Centra a jedná  

se o internetové portály www.trinec.cz, www.dobresenajim.cz, www.lunchtime.cz  
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nebo www.zivotvtrinci.cz. Placené formy propagace služeb společnosti je využíváno i skrz 

níže popsané sociální sítě. 

Společnost má také své webové stránky, na kterých jsou pro zákazníky připraveny 

veškeré informace týkající se Relax Centra Třinec. Návštěvnici webových stránek zde 

naleznou portfolio nabízených služeb, ceníky, provozní dobu, aktuality, fotogalerii služeb  

a kontakty. Na stránkách však chybí reference od zákazníků. Webové stránky jsou dostupné 

v českém, polském a anglickém jazyce. 

5.1.2 Podpora prodeje 

Podpory prodeje je využíváno především prostřednictvím cenového zvýhodnění. 

Relax Centrum nabízí slevy v závislosti na věku spotřebitele, přičemž nárok na slevu mají 

pouze studenti do 26 let. Cenové zvýhodnění se vztahuje pouze na fitness centrum a rozdíl 

mezi základním vstupným a vstupným se slevou je pouhých 5 Kč. Vzhledem k tomu,  

že wellness centrum je někdy využíváno i skupinami skládajícími se z většího počtu lidí, bylo 

zavedeno i cenové zvýhodnění v rámci skupinového vstupného. Cenové zvýhodnění se týká  

i nabídky jídel v restauraci, kdy jsou nově zavedená jídla v jídelním lístku nabízena po určité 

časové období za nižší cenu. Další formou zvýhodnění jsou permanentky. Výše slevy se 

odvíjí od hodnoty zakoupené permanentky. K permanentkám zakoupeným do fitness centra se 

váže výhoda, kterou je volný vstup do wellness centra na 150 minut. Tato možnost však platí 

pouze při zakoupení permanentky nad 1 300 Kč. Zákazníci mohou také zakoupit na služby 

Relax Centra dárkový poukaz, přičemž mohou koupit konkrétní službu nebo nechají  

na elektronickou kartu nahrát určitou částku peněz a obdarovaný je může využít na jakoukoliv 

vybranou službu. 

Další forma podpory prodeje se váže k pohybovým kurzům a týká se především 

pohybových kurzů, které jsou v Relax Centru nově zaváděny a zákazníci ještě neměli 

možnost si cvičení vyzkoušet. K těmto pohybovým kurzům je první hodina cvičení nabízena 

zdarma. 

5.1.3 Osobní prodej 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sektor služeb, kde je přímý kontakt mezi firmou  

a zákazníky nezbytný, dalším využívaným nástrojem komunikačního mixu je i osobní prodej. 

Tato forma se týká zaměstnanců společnosti, a to především číšníků, recepčních  

a trenérů ve fitness centru, jelikož tito pracovníci přicházejí denně do kontaktu se zákazníky. 

Díky svým znalostem z oblasti poskytovaných služeb dokáží zákazníkovi vždy pomoci  

http://www.zivotvtrinci.cz/


57 

 

a stávají se i konzultanty v určité záležitosti, díky čemuž může být budován dlouhodobý vztah 

se zákazníkem. Zároveň zaměstnanci nabízejí k zakoupení i doplňkové produkty. Díky 

osobnímu prodeji dochází k získání okamžité zpětné vazby a v konečném důsledku také 

k větší věrnosti zákazníků. Pracovníci mají zavedený systém, v rámci něhož si  

mezi jednotlivými směnami předávají informace.  

5.1.4 Public relations 

Mezi využívané nástroje patří sociální sítě, eventy, tiskové zprávy a webové stránky. 

Společnost má profil na sociální síti Facebook, prostřednictvím něhož jsou komunikovány 

aktuality týkající se např. nabídky nových služeb, upozornění na konání eventů, změny 

provozní doby, aktuální týdenní menu apod. Zákazníci mohou všechny přidávané příspěvky  

a fotografie komentovat, dále mohou pomocí zaslání zprávy vznést jakékoliv dotazy, které 

jim jsou zodpovězeny. V rámci zvýšení návštěvnosti profilu je využívána i placená forma 

propagace na této sociální síti. Placené reklamy je využíváno obvykle jednou za měsíc  

a propagován je buď celkový profil nebo nově nabízená služba či produkt. O správu profilu se 

starají recepční. Další z využívaných sociálních sítí je YouTube, na kterém je umístěno 

prezentační video společnosti. Video je zde již 4 roky a bylo by vhodné, kdyby byla 

vytvořena aktuálnější verze. 

Dalším nástrojem marketingové komunikace je pořádání eventů, které se konají 

převážně v restauraci. Mezi eventy patří např. tematické večery (podstatou  

je podávání celovečerního chodu typického pro určitou zemi), každoročně pořádaný ples 

Relax Centra, Ladies Night (akce určena speciálně pro ženy), speciální nabídka na Valentýna, 

v Den dětí, v den vysvědčení apod.. 

Společnost také vytváří tiskové zprávy, které bývají zveřejňovány v regionálních 

novinách města Třince. Jejich obsahem je např. oznámení o konání plesu, zážitkových večerů 

apod. Tato možnost však byla omezena opět z důvodu, že v každém vydání je propagován 

hotel Vitality Slezsko.  

5.1.5 Direct marketing 

 V rámci direct marketingu je využívána forma zasílání marketingových sdělení skrz 

internet, přičemž jsou preferovány tzv. e-mailové newlettery zasílané těm zákazníkům, kteří si 

o ně zažádají. Mezi sdělení komunikované přes newslettery patří především nabídka 

aktuálního týdenního a víkendového menu, upozornění na zavádění nových pohybových 
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kurzů, služeb a produktů či pozvánky na společenské akce pořádané Relax Centrem. Tvorbu 

newsletterů a jejich rozesílání mají na starosti recepční. 

 

5.2 Analýza dotazníkového šetření 

Kapitola byla věnována analýze primárních dat získaných z dotazníkového šetření. 

Analýza byla rozdělena na tři stěžejní části. V první části bylo zjišťováno, jaké nástroje 

marketingové komunikace respondenti využívají a preferují. Ve druhé části byla provedena 

analýza návštěvnosti Relax Centra Třinec a poslední část byla zaměřena na analýzu současné 

marketingové komunikace. Vyhodnocování je doplněno pouze vybranými obrázky  

a tabulkami, zbylé jsou v příloze č. 5. 

5.2.1 Analýza preferencí nástrojů marketingové komunikace 

Při zjišťování, z jakých zdrojů respondenti nejčastěji čerpají informace (viz Obr. 5.1), 

naprostá většina respondentů (73,5 %) označila možnost získávání informací z webových 

stránek společností. Mezi často označované patřily také reference od známých  

(65,5 % respondentů), tento výsledek není nijak překvapivý, jelikož v dnešní době je  

word-of-mouth nedílnou součástí marketingové komunikace. Tyto dva zdroje byly nejčastěji 

voleny především z toho důvodu, že je respondenti považují za nejvěrohodnější. Překvapivým 

výsledkem však je reklama v televizi a v rádiu, která byla zvolena v nejméně případech. Tyto 

dva způsoby reklamy vnímají respondenti v mnoha situacích jako rušivý element a při 

spuštění reklamy většina přepíná na jiný kanál.  

Obr. 5.1 Preferované zdroje při získávání informací (možnost více odpovědí) 
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Při zkoumání zdrojů získávání informací v závislosti na věkových kategoriích 

respondentů (viz Obr. 5.2) bylo zjištěno, že webové stránky jsou nejvíce atraktivní pro věkové 

skupiny 15 – 26 let (89,7 % respondentů) a 27 – 36 let (81, 5 % respondentů). Až na sociální 

sítě a reference jsou ostatní možnosti získávání informací pro tyto věkové kategorie méně 

oblíbené a rádio nebylo věkovou kategorií 15 – 26 let zvoleno ani v jednom případě. 

Oblíbenost sociálních sítí postupně klesá u respondentů věkové kategorie 37 a více let, 

přičemž respondenti ve věku 65 a více let je neuvedli jako zdroj informací ani v jednom 

případě. Tento výsledek však není překvapivý, jelikož většina zástupců nemá založený profil 

na sociální síti a mnozí z nich ani nemají přístup k internetu.   

Obr. 5.2 Preferované zdroje při získávání informací * věková kategorie 

 

V rámci výzkumu byly také zkoumány tři tradiční formy reklamy, jako  

je tisk, televize a rádio, přičemž u reklamy v tisku a v televizi byla zkoumána čtenost  

či sledovanost těchto médií v regionu. Regionální noviny četlo z celkového počtu respondentů 

70 % a jednalo se především o obyvatele města Třince, Jablunkova a Bystřice (viz Tab. 5.1). 

Při rozdělení čtenosti regionálních novin podle věkové kategorie, je tato forma nejméně 

populární u věkové kategorie 15 – 26 let, ze které regionální tisk nečte 41 % respondentů. 

Tab. 5.1 Čtenost regionálního tisku 

  Třinec Ostrava Jablunkov Český Těšín Bystřice Jiné 

Ne 22,60% 60,00% 30,00% 75,00% 22,20% 59,10% 

Ano 77,40% 40,00% 70,00% 25,00% 77,80% 40,90% 
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Regionální televizi sledovalo z celkového počtu respondentů 59 % a nejsledovanější 

sekcí byl Třinecký magazín (40 % respondentů). V závislosti na věkové kategorii 

respondenta sledují nejvíce regionální televizi respondenti ve věku 65 a více let, kteří 

možnost, že by ji nesledovali, zvolili pouze ve 22,2 % případů. Naopak, nejméně sledují 

regionální televizi respondenti věkové kategorie 15 – 26 let, kteří tuto možnost zvolili  

v 56,4 % případů. Při rozdělení podle místa bydliště obyvatelé města Třince nejvíce sledují 

sekci Třinecký magazín (53,4 % obyvatel), obce Bystřice sekci Bystřické minuty (66,7 % 

obyvatel) a města Český Těšín sekci Těšínské minuty (50 % obyvatel). Obyvatelé města 

Jablunkov nesledují regionální televizi vůbec. Vyhodnocení sledovanosti regionální televize 

je v příloze č. 5, Tab. 13 – 16. 

Dalším ze zkoumaných nástrojů byla poslechovost vybraných rádiových stanic  

(viz Obr. 5.3), přičemž mezi nejvíce poslouchané patřilo rádio Orion (55 % respondentů)  

a Evropa 2 (51 % respondentů). Nejméně poslouchané je rádio Žurnál, které poslouchá 

pouhých 19 % respondentů. Rádiové stanice Kiss Morava, Evropa 2 a Orion jsou poslouchány 

především ráno, dopoledne a odpoledne. Dalo by se říci, že se jedná o časové období, které 

respondenti tráví v práci. Při rozdělení poslechovosti jednotlivých stanic podle věkových 

kategorií (viz Tab. 18, příloha č. 5) byla pro kategorii 15 – 26 nejposlouchanější rádia Kiss 

Morava a Evropa 2, která byla zároveň nejméně poslouchána věkovou kategorií 65 a více let, 

jejíž zástupci preferovali rádio Žurnál.  

Obr. 5.3 Poslechovost vybraných rádiových stanic 
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Následovalo zkoumání vybraných sociálních sítí a frekvencí jejich využívání.  

Mezi nejčastěji využívanou sociální síť (viz Obr. 5.4) patřil tradiční Facebook, který denně 

využívalo 55,5 % respondentů. Facebook stále patří mezi největší sociální síť na světě  

a v roce 2010 měl v České republice velmi prudký růst, v poslední době však dochází 

k výraznému zpomalení. Sociální síť je však vhodná pro vytváření firemních profilů či PPC 

reklam, které mohou mít velmi přesné zacílení. Mezi oblíbené také patří nejpopulárnější 

sociální síť pro videa YouTube, který nevyužilo pouhých 17 % respondentů. Nejméně 

využívají respondenti sociální sítě Pinterest (21,5 % respondentů) a Twitter  

(27 % respondentů). Tyto dvě sociální sítě zatím nejsou v České republice příliš zaběhnuté, 

nicméně počet českých uživatelů neustále stoupá. Mezi nejčastěji denně využívané sociální 

sítě patří právě Facebook a YouTube, u ostatních sociálních sítí nejsou rozdíly mezi četnostmi 

jejich využívání příliš markantní.  

Obr. 5.4 Využívání vybraných sociálních sítí 

 

Z hlediska rozdělení využívání sociálních sítí podle momentálního statusu 

respondenta, sociální síť Facebook využívali všichni studenti a nezaměstnaní, kteří byli 
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momentálního statusu respondenta je v příloze č. 5, Tab. 23 – 24. 

5.2.2 Analýza návštěvnosti Relax Centra 

V této části výzkumu byla zkoumána využívanost nabízených služeb a charakteristika 
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což představovalo z celkového počtu respondentů 82 % (164 respondentů). Zbylých 18 % 

odpovědělo, že Relax Centrum zatím nenavštívilo, přičemž naprostá většina z nich (61, 3%) 

uvedla jako důvod neznalost areálu. Mezi další důvody patřily příliš vysoké ceny (16,6 % 

respondentů) nebo návštěvnost jiného centra (16,6 % respondentů). Zbylých  

5,5 % respondentů uvádělo, že nebydlí ve městě Třinec a centrum je pro ně příliš daleko. 

V rámci výzkumu bylo také zjišťováno, za jakých okolností respondenti navštěvují 

Relax Centrum. Z jednotlivých možností měli respondenti vybrat ty, které byly pro ně 

charakteristické, přičemž mohli zvolit více odpovědí. Nejvíce respondentů navštěvuje 

centrum s rodinou a přáteli (47,6 %) a s partnerem (30,5 %). Nejméně respondentů navštěvuje 

Relax Centrum v případě, že se pořádá event (5,5 %). V tabulce 5.2 jsou zobrazeny jednotlivé 

charakteristiky návštěv Relax Centra v závislosti na věkových kategoriích respondentů. 

Návštěva centra s partnerem je nejvíce atraktivní pro věkovou kategorii 15-26 let. Ostatní 

věkové kategorie preferují návštěvu s rodinou a přáteli. Věková kategorie 65 a více let 

nenavštěvuje centrum s dětmi a v případě, že se pořádá event. Návštěva v rámci benefitů je 

charakteristická především pro věkovou kategorii 37-49 let.  

Tab. 5.2 Charakteristika respondentů * věková kategorie (možnost více odpovědí) 

  15-26 27-36 37-49 50-64 65 a více 

Sama 19,40% 31,30% 25,00% 35,50% 16,70% 

S partnerem 48,40% 20,80% 33,30% 22,60% 33,30% 

S rodinou a přáteli 45,20% 58,30% 47,90% 32,30% 50,00% 

Event 3,20% 8,30% 6,30% 3,20% 0,00% 

S dětmi 6,50% 22,90% 8,30% 6,50% 0,00% 

V rámci benefitů 3,20% 27,10% 37,50% 19,40% 16,70% 

S klienty 0,00% 12,50% 27,10% 22,60% 16,70% 

 

Výzkum byl také zaměřen na využívání nabízených služeb Relax Centra. Nejčastěji 

využívanou službou byla restaurace (77,4 % respondentů) a wellness centrum (61,6 % 

respondentů). Naopak mezi nejméně navštěvované služby patřily pohybové kurzy (9,1 % 

respondentů) a eventy (15,9 % respondentů). Při rozdělení navštěvovaných služeb podle 

věkových kategorií (viz Obr. 5.5) je pro všechny věkové kategorie na prvním místě rovněž 

restaurace a na druhém wellness centrum, až na kategorii 65 a více, pro kterou jsou druhou 

nejnavštěvovanější službou masáže. Pro ostatní kategorie nebyly masáže příliš navštěvovanou 

službou. Největší rozdíly byly u pohybových kurzů a eventů. Pohybové kurzy nenavštěvují 
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vůbec respondenti ve věku 15 – 26 let a 65 a více let. Eventy byly navštěvované především 

věkovou kategorií 65 a více let.  

Obr. 5.5 Využívané služby * věková kategorie (možnost více odpovědí) 

 

Dále bylo zjišťováno, zda by respondenti uvítali možnost nákupu slevové poukázky  

na služby Relax Centra prostřednictvím slevových portálů. Kladně odpovědělo 86,6 % 

respondentů. Při rozložení odpovědí podle věku a pohlaví respondenta nebyly zjištěny 

výrazné rozdíly. Při rozdělení podle momentálního statusu respondenta by této možnosti 

nejvíce využily ženy na mateřské dovolené (94,1 % matek), nejméně důchodci (62,5 % 

respondentů v důchodu). Vyhodnocení nákupu na slevových portálech  

je v příloze č. 5, Tab. 36 - 39. 

 Součástí výzkumu bylo také zjišťování, v jaké míře by vybrané motivační prvky 

motivovaly respondenty k návštěvě Relax Centra Třinec (viz Obr. 5.6). Pro respondenty bylo 

největším motivačním prvkem cenové zvýhodnění, kdy možnost, že by je určitě k návštěvě 

Relax Centra Třinec motivovalo, zvolilo 67,7 % respondentů. Respondenti by ale také uvítali 
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zavedení věrnostního programu či využití služeb v rámci benefitů od zaměstnavatele. 

K soutěžím a reklamním dárkům byl volen spíše neutrální postoj. 

Obr. 5.6 Motivace k návštěvě 

 

Atraktivnost motivačních nástrojů byla zkoumána i z hlediska věkových kategorií 

respondentů, přičemž pro věkovou kategorii 65 a více let bylo nejatraktivnější cenové 

zvýhodnění, které zvolili všichni respondenti této kategorie. Dalšími motivačními prvky byly 

reklamní dárky a zavedení věrnostního programu. Soutěže, reklamní dárky a věrnostní 

program byly motivující především pro věkovou kategorii 37 – 49 let a pro respondenty  

ve věku 27 – 36 by motivovalo k návštěvě pořádání eventu. Vyhodnocení nástrojů motivace 

k návštěvě podle věkové kategorie je v příloze č. 5, Tab. 34 – 35. 

5.2.3 Analýza nástrojů současné marketingové komunikace 

V této části výzkumu byly zkoumány jednotlivé nástroje využívané v rámci současné 

marketingové komunikace společnosti. Výzkumu se zúčastnili rovněž respondenti, kteří již 

Relax Centrum navštívili (164 respondentů).  

Prvním ze zkoumaných nástrojů byly webové stránky, které jsou v dnešní době 

základním nástrojem, prostřednictvím něhož může společnost se zákazníky komunikovat. 

Webové stránky byly hodnoceny respondenty, kteří je již někdy navštívili (125 respondentů). 

Respondenti hodnotili míru spokojenosti s jednotlivými prvky na škále 1 – 5 (1 – určitě 

spokojen, 5 – určitě nespokojen). U přehlednosti stránek, obsahu stránek a aktuálnosti 

informací byla respondenty nejčastěji volena hodnota 3 (viz Tab. 41, příloha č. 5). 
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S estetickým vzhledem stránek byli respondenti spíše spokojeni a nejčastěji volili hodnotu 2 

(27,2 % respondentů). Dále bylo zkoumáno, jaký je u jednotlivých prvků index spokojenosti, 

přičemž nejnižší index spokojenosti byl u přehlednosti webových stránek (viz Obr. 5.7). 

Vzorec pro výpočet indexu spokojenosti a tabulka s příslušnými údaji je v příloze č. 5. 

Obr. 5.7 Index spokojenosti respondentů s webovými stránkami 

 

Předmětem výzkumu bylo také zjistit, jak jsou respondenti spokojeni s jednotlivými 

využívanými nástroji marketingové komunikace. Respondenti hodnotili na škále 0 – 5 s tím, 

že 0 volili v případě, že se s daným nástrojem nesetkali. Z Obr. 5.8 je patrné, že respondenti 

nejčastěji hodnotili jednotlivé nástroje známkou 3, až na newsletter, u kterého byla nejčastěji 

volena 0. Nejhůře hodnocený byl navigační systém a venkovní reklama. 

Obr. 5.8 Spokojenost s využívanými nástroji marketingové komunikace 
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Následně byl také zjišťován pro jednotlivé nástroje současné marketingové 

komunikace index spokojenosti. Pro výpočet indexu spokojenosti bylo nutné snížit počet 

respondentů, kteří hodnotili současnou marketingovou komunikaci o ty, kteří daný nástroj 

hodnotili známkou 0. Pro každý nástroj marketingové komunikace byl tedy počet respondentů 

při výpočtu odlišný. Vzorec pro výpočet indexu spokojenosti spolu s výpočty pro dílčí 

nástroje je v příloze č. 5. Z obrázku 5.9 je patrné, že s žádným z nástrojů současné 

marketingové komunikace nebyli respondenti úplně spokojeni, jelikož nejvyšší hodnota 

indexu spokojenosti dosáhla pouhých 55,5 %. Nejméně spokojeni byli respondenti s reklamou 

v tisku a s navigačním systémem. 

Obr. 5.9 Index spokojenosti respondentů se současnými nástroji marketingové komunikace 

 

Na závěr bylo zjišťováno, zda je pro respondenty, kteří Relax Centrum navštěvují, 
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odpověděla, že je spíše spokojena (53 % respondentů). Naprosto spokojených je pouhých  
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respondentů. Zbylá část by na ní nic neměnila. Nejvíce připomínek měli respondenti 

k celkové komunikaci Relax Centra, jelikož většina uvedla, že si společnost vyhledali  
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služeb, která bývá často zveřejňována na poslední chvíli. Konkrétně se připomínka týkala 

zveřejňování nabídky pohybových kurzů.  

Navrhované změny se týkaly i profilu na sociální síti Facebook. Respondenti nejsou 

aktivitou příliš spokojeni. Především by uvítali přidávání aktuálnějších informací, které by se 

týkaly nejen Relax Centra, ale také zajímavostí a aktualit z oblasti fitness, wellness, masáží  

či gastronomie. Mohlo by se jednat o nové cvičební programy, relaxační procedury či konání 

gastronomických veletrhů.  

I přesto, že reklama v rádiu a v televizi nepatřila mezi nejčastěji volené možnosti 

získávání informací, respondenti by tyto formy propagace Relax Centra uvítali. Mezi 

konkrétní návrh reklamy v regionální televizi patřilo např. prezentační video o společnosti, 

v němž by byly představeny všechny služby, které zde mohou návštěvníci využít. Některým 

respondentům by stačila pouze prezentace s fotografiemi a komentáři. Respondenti by také 

uvítali intenzivnější reklamu v regionálním tisku. 

Respondenti navrhovali i intenzivnější komunikaci společnosti mimo město Třinec. 

Nejvíce podle nich chybí propagace na Jablunkovsku. Dalším návrhem bylo zlepšení 

venkovní reklamy, a to i ve městě Třinec. Respondenti by uvítali více billboardů  

či navigačních cedulí. Mezi návrhy patřilo i větší množství akcí pořádaných pro děti.  
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6 Návrh marketingové komunikace 

Cílem práce bylo na základě provedení marketingového výzkumu navrhnout 

efektivnější marketingovou komunikaci, díky které by mělo dojít k podpoře loajality 

stávajících zákazníků, ke zvýšení povědomí o Relax Centru Třinec, a také k získání nových 

zákazníků. 

Níže uvedené návrhy a doporučení byly rozděleny podle jednotlivých nástrojů 

komunikačního mixu a vycházely z výsledku dat získaných na základě provedení 

marketingového výzkumu a jejich analýzy v předchozích částech práce. 

6.1 Reklama 

Vzhledem k tomu, že společnost využívá téměř všech forem reklamy, ve většině 

případů byly pouze podány návrhy, jak pozměnit a vylepšit jednotlivé formy reklamy. Nově 

doporučenou formou je reklama v rozhlase a v regionální televizi. 

6.1.1 Tištěná reklama 

Mezi současnou formu tištěné reklamy patří především letáky a plakáty. Ty jsou 

umístěny v budově Relax Centra a v některých ordinacích či informačních centrech. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že získávání informací prostřednictvím letáků patřilo mezi 

třetí nejčastější způsob. Nicméně většina respondentů s touto formou nebyla spokojena  

a uvítala by intenzivnější propagaci. Proto je prvním návrhem zintenzivnění této formy 

propagace a vytvoření většího počtu letáků a plakátů, které by byly rozmístěny po městě 

Třinci a jeho okolí, v Jablunkově, Českém Těšíně a obci Bystřice. Vzhledem k tomu,  

že mezi zákazníky nepatří pouze široká veřejnost, ale i firmy a instituce, letáky by měly být 

umístěny i v těchto zařízeních. Např. ve školách, školkách, firmách (zvýšení povědomí  

o možnosti konání večírků a pracovních obědů), v kadeřnických a kosmetických salónech,  

ve zdravé výživě apod.   

Z výsledků výzkumu také vyplynulo, že většina respondentů čte regionální tisk. 

V minulosti bylo této formy využíváno, nyní je tato možnost omezena. Proto je dalším 

doporučením opět zintenzivnit tuto formu i přesto, že v každém vydání je hlavní konkurent 

hotel Vitality Slezsko. Návrhem je inzerce v regionálních novinách města Třince a okolních 

měst a obcí, jako je Jablunkov, Bystřice, Český Těšín apod. Mezi navrhované regionální 

noviny patří týdeník Hutník (zpravodaj pro Třinec, Jablunkov, Český Těšín a okolí), dále 

měsíčník Jabko (zpravodaj města Jablunkov) a dvouměsíčník Těšínské listy (informační 
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zpravodaj města Český Těšín). Ceník reklamy v regionálním tisku je v tabulce 6.1 a velikost 

reklamy je vždy ve formátu ½ velikosti strany jednotlivých regionálních novin. Cena  

za reklamu v týdeníku Hutník a měsíčníku Jabko je přepočítána na cenu za dva měsíce. 

Tab. 6.1 Ceník - reklama v regionálním tisku 

Název tisku Cena za 2 měsíce 

Hutník 12 000 Kč 

Jabko 5 324 Kč 

Těšínské listy 7 260 Kč 

Celkem 24 584 Kč 

 

6.1.2 Rozhlas 

I přesto, že reklama v rozhlase nepatřila mezi nejčastější zdroje, prostřednictvím nichž 

by respondenti získávali informace, je velmi účinným nástrojem reklamy, tudíž je společnosti 

doporučováno začít využívat propagace i prostřednictvím této formy. Nejvíce respondentů 

poslouchá rádio Orion, a to především ráno, dopoledne a odpoledne. Pouze respondenti 

věkové kategorie 65 a více preferovali rádio Žurnál, i přesto je však doporučováno umístit 

reklamu pouze v rádiu Orion, jelikož ceny za reklamy v rádiu Žurnál jsou příliš vysoké. 

Reklama by byla vysílána především ráno, dopoledne a odpoledne, a to v období letních 

měsíců, kdy je návštěvnost Relax Centra podle statistik nejnižší. Cena za reklamní spot 

v rádiu Orion o délce 30 minut je 1050 Kč. V tabulce 6.2 je zobrazena navržená doba vysílání 

spotů a jejich rozvržení pro měsíce červenec a srpen, včetně celkové ceny reklamy. 

Prostřednictvím reklamy by se měla veřejnost dozvědět o nabízených službách.  

Tab. 6.2 Ceník - reklama v rádiu Orion 

Doba vysílání Počet spotů 
Počet 

spotů/červenec 

Počet 

spotů/srpen 
Cena 

Po 6.00 - 10.00, 

13.00 - 17.00 
2 8 8 16 800 Kč 

Út 10.00 - 14.00 1 4 4 8 400 Kč 

St 6.00 - 10.00 1 4 4 8 400 Kč 

Čt 10.00 - 14.00 1 4 4 8 400 Kč 

Pá 13.00 - 17.00 1 4 4 8 400 Kč 

Celkem 6 24 24 50 400 Kč 
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6.1.3 Reklama v televizi 

Možnosti reklamy v televizi doposud vedení společnosti nevyužívalo. Vzhledem 

k tomu, že většina respondentů regionální televizi sledovala, rovněž je doporučováno zavést  

i tuto formu reklamy. V Třinci vysílá regionální televize IFK, která má vysílání rozdělené na 

několik sekcí. Mezi nejsledovanější sekci patřil Třinecký magazín. Ostatním sekcím nebyla 

věnována přílišná pozornost. Tudíž by bylo vhodné umístit vysílání reklamy před začátkem 

sekce Třinecký magazín. V rámci reklamy by se měli diváci dozvědět o službách, které Relax 

Centrum nabízí, a to buď formou videa, nebo prezentace s fotografiemi a komentáři. 

Regionální televize IFK vysílá vždy v pátek od 17.00 a cena reklamy za 1 měsíc, přičemž by 

byla vysílána během týdne 8x, je 6 400 Kč. Cena výroby 30 minutového spotu je 5 000 Kč. 

Tudíž by celková částka na vysílání reklamního spotu během 1 měsíce činila 11 400 Kč. 

6.1.4 Venkovní reklama 

Vzhledem k tomu, že venkovní reklama patřila mezi nejhůře hodnocené, prvním 

doporučením pro její zlepšení je zvýšení počtů billboardů. Jednalo by se o pronájem plochy 

pro umístění dvou billboardů podél silnice E75, která je významným dopravním uzlem. 

Billboardy by se nacházely v blízkosti Relax Centra Třinec v každém jízdním směru silnice. 

V rámci venkovní reklamy je ale využíváno i navigačních cedulí, které jsou umístěny 

v oblastech hlavních komunikací. S navigačním systémem respondenti rovněž nebyli 

spokojeni. Navigační cedule jsou v černo-zelené barvě a jsou snadno přehlédnutelné. 

Vzhledem k tomu, že vyhotovení nových cedulí je velmi drahé, doporučením je zvážit tuto 

možnost do budoucna a nechat vyhotovit nové navigační cedule, které by byly výraznější  

a upoutaly by pozornost nejen řidičů, ale i kolemjdoucích. 

Dalším doporučením je zavedení nové formy venkovní reklamy, a to reklamy na LED 

televizi, která je umístěna na Kulturním domu Trisia v Třinci. Ceny navrhovaných forem 

venkovních reklam jsou v tabulce 6.3. Uvedené ceny jsou za měsíc, přičemž na LED 

obrazovce je garantován počet zobrazení 200 x za den a v ceně je započítána i výroba spotu.  

Tab. 6.3 Ceník - venkovní reklama 

Typ venkovní reklamy Cena 

Billboard (2x) 8 000 Kč 

LED obrazovka 5 400 Kč 

Celkem 12 400 Kč 
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6.1.5 Reklama na internetu 

Společnost má vytvořené své webové stránky. Z výzkumu vyplynulo, že právě 

webové stránky patří mezi zdroje, ze kterých respondenti nejčastěji čerpají informace  

o společnosti, tudíž je doporučováno, aby jim byla věnována větší pozornost. Téměř 24 % 

respondentů webové stránky nikdy nenavštívilo. Ti, kteří je navštívili, byli ve většině případů 

spíše nespokojeni. Nejhůře respondenti hodnotili přehlednost stránek, přičemž vytýkali příliš 

mnoho stylů písma, nesjednocenost odrážek a barev písma. Některé informace se neustále 

opakují a vyskytují se ve více sekcích. Mezi zmiňované patřila také nepřehlednost ceníku 

nabízených služeb. Bylo by tedy vhodné upravit a sjednotit text do jednotného formátu  

a rovněž zpřehlednit ceník služeb. Přínosné by bylo také na webové stránky přidat sekci 

reference, kde by mohli zákazníci vyjádřit spokojenost se službami. Reference jsou velmi 

věrohodným a účinným nástrojem marketingové komunikace. Přeformátování webových 

stránek stojí 3000 Kč. 

Společnosti je také doporučeno zaregistrovat webové stránky v rámci služby Google 

Analytics, díky které by mohlo vedení společnosti sledovat návštěvnost webových stránek, 

průměrnou dobu strávenou na stránkách, počet navštívených sekcí na stránce či zjistit klíčová 

slova, pomocí kterých respondenti webové stránky vyhledali, popř. přes jaký vyhledávač  

na ně přišli. Na základě získání těchto informací vedení mohlo zvážit placenou reklamu  

ve vyhledávačích a upravení textu na webových stránkách tak, aby obsahoval co nejvíce 

klíčových slov. Služba Google Analytics je zdarma. 

6.2 Podpora prodeje 

Mezi prvky podpory prodeje, které by motivovaly respondenty k návštěvě Relax 

Centra Třinec, patřilo cenové zvýhodnění, věrnostní program a již využívané benefity.  

6.2.1 Cenové zvýhodnění 

Podpory prodeje v podobě cenového zvýhodnění je již využíváno, a to formou slevy 

v závislosti na věku spotřebitele. Výhoda se vztahuje na studenty, a to pouze při návštěvě 

fitness centra. Doporučením je zavést cenové zvýhodnění i pro důchodce, kteří Relax 

Centrum příliš často nenavštěvují. Zároveň je doporučováno rozšířit pro tyto dvě skupiny 

cenové zvýhodnění i na služby wellness centra a pro zákazníky ve věku 15 – 26 let  

i na pohybové kurzy, které nebyly respondenty v tomto věku navštěvovány vůbec. Vzhledem 

k tomu, že v současné době je výše slevy pouhých 5 Kč, je doporučováno slevu zvýšit alespoň 

na 20 % ze základní ceny, aby byla dostatečně motivující. Ukázka navrženého cenového 
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zvýhodnění je v tabulce 6.4, přičemž by bylo vhodné, aby reálnému zavedení takového 

cenového zvýhodnění předcházelo provedení analýzy, na základě které by bylo zjištěno,  

zda by byla tato forma podpory prodeje pro podnik výhodná. 

Tab. 6.4 Navržené cenové zvýhodnění pro studenty a důchodce 

Služba 
Původní 

cena 
Sleva 

Navrhovaná 

cena 
Rozdíl 

Fitness centrum 75 Kč 20% 60 Kč 15 Kč 

Wellness centrum (150 min.) 250 Kč 20% 240 Kč 60 Kč 

Pohybové kurzy 750 Kč 20% 600 Kč 150 Kč 

 

Zákazníci si mohou koupit i permanentku. Společnosti je však doporučováno upravit 

ceny permanentek, jelikož měsíční nepřenosná permanentka stojí 750 Kč a tříměsíční 

nepřenosná permanentka 2 250 Kč. Tudíž tříměsíční permanentka není pro zákazníky nijak 

výhodná.  

Vzhledem k tomu, že téměř 87 % respondentů by využilo možnost nákupu poukázky 

na služby Relax Centra na slevových portálech, dalším doporučením je zavedení i této 

možnosti. K balíčku by se samozřejmě vázalo cenové zvýhodnění a skládal by se z klasické 

masáže zad a šíje (60 minut), pobytu ve wellness centru (150 minut) a z degustačního menu. 

Balíček by byl navržen pro dvě osoby a jeho navrhovaná cena je v tabulce 6.5. Zveřejnění  

na slevovém portálu by proběhlo během letních měsíců, kdy je podle statistik návštěvnost 

Relax Centra Třinec nižší. Před reálným zavedením níže navrženého balíčku by bylo opět 

vhodné provést analýzu a zjistit, zda by tato možnost byla pro společnost výhodná. 

Tab. 6.5 Ceník - balíček služeb  

Služba 
Původní 

cena 

Cena 

celkem 

Výše 

slevy 

Navrhovaná 

cena 
Rozdíl 

Degustační menu (2 osoby) 860 Kč 

2 660 Kč 20% 2 128 Kč 532 Kč Wellness (150 min.) 300 Kč 

Masáž zad a šíje (60 min.) 600 Kč 
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6.2.2 Věrnostní program 

Ve společnosti není doposud věrnostní program využíván, ale vzhledem k tomu, že byl 

respondenty označen za velmi motivující k návštěvě Relax Centra, je doporučováno jeho 

zavedení. Věrnostní program by mohl být zaveden na služby restaurace, fitness centra  

a wellness centra. V rámci restaurace by mohli zákazníci po dosažení útraty ve výši 3 000 Kč 

uplatit slevu ve výši 15 % - 20 % při další návštěvě restaurace. V rámci fitness centra by 

mohli po deseti vstupech využít 1 vstup zdarma, stejný systém by byl i v rámci wellness 

centra, přičemž by byl volný vstup nabízen již po pěti návštěvách. Limit 3 000 Kč a 5 vstupů 

do wellness by museli zákazníci splnit během dvou měsíců, limit 10 vstupů do fitness centra 

během jednoho měsíce. 

6.3 Public relations 

6.3.1 Sociální sítě 

Z výzkumu vyplynulo, že nejpoužívanějšími sociálními sítěmi jsou Facebook  

a Youtube. Na obou sociálních sítích má společnost založený profil, nicméně profil  

na sociální sítí Facebook doposud nenavštívilo 13,4 % respondentů, tudíž je doporučováno 

využít intenzivnější placené propagace celé stránky společnosti. Odkaz na Facebook se 

nachází i na webových stránkách společnosti, ale je umístěn v dolní části, tudíž si ho 

respondent ani nemusí všimnout. Návrhem je umístit odkaz do horní části stránek. Vzhledem 

k tomu, že respondenti nebyli spokojeni s aktivitou společnosti na Facebooku, doporučením je 

se zaměřit na přidávání aktuálnějších informací, které by se týkaly nejen informací  

o společnosti, ale také zajímavostí a aktualit z oblasti fitness, wellness, masáží či gastronomie 

(nové cvičební programy, relaxační procedury, gastronomické veletrhy). Při přidávání nových 

příspěvků týkajících se nabídky služeb, je doporučováno k textu připojovat obrázky vždy 

z prostředí Relax Centra. 

Na sociální síti YouTube proběhla poslední aktivita před 4 lety, kdy zde bylo nahráno 

prezentační video o Relax Centru. Video je příliš zastaralé, tudíž je doporučováno provést 

jeho aktualizaci a odkaz na sociální síť YouTube opět umístit i na webové stránky společnosti 

vedle odkazu na sociální síť Facebook. Kromě prezentačního videa by bylo vhodné průběžně 

nahrávat i videa s ukázkou cvičebních programů či eventů konaných v Relax Centru. 

6.3.2 Eventy a tiskové zprávy 

Eventy patří mezi nejoblíbenější pro věkovou kategorii 65 a více, nejméně jejich 

návštěvu však preferují respondenti ve věku 15 – 26, tudíž je doporučováno pořádat eventy, 
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které budou pro tuto věkovou kategorii atraktivní. Mohlo by se jednat i o zajímavé přednášky 

či školení. Zároveň bylo jedním z přání respondentů uvítání více akcí pořádaných pro děti. 

Jedním z návrhů by mohlo být pořádání maškarního plesu pro děti s doprovodem dospělých. 

Společnost v minulosti využívala možnosti psaní tiskových zpráv, které byly 

zveřejňovány v regionálním tisku.  Poté však tiskové zprávy přestalo vydávat, ale vzhledem 

k tomu, že komunikace s veřejností je v dnešní době nezbytná, dalším z doporučení je tvorba 

tiskových zpráv, které by byly zveřejňovány především v regionálních novinách  

a informovaly by veřejnost o akcích, které v Relax Centru proběhly nebo proběhnou. 

Komunikace s veřejností je velmi důležitá.  

 

6.4 Direct marketing 

Mezi nástroj používaný v rámci direct marketingu patří rozesílání newsletterů.  

U tohoto nástroje téměř 33 % respondentů uvedlo, že se s ním prozatím nesetkalo. Možnost 

využití nástroje by bylo vhodné šířit mezi zákazníky především prostřednictvím zaměstnanců 

Relax Centra. Tudíž je navrhováno informovat o této skutečnosti zaměstnance restaurace, 

recepce a fitness centra, aby došlo k navýšení počtu zákazníků, kteří by této možnosti 

využívali. Možnost registrace pro zasílání newsletterů by bylo vhodné uvádět i na veškeré 

informační letáky, které jsou umístěny jak v interním, tak v externím prostředí firmy. 
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7 Závěr 

Téma diplomové práce bylo zaměřeno na návrh marketingové komunikace pro 

wellness centrum Relax Centrum Třinec. V práci byla tedy řešena problematika nedostatečné 

marketingové komunikace společnosti. Cílem práce bylo na základě provedení 

marketingového výzkumu navrhnout efektivnější způsob marketingové komunikace pro toto 

wellness centrum. Navržená komunikace měla vést k podpoře loajality stávajících zákazníků, 

ke zvýšení povědomí o Relax Centru Třinec, a také k získání nových zákazníků. 

Práce byla vytvořena na základě získávání teoretických informací z odborné literatury, 

konzultací s managementem společnosti, a také díky provedení marketingového výzkumu,  

na základě kterého byly získány dostatečné podklady pro analýzu dat a následně pro stanovení 

návrhů a doporučení k marketingové komunikaci Relax Centra Třinec. V práci byla vymezena 

charakteristika společnosti, v rámci níž byly objasněny základní informace o společnosti  

a jejím prostředí, ve kterém byly popsány pouze ty prvky, které mají na společnost vliv. 

Vzhledem k tomu, že podstatou práce bylo navržení efektivní marketingové komunikace, byla 

objasněna i základní teoretická východiska k dané problematice. Po teoretické části 

následovalo vymezení metodiky sběru dat, která byla rozdělena na přípravnou a realizační 

fázi výzkumu. Pro primární výzkum byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zjistit, jaké 

nástroje marketingové komunikace respondenti preferují a jak často je využívají. Druhým 

cílem bylo vyhodnotit současnou marketingovou komunikaci Relax Centra Třinec, a to pouze 

z pohledu respondentů, kteří již společnost navštívili. Následovala analýza dat, v níž v první 

části byla charakterizována současná marketingová komunikace.  V druhé části byla 

vyhodnocována data získaná díky dotazníkového šetření. Na základě výsledků analýzy byly 

společnosti podány návrhy a doporučení k jednotlivým nástrojům marketingové komunikace. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že respondenti s nástroji současné marketingové 

komunikace společnosti nebyli příliš spokojeni. Zejména se jednalo o venkovní reklamu 

formou billboardu, navigační systém a reklamu v tisku. Nejvíce doporučení bylo podáno 

v oblasti podpory prodeje formou cenového zvýhodnění, jelikož tato možnost se 

respondentům jevila jako nejatraktivnější. Mezi návrhy byly doporučení k nástrojům současné 

marketingové komunikace, ale i navržení nástrojů, které společnost doposud nevyužívala. 
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Seznam zkratek 

 

apod.   a podobně 

atd.    a tak dále 

a.s.   akciová společnost 

č.   číslo 

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Point 

km2   kilometr čtvereční 

mil.   milión 

např.   například 

obr.   obrázek 

PR   public relations 

Sb.   sbírka 

s.r.o.   s ručením omezeným 

tab.   tabulka 

tzv.   takzvaný 

WOM   word-of-mouth
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Příloha č. 1  

Relax Centrum Třinec 

Obr.  1 Venkovní prostory                      Obr.  2 Venkovní prostory 

      

 

Obr.  3 Restaurace                         Obr.  4 Restaurace 

      

 

Obr.  5 Fitness centrum                               Obr.  6 Fitness centrum 
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Wellness centrum 

Obr.  7 Kneippova koupel                      Obr.  8 Solná inhalace 

       

 

Obr.  9 Tepidárium         Obr.  10 Whirlpool 

       

 

Obr.  11 Privátní whirlpool        Obr.  12 Recepce wellness 
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Obr.  13 Tématický večer - USA                     Obr.  14 Ladies night 

       

 

Obr.  15 Logo společnosti         Obr.  16 Náhled webových stránek 

       

 

Zdroj přílohy č. 1: Webové stránky společnosti Relax Centrum Třinec 
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Příloha č. 2  

STARS 

Obr.  1 Venkovní prostory 

 

 

Obr.  2  Restaurace                       Obr. 3 Restaurace 

       

 

Obr.  4 Fitness centrum              Obr.  5 Activsport Fitness 
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Obr.  6 Plavecký bazén                      Obr.  7 Sportovní hala 

       

 

Obr.  8 Sauna            Obr.  9 Ochlazovací venkovní bazének 

       

 

Obr.  10 Logo společnosti         Obr.  11 Náhled webových stránek společnosti 
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Tab. 1 Ceník - krytý bazén 

Základní vstupné (cena za 75 minut v Kč) 

Dospělí 80  

Děti do 3 let zdarma 

Děti do 15 let 60  

Studenti do 26 let 60  

Důchodci 60  

Invalidní osoba ZTP 60  

Doprovod k invalidní osobě ZTP zdarma 

Skupiny (nad 10 osob) sleva 10 % 

Zvýhodněné rodinné vstupné 

1 dospělý plus 2 děti do 15 let 160  

2 dospělí plus 1 dítě do 15 let 180  

2 dospělí plus 2 dětí do 15 let 210  

Doplatky a půjčovné 

Za každou napočatou minutu 1  

Trezor 20  

 

Tab. 2 Ceník - sauna 

Základní vstupné (cena za 120 minut v Kč) 

Dospělí 130  

Děti do 3 let zdarma 

Děti do 15 let 90  

Studenti do 26 let 90  

Důchodci 90  

Ivalidní osoba ZTP 90  

Doprovod k invalidní osobě ZTP zdarma 

Skupiny (nad 10 osob) sleva 10 % 

Půjčovné 
Trezor 20  
Ručník 30  
Prostěradlo 40  

Doplatky 
Za každou napočatou minutu 1  
Ztráta čipu 150  

 

Tab. 3 Ceník - sportovní hala 

Ceny za 60 minut (Kč) 

Pronájem celé haly  600  

Pronájem jedné poloviny haly 300  

Zvýhodněné sazby (Kč) od 6:00 - 15:00 hodin 

Pronájem celé haly  400  

Pronájem jedné poloviny haly 200  
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Tab. 4 Ceník – fitness centrum 

Položka Cena (Kč) 

Jednorázový vstup 75  

Permanentka 20 - ti bodová 1 200  

Permanentka měsíční 700  

Permanentka půlroční 3 500  

Senioři nad 60 let 50% sleva 

 

Tab. 5 Ceník - Activesport 

  
Jednorázový 

vstup (Kč) 
Student 

senior (Kč) 
Zvýhodnění 

7% (Kč) 
Zvýhodnění 

10% (Kč) 
Zvýhodnění 

15% (Kč) 

Heatprogram 100 - 120 80 - 100 112 108 102 

Schwinn cycling 85 80 79 76 72 

Power yoga 80 80 74 72 68 

Funkční trénink 90 80 84 81 77 

Břišní pekáč 70 70 65 63 60 

Funkční zóna 60 60 56 54 51 

 

Tab. 6 Provozní doba areálu 

  Bazén a hala Sauna Fitness centrum 

Pondělí 6.00 - 21.00 Zavřeno 7.00 - 20.00 

Úterý 6.00 - 21.00 10.00 - 21.00 7.00 - 20.00 

Středa 6.00 - 21.00 10.00 - 21.00 7.00 - 20.00 

Čtvrtek 6.00 - 21.00 10.00 - 21.00 7.00 - 20.00 

Pátek 6.00 - 21.00 10.00 - 21.00 7.00 - 20.00 

Sobota 6.00 - 21.00 10.00 - 21.00 8.00 - 18.00 

Neděle 6.00 - 21.00 10.00 - 21.00 8.00 - 18.00 

Pozn: Fitness centrum je vždy od 13.00 – 14.00 uzavřeno. Provozní doba Activesport záleží 

na rozpisu jednotlivých lekcí. 

 

Zdroj přílohy č. 2: Webové stránky společnosti STARS Třinec 
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Příloha č. 3 

Hotel Vitality Slezsko  

Obr.  1 Budova hotelu          Obr.  2 Budova hotelu 

       

 

Obr.  3 Restaurace         Obr.  4 Restaurace 

       

 

Obr.  5 Aqua zone          Obr.  6 Aqua bar 
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Obr.  7 Finská sauna          Obr.  8 Střešní whirlpool 

       

 

Obr.  9 Logo společnosti       Obr.  10 Náhled webových stránek společnosti 

       

 

Tab. 1 Ceník - wellness centrum 

 

 

Po – Pá (Kč) 
So, Ne, svátky 

(Kč) 
Délka pobytu 

(min.) 

Aqua zone 120  150  60 

Aqua zone 200 250  120 

Wellness & spa centrum 250  250  60 

Wellness & spa centrum 450  450  120 

Wellness & spa centrum 650  650  180 

Privátní wellness (max. 4 osoby) 1 100  1 100  60 

Privátní wellness (max. 4 osoby) 1 900  1 900  120 

Privátní wellness LUX* (max. 4 osoby) 1 400  1 400  60 

Privátní wellness LUX (max. 4 osoby) 2 200  2 200  120 

Půjčovné 

Župan 50 50    

Osuška 30  30    

*Privátní wellness + láhev sektu s ovocem  
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Tab. 2 Ceník - masáže, ozdravné kůry a rituály PURE FIJI 

Typ masáže Kč/min. Typ masáže Kč/min. 

Klasická masáž zad a šíje 350/30 Reflexní masáž chodidel 360/30 

Klasická masáž zad a šíje 450/45 Reflexní masáž chodidel 550/60 

Klasická masáž zad a šíje 550/60 Ruční liftin obličeje+maska 420/45 

Klasická masáž celého těla 650/60 Masáž nohou 360/30 

Klasická masáž celého těla 820/90 Masáž nohou 650/60 

Sportovní masáž 650/60 Masáž rukou a ramen 360/30 

Masáže lávovými kameny 670/60 Rituál Kokosová vlna 890/60 

Masáže lávovými kameny 850/90 Rituál Fiji 920/90 

Aromamasáž 320/30 Rituál Cukrový vánek z ráje 620/50 

Masáž baňkami 360/30 Med detox 650/60 

Masáž baňkami 560/60 Galvanické ošetření obličeje 590/45 

Masáž šíje a obličeje 320/30 Parafinový zábal 260/20 

 

Tab. 3 Provozní doba hotelu 

 

Restaurace Kavárna Aqua bar Aqua zone Spa 
Privátní 

wellness 

Po 7.00 - 22.00 10.00 - 19.00 10.00 - 20.00 7.00 - 21.00 14.00 - 21.00 10.00 - 21.00 

Út 7.00 - 22.00 10.00 - 19.00 10.00 - 20.00 7.00 - 21.00 14.00 - 21.00 10.00 - 21.00 

St 7.00 - 22.00 10.00 - 19.00 10.00 - 20.00 7.00 - 21.00 14.00 - 21.00 10.00 - 21.00 

Čt 7.00 - 22.00 10.00 - 19.00 10.00 - 20.00 7.00 - 21.00 14.00 - 21.00 10.00 - 21.00 

Pá 7.00 - 22.00 10.00 - 19.00 10.00 - 20.00 7.00 - 21.00 14.00 - 21.00 10.00 - 21.00 

So 7.00 - 22.00 10.00 - 19.00 10.00 - 20.00 7.00 - 21.00 14.00 - 21.00 10.00 - 21.00 

Ne 7.00 - 22.00 10.00 - 19.00 10.00 - 20.00 7.00 - 21.00 14.00 - 21.00 10.00 - 21.00 

 

Zdroj přílohy č. 3: Webové stránky hotelu Vitality Slezsko 
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Příloha č. 4 

Dotazník 

Vážení respondenti, 

jmenuji se Petra Gomolová a jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy 

báňské, oboru Marketing a obchod. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož 

výsledky budou použity pouze pro moji diplomovou práci zabývající se návrhem 

marketingové komunikace pro wellness centrum. 

Dotazník je anonymní, a proto bych Vás chtěla požádat, abyste odpovídali pravdivě. Při 

odpovídání na otázky vyberte prosím vždy jednu z nabízených možností, pokud není v zadání 

uvedeno jinak.  

 

1.        Navštěvujete některé z těchto služeb – wellness centrum, masáže, fitness centrum, 

pohybové kurzy, restaurační zařízení, poradenství v oblasti zdravé výživy? 

1.1 Ano 

1.2 Ne 

 

Pokud jste zvolili poslední možnost, poprosím Vás o ukončení vyplňování dotazníku a děkuji 

Vám za váš čas. 

 

2.       Z jakých zdrojů nejčastěji čerpáte informace o těchto typech zařízení? (možnost 

více odpovědí) 

2.1 Webové stránky zařízení 

2.2 Reklama v rádiu 

2.3 Reklama v televizi 

2.4 Profil na sociální síti 

2.5 Z propagačních materiálů (letáky, brožury, plakáty) 

2.6 Venkovní reklama (billboardy) 

2.7 Reference od známých 
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3.        Jakou sekci v regionální televizi nejčastěji sledujete? 

3.1 Třinecký magazín 

3.2 Sport 

3.3 Bystřické minuty 

3.4 Těšínské minuty 

3.5 Těšínské křesťanské minuty 

3.6 Regionální televizi nesleduji 

 

4.       Čtete regionální noviny?  

4.1 Ano 

4.2 Ne 

 

5.        Z následujících možností rádiových stanic vyberte prosím ty, které posloucháte a 

zároveň u nich označte v jakém časovém úseku. 

 Ráno a dopoledne Odpoledne Večer Neposlouchám 

5.1 Kiss Morava O O O O 

5.2 Evropa 2 O O O O 

5.3 Orion O O O O 

5.4 Čas O O O O 

5.5 Žurnál O O O O 

5.6 Frekvence 1 O O O O 

 

6. Které z níže uvedených sociálních sítí využíváte a jak často? 

 
Denně 

4-6x 

týdně 

2-3x 

týdně 

1-3x 

měsíčně 

Méně 

často 
Nikdy 

6.1 Facebook O O O O O O 

6.2 LinkedIn O O O O O O 

6.3 Twitter O O O O O O 

6.4 Google+ O O O O O O 

6.5 YouTube O O O O O O 

6.6 Pinterest O O O O O O 
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7.      Navštívili jste již Relax Centrum Třinec? 

7.1 Ano 

7.2 Ne, uveďte prosím důvod a přejděte na otázku č.18………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Které z nabízených služeb Relax Centra využíváte? 

8.1 Restaurace 

8.2 Masáže 

8.3 Wellness centrum 

8.4 Fitness centrum 

8.5 Pohybové kurzy 

 

9.         Které tvrzení Vás nejvíce vystihuje? (možnost více odpovědí) 

9.1 Relax Centrum navštěvuji především sama 

9.2 Relax Centrum navštěvuji především s partnerem  

9.3 Relax Centrum navštěvuji především s rodinou a přáteli 

9.4 Relax Centrum navštěvuji v případě, že je zde pořádána nějaká akce 

9.5 Relax Centrum rád/a navštěvuji s dětmi 

9.6 Relax Centrum navštěvuji v rámci benefitů od zaměstnavatele 

9.7 Relax Centrum navštěvuji v rámci pracovních jednání se svými klienty 

 

10. U každého z následujících motivačních prvků prosím označte, v jaké míře by Vás 

motivoval k návštěvě Relax Centra Třinec. 

 Určitě 

motivoval 

Spíše 

motivoval 

Ani motivoval/ani 

nemotivoval 

Spíše 

nemotivoval 

Určitě 

nemotivoval 

10.1 Cenové zvýhodnění O O O O O   3 4 5 

10.2 Reklamní dárky O O O O O 

10.3 Soutěže O O O O O 

10.4 Věrnostní program O O O O O 

10.5 Zážitkové akce (Den 

dětí, Valentýn, Ples….) 
O O O O O 

10.6 Kupóny O O O O O 

10.7 Benefity od 

zaměstnavatele 
O O O O O 



 

4 

 

 

11. Využil/a byste možnosti nákupu slevové poukázky na služby Relax Centra na 

slevovém portálu (Slevomat, Vykupto….)? 

11.1 Ano 

11.2 Ne 

 

12.        Navštívil/a jste někdy webové stránky Relax Centra Třinec?  

12.1 Ano 

12.2 Ne (Přejděte na otázku č. 15) 

 

 

13.        Ohodnoťte prosím míru spokojenosti s jednotlivými prvky webových stránek 

Relax Centra Třinec pomocí škály 1 - 5 (1 – určitě spokojen, 5 – určitě nespokojen) 

13.1 Přehlednost stránek 1 2 3 4 5 

13.2 Obsah stránek 1 2 3 4 5 

13.3 Aktuálnost informací 1 2 3 4 5 

13.4 Estetický vzhled stránek 1 2 3 4 5 

 

14.        Ohodnoťte prosím pomocí škály 1 - 5, jak jste spokojeni s jednotlivými prvky 

marketingové komunikace Relax Centra Třinec (1 - velmi spokojen, 5 - velmi 

nespokojen). Pokud jste se s daným prvkem nesetkali, uveďte 0. 

 

14.1 Webové stránky 0        1       2 3 4 5 

14.2 Profil na sociální síti Facebook 0        1 2 3 4 5 

14.3Propagační materiály (letáky, plakáty) 0        1 2 3 4 5 

14.4 Venkovní reklama (billboardy) 0        1 2 3 4 5 

14.5 Navigační systém (navigační 

cedule…) 
0        1 2 3 4 5 

14.6 Reklama v tisku 0        1 2 3 4 5 

14.7 Newsletter 0        1 2 3 4 5 
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15.  Hodnotíte způsob komunikace Relax Centra jako dostatečný? 

15.1 Určitě ano 

15.2 Spíše ano 

15.3 Spíše ne  

15.4 Určitě ne 

 

16.  Ocenili byste jiný způsob, prostřednictvím něhož by s vámi Relax Centrum 

komunikovalo? 

16.1 Ne 

16.2 Ano, uveďte prosím jaký………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

17. Pohlaví 

17.1 Muž 

17.2 Žena 

 

18.        Věk 

18.1   15 – 26 

18.2   27 – 36 

18.3   37 – 49 

18.4   50 - 64  

18.5   65 a více 

 

19.     Bydlíte ve městě Třinec? 

19.1  Ano 

19.2  Ne, bydlím v …………………………….................. 

 

20.       Momentální status 

20.1 Student 

20.2 Zaměstnaný 

20.3 Nezaměstnaný 

20.4 Na mateřské dovolené 

20.5 Důchodce 



 

 

Příloha č. 5 

Vyhodnocení dotazníku 

Identifikační otázky 

Tab. 1 Rozložení respondentů podle pohlaví 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Muž 97 48,5 48,5 48,5 

Žena 103 51,5 51,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Tab. 2 Rozložení respondentů podle věku 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 15-26 39 19,5 19,5 19,5 

27-36 54 27,0 27,0 46,5 

37-49 59 29,5 29,5 76,0 

50-64 39 19,5 19,5 95,5 

65 a více 9 4,5 4,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Tab. 3 Rozložení respondentů podle momentálního statusu 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Student 20 10,0 10,0 10,0 

Zaměstnaný 
140 70,0 70,0 80,0 

Nezaměstnaný 
11 5,5 5,5 85,5 

Na mateřské 
dovolené 18 9,0 9,0 94,5 

Důchodce 11 5,5 5,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

 

 



 

 

Tab. 4 Rozložení respondentů podle místa bydliště 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Třinec 146 73,0 73,0 73,0 

Ostrava 5 2,5 2,5 75,5 

Jablunkov 10 5,0 5,0 80,5 

Český 
Těšín 8 4,0 4,0 84,5 

Bystřice 9 4,5 4,5 89,0 

Jiné 22 11,0 11,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Zdroje dat při vyhledávání informací 

Tab. 5 Preferované zdroje při vyhledávání informací (možnost více odpovědí) 

 Zdroj informací N % 

Webové stránky 147 73,50% 

Reklama v rádiu 34 17,00% 

Reklama v televizi 47 23,50% 

Profil na sociální síti 62 31,00% 

Propagační materiály 72 36,00% 

Venkovní reklama 56 28,00% 

Reference od známých 131 65,50% 

Total 549 274,50% 

 

Tab. 6 Preferované zdroje při získávání informací * věková kategorie 

  
Total 

15-26 27-36 37-49 50-64 65 a více 

N % N % N % N % N % 

Web. str. 73,5% 35 89,7% 44 81,5% 38 64,4% 24 61,5% 6 66,7% 

Rádio 17,0% 0 0,0% 9 16,7% 15 25,4% 9 23,1% 1 11,1% 

Televize 23,5% 4 10,3% 13 24,1% 19 32,2% 10 25,6% 1 11,1% 

Sociální sítě 
31,0% 18 46,2% 19 35,2% 16 27,1% 9 23,1% 0 0,0% 

Propagační 

materiály 
36,0% 9 23,1% 18 33,3% 23 39,0% 18 46,2% 4 44,4% 

Venkovní 

reklama 
28,0% 5 12,8% 14 25,9% 19 32,2% 17 43,6% 1 11,1% 

Reference 65,5% 23 59,0% 37 68,5% 39 66,1% 24 61,5% 8 88,9% 

 

 



 

 

Tab. 7 Preferované zdroje při získávání informací * pohlaví 

  
Total 

Muž Žena 

N % N % 

Web.str. 73,5% 67 69,1% 80 77,7% 

Rádio 17,0% 15 15,5% 19 18,4% 

Televize 23,5% 24 24,7% 23 22,3% 

Sociální sítě 31,0% 34 35,1% 28 27,2% 

Propagační 

materiály 
36,0% 33 34,0% 39 37,9% 

Venkovní 

reklama 
28,0% 22 22,7% 34 33,0% 

Reference 65,5% 58 59,8% 73 70,9% 

 

Čtenost regionálních novin 

 
Tab. 8 Čtete regionální noviny? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ne 60 30,0 30,0 30,0 

Ano 140 70,0 70,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Tab. 9 Čtenost regionálních novin * místo bydliště 

  Třinec Ostrava Jablunkov 

Český 

Těšín Bystřice Jiné Total 

Ne 
N 33 3 3 6 2 13 60 

% 22,6% 60,0% 30,0% 75,0% 22,2% 59,1% 30,0% 

Ano 
N 113 2 7 2 7 9 140 

% 77,4% 40,0% 70,0% 25,0% 77,8% 40,9% 70,0% 

 

Tab. 10 Čtenost regionálních novin * věková kategorie 

  15-26 27-36 37-49 50-64 65 a více Total 

Ne 
N 16 16 13 12 3 60 

% 41,0% 29,6% 22,0% 30,8% 33,3% 30,0% 

Ano 
N 23 38 46 27 6 140 

% 59,0% 70,4% 78,0% 69,2% 66,7% 70,0% 

 



 

 

Tab. 11 Čtenost regionálních novin * pohlaví 

  Muž Žena Total 

Ne 
N 26 34 60 

% 26,8% 33,0% 30,0% 

Ano 
N 71 69 140 

% 73,2% 67,0% 70,0% 

 

Tab. 12 Čtenost regionálních novin * momentální status 

  
Student Zaměstnaný Nezaměstnaný 

Na 

mateřské 

dovolené 

Důchodce 

Ne 
N 10 38 2 7 3 

% 50,0% 27,1% 18,2% 38,9% 27,3% 

Ano 
N 10 102 9 11 8 

% 50,0% 72,9% 81,8% 61,1% 72,7% 

Total 
N 20 140 11 18 11 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Sledovanost regionální televize 

Tab. 13 Jakou sekci v regionální televizi nejčastěji sledujete 

Jakou sekci v regionální televizi nejčastěji sledujete? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Třinecký magazín 80 40,0 40,0 40,0 

Sport 20 10,0 10,0 50,0 

Bystřické minuty 11 5,5 5,5 55,5 

Těšínské minuty 5 2,5 2,5 58,0 

Těšínské křesťanské minuty 2 1,0 1,0 59,0 

Regionální televizi nesleduji 82 41,0 41,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 



 

 

Tab. 14 Sledovanost regionální televize * věk 

  15-26 27-36 37-49 50-64 65 a více Total 

Třinecký magazín 
N 8 24 24 18 6 80 

% 20,5% 44,4% 40,7% 46,2% 66,7% 40,0% 

Sport 
N 5 7 5 3 0 20 

% 12,8% 13,0% 8,5% 7,7% 0,0% 10,0% 

Bystřické minuty 
N 4 2 4 0 1 11 

% 10,3% 3,7% 6,8% 0,0% 11,1% 5,5% 

Těšínské minuty 
N 0 2 2 1 0 5 

% 0,0% 3,7% 3,4% 2,6% 0,0% 2,5% 

Těšínské 

křesťanské minuty 

N 0 0 0 2 0 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 1,0% 

Regionální televizi 

nesleduji 

N 22 19 24 15 2 82 

% 56,4% 35,2% 40,7% 38,5% 22,2% 41,0% 

 

Tab. 15 Sledovanost regionální televize * pohlaví 

  Muž Žena Total 

Třinecký magazín 
N 34 46 80 

% 35,1% 44,7% 40,0% 

Sport 
N 12 8 20 

% 12,4% 7,8% 10,0% 

Bystřické minuty 
N 5 6 11 

% 5,2% 5,8% 5,5% 

Těšínské minuty 
N 4 1 5 

% 4,1% 1,0% 2,5% 

Těšínské 

křesťanské minuty 

N 1 1 2 

% 1,0% 1,0% 1,0% 

Regionální televizi 

nesleduji 

N 41 41 82 

% 42,3% 39,8% 41,0% 

 

Tab. 16 Sledovanost regionální televize * místo bydliště 

  

  

Třinecký 

magazín 
Sport 

Bystřické 

minuty 

Těšínské 

minuty 

Těšínské 

křesťanské 

minuty 

Regionální 

televizi 

nesleduji 
Total 

N 

N % N % N % N % N % N % 

Třinec 78 53,4% 19 13,0% 3 2,1% 0 0,0% 2 1,4% 44 30,1% 146 

Ostrava 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 80,0% 5 

Jablunkov 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 10 

Český 

Těšín 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0% 0 0,0% 4 50,0% 8 

Bystřice 0 0,0% 0 0,0% 6 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 33,3% 9 

Jiné 1 4,5% 1 4,5% 2 9,1% 1 4,5% 0 0,0% 17 77,3% 22 

 



 

 

Poslechovost rádiových stanic 

Tab. 17 Poslechovost rádiových stanic 

  
Kiss Evropa2 Orion Čas Žurnál F1 

N % N % N % N % N % N % 

Ráno a 

dopoledne 
41 20,5 47 23,5 40 20,0 13 6,5 12 6,0 27 13,5 

Odpoledne 37 18,5 36 18,0 45 22,5 30 15,0 13 6,5 15 7,5 

Večer 18 9,0 19 9,5 25 12,5 23 11,5 13 6,5 22 11,0 

Neposlouchám 104 52,0 98 49,0 90 45,0 134 67,0 162 81,0 136 68,0 

Total 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 

 

Tab. 18 Poslechovost rádiových stanic * věková kategorie 

Stanice Doba poslechu 

Věková kategorie           

15 - 26 27 -36 37 - 49 50 - 64 64 a více 

% N % N % N % N % N 

K
is

s 
M

o
ra

v
a
 

Ráno a dop. 38,5% 15 24,1% 13 10,2% 6 15,4% 6 11,1% 1 

Odpoledne 17,9% 7 14,8% 8 23,7% 14 15,4% 6 22,2% 2 

Večer 5,1% 2 11,1% 6 10,2% 6 10,3% 4 0,0% 0 

Neposlouchám 38,5% 15 50,0% 27 55,9% 33 59,0% 23 66,7% 6 

E
v
ro

p
a
 2

 Ráno a dop. 41,0% 16 27,8% 15 13,6% 8 17,9% 7 11,1% 1 

Odpoledne 20,5% 8 16,7% 9 22,0% 13 12,8% 5 11,1% 1 

Večer 5,1% 2 7,4% 4 16,9% 10 7,7% 3 0,0% 0 

Neposlouchám 33,3% 13 48,1% 26 47,5% 28 61,5% 24 77,8% 7 

O
ri

o
n

 

Ráno a dop. 23,1% 9 22,2% 12 13,6% 8 25,6% 10 11,1% 1 

Odpoledne 7,7% 3 24,1% 13 27,1% 16 23,1% 9 44,4% 4 

Večer 5,1% 2 11,1% 6 18,6% 11 15,4% 6 0,0% 0 

Neposlouchám 64,1% 25 42,6% 23 40,7% 24 35,9% 14 44,4% 4 

Č
a
s 

Ráno a dop. 2,6% 1 3,7% 2 3,4% 2 12,8% 5 33,3% 3 

Odpoledne 7,7% 3 13,0% 7 20,3% 12 17,9% 7 11,1% 
1 

Večer 5,1% 2 7,4% 4 20,3% 12 12,8% 5 0,0% 0 

Neposlouchám 84,6% 33 75,9% 41 55,9% 33 56,4% 22 55,6% 5 

Ž
u

rn
á

l 

Ráno a dop. 0,0% 0 3,7% 2 8,5% 5 5,1% 2 33,3% 
3 

Odpoledne 2,6% 1 0,0% 0 15,3% 9 5,1% 2 11,1% 1 

Večer 2,6% 1 5,6% 3 8,5% 5 7,7% 3 11,1% 1 

Neposlouchám 94,9% 37 90,7% 49 67,8% 40 82,1% 32 44,4% 4 

F
re

k
v
en

ce
 1

 

Ráno a dop. 7,7% 3 16,7% 9 11,9% 7 17,9% 7 11,1% 1 

Odpoledne 2,6% 1 7,4% 4 10,2% 6 10,3% 4 0,0% 0 

Večer 0,0% 0 11,1% 6 18,6% 11 12,8% 5 0,0% 0 

Neposlouchám 89,7% 35 64,8% 35 59,3% 35 59,0% 23 88,9% 8 

 



 

 

Tab. 19 Poslechovost rádiových stanic * pohlaví 

  
Období 

Muž Žena 

N % N % 

K
is

s 
M

o
ra

v
a
 Ráno a 

dopoledne 
18 18,6% 23 22,3% 

Odpoledné 12 12,4% 25 24,3% 

Večer 10 10,3% 8 7,8% 

Neposlouchám 57 58,8% 47 45,6% 

Total 97 100,0% 103 100,0% 

E
v

ro
p

a
 2

 

Ráno a 

dopoledne 
25 25,8% 22 21,4% 

Odpoledne 12 12,4% 24 23,3% 

Večer 10 10,3% 9 8,7% 

Neposlouchám 50 51,5% 48 46,6% 

Total 97 100,0% 103 100,0% 

O
ri

o
n

 

Ráno a 

dopoledne 
18 18,6% 22 21,4% 

Odpoledné 17 17,5% 28 27,2% 

Večer 13 13,4% 12 11,7% 

Neposlouchám 49 50,5% 41 39,8% 

Total 97 100,0% 103 100,0% 

Č
a
s 

Ráno a 

dopoledne 
5 5,2% 8 7,8% 

Odpoledné 12 12,4% 18 17,5% 

Večer 9 9,3% 14 13,6% 

Neposlouchám 71 73,2% 63 61,2% 

Total 97 100,0% 103 100,0% 

Ž
u

rn
á
l 

Ráno a 

dopoledne 
7 7,2% 5 4,9% 

Odpoledné 3 3,1% 10 9,7% 

Večer 5 5,2% 8 7,8% 

Neposlouchám 82 84,5% 80 77,7% 

Total 97 100,0% 103 100,0% 

F
re

k
v

en
ce

 1
 

Ráno a 

dopoledne 
14 14,4% 13 12,6% 

Odpoledné 7 7,2% 8 7,8% 

Večer 9 9,3% 13 12,6% 

Neposlouchám 67 69,1% 69 67,0% 

Total 97 100,0% 103 100,0% 

 

 

 

 



 

 

Tab. 20 Poslechovost rádiových stanic * momentální status 

  Student Zaměstnaný Nezaměstnaný 

Na 

mateřské 

dovolené 

Důchodce 

K
is

s 
M

o
ra

v
a
 

Ráno a dopoledne 
N 8 23 5 3 2 

% 40,00% 16,40% 45,50% 16,70% 18,20% 

Odpoledne 
N 5 25 0 4 3 

% 25,00% 17,90% 0,00% 22,20% 27,30% 

Večer 
N 1 13 3 1 0 

% 5,00% 9,30% 27,30% 5,60% 0,00% 

Neposlouchám 
N 6 79 3 10 6 

% 30,00% 56,40% 27,30% 55,60% 54,50% 

Total 
N 20 140 11 18 11 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

E
v
ro

p
a
 2

  

Ráno a dopoledne 
N 9 32 1 4 1 

% 45,00% 22,90% 9,10% 22,20% 9,10% 

Odpoledne 
N 5 25 2 3 1 

% 25,00% 17,90% 18,20% 16,70% 9,10% 

Večer 
N 1 13 3 2 0 

% 5,00% 9,30% 27,30% 11,10% 0,00% 

Neposlouchám 
N 5 70 5 9 9 

% 25,00% 50,00% 45,50% 50,00% 81,80% 

Total 
N 20 140 11 18 11 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

O
ri

o
n

 

Ráno a dopoledne 
N 4 26 2 7 1 

% 20,00% 18,60% 18,20% 38,90% 9,10% 

Odpoledne 
N 2 35 1 3 4 

% 10,00% 25,00% 9,10% 16,70% 36,40% 

Večer 
N 0 19 4 2 0 

% 0,00% 13,60% 36,40% 11,10% 0,00% 

Neposlouchám 
N 14 60 4 6 6 

% 70,00% 42,90% 36,40% 33,30% 54,50% 

Total 
N 20 140 11 18 11 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Č
a

s 

Ráno a dopoledne 
N 1 8 1 0 3 

% 5,00% 5,70% 9,10% 0,00% 27,30% 

Odpoledne 
N 2 22 1 3 2 

% 10,00% 15,70% 9,10% 16,70% 18,20% 

Večer 
N 1 18 2 2 0 

% 5,00% 12,90% 18,20% 11,10% 0,00% 

Neposlouchám 
N 16 92 7 13 6 

% 80,00% 65,70% 63,60% 72,20% 54,50% 

Total 
N 20 140 11 18 11 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 



 

 

Tab. 21 Poslechovost rádiových stanic * momentální status (pokračování) 

  Student Zaměstnaný Nezaměstnaný 

Na 

mateřské 

dovolené 

Důchodce 

Ž
u

rn
á

l 

Ráno a dopoledne 
N 0 7 1 0 4 

% 0,00% 5,00% 9,10% 0,00% 36,40% 

Odpoledne 
N 1 8 2 1 1 

% 5,00% 5,70% 18,20% 5,60% 9,10% 

Večer 
N 2 8 1 0 2 

% 10,00% 5,70% 9,10% 0,00% 18,20% 

Neposlouchám 
N 17 117 7 17 4 

% 85,00% 83,60% 63,60% 94,40% 36,40% 

Total 
N 20 140 11 18 11 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

F
re

k
v
en

ce
 1

 

Ráno a dopoledne 
N 2 19 2 2 2 

% 10,00% 13,60% 18,20% 11,10% 18,20% 

Odpoledne 
N 1 11 1 1 1 

% 5,00% 7,90% 9,10% 5,60% 9,10% 

Večer 
N 1 19 1 1 0 

% 5,00% 13,60% 9,10% 5,60% 0,00% 

Neposlouchám 
N 16 91 7 14 8 

% 80,00% 65,00% 63,60% 77,80% 72,70% 

Total 
N 20 140 11 18 11 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Sociální sítě 

Tab. 22 Využívání sociálních sítí 

  

Facebook LinkedIn Twitter Google+ YouTube Pinterest 

N % N % N % N % N % N % 

Denně 111 55,5 12 6,0 9 4,5 29 14,5 60 30,0 5 2,5 

4-6x 

týdně 
32 16,0 11 5,5 8 4,0 22 11,0 42 21,0 6 3,0 

2-3x 

týdně 
13 6,5 25 12,5 12 6,0 18 9,0 33 16,5 10 5,0 

1-3x 

měsíčně 
7 3,5 13 6,5 10 5,0 23 11,5 20 10,0 7 3,5 

Méně 

často 
6 3,0 11 5,5 15 7,5 17 8,5 11 5,5 15 7,5 

Nikdy 31 15,5 128 64,0 146 73,0 91 45,5 34 17,0 157 78,5 

Total 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 

 

 



 

 

Tab. 23 Využívání sociálních sítí * momentální status 

  

Student Zaměstnaný Nezaměstnaný 

Na 

mateřské 

dovolené 

Důchodce 

F
a

ce
b

o
o

k
 

Denně 
N  17 75 7 11 1 

% 85,0% 53,6% 63,6% 61,1% 9,1% 

4-6x týdně N  2 21 4 4 1 

% 10,0% 15,0% 36,4% 22,2% 9,1% 

2-3x týdně 
N  1 10 0 2 0 

% 5,0% 7,1% 0,0% 11,1% 0,0% 

1-3x měsíčně 
N  0 7 0 0 0 

% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Méně často 
N  0 4 0 0 2 

% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 18,2% 

Nikdy 
N  0 23 0 1 7 

% 0,0% 16,4% 0,0% 5,6% 63,6% 

Total 
N  20 140 11 18 11 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

L
in

k
e
d

In
 

Denně 
N  0 9 2 1 0 

% 0,0% 6,4% 18,2% 5,6% 0,0% 

4-6x týdně 
N  0 8 2 1 0 

% 0,0% 5,7% 18,2% 5,6% 0,0% 

2-3x týdně N  4 18 2 1 0 

% 20,0% 12,9% 18,2% 5,6% 0,0% 

1-3x měsíčně 
N  1 11 1 0 0 

% 5,0% 7,9% 9,1% 0,0% 0,0% 

Méně často 
N  0 7 0 2 2 

% 0,0% 5,0% 0,0% 11,1% 18,2% 

Nikdy 
N  15 87 4 13 9 

% 75,0% 62,1% 36,4% 72,2% 81,8% 

Total 
N  20 140 11 18 11 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

T
w

it
te

r
 

Denně 
N  0 7 2 0 0 

% 0,0% 5,0% 18,2% 0,0% 0,0% 

4-6x týdně 
N  0 5 2 1 0 

% 0,0% 3,6% 18,2% 5,6% 0,0% 

2-3x týdně 
N  0 8 1 3 0 

% 0,0% 5,7% 9,1% 16,7% 0,0% 

1-3x měsíčně 
N  1 7 2 0 0 

% 5,0% 5,0% 18,2% 0,0% 0,0% 

Méně často 
N  0 11 1 2 1 

% 0,0% 7,9% 9,1% 11,1% 9,1% 

Nikdy 
N  19 102 3 12 10 

% 95,0% 72,9% 27,3% 66,7% 90,9% 

Total 
N  20 140 11 18 11 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

 

Tab. 24 Využívání sociálních sítí * momentální status (pokračování) 

 
Student Zaměstnaný Nezaměstnaný 

Na 

mateřské 

dovolené 

Důchodce 

G
o

o
g
le

+
 

Denně 
N  5 21 2 1 0 

% 25,0% 15,0% 18,2% 5,6% 0,0% 

4-6x týdně 
N  2 14 1 5 0 

% 10,0% 10,0% 9,1% 27,8% 0,0% 

2-3x týdně 
N  0 16 0 1 1 

% 0,0% 11,4% 0,0% 5,6% 9,1% 

1-3x měsíčně 

N  3 14 3 3 0 

% 15,0% 10,0% 27,3% 16,7% 0,0% 

Méně často 
N  2 12 2 1 0 

% 10,0% 8,6% 18,2% 5,6% 0,0% 

Nikdy 
N  8 63 3 7 10 

% 40,0% 45,0% 27,3% 38,9% 90,9% 

Total 
N  20 140 11 18 11 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Y
o
u

T
u

b
e 

Denně 
N  10 37 4 9 0 

% 50,0% 26,4% 36,4% 50,0% 0,0% 

4-6x týdně 
N  4 30 3 3 2 

% 20,0% 21,4% 27,3% 16,7% 18,2% 

2-3x týdně 
N  1 30 0 1 1 

% 5,0% 21,4% 0,0% 5,6% 9,1% 

1-3x měsíčně 
N  2 14 2 2 0 

% 10,0% 10,0% 18,2% 11,1% 0,0% 

Méně často 
N  1 8 1 0 1 

% 5,0% 5,7% 9,1% 0,0% 9,1% 

Nikdy 
N  2 21 1 3 7 

% 10,0% 15,0% 9,1% 16,7% 63,6% 

Total 
N  20 140 11 18 11 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

P
in

te
re

st
 

Denně 
N  0 3 1 1 0 

% 0,0% 2,1% 9,1% 5,6% 0,0% 

4-6x týdně 
N  1 4 1 0 0 

% 5,0% 2,9% 9,1% 0,0% 0,0% 

2-3x týdně 
N  2 6 0 2 0 

% 10,0% 4,3% 0,0% 11,1% 0,0% 

1-3x měsíčně 
N  2 5 0 0 0 

% 10,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Méně často 
N  0 13 1 1 0 

% 0,0% 9,3% 9,1% 5,6% 0,0% 

Nikdy 
N  15 109 8 14 11 

% 75,0% 77,9% 72,7% 77,8% 100,0% 

Total 
N  20 140 11 18 11 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



 

 

Návštěvnost Relax Centra 

Tab. 25 Navštívili jste již Relax Centrum Třinec? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ne 36 18,0 18,0 18,0 

Ano 164 82,0 82,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 
Obr. 1 Z jakého důvodu jste Relax Centrum nenavštívili? 

 

Tab. 26 Charakteristika respondentů (možnost více odpovědí) 

 Charakteristika 
Responses Percent 

of Cases N Percent 

Relax Centrum navštěvuji především sama 45 16,90% 27,40% 

Relax Centrum navštěvuji především s partnerem 50 18,70% 30,50% 

Relax centrum navštěvuji především s rodinou a 

přáteli 
78 29,20% 47,60% 

Relax Centrum navštěvuji v případě, že je zde 

pořádána nějaká akce 
9 3,40% 5,50% 

Relax Centrum rád/a navštěvuji s dětmi 19 7,10% 11,60% 

Relax centrum navštěvuji v rámci benefitů od 

zaměstnavatele 
39 14,60% 23,80% 

Relax Centrum navštěvuji v rámci pracovního 

jednání se svými klienty 
27 10,10% 16,50% 

Total 267 100,00% 162,80% 
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Obr. 2 Charakteristika respondentů (možnost více odpovědí) 

 
 

Tab. 27 Charakteristika respondentů * věková kategorie (možnost více odpovědí) 

 Charakteristika   15-26 27-36 37-49 50-64 65 a více 

Relax Centrum navštěvuji 

především sama 
N 6 15 12 11 1 

% 19,4% 31,3% 25,0% 35,5% 16,7% 

Relax Centrum navštěvuji 

především s partnerem 

N 15 10 16 7 2 

% 48,4% 20,8% 33,3% 22,6% 33,3% 

Relax centrum navštěvuji 

především s rodinou a 

přáteli 

N 14 28 23 10 3 

% 45,2% 58,3% 47,9% 32,3% 50,0% 

Relax Centrum navštěvuji 

v případě, že je zde 

pořádána nějaká akce 

N 1 4 3 1 0 

% 3,2% 8,3% 6,3% 3,2% 0,0% 

Relax Centrum rád/a 

navštěvuji s dětmi 
N 2 11 4 2 0 

% 6,5% 22,9% 8,3% 6,5% 0,0% 

Relax centrum navštěvuji 

v rámci benefitů od 

zaměstnavatele 

N 1 13 18 6 1 

% 3,2% 27,1% 37,5% 19,4% 16,7% 

Relax Centrum navštěvuji 

v rámci pracovního 

jednání se svými klienty 

N 0 6 13 7 1 

% 0,0% 12,5% 27,1% 22,6% 16,7% 
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Obr. 3 Charakteristika respondentů * věková kategorie (možnost více odpovědí) 

 

Tab. 28 Charakteristika respondentů * pohlaví (možnost více odpovědí) 

 Charakteristika   Muž Žena 

Relax Centrum navštěvuji především 

sama 
N 25 20 

% 32,9% 22,7% 

Relax Centrum navštěvuji především s 

partnerem 
N 22 28 

% 28,9% 31,8% 

Relax centrum navštěvuji především s 

rodinou a přáteli 
N 26 52 

% 34,2% 59,1% 

Relax Centrum navštěvuji v případě, že 

je zde pořádána nějaká akce 
N 0 9 

% 0,0% 10,2% 

Relax Centrum rád/a navštěvuji s dětmi 
N 6 13 

% 7,9% 14,8% 

Relax centrum navštěvuji v rámci 

benefitů od zaměstnavatele 

N 23 16 

% 30,3% 18,2% 

Relax Centrum navštěvuji v rámci 

pracovního jednání se svými klienty 
N 13 14 

% 17,1% 15,9% 
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Tab. 29 Charakteristika respondentů * momentální status (možnost více odpovědí) 

Charakteristika 

  
Student Zaměstnaný Nezaměstnaný 

Na 

mateřské 

dovolené 

Důchodce 

Relax Centrum navštěvuji 

především sama 
N 2 33 5 3 2 

% 13,3% 28,7% 55,6% 17,6% 25,0% 

Relax Centrum navštěvuji 

především s partnerem 

N 8 31 5 4 2 

% 53,3% 27,0% 55,6% 23,5% 25,0% 

Relax centrum navštěvuji 

především s rodinou a 

přáteli 

N 7 48 4 15 4 

% 46,7% 41,7% 44,4% 88,2% 50,0% 

Relax Centrum navštěvuji v 

případě, že je zde pořádána 

nějaká akce 

N 1 5 0 3 0 

% 6,7% 4,3% 0,0% 17,6% 0,0% 

Relax Centrum rád/a 

navštěvuji s dětmi 

N 0 11 0 8 0 

% 0,0% 9,6% 0,0% 47,1% 0,0% 

Relax centrum navštěvuji v 

rámci benefitů od 

zaměstnavatele 

N 0 33 4 1 1 

% 0,0% 28,7% 44,4% 5,9% 12,5% 

Relax Centrum navštěvuji v 

rámci pracovního jednání se 

svými klienty 

N 0 23 2 1 1 

% 0,0% 20,0% 22,2% 5,9% 12,5% 

 

Tab. 30 Jaké služby Relax Centra Třinec využíváte? (možnost více odpovědí) 

 

$sluzby Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

sluzbya Restaurace 127 36,0% 77,4% 

Masáže 34 9,6% 20,7% 

Wellness centrum 101 28,6% 61,6% 

Fitness centrum 50 14,2% 30,5% 

Pohybové kurzy 15 4,2% 9,1% 

Eventy 26 7,4% 15,9% 

Total 353 100,0% 215,2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 31 Navštěvované služby * věková kategorie (možnost více odpovědí) 

 Služba N/% 15-26 27-36 37-49 50-64 65 a více 

Restaurace 
N 28 34 39 21 5 

% 90,30% 70,80% 81,30% 67,70% 83,30% 

Masáže 
N 5 10 11 4 4 

% 16,10% 20,80% 22,90% 12,90% 66,70% 

Wellness 

centrum 

N 19 33 29 19 1 

% 61,30% 68,80% 60,40% 61,30% 16,70% 

Fitness 

centrum 

N 9 19 17 4 1 

% 29,00% 39,60% 35,40% 12,90% 16,70% 

Pohybové 

kurzy 

N 0 6 5 4 0 

% 0,00% 12,50% 10,40% 12,90% 0,00% 

Eventy 
N 2 8 9 5 2 

% 6,50% 16,70% 18,80% 16,10% 33,30% 

 

Obr. 4 Využívané služby * věková kategorie (možnost více odpovědí) 

 

Tab. 32 Navštěvované služby * pohlaví (možnost více odpovědí) 

 Služba   Muž Žena 

Restaurace 
N 61 66 

% 80,3% 75,0% 

Masáže 
N 17 17 

% 22,4% 19,3% 

Wellness 

centrum 
N 43 58 

% 56,6% 65,9% 

Fitness 

centrum 

N 27 23 

% 35,5% 26,1% 

Pohybové 

kurzy 

N 6 9 

% 7,9% 10,2% 

Eventy 
N 11 15 

% 14,5% 17,0% 
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Tab. 33 Motivace k návštěvě  

  

  

Cenové 

zvýhodněn

í 

Reklamní 

dárky 
Soutěže 

Věrnostní 

program 
Eventy Kupóny Benefity 

N % N % N % N % N % N % N % 

Určitě 

motivoval 
111 67,7 46 28,0 43 26,2 82 50,0 58 35,4 61 37,2 90 54,9 

Spíše 

motivoval 
26 15,9 32 19,5 25 15,2 35 21,3 33 20,1 39 23,8 29 17,7 

Ani 

motivoval/ 

ani 

nemotivoval 

17 10,4 49 29,9 48 29,3 30 18,3 34 20,7 39 23,8 20 12,2 

Spíše 

nemotivoval 
6 3,7 23 14,0 28 17,1 10 6,1 25 15,2 16 9,8 11 6,7 

Určitě 

nemotivoval 
4 2,4 14 8,5 20 12,2 7 4,3 14 8,5 9 5,5 14 8,5 

Total 
164 

100,

0 
164 

100,

0 
164 

100,

0 

16

4 

100,

0 

16

4 

100,

0 

16

4 

100,

0 

16

4 

100,

0 

 

Tab. 34 Motivace k návštěvě * věková kategorie 

 

  

15-26 27-36 37-49 50-64 65 a více 

% N % N % N % N % N 

C
en

o
v

é 
zv

ý
h

o
d

n
ěn

í Určitě motivoval 
64,5% 20 66,7% 32 75,0% 36 54,8% 17 100,0% 6 

Spíše motivoval 16,1% 5 22,9% 11 12,5% 6 12,9% 4 0,0% 0 

Ani motivoval/ani 

nemotivoval 
12,9% 4 4,2% 2 10,4% 5 19,4% 6 0,0% 0 

Spíše nemotivoval 3,2% 1 2,1% 1 2,1% 1 9,7% 3 0,0% 0 

Určitě nemotivoval 3,2% 1 4,2% 2 0,0% 0 3,2% 1 0,0% 0 

Total 100,0% 31 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 31 100,0% 6 

R
ek

la
m

n
í 

d
á

rk
y

 Určitě motivoval 19,4% 6 27,1% 13 37,5% 18 29,0% 9 0,0% 0 

Spíše motivoval 12,9% 4 27,1% 13 12,5% 6 16,1% 5 66,7% 4 

Ani motivoval/ani 

nemotivoval 
35,5% 11 29,2% 14 29,2% 14 25,8% 8 33,3% 2 

Spíše nemotivoval 16,1% 5 10,4% 5 16,7% 8 16,1% 5 0,0% 0 

Určitě nemotivoval 16,1% 5 6,3% 3 4,2% 2 12,9% 4 0,0% 0 

Total 100,0% 31 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 31 100,0% 6 

S
o

u
tě

že
 

Určitě motivoval 9,7% 6 29,2% 13 41,7% 18 19,4% 9 0,0% 0 

Spíše motivoval 22,6% 4 20,8% 13 8,3% 6 12,9% 5 0,0% 4 

Ani motivoval/ani 

nemotivoval 
22,6% 11 27,1% 14 31,3% 14 29,0% 8 66,7% 2 

Spíše nemotivoval 22,6% 5 14,6% 5 10,4% 8 22,6% 5 33,3% 0 

Určitě nemotivoval 22,6% 5 8,3% 3 8,3% 2 16,1% 4 0,0% 0 

Total 100,0% 31 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 31 100,0% 6 

 

 

 



 

 

 

Tab. 35 Motivace k návštěvě * věková kategorie (pokračování) 

 

  

15-26 27-36 37-49 50-64 65 a více 

% N % N % N % N % N 

V
ěr

n
o

st
n

í 
p

ro
g

ra
m

 Určitě motivoval 22,6% 7 56,3% 27 60,4% 29 45,2% 14 83,3% 5 

Spíše motivoval 32,3% 10 29,2% 14 16,7% 8 9,7% 3 0,0% 0 

Ani motivoval/ani 

nemotivoval 
32,3% 10 6,3% 3 14,6% 7 29,0% 9 16,7% 1 

Spíše nemotivoval 3,2% 1 4,2% 2 6,3% 3 12,9% 4 0,0% 0 

Určitě nemotivoval 9,7% 3 4,2% 2 2,1% 1 3,2% 1 0,0% 0 

Total 100,0% 31 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 31 100,0% 6 

E
v

en
ty

 

Určitě motivoval 19,4% 6 47,9% 23 31,3% 15 38,7% 12 33,3% 2 

Spíše motivoval 19,4% 6 18,8% 9 25,0% 12 19,4% 6 0,0% 0 

Ani motivoval/ani 

nemotivoval 
29,0% 9 16,7% 8 29,2% 14 9,7% 3 0,0% 0 

Spíše nemotivoval 
16,1% 5 12,5% 6 10,4% 5 19,4% 6 50,0% 3 

Určitě nemotivoval 16,1% 5 4,2% 2 4,2% 2 12,9% 4 16,7% 1 

Total 100,0% 31 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 31 100,0% 6 

K
u

p
ó

n
y

 

Určitě motivoval 
25,8% 8 41,7% 20 52,1% 25 22,6% 7 16,7% 1 

Spíše motivoval 22,6% 7 27,1% 13 20,8% 10 25,8% 8 16,7% 1 

Ani motivoval/ani 

nemotivoval 
22,6% 7 18,8% 9 16,7% 8 38,7% 12 50,0% 3 

Spíše nemotivoval 
19,4% 6 6,3% 3 6,3% 3 9,7% 3 16,7% 1 

Určitě nemotivoval 9,7% 3 6,3% 3 4,2% 2 3,2% 1 0,0% 0 

Total 100,0% 31 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 31 100,0% 6 

B
en

ef
it

y
 o

d
 z

a
m

ěs
tn

a
v

a
te

le
 

Určitě motivoval 
51,6% 16 56,3% 27 66,7% 32 38,7% 12 50,0% 3 

Spíše motivoval 19,4% 6 14,6% 7 18,8% 9 22,6% 7 0,0% 0 

Ani motivoval/ani 

nemotivoval 
9,7% 3 16,7% 8 10,4% 5 12,9% 4 0,0% 0 

Spíše nemotivoval 
9,7% 3 2,1% 1 4,2% 2 16,1% 5 0,0% 0 

Určitě nemotivoval 9,7% 3 10,4% 5 0,0% 0 9,7% 3 50,0% 3 

Total 100,0% 31 100,0% 48 100,0% 48 100,0% 31 100,0% 6 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 36 Vyžil/a byste možnosti nákupu slevové poukázky na služby Relax Centra na 

slevovém portálu? 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ne 22 11,0 13,4 13,4 

Ano 142 71,0 86,6 100,0 

Total 164 82,0 100,0  

Missing System 36 18,0   

Total 200 100,0   

 

Tab. 37 Nákup poukázky na slevovém portálu * věková kategorie 

 

 

Vyžil/a byste možnosti nákupu 

slevové poukázky na služby Relax 

Centra na slevovém portálu? 

Total Ne Ano 

Věk 15-26 9,7% 90,3% 100,0% 

27-36 10,4% 89,6% 100,0% 

37-49 8,3% 91,7% 100,0% 

50-64 29,0% 71,0% 100,0% 

65 a více 16,7% 83,3% 100,0% 

Total 13,4% 86,6% 100,0% 

 

Tab. 38 Nákup poukázky na slevovém portálu * momentální status 

 

Vyžil/a byste možnosti nákupu 

slevové poukázky na služby Relax 

Centra na slevovém portálu? 

Total Ne Ano 

Momentální status Student 20,0% 80,0% 100,0% 

Zaměstnaný 12,2% 87,8% 100,0% 

Nezaměstnaný 11,1% 88,9% 100,0% 

Na mateřské dovolené 5,9% 94,1% 100,0% 

Důchodce 37,5% 62,5% 100,0% 

Total 13,4% 86,6% 100,0% 

 

 

 

 



 

 

Tab. 39 Nákup poukázky na slevovém portálu * pohlaví 

 

Vyžil/a byste možnosti nákupu 

slevové poukázky na služby Relax 

Centra na slevovém portálu? 

Total Ne Ano 

Pohlaví Muž 17,1% 82,9% 100,0% 

Žena 10,2% 89,8% 100,0% 

Total 13,4% 86,6% 100,0% 

 

 
Tab. 40 Navštívil/a jste někdy webové stránky Relax Centra? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ne 39 19,5 23,8 23,8 

Ano 125 62,5 76,2 100,0 

Total 164 82,0 100,0  

Missing System 36 18,0   

Total 200 100,0   

 
Tab. 41 Hodnocení webových stránek 

  

Přehlednost 

stránek 

Obsah 

stránek 

Aktuálnost 

informací 

Estetický 

vzhled 

N % N % N % N % 

1 19 15,2 22 17,6 17 13,6 30 24,0 

2 32 25,6 31 24,8 43 34,4 34 27,2 

3 34 27,2 45 36,0 42 33,6 24 19,2 

4 33 26,4 22 17,6 19 15,2 30 24,0 

5 7 5,6 5 4,0 4 3,2 7 5,6 

Total 125 100,0 125 100,0 125 100,0 125 100,0 

 

Rovnice 1 Index spokojenosti pro pětibodovou škálu (1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen) 

𝑰𝑺 = (
𝟓 − 𝑷𝒁𝑺

𝟓 − 𝟏
) ∙ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

IS…index spokojenosti 

PZS…průměrná známka spokojenosti 

 

 



 

 

Tab. 42 Index spokojenosti respondentů s webovými stránkami 

  1 2 3 4 5 N PZS IS 

Přehledost stránek 19 32 34 33 7 125 2,82 54,50% 

Obsah stránek 22 31 45 22 5 125 2,66 58,50% 

Aktuálnost informací 17 43 42 19 4 125 2,6 60% 

Estetický vzhled 30 34 24 30 7 125 2,6 60% 

 

Tab. 43 Spokojenost s využívanými nástroji marketingové komunikace 

  

Webové 

stránky 
Facebook 

Propagační 

materiály 

Venkovní 

reklama 

Navigační 

systém 

Reklama 

v tisku 
Newsletter 

N % N % N % N % N % N % N % 

0 39 23,8 22 13,4 9 5,5 6 3,7 1 ,6 0 0 54 32,9 

1 20 12,2 9 5,5 10 6,1 1 ,6 9 5,5 4 2,4 24 14,6 

2 27 16,5 25 15,2 38 23,2 26 15,9 17 10,4 28 17,1 27 16,5 

3 42 25,6 76 46,3 54 32,9 75 45,7 59 36,0 57 34,8 28 17,1 

4 30 18,3 25 15,2 41 25,0 42 25,6 66 40,2 44 26,8 11 6,7 

5 6 3,7 7 4,3 12 7,3 14 8,5 12 7,3 31 18,9 20 12,2 

Total 164 100,0 164 100,0 164 100,0 164 100,0 164 100,0 164 100,0 164 100,0 

 

 Tab. 44 Index spokojenosti se současnými nástroji marketingové komunikace 

  1 2 3 4 5 N PZS IS 

Newsletter  24 27  28  11  20 110 2,78 55,50% 

Webové stránky  20 27  42  30  6  125 2,8 55% 

Facebook  9  25  76 25  7  142 2,97 50,75% 

Propagační materiály  10 38  54  41  12  155 3,05 48,75% 

Venkovní reklama  1 26  75  42  14  158 3,27 43,25% 

Navigační systém  9 17  59  66  12  163 3,34 41,50% 

Reklama v tisku  4 28  57  44  31  164 3,42 39,50% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 45 Celková spokojenost s marketingovou komunikací 

 

Hodnotíte způsob komunikace Relax Centra jako dostatečný? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 17 8,5 10,4 10,4 

Spíše ano 87 43,5 53,0 63,4 

Spíše ne 59 29,5 36,0 99,4 

Určitě ne 1 ,5 ,6 100,0 

Total 164 82,0 100,0  

Missing System 36 18,0   

Total 200 100,0   

 

Tab. 46 Ocenili byste jiný způsob komunikace Relax Centra? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ne 122 61,0 74,4 74,4 

Ano 42 21,0 25,6 100,0 

Total 164 82,0 100,0  

Missing System 36 18,0   

Total 200 100,0   

 

 

 

  


