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Anotace 

Předložená bakalářská práce na téma „Analýza propagačního programu“ analyzuje 

komunikační propagační program Správy sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.  V první  

části práce je popsáno poslání a zaměření této firmy, řízené a vlastněné městem Chomutov. 

V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy komunikačního mixu  

a propagačních technik. Stěžejním cílem práce je  analýza současného propagačního 

programu firmy, její marketingové strategie, získání zpětné vazby od zákazníků  

a formulace  námětů pro další zlepšení a rozvoj propagace firmy. V praktické části  jsou 

popsány výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedené v měsíci  únoru – březnu 

2010, a kterým byla získána data o názorech klientů.  

Klíčová slova: propagace, komunikační mix, marketingový mix, dotazníkové šetření, 

corporate identity,  

 
 

Summary 

This bachelor thesis on the topic of “Publicity program analysis” examines the 

communication publicity program of a company called Správa sportovních zařízení 

Chomutov, s.r.o. (Sport Facilities Administration Chomutov, Ltd.). The first part of the 

thesis describes the mission and orientation of this company, which is managed and owned 

by the city of Chomutov. Basic communication mix terms and publicity techniques are 

described in theoretical part of this paper. The main goal of thesis is to analyze the current 

publicity program of the company, its marketing strategies, acquiring feedback from 

customers and making suggestions for further improvement and company publicity 

development. In the practical part of the thesis, the results of a questionnaire survey are 

described. This survey was undertaken in February and March 2010 and it collected data 

about client opinions.  

Key words: publicity, communication mix, marketing mix, questionnaire survey, 

corporate identity 
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1. Úvod, cíl práce 
 

Hlavním cílem každého podniku je prodat své výrobky a služby, tzn. podniky musí být  

na přeplněném trhu vidět a slyšet. Zejména v dnešní ekonomicky těžké době je to úkol 

nelehký. Firmy nastolují úsporná opatření a proto je velmi důležité zamyslet se nad každou 

vynaloženou korunou a nalézat nová, nízkorozpočtová řešení, jak se dostat do podvědomí 

zákazníka. Každá úspěšná firma zná svého zákazníka, jeho potřeby a přání a také dobře 

zvládá klíčové marketingové procesy: identifikace příležitostí, vývoj nového produktu 

nebo služby, přilákání zákazníka, udržení zákazníka a získání jeho věrnosti. Pokud 

společnost v některém z těchto procesů selže, nepřežije. Dobře propracovaný propagační 

program velice zvyšuje šance, že marketingové sdělení zasáhne správné publikum. To 

vede ke zvýšení objemu prodeje, dlouhodobé silnější pozici na trhu a zákaznické věrnosti 

[1, 2]. 

Ve Správě sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. pracuji jako referent propagace  

a dotačních titulů. Mým úkolem je, mimo jiné, propagace aktuálně nabízených služeb, 

spravování firemního webu, tvorba propagačních materiálů a vztahy s veřejností. Z tohoto 

důvodu jsem si vybrala i téma mé bakalářské práce „Analýza propagačního programu“. 

Doufám, že výsledky provedené analýzy budou pro firmu Správa sportovních zařízení 

Chomutov, s.r.o. přínosem. 

Cílem práce je zhodnotit aktuální stav využívání komunikačních prostředků ve firmě  

a na základě výsledků dotazníkového šetření identifikovat vhodné komunikační kanály 

k propagaci služeb a v neposlední řadě zjistit spokojenost zákazníků se službami. Práce je 

rozdělena do šesti kapitol. Po úvodní kapitole následuje charakteristika vybrané firmy, ve 

třetí kapitole jsou vysvětleny základní pojmy marketingové komunikace. Ve čtvrté kapitole 

je provedena analýza současného propagačního programu firmy a jsou zde prezentovány 

výsledky dotazníkového šetření. V předposlední kapitole jsou uvedeny návrhy a opatření 

ke zlepšení komunikačních prostředků a ke zlepšení služeb. V závěru je práce zhodnocena 

jako celek.  
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. (dále jen SSZ) je organizace zřízená 

Statutárním městem Chomutov. Hlavním cílem společnosti je vytvářet podmínky pro 

rekreační sportovní vyžití pro širokou veřejnost na Chomutovsku, pro činnosti sportovních 

oddílů a škol. Společnost vznikla v roce 1992 a je členem Sdružení zimních stadionů  

v České republice a členem Asociace bazénů a saun České republiky. Statutární město 

Chomutov, téměř výhradní vlastník společnosti, podporuje svou dotační politikou bohatý 

sportovní život ve městě. Je si vědomo, že sport není výdělečnou činností. V současné 

době Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. spravuje významná městská sportoviště 

a vytváří podmínky pro rozvoj sportu ve městě na vrcholové i rekreační úrovni. Zajišťuje 

na výše uvedených areálech kvalitní a cenově dostupné služby pro širokou veřejnost, 

sportovní kluby a školy. Je nutné rozlišit, jak firma marketingově působí na jednotlivých 

sportovištích. Některá sportoviště provozuje jako správce areálu s tím, že si tato zařízení 

krátkodobě či dlouhodobě pronajímají sportovní kluby či jiné organizované zájmové 

skupiny osob, na některých sportovištích zajišťuje firma provoz pro veřejnost včetně 

doprovodných služeb, někde zase ve volných „nepronajatých“ hodinách dokonce firma 

sama organizuje různé sportovní akce a události, pro využití areálů firma pronajímá nebo  

i organizuje svá zařízení pro kulturní či další mimosportovní akce, například výstavy. Toto 

rozdělení předurčuje i marketingové zaměření SSZ, jinými slovy možnosti propagace jsou 

omezené a mají smysl jen v přesně vymezených oblastech. To se pokusím popsat  

i u jednotlivých sportovišť [8]. 

 

2.1 Městská sportoviště 
 

MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

Dominantou Městských lázní je 50m plavecký bazén (obr. 1), kterých v ČR pomalu ubývá. 

Právě díky délce bazénu se zde konají významné sportovní soutěže, a to  

i na mezinárodní úrovni. Za zmínku jistě stojí např. plavecké závody EUROWAVES – 
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Obr. 1 Bazén 

Zdroj: Archiv SSZ 
 

Obr. 2 Městská sportovní hala 
Zdroj: Archiv SSZ 

 

mezinárodní paralympijská soutěž. Trénuje zde například Simona Baumrtová, která je 

v současné době plaveckou jedničkou v České republice. Součástí plavecké haly je i dětský 

bazén s minitobogánem, dvě skokanské věže a whirpool. Nejen sportovci, ale také široká 

veřejnost mohou navštívit finskou saunu, která je v současné době jediná v Chomutově  

i v Jirkově. Dále je v objektu Městských lázní fitness centrum, rehabilitační centrum, které 

nabízí nejen klasické masáže, ale také hydroterapii, nebo dokonalou relaxaci 

v hydromasážní rehabilitační vaně. Dále jsou zde i kondiční lázně, nebo solárium. 

Spinning centrum v Městských lázních nabízí 

jedinečný doplňkový program ke každé lekci 

spinningu. SSZ tak v Městských lázních 

působí hlavně jako správce areálu  

a pronajímatel. Lázně si tak najímají jako 

uživatelé soukromé organizace, z nichž 

největší jsou plavecká škola anebo plavecký 

oddíl Slavie. Současně však lázně ve 

vymezených časových úsecích slouží pro 

veřejnost. Zde se již nabízí uvažovat  

o propagaci a marketingu s cílem maximalizovat návštěvnost. Zároveň v Městských 

lázních SSZ sama provozuje kompletně fitness centrum, kondiční lázně a spinningové 

centrum. Jde zde již o komplexní službu, uživateli jsou zde téměř výhradně neorganizovaní 

jedinci tzv. na vstupenky [8]. 

 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA 

V Městské sportovní hale (obr. 2) se odehrává 

bohatý sportovní, ale i kulturní život. Halu 

využívají především sportovní kluby, které si 

pronajímají většinou dlouhodobě určité časové 

úseky, ale samozřejmě zde jsou i služby  

pro veřejnost. Pro tu je připraven mix cvičení 

pro všechny věkové kategorie. Jedná se o 

cvičení rodičů a dětí, cvičení pro seniory, 
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Obr. 3 Zimní stadion 
Zdroj: Archiv SSZ 

jumping, kombijumping, minijumping, dětský aerobic, basic aerobic, bodystyling, 

powerdance. Pro děti se každoročně připravují sportovní projekty jako je např. Jarní, Letní 

a Podzimní miniškoly sportu. Tyto projekty probíhají vždy o prázdninách v týdenních 

bězích a děti navštěvují všechna sportoviště. Dalším významným projektem je roční cyklus 

Sportovní informace [8]. 

 

ZIMNÍ STADION 

Ledová plocha Zimního stadionu (obr. 3) je 

z 90 % části využívána hokejovým klubem 

KLH, dlouhodobým nájemcem. Dále se 

ledová plocha pronajímá pro veřejnost  

a organizace. Doplňkově v zimních měsících 

si veřejnost může zabruslit v rámci 

pravidelného veřejného bruslení. Zde je 

poměrně malé pole působnosti pro 

marketingové činnosti [8]. 

 

SKATEPARK 

V lokalitě Kamenný vrch se nachází největší 

krytý uměle osvětlený skate bazén v ČR. Dále 

je zde mimoúrovňový street s pevnými 

překážkami. Skatepark v Chomutově (obr. 4) 

patří k nejmodernějším v České republice. 

SSZ zde zajišťuje téměř výhradně servis  

a správcování areálu, kde je vstupné pro 

veřejnost. Často jsou zde pak organizované 

akce některou ze sportovních organizací ze 

skateboardingu, jejichž propagaci se většinou zařizují sami nájemci areálu [8]. 

 

 

Obr. 4 Skatepark 
Zdroj: Archiv SSZ 
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VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO 

Tento sportovní areál nabízí velmi pestrou nabídku sportovního vyžití. Má tři hřiště, na 

kterých se hrají tenis, volejbal, basketbal, streetbal, hokejbal, házená, malý fotbal. Hlavním 

posláním SSZ je zde správcovství areálu [8]. 

Další provoz patřící pod SSZ je Letní stadion, na kterém se odehrávají fotbalové zápasy 

místního klubu, a dále zde trénuje atletický oddíl. 

Dalším tréninkovým hřiště pro fotbalisty je hřiště Dr. Jánského. Tato sportoviště provozuje 

SSZ téměř výhradně jako správce, organizaci sportovního života si určují sami nájemci. 

Doplňkově disponuje firma umělou ledovou plochou, která nabízí možnost bruslení 

v jakékoli roční době na umělém ledu a je dokonce přenositelná do různých lokalit. 

Souhrnně tak musí být marketingové zaměření cíleno na hodiny pro veřejnost, tzn. zacílení 

na návštěvnost a zvýšení zájmů o pronájmy a v neposlední řadě na propagaci vlastních 

služeb a organizovaných akcí vlastními silami [8]. 

 

2.2 Konkurenti na trhu 
 

Sledování konkurence patří mezi nejdůležitější činnosti v podniku. V Chomutově se 

nachází mnoho firem se stejným nebo podobným předmětem podnikání ve sportu  

a zaměřením na stejnou cílovou skupinu. Největším konkurentem na trhu v oblasti masáží 

a pohybových cvičení je Dům Salve, který se nachází i ve stejné lokalitě jako sportoviště 

SSZ. Dalšími významnými hráči v oblasti fitness a pohybových cvičení jsou Tiger relax 

Club, Sportovní hala Březenecká a Squash centrum Chomutov. V oblasti pořádání akcí pro 

děti v období prázdnin v průběhu celého roku je to Podkrušnohorský zoopark. V letních 

měsících je to zejména Kamencové jezero a TJ Veros. 

Obecně tak má SSZ velké konkurenty pro oblast pronájmů sportovišť u sportovní haly a 

venkovních stadionů, konkurence je značná i v oblasti služeb (fitness, spinning), již méně 

se konkurence projevuje u Zimního stadionu. Významně ale působí například  

i meziregionální konkurence pro Městské lázně, a to dokonce i z blízkého Německa, kam 

návštěvníci jezdí do moderních aquaparků.  
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3. Teoretické vymezení nástrojů marketingové komunikace 
 

Velmi často se stává, že sdělení o firmě jsou nejednotná. Výsledkem je, že zákazníci jsou 

často zmateni reklamou a různými komunikačními postupy [3]. 

 

3.1 Pojmy v marketingové komunikaci 
 

Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci  

a skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných 

hodnot. Komunikace znamená přenos, zpracování informací. Je to oboustranný proces, 

v jehož rámci musí odesílatel vytvořit jasné spojení s příjemcem. Efektivní komunikace je 

pojítkem každého vztahu. Marketingový komunikační mix – někdy nazývaný také jako 

propagační mix, se skládá z reklamy, podpory prodeje, public relations, osobního prodeje  

a nástrojů přímého marketingu, které firma užívá k dosažení marketingových cílů [1, 3]. 

Integrovaná marketingová komunikace je koordinace a integrace všech marketingových 

komunikačních nástrojů, kanálů a zdrojů v rámci firmy do uceleného programu, jenž 

maximalizuje dopad na spotřebitele za minimálních nákladů [1]. 

 

3.2  Integrovaná marketingová komunikace 
 

Podstatou integrované marketingové komunikace je marketingový mix. Propagace je 

jedním ze čtyř prvků marketingového mixu. Po léta platilo, že propagační aktivity 

zahrnovaly reklamu, podporu prodeje a činnosti spojené s osobní stránkou prodeje. Tento 

tradiční pohled se poněkud změnil v souvislosti s otázkou zodpovědnosti za výsledky. 

Nyní do propagace patří rovněž takové aktivity jako je databázový marketing, přímý 

marketing, sponzorský marketing, internetový marketing a vztahy s veřejností [1]. 
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Na obr. 5 jsou zobrazeny jednotlivé složky propagace – marketingové komunikace, která je 

jedním z čtyř prvků marketingového mixu. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Obr. 5 Složky marketingové komunikace 
Zdroj: [1] 

 

 
3.2.1 Reklama 

 
Reklama je klíčovým prvkem marketingového mixu. Dokáže ovlivnit vysoký počet 

geograficky rozptýlených zákazníků. Má ovšem i řadu nedostatků. Ačkoliv rychle zasáhne 

vysoký počet osob, je neosobní a pouze jednosměrná, nedokáže přinutit k pozornosti  

a reakci. Navíc je finančně náročná. Patří sem inzerce v novinách, televizní a rozhlasová 

reklama, vnější reklama, reklama v kinech a audiovizuální snímky. Výběru vhodného 

média předchází tyto fáze: rozhodnutí o dosahu, frekvenci a dopadu, výběr druhu média, 

výběr mediálních nosičů, rozhodnutí o časovém harmonogramu a mediální návyky 

zákazníků [2, 3, 7]. 

 

Produkt Cena Propagace Distribuce 

Reklama Podpora prodeje Osobní prodej 

Databázový 
marketing 

Přímý 
marketing 

Sponzorský 
marketing 

Internetový 
marketing 

Vztahy s 
veřejností 
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3.2.2 Podpora prodeje 
 

Podpora prodeje zahrnuje široký sortiment nástrojů, jako jsou kupony, soutěže, slevy, 

prémie, rabaty, akce, vzorky a další, které mají většinou velmi specifické vlastnosti. 

Přitahují pozornost zákazníků, silně je podněcují ke koupi a mohou dramaticky zvýšit 

upadající prodej. Podpora prodeje odměňuje rychlou reakci – reklama říká: „Kupte náš 

produkt!“ zatímco podpora prodeje vybízí: „Kupte jej hned!“. Zde je několik příkladů:  

kupte dva a třetí dostanete zadarmo, 

sbírejte kupony a při příští návštěvě za ně dostanete slevu, 

vyzkoušejte náš nový produkt po dobu 30-ti dní zdarma, 

vstupte do klubu věrných zákazníků a čerpejte výhodné služby atd.  

Podpory prodeje mají obvykle krátký život a nejsou tak účinné v budování dlouhodobé 

image značky jako reklama nebo osobní prodej [3, 6, 7]. 

 

3.2.3 Osobní prodej 
 

Prodejci jsou často nejdražší součástí marketingové komunikace. Měli by patřit mezi 

nejcennější aktiva firmy. Prodej je odborná práce, proto je potřeba, aby prodejci byli dobře 

vyškoleni a mohli svou práci vykonávat podle svých nejlepších schopností. Obchodní 

zástupce, prodavač, recepční, sekretářka a další podobné profese jsou pro většinu 

zákazníků tváří podniku. Jejich úloha je proto zásadní [1]. 

 
3.2.4 Přímý marketing 

 
Přímý marketing je interaktivní marketingová technika využívající jedno či více 

komunikačních médií k dosažení měřitelné odezvy poptávky či prodeje. Jde o cílené 

oslovení a komunikaci s přesně definovanými skupinami zákazníků [7]. 
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3.2.5 Sponzorský marketing 
 

Sponzoring je komunikační technika umožňující koupit či finančně podpořit určitou 

událost, pořad, publikaci a různá díla tak, že organizace získá příležitost prezentovat svou 

obchodní značku, název či reklamní sdělení. Sponzor dává k dispozici finanční částku nebo 

věcné prostředky a za to dostává protislužbu, která mu pomáhá k dosažení marketingových 

cílů. Sponzoring se většinou soustřeďuje na sportovní, kulturní a sociální oblast. Jestliže 

má firma pocit, že její reklama není dostatečně účinná, je sponzorský marketing jednou 

z oblastí, které stojí za úvahu [2, 7]. 

 
3.2.6 Internetový marketing 

 
Internet je nejrychleji se rozvíjejícím médiem marketingové komunikace. I v České 

republice prošel výraznou proměnou a dnes jej používají téměř 4 miliony lidí. Moderní 

internetový marketing nabízí řadu možností, jako např. e-mail marketing, firemní web  

a blog, extranetové aplikace, nebo virový marketing.  

Virový marketing je zpráva s reklamním obsahem, která je pro osoby, jež s ní přijdou do 

kontaktu natolik zajímavá, že ji samy šíří dál. Jde o to, jak získat zákazníky, aby si mezi 

sebou řekli o výrobku nebo službě. Důležité jsou zde rychlost, rozsah sdělení  

a samozřejmě také, že to téměř nic nestojí. Jen vymyslet tak originální a zajímavé sdělení, 

že ho lidé budou posílat dál [7]. 

 

3.2.7  Public relations 
 

Pomocí public relations (dále jen PR) dokáže firma oslovit mnoho potenciálních 

zákazníků, na které reklama nepůsobí – někteří raději přijmou zprávu či novinku než 

přímou nabídku ke koupi. Je to marketingová technika pro vytvoření pozitivní image 

firmy, získání sympatií a podpory veřejnosti i institucí, které mohou ovlivnit záměry firmy. 

PR je často podceňováno. Dobře promyšlená kampaň v této oblasti propojená s ostatními 

prvky komunikačního mixu však může být velmi účinná i hospodárná. Roste deficit času  

a pozornosti zákazníka. PR mají lepší šanci sdělení prosadit. Takové sdělení působí 
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neotřele a důvěryhodněji. PR mají potenciál vytvoření „šuškandy“ o nových výrobcích a 

službách. Mezi funkce PR patří tiskové zprávy, publicita produktu, veřejné záležitosti, 

lobbování, vztahy k investorům. Pracovníci PR oddělení odpovídají za přípravu tištěných 

materiálů určených k zasažení a ovlivnění cílových trhů. Jde o výroční zprávy, brožury, 

články, filmy, diapozitivy nebo videa. K budování firemní image slouží materiály, které 

umožňují identifikaci firmy. Loga, vizitky, stojany, brožury, znaky, firemní dopisní papír, 

uniformy, firemní auta, to vše jsou marketingové nástroje, které patří do corporate identity, 

součásti PR [2, 3, 7]. 

Corporate identity jsou všechny jevy, které činí firmu jedinečnou a odlišují jí od 

konkurence. Pokud chce mít firma úspěch, nesmí na veřejnost působit jako beztvará 

hmota, bez charakteru, bez stylu. Naopak čím víc je svá, osobitá, originální, tím je 

úspěšnější, lehce zapamatovatelná, důvěryhodná, zákazníci ji chápou jako autoritu a jsou 

ochotni za její výrobky a služby utratit své těžce vydělané peníze. Corporate identity je 

často charakterizována jako 4 vzájemně propojené prvky, kterými jsou: 

CORPORATE DESIGN 

Corporate design je „tvář“ firmy, pod kterou ji zná veřejnost a klienti. Patří sem název 

firmy, logo, barvený standard, typické jednotné písmo, firemní symbol či maskot, firemní 

slogan, firemní manuál.  

CORPORATE CULTURE  

Corporate culture je způsob, jakým se daná firma chová. Vizitkou firmy je i to, jak 

pozdraví vrátný či jak se ohlásí telefonistka.  

CORPORATE COMMUNICATIONS  

Corporate communications jsou nástroje, kterými firma komunikuje se svými klienty, 

s veřejností, s podnikatelskými subjekty, s orgány státní správy, s médii, s vlastními 

zaměstnanci atd. Součástí firemní komunikace jsou také komunikace marketingové. 

CORPORATE PRODUCTS  

Corporate products jsou produkty firmy, které jsou významnou součástí její identity. 

Kvalita, design, spolehlivost a další vlastnosti produktů přispívají k utváření obrazu o firmě 

[4]. 
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4. Analýza současného propagačního programu vybrané 

společnosti 

V této kapitole popíši současný propagační program firmy a představím výsledky 

provedené analýzy, která byla zaměřena na propagační program podniku a získání zpětné 

vazby ohledně spokojenosti s nabízenými službami podniku. 

 

4.1  Současný propagační program podniku 
 

4.1.1 Reklama 

SPOTY V RÁDIU 

Výrobu a odvysílání reklamních spotů zajišťuje firma Media marketing. Spoty jsou 

odvysílány v rádiích Hitrádio FM a Fajn rádio Agara a to na základě barterové smlouvy. 

V loňském roce byly odvysílány spoty na týdenní projekty pro děti - Jarní, Letní  

a Podzimní miniškolu sportu, dále na spinning centrum v Městských lázních, Víceúčelový 

sportovní areál Tomáše ze Štítného, Český skateboardový pohár, dny otevřených dveří  

ve Skateparku, letní provoz v Městských lázních, jednoroční cyklus pro děti Sportovní 

informace, německý prodejní veletrh Business Regio Chomutov, veřejné bruslení  

nebo vánoční bruslení na Zimním stadionu.  

Příklad spotu na Jarní miniškolu sportu byl v následujícím znění: 

A nyní si poslechněte, co všechno Vaše děti naučíme. Vítejte v Jarní miniškole sportu.  

Od 15. do 19. února si Vaše děti vyzkouší bruslení, skoky do vody, míčové hry, nebo 

plavání. Přihlášky zasílejte do Městské sportovní haly Chomutov. Jarní prázdniny 

v pohybu! Více na www.ssz-chomutov.cz. 

 

PLAKÁTY A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

Výrobu plakátů a propagačních materiálů si firma většinou zajišťuje svépomocí. 

Vyvěšovány jsou na všech sportovištích firmy, u spřátelených firem, 1x měsíčně se 

obměňují plakátovací plochy v městské hromadné dopravě, dále ve vývěsní skřínce  
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na hlavním tahu Palackého ulice v Chomutově a na veřejných místech (např. Nemocnice 

s poliklinikou, Městská knihovna atd.) Dále firma přidává akce do Kalendáře akcí města 

Chomutov (viz příloha č. 1), který vydává zřizovatel firmy a to město Chomutov.   

Na obr. 6 vidíme plakát na výstavní a prodejní veletrh Business Regio, na kterém se 

prezentovali němečtí vystavovatelé. 

 
Obr. 6 Plakát Business Regio 

Zdroj: Archiv SSZ 

 

INZERÁTY V REGIONÁLNÍM TISKU 

V současné době se inzerce v místním tisku využívá velmi nárazově, protože je pro firmu 

finančně náročná. Z toho důvodu se SSZ snaží prosadit své zprávy v tisku formou PR. 

V minulých letech byly inzeráty zadávány na základě barterové smlouvy s Chomutovským 

deníkem. Příklad inzerátu lze vidět na obr. 7.  

 
Obr. 7 Inzerát  

Zdroj: Archiv SSZ 
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4.1.2 Internetový marketing 

Stávající webové stránky (obr. 8) byly vytvořeny v roce 2007 a patří k nejvyužívanějším 

komunikačním kanálům. Firemní stránky jsou pravidelně aktualizovány. Nalezneme zde 

aktuální provozní doby, kontakty na všechna sportoviště, aktuality a tipy na akce, 

sportovní anketu, představení a historii společnosti. Dále firma pravidelně zasílá měsíční 

infomail „Kam za sportem“ (viz příloha č. 2) o akcích a provozních dobách na e-mailové 

adresy z databáze kontaktů, dále na weby zabývající se volnočasovými aktivitami 

v regionu např. www.mujchomutov.cz, www.kudyznudy.cz, atd. a samozřejmě také  

do regionálních médií. V oblasti e-marketingu platí firma pouze za pronájem domény a to 

cca 2 000 Kč ročně. 

 
Obr. 8 Webové stránky společnosti 

Zdroj:[8] 

 
4.1.3 Public relations 

Oblasti PR je ve firmě věnována velká pozornost. Do regionálního tisku jsou pravidelně 

zasílány tiskové zprávy. Nejčastěji jsou zasílány pozvánky na sportovní akce a následně 

zhodnocení akce s fotodokumentací. Na obr. 9 je uveden článek o Letní miniškole sportu. 

Za tyto zprávy firma neplatí. 
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Obr. 9 Článek v Chomutovských novinách 
Zdroj: [9] 

 

4.1.4 Podpora prodeje 

Firma nabízí jedinečný Spinning program v Chomutově. Ke každé zakoupené hodině může 

zákazník zdarma navštívit plavecký bazén, finskou saunu, nebo fitness centrum. Dále 

nabízí výhodné permanentky, dárkové poukazy jako výhodné balíčky služeb (viz obr. 10), 

nebo jako konkrétní službu na přání zákazníka. 

 

 

Obr. 10 Dárkový poukaz 
Zdroj: Vlastní fotografie 
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4.1.5 Image podniku 

Logo (obr.11) patří mezi nejvýznamnější charakteristiky firmy. Ať už se jedná  

o dopisy, vizitky (obr. 12), novoročenky, propagační materiály, výroční zprávy atd. Logo 

nalezneme i na firemních autech, na zaměstnaneckých uniformách, budovách, recepcích. 

 
Obr. 11 Logo společnosti 

Zdroj: SSZ 

 

 
Obr. 12 Vizitka 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 

4. 2  Analýza komunikačního mixu 
 
V dnešní době je téměř nezbytné navrhovat komunikační programy pro specifické 

segmenty, mikrosegmenty či jednotlivce, protože ti se od sebe velmi liší. V souvislosti  

s novými technologiemi se firmy musí ptát, jakou cestou se dostat ke svému zákazníkovi,  

a samozřejmě také vědět, zda je zákazníkem s výrobkem či službou spokojen [3]. 

Pro dotazníkové šetření jsem si určila následující cíle: 

 oslovení dostatečného počtu respondentů, 

 získání strukturovaných informací pro charakteristiku souboru respondentů, 

 sběr dat o názorech respondentů na reklamu, propagaci, známost firmy SSZ apod., 

 sběr dat o názorech respondentů ohledně spokojenosti se službami SSZ.  
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Sběr dat probíhal od února do března 2010. Nástrojem sběru dat byly standardizované 

dotazníky, které obsahovaly 4 otevřené, 2 polootevřené a 13 uzavřených otázek. 

Dotazování probíhalo formou elektronického dotazníku (viz příloha č. 3), který byl 

umístěn na internetu na sociální síti Facebook a zároveň byl rozeslán na cca 800 

emailových adres. Součástí dotazníku byla informace o průzkumu a žádosti o vyplnění 

dotazníku. 

Metodu elektronického dotazování jsem si zvolila z důvodu rychlého a nízkonákladového 

sběru dat. Použita byla metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing - on-line 

dotazování pomocí internetu), která je nejmladší metodou v průzkumu trhu. 

Průzkum byl realizován na vzorku 316 respondentů. Cílovou skupinou byli obyvatelé 

okresu Chomutov starší 15 let. Data jsem vyhodnocovala v programu Excel. Níže jsou 

uvedená přesná čísla v tabulkách, kde jsou v prvním sloupci uvedeny všechny odpovědi 

včetně těch, kteří neodpověděli. V druhém sloupci jsou uvedena procenta z těchto 

odpovědí a ve třetím sloupci jsou spočítána procenta bez těch, kteří neodpověděli. Pokud 

jsou odpovědi v tabulce rozděleny na odpovědi mužů a žen, jsou zde zobrazeny přímo 

odpovědi bez těch, kteří neodpověděli. 

Otázka č. 1: Jak často sportujete? 

Tabulka 1 Jak často sportujete? 

  Počet 
odpovědí 

% všech 
odpovědí 

% 
platných 
odpovědí 

Vůbec 21 6,6 6,7 

Příležitostně 98 31 31,1 

Alespoň 1 x měsíčně 14 4,4 4,4 

1 x týdně 58 18,4 18,4 

2 x týdně a více 124 39,2 39,4 

Celkem 315 99,7 100 

Neodpověděli 1 0,3  
CELKEM 316 100  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z 315 respondentů více než 62 % uvedlo, že pravidelně sportují a dalších 31 % 

odpovědělo, že alespoň příležitostně. Domnívám se tak, že vzorek respondentů je 

kompetentní k odpovědím z dotazníku, jelikož disponuje určitými informaci o sportu  



Michaela Leichtová: Analýza propagačního programu 

17 
 

a sportovištích, což umožňuje subjektivní zhodnocení poskytovaných služeb. Výčet 

odpovědí v tabulce 1. 

 

Otázka č. 2: Jak často navštěvujete následující sportoviště? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sportovní hala
Bazén

Fitness
Spinning

Sauna
Rehabilitace

Zimní stadion
Skatepark

Víceúčelové hříště Tomáš

Návštěvnost

Nenavštěvuji

Příležitostně

Alespoň 1 x měsíčně

1 x týdně

2 x týdně a více

 

Obr. 13 Graf návštěvnost 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vcelku logicky největší počet respondentů navštěvuje bazén v Městských lázních a nejméně 

oslovených zná Skatepark jako určitým způsobem nejvíce specifické sportoviště, který je 

určen úzké cílové skupině (grafické znázornění na obr. 13). Z důvodu velikosti je tabulka 

vložena v příloze č. 4. 
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Otázka č. 3: Jste spokojeni se službami na těchto sportovištích? 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sportovní hala
Bazén

Fitness
Spinning

Sauna
Rehabilitace

Zimní stadion
Skatepark

Víceúčelové hřiště Tomáš

Spokojenost

Velmi spokojen/a

Spíše spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Velmi nespokojen/a

 
 

Obr. 14 Graf spokojenost na sportovištích 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z grafu (obr. 14), celkově je spokojenost poměrně vysoká, nadprůměrně pak u 

nově vybudovaných sportovišť spinningu, Víceúčelového hřiště Tomáše ze Štítného  

a Skateparku, vysoká spokojenost je i s Městskou sportovní halou, stále moderní. Nižší 

míru spokojenosti pak respondenti projevili u velkých areálů Zimního stadionu (stavba 

z 50 let min. století) i Městských lázní, dnes již zastaralých dlouhodobě z titulu finančních 

prostředků nedostatečně renovovaných a udržovaných. Z důvodu velikosti je tabulka 

vložena v příloze č. 5. 
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Otázka č. 4: Navštěvujete i jiná sportoviště v Chomutově? Napište, prosím, která a 

proč chodíte právě tam. 

 

Navštěvujete i jiná sportoviště?

18%

18%

30%

12%

19%
3%

Tělocvičny na ZŠ
Sportovní hala Březenecká
Squash centrum
Kamencové jezero
Dům Salve
ostatní

 

Obr. 15 Graf konkurence 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Škála odpovědí na tuto otázku je značně široká. Jelikož se jednalo o otevřenou otázku, 

dostali respondenti širší prostor pro zdůvodnění svých preferencí při volbě sportoviště – 

tato otázka tedy umožnila také zpětnou vazbu na úroveň služeb SSZ skrze srovnání 

s konkurenčními firmami. Nejčastěji respondenti uváděli Squash centrum Chomutov a to 

z důvodu dobré dostupnosti, pěkného prostředí, kvalitních služeb a existence dětského 

koutku. V Domě Salve oceňovali především krásné prostředí a jednání se zákazníkem. Dále 

respondenti  uváděli  tělocvičny na základních školách, v letních měsících Kamencové 

jezero, bowling centra, TJ Veros, sportování v přírodě, Fitness Věra, Heat centrum. 

Celkový výpis všech odpovědí v příloze č. 6. Grafické znázornění na výše uvedeném  

obr. 15. 
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Otázka č. 5: Který faktor je pro Vás nejdůležitější při nákupu služeb? 

Tabulka 2 Nejdůležitější faktor při nákupu služeb 

 

Počet 

odpovědí 

% všech 

odpovědí 

% platných 

odpovědí 

Cena nabízených služeb 51 16,1 16,3 

Kvalita služeb 102 32,3 32,6 

Komplexnost služeb - vše pod jednou 

střechou 
24 7,6 7,7 

Dostupnost / vzdálenost od bydliště 

nebo práce 
48 15,2 15,3 

Pěkné prostředí / kvalitní vybavení 45 14,2 14,4 

Jednání se zákazníkem 36 11,4 11,5 

Jiné 7 2,2 2,2 

Celkem 313 99,1 100 

Neodpověděli 3 0,9  

CELKEM 316 100  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z dotazníků celkem jednoznačně vyplývá, že rozhodující je pro zákazníky kvalita, cena 

rozhoduje jen z jedné šestiny – grafické znázornění v příloze č. 7. Zřetelnější je, když 

sloučíme faktory kvalitativní (prostředí, jednání se zákazníkem) – grafické znázornění 

v příloze č. 8. Výčet odpovědí nabízí tabulka 2. 

 

Otázka č. 6: Znáte firmu Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.? 

Tabulka 3 Znáte SSZ? 

  
Počet 

odpovědí 
% všech 
odpovědí 

% platných 
odpovědí 

Ano 231 73,1 74 

Ne 81 25,6 26 

Celkem 312 98,7 100 

Neodpověděli 4 1,3  

CELKEM 316 100  

Zdroj: Vlastní zpracování 

74 % respondentů odpovědělo, že firmu zná (viz tabulka 3). Grafické znázornění v příloze 

č. 9. 
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Otázka č. 7:  Odkud se dovídáte o akcích a provozních dobách? 

0 20 40 60 80 100 120

Spoty v rádiích

MHD

Webové stránky firmy

Ost. Webové stránky

Letáčky na recepcích

Kalendář akcí města

Články v tisku

Od přátel/rodiny

Nemám žádné info

infomail SSZ

Odkud se dovídáte o akcích a provozních dobách?

ženy
muži

 

Obr. 16 Graf komunikační kanály 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 
Z obr. 16 je zřejmé, že mezi nejvýznamnější komunikační kanály patří tzv. „šuškanda“ –

přátelé, rodina, dále články v tisku a dalším významným zdrojem informací je Kalendář 

akcí města Chomutov. Primárním zdrojem informací o akcích pro muže jsou články  

v místním tisku a přátelé. Zajímavé je, že ženy více sledují informační zdroje, ale zároveň 

vyšší procento žen uvedlo, že nemají žádné info. Tabulka odpovědí v příloze č. 10. 
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Otázka č. 8: Motivují Vás k nákupu služeb různé formy podpory prodeje? 

 

Tabulka 4 Motivuje Vás k nákupu podpora prodeje? 

Jsem 

  Muž Žena CELKEM 

Počet 
odpovědí 

45 48 93 
Rozhodně ano 

% 29,60% 29,60% 29,60% 

Počet 
odpovědí 

41 67 108 
Spíše ano 

% 27,00% 41,40% 34,40% 

Počet 
odpovědí 

17 13 30 
Nevím 

% 11,20% 8,00% 9,60% 

Počet 
odpovědí 

36 30 66 
Spíše ne 

% 23,70% 18,50% 21,00% 

Počet 
odpovědí 

13 4 17 
Rozhodně ne 

% 8,60% 2,50% 5,40% 

Počet 
odpovědí 

152 162 314 
CELKEM 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Z tabulky 4 vyplývá, že podpora prodeje významně motivuje respondenty k nákupu služeb. 

Pro ženy jsou podpory prodeje významnějším motivačním faktorem v porovnání s muži. 

Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 11. 
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Otázka č. 9:  Jak často navštěvujete webové stránky Správy sportovních zařízení 

Chomutov, s.r.o.? 

Tabulka 5 Návštěvnost webu SSZ 

Jsem 

  Muž Žena CELKEM 

Počet 
odpovědí 49 32 81 

Nenavštěvuji, nezajímá mne to 
% 32,20% 19,90% 25,90% 

Počet 
odpovědí 33 44 77 Nenavštěvuji, neznám www 

adresu 
% 21,70% 27,30% 24,60% 

Počet 
odpovědí 37 41 78 

Několikrát do roka 
% 24,30% 25,50% 24,90% 

Počet 
odpovědí 15 26 41 

Nejméně 1x za měsíc 
% 9,90% 16,10% 13,10% 

Počet 
odpovědí 11 11 22 

Nejméně 1x za 14 dní 
% 7,20% 6,80% 7,00% 

Počet 
odpovědí 7 7 14 

Nejméně 1x do týdně 
% 4,60% 4,30% 4,50% 

Počet 
odpovědí 152 161 313 

CELKEM 
% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky 5 vyplývá, že webové stránky jsou respondenty navštěvovány velmi nepravidelně 

nebo vůbec. Muži nenavštěvují stránky z nezájmu více než ženy. Můžeme je označit za 

pasivní příjemce informací/reklamy, zatímco ženy vyhledávají informace o sportovních 

akcích aktivněji. Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 12. 
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Otázka č. 10: Líbí se Vám webové stránky Správy sportovních zařízení Chomutov, 

s.r.o.? 

Tabulka 6 Atraktivita webu SSZ 

  
Počet 

odpovědí 
% všech 
odpovědí 

% platných 
odpovědí 

Výborné 17 5,4 8,4 

Velmi dobré 75 23,7 36,9 

Průměrné 93 29,4 45,8 

Podprůměrné 12 3,8 5,9 

Nevyhovující 6 1,9 3 

Celkem 203 64,2 100 

Neodpověděli 113 35,8  

CELKEM 316 100  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Respondenti hodnotili webové stránky jako velmi dobré až průměrné. Grafické zpracování 

v příloze č. 13. Výčet odpovědí zachycuje tabulka 6.  

 

Otázka č. 11: Četl/a jste v poslední době článek v novinách o aktivitách Správy 

sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.? 

Tabulka 7 Četl/a jste článek o aktivitách SSZ? 

  
Počet 

odpovědí 
% všech 
odpovědí 

% platných 
odpovědí 

Ano 94 29,7 29,9 

Ne 220 69,6 70,1 

Celkem 314 99,4 100 

Neodpověděli 2 0,6  

CELKEM 316 100  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 7 vyplývá, že 30% respondentů zaregistrovalo v novinách informaci o aktivitách 

SSZ. Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 14. 
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Otázka č. 12: Měl/a byste zájem o pravidelný infomail (1/měsíc) o aktivitách Správy 

sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. a jednotlivých sportovištích? 

 

Tabulka 8 Zájem o infomail 

  
Počet 

odpovědí 
% všech 
odpovědí 

% platných 
odpovědí 

Ano 86 27,2 27,3 

Ne 229 72,5 72,7 

Celkem 315 99,7 100 

Neodpověděli 1 0,3  

CELKEM 316 100  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 8 je zřejmé, že 27 % respondentů projevilo zájem o pravidelný infomail. Z velké 

části se jednalo o ženy. Grafické zpracování odpovědí je v příloze č. 15. Toto zjištění opět 

potvrzuje předpoklad, že muži jsou spíše pasivními příjemci informací, čemuž by měla být 

uzpůsobena také forma reklamního sdělení. 

 

Otázka č. 13: Pokud ano, napište, prosím, svou emailovou adresu 

Zájem o pravidelný měsíční infomail projevilo 79 respondentů (z velké části ženy), kteří 

uvedli svou emailovou adresu.  

 

Otázka č. 14: Místo pro Vaše náměty, připomínky  
Tato otázka byla otevřená a nejvzpomínanějším tématem pro respondenty byly Městské 

lázně. Respondenti oceňovali jejich velmi dobrou dostupnost a přáli si zachování 

Městských lázní. Dále respondenti postrádají kvalitní služby, proaktivní přístup 

k zákazníkovi a pěkné moderní vybavení, což koresponduje s výsledky u otázky č. 5 „Který 

faktor je pro Vás nejdůležitější při nákupu služeb?“Celkový výpis odpovědí je 

v příloze č. 16. 
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Otázka č. 15: Chybí Vám v Chomutově nějaká služba v oblasti sportu nebo kultury? 
 

Co Vám v Chomutově chybí?

20%

14%

34%

14%

12%
6%

koncerty

divadlo

nové formy cvičení

dětské koutky

dráha na in-line brusle

ostatní

 
Obr. 17 Graf co Vám v Chomutově chybí? 

Zdroj:Vlastní zpracování 

I zde měli dotázaní možnost se rozepsat, neboť se opět jednalo o otevřenou otázku. Nejvíce 

si respondenti psali o nové formy cvičení jako je zumba (nejvíc hlasů), pilates, powerjoga, 

powerplate, bosu, cardio zony a cvičení pro ženy středního věku. Dále by dotázaní uvítali 

více sportovních aktivit po 18 hodině a o víkendu by ocenili sportovní vyžití pro rodiče a 

děti. V oblasti kultury by obyvatelé okresu Chomutov preferovali více koncertů známých, 

ale také regionálních skupin. Dále dotázaní uváděli přání, aby město Chomutov mělo 

stálou divadelní scénu a podporovalo amatérské divadelní soubory. Zejména ženy 

upozorňovaly na v dnešní době téměř nutnost dětských koutků, kam by mohly ratolesti 

„odložit“ a jít si na hodinku zacvičit. Dále respondenti uváděli dráhu pro in-line bruslaře, 

taneční kurzy, aquapark, multikino a další. Grafické zpracování na obr. 17. Celkový výpis 

odpovědí je v příloze č. 17.  

 

Grafy k otázkám týkající se demografie jsou součástí přílohy č. 18.  
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5.  Návrhy a doporučení 

V následující kapitole představím návrhy a doporučení, které se opírají o názory 

respondentů a o odbornou literaturu. 

 

5. 1 Zhodnocení analýzy  
 

Z analýzy vyplynulo, že současný komunikační program podniku je nastaven dobře. Dále 

bylo zjištěno, že zákazníci jsou se službami na sportovištích SSZ spokojeni. Upřednostňují 

kvalitativní faktory v oblasti služeb, tzn. kvalitu služeb, jednání se zákazníkem, nebo pěkné 

prostředí.  

 
 

5. 2 Návrhy na zlepšení marketingové komunikace 
 

MUŽI versus ŽENY  

Dotazníkové šetření ukázalo, že ženy jsou aktivní ve vyhledávání informací o sportovních 

aktivitách, zajímají se o ně, zatímco muže současné komunikační techniky neoslovují. 

Doporučuji zaměřit se na tuto cílovou skupinu a zamyslet se nad novou marketingovou 

komunikační strategií, která by muže oslovila. Mohlo by se jednat např. o propagaci 

sportovních akcí na pivním tácku. V dnešní ekonomicky těžké době se však tento návrh dá 

jen těžko realizovat, protože firma hledá pouze nízkonákladové cesty. 

 
WEBOVÉ STRÁNKY 

Respondenti v rámci dotazníkového šetření ohodnotili webové stránky společnosti jako 

velmi dobré až průměrné. Firma si také uvědomuje, že její webové stránky mají jisté 

rezervy. Doporučuji změnit stránky tak, aby provozní doby, ceníky a další informace byly 

k dispozici po kliknutí na určitý odkaz. V současné době jsou totiž tyto informace pouze ve 

formátu pdf v sekci Ke stažení a mnoho lidí si je nedokáže otevřít. Nehledě na to, že je 
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velmi složité vůbec tyto informace najít. Dále bych přidala fotogalerii, ta v současné době 

vůbec na stránkách není, a tipy na víkend, které by mohly přitáhnout lidi, kteří sportují 

příležitostně. Každý provoz by měl nabídnout po rozkliknutí služby, které můžeme 

potenciálnímu zákazníkovi prodat, tzn. u Městských lázní by nabídka zněla spinning 

centrum, bazén, fitness centrum rehabilitace atd. A u každého by byla nabídka služeb, 

provozní doba, fotogalerie, ceník. V současné době se po rozkliknutí Městských lázní 

objeví, adresa, kontakty, což jsou jistě také užitečné informace, ale ty potenciálního 

zákazníka do firmy nepřitáhnou. 

 

KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM 

Doporučuji firmě založit profily na sociální síti Facebook nebo Twitter. Založení je zdarma 

a myslím si, že by tento krok mohl být dost důležitý v oblasti komunikace se zákazníkem, 

protože i na firemních stránkách diskuse chybí. Naslouchat přáním zákazníků je velmi 

důležité. Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že významným komunikačním kanálem 

je tzv. „šuškanda“. Proto firmě doporučuji zaměřit se na své stávající zákazníky, vytvořit 

např. program pro VIP zákazníky, kteří budou čerpat zvýhodněné služby, budou pro ně 

pořádány zvýhodněné akce. Nejlevnější a nejdůvěryhodnější reklamou je vlastní, 

samozřejmě spokojený, zákazník. 

 
FIREMNÍ IMAGE 

Doporučuji firmě zpracovat manuál jednotného vizuálního stylu, tzn. zpracovat šablonu  

pro psaní firemních dopisů, zvolit písmo a jeho velikost, definovat používání loga 

společnosti. Dále doporučuji sjednotit firemní e-mailové adresy tak, aby všichni 

zaměstnanci měli „koncovku“ ssz-chomutov.cz, např. propagace@ssz-chomutov.cz. Dále 

by bylo dobré udělat nové, zajímavější polepy firemních aut. Mobilní reklama na autech 

zasáhne poměrně mnoho potenciálních zákazníků. Dále jsou to také vlastní zaměstnanci, 

kteří hrají významnou roli v budování pozitivní image podniku. Každý pracovník, který je 

v přímém kontaktu se zákazníkem, by měl vědět, že jeho chování k zákazníkovi zanechává 

určitý dojem o firmě. Dále doporučuji každé čtvrtletí vydávat firemní bulletin, kde vedení 

firmy bude informovat o cílech a akcích na další čtvrtletí, úspěších za minulé čtvrtletí 

apod.  
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PODPORA PRODEJE 

Jak jsem zmiňovala výše, doporučuji zavést VIP programy, dále pak soutěže (výtvarné, 

vědomostní apod.) pro děti např. o rodinné vstupné. Dále bych doporučovala nechat 

vyrobit propagační předměty, které by sloužily jako malé pozornosti pro věrné zákazníky, 

pro děti, které se zúčastňují sportovních projektů pořádaných SSZ. Dále bych nechala 

vyrobit různé typy samolepek, které se dají nalepit prakticky kamkoli; samozřejmostí jsou 

sportoviště SSZ, ale mohou se vylepit i u spřátelených firem.  

 

5. 3 Návrhy na zlepšení a rozšíření poskytovaných služeb 
 

DĚTSKÉ KOUTKY 

Pokud by se našly finance, rozhodně doporučuji rozšířit nabídku služeb o dětský koutek.  

I z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že maminky by tuto službu velmi ocenily.  

A právě tato cílová skupina chodí za sportem tam, kde dětské koutky jsou. Dětský koutek 

bych doporučila umístit do Městské sportovní haly z důvodu dobré dostupnosti  

i z ostatních sportovišť a také proto, že sportovní hala nabízí volné prostory k realizaci 

tohoto projektu. 

 

ROZŠÍŘENÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT 

Firma by měla pečlivě sledovat nabídku konkurence. Doporučuji rozšířit nabídku cvičení 

pro ženy o nové moderní pohybové aktivity, např. zumbu, o kterou si respondentky 

v dotazníkovém šetření nejvíce psaly. Dále zde chybí aktivity pro ženy středního věku, 

které by ocenily klidnější cvičení, např. pilates, joga, powerjoga. Dále si myslím, že by 

stálo za zkoušku „vyjet“ 2x ročně s projektem proti obezitě. Jednalo by se o jarní  

a podzimní tříměsíční kurzy. V rámci kurzu by klient obdržel vypracovaný jídelníček  

a tréninkový plán „na míru“. Těchto programů na hubnutí je u konkurence jistě mnoho,  

ale výhodou SSZ je různorodost sportovišť, na které může klienta poslat. Tedy pokud 

někdo nerad cvičí ve fitness centru, může si jít zahrát tenis, zaplavat atd.  
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KVALITA SLUŽEB 

Kvalitu služeb respondenti postavili na první místo. Firma byla v současné době 

vyrozuměna Ministerstvem práce a sociálních věcí, že obdrží finanční prostředky  

na projekt „Školení je šance“, který podávala už v loňském roce. Cílem tohoto projektu je 

vzdělávání všech zaměstnanců firmy a prohlubování znalostí, které jsou potřebné k výkonu 

jejich práce. Např. nabídka služeb v rehabilitačním centru se rozšíří o nové typy masáží, 

a firma tak dokáže držet krok s konkurencí. Všichni zaměstnanci, kteří jsou v přímém 

kontaktu se zákazníkem, budou pravidelně školeni, jak se zákazníkem jednat, jak řešit 

konfliktní situace atd. V moderních firmách orientovaných na zákazníka je také běžnou 

praxí, aby alespoň 1 x za půl roku navštívil všechny provozy nezávislý člověk, který netrpí 

„provozní slepotou“ a odhalil možné rezervy, chyby apod. Pro takovéto akce je potřeba 

získat podporu každého jednoho vedoucího provozu, což může být mnohdy problematické. 

Ne každý to bere jako pozitivní kritiku.  
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6. Závěr 
 
Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit aktuální stav používaných komunikačních nástrojů 

ve firmě Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. a na základě výsledků provedené 

analýzy identifikovat vhodné komunikační kanály. V první části práce jsem 

charakterizovala firmu Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., vysvětlila teoretické 

pojmy v marketingové komunikaci. Analýzou komunikačního propagačního mixu jsem se 

zabývala v kapitole čtyři. Pro zhodnocení stávajícího komunikačního programu jsem 

zvolila dotazníkové šetření, kterého se zúčastnil určitý počet respondentů pomocí on-line 

dotazování po internetu. Otázky byly zaměřeny na komunikační propagační program, ale 

také jsem se snažila získat zpětnou vazbu na otázky týkající se spokojenosti 

s poskytovanými službami a také naznačit spokojenost se službami poskytované 

konkurencí.  

 

Výsledky ukázaly, že respondenti jsou se službami na sportovištích spokojeni; zejména  

na nových moderních sportovištích je spokojenost vysoká. Důležité jsou pro ně kvalitativní 

faktory, tzn. kvalita služeb, jednání se zákazníkem a pěkné prostředí. Cena rozhoduje 

pouze z jedné šestiny. Na těchto kvalitativních faktorech firma zapracuje pomocí získané 

dotace z fondů Evropské unie, kdy se všichni zaměstnanci SSZ budou proškolovat po dobu 

dvou let. Dále bylo zjištěno, že webové stránky firmy jsou pro návštěvníky nezajímavé  

a respondenti je ohodnotili jako průměrné a málo navštěvované, což si firma uvědomuje  

a do budoucna počítá s jejich rekonstrukcí. Z celkového pohledu je komunikační program 

firmy nastaven dobře, v kapitole 5 jsou uvedeny návrhy a doporučení ke zlepšení služeb  

a ke zlepšení komunikačního programu firmy.  

 

Věřím, že návrhy a doporučení, které se opírají o názory respondentů a o odbornou 

literaturu, budou pro firmu přínosné. 



Michaela Leichtová: Analýza propagačního programu 

32 
 

 

Použitá literatura 
 

1 CLOW, Kenneth; BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová 

komunikace. 1.vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2008. 469 s.  

ISBN 978-80-251-1769-9. 

2 KOTLER Philip: Marketing v o otázkách a odpovědích. 1 vyd. Brno: CP Books, 

a.s. 2005. ISBN 80-251-0518-0 

3 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary: Marketing. Praha Grada Publishing a.s.  

 2004. ISBN 80-247-0513-3 

4 KŘÍŽEK Zdeněk, CRHA Ivan: Jak psát reklamní text. 3 akt., a rozš. vyd. Praha: 

Grada Publishing a.s.2008. 224s, ISBN 978-80-247-2452-2 

5 MENZEL Monika: 99 tipů pro úspěšnější reklamu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 

a.s.2009. 200 s, ISBN 978-80-247-2928-2 

6 NEIL RUSSELL – JONES: Marketing, management do kapsy I. Praha 2005, Portál 

s.r.o. 

7 VYSEKALOVÁ J., MIKEŠ J.: Reklama. Jak dělat reklamu. 1. vyd. Praha: Grada 

2007. 192 s, ISBN 978-80-247-2001-2 

8 Správa sportovních zařízení Chomutov [online]. 2007 [cit. 2010-03-13]. Dostupné z 

WWW: <sss-chomutov.cz>.  

9 Malí sportovci nikdy nezahálejí. Chomutovské noviny. 7. 10. 2009, 12, 17, s. 10



Michaela Leichtová: Analýza propagačního programu 

33 
 

 

Seznam obrázků 
 
Obr. 1 Bazén ..................................................................................................................... 1 

Obr. 2 Městská sportovní hala ........................................................................................... 1 

Obr. 3 Zimní stadion ......................................................................................................... 1 

Obr. 4 Skatepark................................................................................................................ 1 

Obr. 5 Složky marketingové komunikace .......................................................................... 7 

Obr. 6 Plakát Business Regio........................................................................................... 12 

Obr. 7 Inzerát .................................................................................................................. 12 

Obr. 8 Webové stránky společnosti.................................................................................. 13 

Obr. 9 Článek v Chomutovských novinách...................................................................... 14 

Obr. 10 Dárkový poukaz ................................................................................................. 14 

Obr. 11 Logo společnosti................................................................................................. 15 

Obr. 12 Vizitka................................................................................................................ 15 

Obr. 13 Graf návštěvnost................................................................................................. 17 

Obr. 14 Graf spokojenost na sportovištích ....................................................................... 18 

Obr. 15 Graf konkurence ................................................................................................. 19 

Obr. 16 Graf komunikační kanály.................................................................................... 21 

Obr. 17 Graf co Vám v Chomutově chybí? ...................................................................... 26 

 



Michaela Leichtová: Analýza propagačního programu 

34 
 

 

Seznam tabulek 
 
Tabulka 1 Jak často sportujete? ....................................................................................... 16 

Tabulka 2 Nejdůležitější faktor při nákupu služeb ........................................................... 20 

Tabulka 3 Znáte SSZ? ..................................................................................................... 20 

Tabulka 4 Motivuje Vás k nákupu podpora prodeje? ....................................................... 22 

Tabulka 5 Návštěvnost webu SSZ ................................................................................... 23 

Tabulka 6 Atraktivita webu SSZ...................................................................................... 24 

Tabulka 7 Četl/a jste článek o aktivitách SSZ? ................................................................ 24 

Tabulka 8 Zájem o infomail............................................................................................. 25 

 



Michaela Leichtová: Analýza propagačního programu 

35 
 

 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 Kalendář akcí města Chomutov 

Příloha č. 2 Kam za sportem 

Příloha č. 3 Dotazník 

Příloha č. 4 Tabulka odpovědí k otázce č. 2: Jak často navštěvujete následující sportoviště? 

Příloha č. 5 Tabulka odpovědí k otázce č. 3: Jste spokojeni se službami na těchto sport.? 

Příloha č. 6 Výpis všech odpovědí k otázce č. 4: Navštěvujete i jiná sportoviště? 

Příloha č. 7 Graf k otázce č. 5: Který faktor je pro Vás nejdůležitější?  

Příloha č. 8 Graf k otázce č. 5: Který faktor je pro Vás nejdůležitější? 

Příloha č. 9 Graf k otázce č. 6: Znáte firmu SSZ? 

Příloha č. 10 Tabulka odpovědí k otázce č. 7: Odkud se dovídáte o akcích a provoz. dobách? 

Příloha č. 11 Graf k otázce č. 8:  Motivují Vás k nákupu služeb různé formy podpory prodeje? 

Příloha č. 12 Graf k otázce č. 9: Jak často navštěvujete web SSZ? 

Příloha č. 13 Graf k otázce č. 10: Líbí se Vám web SSZ? 

Příloha č. 14 Graf k otázce č. 11: Četl/a jste článek o aktivitách SSZ? 

Příloha č. 15 Graf k otázce č. 12: Máte zájem o pravidelný infomail? 

Příloha č. 16 Celkový výpis odpovědí k otázce č. 14: Náměty a připomínky 

Příloha č. 17 Celkový výpis odpovědí k otázce č. 15: Co Vám v Chomutově chybí… 

Příloha č. 18 Grafy DEMOGRAFIE 


