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1. ÚVOD 

Ohlednéme-li se zpět do historie, zjistíme, že sport patřil k činnostem, který zlepšoval 

fyzično jedince a také přispíval k zdravé psychice člověka. Ať už to byla kdysi jízda na koni, 

lov divoké zvěře nebo bojová umění, vždy se lidé snažili zabavit a zároveň u této zábavy 

podat určitý výkon, za který by sklidili obdiv. Mezi sportovci začala být obrovská konkurence 

a tak přemýšleli, jak by svůj výkon zkvalitnili nad rámec dosavadního tréninku. Současně 

s touto myšlenkou, začali vědci zkoumat, jak se lidské tělo chová po sportovním výkonu a 

které nezbytné látky tělo potřebuje k co nejrychlejší regeneraci, k doplnění energie a posílení 

svalstva. Tato myšlenka odstartovala „běh na dlouho trať“ kdy u cíle vidíme stát prémiové 

potravinové doplňky určené pro sportovce různých sportů .  

Cílem předkládané bakalářské práce je analýza prodeje sportovních potravinových 

doplňků, jejich dostupnosti na území města Ostravy jak pro sportovce provozující různé 

druhy sportů, tak pro širokou veřejnost 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na teoretickou 

část, která zahrnuje odborné vymezení pojmů. Jsou v ní vysvětleny pojmy jako trh, 

marketing, marketingový průzkum, potravinový doplněk…atd. Součást této kapitoly je 

seznámení se sortimentem, který je odborně rozdělen podle základních funkcí každého 

výrobku.  

Druhé část práce je zaměřena na analýzu sportovních doplňků a jednotlivé srovnání cen 

sortimentů jednotlivých značek, které se vyskytuji v prodejnách umístěných v městě Ostrava 

Třetí kapitola obsahuje rozbor trhu z hlediska možností nabízených produktů. Zákazníci 

za pomocí dotazníku poskytnou vstupní data, která jsou vyhodnocena a výsledky ilustrují 

nabídku a situaci v oblasti sportovní výživy na území města Ostravy.  

V závěrečné části této práce hodnotím výsledky výzkumu a uvádím návrhy a 

doporučení, které by mohly zvýšit informovanost o problematice sportovních doplňků a také 

zmiňuji konkrétní postupy, jak zlepšit informovanost široké veřejnosti o kvalitních 

potravinových doplňcích. 
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

Tato kapitola nás uvede do celkové problematiky prodeje a prosazování se na trhu se 

službami či výrobky.  

2.1. Trh 

Trh z ekonomického hlediska je soubor kupců a prodejců, kteří chtějí zaujmout 

obchodní transakcí s určitým produktem nebo třídou produktů. Z marketingového pohledu 

slovo trh popisuje různé seskupení zákazníků. (Kotler P., 2007) 

 

Obr. 2.1:Jednoduchý marketingový systém  (zdroj: Kotler. P-Marketing a management)  

Obr. 2.1. Poukazuje na vztahy mezi určitým odvětvím a trhem. Prodejce a kupce spojují 

čtyři toky. Prodejci posílají zboží, služby a zprávy (reklamy, direkt mail) na trh. Za to 

dostávající peníze a informace (informace o obratu, názory). Vnitřní šipky ukazují výměnu 

peněz za zboží a služby, vnější ukazují výměnu informací.“1 

Obchodní trh, který je částí klíčového zákaznického trhu ukazuje, jak společnosti 

prodávají zboží nebo služby často dobře připravenými a informativními profesionálními 

kupci. Jsou schopni vyhodnotit nabídku konkurence a zároveň kupující zboží prodat 

                                                 

1KOTLER, Philip; KELLER, Kevin, Lane. Marketing a management. Přel. Š. Černá, V. Faktor, T. Juppa. 12 

vyd. Praha: Grada, 2007.788 s. ISBN 978-80-247-1359-5., str. 49 
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s následkem zisku a však někdy toto není pravdou. Důvodem je, že kupci na výrobky mohou 

dosáhnout nižších nebo vyšších nákladů. Hlavní roli na obchodním trhu je vest kvalitně a 

spolehlivě pověst společnosti. Dále nezbytnou rolí hraje reklama, prodejní tým a cena 

výrobků [6]. 

Do trhu vstoupil internet a webové stránky, které tímto rozlišil trh na tržištní a tržní 

prostor. Rozdíl mezi tržištěm je, že můžeme fyzicky nakoupit v obchodech, zatímco u tržního 

je forma digitální, nakupujeme po internetu [6]. 

2.1.1.  Poptávka služeb a výrobk ů na trhu 

Poptávka ukazuje závislost poptávaného množství na ceně dané produktu. Dle chování 

spotřebitelů můžeme poptávku rozdělit na 8 následujících typů, které jsou podle Kotlera P., 

(2007): 

� Negativní poptávka - spotřebitelé nemají zájem koupit daný výrobek, protože 

se jim nelibí a nejsou ani ochotni za to zaplatit, aby se mu vyhnuli. Typickým 

příkladem pro tuto poptávku je nový výrobek, který je uveden na trh. Důvodem, 

že spotřebitelé nejeví zájem je, že jsou špatně informovaní o výrobku. 

� Neexistující poptávka - spotřebitelé buď o výrobek nebo službu nejeví zájem 

nebo nejsou informovaní o tomto výrobku, tudíž o něm nevědí. 

� Latentní poptávka - spotřebitelé mají velký zájem o výrobek a přitom existující 

výrobek nedokáže uspokojit. 

� Snižující se poptávka - spotřebitelé výrobek kupují už méně často, a nebo 

přestávají kupovat úplně. Tento stav je obvyklý skoro u každého výrobku. 

Ze začátku je o výrobek zájem a postupem času klesá poptávka po výrobku. 

Důvodem je životní cyklus výrobku. 

� Nepravidelná poptávka - spotřebitelé rozlišují své nákupy podle ročního 

období, měsíce, týdne, dne nebo dokonce hodiny. 

� Plná poptávka - výrobek, který je uvedený na trh, spotřebitelé kupují 

adekvátně. U této poptávky je krátkodobější doba a je velmi ojedinělá. 

� Nadměrná poptávka - spotřebitelé si chtějí koupit více daného výrobku, než je 

možné. 

� Škodlivá poptávka - spotřebitele přitahuji výrobky, které jsou nežádoucím 

společenským důsledkem. Příkladem můžu uvést drogy, alkohol a cigarety. 
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2.1.2.  Segmentace trhu 

 Segmentace trhu je proces, ve kterém se snažíme najít a odkrýt tržní segmenty, které se 

nejlépe odrážejí v daném směru podstatné diference (znamená rozdíl, případně odchylku) 

mezi spotřebiteli a zákazníky. Probíhá v několika fázích, při nichž se využívá různých 

přístupů, různých metod, díky kterým je možné rozvíjet danou strategii.  

Tržní segmenty podle Koudelky J., (2005) se dělí na dvě proměnné: tradiční a 

netradiční kritéria. Zaměřím se a popíši jednotlivé proměnné, které se vyskytují u suplementu 

pro sportovce:  

Tradi ční kritéria: 

� Demografická 

� Etnografická 

� Geografická 

� Fyziografická 

Netradiční kritéria 

� Sociální třídy v širším slova smyslu 

� Životní styl 

Demografická kritéria - jsou kritéria, která se zakládají na předpokladu, že se změnou 

demografické charakteristiky zákazníka se mění i jeho spotřební chování v daném směru. Typ 

demografických kriterii je např. věk, pohlaví, velikost rodiny, životní cyklus rodiny [7]. 

Etnologická kritéria - vychází z předpokladů, že se spotřebitelé odlišují v kulturním 

zázemí a ve spotřebním chování. Příkladem tohoto druhu může být národnost, kultura země, 

rasa, etnické skupiny a náboženství [7]. 

Geografické kritéria - nejpřirozenějším prostředkem segmentace trhu je jeho členění 

podle oblastí, např. podle území, světové oblasti, kraje, okresy, města, podnebí a hustoty 

osídlení. Určité geografické oblasti mají speciální tržní význam a to, jestli se spotřebitel chce 

nacházet v dané oblasti a jestli firma uplatní své nabízející zboží v místě, kde se tito 

spotřebitelé nachází [7].  
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Fyziografická kritéria - charakteristika je hlavně o fyziografických dispozicích 

jedince, které má každý z nás a to jak fyzické, tak i psychické potřeby, které v sobě 

upřednostňujeme. Možnosti segmentu jsou velice rozmanité, můžeme sem zařadit i fyzickou 

zdatnost zákazníka a od ní se odvíjí možnost pro firmy v oblasti sportovních potřeb. 

Samozřejmě nemůžeme zapomenout na zdravotní stav,  ten má největší význam pro tento typ 

segmentu [7].  

Sociální třídy v širším smyslu - základ tohoto typu je, že se sám spotřebitel zařadí do 

své sociální vrstvy [7]. 

Životní styl - netradiční proměnou segmentace trhu je nepochybně životní styl 

spotřebitele. Spotřebitel nám ukazuje jak žije, tráví čas a utrácí peníze. I pomocí užívaných 

produktů zjistíme, jak spotřebitelská potřeba vyjadřuje náš životní styl [7]. 

2.2. Marketing  

Úloha marketingu je zabývat se zjišťováním a naplňováním lidských a společenských 

potřeb. Důležitou součástí jsou finanční úspěchy, které závisí na marketingových 

schopnostech. Tržní ekonomika je úzce spjata s marketingem. Důvodem jejich vzájemnosti je 

vývoj ekonomiky jednotlivých zemí [2]. 

Definici marketingu existuje celá řada, třeba podle Kotlera P., (2007) marketing je 

společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují 

prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními a nebo od autorů 

Kohls R. L., Uhl J. N. (1990) marketing zahrnuje činnost všech výrobních a podnikatelských 

aktivit, které se spolupodílejí na toku zemědělských produktů a služeb z místa prvovýroby do 

místa spotřeby, ale ani o jedné nemůžeme říci, že je správná a vystihující nebo zcela špatná. 

Pomocí interpretací některých již zažitých definic si můžeme vytvořit svůj názor na 

marketing, jeho úkoly, cíle a důsledky v tržním prostředí a následně si vytvořit vlastní definici 

a výklad pojmu marketing. Lze dospět k filozofickému výkladu, který souvisí s identifikací 

cílových zákazníků, nalezením všech informací o tom, co spotřebitelé potřebují (chtějí), 

uspokojením zákazníků správným produktem [9], [12]. 
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2.2.1.  Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je systematické shromažďování a vyhodnocování informací, 

které se snaží vyhovět požadavkům trhu. Hledá odpovědi na otázky týkající se nákupního 

chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, vnitřní a vnější podnikové 

činnosti, cen a dalších prvků systému marketingového řízení [10], [13]. 

Základní postupy v marketingovém výzkumu: 

� Kvalitativní výzkum  - ptáme se na otázky: Proč? Jak? 

Zjišťuje důvody a příčiny chování lidí. Klade důraz na podrobné prozkoumání 

názorů vybraných představitelů [10], [13]. 

 

� Kvantitativní výzkum - ptáme se na otázky typu: Co? Kolik? Jak často? 

Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo 

službám. Mezi hlavní metody kvantitativního průzkumu patří: písemné, 

telefonické, osobní či elektronické dotazování a pozorování [10], [13]. 

 

Postup při marketingovém výzkumu: 

Definování problému - v první fázi je třeba zjistit potřeby, hloubku a šíři 

marketingového výzkumu a jasně definovat cíle marketingového výzkumu [1], [13]. 

Plán výzkumu - druhým krokem je vytvořit prováděcí plán, zvolit správnou metodiku 

výzkumu, zvolit representativní vzorek respondentů a vytvořit podklady pro vlastní výzkum 

[1], [13]. 

Sběr informací  - fáze realizace dotazování, pozorování a zkoumaní [1], [13]. 

Zpracování, analýza a vyhodnocení údajů - Při sběru dat se analyzují: kompletace, 

klasifikace, kódování, třídění, analýza a vyhodnocení výsledků výzkumu. Při vyhodnocení 

údajů se použijí tabulky či grafy pro přehlednost a větší informovanost, jelikož i pro širokou 

veřejnost je tento typ vyhodnocení lépe srozumitelné [1], [13]. 
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Závěry a doporučení a přijetí marketingových opatření - na základě výsledků se 

vytvoří postupy, směrnice a další marketingové strategie, které povedou ke zlepšení situace 

[1], [13]. 

Předměty marketingového výzkumu podle Blažkové M., (2007)  jsou : 

Zákazník - zabývá se studiem o potřebách, přáních, uspokojení zákazníka a také o 

nákupním chování jednotlivých spotřebitelů na trhu.  

Výrobek - vlastní výrobek, vlastnost výrobku, spokojenost spotřebitelů, příčiny 

nespokojenosti, způsob využití a užití výrobku, možnosti inovací. 

Trh -  vývoj poptávky a nabídky, ceny, kupní síla, změny v preferencích, pružnost 

poptávky. 

Konkurence - chování konkurence na trhu, podniková koncepce, strategie a plány pro 

novou strategii, cenová a inovační politika, o jaký podíl konkurence na trhu usiluje. 

Marketingové nástroje - vliv reklamy, nástroje podpory prodeje, efektivnost druhů 

distribučních cest. 

 

2.2.2.  Metody výzkumu: 

Metody výzkumu napomáhají prodeji a informují prodejce, jak a kde posílit či ubrat 

v dané oblasti. Podle autorů Tomek G., Vávrové V., (2007) používáme k výzkumu tyto tři 

metody: 

� Dotazování 

� Pozorování  

� Experiment  

 

Dotazování: 

Nejzákladnější a nejčastěji vyskytovaná metoda výzkumu, která probíhá v několika 

formách a využívá se i několikrát za sebou.  
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Základní techniky dotazování dělíme na : 

� ústní - (face-to-face nebo skupinová diskuse) odpovědi této techniky jsou 

zaznamenány do tištěného dotazníku nebo do notebooku (metoda CAPI). Tato 

metoda je vysoce návratná, jelikož tazatel dostane ihned vyplněný dotazník. 

Často se s touto metodou můžeme setkat při pouličních průzkumech či při 

reklamní kampani na určitý produkt. Nevýhodou této metody je časová 

náročnost, 

� písemné - pro písemné dotazování můžeme v dnešní době využít poštu, e-mail a 

nebo doručení osobně. Nevýhodou této techniky je nízká návratnost dotazníků, 

� telefonické - v dnešní době hodně populární metoda, které často využívají velké 

firmy (např. Telefonica a.s.). Metoda je založena na zavolání vytipovanému 

zákazníkovi a zjišťování jeho potřeb. Na základě tohoto telefonického hovoru je 

zákazníkovi nabízená daná služba či produkt. Tato metoda není u respondentů 

oblíbená, jelikož lidé nemají zájem a čas mluvit s operátorem a odpovídat mu na 

otázky, 

� on-line - technika vyskytující se často na webových stránkách, kdy za pomocí 

pár otázek zjistí tazatel okamžité odpovědi daného uživatele. Tato metoda je 

hojně užívaná např. při hodnocení pedagogů na   

VŠB-TUO nebo při realizaci různých služeb pro studenty VŠB-TUO, 

� kombinované - kombinace uvedených technik, kdy dotazující spojí dvě 

techniky např. telefonická spolu s písemnou metodou.  

 

 

Dotazník podle autorů Tomek G., Vávrová V.,  (2007) by měl obsahovat tyto 

skupiny otázek: 

� nástrojové  

- nástroj dotazníku, samy se nevyhodnocují např. screaming (filtrační otázky – vyřadím 

respondenty, kteří nevyhovují), nebo vodící otázky (dle odpovědi odkážou, jakou 

otázkou se máme dále zabývat) 
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- první otázka v dotazníku by měla být nástrojovou a neměla by se vyhodnocovat 

� identifika ční  

- je to forma otázek, která respondenty rozdělí do jednotlivých skupin např. věk, 

pohlaví. 

- klíč k vyhodnocení → identifikují respondenta podle sociodemografických a 

ekonomických kritérií 

� obsahové 

- tvoří jádro dotazníku a jeho podstatu 

- tematicky zaměřeny 

- všechny se vyhodnocují 

� pomůcky 

- listiny se seznamy značek, vzorky výrobků, listina s obrázky např. statementy – 

zjišťujeme míru/stupeň ztotožnění respondenta s daným výrokem. 

Z hlediska ohraničení otázek rozlišujeme otázky: 

� otevřené – dotazovaný volně odpovídá např. „Co si představíte pod pojmem 

sportovní výživa?“ 

� uzavřené – jsou nabízeny varianty odpovědí (ohraničení škálou)- např. „Jaké 

jste pohlaví? a) žena b) muž.“  

Otázky dotazníku lze také rozdělit na přímé a nepřímé: 

� přímé – otázka se týká podstaty věci, nemá  skrytý význam, 

� nepřímé - odvádějí pozornost jiným směrem.  

Pozorování: 

  Pozorovatel zaznamenává skutečné chování a jednání, buď osobně nebo pomocí 

elektronických přístrojů (kamera, diktafon). Dokáže identifikovat podle prostředí, v němž se 

pozorování uskutečňuje. Rozlišuje pozorování v přirozených a laboratorních podmínkách, 

případně experimentální. Pozorovací kategorie se rozlišují na: 
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� strukturované – jsou předem vypracované pozorovací kategorie a určité 

zaměření.  Např. prostor prodejny, množství výrobků, členění výrobků, atd. 

Pozorovatel zaznamenává výskyt nebo absenci [1], [11]. 

 

� nestrukturované - náplň pozorování není předem stanovena. Použití pro získání 

informací o nových jevech [1], [11]. 

Podle návaznosti (místní a časové) rozlišujeme pozorování na přímé a nepřímé. I role 

pozorovatele se rozlišuje na pozorování vnější (nezúčastněné), kde pozorovatel je mimo 

sledovaný proces a zúčastněné, kde pozorovatel je součástí sledovaného jevu. Výhodou 

pozorování je získat objektivní a přesné údaje. Užívá se zejména při získávání informací, 

které nositel informací nemůže nebo nechce poskytnout. Nevýhodou pozorování je, že 

metoda neumožňuje zkoumat příčiny jevu, protože v praxi se často spojuje pozorování s 

osobním dotazováním, což umožní využívat výhody obou metod [10], [11]. 

Experiment: 

Speciální metoda založená na vytvoření situace s určitými měřitelnými parametry. 

Nejčastěji se využívá ke studiu příčinných vztahů mezi jednotlivými proměnnými v oblasti 

marketingového výzkumu. Experiment se nejčastěji používá pro zkoumání příčin chování 

zákazníků. Tuto metodu můžeme provádět laboratorně a nebo v terénu.2 

Výhody: Umožňuje průběh v přesně stanovených podmínkách (čas i místo). 

Umožňuje důkladnou přípravu, kontrolu a nejlépe poskytuje údaje o chování [10], 

[11]. 

Nevýhody: Omezenost rozsahu zkoumaných jevů, vybraných cílů a obtíže při 

aplikaci výsledků [10], [11]. 

                                                 

2 TOMEK, Gustav; VÁVROVÁ, Věra; Marketing od myšlenek realizaci. 1. vyd. Přibram:Professional 

Publishing, 2007, 308 s. ISBN 978-80-86946-45-0 
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2.3. Marketingový mix 

 Marketingový mix vyvinul Neil Borden kolem roku 1949, který je souhrnem nástrojů, 

které jsou správným způsobem a ve správný čas využity a přinášejí marketingu správné 

výsledky. Souhrn spojení čtyř níže uvedených základních marketingových nástrojů, které 

podle knížky Marketing: očima světových marketingových manažerů (2006), firma používá k 

tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů a také pro realizaci marketingové strategie, zejména 

v oblasti spotřebního zboží s rychlostí obratu prodeje [9], [14]. 

Rozdělení nástrojů marketingového mixu  „4P“ :  

� Product - výrobek, produkt. 

� Price - cena. 

� Place -  místo. 

� Promotion - propagace. 

2.3.1.  Produkt 

První skupina nástrojů marketingového mixu je souhrnně nazývána produkt. Výrobek 

je cokoliv, co nabízí trh k uspokojení nějaké potřeby nebo přání spotřebitele. Výrobek 

z hlediska marketingu nepředstavuje pouze soubor určitých parametrů, ale i jeho výzkumných 

znaků [9]. 

Charakteristika výrobku: 

1. Jádro - jádro produktu vytváří základní užitný efekt. Tvoří pro výrobek tržní 

životnost [9]. 

2. Zhmotnělý výrobek včetně vnějších znaků: 

� Kvalita  - je dána srovnáním vlastností a vzhledu výrobku s předpisy (standardy, 

normami), úzce souvisí s cenou výrobku [9]. 

� Obal - slouží k ochraně výrobku, usnadňuje přepravu a skladování. Obal 

prodává [9]. 

� Design - výsledek tvůrčí činnosti inženýrů, designérů a marketingových 

pracovníků (dodávají informace o představách spotřebitelů); určuje podstatné 

charakteristiky výrobku z pohledu použitého materiálu, zvoleného tvaru, barvy atd. 

[9]. 
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3. Značka - vyjádřena slovně, číselně, graficky, tvarem nebo kombinací uvedených 

způsobů. Pomocí značky se výrobce snaží odlišit od konkurence, a zároveň 

dodržet závazek kvality daného produktu [9]. 

� Image - hlavním úkolem je pověst výrobku [9]. 

� Styl - chápeme jako souhrn estetických charakteristik výrobku. Styl je dán 

kombinací linií, forem a barev, pokud je určitý styl všeobecně přijat, hovoří se o 

módě [9]. 

4. Výrobek v rozšířeném pojetí (služby) - neváže se ke každému výrobku, ale jen k 

výrobkům technicky náročnějším [9]. 

 

Sportovní produkt - je produkt, který je úzce spjatý se sportovním odvětvím a 

uspokojuje potřeby spotřebitele, tedy sportovce. Sportovní produkt zahrnuje materiální zboží, 

sportovní služby a hry nebo sportovní události. Budeme-li se bavit o sportovním produktu, 

jako o zboží představíme si hmatatelné položky jako je např. sportovní výstroj, sportovní 

oblečení a v neposední řadě také  suplementy pro sportovce [2]. 

Sportovní produkt v oblasti služeb můžeme chápat jako aktivity nebo sportovní 

události či programy, které jsou nezbytné pro činnost sportovní organizace [2]. 

 

Potravinový doplněk - v USA Zákon o zdraví a výchově v souvislosti s 

potravinovými doplňky (DSHEA-Dietary Suplement Health and Education Act) z roku 1994 

definuje potravinový doplněk jako výrobek určený k doplnění stravy (kromě tabákových 

výrobků), který obsahuje jednu nebo více následujících přísad - vitaminy, minerály, bylinu 

nebo jinou rostlinu, aminokyselinu, potravní prvek, který je určen k doplnění stravy zvýšením 

celkového příjmu potravy nebo koncentrát, metabolit, hlavní složku, výtažek nebo kombinaci 

jakýchkoliv výše popsaných složek. Uvedený zákon také uvádí, že doplňky musí být k použití 

upraveny ve formě prášku, tobolek nebo tablet. Nesmí být prezentovány jako běžné potraviny 

nebo pouze jako prvky potravy nebo diety [14]. 

 

Tržní životnost výrobků - doba, po kterou se výrobek prodává na trhu za předpokladu, 

že výrobek je primární potřeby, obvykle se udrží na trhu delší dobu, než výrobky uspokojující 

sekundární (vyšší) potřeby [1]. 
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Životní cyklus výrobku: 

Každý výrobek, který je uveden na trh má životní cyklus. V každé životní fázi výrobku 

na trhu se děje něco jiného od změny cen, reklamy až po zánik výrobku. Jednotlivé fáze cyklu 

výrobku jsou: 

1. Zavádění -uvedení nového výrobku na trh. V této fázi jsou náklady nejvyšší. Musí se 

upozornit na daný výrobek [1]. 

2. Růst - objem prodeje roste a konkurence se začíná objevovat. Díky tomu výrobek 

dostává pozici na trhu. Uživatelé jsou spokojení a výrobek kupují i další zákazníci [1]. 

3. Zralost - objem prodeje stále mírně roste, přesto je však nutno snižovat cenu. Trh je 

přesycen. Snaha o zdokonalení výrobku. Přichází konkurence na trh a boj o udržení zákazníka 

[1]. 

4. Pokles - objem prodeje prudce klesá a  dochází k velmi nízké ceně výrobku. V této 

fázi dochází ke  stažení výrobku z trhu a nebo jeho inovace. Snaží se o novou strategii [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.2 Životní cyklus výrobku (zdroj: www.halek.info.cz) 
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2.3.2. Cena 

„Cena je stanovení hodnoty nebo částky, kterou musí spotřebitel směnit, aby získal 

nabízený produkt či službu.“3 

Cena je nejen významným prvkem marketingového mixu, ale je jednou ze základních 

ekonomických kategorií vůbec. Plní několik funkcí a to, že by měla na jedné straně vytvářet 

tlak na efektivnost hospodaření a snižování nákladů, na straně druhé by měla podporovat 

rozvoj a vydělat tak na výzkum a vývoj [9]. 

Cena je často využívaná na zvýšení zájmu spotřebitelů o daný produkt. Příkladem 

využití je, když se produkt ocitne ve výprodeji či se sníží cena výrobku. Dalším faktorem 

přilákání spotřebitelů  je sdělení o kvalitě a nebo špičky produktu [9]. 

2.3.3. Místo 

Místem nazýváme dostupnost produktu pro zákazníka na konkrétním trhu a čase dle 

jeho přání. Služby zákazníkům se stávají důležitým strategickým prvkem marketingového 

procesu a  distribučních cest. Pod pojmem distribuce je nejčastěji chápán proces, kterým se 

zboží nebo služba dostává ke správnému zákazníkovi, na správné místo, ve správném 

množství, stavu a čase. Zboží nebo služba je k zákazníkovi od výrobce dodávána 

prostřednictvím distribučních kanálů. Rozlišujeme dva druhy distribučních kanálů a to přímý 

a nepřímý. Přímý distribuční kanál je vazba mezi výrobcem a spotřebitelem, kde nákup, 

prodej a nabídka zboží či služeb probíhá v přímém spojení. U nepřímého distribučního kanálu 

je vždy mezi výrobcem a spotřebitelem zprostředkovatel, který pro výrobce je efektivnější 

z důvodu časového hlediska a dále z rozšíření sítí maloobchodních a velkoobchodních, které 

zboží nebo služby výrobce nabízejí spotřebiteli [9]. 

                                                 

3 SLOM, M.R.; MARSCHALL, W.G.; STUART, E.W.: Marketing očima světových marketing manažerů. 1.vyd. 

Brno: Computer Press, 2006. 572s. ISBN 80-251-1273-X 
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2.3.4. Propagace 

Propagace nebo-li marketingová komunikace, je asi nejznámějším prvkem 

marketingového mixu. Pokud se totiž řekne propagace, většina lidí si automaticky vybaví 

reklamu. Tento pojem však nelze zužovat pouze na reklamu, která je pouze součástí 

propagace. Je to každá forma komunikace, kterou firma používá k informování, 

přesvědčování nebo ovlivňování zákazníků. Propagace může mít několik forem a to v podobě 

osobního prodeje, kupónů, billboardů a reklam v médiích. Všechny tyto činnosti jsou snahou 

sdělit hodnotovou nabídku prodeje.4 

2.4. Potravinové doplňky pro sportovce neboli výživa pro sportovce 

Sportovní výživa je naprosto nezbytnou součástí tréninkového procesu každého 

sportovce. V posledních několika letech použití potravinových doplňků pro sportovce a 

speciálních produktů nazývaných „sportovní výživa“  ohromila svět sportů. Doplněk stravy 

se snaží optimalizovat obvyklou stravu a v konečném důsledku dosáhnout vysoké biologické 

hodnoty výživy, která je nejen základem, ale i prevencí. Sportovní suplementy napomáhají 

rychlejší regeneraci po fyzickém výkonu, nebo zátěži u sportovce.5 

Hlavní cíle podle Foršta P., (1998) sportovní výživy: 

� umožnit a podpořit optimální rozvoj fyzické zdatnosti a až v druhé řadě 

docílit zvýšení výkonnosti přirozeným, zdraví nepoškozujícím způsobem, 

� umožnit dokonalou regeneraci s cílem zvýšení „trénovatelnosti“, 

� docílit a udržet dobrý zdravotní stav. 

                                                 

4 SOLOMON, Michael R.; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elenora W. Marketing: očima světových 

marketing manažerů. Přel. V. Paulíny, 1.vyd. Brno: Computer press, 2006. 572 s. ISBN 80-251-1273-X 

5 FOŘT, Jiří; Výživa (hlavně) pro kulturistiku a fitness. 1.vyd. Pardubice:Tiskárny Havlíčkův Brod, 1998. 151 s. 

ISBN 80-902589-1-3 
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Zdravotní životní styl znamená formu života člověka (společnosti), která podporuje a 

zdůrazňuje zdraví jako složku nejpodstatnější a nejvýznamnější [3]. 

Potravinové doplňky stravy jsou tím nejlepším z běžné stravy koncentrované pro 

veškeré potřeby konkrétního sportovce [4]. 

Potravinový doplněk pro sportovce je rozdělen do jednotlivých skupin: 

Anabolizéry - podpoří růst svalové hmoty, ovlivňují tvorbu energie a regenerují 

svalovou vytrvalost. Jsou především určené pro náročné a tvrdé posilování. Anabolizéry jsou 

nejsilnější a nejúčinnější dostupné legální anabolika na našem trhu [5]. 

Aminokyseliny - podporují produkci vlastních tělesných látek a zároveň podporují 

regeneraci růstu svalového objemu. Aminokyseliny zvyšují sílu, fyzickou aktivitu a podílejí 

se na anabolizaci organizmu [5]. 

Kloubní regenerace - podporující regeneraci a obnovu kloubní tkáně. Kloubní výživa 

je vhodná pro obnovu chrupavek, kloubů a vaziv. Zmírňuje opotřebení kloubů při fyzické 

zátěži, zejména při sportu [5]. 

Kreatiny - Kreatin má výrazně anabolizující účinky, kde při jeho užívání dochází ke 

zvýšení síly a výbušnosti. Kreatin poskytuje okamžitou energii a podporuje intenzivní fyzický 

výkon [5]. 

Proteiny - proteiny jsou určeny k budování kvalitní svalové hmoty a jsou 

nejzákladnější a nejpoužívanější doplněk výživy [5]. 

Sacharidy - doplňují optimální kombinaci nezbytných látek a proto sacharidy přináší 

nejen rychlý nárůst čisté svalové hmoty, ale i síly a objemu. Gainery nebo-li  sacharidy jsou 

nejdůležitějším a nejlepším zdrojem energie. Navrženy jsou  tak, aby co nejméně zatěžovaly 

trávicí systém a přitom tělu dodaly velké množství energie [5]. 

Spalovače - velmi rozmanitá skupina látek, která z hlediska chemie začíná u 

aminokyselin, pokračuje přes kofein až k vitamínům. Snižují hladinu cholesterolu a upravují 

problematické partie. Působí i proti opětovnému ukládání, dodává energii a omezuje chuť 

k jídlu [5]. 
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Stimulanty a energizéry - většinou jsou poskládány tak, aby stimulovali lepší činnost 

mozku a donutili organismus využívat efektivněji svých vlastních energetických zásob. 

Energizéry zvyšují aktivitu a energii [5]. 

Vitamíny a minerály - esenciální látky, které spolu s bílkovinami, tuky a sacharidy 

patří k základním složkám lidské stravy. Existuje 13 základních typů vitamínů. Lidský 

organismus si, až na některé výjimky, nedokáže vitamíny sám vyrobit, a proto je musí 

získávat prostřednictvím stravy [5]. 
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3. ANALÝZA NABÍDKY A KOMPARACE JEDNOTLIVÝCH 

POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ PRO SPORTOVCE  

V této části bakalářské práce provádím komparaci prodejen potravinových doplňků pro 

sportovce na území města Ostravy. K největším subjektům zabývajícím se tímto prodejem 

patří firmy: Fitshop, Fullsport, Vitaland.  

Vitaland je největší maloobchodní síť s potravinovými doplňky stravy v České 

republice. V Ostravě má několik poboček (obchodů), vytváří tak konkurenci malým 

živnostníkům. Firmy Fitshop a Fullsport jsou úzce specializované obchodní společnosti 

nabízející potravinové doplňky pro sportovce. Shromážděním dat uvedu jednotlivé informace 

o firmách a jejich nabídce sortimentů v jednotlivých skupinách.  

3.1. Prodejna Fitshop 

Prodejna Fitshop se nachází na okraji centra Ostravy, byla založena v roce 2006 

Radovanem Kusákem. Prodejna Fitshop nabízí potravinové doplňky známých zahraničních 

značek převážně dovážených z Ameriky. Nabízené potravinové doplňky pochází od těchto 

výrobců: NxLabs, Dymatize, BSN a AxisLabs. Na prodejně nenajdeme ani jeden český 

výrobek ze sportovní výživy.  

Myšlenkou této prodejny je nabídnout zákazníkovi, co nejlepší zahraniční výrobek a 

informovat veřejnost o dostupnosti tohoto sortimentu. Součástí obchodu je i internetový 

obchod, který provozuji od začátku vzniku firmy. V minulosti prodejna  nabízela i sportovní 

oblečení.  

E- shop nebo-li internetový obchod, který Fitshop vytvořil ze začátku firmy nebyl 

funkční. Po vylepšení a úpravě designu internetových stránek se zlepšila prodejnost 

sortimentů za pomocí informovanosti u jednotlivých suplementů. Jako zákazník jsem kladně 

ohodnotila informace o původu daného produktu a krátkého popisu historie daného výrobce.  

Prodejna zaujme svou reklamou z tramvajové zastávky, kde je ve vitríně zabudovaná 

plazmová televize, ve které probíhá reklama na dané produkty a nebo nás může informovat o 

cenově zvýhodněných akcích.  
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Majitel zaměstnává dva kvalifikované, zaškolené prodejce. Hlavním úkolem těchto 

prodejců je poskytnout zákazníkovi nejen informace o daném produktu, ale také nabízet 

odbornou pomoc při vytváření individuálních kondičních plánů.   

Prodejna Fitshop nabízí 158 potravinových doplňků. Sportovní výživu nabízí jak na 

prodejně, tak i na e- shopu. Graf č. 3.1 nám ukazuje, že firma Fitshop upřednostňuje ze 

sortimentu anabolizéry, aminokyseliny a proteiny. Druhou jejich podstatnou částí sortimentu 

tvoří sacharidy, kreatiny a spalovače. Nejmenší nabídku sortimentu má v oblasti vitamíny a 

minerály, stimulanty, energizéry a  kloubní regenerace. 

Graf č. 3.1 Nabídka sortimentu prodejny Fitshop 

Fitshop sortiment
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Vitamíny a minerály

 

V příloze č. l jsem porovnala společné jednotlivé výrobky firem Fullsport a Fitshop, 

které jsou rozdělné do jednotlivých skupin, kde můžeme porovnat ceny nabízeného zboží. 

Firmu Fitshop s firmou Vitaland nebylo možné porovnat z důvodu různosti nabídky.  

3.2. Prodejna Fullsport 

Prodejna Fullsport je nedávno otevřenou prodejnou sídlící v obchodním domě LASO 

v Ostravě a vlastnící internetový obchod. Firma obchoduje nejen se sportovní výživou, ale 

další jeho předností je sportovní oblečení českých i zahraničních značek.  

 Nabídka zboží je opravdu pestrá. Nabízí nejen české výrobky ale i zahraniční, některé 

jsou až přes oceán z dalšího kontinentu. Firma Fullsport se snaží být vždy o kousek napřed 

před konkurencí. O nových výrobcích informuje za pomocí reklamy umístněné v kamenném 

 obchodě a také na stránkách e- shopu. 
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Fullsport jako firma se snaží jít s dobou, proto vytvořila na internetovém servru 

Facebook stránku pro fanoušky, kde si tvoří vlastní reklamu a nabízí své výrobky, vytváří 

měsíční akce a vyhlašuje soutěže. Informuje fanoušky o podílení se na různých sportovních 

akcí např. Aerobic Maratón v Ostravě. 

Personál na prodejně se sportovní výživou jsou proškoleni jednou za půl roku od 

jednotlivých výrobců. Pokud však výrobce během tohoto půl roku začíná propagovat nový 

výrobek s vylepšenou technologií, informuje personál formou informačního letáku nebo 

prostřednictvím distributora. V informačním letáku je vypsán výčet látek, které jsou použité 

ve výrobku, účinnost těchto látek a skupina pro kterou je výrobek určen. Prodejna Fullsport 

také nabízí poradenství o sportovní výživě pro zákazníky. 

Fullsport sortiment
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Graf č. 3.2 Nabídka sortimentu prodejny Fullsport  

Fullsport nabízí 200 produktů sportovních doplňků. Všechny produkty nabízejí na 

prodejně a na internetových stránkách. Nabídka sortimentů, na které se tato firma více 

soustředí jsou anabolizéry, aminokyseliny a proteiny. Samozřejmě nezapomíná na další 

produkty, které jsou podle grafu prioritou obchodu a to sacharidy, spalovače a vitamíny. 

Nejméně kladený důraz na výrobky u této firmy je na kloubní výživu, kreatiny, simulanty a 

energizéry.   

Ceny výrobků, které nabízí s Fitshopem a Vitalandem jsou porovnány v příloze č.1. 

Vytvořené dvě tabulky nám znázorňují, které výrobky mají společné a za jakou cenu je 

prodávají. 
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3.3. Prodejna Vitaland 

Vitaland je největší maloobchodní síť prodejen s doplňky stravy i pro sportovce v České 

republice, který se zabývá prodejem vitaminů, minerálů, kloubních preparátů, přípravků pro 

štíhlou linii a v neposlední řadě prodejem sportovní výživy. Jeho obchodní název řetězce je 

řízen a vlastněn společností ProFitness Česká republika a.s. Společnost byla založena v roce 

1993 a jsou jedním z prvních propagátorů zdravého životního stylu a doplňků stravy v ČR.  

V Ostravě se prodejny Vitalnad nachází v obchodních centrech (Avion Shopping park, 

Tesco Třebovice, OC- Futurum). Prodejny, které tato firma má jsou velmi malé a způsobují 

nedostatečný komfort pro zákazníky. Vitaland a jejich obchody jsou specializované na 

doplňky stravy a výživu pro sportovce, ale také se snaží o co největší informovanost o našem 

těle. Zákazník může vyzkoušet přístroj na měření krevního tlaku, tuku či určení BMI, který je 

důležitým východiskem redukčních programů, tuto službu provádí zcela bezplatně. 

Všechny prodejny v ČR mají společný e-shop. Na internetovém servu se nachází i 

poradna, která slouží veřejnosti na poradenství ohledně výživy a zdravého stylu života, ale 

také i nabídkou sortimentů, které jsou rozdělené na Vitaland, Sport, Rozšířený sortiment.  

Jako jediná prodejna z analyzovaných vydává měsíčně svůj časopis. Tento časopis se dá 

objednat na internetu, který je poslán zdarma na adresu zákazníka. Zároveň na internetu je 

možné zjistit o jakém tématu se psalo v jednotlivých měsíčních rubrikách. 

Základní filozofií společnosti je nabídnout komplexní služby v oblasti zdravého 

životního stylu a sportu. Vychází přitom z nejnovějších poznatků, výzkumů a také  přání a 

potřeb svých zákazníků. Personální zaměstnanci jsou, taktéž průběžně postupem technologii a 

výzkumem zaškoleni, aby dokázali informace a poradenství na prodejně předat dále. 

Součástí komplexní péče o zákazníka, které Vitaland nabízí z mnoha služeb je 

poradenství s lékařem, a to buď osobně na prodejně, a nebo prostřednictvím e-mailu. Tato 

služba je také prováděna bezplatně.  
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Graf č. 3.3 Nabídka  sortimentu od firmy Vitaland  

Vitaland nabízí ze sportovní výživy 179 výrobků. Tyto produkty prodávají jak na 

internetových stránkách, tak i na všech prodejnách, které jsou rozmístěné v Ostravě. Firma se 

soustředí nejvíce na aminokyseliny, anabolizéry a proteiny. Nedílnou součástí, na kterou 

klade důraz, ze sortimentů jsou simulanty a energizéry, spalovače a vitamíny. Nejmenší 

nabídku produktů zahrnuje kreatiny, sacharidy a kloubní regenerace. 

Firma Vitaland nabízí i své produkty s vlastní výrobou. Převážně tyto výrobky jsou ze 

sortimentu vitamínů, imunity, výrobky pro štíhlou linii, trávení a detoxikace a kloubní výživa. 

Potravinové doplňky, které nabízí na prodejně  jsou od českých i zahraničních firem. 

Porovnaní cen a druhy výrobků jsou znázorněny v tabulce v příloze č. 1, a to porovnání 

s firmou Fullsportem. Firma Fitshop s porovnáním firmou Vitalandem nemá společné 

výrobky, proto daná tabulka nemohla být vytvořena. 

3.4. Výsledky komparace sledovaných prodejen 

Všechny prodejny, které nabízí sportovní doplňky v Ostravě, se snaží o ozvláštnění 

svých nabídek těchto sportovních produktů a to akcemi na výrobky, upoutáním reklamy na 

prodejnu, slevy na určité skupiny sportovních doplňků v době sezón a ze stran dodavatelů o 

informacích zlepšení technologii ve výrobě sportovní výživy.  

Při srovnání těchto tří společností nabízejících sportovní potravinové doplňky v Ostravě 

jsem zjistila, že firma Fullsport má největší nabídku sortimentů. Přesto tato firma jako jediná 

ze subjektů porovnávaných, rozšiřuje své portfolio podnikáním v podobě prodeje sportovního 
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oblečení. Firma Vitaland se zaměřila na zdravý životní styl, který propaguje v hesle firmy 

„Zdraví * sport * krása“ a ve výrobcích zaměřené na vitamíny a minerály, které si tato firma 

sama vyrábí a zároveň je svým vlastním dodavatelem. Cílem firmy Fitshop, která se snaží 

zpestřit nabízející značky ve skupině potravinových doplňků pro sportovce, je dodaní 

zahraničních produktů a komunikaci s dodavateli, kteří přivážejí sportovní výrobky na český 

trh, kde je kontrolován původ a obsah výrobků, které musí splňovat normy Státního Ústavu 

pro kontrolu léčiv a Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Ve všeobecném měřítku mají 

subjekty nabízející sportovní potravinové doplňky konkurence schopné výrobky. 

Komparace nabízených výrobk ů na prodejnách v jednotlivých 
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Graf č. 3.4 Komparace nabízených výrobků na prodejnách v jednotlivých sortimentech 

V grafu č. 3.4 Komparace nabízených výrobků na prodejnách v jednotlivých 

sortimentech jsem znázornila jednotlivou nabídku sportovních potravinových doplňků 

porovnávajících subjektů. Zde si můžeme povšimnout, že subjekty preferují skupiny 

anabolizérů, aminokyselin a proteinů, kde Fullsport má nejvíce nabízejících produktů. 

Porovnávající subjekty nabízející produkty ve skupině kreatinů a spalovačů jsou skoro 

vyrovnané. Rozchází se však u skupiny sacharidů, simulantů a energizérů, kde firmy kladou 

jiný důraz na jednotlivé výrobky ve skupinách. Nejméně rozšířený sortiment u 

porovnávaných subjektů je ve skupině kloubní výživy, kde firma Fitshop neupřednostňuje 

výrobky z toho to sortimentu. 
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3.5. Dotazníkové šetření  

Vytvořila jsem dotazník pro veřejnost, kterým jsem se snažila zjistit zájem o nabídku, 

informovanost a dostupnost sportovních potravinových doplňků. Na výsledku šetření se 

podílelo 100 respondentů, kteří odpovídali na čtyřech místech a to v prodejně Fullsport, která 

mi umožnila tyto dotazníky nabídnout zákazníkům po nákupu sportovních doplňků, ve fitness 

klubu Vodní svět Sareza, kde sortiment zboží prodávají, dále na Masarykově náměstí v 

Ostravě, kde prochází za den několik set potencionálních zákazníků, a taktéž dotazovaní 

proběhlo mezi studenty na Katedře tělesné výchovy a sportu při VŠB-TU Ostrava. 

 Výzkum probíhal v době vánočních slev a povánočních výprodejů, tj. od 10.12 2009 do 

10.2.2010. Dotazníky jsem osobně rozdala a po vyplnění zpět od respondentů získala, čímž 

jsem si zajistila 100% návratnost. 

Zpracování dotazníkového šetření : 

Otázka č. 1. Pohlaví ? 

� Muž. 

� Žena. 

Ze 100 dotazovaných bylo 78 mužů a 22 žen. Při průběhu dotazování, byli muži více 

ochotni spolupracovat než ženy. V okamžiku, kdy jsem dotazovanou seznámila s obsahem 

dotazníku, bylo mi řečeno, že ať se nezlobím, ale nebudou mi na tyto otázky odpovídat.  

Otázka č. 2 Do které věkové skupiny se řadíte? 

� do 18 let, 

� 18 – 25 let, 

� 25 – 35 let, 

� 35 a více let. 

Ze 100 respondentů odpovědělo „do 18 let“ 16 respondentů, na odpověď „18 - 25 let“ 

odpovědělo nejvíce respondentů a to 38 lidí, s odpovědí „25 - 35 let“ odpovědělo 32 

respondentů. Nejméně odpovědělo „ 35 a více“ 14 respondentů. Zarazila mě celkem vysoká 

četnost u věkové skupiny „do 18 let“, myslím si, že není příliš ideální, aby tak mladý člověk 

bral potravinové doplňky. U některých potravinových doplňků výrobci zakazují užívání 
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mladým lidem např. skupina anabolizérů (obsahují nitrix oxid), dále potravinové doplňky 

obsahující látky, které podporují tvorbu hormonů např. přípravek Tribulus, Diosgenin atd. 

Skupinu respondentů ve věkové kategorii „18 – 25 let“ tvořili převážně aktivní sportovci, 

kteří potravinové doplňky užívají z několika důvodů např. nabrání svalové hmoty, zvýšení 

výkonů, doplnění vitamínů a minerálů po náročném tréninku. Respondenti ve věku „25 - 35 

let“ užívá potravinové doplňky pro udržení kondice a také tyto doplňky berou jako součást 

životního trendu. Poslední věková skupina užívá dle mého názoru potravinové doplňky jako 

podpůrné prostředky pro udržení své fyzické kondice. (viz. Graf 3.5) 

Graf č. 3. 5 Věková skupina respondentů 
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Otázka č. 3. Sportujete? 

� Ano, rekreačně. 

� Ano, aktivně. 

� Ano, účastním se soutěží ve sportu.  

� Ne. 

Na odpověď „ Ano, rekreačně“ odpovědělo nejvíce dotázaných a to 48 lidí, možnost 

odpovědi „ Ano, aktivně“ odpovědělo 27 dotazovaných. Odpověď „ Ano, závodně“ vybralo 

15 lidí a nejméně označená odpověď byla „ Ne“ a to 10 dotazovaných lidí. (viz. Graf 3.6) 
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Graf č. 3. 6 Sportuje 
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Otázka č. 4. Jaké sporty nejčastěji provozujete? 

Při šetření této otázky jsem zjistila, že nejčastěji provozovaný sport je Fitness, kde 

odpovědělo 21 respondentů. O dva lidi méně z nejvíce preferovaného sportu zodpověděli 

sport box, další provozovaný sport u dotazovaných bylo karate, kde odpovědělo 13 lidí. 

Respondenti také provozují sport horolezectví, které uvedlo až 12 dotazovaných. U zbylých 

sportů jako fotbal, hokej, volejbal, cyklistika a tenis odpovědělo průměrně 7 respondentů. 

(viz. graf 3.7) 

Graf č. 3. 7 Nejčastěji provozované sporty 
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Otázka č. 5. Do jaké příjmové skupiny spadáte? 

� do 10 000 Kč, 

� 10 000- 25 000 Kč, 

� 25 000- 30 000 Kč, 

� 30 000 a výše Kč. 

Z průzkumu vyplynulo, že odpověď „ do 10 000 Kč“ označilo 31 respondentů. Nejvíce 

respondentů (48 respondentů) odpovědělo, že jejich příjem se pohybuje v rozmezí „ 10 000- 

25 000 Kč“. Příjmová skupina s odpovědí „25 000- 30 000 Kč“ se umístila na třetím místě 

s počtem 15 lidí a odpověď „30 000 a výše“ uvedlo 6 dotazovaných. (viz. Graf 3.8) 

Graf č. 3. 8 Příjmová skupina 
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Otázka č. 6. Užíváte nějaké potravinové doplňky? 

� Ano. 

� Ne.   

Ze 100 dotazovaných odpovědělo 76 lidí na odpověď „Ano“, že užívají výrobky ze 

sportovní výživy, zbylých 24 respondentů odpovědělo variantu „Ne“. tímto se nám v dalších 

otázkách zúžil počet dotazovaných a to na 76 lidí, kteří odpovídali od otázky č. 7 až do otázky 

č. 15. 
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Otázka č. 7. Kolik jste ochotni investovat měsíčně do sportovní výživy pro Váš 

sport? 

� do 100 Kč, 

� 101 - 500 Kč, 

� 501 - 2000 Kč, 

� 2001 a výše Kč. 

Tato otázka je procentuálně zpracovaná, kde se podílelo na odpovědi 76 respondentů. 

Lidé by nejvíce investovali do sportovní výživy „ 101- 500 Kč“, kde odpovědělo 47% 

dotázaných. Přesto se u 29% respondentů zjistilo, že investují „ do 100 Kč“. Potvrdil se také 

můj názor, že lidé v ekonomické krizi více šetří a nakupují levnější produkty nebo nakupují 

s nižší cenou. Otázka je však, zda levnější suplementy adekvátně nahrazují dražší suplementy. 

Dotazovaní při odpovědi „ 501- 2000“ zaškrtlo 17% lidí. Ze 7% respondentů odpověděli, že 

nakupují suplementy v hodnotě „2001 a více“. (viz. graf 3.9) 

Graf č. 3. 9 Měsíční investice do sportovní výživy 
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Otázka č. 8. V kterých prodejnách jste někdy nakoupili sportovní výživu?  

� Fullsport 

� Fitshop 

� Vitaland 

� Jiné 

Respondenti nakupují nejvíce v prodejně Vitaland, kde odpovědělo 25 dotázaných, tato 

odpověď se dala očekávat z důvodů dlouhodobé působnosti na českém trhu. Ze živnostních 

prodejen se nejvíce navštěvuje Fitshop, který je druhým nejnavštěvovanější prodejnou 
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v Ostravě, tuto prodejnu navštěvuje 22 respondentů. Prodejnu Fullsport navštěvuje 21 

dotazovaných, přesto 8 respondentů odpovědělo, že sportovní výživu nakupují u jiných 

prodejců např. lékarny, menší fitness centra…atd. (viz. Graf 3.10) 

 

Graf. č. 3. 10 Návštěvnost prodejen 
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Otázka č. 9. Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru obchodu se sportovní výživou? 

� Nízká cena, 

� Akce, sleva, 

� Značky, které prodejna nabízí, 

� Personál. 

Výsledky této otázky jsou vyhodnoceny procentuálně. Zákazníky ovlivňuje „Akce, 

sleva“ a to 37% dotázaných. Dalších 30% respondentů odpovědělo, že je ovlivňuje „Nízká 

cena“. Při šetření jsem zjistila, že respondenty až tak neovlivňuje „Značky, které prodejna 

nabízí“ na tuto variantu odpovědělo 21%. Nejméně dotazovaných a to 12% odpovědělo 

„možnost „Personál“, který je ovlivnil při výběru obchodu se sportovní výživou. (viz. Graf 

3.11) 
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Graf č. 3. 11 Co ovlivňuje zákazníky 

Otázka č. 10. Jakému typu obchodního řetězce se sportovní výživou dáváte 

přednost? 

� Kamennému obchodu, dávám přednost osobnímu kontaktu. 

� Internetové obchody (e-shopy), je to pro mě pohodlné. 

� Nakupuji v kamenném obchodě i v internetovém obchodě. 

� Je mi jedno, kde nakoupím dané výrobky. 

Zvolila jsem procentuální vyjádření na tuto otázku, kde jsem zjistila, že dotazovaných 

35% dává největší přednost kamennému obchodu a osobnímu kontaktu. A však moderní 

nakupovaní v dnešní době přes internetové obchody již volí 28% respondentů. Přesto 28% 

dotazovaných uvedlo, že nakupují v obou obchodních řetězcích. Našli se i respondenti – 16%, 

kteří označili odpověď poslední a to, že „Je mi jedno, kde nakoupím dané výrobky“. (viz. 

Graf 3.12) 

Graf č. 3. 12 Přednost obchodních řetězců 
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Otázka č. 11. Který druh potravinových doplňků nakupujete?  

U této otázky byla v dotazníku příloha 2 vytvořena tabulka, kde 76 respondentů mělo za 

úkol odpovědět, jaký druh potravinového doplňku nakupují nebo nenakupují. 

Výsledkem šetření této otázky jsme zjistila, že respondenti, kteří nakupují potravinové 

doplňky, odpověděli nejvíce na skupinu proteinů, kde 51 respondentů označila možnost „Ano, 

nakupuji“. Dotazovaní také odpověděli, že další důležitou skupinou potravinových doplňků 

jsou aminokyseliny, na které odpovědělo 47 tazatelů. U skupin anabolizérů odpovědělo 45 

lidí. Tím se mi potvrdilo, že prodejny, které nabízí tyto výrobky ví, které produkty a v jakém 

spektru značek prodávat. U zbývajících skupin a to vitamíny a minerály, sacharidy, kreatiny, 

kloubní regenerace, stimulanty a energizéry  průměrně odpovědělo 25 lidí.  

Při šetření sloupce s odpovědí „Ne, nekupuji“ jsem zjistila, že respondenti nejvíce 

odpověděli, že nenakupují ve skupině stimulantů a energizérů a to 66 lidí, nenakupují ani ve 

skupině kloubní výživy, kde odpovědělo 58 dotazovaných. Dalším nejméně nakupujícím 

výrobkem je kreatin, na který odpovědělo 53 dotazovaných. Na střední příčku nenakupujícího 

u skupin spalovačů, sacharidů, vitamínů a minerálů odpovídalo průměrně 45 lidí. Ve 

zbývajících třech skupinách - anabolizérů, aminokyselin a proteinů odpovědělo průměrně 29 

respondentů, kteří tento druh sportovní výživy nenakupují. 

 

Graf č. 3. 13 Sortiment nakupujících 
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Otázka č. 12. Jaké značky sportovní výživy znáte? 

V příloze č. 2 jsou vedeny jednotlivé značky sportovních výrobků, které si dotazovaní 

mohli zaškrtnout. Při vyšetření této otázky jsem vybrala devět nejvíce označených značek, 

které označilo 76 dotazovaných, výsledky jsou v procentuální hodnotě, avšak zaokrouhlené a 

přibližné z důvodů více odpovědí na nabídku značek. 

Nejznámější značka pro dotazované je Nutrend, na kterou odpovědělo nejvíce 

dotazovaných a to 20%. Druhou nejznámější značkou pro 18% respondovaných je Aminostar.  

Důvodem, proč tyto značky uvedly je, že jsou českými výrobci sportovní výživy. Dotazovaní 

také uvedli značku Scitec, která je známa u 13% respondentů. Méně známe, ale přesto 

označené značky, kde odpovědělo 11% respondentů na MusclTech a 10% na značku Allstar. 

Zbývající nejznámější označené značky se pohybovali od 9% až do 5% a to Carne Labs, 

Biotech, Enervit a Mego-pro. (viz. Graf 3.14) 

Graf. 3. 14 Nejznámější značky sportovní výživy pro respondované 
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Otázka č. 13. Se kterými z těchto výše uvedených značek máte vlastní zkušenosti?  

Všechny vypsané značky, které byly uvedeny v otázce číslo 12 byly použity i do této 

otázky, a jsou vypsané v dotazníku v příloze č. 2. 

V následujícím grafu č. 3.15 vidíme, že největší vyzkoušenou značkou ze strany 

dotazovaných je Nutrend, který zvolilo 20% lidí, dále značka Aminostar, kde ji označilo 19% 
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respondentů. Zkušenosti ze značkou Scitec uvedlo 14% dotazovaných, přesto značky NxLabs 

a Allstar, které volilo 11% a 10% respondentů, mě utvrdilo, že lidé kteří sportují a zkouší i 

jiné značky a to zahraniční značky Carne Labs, Weider, Dymatize a Enervit jsou nejméně 

vyzkoušené a to od 9 % do 4% dotazovaných, které je vyzkoušeli.  

Graf č. 3. 15 Zkušenosti respondentů se značkami výrobků sportovní výživy 
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Otázka č. 14. Proč jste si vybrali výrobek této značky? 

Tato otázka byla otevřená. Dotazovaní měli zodpovědět vlastní názor na výrobky, které 

si zvolili v otázce č. 13. 

Z větší části respondenti odpověděli, že značky vybrali proto, že jsou „Kvalitní“ a  

„Spolehlivé“. Dalším rozhodujícím faktorem pro koupi jednotlivých značek je „Nízká cena“ a 

„Dostupnost“. Překvapila mě odpověď „ Rada zkouším nové produkty.“, kde dotazovaný 

označil v otázce č. 13, že vyzkoušel všechny značky. 

Otázka č. 15. Myslíte si, že dnešní sportovní výživa je: 

� Škodlivá, obsahuje hodně zakázaných látek. 

� Škodlivá, jen pokud není dodržováno doporučované dávkování. 

� Není škodlivá. 

� Netuším, nikdy jsem se o to tak nezajímal(a). 

U této otázky odpovídalo 100 respondentů. Zjistila jsem, že dotazovaní si myslí, že 

sportovní výživa je „ Škodlivá, ale pokud není dodržováno doporučené dávkování.“, kde 

odpovědělo 49 lidí. Dalších 31 respondentů si myslí, že výživa je „ škodlivá, obsahuje hodně 
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zakázaných látek.“, 11 respondentů odpovědělo, že doplňky potravinové sportovní výživy 

„nejsou škodlivé“ a 9 lidí uvedlo, že „ netuší, nikdy jsem se nezajímal(a).“ (viz. Graf 3.16) 

Graf č. 3. 16 Odpověď respondentů o škodlivosti sportovní výživy 
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Otázka č. 16. Jaká je dle Vás dostupnost sportovní výživy? 

� Dostačující, 

� Nedostačující, 

� Je, ale malá, 

� Nevím, nikdy jsem se nezajímal(a). 

Nejčastěji označovanou odpovědí na tuto otázku byla dle 36 respondentů „je, ale malá“, 

31 respondentů si myslí, že dostupnost sportovní výživy je „dostačující“ a 20 respondentů 

odpovědělo na tuto otázku „nedostačující“. Poslední možnou odpověď „nevím, nikdy jsem se 

nezajímal(a)“ označilo 13 respondentů. 

Dostupnost výrobků sportovní výživy závisí na prodejnách, které tyto výrobky nabízí a 

také i na výrobci, který tyto výrobky dodávají na český trh. Reklamu u potravinových 

doplňků vytváří sám výrobce např. firma Nutrend, která podporovala české sportovce v roce 

2008 v Pekingu na letních Olympijských hrách a zároveň pro fanoušky Olympijských her 

vytvořila propagaci výrobků v podobě akčních balíčků s trikem loga firmy a s olympijským 

symbolem pěti kruhů.  



40 

Graf č. 3.17 Dostupnost sportovní výživy 
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Otázka č. 17. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o potravinových 

doplňcích? 

� Ano, dostatečně z letáků a propagace. 

� Informace se dají vyhledat v časopisech či na internetu. 

� Ne, žádné informace o potravinových doplňcích nejsou. 

� Nikdy jsem si nevšiml(a) reklamy na tyto výrobky.  

Ze 100 respondentů, kteří odpověděli na otázku o dostatečné informovanosti 

potravinových doplňcích označilo 40 dotazovaných, že není úplná, ale dokážeme si 

„Informace vyhledat v časopisech či na internetu.“. Odpověď „ Ano, dostatečně z letáků a 

propagace.“ vybralo 27 respondentů. Dalších 18 lidí označilo odpověď „Nikdy jsem si 

nevšiml(a) reklamy na tyto výrobky.“, při podílení dotazníků na tuto odpověď ze čtyř skupin, 

kde bylo prováděno šetření, nejvíce odpověděla skupina na veřejném prostranství a to na 

Masarykovém náměstí v Ostravě. Dotazovaní u odpovědi „Ne, žádné informace o 

potravinových doplňcích  nejsou.“ označilo 15 lidí. (viz. Graf 3.17) 
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Graf č. 3.17 Informovanost  o potravinových doplňcích 
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18. Napište prosím, co si myslíte, že je sportovní výživa?  

Při položení této otevřené otázky mě zajímalo, co se dotazovaným vybaví pod pojmem 

sportovní výživa. Setkala jsem se s těmito odpovědi: 

Žena, věková skupina 18-25 let, „Sportovní výživa jsou látky, které napomáhají 

jedinci, který sportuje a má vysokou zátěž, při které zlepší nebo vylepší svůj výkon, podpoří 

růst svalové hmoty a k regeneraci svalového aparátu.“  

Muž, věková skupina do 18 let, „Sportovní výživa je doplněk stravy, který spolu 

s jídelníčkem a tréninkem podporuje lepší výkon.“ 

Někteří respondenti odpověděli, že na sportovní výživu neznají a nemají definici. 

Otázka č. 19. Znáte látky, které nesmí být obsaženy v potravinových doplňcích pro 

sportovce?  

Při vyhodnocení této otevřené otázky jsem zjistila, že respondenti vyjmenovali dvě 

nejznámější látky: Anabolické steroidy a Efedrin. Medializaci různých kauz hlavně na 

mezinárodních, světových a olympijských hrách. Jako příklad uvádím kauzu, která se stala na 

olympijských hrách v Soulu v roce 1988, kde Benu Johnsonovi byla odebrána zlatá medalie 

za běh na 100 m, jelikož dopingová komise zjistila, že B.Johnson použil pro zvýšení svého 

výkonu látku ze Seznamu zakázaných látek a metod pro sportovce (konkrétně látka – 

anabolický steroid). Tato otázka mě velmi překvapila, protože někteří z dotazovaných 



42 

odpověděli i celý seznam zakázaných látek, které jsou každoročně vydána Světovou 

antidopingovou agenturou.  
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4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ 

Prodejny, ve kterých proběhlo výzkumné šetření, nabízejí české a zahraniční produkty. 

Jednotlivé firmy, které nabízejí potravinové doplňky pro sportovce se snaží přilákat zákazníka 

svojí reklamou. Spotřebitelé mají možnost u těchto prodejen využít slevy na určité výrobky a 

jednotlivé měsíční akce. Prodejny si samy volí jakým druhem reklamy zaujmou zákazníka a 

to např. zasláním akčních letáků a časopisů potencionálnímu zákazníkovi nebo mailem 

spotřebiteli, který  už dříve zakoupil sportovní výživu přes e-shop. Těmto prodejnám vytváří 

reklamu i zákazníci, kteří si mezi sebou sdělí informace o cenách, slevách a jednotlivých 

akcích na sportovní výživu. 

Největší nabídku produktů srovnávaných prodejen má firma Fullsport, která je  nedávno 

otevřenou prodejnou ze všech vybraných firem. Nedílnou součástí této prodejny je spektrum 

jak zahraničních tak i tuzemských značek. Oproti firmě Fitshop, která je přímo zaměřená na 

zahraniční potravinové doplňky pro sportovce. Firma Vitaland jako jediná ze srovnávaných 

prodejen má širokou nabídku výrobků pro jednotlivé zákazníky a to jak pro děti, pro dospělé 

tak i pro sportovce, kde sází na reklamu vlastního prodej výrobků, které si tato firma vyrábí. 

Při komparací firem u jednotlivých skupin sportovní výživy jsem zjistila, že všechny 

srovnávané prodejny se hlavně zaměřují na skupiny anabolizérů, aminokyselin a proteinů. 

Důvodem je, že látky obsažené v těchto výrobcích mají základní složku pro růst, regeneraci, a 

rozvoj svalové hmoty. Nabídka zboží ve skupině kreatinů a spalovačů je vyrovnaná, protože 

tyto výrobky jsou sezónní, což znamená, že se používají v určitém ročním období, kdy jsou 

požadovány u spotřebitele. Největším rozdílem bylo ve skupinách sacharidů, stimulantů a 

energizérů, protože porovnávané prodejny kladou jiný důraz na jednotlivé skupiny 

potravinových doplňků. Nejméně rozšířenou skupinou potravinových doplňků v prodejnách je 

kloubní výživa, kde větší nabídku spotřebitelé naleznou v lékárnách. 

Dotazníkovým šetřením jsem analyzovala nabídku jednotlivých skupin potravinových 

doplňků a firem, a co si představují pod pojmem sportovní výživa. Ze 100 respondentů, kteří 

se podíleli na výsledku šetření odpovídalo nejvíce mužské populace. Ženy se více poptávají 

po spalovačích nebo dietních výrobků, které vyhledávají v těchto speciálních obchodech 

nebo lékárnách. Sportovní doplňky si nakupují lidé od 18- 25 let, kde jsou respondenti 

v největším kondici a ve fyzické zralosti, ale přesto se k této skupině blíží i věk od 25- 35 let, 

kde lidé naopak udržují své tělo v kondici a zlepšují si fyzickou zdatnost. Skoro polovina 
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respondentů uvedla, že sportují rekreačně. Mezi nejprovozovanější sporty, které uvedli 

respondenti jsou: fitness, box a karate. Zajímavosti bylo, že mezi provozované sporty se 

objevil sport horolezectví. Tento druh sportu je fyzicky náročný a je to přirozený druh 

posilovaní. Příjmový průměr respondentů se pohybuje od 10 000- 25 000 Kč. Respondenti 

odpověděli, že sportovní výživu užívají a to až 76 dotazovaných, protože už jen proteinová 

tyčinka je potravinový doplněk pro sportovce. 

Respondenti do sportovní výživy investují od 101– 500 Kč. Veřejnost z důvodů krize 

šetří a tyto výroky nakupují v akci, ve slevě, a nebo při nízké ceně výrobků. Nejvíce 

respondenti nakupují u firmy Vitaland, která je ze srovnávacích firem nejstarší a největší 

maloobchodní síť v České Republice. Přesto, že se v dnešním světě začala používat 

komunikace přes internetové sítě, kde najdeme všechno a dokonce nám umožňuje nákup 

zboží, aniž by jsem museli odcházet z pohodlí domova. Dotazovaní také uvedli, že rádi chodí 

do kamenných obchodů, protože chtějí od prodejce osobně poradit a nebo si přečíst jednotlivé 

hodnoty výrobku a dodatečně srovnat výrobek s konkurencí. Z nabízených skupin 

potravinových doplňků se nejvíce nakupuje protein, který je základ pro tvorbu svalové hmoty 

a následné regeneraci po náročném tréninku. Nejméně vyhledávanou skupinou potravinových 

doplňků pro respondenty jsou stimulanty a energizéry, které můžeme zakoupit v lékárnách 

v přírodní formě a to ve vitamínech nebo v látkách na podporu imunity a vitality.  

Při výběru výrobků dotazovaní kladou důraz na kvalitu, spolehlivost a dostupnost 

výrobku. Nejznámější značky pro respondenty, které se zabývají výrobou potravinových 

doplňků pro sportovce jsou českými výrobci Aminostar a Nutrend, které označili za nejvíce 

vyzkoušené.  

Zajímalo mě, co si respondenti myslí o škodlivosti potravinových doplňků. Odpověď na 

tuto otázku mě překvapila, respondenti si myslí, že je škodlivá, pokud není dodržováno 

správné dávkovaní. Důvodem je, že v minulosti tyto výrobky byly škodlivé a obsahovaly 

spoustu umělých látek. Postupem technologií a výroby v každém potravinovém doplňku, 

začaly obsahovat méně chemických látek a veřejnost postupně začala měnit názor na tyto 

výrobky. Pojem sportovní výživa pro respondenty je látka, která napomáhá sportujícímu 

jedinci a má vysokou zátěž, při které zlepší nebo vylepší svůj výkon, podpoří růst svalové 

hmoty a k regeneraci svalového aparátu. Za pomocí médií je veřejnost informovaná o 
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zakázaných látkách, které nesmí sportovní výživa obsahovat. Na základě těchto skutečností 

dokázali vyjmenovat zakázané látky a to Anabolické steroidy 6nebo Efedrin7.  

Informovanost na českém trhu pro veřejnost uvedli respondenti, že není úplná. Musí se 

ve vlastním zájmu informovat a to buď v odborné četbě, ve speciálních časopisech nebo po 

internetu. Dostupnost pro dotazované je, ale přesto málo, protože spousta výrobků, které se 

vyrábějí v zahraničí, obsahují látky, které na český trh nejsou povoleny. 

                                                 

6 Anabolické steroidy-  jsou látky podporující tvorbu bílkovin za pomocí mužského hormonu testosteronu. 

Používají se v lékařství po těžkých úrazech, přesto tyto látky sportovci užívaly. Při dlouhodobém užívaní tyto 

látky dochází poškození našeho organizmus- ničí játra a další důležité orgány, a proto tyto dané látky jsou 

zakázány. Čerpáno z http://www.steroidy.estranky.cz/ 

7Efedrin- je látka, která se používá v lékařství a to na léčení zduření nosních dutin, na nízký tlak atd. Tato látka 

je používaná při výrobě pervitinu. Ve sportu s kombinací s kofeinem je účinný na spalování tuků v těle.  

Při užívaní dlouhodobě této látky může dojít k závislosti jak fyzické, tak i psychické. Z toho důvodu je tato látka 

zakázaná. Čerpáno z  http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/e/efedrin 
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5. NÁMĚTY, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Spotřebitelé se vrací do prodejen díky uspokojení z nákupu a profesionálnímu chovaní 

ze strany prodávajícího. Zákaznici si navzájem sdělují kladné a záporné stránky prodejen se 

sportovní výživou, u kterých nakoupili. Nedílnou součástí je i vazba mezi výrobci a prodejci, 

kde výrobci zaručují kvalitu výrobků, který prodejce nabízí, a pro který se spotřebitel vrací. 

V dnešní době je nutné být kreativní a vytvářet, co nejatraktivnější reklamu pro 

potencionální zákazníky. U těchto potravinových doplňků a hlavně u výrobců bych se 

zaměřila na reklamu a to v televizních reklamních šotech 8 nebo v rádiích9.  

Doporučovala bych prodejnám se sportovní výživou propagaci na sportovních a 

regionálních akcích, kde je dlouhodobý náročný sportovní program. Při sportovních akcích  

mohou prodejny upozornit svým logem a dostat se tak do podvědomí možných zákazníků. 

Účastníkům soutěže může být k dispozici například pitný režim v podobě iontových nápojů, 

energetických tyčinek, nebo  výrobky na podporu energie. Přesto, ale prodejny musí počítat s 

tím, že účastnit se na těchto akci má velkou finanční náročnost. 

Prodejny, které propagují výrobky sportovních výživy, bych také navrhla veřejnou 

podporu sportovce, který je znám svými sportovními výsledky. Finanční náročnost sportovce 

je menší, protože se zaměřuje prodejna na jednoho jedince, který užívá měsíc několik 

výrobků a pak obměňuje druhy výrobků sportovní výživy.  

                                                 

8 Náklady na televizní reklamu se pohybuji od 300 000 Kč až do 1 500 000 Kč.  Celková cena za reklamu se 

odvíjí od doby trvání televizní reklamy, vysílání reklamy v televizním čase , opakovaní reklamy  několikrát za 

den až po vyhotovení reklamy v televizním studiu či v agentuře, která se specifikuje na reklamní šoty. 

9 V rádiích se reklama pohybuje za jedno vysílání po dobu měsíce od 20 000 – 250 000 Kč, kde celková cena je 

ovlivněna nahrávkou, která je buď to, klientova vlastní nahrávka a nebo je vytvořená za pomocí hlasů známých 

osobností. Dalším kriteriem je intervalová doba pouštění šotu a počet vysílaní za jeden měsíc. 
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Prodejny mají možnost se účastnit internetových portálů, kde do nejčtenějších portálu 

můžou umístit tzv. banner10, který vytváří reklamu internetovému obchodu dané prodejny a 

funguje i jako reklama pro prodejny kamenné.  

Prodejny na sebe mohou upozornit také reklamou v časopisech, zaměřený na zdravý 

životní styl (FIT styl, Pohyb) a nebo na daný sport (Muscle Fitness, Svět kulturistiky). Cena 

reklamy je závislá dle čísla stránky, na které je daná reklama, dále také na velikosti 

inzerovaného textu a času jak dlouho tato inzerce bude v časopise probíhat. 

Pro zvýšení prodeje těchto výrobku bych zvolila prodejnám se sportovní výživou 

zavedení zákaznických slev. Kdy při prvním nákupu nad určitou finanční částku, kterou si 

stanoví sama prodejna, by zákazník dostal kupón se slevou na dalším nákup. Při opakovaném 

nákupu by zákazník dostal kartu a členství s celoživotní slevou na tyto výrobky v dané 

prodejně. Potencionálního zákazníka prodejny může nalákat i dárek, který dostane po nákupu. 

Prodejny mohou také zvýšit prodejnost akčními balíčky, které si sama vytvoří a nebo na 

zákazníka zapůsobit soutěží, kde může vyhrát košík sportovní výživy.  

Letáky do schránek potencionálních zákazníků s nabídkou a reklamou prodejen je běžná 

součást našeho života. Pro nás některé je tato součást reklamy nudná a nezajímavá, proto tyto 

letáky vyhazujeme do koše, ale stále jsou tu zákaznici, které tento leták zaujme a přivede je na 

prodejny, kde nakoupí tyto výrobky. Pro prodejny  je tato reklama nejméně nákladná a 

nejvíce používaná, jak zákazníka zaujmout. Zaměřila bych se i na tuto formu reklamy, 

protože ji používají všechny prodejny, které nabízí jakékoliv zboží. 

 

                                                 

10 Banner – v češtině znamená „plakát“, v moderním světě kybernetiky se označuje jako reklamní proužek. 

Tento druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, 

případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z 

nejčastějších forem reklamy na internetu.  Zdroj: http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/banner.htm 
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6. ZÁVĚR 

Hlavní cílem této bakalářské práce byla analýza prodeje sportovních potravinových 

doplňků, jejich dostupnosti na území města Ostravy, jak pro sportovce provozující různé 

druhy sportů, tak pro širokou veřejnost. 

Ve své práci jsem použila komparaci firem zaměřených na prodej potravinových 

doplňků pro sportovce a to v prodejně Fitshop, Fullsport, které jsou nejvyhledávanější 

v městě Ostrava a největší maloobchodní síť prodejen Vitaland, která má v Ostravě tři 

prodejny. Při srovnání výše uvedených prodejen jsem zjistila, že prodejna Fullsport má 

největší nabídku tuzemských i zahraničních potravinových doplňků pro sportovce, oproti 

prodejně Vitaland, která preferuje své vlastní výrobky, jenž si sama vyrábí. Poslední 

z šetřených prodejen, Fitshop, se zaměřuje převážně na prodej zahraničních potravinových 

doplňků. 

Analýzu dotazovaní jsem prováděla v prodejně Fullsport, která je zaměřena na prodej 

sportovní výživy a sportovního oblečení, ve fitness klubu Vodní svět Sareza, kde jsou 

potravinové doplňky k dostání, dále mezi studenty Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB-TU 

Ostrava a v neposlední řadě možných potencionálních zákazníků na Masarykově náměstí 

v Ostravě. Dotazování proběhlo u 100 respondentů, kteří dotazník vyplnily a odevzdali zpět 

v mé přítomnosti, tímto jsem zajistila 100% návratnost dotazníků.  

Výsledkem veřejného dotazování bylo zjištěno, že výrobky sportovní výživy používají 

převážně lidé, kteří se rekreačně věnují sportu fitness. Informovanost o těchto výrobcích 

hledají ve sportovních časopisech a na internetu. Spotřebitele ovlivňuje cena výrobků, kvalita 

a spolehlivost.U určité části veřejnosti stále přetrvává názor, že tyto výrobky jsou škodlivé při 

nedodržení doporučeného dávkování. Část dotazovaných si pod pojmem sportovní výživa 

nedokáží určit přesnou definici. 

Nabídka prodeje potravinových doplňků v Ostravě je dostačující i přesto, že srovnávané 

prodejny se zaměřují na různý prodej těchto výrobků dle provedeného výzkumu. 
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Příloha č.1          1/1 

Srovnávací tabulky cen společných výrobků Firem 

Vitaland x Fullsport 
Rozdělení suplement ů Značky Vitaland  fullsport  

Anabolizéry Nutrend- Tribulus 120tab.     499,00 Kč      450,00 Kč  
  AllStar-Intensity  1 195,00 Kč      990,00 Kč  

Aminokyseliny Nutrend- Bcca 110 tab.     590,00 Kč      560,00 Kč  
  Nutrend- Amino 10 000  1 100,00 Kč   1 030,00 Kč  
  AllStar- Amino pro     995,00 Kč      889,00 Kč  
  Biotech- Liquid     550,00 Kč      625,00 Kč  
  Biotech- Mega Bcca     300,00 Kč      313,00 Kč  

Kloubní regenerace Nutrend- Flex drink     325,00 Kč      290,00 Kč  
Protein Nutrend- N.T     859,00 Kč      760,00 Kč  

  Nutrend- D.T  1 465,00 Kč   1 390,00 Kč  
  Nutend- Excelent 80 1Kg     835,00 Kč      720,00 Kč  
  Nutrend- Excelent 80 2 Kg  1 649,00 Kč   1 190,00 Kč  
  Aminostar- Rox 68  1 009,00 Kč      950,00 Kč  

Sacharidy Nutrend- B.I.G.  2 000,00 Kč   1 850,00 Kč  
  Nutrend- Suport 35     599,00 Kč      560,00 Kč  
  Nutrend- Winner 14 2,2 Kg     609,00 Kč      590,00 Kč  

Spalova če Nutrend- Carnifom ks.       44,00 Kč        35,00 Kč  
  Nutrend- Carnifom balení     419,00 Kč      350,00 Kč  
  Nutrend- Fat Direct     599,00 Kč      590,00 Kč  

Stimulanty, energizéry Nutrend- Carbosnack       24,00 Kč        20,00 Kč  
  Nutrend- Endurosneck       39,00 Kč        32,00 Kč  
  Nutrend- Taurin     295,00 Kč      300,00 Kč  
  Nutrend- Sleha       49,00 Kč        40,00 Kč  
  AllStar- Speed atack       60,00 Kč        70,00 Kč  

Vitamíny, minerály Aminostar- ZMA     685,00 Kč      570,00 Kč  
  Biotech- On Day     200,00 Kč      200,00 Kč  
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Příloha č. 1          1/2 

Fullsport x Fitshop 
Rozdělení suplement ů Značky Fullsport Fitshop 

Dymatize- X Pand     720,00 Kč      650,00 Kč  
Dymatize- X Pand Energy     720,00 Kč      650,00 Kč  
BSN- Nitrix     970,00 Kč      990,00 Kč  
Muscltech- Hallo 1Kg     870,00 Kč      850,00 Kč  
Muscltech- naNoVapor  1 050,00 Kč      869,00 Kč  

Anabolizéry Dymatize- X Pand v prášku     950,00 Kč      749,00 Kč  
Dymatize- Amino 300 tab.     530,00 Kč      450,00 Kč  

Aminokyseliny Dymatize- BCAA 200 tab.     477,00 Kč      420,00 Kč  

Kloubní regenerace Animal- Flex     620,00 Kč      890,00 Kč  
Muscltech- Cell-Tech 2 Kg     850,00 Kč      839,00 Kč  
Muscltech- Cell-Tech 3 Kg  1 150,00 Kč   1 049,00 Kč  

Kreatiny Ultimate- Kre-alkalyn     625,00 Kč      550,00 Kč  
Champion- Pure whey      950,00 Kč   1 050,00 Kč  
Scitec- Anabolic 2,3 Kg  1 330,00 Kč   1 388,00 Kč  
Scitec- 100% Profesional  1 340,00 Kč   1 395,00 Kč  

Proteiny Scitec- 100% Whey delite  1 330,00 Kč   1 485,00 Kč  
Cytogen- HyperMass 5 Kg     950,00 Kč      990,00 Kč  

Sacharidy Scitec- Jumbo     790,00 Kč      765,00 Kč  

Spalova če Kompava- Fit Chitosferin     420,00 Kč      390,00 Kč  

Vitamíny, minerály Animal- Park     949,00 Kč      980,00 Kč  
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Příloha č. 2          2/1 

Dotazník 

1.  Pohlaví? 

� Muž. 

� Žena. 

 

2. Do které věkové skupiny se řadíte? 

 

� do  18 let 

� 18 – 25 let 

� 25 – 35 let 

� 35 a více 

 

3.  Sportujete? 

 

� A) Ano, rekreačně. 

� B) Ano, aktivně. 

� C) Ano, účastním se soutěží ve sportu.  

� D) Ne.  

 

 

4. Jaké sporty nejčastěji provozujete? (vyjmenujte) 
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Příloha č. 2          2/2 

 

5. Do jaké příjmové skupiny spadáte? 

 

� A) do 10 000 Kč 

� B) 10 000 - 25 000 Kč 

� C) 25 000 - 30 000 Kč 

� D) 30 000  a výše Kč 

 

6. Užíváte nějaké potravinové doplňky? 

 

� Ano. 

� Ne.  /Pokud jste zvolili tuto odpověď.  Přejděte na otázku č. 15/ 

 

7. Kolik jste ochotni investovat měsíčně do sportovní výživy pro Váš sport? 

 

� A)   do  100 Kč 

� B)   101 - 500 Kč 

� C)   501 - 2000 Kč 

� D)   2001 a výše Kč 

 

8. V kterých prodejnách jste někdy nakoupili sportovní výživu?  

 

� Fullsport 

� Fitshop 

� Vitaland 

� Jiné 
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Příloha č. 2          2/3 

 

9. Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru obchodu se sportovní výživou? 

 

� A) Nízká cena 

� B) Akce, sleva 

� C) Značky, které prodejna nabízí 

� D) Personál 

 

10. Jakému typu obchodního řetězce se sportovní výživou dáváte přednost? 

 

� A) Kamennému obchodu, dávám přednost osobnímu kontaktu. 

� B) Internetové obchody (e-shopy), je to pro mě  pohodlné. 

� C) Nakupuji v kamenném i v internetovém obchodě. 

� D) Je mi jedno, kde nakoupím dané výrobky. 

 

11. Který druh potravinových doplňků nakupujete? (Prosím, zakřížkujte ano pokud, berete a pokud jste 

někdy brali a naopak.) 

 

Nabízející skupiny Ano  Ne 

Anabolizéry     

Aminokyseliny     

Kloubní regenerace     

Kreatiny     

Proteiny     

Sacharidy     

Spalovače     

Stimulanty, energizéry     

Vitamíny a minerály     
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Příloha č. 2          2/4 

 

12. Jaké značky sportovní výživy znáte?  ( Prosím, zakroužkujte ) 

 

� AllsStar, Aminostar, ATP, Axislabs, Biocen, Biotech, BSN, Carne Labs, Champion nutrition,Controlled 

labs, Dymatize, Eastlabs, Enervit, Extrifit, Fotogen, Gaspari nutrition, Interaktive nutrition, Iovate, 

Isostar, IssResearch, Kompava, Mega-pro, Multipower, MuscleTech, Nutrend, Nutriprodukt, NV, 

NXlabs, Optimum nutrition, PVL, REV, Sanas, Scift, Scitec nutrition, Stimul Quick, Sportlabs, Stacker, 

Sven, Syntax, Twinlab, Ultimate, Universal nutrition, Weider. 

 

13. Se kterými z těchto výše uvedených značek máte vlastní zkušenosti?  

     (Prosím, zakroužkujte) 

� AllsStar, Aminostar, ATP, Axislabs, Biocen, Biotech, BSN, Carne Labs, Champion nutrition,Controlled 

labs, Dymatize, Eastlabs, Enervit, Extrifit, Fotogen, Gaspari nutrition, Interaktive nutrition, Kováte, 

Isostar, IssResearch, Kompava, Mega-pro, Multipower, MuscleTech, Nutrend, Nutriprodukt, NV, 

NXlabs, Optimum nutrition, PVL, REV, Sanas, Scift, Scitec nutrition, Stimul Quick, Sportlabs, Stacker, 

Sven, Syntax, Twinlab, Ultimate, Universal nutrition, Weider. 

 

14. Proč jste si vybrali výrobek této  značky? ( Napište ) 

 

 

 

 

15. Myslíte si, že dnešní sportovní výživa je:  

 

� A) Škodlivá, obsahuje hodně zakázaných látek. 

� B) Škodlivá, jen pokud není dodržováno doporučované dávkování. 

� C) Není škodlivá. 

� D) Netuším, nikdy jsem se o to tak nezajímal (a). 
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16. Jaká je dle Vás dostupnost sportovní výživy ? 

 

� A) Dostačující 

� B) Nedostačující 

� C) Je, ale malá 

� D) Nevím, nikdy jsem se nezajímal (a). 

 

 

17. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o potravinových doplňcích? 

 

� A) Ano, dostatečně z letáků a propagace. 

� B) Informace se dají vyhledat v časopisech či na internetu. 

� C) Ne, žádné informace o potravinových doplňcích nejsou. 

� D) Nikdy jsem si nevšiml (a) reklamy na tyto výrobky.  

 

18. Napište prosím, co si myslíte že je sportovní výživa?  

 

 

 

19. Znáte látky, které nesmí být obsaženy v potravinových doplňcích pro sportovce? 

(Prosím, Uveďte) 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


