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Abstrakt bakalářské práce 

Tématem bakalářské práce je marketingový výzkum pro veřejné sportovní 

centrum CDU. Společnost CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s. provozuje tělovýchovné a 

sportovní zařízení, sloužící k regeneraci a rekondici. Úkolem bakalářské práce bylo 

provést marketingový výzkum veřejného sportovního centra, nacházejícího se v  

Ostravě – Výškovicích. Marketingový výzkum se stává důležitou součástí moderního 

řízení podniku. Pro veřejné sportovní centrum je důležité znát přání a potřeby svých 

zákazníku, chce-li být úspěšnější než konkurence. Ve své bakalářské práci jsem se 

zaměřil na teoretické vymezení marketingového výzkumu, analýzu provedeného 

marketingového výzkumu a návrh opatření ke zlepšení služeb ve veřejném sportovním 

centru. 

 
 
 
 
Abstract of  Bachelor Work 

The subjekt of Bachelor Work is the marketing research for the public sport center 

CDU. The company CDU SPORT – LEISURE TIME carries on physical education and 

sport equipment serving for the recovery and for the recondition. The task of the 

Bachelor Work was to make the marketing research of the public sport center, situated 

in Ostrava – Výškovice. The marketing research becomes on important part of the 

modern operation of an enterprice. For the public sport center its important to know the 

wishes and the needs its customers, if it wants to be better than the competetion.  In my 

Bachelor Work I focused on the theoretical research specification, the analysis of the 

executed marketing research and the proposal of measures for the improvement of 

services in the public sport center.  
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1. Úvod, cíl práce 

Podstatou předkládané bakalářské práce je marketingový výzkum veřejného 

sportovního centra CDU.  

Cílem bakalářské práce je na základě teoretických východisek a provedeného 

marketingového výzkumu zjistit postoj zákazníků ke službám ve veřejném sportovním 

centru. Součástí výzkumu je zjistit postoje ke konkrétním službám. K získání dat jsem 

použil metodu osobního dotazování pomocí dotazníku. Plánovaný počet respondentů je 

224 návštěvníků centra, které oslovím v prostoru recepce. Na základě vyhodnocených 

dat provedu analýzu, která se stane podkladem pro návrh a opatření společnosti  

CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s. Snažím se vycházet z dostupných a aktuálních 

informací, a navrhnout pouze uskutečnitelné možnosti řešení dané věci. 

 
V druhé kapitole bakalářské práce je popsána historie společnosti CDU SPORT – 

VOLNÝ ČAS o. s., pro kterou byl výzkum prováděn. 

 
V následující kapitole se věnuji teorii marketingového výzkumu, sportovního 

marketingu a budování obchodní značky.  

 
Stěžejní částí je analýza provedeného marketingového výzkumu, tzn. správné 

vyhodnocení informací získaných od respondentů. Následuje kapitola „Návrhy a 

opatření“ ve které nastíním možná řešení a východiska z dané situace. V závěru vše 

zhodnotím a vyzdvihnu klíčové body práce. 
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2. Charakteristika společnosti CDU 

2.1 Historie CDU sport 

Společnost CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s. poprvé otevřela pro širokou 

veřejnost sportovní centrum v Ostravě - Výškovicích dne 15. února 2000. V objektu 

opuštěné tělocvičny z konce osmdesátých let mohli tehdejší zákazníci začít využívat ke 

své sportovně rekreační činnosti nové kurty na squash, cvičební sál a masérské služby. 

Následuje údobí historie společnosti, která je zcela ve znamení budování a 

rozšiřování nabídky služeb sportovního centra. S každým přibývajícím rokem veřejnost 

má o něco větší výběr ze sportovně rekreačních aktivit. Již v roce 2001 si právě ve 

sportovním centru jako v prvním zařízení svého druhu v Ostravě může veřejnost 

vyzkoušet hru badminton na kurtech v kryté hale. A přidávají se také prostory pro stolní 

tenis. 

V dubnu roku 2002 Ing. Jiří Němec, tehdejší starosta městského obvodu Ostrava - 

Jih, slavnostně otevírá devět metrů vysokou lezeckou stěnu pro široké spektrum 

zákazníků, a při té příležitosti také předává pohár starosty dětským vítězům soutěže v 

in-door lezení na čas. Následuje rok 2003 a zákazníci sportovního centra si užívají 

výhod nové klubové sauny. A již od února roku 2004 pak naplno cvičí v bikefitness 

centru. V říjnu roku 2006 se sportovní centrum stává prvním gamepointem na světě, ve 

kterém milovníci fotbalového sportu mohou hrát POWER GOAL GAME®. A v březnu 

roku 2007 je veřejnosti zpřístupněna nová křišťálová solná jeskyně.  

V současné době je veřejné sportovní centrum místem pro rekreaci a aktivní 

trávení volného času sportováním, a to bez ohledu na biologický věk zákazníka. 

Plní tři základní cíle:  

 vytváří podmínky pro celoživotní možnost sportovních aktivit občanů 

 poskytuje volnočasovou náplň dětem a mládeži v rámci prevence kriminality 

 posiluje potenciál města a regionu pro cestovní ruch.  

Za tímto účelem společnost CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s. vhodně spojuje 

zdroje, materiální a lidské, s promyšlenými pracovními postupy. Je tak majitelem 

kvalitního a cenného know-how, jenž umožňuje zákazníkům denně sportovat na všech 

sportovištích a využívat veškeré doplňkové služby sportovního centra. [14] 



Bakalářská práce: Marketingový výzkum pro veřejné sportovní centrum CDU    
 
 
 
 

Viktor Víta                                                                                                          2007/2008 
 

8 

2.2 Marketingová strategie a komunikace 

Marketingová strategie firmy CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s. a její slogan je 

„Milujeme sport stejně jako vy!“. Reklamní kampaň prezentuje veřejné sportovní 

centrum v dnešní době především formou billboardů, novin i televizních vysílání. Nové 

zákazníky chce získávat zkvalitňováním služeb a poskytováním nových forem zábavy. 

Neustále vylepšuje spektrum svých služeb, přichází s novými projekty jako 

nizkoprahové centrum pohybových aktivit.  

Veřejné sportovní centrum nabízí svým zákazníkům: 

 Nové formy služeb (sportu), zábavy 

o Power Goal Game® 

o Wallyball 

 Firemní akce 

o možnost pronajmutí celého sportovního centra, akce většího rozsahu např. 

„výroční turnaje“, „turnaj o pohár ředitele“, „sportovní den“ 

o organizování turnaje vámi zvoleného sportu (tzv. „mini turnaje“ – turnaj na 

2–3 hodiny) [14] 

 Reklama 

o pronájem reklamních ploch (volná příloha č. 4) 

 Platba 

o platba služeb pomocí bankovních karet a sportovních poukázek  

 Slevové programy 

o bonus karty 10 za 9, kdy desátá sportovní návštěva je zdarma pro sporty 

(squash, badminton, sauna aj.) - tato akce není časově omezená 

o turbo karta 7 za 6, kdy sedmá návštěva je zdarma pro sporty (stolní tenis, 

squash, bikefitness, wallyball) – tato akce je časově omezená na jeden měsíc 

o turbo karty 5 za 4, kdy pátá sportovní návštěva je zdarma pro sporty 

(badminton, sauna) – tato akce je časově omezená na měsíc  

(volná příloha č. 4) 

o studentská karta – zvýhodněné vstupné pro studenty od 15 do 26 let  

(volná příloha č. 4) 
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o oddílová karta – zvýhodněné vstupné a sportovní potřeby k zapůjčení 

zdarma pro sportovce z daného oddílu lezců, badmintonistů, stolních tenistů 

aj. (volná příloha č. 4) [14] 

Nízkoprahové centrum pohybových aktivit (Np CPA) 
Podle projektu Diamantová stezka funguje nízkoprahové centrum pohybových 

aktivit (volná příloha č. 5). Úkolem centra je nabídnout atraktivní pohybové aktivity, 

které však není možno provozovat na sídlišti. Nízkoprahové centrum pohybových 

aktivit je otevřeno pro děti od 6 do 18 let vždy v pondělí a v pátek od 16:00 do 18:00 

hodin. Za zvýhodněné vstupné 15 Kč na osobu si mohou zahrát atraktivní formu fotbalu 

zvanou Power Goal Game®  a lezení na umělé stěně. Rovněž jsou pro děti připravované 

turnaje v lezení na rychlost a Power Goal Game®  (volná příloha č. 5).  Np CPA 

sponzorují: 

 statutární město Ostrava 

 SPORT CLUB Ostrava – Jih o. s. 

 CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s   

Chystanou novinkou je také spolupráce s policií ČR, se kterou chtějí připravit pro 

děti a mládež zajímavý program. [15] 
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3. Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

3.1 Marketingový systém 

Co vlastně znamená marketing? 

 P. Kotler jej definuje jako „Společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny produktů a hodnot.“ [1, str. 39] 

K vysvětlení definice je zapotřebí vysvětlit následující pojmy: 

 potřeby, přání a touhy 

 produkty a služby 

 hodnota 

 kvalita 

 směna 

 transakce a vztahy [1] 

Jednotlivé marketingové koncepce jsou propojené a navazují na sebe. 
Obr. č. 1: Marketingová koncepce 

[1] 

Potřeby, přání a poptávka 
Lidé mají základní potřeby omezené, ale jejich přání jsou neomezená. Snaží se za 

své vynaložené prostředky získat co největší uspokojení svých přání. Pokud jsou 

schopni zaplatit za svá přání, změní se přání v poptávku. Marketingové firmy se snaží 

zjistit potřeby zákazníka a porozumět jim. 
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Produkty, služby a zážitky 

Marketing není omezený pouze na fyzické produkty, ale také nabízí služby. 

Služby jsou nehmotné, a proto nevedou k vlastnictví čehokoliv. Mohou to být např. 

jízdenky, poštovní služby, oprava televize atd. 

Hodnota a uspokojení 

Hodnota je uspokojení zákazníka celkovou schopností produktu. Uspokojení 

zákazníka závisí na tom, jak jeho očekávání splnil daný produkt. Jestliže produkt 

nesplní očekávání, je kupující nespokojen.  

Směna, transakce a vztahy 

Směna je čin získání touženého předmětu za nabídnutou protihodnotu. Musí se ho 

zúčastnit obě strany. Každá ze stran musí přistoupit na nabídku protistrany. Pokud je 

směna základní koncepcí marketingu, je transakce jeho jednotkou míry. Transakce 

představuje výměnu hodnot mezi účastníky směny. 

Trh 
Trh představuje souhrn všech skutečných a potenciálních kupujících určitého 

výrobku.  Původně trh označoval místo, kde se kupující a prodávající setkávali. 

V moderních společnostech nemusí trh existovat pouze jako fyzické místo, ale 

prodávající mohou propagovat produkt či službu na internetu nebo v televizi. Po přijetí 

objednávek mohou zaslat zboží, aniž by kupujícího viděli. Vztah mezi souborem 

prodávajících a trhem ukazuje obr. č. 2. Jak je patrné, jsou spojeny čtyřmi toky. [1] 

Obr. č. 2: Vztah mezi trhem a souborem prodávajících 

Odvětví 
(soubor 

prodávajících)
Trh

Sdělení 

Informace

Produkty a služby
Peníze

[1] 

3.1.1 Marketingový mix 

Význam pojmu marketingový mix objasňuje P. Kotler jako „Soubor taktických 

marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílovových trhů. 

Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu.“ 
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Marketingový mix se dělí do čtyř základních skupin, známých jako 4P [1]: 

 product (produktová politika) 

 price (cenová politika) 

 promotion (komunikační politika)  

 place (distribuční politika) 

Obr. č. 3 ukazuje nástroje spadající pod jednotlivá P. 

Obr. č. 3: Složky marketingového mixu 

 [1] 

Produkt  
Produkt je nástrojem marketingového mixu. Rozumíme fyzické předměty, služby, 

místa, myšlenky aj. Produkt může být výrobek, služba… Cokoliv, co lze nabídnout ke 

koupi. S produktem se dále pojí jeho design, značka, kvalita, atd., někdy je součásti 

výrobku i služba (doručování výrobku).  

Cena  

Cena je částka, kterou je produkt nebo služba zaplacena. Výrobek by měl být 

cenově úměrný jeho spotřebitelské hodnotě. Cena je prvkem marketingového mixu, 

která přináší výnos.  

Internetová stránka jako www.nejlepsiceny.cz umožní rychle srovnávat produkty 

a ceny. On-line aukce na internetových stánkách www.aukro.cz umožňuje mezi 
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kupujícím a prodávajícím dohodnout se na ceně. Internet v dnešní době úzce propojuje 

kupujícího a prodávajícího. 

Komunikace 
Komunikací se rozumí činnost, spojená se snahou zpřístupnit informace nejen 

svým stávajícím zákazníkům, ale také budoucím. Firmy komunikují jak se svými 

zákazníky, tak i s dalšími účastníky trhu, např. s odběrateli, dodavateli, veřejností aj. 

Místo 
Představuje distribuční aktivity, které mají za následek dostupnost produktu 

danému zákazníkovi. [1] 

3.2 Marketing a sport 

3.2.1 Sportovní marketing 

Jak je definován sportovní marketing? 

 B. G. Pitts a D. K. Stotlar popisují sportovní marketing jako „proces navrhování 

a zdokonalování činnosti pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci 

sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo 

dosaženo cílů firmy.“ 

V posledních letech se v České republice velmi zdůrazňuje pojem sportovní 

marketing. Sportovní organizace se velmi výrazně zabývají obchodem ve sportu. Do 

oblasti sportu se tak dostává obchodní soutěžení o získání zákazníka. Obchodní 

společnosti musí analyzovat a identifikovat své konkurenty a vyvíjet cenovou strategii. 

Dále musíme neustále informovat zákazníka prostřednictvím reklamní strategie a ukázat 

zákazníkovi, jak se k němu produkt dostane. Důležitým aspektem jsou služby jako 

sportovní akce, cvičení aj. 

3.2.2 Marketingový mix ve sportu 

Jak je definován marketingový mix? 

 Kotler popisuje marketingový mix jako „soubor taktických marketingových 

nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na 

cílovém trhu.“ [1] 

Sportovní marketing využívá model 4P (produkt, cena, místo, propagace) stejně 

jako marketing v hospodářství. 
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Produkt 

Sportovním produktem rozumíme veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené 

k uspokojování přání a potřeb zákazníků, pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a 

sportu. [9, str. 81] 

Sportovním produktem rozumíme také sportovní potřeby, služby, osoby a místa. 

Podle druhu sportovního produktu se výrazně liší marketingová strategie a odráží se 

v ceně, v místě a ve strategii propagace. Z tohoto důvodu musíme znát svůj produkt a 

jeho zvláštní stránky, které nám ho pomohou prodat zákazníkům.  

Cena 

Cena výrazným způsobem může ovlivnit chování zákazníka při nákupu produktu. 

Při stanovování ceny se sportovní organizace opírají o poptávku a o ceny svých 

konkurentů. Organizace někdy stanovují cenu sportovních produktů podle necenových 

nástrojů marketingu, jako je balení a reklama. To vše má psychologický vliv na 

rozhodnutí zákazníka. Psychologický vliv na rozhodnutí zákazníka mají i různé slevy a 

způsob platby. Sportovní centra využívají slevy při prodeji permanentek. Slevy mají 

různou podobu, jednak časové permanentky (měsíční, pololetní, roční) nebo se sleva 

odvíjí od ceny, za kterou koupí zákazník permanentku.  

Místo 
Prodávající musí zajistit, aby se produkt dostal k zákazníkovi. Musí myslet na 

distribuční kanály, spočítat náklady na dodání produktu k zákazníkovi a zjistit charakter 

a hustotu distribuční sítě. Důležité pro určení je, zda se jedná o sportovní produkt 

hmotný nebo nehmotný. 

Hmotný produkt má svůj fyzický rozměr. Obvykle se vyrábí ve více kusech a 

musí být dopraven na místo prodeje. Jedná se o sportovní zboží, např. sportovní obuv, 

energetická výživa, sportovní náčiní atd. 

Nehmotný produkt nemá svůj fyzický rozměr. Vyskytují se zde takové produkty, 

jako jsou služby, místa a myšlenky. Služba je nehmotná, a proto si ji zákazník nemůže 

ohmatat, očichat, ani ochutnat. U sportovních služeb si ji zákazník nejdříve musí 

„prožít“ ve sportovním zařízení, kam za službou musí přijít. Aby byl zákazník ochotný 

přijít, musí mu majitel sportovního zařízení nabídnout doprovodné služby jako 

atraktivní vzhled, čistotu prostředí atd. 

 



Bakalářská práce: Marketingový výzkum pro veřejné sportovní centrum CDU    
 
 
 
 

Viktor Víta                                                                                                          2007/2008 
 

15 

Propagace, Komunikace 

Propagací se rozumí přesvědčivá výměna informací, prováděná za účelem prodeje 

produktů možným zákazníkům. Propagace v sobě zahrnuje čtyři stěžejní činnosti: 

 reklamu 

 publicitu 

 opatření na podporu prodeje  

 osobní prodej 

reklama: reklama na sportovním náčiní, reklamy na sportovní služby 

publicita: rozhovory se známými sportovci 

opatření na podporu prodeje: slevy při x-té návštěvě zákazníka 

osobní prodej: prodej V. I. P. servisu sponzorů prostřednictvím vybrané osoby [9] 

3.2.3 Reklama ve sportu 

Co je to reklama? 

 P. Kotler formuluje reklamu jako „jakoukoli placenou formu neosobní 

prezentace a propagace myšlenek, zboží, nebo služeb identifikovaného 

sponzora.“ [1, str. 855] 

Reklama ovlivňuje spotřebitele, s cílem vyvolat jeho zájem o koupi výrobku nebo 

služby. Úkolem je odlišit službu od konkurence a přesvědčit ho k nákupu. Mezi obecná 

média patří: televize, rozhlas, internet, noviny, časopisy aj. Reklama využívá obchodní 

společnosti pro komunikaci o svých věcech s cílovým zákazníkem. 

Podle použití komunikačních médií se uvádějí následující druhy sportovní 

reklamy [9]: 

 reklama na sportovních oděvech 

 reklama na sportovní ploše 

 reklama na sportovním náčiní 

 reklama na startovacích číslech 
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3.3 Marketingový výzkum 

3.3.1 Vymezení marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je definován: 

 P. Kotler: „Funkce, jež propojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s firmou 

pomocí informací, které jsou používány pro identifikaci a definici 

marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení a ohodnocení 

marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší porozumění 

marketingovému procesu.“ [1, str. 406] 

 H. Svobodová jej definuje jako „Cílevědomou a organizovanou činnost 

směřující k opatření informací ve vnějším okolí podniku o relevantním trhu, 

popř. představující cílený sběr informací potřebných pro řešení konkrétní 

marketingové situace přímo od nositele těchto informací.“ [4, str. 71] 

Marketingový výzkum je věda, která zahrnuje několik vědních disciplín jako je 

sociologie, psychologie, statistika aj. Výzkum trhu je součástí marketingového 

výzkumu, přinášející nám informace přímo z trhu. Hloubka výzkumu, jeho rozsah a 

doba je individuální podle trhu a jeho zaměření. Výsledky výzkumu můžou mít různé 

stupně uplatnění v řízení podniku. V závislosti na výsledku zvažujeme množství 

finančních prostředků, metodu a reprezentativnost výzkumu.[3] 

3.3.2 Formy výzkumu trhu 

Formy výzkumu členíme podle řady kriterií, zohledňujeme v nich např. získávaní 

informací, časová a věcná hlediska. Výzkum trhu členíme podle oblasti zkoumání: 

 výzkum dodavatelů – mají potřebné suroviny pro producenty zboží, zjišťujeme 

ceny, platební podmínky aj. 

 výzkum konkurence – zkoumáme firmy, které operují na našem trhu, zjišťujeme 

jejich silné a slabé stránky 

 výzkum spotřebitele – zjišťujeme věk, pohlaví, stáří 

 výrobkový výzkum – zkoumá vlastnosti výrobku 

 výzkum potřeb – sledují zákonité směřovaní ve spotřebě 

 výzkum distributorů – soustředí se na průběh distribuce, její kvalitu, image atd. 

 výzkum image – sleduje celkový dojem na veřejnost 
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 výzkum kauzální – hledá odpověď na otázku, co způsobilo daný stav 

 celková analýza – poskytuje celkový přehled o rozsahu a struktuře trhu [3] 

3.3.3 Proces marketingového výzkumu 

Průběh marketingového výzkumu zahrnuje čtyři kroky:  

 stanovení cílů výzkumu 

 vytvoření plánu získání informací 

 implementace plánu, sběr a analýza dat 

 interpretace a sdělení zjištění 

 jak je patrné z obr. č. 4 

Obr. č. 4: Průběh marketingového výzkumu 

[1] 

 Stanovení cílů výzkumu 
Stanovení cílů bývá často nejtěžším krokem v celém výzkumu. V této fázi 

výzkumu je nutná spolupráce se zkušenými pracovníky. Výzkumník musí definovat cíle 

výzkumu. Špatné definování problému může mít za následek zvýšení nákladu na 

reklamu, výzkum atd. V této fázi úzce spolupracují marketingový manažer a 

výzkumník.  

Vytvoření plánu získání informaci 
V této fázi zjišťujeme, které informace jsou potřebné, a sestavujeme plán na jejich 

získání. V plánu jsou zdroje ke známým informacím, metodám, přístupu atd. Informace 

mohou být dvojího druhu [1]: 

 primární zdroje (informace nově získané pro potřebu výzkumu) 

 sekundární zdroje (informace použité z existující databáze) 

Typy výzkumu 

 pozorování – pozorování daných osob a jejich jednání 

 dotazování – lidem jsou pokládány otázky, týkající se jejich preferencí a chování 

při nakupování  

 experiment – získávání primárních dat od vybraných skupin respondentů 

zkoumaných v různých podmínkách a pod kontrolovanými faktory. 

 dotazník zasílaný poštou – malá návratnost a špatná kontrola dotazovaných 
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 průzkum po telefonu – rychlé získaní informací a větší kontrola cílového vzorku 

 osobní rozhovor – vysoce nákladné, většinou malý vzorek respondentů 

implementace plánu, sběr a analýza dat 
V tomto kroku je potřeba uvést celý plán do života. Data sbíráme, 

shromažďujeme, zpracováváme a vyhodnocujeme. Sběr dat spotřebuje zpravidla 

nejméně času a mnohdy se v něm nacházejí chyby. Zaměstnanci výzkumu musí získané 

informace analyzovat a vyhodnotit, aby zjistili požadovaná data. 

Interpretace a sdělení zjištění 
Nejdůležitějším stupněm marketingového výzkumu je interpretace. Výzkumník 

musí dobře vyhodnotit informace a předat je marketingovému manažerovi. Manažer má 

za úkol přijmout výsledky výzkumu a přednést je v nezkreslené formě. Během celého 

výzkumu by měli výzkumníci a manažeři spolupracovat na výzkumu. 

3.4 Budování obchodní značky 

3.4.1 Hodnota obchodní značky 

Hodnotou obchodní značky je sada aktiv a pasiv, spojených se jménem značky a 

symbolem značky, jež zvyšuje hodnotu, kterou výrobek či služba přináší firmě nebo 

zákazníkovi.  

Hlavními kategoriemi této hodnoty jsou: 

 znalost jména značky 

 věrnost značce 

 vnímaná kvalita 

 asociace spojené se značkou 

Hodnota značky je sadou aktiv. Řízení hodnoty značky proto zahrnuje také 

investice, potřebné k vytvoření a posílení aktiv. Každé aktivum, tvořící hodnotu 

obchodní značky, vytváří hodnotu výrobku velice různými způsoby. Aby bylo možné 

efektivně řídit hodnotu značky a činit poučená rozhodnutí o činnostech spojených 

s budováním značky, je důležité citlivě vnímat různé způsoby, jimiž silné značky 

vytváří hodnotu výrobku. Hodnota značky vytváří hodnoty jak pro zákazníka, tak pro 

firmu. Aby mohla být aktiva a pasiva základem hodnoty značky, musí být spojena se 

jménem a symbolem této značky. Pokud dojde ke změně jména a symbolu značky, 
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některá nebo všechna aktiva či pasiva by mohla být postižena nebo dokonce ztracena. 

[5, str. 10] 

3.4.2 Znalost značky 

„Pomeranč je prostě pomeranč. Obyčejný pomeranč. Samozřejmě pokud to není 

pomeranč od společnosti Sunkist, kterou zná a věří jí 80 procent zákazníků.“ 

(Russell L. Hanlin, výkonný ředitel Sunkist) 

Znalost značky referuje o síle přítomnosti dané značky v mysli spotřebitele. 

Pokud by byly mozky spotřebitelů plné myšlenkových reklamních ploch – přičemž 

každá z nich by popisovala jednu značku – znalost dané značky by byla vyjádřena 

velikosti této reklamní plochy. Psychologové a ekonomové už ale dlouho vědí, že 

identifikace a vzpomínka signalizují mnohem více, než jenom to, že spotřebitel si 

značku pamatuje. [5] 

Identifikace značky odráží fakt, že jsme danou značku v životě již viděli. Značku 

však známe, ale už si sotva pamatujeme, kde jsme se s ní setkali nebo snad proč nám 

utkvěla v paměti. Spotřebitel si pamatuje jen to, že už se setkal se značkou v minulosti. 

Obr. č. 5: Identifikace versus vzpomínka: Model hřbitova 

[5] 

Dynamika značek, umístěných na obr. 5 uprostřed nahoře a vpravo nahoře, může 

být důležitým indikátorem zdraví těchto značek v budoucnu. Pohyb směrem ke hřbitovu 

je spojený s klesajícím prodejem a podílem na trhu. Pokud se však značka pohybuje 
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směrem od hřbitova, lze očekávat zvýšení prodeje i podílu na trhu. Model hřbitova tudíž 

poskytuje důkaz o tom, že míra vzpomínky je stejně důležitá, jako míra identifikace. [5] 

3.4.3 Vnímaná kvalita značky 

Vnímaná kvalita je asociací se značkou, jež byla povýšena na majetek značky 

z následujících důvodů: 

 ukázalo se, že pouze vnímaná kvalita je motorem ekonomického výkonu 

 vnímaná kvalita je hlavním, někdy zásadním podnětem podnikání 

 vnímaná kvalita je spojená s dalšími pohledy toho, jak je značka vnímána a 

často je také motorem těchto hledisek. 

Vnímaná kvalita je základním kamenem toho, co zákazníci kupují, a v tom smyslu 

je základním měřítkem totožnosti značky. Kvalita je při určování pozic obchodních 

značek často hlavním pohledem u těch z nich, které se týkají více tříd výrobků. 

Vzhledem k tomu, že k jejich známosti přispějí funkční výhody výrobku, a hlavní roli 

bude hrát vnímaná kvalita.  

Vytvoření kvalitního výrobku nebo služby je zlomkem vítězství, a proto musíme 

nutně vytvořit také vnímaní této kvality. Vnímaná kvalita se od kvality může 

diametrálně lišit z různých důvodů.  Za prvé může být zákazník ovlivněn špatnou 

zkušeností a z toho důvodu si nechce ověřovat nové tvrzení o kvalitě, nebo jen nechce 

věnovat svůj čas při zjišťovaní opaku tvrzení. Proto je zcela důležité chránit značku 

před špatnou reputací. Cesta nazpátek je nelehká, obtížná a někdy zcela nemožná. 

Za druhé může mít výrobek kvality v oblastech, kde to zákazník nepovažuje za 

přínosné. Je potřeba zajistit, aby se investice do kvality projevily v oblastech, na něž 

zákazníci reagují. Za třetí má zákazník málokdy všechny informace potřebné k tomu, 

aby mohl posoudit kvalitu. Výsledkem je, že spoléhá na jeden nebo dva podněty, které 

spojí s kvalitou. A proto je důležité porozumět maličkostem, které může zákazník 

považovat za základ posouzení kvality. [5] 

3.4.4 Věrnost značce 

Věrnost značce je klíčovým stanoviskem ocenění značky, určené k prodeji nebo 

ke koupi. Značka bez základny věrných zákazníků je obvykle značně ohrozitelná, nebo 

má cenu jen její potenciál vytvořit si věrné zákazníky.  
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Vliv věrnosti má zásadní vliv na marketingové náklady. Je méně nákladné podržet 

si věrné zákazníky, než přilákat zákazníky nové. Nákladným omylem je snažit se 

dosáhnout růstu nových zákazníků, což provází zanedbávání zákazníků stávajících. 

Věrnost stávajících zákazníků představuje bariéru vstupu konkurence. Zaměření se na 

segmentaci zákaznické věrnosti poskytuje taktický náhled do toho, jak budovat silnou 

značku. Trh můžeme rozdělit do několika skupin: 

 nezákazníci (kupují výrobky konkurence) 

 hlídači cen (rozhoduje cena výrobku) 

 pasivně věrni (kupují výrobky spíše ze zvyku než z účelného důvodu) 

 zákazníci na rozhraní (náhodně kupují dvě a více značek) 

Úkolem je tedy zvýšit počet zákazníků, posílit vazby na značku ze strany 

zákazníků na rozhraní a oddaných zákazníků, a zvýšit počet těch, kdo jsou ochotni 

zaplatit i více aby získali výrobek či službu dané značky.  [5] 

3.4.5 Osobnost značky 

„Jakou jinou značku uvidíte vytetovanou na lidské kůží?“ 

(Bob Dron, prodejce motorek Harley – Davidson, Oakland, Kalifornie) 

Osobnost značky lze určit jako sadu lidských vlastností, spojených s danou 

značkou. Každá značka obsahuje vlastnosti jako je věk, pohlaví, ale také lidské 

charakteristiky. Stejně jako lidská osobnost, má schopnost odlišit svého uživatele a je 

dlouhodobě platná. Například jedna z analýz zjistila, že značka Coke je vnímaná jako 

skutečná nebo autentická, zatímco Pepsi jako mladá a vzrušující. Zákazníci si často 

vytvářejí vazby na značky jako na skutečné osoby, pokud se jedná o výrobky, jako je 

oblečení nebo auta. Koncepce osobnosti značky má významnou hodnotu. [5] 

3.4.6 Měření osobnosti značky 

K popisu značky můžeme použít stejného slovníku, jako k popisu lidské 

osobnosti. Lze ji popsat pomocí lidských vlastností, v termínech životního stylu, a nebo 

demograficky.  

V rámci jisté studie byla vytvořena a vyzkoušena Škála osobnosti značky, sloužící 

k popsání osobnosti značky a její struktury. Po vyhodnocení dat se objevilo pět 

základních faktorů osobnosti (upřímnost, vzrušení, kvalifikovanost, dokonalost, 

zemitost). Každý z faktorů Velké pětky byl dále rozdělen na jednotlivé aspekty:  
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Upřímnost 

 realistický (orientovaný na rodinu) 

 bezprostřední (skutečný) 

 užitečný (klasický) 

 spokojený (hřejivý) 

Vzrušení 

 odvážný (nekonvenční) 

 temperamentní (mladý) 

 novátorský (unikátní) 

 moderní (soudobý) 

Kvalifikovanost 

 spolehlivý (tvrdě pracující) 

 inteligentní (firemní) 

 úspěšný (lídr) 

Dokonalost 

 vyšší třída (okázalý) 

 okouzlující (sexy) 

Zemitost 

 ošlehaný (chlapácký) 

 drsný (silný) 

Z těchto patnácti aspektů vyplívají strategické možnosti volby. Značka s dobrou 

pozicí v kategorii „Upřímnost“ bude klást větší důraz na hledisko „Spokojený“, než na 

stanovisko „Bezprostřední“. Cíle budování značek i jejich dosažení se bude v různých 

případech lišit. [5] 
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4. Analýza provedeného marketingového výzkumu 

4.1 Charakteristika marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum jsem provedl na základě sběru primárních dat. Zvolil jsem 

metodu osobního dotazování pomocí dotazníku. Dotazník je anonymní, je vypracovaný 

v programu Microsoft Word, obsahuje patnáct otázek (volná příloha č. 1). První část 

dotazníku byla sestavena na základě otázek, týkajících se zjištění – Jací zákazníci 

navštěvují veřejné sportovní centrum? Druhou část jsem věnoval k zjištění, jaké služby 

využívají zákazníci veřejného sportovního centra, respektive jak by ohodnotili zvolené 

služby. Poslední část dotazníku byla věnována zjištění spokojenosti respondentů 

s veřejným sportovním centrem a možností zkvalitnění služeb.  

Otázky jsem konzultoval s manažerem sportovního centra a v případě nejasnosti 

vysvětlil. 

Po vyplnění dotazníku byla provedena kontrola správnosti s případným doplněním 

chybějících údajů. 

Marketingový výzkum probíhal v časovém rozmezí dvou měsíců. Od prosince 

roku 2007 do konce měsíce ledna 2008. Dotazování probíhalo ve všech denních dobách, 

v pracovních dnech i o víkendu. Celkem odpovědělo na otázky 224 respondentů, u 

kterých nenastal žádný problém. Získaná data byla zpracována v programu Microsoft 

Excel, následně byla provedena jejich analýza sestavením do grafů a tabulek. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda by doporučili návštěvu svým přátelům, jak často 

navštěvují VSC, jaká informace byla rozhodující pro návštěvu VSC, jak jsou spokojení 

s veřejným sportovním centrem a s jeho jednotlivými službami, jestli chtějí přidat 

nějakou službu apod. 

Hypotézy 
H1: více než 30 % respondentů využívá veřejné sportovní centrum jednou týdně 

H2: alespoň 50 % dotazovaných doporučí návštěvu svým přátelům 

H3: více než 50 % respondentů by chtělo přidat novou službu do nabídky VSC 

H4: alespoň 20 % zákazníků podniká 
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4.2 Vyhodnocení dat 

V této části bakalářské práce přistoupím k vyhodnocení odpovědí respondentů. 

Veškeré výsledky výzkumu jsou uvedeny v příloze č. 2.  

Otázka č. 1: Kolik Vám je let? 
 6–15           16–25           26–40           41–55         56–65           66–více 

Nejvíce respondentů je ze skupiny (26 – 40 let), konkrétně 40 %. Jak je patrné 

z grafu, další početnou skupinou jsou dotazovaní ve věku (16 – 25 let), kteří tvoří 37 % 

z celkového počtu. Skupině (41 – 55 let) patří 14 %, dále 5 % respondentů ve věkové 

skupině (6 – 15 let) a 4 % dotazovaných ve věkové skupině (56 – 65 let). V poslední 

kategorii (66 – více) let jsem nezaznamenal jediného respondenta, což může být 

ovlivněno výběrem vzorku.  

Graf č. 1: Kolik Vám je let? 
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Otázka č. 2: Vaše pohlaví? 
 muž           žena 

Výzkumu se účastnilo 224 dotazovaných, z toho bylo 75 % mužů, což představuje 

tři čtvrtiny respondentů a 25 % žen, tedy zbylá jedna čtvrtina. Muži mají v tomto 

výzkumu větší zastoupení, což odpovídá struktuře sportovců ve veřejném sportovním 

centru. Velkou roli může hrát také nepřítomnost čistě ženského sportu jako aerobik 

nebo jógy. Nesmíme však opomenout, že muži obecně sportují více než ženy.  
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Graf č. 2: Vaše pohlaví? 
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Otázka č. 3: Jaké je Vaše povolání? 
 studující                                    pracující                          nezaměstnaný 

 důchodce – pracující                  důchodce-nepracující 

Jak vyplývá z grafu č. 3, 55 % dotazovaných jsou lidé pracující. Druhou početnou 

skupinou jsou studenti s 35 %. Nezaměstnaní 6 % a 4 % důchodci – pracující. 

V kategorii důchodce – nepracující jsem nezaznamenal jediného respondenta, což může 

být ovlivněno počtem dotazovaných nebo výběrem vzorků.   

Graf č. 3: Jaké je Vaše povolání? 
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Otázka č. 4: Jste podnikatel? 

 ano           ne 

V otázce „Jste podnikatel?“ jsem chtěl zjistit procentuální zastoupení podnikatelů 

v zákaznickém spektru veřejného sportovního centra. Z prováděného výzkumu vyplývá, 

že z celkového počtu 224 dotazovaných je 32 podnikatelů, což odpovídá 14 % 

zastoupení v grafu. Osobně jsem se domníval, že veřejné sportovní centrum navštěvuje 

více podnikatelů! Tento statistický údaj mohl být ovlivněn faktem, že někteří 

respondenti nemuseli uvést do dotazníku pravdivý údaj. 

Graf č. 4: Jste podnikatel? 
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Otázka č. 5: Jak často využíváte veřejné sportovní centrum? 

(možná jedna odpověď) 

 více než 1 týdně  1 týdně                      1 za 14 dní 

 1 měsíčně                        méně 

Z odpovědi na tuto otázku vyplývá, že 1 týdně navštěvuje sportovní centrum 34 % 

respondentů, více než 1 za týden navštěvuje sportovní centrum 29 % dotazovaných. 

Jednou za čtrnáct dní se věnuje sportu ve veřejném sportovním centru 21 % 

dotazovaných. Pouze 7 % návštěvníku jednou měsíčně a 9 % odpovědělo méně než 

jednou měsíčně. Veřejné sportovní centrum má stabilní základnu zákazníku, jestliže 

vezmeme v úvahu, že alespoň jednou týdně přijde sportovat 63 % zákazníku.  
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Graf č. 5: Jak často využíváte veřejné sportovní centrum? 
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Otázka č. 6: Kdy zpravidla během týdne navštívíte sportovní centrum? 

(možná jedna odpověď) 

 v pracovní dny           o víkendu a státních svátcích           náhodně 

Více než polovina respondentů, tedy 51 %, navštěvuje sportovní centrum 

v pracovních dnech, dále 30 % jich uvedlo náhodně a zbylých 19 % dotazovaných jen o 

víkendu a státních svátcích. Malé procentuální zastoupení v kategorii „o víkendu a 

státních svátcích“ přisuzuji tomu, že zákaznicí navštěvují horská střediska a zde se 

věnují sportům jako je snowboarding, lyžování, turistika aj. 

Graf č. 6: Kdy zpravidla během týdne navštívíte sportovní centrum? 
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Otázka č. 7: V jaké denní době využíváte služeb veřejného sportovního 

centra?  
(možná jedna odpověď) 

 ráno (do 9 hod.)                      přes den (od 9–16 hod.) 

 odpoledne (od 16–20 hod.)              večer (po 20 hod.) 

Z grafu lze vyčíst, že 49 % zákazníku má čas na návštěvu sportovního centra 

odpoledne (od 16 – 20 hod.), ve večerní době 29 %, přes den 18 %, ráno jen 4 %. 

Nejvíce zákazníků přichází do veřejného sportovního centra až po práci nebo po 

skončení vyučování ve škole, což je patrné z grafu č. 7. K zlepšení situace v kategorii 

ráno (do 9 hod.) by přispělo oslovení blízké základní školy s návrhem konání tělesné 

výuky ve veřejném sportovním centru. Studenti si mohou vyzkoušet sporty, se kterými 

se jinak nesetkají. Obdobný model fungoval v bývalém boulder baru LeBLok, kterým 

účast sponzorovalo statutární město Ostrava. 

Graf č. 7: V jaké denní době využíváte služeb veřejného sportovního centra? 
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Otázka č. 8: Jak objednáváte sport (službu) ve veřejném sportovním 

centru?   
(možná jedná odpověď) 

 internet (rezervační systém)       skype                                          telefon 

 osobní návštěva                          objednává sparing partner          bez objednávky 

Z grafu je patrné, že 38 % dotazovaných neobjednává služby ve veřejném 

sportovním centru. S největší pravděpodobností jsou to zákazníci, využívající lezeckou 

stěnu, která se nemusí objednávat. Dále 19 % zákazníků uvedlo, že objednává sport 
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(službu) osobní návštěvou. Bude se jednat o zákazníky, kteří bydlí v blízkém okolí, 

nebo o zákazníky, kteří si objednávají službu při sportovní návštěvě. Telefonicky 

využívá rezervaci 17 %, dále 13 % dotazovaných využívá rezervační systém na 

webových stránkách.  Na sparing partnera spoléhá jen 7 % dotazovaných. Přes Skype 

si rezervuje sport (službu) jen 6 % zákazníku. Předpokládám, že s rozvojem rychlejšího 

internetu bude stále více lidí využívat skype k objednávaní služeb. Volání přes skype se 

stává v dnešní době stále více využívanou službou, neboť je lákavé volat neomezeně 

zdarma.  

Graf č. 8: Jak objednáváte sport (službu) ve veřejném sportovním centru? 
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Otázka č. 9: Doporučil(a) byste návštěvu veřejného sportovního centra 
svým přátelům? 
 ano          ne 

Cílem otázky bylo zjistit, jak si vede veřejné sportovní centrum u svých zákazníků 

a jestli jsou ochotni dále doporučit svým přátelům. Jak je patrné z grafu, 84 % 

zákazníku by doporučila svým přátelům návštěvu sportovního centra. Záporně se 

vyslovila jen hrstka dotazovaných a to jen 16 %. Z tohoto výsledku je patrné, že většina 

zákazníků je spokojena ve veřejném sportovním centru a doporučí návštěvu svým 

přátelům. Pro společnost CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s., znamená menší finanční 

zátěž spojenou s propagací. Doporučení přátel má obecně větší váhu než jakákoliv 

reklama v rádiu, tisku aj.  
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Graf č. 9: Doporučil(a) byste návštěvu veřejného sportovního centra svým 

přátelům? 
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Otázka č. 10: Pro návštěvu sportovního centra byla pro Vás rozhodující 
informace z… 
 billboardů, reklamní bannerů           internetových stránek 

 novin a časopisů                               doporučení přátel a známých 

 jiná možnost (uveďte) 

Účelem otázky bylo zjistit, jaká informace vedla návštěvníky k návštěvě 

veřejného sportovního centra. Dotazovaní uvedli, že rozhodující informací pro návštěvu 

sportovního centra bylo doporučení svých přátel 63 %, internet 17 %. Noviny a 

reklamní poutače uvedlo jen 8 % zákazníků, resp. 9 %. V případě jiné možnosti uváděli 

respondenti, cituji: „vlastní iniciativa“ nebo „bydlím poblíž, znám okolí“. Navrhl bych 

změnu místa reklamních billboardu, jelikož současná místa jsou málo viditelná, a proto 

nemohou dostatečně oslovit nové zákazníky. Jednou z dalších možností propagace je 

vylepování plakátů na zastávkách MHD, tato forma reklamy osloví více potenciálních 

zákazníků. 
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Graf č. 10: Pro návštěvu sportovního centra byla pro Vás rozhodující informace 

z… 

9%
8%

17%

63%

3%

billboardů, reklamních
bannerů
novin a časopisů

internetových stránek

doporučení přátel a
známých
jiná možnost (uveďte)

 
Otázka č. 11: Které sporty (služby) preferujete ve veřejném sportovním 

centru? 
(možno více odpovědí) 

 badminton             bikefitness         dětský koutek                firemní turnaje 

 křišťálová solná jeskyně  lezecká stěna        masáže               power goal game®        

 rauty                    sauna  servis raket                             solárium 

 sport – bar  sport – shop                    squash  stolní tenis                    

 wallyball    
 

Cílem otázky bylo zjistit preferenci sportů (služeb) u zákazníka, jak je patrné 

z grafu. Nejvíce dotazovaných upřednostňují lezení na umělé stěně (27 %), dále 

badminton (21 %), ostatní preference sportu (služeb) jsou uvedeny v grafu. Podrobněji 

budu rozebírat jednotlivé sporty (služby) v otázce č. 12.  
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Graf č. 11: Které sporty služby preferujete ve veřejném sportovním centru? 
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Otázka č. 12: Jak jste spokojení s kvalitou jednotlivých sportů (služeb) ve 
veřejném sportovním centru? 

(vyplňte pouze sporty nebo služby, které jste preferovali v otázce č. 11) 

Cílem bylo zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni s jednotlivými sporty. Každý sport 

(službu) ohodnotili podle vlastního uvážení. Jednotlivé grafy ke sportům a službám jsou 

uvedeny v příloze č. 3. 

Badminton 
Respondenti v odpovědích uvedli, že s kvalitou služby jsou v 36 % spokojení 

velmi dobře, další dotazovaní (34 %) jsou spokojeni jen dobře. Výborný stav uvedlo 24 

% dotazovaných, pouze 6 % ohodnotilo badminton jako stav uspokojivý. Žádný 

z dotazovaných neuvedl stav neuspokojivý. Dotazovaní uváděli při osobním kontaktu, 

že jim vadí nedostačující osvětlenost nebo prach na kurtech. Tomuto faktu přisuzuji, že 

34 % respondentů jsou spokojení „jen“ dobře. K zlepšení situace by přispělo přidání 

nových světel a upozornění úklidové služby na nedostatky v čistotě kurtu. Pokud se 

nezlepší čistota na kurtech, vyměnil bych firmu vykonávající úklid. 

Bikefitness  
Jak je patrné z grafu 12.2 (volná příloha č. 3) více než třetina respondentů, tedy 37 

%, uvádí stav jako výborný. Na velmi dobré úrovni ohodnotilo stav 25 % zákazníku. 

Uspokojivý stav uvedlo 25 % zákazníku, což přisuzuji zastaralému zařízení 

bikefitnessu. Navrhl bych opravu stávajícího zařízení, což je méně nákladné než koupě 

nového zařízení. 
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Dětský koutek 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že nejvíce návštěvníků 50 % je s dětským 

koutkem spokojeno na výbornou, ale také 25 % respondentů uvedlo, že stav je dobrý 

nebo uspokojivý. Navrhuji zkrášlení dětského koutku přidáním nových hraček, 

vymalování prostoru, dodání kreslících pomůcek atd. Výsledek výzkumu je zkreslený 

nedostačujícím počtem respondentů. 

Firemní turnaje 
Podle odpovědí jsou zákazníci spokojeni s firemními turnaji, většinou se jedná o 

velké podnikové akce, kdy firmy hradí všechny služby svým zaměstnancům. Musím 

však uvést, že jsem nenašel více než osm respondentů, proto je tento výsledek zkreslený 

nedostačujícím počtem dotazovaných. 

Křišťálová solná jeskyně 
Nejvíce dotazovaných, konkrétně 60 %, je spokojeno na výbornou, dále zbylých 

40 % je spokojeno velmi dobře. Křišťálová solná jeskyně je nová služba ve veřejném 

sportovním centru a proto se ještě nedostala do podvědomí širokému okruhu lidí. 

K propagaci by přispělo vytisknutí reklamních letáčků a vylepení v blízkém okolí. 

Reklamní letáčky bych také umístil v nemocnicích a v domovech důchodců. 

Lezecká stěna 
Z odpovědi vyplynulo, že 38 % zákazníků je spokojených velmi dobře, další 

početná skupina dotazovaných (28 %) uvedla stav jako dobrý a 17 % respondentů 

ohodnotilo službu jako výbornou, ale stejný počet dotazovaných uvedlo stav jako 

uspokojivý. K zlepšení situace by vedlo postavení nových lezeckých cest, dodaní 

nových chytů, výměna starých lan za nové. Jeden z možných důvodů špatné situace 

může být také velký počet lezců v zimních měsících. Příčinu vidím v nedostačujícím 

počtu lezeckých stěn v ostravě, proto navrhuji zvětšení lezecké stěny nebo přistavění 

boulderu. 

Masáže 
Jak je patrné z grafu č. 12.7 (volná příloha č. 3), polovina dotazujících je 

spokojena na výbornou a další polovina ohodnotila stav jako dobrý. Tento počet je 

zkreslený nedostačujícím počtem respondentů. Navrhuji vytvoření „sportovních 

balíčků“, nebo služby „after sport“, tzn. zákazník by se šel po vykonané sportovní 

činnosti zregenerovat na masáž 
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Power Goal Game® 

Většina dotazovaných, konkrétně 57 % jsou spokojeni na výbornou, další 

početnou skupinou byli respondenti spokojeni velmi dobře, kteří tvořili 29 % 

z celkového počtu, pouze 14 % zákazníku ohodnotilo Power Goal Game® dobře. 

Jelikož Power Goal Game® je nový sport, navrhuji propagaci v tisku, televizi. 

Uspořádal bych turnaj, který by podpořil prezentaci sportu. 

Rauty 
V dotazníku jsem zaznamenal pouze 2 respondenty, proto nemohu správně 

vyhodnotit kategorii rauty. Tento počet je ovlivněn výběrem vzorků a nedostačujícím 

počtem respondentů.  

Sauna 
Z odpovědi na tuto otázku vyplývá, že nejvíce zákazníku 67 % jsou spokojeni 

velmi dobře, ale 11 % uvedlo stav neuspokojivý. Z rozhovoru se zákazníky vyplynulo, 

že jim vadí nepřítomnost bazénu po době strávené v sauně. 

Servis raket 
Z grafu č. 12.11 (volná příloha č. 3) vyplývá, že respondenti jsou spokojeni 

s nabídkou výpletů raket. Pouze 33 % zákazníků uvedlo stav jako dobrý a to přisuzuji 

delší době čekání na výplet rakety. Delší doba čekání je zapříčiněna vyplétáním raket 

pro blízký Sportovní Klub Havránek. 

Solárium 
Nejvíce dotazovaných (50 %) si myslí, že solárium je na dobré úrovni, další 

početná skupina respondentů (33 %) uvedla stav na velmi dobré úrovni, po nich 

následuje 17 % skupina respondentů spokojených na výbornou. Pro zlepšení kvality 

navrhuji prodej různých krémů na opalování přímo na recepci, dále vytvoření bonusů ve 

stylu 3+1, kdy zákazník po třetí návštěvě dostane čtvrtou zdarma atd. 

Sport – bar  
Respondenti v odpovědích uváděli, že s kvalitou služby jsou v 37 % spokojeni 

velmi dobře, další dotazovaní (25 %) jsou spokojeni jen dobře. Výborný stav uvedlo 

také 25 % dotazovaných, pouze 13 % ohodnotilo sport-bar uspokojivě. K zlepšení 

služeb navrhuji obohatit nabídku iontovými nápoji, müsli tyčinkami atd. 
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Sport – shop 

Jak je patrné z grafu č. 12.14 (volná příloha č. 3), 40 % dotazovaných uvedlo stav 

dobrý, dále 20 % uvedlo stav neuspokojivý. Sportovní obchod bych obohatil o 

rozmanitější zboží. Nechal bych potisknout trička s logem Power Goal Game®, dále 

bych do prodeje zařadil sportovní zboží pro každý sport (službu) v nabídce VSC . 

Squash 
Jak je patrné z grafu 12.15 (volná příloha č. 3), více než třetina respondentů, tedy 

39 %, uvádí stav jako dobrý. Na velmi dobré úrovni ohodnotilo stav 25 % zákazníků. 

Uspokojivý stav uvedlo 8 % zákazníků. V osobním rozhovoru mi dotazovaní sdělili tyto 

připomínky, cituji: „špatně jde vidět na kurt“, „často vylétává míček z hrací plochy“, 

nebo „občas je prach na kurtech“. Navrhuji přidat více osvětlení nad kurty, 

nainstalovat zábrany proti vylétávání míčku z hrací plochy, sdělit úklidové službě 

nedostatky v čistotě kurtů. Pokud se nezlepší čistota na kurtech, vyměnil bych firmu 

vykonávající úklid. 

Stolní tenis 
Většina dotazovaných, konkrétně 41 %, jsou spokojeni velmi dobře, další 

početnou skupinou byli respondenti spokojeni na výbornou, kteří tvořili 30 % 

z celkového počtu, pouze 20 % zákazníků ohodnotilo stolní tenis dobře. Uspokojivý 

stav uvedlo do dotazníku 9% zákazníků.  

Wallyball 
V dotazníku jsem zaznamenal pouze 4 respondenty, proto nemohu správně 

vyhodnotit kategorii. Tento počet je ovlivněn výběrem vzorku. Mnoho respondentů mi 

odpovědělo, že ještě nezaznamenalo tento sport, a proto nevědí, jak se hraje. Navrhuji 

tedy reklamní kampaň formou turnaje, dále bych vytiskl letáčky s návodem hry. 

Otázka č. 13: Prosím, ohodnoťte Vaší celkovou spokojenost s veřejným 

sportovním centrem? 
 výborná        velmi dobrá        dobrá        uspokojivá        neuspokojivá 

 pokud je neuspokojivá, uveďte proč? 

Z odpovědi vyplývá, že respondenti jsou z 16 % spokojeni na výbornou. Nejvíce 

dotazovaných, tedy 42 % zákazníků, je spokojeno se službami velmi dobře. Z grafu lze 

rovněž vyčíst, že 36 % dotazovaných považuje celkový stav za dobrý. Pro  

6 % dotazovaných je stav uspokojivý. Žádný z respondentů neuvedl stav značně 
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neuspokojivý. V dotazníku jsem ponechal volný řádek, aby účastnící výzkumu mohli 

vyjádřit svůj názor, pokud uvedou stav jako neuspokojivý. Přestože žádný 

z respondentů neuvedl stav jako značně neuspokojivý, našli se dotazování, kteří 

vyjádřili svojí nespokojenost. Zákazníci nejčastěji psali do dotazníku tyto nedostatky. 

Cituji: „prach na kurtech“, „mohlo by zde být tepleji“, „špatné sprchy“, „není 

umožněno objednat si saunu samostatně“ a „špatné sprchy“. Dotazovaný je špatně 

informovaný, saunu je možno objednat samostatně. Nejhůř dopadli sprchy a šatny, dále 

si dotazovaní stěžovali na chlad na sportovištích v zimních měsících. Rekonstrukce 

sprch a šaten je naplánována na letní měsíce. Nedostatky v čistotě bych sdělil firmě 

vykonávající úklid, jestliže se čistota na kurtech nezmění, uvažoval bych o změně firmy 

vykonávající úklidové práce. Procentuální ohodnocení nedostatku je uvedeno  

v grafu č. 13. 1. 

Graf č. 13: Prosím, ohodnoťte Vaší celkovou spokojenost s veřejným sportovním 

centrem? 
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Graf č. 13.1: Pokud je neuspokojivá uveďte proč? 

34%

4%
27%

4%

31%

prach na kurtech

mohlo by zde být tepleji

špatné sprchy

není umožněno objednat
si saunu samotnou
špatné šatny

 
Otázka č. 14: Chtěl(a) byste přidat nějaký sport (službu) v nabídce 
veřejného sportovního centra? 
 ano           ne 

 pokud ano, jakou? 

Nadpoloviční většina zákazníků (60%) se přiklonila k přidání sportu nebo služby. 

Zákazníci si přejí sporty: bouldering, slackline, volejbal, soft tenis, boxovací pytel, 

aerobik a basketbal. Jejich preference je uvedena v grafu č. 14. 1. Nejvíce upřednostňují 

zákazníci bouldering a to nadpoloviční většinou 67 %, dále slackline 20 %, ostatní 

sporty se umístili do 5 %. Na sporty typu volejbal, basketbal a soft tenis nejsou ve 

veřejném sportovním centru prostory.  

Domnívám se, že lidé, jež si přejí boulderingovou stěnu, jsou bývalí zákazníci 

boulder baru LeBlok, nacházejícím se v hotelovém domě Jindřich. 
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Graf č. 14: Chtěl(a) byste přidat nějaký sport (službu) v nabídce veřejného 

sportovního centra? 
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Graf č. 14.1: Pokud ano, jakou? 
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Otázka č. 15: Kdybyste měl(a) charakterizovat značku ,,veřejné sportovní 
centrum“ jako osobu, jakými (maximálně 5) přívlastky byste ji 
charakterizoval(a)? 

(k zakřížkovaným odpovědím doplňte body 1–100, kdy součet všech bodů u všech 

těchto přívlastků nesmí přesáhnout hranici 100 bodu) 

Manažer sportovního centra ing. Miroslav Cibulec si přál zařadit do dotazníku 

otázku, která by se týkala tématu obchodní značky. Cílem tedy bylo zjistit, jak na 

zákazníky působí značka veřejné sportovní centrum. Při vyplňování dotazníku si někteří 
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respondenti nevěděli rady, jak správně odpovědět na tuto otázku. Musel jsem tedy 

vysvětlit podstatu této otázky, tedy co je úkolem zjistit. 

Z grafu je patrné, že respondenti chápou veřejné sportovní centrum jako „osobu“ 

s více vlastnostmi. Žádná z vlastností nezískala alespoň 30 % z celku. Z informací od 

respondentů vyplývá, že VSC je hlavně „osoba“ užitečná, spolehlivá, moderní, úspěšná 

a realistická. Z těchto aspektů je nastíněna strategická možnost volby. Do budoucna 

bych učinil kroky ke zlepšení pozice v těchto kategoriích: „upřímná, novátorská, 

spokojená“. Veřejné sportovní centrum by mělo být chápáno jako zařízení pro širokou 

veřejnost. 

Graf č. 15: Kdybyste měl(a) charakterizovat značku ,,veřejné sportovní centrum“ 

jako osobu, jakými (maximálně 5) přívlastky byste ji charakterizoval(a)? 
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Graf č. 16: Úspěšnost s dotazováním 

Z počtu 251 zákazníků mi bylo ochotných odpovědět 224, což odpovídá 89 % 

zastoupení v grafu. Tento výsledek přisuzuji tomu, že ve veřejném sportovním centru 

pracuji a s mnohými dotazovanými se znám osobně.  

89%

11%

účastníci dotazování
odmítli dotazování

 
Vyhodnocení hypotéz 

První hypotéza se potvrdila, veřejné sportovní centrum navštěvuje jednou týdně 

34 % respondentů. Druhá hypotéza se také potvrdila. Původní odhad, že by VSC 

doporučilo alespoň 50 % dotazovaných, se zvýšil na 86 %. Potvrdila se i třetí hypotéza, 

protože 60 % zákazníků si přeje přidat novou službu. Čtvrtá hypotéza se nepotvrdila o 6 

%, neboť jen 14 % zákazníku podniká.   
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5. Návrh a opatření  

5.1 Návrh marketingového plánu 

Při návrhu marketingového plánu společnosti CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s., 

jsem vycházel z analýzy provedeného výzkumu, z informací získaných od manažera 

veřejného sportovního centra a doplnil jsem je o vlastní zkušenosti. V průběhu výzkumu 

jsem úzce komunikoval s manažerem VSC a seznamoval ho s výsledky výzkumu. 

Televize 
Důležitou formou reklamy se v dnešní době stává televize, proto navrhuji 

společnosti, aby informovala reportéry českých televizních stanic o projektu Np CPA. 

V rámci vysílaní Dobrého rána s Českou televizí může oslovit širokou veřejnost a sdělit 

divákům informace, týkající se projektu. Další možností zviditelnění je informovat 

diváky o novém sportu Power Goal Game®. K tomuto účelu bych oslovil kabelovou 

televizi. Oslovení televizí zaručí veřejnému sportovnímu centru bezplatnou reklamu. 

Rádio 
Další z řady možností je oslovení místních regionálních stanic a dohodnout si u 

nich reklamní spot. Pokud by společnost nabídla jako protislužbu umístění reklamních 

cedulí v prostoru haly, mohla by být tato reklama bezplatná. Oblíbená rádia v Ostravě 

jsou např. Rádio Orion, Rádio Helax, Rádio Čas aj.  

Noviny 

V současné době je prezentováno veřejné sportovní centrum v bezplatném 

měsíčníku Program. Navrhuji proto oslovit další bezplatné noviny Jižní listy, které 

vydává Úmob Ostrava. Pozval bych reportéra jižních listů a seznámil ho s projektem  

Np CPA. Obdobný model bych použil u komerčních deníků DNES, PRÁVO atd. 

Prostřednictvím propagace Np CPA se zviditelní i veřejné sportovní centrum. 

Letáky 
Jedna z nejlevnějších forem propagace jsou reklamní letáky. Proto navrhuji 

vytištění letáků a jejich rozdání do schránek obytných domů v blízkém okolí. Navštívil 

bych blízkou základní školu a nechal tam pár letáku s informacemi o Np CPA. Další 

možnost je vylepování plakátů na zastávkách MHD, nebo objednání reklamy 

v prostorách linkových vozů MHD. K propagaci doporučuji využívat nástěnku, sdělující 

informace o aktuální nabídce služeb, slev a blížících se turnajů. 
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Propagační předměty 

 V oblasti propagačních předmětů má veřejné sportovní centrum velké rezervy, 

doporučuji vytvoření kolekce reklamních předmětů s logem a heslem „Milujeme sport 

stejně jako vy!“ nebo „Power Goal Game“, jedná se o trička, hrníčky, propisky, 

kalendáře, diáře aj. Tyto předměty bych umístil do sport-shopu k prodeji. Dále bych 

dával propisku a diář všem, kteří si koupí permanentku. Zákazník si odnese, kromě 

zmiňované permanentky, i příjemný pocit, že si VSC váží jeho nákupu. 

Sportovní turnaje 
Konání sportovních turnajů zaručuje velkou publicitu, proto bych oslovil a pozval 

redaktory na turnaje. Navrhuji, aby se turnaje konali v určitých periodách, např. lezecké 

závody každý první týden v měsíci, turnaj v Power Goal Game® jednou za půl roku atd.  

Sponzoři 
Jako zaměstnanec sportovního centra jsem si všiml úbytku reklamy ve 

sportovní hale. Doporučil bych se zaměřit na podnikatele v blízkém okolí, nebo na 

výrobce sportovního vybavení. Pokud by výrobce sportovních potřeb měl v hale svou 

reklamu a výrobky k prodeji, mohl by z toho účinně profitovat. 

Internet 

V tomto směru má společnost dobře navrhnutý informační systém, zákazníci se na 

webových stránkách dozví veškeré informace o dění ve veřejném sportovním centru, 

dále jsou na nich uvedeny internetové adresy Power Goal Game®, křišťálové solné 

jeskyně a nizkoprahového centra pohybových aktivit. Přesto však doporučuji zavést 

službu aktualit pro stálé zákazníky. Majitelům permanentek bych zasílal na mail 

informace o dění VSC, aktuální nabídky služeb atd. 

Jiné formy zviditelnění 
Další z možné formy zviditelnění vidím ve venkovní fasádě. Společnost by si 

mohla najmout firmu, která jí vytvoří grafický návrh reklamy na fasádu sportovní haly. 

Takto realizovaná reklama osloví potenciální zákazníky na dálku. 
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5.2 Návrh boulderingové stěny ve veřejném sportovním centru 

Z vyhodnocených dat jsem usoudil, že zákazníci veřejného sportovního centra 

nejsou spokojeni s lezeckou stěnou. Jak jsem již uvedl, jeden z možných důvodů špatné 

situace může být velký počet lezců v zimních měsících. Tuto skutečnost opírám o 

nedávno uzavřený boulder bar LeBlok, nacházející se v hotelovém domě Jindřich. 

Boulder bar LeBlok musel ukončit svoji činnost v roce 2007 z důvodu plánovaného 

bourání hotelového domu a následné výstavby komplexu tří budov. Z tohoto důvodu 

jsem navrhl postavení boulderingové stěny. Z vlastní iniciativy jsem vytvořil projekt 

postavení boulderingové stěny ve veřejném sportovním centru a přednesl ho vedení 

společnosti CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s. V současné době společnost řeší 

finanční stránku výstavby boulderingové stěny, která by se měla konat v průběhu 

podzimu roku 2008. Veškeré informace k boulderingové stěně jsou uvedeny 

v následujících odstavcích.  

V prostoru vzniklé boulderingové stěny se může nainstalovat zařízení potřebné 

pro sport slackline.    

Bouldering 
Bouldering je nejideálnější způsob tréninku síly rozvoje nervosvalové a 

mezisvalové koordinace, statické síly prstů a maximální statické síly svalů horní části 

těla. Má proto své nepostradatelné místo v tréninku sportovního lezce. A jeho obliba 

vzrůstá s oblibou lezeckého sportu i ve vrstvách široké veřejnosti. Jeho velkou výhodou 

je i to, že k provozování tohoto sportu nepotřebujeme žádné speciální vybavení a je zde 

minimalizováno riziko úrazu, které hrozí při provozování ostatních lezeckých disciplín. 

 Navržená boulderingová stěna má 120 m2 . [22] 
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Obr. č. 6: Návrh boulderingové stěny 

 
Překližková stěna 

Pro stavbu bude použito celogumové vícevrstvé překližky ve vodovzdorném 

provedení. Kvalita lepení plní požadavky lepící třídy 3 podle ČSN EN 314–2 (EW 100). 

Třída ohrožení 3 podle norem ČSN EN 335-3 - venkovní prostředí. Výrobek lze použít i 

pro třídu ohrožení 1 a 2. Jsou rozměrově stálé. 

 Některé důležité parametry překližky: 

 třída úniku formaldehydu A (E1) podle ČSN EN 1084 

 stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 – středně hořlavé.  

Rozměrové vlastnosti: 

 tloušťka: 18 mm  

 formát: 250 x 125  

Překližkové desky budou k nosné konstrukci připevněny vruty 3.5 x 35 mm. [17] 

Nátěrový systém 

Navržený nátěrový systém je vhodný do interiérů, není zdraví škodlivý, a proto ho 

lze použít i pro nátěr boulderingové stěny, která je takto použitelná pro veřejnost, 

zároveň si však zachovává jedny z nejlepších vlastností proti oděru, otlučení a běžným 

chemikáliím.  

Základní nátěr: 1 vrstva (Herbol-Imprägniergrund) 

Je rozpouštědlový impregnační prostředek pro všechny suché a savé minerální 

podklady. Zpevňuje nesoudržné omítky, minerální barvy a nesoudržné disperzní barvy. 

Proniká hluboko do podkladu. Zachovává prodyšnost podkladu vůči prostupu vodních 



Bakalářská práce: Marketingový výzkum pro veřejné sportovní centrum CDU    
 
 
 
 

Viktor Víta                                                                                                          2007/2008 
 

45 

par. Díky hydrofobním účinkům vznikne v podkladu suchá zóna, která zamezí vzniku 

výkvětů a plísní. [16] 

Vrchní nátěr 2 vrstvy (Methacryl-Siegel) 

Je bezrozpouštědlová nátěrová hmota na bázi metakrylových pryskyřic pro 

podlahy i stěny ve vnitřním a vnějším prostředí. Šetří životní prostředí, neobsahuje 

žádné škodlivé látky. Barva má atest pro použití v potravinářských provozech (nepřímý 

styk s potravinami). Třída otěru za mokra 1, třída kryvosti 1 dle DIN EN 13300. 

Proschlý nátěr je dekorativní, trvale elastický i při nízkých teplotách, otěruvzdorný, 

dobře čistitelný za mokra i za sucha, odolný proti běžným čisticím prostředkům a 

krátkodobému působení chemikálií. V kombinaci s posypem lupínky Acryl-Chips a 

bezbarvým lakem PU-Siegel, vytvoří protiskluzný, efektní mozaikový povrch. [18], 

[13] 

Nosné trámy 

Nosné trámy navržené pro stavbu stěny jsou o rozměrech 100 x 100 mm z 

vysušeného smrkového dřeva, které již tolik nepodléhá výkyvům teplot a vlhkosti, a 

proto zde nehrozí takové riziko pohybu nosné konstrukce a změny celkové stability jako 

u dřeva mokrého. 

Ochranný nátěr trámů (Bochemit QB) 
Koncentrovaný, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo. 

Určený k impregnaci stavebního řeziva v interiéru i exteriéru. Přípravek poskytuje 

řezivu dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a 

plísním. [12] 

Spoje nosných trámů 
Trámy budou spojovány kovovými rohovníky a pásy. V místech, která budou 

nejvíce namáhána a zatěžována, bude použito svorných šroubů a klasické tesařské 

techniky. 

Dopadová plocha (JIPAST) 
Firma Jipast se zabývá vývojem a výrobou všech druhů dopadových ploch a je 

první českou firmou, jejíž výrobky byly certifikovány IAAF (doskočiště Atlantis). 

Pokud jde o dopadové plochy pod horolezecké stěny, firma Jipast spolupracuje na 

tvorbě norem pro horolezecké stěny s Evropskou komisí pro standardizaci CEN 

(standard CEN/TC 136/WG 9 N 72). Kvalita dopadových ploch je velmi důležitá, 
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protože jejich účelem je zabránit zranění a chránit majitele stěny, pokud přeci jen k 

nějakému úrazu dojde. Pokud se dostane celý případ až před soud, musí majitel stěny a 

dopadové plochy prokázat zajištění jakosti a bezpečnosti, což lze nejsnáze používáním 

certifikovaného vybavení.  

Použitý materiál jádra je PUR pěna RG 25, pro výšku pádu do 3 metrů, maximální 

rozměr dílu jádra je 2x2 m o tloušťce 30 cm. Povrch plochy je z jednoho dílu, všechny 

spoje jsou svařeny, jedná se o jednu dopadovou plochu. (Při použití několika 

dopadových ploch a spojení suchými zipy se významně snižuje životnost spojů i 

samotných žíněnek.) [19] 

Umělé chyty (AIX) 
Jsou vyrobeny ze směsi na bázi polyesteru. Otvor s podložkou v chytech  je 

navržen pro připevnění pomocí imbusového šroubu M10. U chytů s druhým menším 

otvorem používáme tzv. pojišťovací vrut o průměru 5mm. Chyty se mohou průběžně 

čistit kartáčem, v případě většího zanesení magnéziem se dají omýt teplou vodou s 

přídavkem jaru nebo octu (do 3%). Chyty si i po opakovaném namočení a vysychání 

zachovávají svoji původní pevnost. [10], [11] 

Větrání místnosti 

Jelikož lezecká stěna bude umístěna svou podstatnou částí přes okna, je nutné zde 

nainstalovat nucené větrání.  

Osvětlení  
Osvětlení bude zabudováno do stěny a bude chráněno krytem proti poškození, 

zároveň však je myšleno na zrak zákazníka tak, aby jej světlo příliš neoslňovalo nebo 

nebylo nedostatečné. Zdrojem světla budou zářivková svítidla.  

Campus Board 
Nejefektivnější způsob rozvoje výbušné síly paží, kontaktní síly prstů a rozvoj 

nervosvalové a mezisvalové koordinace a orientace potřebné pro dynamický styl lezení. 

Lišty 2.5, 4.5 a 6 cm. [24] 
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Obr. č. 7: Campus Board 

 
Spáry 

Pro trénink spárového lezení. Zvětší atraktivitu boulderingové stěny a poskytne 

rozmanitější lezecký trénink. 

Obr. č. 8: Spára 
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Cenová kalkulace 

Cena za práci obsahuje: vypracování projektu, dokumentaci, 3D model 

boulderingové stěny, nátěr, instalaci větrání a osvětlení, montáž chytů, stavbu lezeckých 

cest, provozní řád boulderingové stěny. Všechny ceny, uvedené v tabulce č. 1, jsou bez 

DPH. 

Tabulka č. 1: Cenová kalkulace  

Trámy 40 600,00 Kč 
Překližka 63 650,00 Kč 
Narážecí matice 13 200,00 Kč 
Vruty 2 500,00 Kč 
Polykarbonát 3 000,00 Kč 
Nátěr 21 800,00 Kč 
Osvětlení 15 000,00 Kč 
Ventilátor 8 000,00 Kč 
Příslušenství 1 500,00 Kč 
Dopadová plocha 73 000,00 Kč 
Šrouby 7 800,00 Kč 
U profilů 1 000,00 Kč 
Chyty 70 000,00 Kč 
Brusný materiál 1 000,00 Kč 
Doprava materiálu 7 000,00 Kč 
Rohovníky 5 000,00 Kč 
Campus board 5 000,00 Kč 
Šrouby konstrukce 2 000,00 Kč 
Ochrana trámů 1 850,00 Kč 
Tmely 2 500,00 Kč 
Hrazda 2 000,00 Kč 
Práce 100 000,00 Kč 
Celková cena 447 400,00 Kč 

Termín realizace 
Stavba boulderingové stěny bude započata po dohodě s investorem. Ukončení 

stavby je naplánováno do 30 dnů od započetí prací. Dodávka dopadové plochy do 30 

dnů po ukončení stavebních prací.  
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Obr. č. 9: Přední strana boulderingové stěny 

 
Obr. č. 10: Zadní strana boulderingové stěny 
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Obr. č. 11: Profily Boulderingové stěny 
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem provedl marketingový výzkum pro veřejné sportovní 

centrum sídlící v Ostravě-Výškovicích. V průběhu bakalářské práce jsem se dozvěděl 

mnoho nových informací o současném stavu veřejného sportovního centra a jeho 

následujícího vývoje. Společnost CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o. s. často inovuje své 

služby a přichází na trh s novými sporty. 

 
Význam práce vidím v analýze zákazníků a návrhu marketingového plánu. 

Z následně vyhodnocených informací jsem zjistil, že většina zákazníků je spokojena 

s veřejným sportovním centrem. Velký přínos práce vidím v tom, že si zákazníci mohli 

ohodnotit jednotlivé služby sami a ukázat tak na nedostatky v jednotlivých sportech 

(službách). Nemohu opomenout skutečnost, že si zvolili nový sport bouldering, který by 

se měl realizovat v podzimních měsících formou stavby boulderingové stěny. Pokud 

společnost sežene dostatečný kapitál na postavení boulderingové stěny, získá značnou 

výhodu před konkurencí, neboť nic podobného se v Ostravě v současné době nenachází. 

Nemohu opomenout skutečnost, že jistě přiláká nové zákazníky, kteří mohou využívat i 

ostatních služeb veřejného sportovního centra. 

 
Doporučil jsem možný směr marketingového plánu veřejného sportovního centra 

a využití různé formy reklamy. Snažil jsem se vycházet z dostupných informací a 

navrhnout pouze uskutečnitelné možnosti řešení. V návrhu jsem se zaměřil na propagaci 

projektu Np CPA a nového sportu Power Goal Game®. Pomocí projektu 

Nízkoprahového centra pohybových aktivit si VSC může vychovat budoucí dospělou 

generaci zákazníků. Nový sport Power Goal Game® má šanci u zákazníka jen v případě 

větší informovanosti, v jiném případě je odsouzen k neúspěchu.  

 
Důležitost reklamy v dnešní době je obecně známá, proto jsem navrhl jisté 

doporučení k zlepšení informovanosti zákazníků. Společnost musí klást důraz na 

jakékoliv maličkosti při tvorbě propagace. Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 

pozornost k maličkostem je důležitá. Veřejné sportovní centrum musí pečlivě uvážit, 

jaké množství finančních prostředků vloží do mediální kampaně. Nejdůležitější je 

správný výběr formy reklamy, umístění a také přesné načasování.  



Bakalářská práce: Marketingový výzkum pro veřejné sportovní centrum CDU    
 
 
 
 

Viktor Víta                                                                                                          2007/2008 
 

52 

Seznam použité literatury 

KNIHY 
[1] KOTLER, Philip. Moderní Marketing. 4. evropské vyd. Praha : Grada Publishing 

a.s., 2007. s. ISBN 978–80-247–1545-2. 
 
[2] HAGUE, Paul. Průzkum trhu. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2003. 234 s. ISBN 

80–7226-917–8. 
 
[3] SVOBODOVÁ, Hana; MYNÁŘOVÁ, Lenka; KAČER, Robert. Marketingový 

výzkum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1994. 57 s.  
ISBN 80–7078-226–9. 
 

[4] SVOBODOVÁ, Hana. Základy marketingu I. /úvod do problematiky/ 1. vyd. 
Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1995. 86 s.  
ISBN 80–7078-289–7. 

 
[5] AAKER, David. Brand Bulding : budování obchodní značky. 1. vyd. Praha : 

Victoria Publishing a.s., 2003. 312 s. ISBN 80–7226-885–6. 
 
[6] KOTLER, Philip; TRIAS DE BES, Fernando. Inovativní Marketing: Jak kreativním 

myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2005. 200 s. 
ISBN 80–247–0921-X. 

 
[7] WUNDERMAN, Lester. Direct Marketing: Reklama, která se zaplatí. 1. vyd. Praha 

: Grada Publishing a.s., 2004. 252 s. ISBN 80–247-0731–4. 
 
[8] ZYMAN, Sergio.  Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. 1. vyd. Praha: 

Management Press s.r.o., 2005. 214 s. ISBN 80–7261–134-8. 
 
[9] ČASLAVOVÁ, Eva.  Management sportu. Praha : East West Publishing Copany a 

East Publishing s.r.o., 2000. ISBN 80–7219–010-5. 
 
SÍŤ INTERNET 
[10] www.aix.cz   výrobce lezeckých chytů 

[11] www.albisport.cz  internetový obchod se sportovním vybavením 

[12] www.bochemie.cz  výrobní chemická firma 

[13] www.caparol.cz   výrobce barev  

[14] www.cdusport.cz  veřejné sportovní centrum 

[15] www.diamantovastezka.cz nízkoprahové centrum pohybových aktivit 

[16] www.dumabyt.cz  webová stránka věnovaná opravám stavěním domů 

[17] www.estav.cz   webové stránky věnované stavebnictví 

[18] www.herbol.cz   firma zabývající se nátěry na dřevo a kov 



Bakalářská práce: Marketingový výzkum pro veřejné sportovní centrum CDU    
 
 
 
 

Viktor Víta                                                                                                          2007/2008 
 

53 

[19] www.jipast.cz   výrobce dopadových ploch 

[20] www.lezec.cz   webová stránka věnovaná lezení v České republice 

[21] www.powergoalgame.cz oficiální stránka sportu 

[22] www.scarpa.cz   outdooroví výrobce oblečení 

[23] www.slackline.cz  oficiální stránky o slackline v České republice 

[24] www.sportovniweb.cz  webová stránka věnovaná sportu 

[25] www.sulnadzlato.cz  křišťálová solná jeskyně VSC 

[26] www.wallyball.com  oficiální stránka sportu  

[27] www.wikipedia.org  internetová encyklopedie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bakalářská práce: Marketingový výzkum pro veřejné sportovní centrum CDU    
 
 
 
 

Viktor Víta                                                                                                          2007/2008 
 

54 

Slovník pojmů 

Bouldering je druh lezení, provozovaný bez lana na malých skalních 

blocích (umělé stěně) nebo nízkých skalách několik metrů 

nad zemí. [27] 

Campus board jedná se o  různě velkou desku s pravidelně rozmístěnými 

lištami různých velikostí. Postačí velikost 1 na 2 m, sklon 

10 až 30°, rozestupy mezi lištami 20 cm. Velikost lišt 2 až 

4 cm se zaobleným okrajem, materiál měkké dřevo. [20] 

Power Goal Game® je nová hra založená na fotbalu, kdy proti sobě hrají dvě 

dvojice se speciálním míčem na čtyři branky. Sportovní 

utkání se hraje na squashovem kurtu, na dva vítězné sety. 

[21] 

Slackline se jako nový sport zrodil v osmdesátých letech minulého 

století v Yosemitském údolí. Slackline je chození po duté 

napnuté smyčce, která je napnuta mezi dvěma pevnými 

body. Smyčka má dynamický charakter, od čehož se odvíjí 

název slackline (slak = prověšený, prohnutý). [23] 

Wallyball je netradiční forma volejbalu, který se hraje na 

squashovem kurtu. Tento sport přišel do naší republiky 

z USA. [26] 
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