
1. Úvod 

Aby podnik v dnešní těžké době uspěl na trhu, musí být vždy o krok napřed než jeho 

konkurence. Správná strategie podniku je jeden z hlavních prostředků, jak tohoto 

dosáhnout. Ve stávající globální ekonomické krizi si nespočet podnikatelských 

subjektů prakticky ve všech světových odvětvích, uvědomuje vážnost situace a snaží 

se najít tu nejlepší poziční strategii pro svůj podnikatelský úspěch.  

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat tržní situaci vybraného podniku.      

Na základě analýzy, uvedu opatření a doporučení pro vybraný podnik. Ve třech 

částech své práce se budu snažit obeznámit s poziční strategií tohoto podniku, 

na základě využití odborných metod a technik.  

Teoretická část mé práce vymezuje klíčové pojmy, které budu následně aplikovat 

v části praktické. Využila jsem odborné literatury, abych co nejpřesněji definovala 

pojmy, které budu využívat.  

Praktickou část mé bakalářské práce věnuji aplikaci odborných metod, jako jsou 

analýza SWOT, BCG analýza, analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Dále Porterův 

model 5-ti konkurenčních sil a Poziční mapa, kterou jsem praktikovala na základě 

dotazníkového šetření.  

V praktické části stručně popisuji analyzovaný podnik a obeznamuji s jeho základními 

charakteristikami. Jedná se o malý podnik, který je na trhu tři roky a má za sebou 

relativně úspěšné období jeho rozvoje.  

S využitím odborných metod a za pomoci majitele vybraného podniku, se snažím 

prošetřit, v jaké aktuální tržní situaci se podnik nachází a zda má možnost               

se úspěšně rozvíjet v následujícím období.  

V žurnalistické části aplikuji vybrané metody, kterými jsou rozhovor s majitelem 

sledovaného podniku, jehož výsledky využívám v praktické části. Dále reportáž 

z vybraného podniku, článek a shrnutí dotazníkového šetření, které jsem prováděla 

v rámci vytvoření poziční mapy.  

 



Mým vybraným podnikem bylo Studio terapie&fitness, které se nachází v Ostravě     

a nabízí širokou škálu služeb. Tento podnik je zcela netypický druh fitness centra, 

což mě motivovalo k jeho výběru při zpracování mé bakalářské práce. 

V závěru práce provádím shrnutí výsledku šetření a navrhuji vybranému podniku 

opatření a doporučení, které mi z šetření vyplynuly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teoretické východiska 

2.1. Poziční strategie 

Slovo strategie je řeckého původu a vzniklo z řeckého „strategos“, což značí vůdce 

armády. Strategií podnikání firmy se přitom rozumí plánovité tvoření a zaměření firmy 

i procesů, které v ní probíhají, k dosažení cílů vytýčených podnikatelskou vizí. 

 Je to zjednodušený, podrobný a integrovaný plán zaměřený na zabezpečení toho, 

aby byly splněny základní cíle podniku [8]. 

Podstata úspěchu firem spočívá v jejich schopnosti nabídnout na trhu ostře 

diferencované produkty zaměřené na přesně definovanou cílovou skupinu 

zákazníků. A právě v tom je podstata a kouzlo poziční strategie. Tyto firmy se umějí 

podívat na trh „nezatíženým“ pohledem, a díky důslednému pěstování „pozičního 

myšlení“ transformují tržní informace do marketingové strategie, jejímž jasným cílem 

je zaujmutí naprosto nové, originální, výlučné a nekompromisně útočné pozice        

na trhu [11]. 

Pozitioning je odlišení nabídky produktu dané organizace od nabídky jejích 

konkurentů. Cílem je získat konkurenční výhodu.  

Základní kameny pozitioningu ve službách jsou kvalita a cena. Pomocí těchto dvou 

dimenzí lze vytvořit tzv. poziční mapu. Poziční mapa graficky vyjadřuje podobnosti   

či odlišení určitého zboží vnímané spotřebitelem. Může sloužit jako jeden 

z významných informačních zdrojů pro nalézání a upřesňování podnikatelských 

příležitostí. 

Poziční mapa znázorňuje, v jaké pozici se nachází konkurenční produkty a produkty 

daného podniku z hlediska zkoumaných atributů produktů [12]. 



 

Obrázek 2.1. Poziční mapa, zdroj [12]. 

2.2. Marketing 

Marketing je integrovaný komplex činností, zaměřených na trh, nejde                         

o fragmentovaný soubor několika činností, ale jde o koordinovanou součinnost 

mnoha aktivit [3]. 

Marketing se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb. 

Jedna z nejstručnějších definic marketingu zní takto: „Naplňovat potřeby se ziskem.“  

Americká marketingová asociace nabízí následující formální definici: „Marketing       

je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování 

hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby 

z nich měla prospěch firma a držitelé jejich akcií. 

Rozlišujeme mezi společenskou a manažerskou definicí marketingu. Společenská 

definice ukazuje, jakou roli hraje marketing ve společnosti a zní: „Marketing              

je společenský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí,       

a během něhož vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinými výrobky           

a službami, které mají hodnotu. 

“ Často se objevuje manažerská definice, že marketing je „umění prodeje výrobků“, 

ale lidé jsou překvapeni, když se dozvědí, že nejdůležitější části marketingu není 

prodej. Prodej je pouze vrcholem marketingového ledovce [1]. 

 

 



2.3. Management 

Ačkoli pojem „management“ v naší běžné i odborné mluvě v poslední době 

zdomácněl, nelze přehlédnout, že má řadu významů a řadu různých interpretací.  

Management je považován též za vědní disciplínu, která ovšem neposkytuje 

nezvratná fakta. Doporučení managementu jsou proměnlivá, protože jsou spojena 

s realitou a ta se do jisté míry neustále mění. Management neposkytuje univerzální 

návody, neboť při řízení musí být respektovány faktory teritoriální, časové a další [5].  

Management znamená zvládnutí plánovacích, organizačních, personálních               

a kontrolních činností, zaměřených na dosažení soustavy cílů organizace. 

Management je soubor přístupů, názorů, doporučen a metod, které užívají vedoucí 

pracovníci k zvládnutí specifických činností, směřujících k dosažení soustavy cílů 

organizace [4]. 

Chápání a záběr pojmu „management“ se dnes obvykle upřesňuje v následujících 

směrech: 

- Vykonavateli managementu jsou lidé, tj. vedoucí pracovníci 

- Management je obsahovou náplní značně obecnou disciplínou se širokým 

aplikačním záběrem. Může být uplatněn pro velmi rozmanité druhy organizací 

a jejich dílčích jednotek.  

- Management lze aplikovat na různých organizačních úrovních, tj. různých 

stupních hierarchie organizačního uspořádání zkoumané jednotky a rovněž na 

obsahově velmi rozmanité činnost. 

- Obecným posláním manažerské činnosti je dosažení úspěšnosti uvažované 

organizační jednotky nebo procesu. [4].             

 

2.4. Sportovní management 

Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, které alespoň z části akcentují 

podnikatelsky orientované chování. Dále jde zcela bezvýhradně přímo o způsob 

řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování fitness [6]. 



Kdo je sportovní manažer: manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního 

zboží či provozování placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, vedoucí 

výroby sportovního nářadí a náčiní [6]. 

2.5. Výzkumné metody a techniky    

2.5.1. Situační analýza 

Podstatou situační analýzy je zjištění a vyhodnocení podmínek, na základě kterých 

bude volena strategie nákupního marketingu a za jakých budou prováděna jednotlivá 

nákupní rozhodnutí a opatření. Jde o mapování okolností, kterým je třeba nákupní 

činnost přizpůsobit, aby byly využity případné šance a naopak snížena rizika 

případných hrozeb. Tím se nákup ve své práci připravuje na možné nenadálé 

konfrontace vyvolané podnikovým okolím i uvnitř samotné firmy. Jedná se o pokles 

poptávky po podnikových produktech, ale i zhoršení kvality u dodavatelů, docílení 

flexibility vůči nabídce trhu, vyloučení problémů s dodavateli apod. Dále uváděná 

analýza je v podstatě analogií analýzy SWOT. To znamená, že vedle analýzy 

vnějších podmínek zahrnuje i vlastní silné a slabé stránky z hlediska ovlivnění 

nákupní činnosti. Analýza je výsledkem trvalého marketingového výzkumu, externí      

i interní analýzy, zaměřené na oblast nákupního trhu [2]. 

Hlavní její přínosy lze očekávat v těchto oblastech: 

Odhalení dlouhodobých trendů. Strategické řízení se týká dlouhodobých záměrů. 

Pro rozpoznání vývoje prostředí strategického zájmu je důležité vysledovat a odhalit 

dlouhodobé trendy.  

Vyvarování se minulých chyb. Není nic horšího a zbytečnějšího než opakovat staré 

chyby, ať jsme se jich dopustili sami nebo se jich dopustil někdo z našich 

předchůdců. Analýza minulého vývoje může chyby odhalit a naznačit postup, jak se 

jim v budoucnu vyvarovat.  

Využití předchozích úspěchů. Stejně, jako je možné na základě analýzy určit 

minulé chyby, lze postupovat při využití předchozích úspěchů či poučit se z postupů, 

které k úspěchu vedly [5]. 

 



2.5.2. Analýza SWOT 

Celkové vyhodnocení silných a slabých stránek společnosti, příležitostí a hrozeb se 

nazývá analýza SWOT. Zahrnuje monitorování externího a interního marketingového 

prostředí [1]. 

Chceme-li přiblížit metodu SWOT, pak můžeme vyjít z definice strategie jako 

vytvoření budoucího způsobu řízení organizace, který buď zachová, nebo zlepší její 

konkurenční postavení. Dobrá strategie je pak taková, která neutralizuje hrozby 

očekávané z vnějšího prostředí, dovoluje využít budoucích příležitostí, těží ze silných 

stránek organizace a odstraňuje nebo neutralizuje její slabé stránky [5]. 

Čtyři klíčové body analýzy vyjádřené začátečními písmeny příslušných anglických 

termínů: 

Strengths – silné stránky podniku 

Weaknesses – slabé stránky podniku 

Opportunities – příležitosti okolí 

Threats – hrozby okolí [5] 

SWOT analýza by měla výrazně označit zásadní faktory, tzn. takové, které mají pro 

danou oblast rozhodování klíčový význam. Základní závěry SWOT analýzy proto 

představují nejdůležitější silné a slabé stránky podniku ve vztahu k nejzávažnějším 

příležitostem a hrozbám[7]. 

 

Obrázek 2.2.analýza SWOT, zdroj [13]. 



Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech       

20. století výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data       

od 500 nejvýznamnějších amerických společností [14]. 

Situační analýza s využitím metody SWOT má obsáhlé aplikační pole, které je dáno 

nejenom oblastí příjímání strategických rozhodnutí. Zde je aktuální připomenout,      

že značné aplikační možnosti metody SWOT jsou rovněž v oblasti taktického            

a operativního manažerského rozhodování. Konec konců také každý jednotlivec       

si může provádět svou vlastní situační analýzu, kdy při svém rozhodování dává       

do vzájemných relací příležitosti svého dalšího rozvoje a „ohrožení“ dané vnějším 

okolím a své silné a slabé stránky. 

Vzhledem k marketingové problematice tvorby inovací produktů, kterou se zejména 

zabýváme, se analýza SWOT týká jednotlivých současných položek a zvažovaných 

budoucích položek produktového mixu. Posláním SWOT v tomto případě je:  

Na straně jedné posoudit relevantní vnitřní možnosti či předpoklady podniku 

k realizaci a uplatňování určitých podnikatelských záměrů či aktivit.  

Na straně druhé současně posoudit ve vztahu k interním možnostem                        

či předpokladům podniku také vnější příležitosti a hrozby, které jsou významné pro 

podnikatelský úspěch daných podnikatelských záměrů. Vzhledem k výše uvedené 

terminologii lze rozlišit: 

O-T analýzu – tzn. Analýzu vnějšího prostředí 

S-W analýzu – tzn. Analýzu vnitřního prostředí 

Vzájemná kombinace, porovnání a integrace identifikovaných hrozeb, příležitostí, 

silných a slabých stránek se uspořádává prostřednictvím matice SWOT [7]. 

SWOT matice je velice dobrým nástrojem pro analýzu silných a slabých stránek 

podniku a příležitostí a ohrožení, nicméně sestrojení této tabulky je pouze prvním 

krokem v realizaci SWOT analýzy. Druhým krokem je propojení všech čtyřech 

dimenzí a jejich formulace do podnikových aktivit a činů. Pravá a levá strana SWOT 

analýzy se často neshodují. Je nutné přizpůsobit podnik vnějším faktorům nebo se 

snažit najít společný průnik firemních a externích faktorů [15]. 



 

 

 

                  Interní faktory 

 

 

  

    Externí faktory 

Silné stránky (S) 

 

Například: 

- příznivá finanční situace 

- vysoká úroveň výrobně 

technické přípravy nového 

výrobku 

- vysoká úroveň 

marketingové přípravy 

nové výroby 

 

Slabé stránky (W) 

 

Například: 

- omezené výrobní 

kapacity 

- nedostatečný počet 

kvalifikovaných pracovníků 

v určitých profesích 

 

Příležitosti (O) 

 

Například: 

- rozsáhlý potenciál trhu 

pro nové produkty, vysoké 

tempo růstu trhu 

- slabá současná domácí 

a zahraniční konkurence 

-snadný vstup nového 

produktu na nový trh 

SO přístup (strategie) 

(Maxi – Maxi) 

 

Nejvíce žádoucí pozice. 

Využívání vnitřních silných 

stránek podniku 

k zužitkování vnějších 

příležitostí (ofenzivní 

podnikatelský přístup 

z pozice síly). 

WO přístup (strategie) 

(Mini – Maxi) 

 

Je to například využívání 

vnějších příležitostí 

k eliminaci slabých stránek 

podniku. 

Hrozby (T) 

 

Například: 

- nebezpečí vstupu 

dalších konkurenčních 

podniků na daný trh 

- nepříznivá legislativa 

- možný růst cen surovin 

používaných podnikem 

ST přístup (strategie) 

(Maxi - Mini) 

 

Je to například využívání 

vnitřních silných stránek 

k blokování či eliminaci 

hrozeb. 

WT přístup (strategie) 

(Mini – Mini) 

 

Jde například o likvidace 

či redukce daného 

podnikatelského záměru. 

Tabulka 2.3. matice SWOT [7]. 

 



Přístup SO (strategie Maxi-Maxi) 

Pro tento přístup je příznačné, že podnik používá svých vnitřních silných stránek 

k využití vnějších příležitostí. Jedná se o ofenzivní podnikatelský přístup z pozice síly. 

Např. na trhu se objevila pro podnik rozsáhlá a nadějná možnost pro uplatnění 

nového produktu, a to dříve, než přijde s tímto novým produktem konkurence. Podnik 

využije svých vnitřních silných stránek, které má k tomu, aby tuto příležitost tržního 

uplatnění nového produktu plně využil [7]. 

Tato situace je velmi příznivá. Situace na trhu je slibná, je šance na rozšíření tržního 

podílu, možnosti získat nové zákazníky a zvýšit obrat.  

Přístup ST (strategie Maxi-Mini) 

Tento přístup se vyznačuje tím, že podnik využívá svých vnitřních silných stránek 

k uniknutí nebezpečím, k eliminaci či blokování hrozeb. Obrazně řečeno, jedná       

se o střet vnitřních silných stránek podniku s vnějšími hrozbami s cílem vyloučit nebo 

významně omezit jejich negativní dopady. 

Např. konkurenční podnik uvedl na trh nový produkt, který představuje pro daný 

podnik vážné ohrožení. Toto nebezpečí může podnik eliminovat či podstatně snížit 

jeho negativní dopady řadou způsobů [7]. 

Vhodný přístup v této situaci je diverzifikace rizika, které se tak rozdělí do větší 

plochy [14]. 

Přístup WO (strategie Mini-Maxi) 

Daný přístup se vyznačuje snahou eliminovat vnitřní slabé stránky za pomoci 

vnějších příležitostí.  

Firma má možnost využít příležitostí, které se jí nabízí z okolí, ale podnik není tuto 

příležitost schopen naplno využít, protože se jeho příležitosti setkaly se slabými 

stránkami podniku.  

Např. na základě výzkumu trhu bylo zjištěno, že je možné na trhu podnikatelsky 

úspěšně uplatnit určitý produkt. Nicméně podnik nedisponuje potřebnými zdroji 



k zajištění úspěšné komercializace nového produktu. K zajištění tvorby nového 

produktu využije například takové vnější příležitosti, jako je vytváření různých forem 

výzkumně vývojové, výrobní a další kooperace s jinými podniky, mezipodnikové 

spolupráce na základě vytváření strategických aliancí apod.  

Přístup WT (strategie Mini-Mini) 

Tento přístup reprezentuje pro podnik nejméně příznivou pozici. Znamená 

redukování nebo likvidaci určitých stávajících produktů či produktových řad, redukci 

nebo likvidaci předpokládaných podnikatelských záměrů. Určitým řešením daného 

nepříznivého postavení může být také spojení podniku se silným podnikem 

s využitím různých forem kooperací. K tomuto spojení nezřídka dochází i za tu cenu, 

že v zájmu přežití bude muset podnik v této nepříznivé pozici výrazně změnit svůj 

dosavadní produktový mix [7]. 

2.5.3. Analýza vnějšího prostředí podniku 

Podnikatelská jednotka musí monitorovat klíčové síly makroprostředí a významné 

složky mikroprostředí, které mají vliv na její schopnost docílit zisku. Podnikatelská 

jednotka by měla vytvořit marketingový informační systém, aby měla přehled             

o nejnovějších vývojových trendech. 

Hlavním účelem zkoumání prostředí je nalézt nové příležitosti. Dobrý marketing       

je v mnoha ohledech umění nalézt a rozvíjet příležitosti a vydělávat na nich [1]. 

Okolí podniku: 

Geografický segment, který ovlivňuje podnik především tím, že do značné míry 

předurčuje jeho logistiku a působí i na lokalizaci podniku. Pozornost věnujeme 

podnebí, morfologii území, urbanizaci, zásobám surovin. 

Demografický segment, který představuje obyvatelstvo zájmového území v celé 

jeho mnohotvárnosti. Jelikož se jedná o zákazníky stávající a případné budoucí,       

je to segment velmi významný. Při jeho analýze si všímáme především počtu 

obyvatel, věkové struktury, kvalifikační struktury a zaměstnanosti [8]. 



Politický a právní segment, tvoří na jedné straně vnitrostátní i mezinárodní politické 

dění, které může výrazně ovlivnit situaci na trhu, na druhé straně je to legislativa, 

která vytváří zákony na ochranu podnikání, které usměrňují podnikání, chrání 

podniky navzájem, ale také chrání spotřebitele i zájmy společnosti. Tyto snahy        

se snaží narušit různé zájmové skupiny, které se pokoušejí vliv zákonných norem 

paralyzovat nebo omezit či nepříznivé důsledky podstatně snížit [3]. 

Ekonomický segment patří do okolí podniku především proto, pokud jeho faktory 

ovlivňují kupní sílu spotřebitelů a strukturu jejich výdajů. Podnik zajímá hlavně 

celková kupní síla a ta potom závisí na takových činitelích, jako jsou skutečné příjmy 

spotřebitelů, úroveň cen, výše úspor a výše úvěrů, které byly spotřebitelům 

poskytnuty. Hlavní trendy, které musí rovněž marketingový pracovník v této oblasti 

sledovat, jsou změny v úrovni příjmů a změny ve struktuře výdajů [3]. 

Technologický segment přináší nové vědecké poznatky, nové výrobkové                

a technologické inovace. Změny technologického okolí mohou mít i stinné stránky, 

k nimž patří případný negativní vliv na životní prostředí [8]. 

V této oblasti je důležité důsledně prosazovat rozhodující vliv marketingových útvarů 

na zásadní směry výzkumu, neboť výzkumníci mají často snahu sklouzávat do řešení 

vědeckých problémů a opomíjet pro podnik životně důležitou komercializaci výsledků 

výzkumu[3]. 

Kulturní segment je dán celkovou vzdělaností a kulturní úrovní obyvatelstva.         

Je to jedna z důležitých podmínek dalšího rozvoje společnosti, neboť umožňuje 

přechod k složitějším technologiím a technickému pokroku. Významnou součástí 

tohoto prostředí je náboženství, které svým charakterem může významně ovlivňovat 

chování obyvatelstva a zejména jeho přístup k novým hodnotám, které přináší 

modernizující se svět [8]. 

2.5.4. Analýza vnitřního prostředí 

Uvnitř organizace musí manažeři vykonávat své manažerské funkce. Manažeři 

zastávají určité pozice v organizační struktuře, vykonávají řadu aktivit, které vyžadují 

jejich čas, a musí mít specifické dovednosti, potřebné pro fungování ve vnitřním 

prostředí organizace [9]. 



Smyslem vnitřní analýzy je poznat a vyhodnotit vnitřní silné a slabé stránky podniku. 

Analýza se může samozřejmě týkat vyhodnocení silných a slabých stránek kterékoliv 

oblasti činnosti podniku, práce kteréhokoliv vnitropodnikového útvaru [7]. 

Vnitřní silné a slabé stránky při hodnocení produktů a produktových řad lze 

analyzovat v těchto oblastech činnosti podniku: 

- Marketing (produktový mix, cenová tvorba, strategické plánování) 

- Zásobovací činnosti podniku (jak kvalitně pracují zásobovací útvary v podniku) 

- Výrobně technická základna podniku (rozsah a struktura provozních kapacit) 

- Kvalita a rozsah podnikového výzkumu 

- Ukazatele hodnotící efektivnost podniku a jeho finanční situaci (např. 

rentabilita) 

- Úroveň managementu podniku 

- Personální oblast (např. profesní a kvalifikační struktura zaměstnanců) [7]. 

2.5.5. Porterův model 5-ti konkurenčních sil 

 
Obrázek 2.4. Porterův model, zdroj [16]. 



Michael Porter identifikoval pět sil, které rozhodují o vlastní dlouhodobé atraktivitě 

trhu nebo tržního segmentu: konkurenci v odvětví, potencionální nově vstupující, 

náhražky, odběratelé a dodavatelé. Síly představují následující hrozby: 

Hrozba silné rivality v segmentu. Segment je neatraktivní, jestliže v něm již působí 

četní a silní nebo agresivní konkurenti. Je ještě více neatraktivní, jestliže stagnuje 

nebo upadá, jestliže rozšíření kapacit továren vyžaduje značné skokové investice, 

jestliže jsou fixní náklady vysoké, bariéry výstupu vysoké nebo jestliže mají 

konkurenti značnou motivaci v segmentu se udržet. Tyto podmínky povedou 

k častým cenovým válkám, reklamním bitvám a zavádění nových produktů, takže 

soupeření bude nákladnější. Tuhou konkurenci v důsledku rivality v segmentu zažili 

například výrobci mobilních telefonů [1]. 

Hrozba nově vstupujících konkurentů. Atraktivita segmentu se liší podle výšky 

bariér vstupu a výstupu. Nejatraktivnější segment je ten, jehož bariéry vstupu jsou 

vysoké a bariéry výstupu nízké. Jen málo firem do něho dokáže vstoupit a špatně     

si vedoucí firmy mohou snadno odejít. Když jsou bariéry vstupu i výstupu vysoké, 

ziskový potenciál je také vysoký, ale firmy se vystavují většímu riziku, protože špatně 

si vedoucí firmy zůstávají a bojují dál. Když jsou bariéry vstupu i výstupu nízké, firmy 

do odvětví snadno vstupují a stejně snadno z něho odcházejí, přičemž zisky jsou 

stabilní a nízké. Nejhorší je případ, když jsou bariéry vstupu nízké a výstupu vysoké.  

Firmy za dobrých časů vstupují, ale zjišťují, že ve špatných dobách je těžké odejít. 

Výsledkem je chronická nadměrná kapacita a snížené zisky pro všechny. 

Hrozba náhražek. Segment je neatraktivní, když existují skutečné nebo potenciální 

náhražky produktu – tedy to, co může produkt nahradit. Náhradní výrobek limituje 

ceny i zisky. Společnost musí pozorně sledovat cenové trendy. Jestliže                    

se v odvětvích těchto náhražek zvýší technologický pokrok nebo konkurence, 

spadnou pravděpodobně dolů i ceny a zisky segmentu. 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků (odběratelů). Segment                      

je neatraktivní, mají-li zákazníci velkou nebo vzrůstající vyjednávací sílu. Vyjednávací 

síla zákazníků vzrůstá, jsou-li koncentrovanější a organizovanější, když výrobek 

představuje značnou část celkových nákladů zákazníka, když je výrobek 

nediferencovaný, když jsou náklady na změnu nízké, když jsou zákazníci citliví        



na cenu v důsledku nízkých zisků nebo když se mohou zákazníci spojit                     

ke společnému postupu. Aby se prodejci chránili, měli by si vybírat zákazníky, kteří 

mají nejmenší sílu vyjednávat, nebo možnost měnit dodavatele. Ještě výhodnější 

obrana spočívá ve vytvoření lepší nabídky, kterou ani silní zákazníci nemohou 

odmítnout [1]. 

Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů. Segment je neatraktivní, jsou-li 

dodavatelé schopní zvyšovat ceny nebo snižovat dodávané množství. Dodavatelé 

bývají silní, když jsou koncentrovaní nebo organizovaní, když existuje jen málo 

náhražek, když je dodávaný produkt důležitou složkou výroby, když jsou náklady      

na změnu dodavatele vysoké. Nejlepší obrana spočívá ve vytvoření takových vztahů 

s dodavateli, v nichž jsou vítězi obě strany nebo lze využívat více zdrojů dodávek [1]. 

2.5.6. Matice BCG 

Model BCG jako nástroj roztřídění produktů podniku podle předpokládaného zisku 

vychází především z toho, že ziskovost jednotlivých produktů je podstatně daná 

tempem růstu daného produktu, na kterém je produkt realizován a podílem 

příslušného produktu na daném trhu.  

Jinými slovy se strategické podnikatelské jednotky člení podle jejich podílu na trhu      

a tempa růstu příslušného trhu [7]. 

Matice BCG je založena na těchto základních východiscích, která lze aplikovat pro 

každý produkt: 

Relativní podíl na trhu vztažený k největšímu konkurentovi nebo v některých 

případech k čtyřem největším konkurentům. Tento relativní podíl je znázorněn na 

horizontální ose matice, která využívá logaritmické stupnice, takže relativní podíl       

1 znamená, že podíl trhu analyzované jednotky portfolia je stejný jako podíl na trhu 

největšího konkurenta prodávajícího na relevantním trhu identický produkt. 

Růst trhu, který je dán procentem ročního růstu trhu, na kterém produkt operuje, 

popř. budoucím předpokládaným procentem růstu tohoto trhu.  

Velikost celkového prodeje jednotlivých produktů je vyjádřena obvodem kruhů 

v matici [5]. 



Interpretace a základní východiska takto stanovené matice jsou pak následující: 

Generovaný cash flow se zvyšuje úměrně relativnímu podílu na trhu v důsledku 

efektu zkušenostní křivky a ekonomie rozsahu. 

Růst prodeje vyžaduje dodatečný cash flow v důsledku růstu kapacity a potřeby 

pracovního kapitálu. To platí i v případě, kdy podíl na trhu bude stejný, protože         

je třeba udržovat stejné procento růstu jako na celkovém trhu. 

Kromě potřeby dodatečného kapitálu při rostoucím trhu jsou nutné i vyšší náklady    

na růst podílu na trhu. V opačném případě by snížení podílu na trhu způsobilo,         

že příjmy z rostoucích prodejů by byly znehodnoceny[5]. 

Růst trhu se automaticky snižuje, když produkt dosahuje ve svém životním cyklu 

stadia zralosti. Vzhledem k tomu je možno u těchto výrobků, kde již trh neroste,       

ale je dosaženo vysokého relativního podílu na trhu, využít jimi generovaného cash 

flow pro jiné produkty, které je třeba z finančního hlediska podporovat. 

Podle těchto pravidel jsou pak produkty rozděleny do čtyř základních skupin, 

vyžadujících odlišný charakter podnikání a finanční podpory [5]. 

 
Obrázek 2.5. Matice BCG, zdroj [17]. 

 

 



Otazníky:  

Do této kategorie patří produkty, které na straně jedné zaujímají nízký podíl             

na daném trhu. Na straně druhé, se však vyznačují vysokým ročním tempem růstu 

trhu, na kterém jsou realizovány. 

Z hlediska dalšího manažerského rozhodování je pro tuto skupinu příznačné,           

že zpravidla nevytváří potřebné množství finančních prostředků pro pokrytí dalších 

investic, nezbytné ke zvýšení jejich současného podílu na trhu. Zisk z realizace 

těchto produktů je často nízký nebo žádný. Další zvyšování jejich podílu na trhu proto 

musí být zajišťováno z jiných zdrojů [7]. 

Hvězdy: 

Za „hvězdy“ jsou považovány takové produkty či podnikatelské jednotky, které mají 

vysoký podíl na trzích s vysokým tempem růstu. Jsou to velice úspěšné produkty 

nebo aktivity, což však neznamená, že musí nutně přinášet podniku vysoký cash 

flow, protože na udržení tohoto postavení musí být často vynakládány značné 

finanční prostředky [5]. 

Dojné krávy: 

V existujícím portfoliu produktů podniku se jedná o produkty, jimiž se ovládá značná 

část trhu. Na rozdíl od „hvězd“ se však příslušný trh vyznačuje nízkým tempem růstu. 

„Dojné krávy“ jsou jednoznačně ziskové a z hlediska cash flow produkují pro podnik 

velkou peněžní hodnotu. Tyto produkty nebudou v relativně blízké budoucnosti 

vyžadovat značné investice a další prostředky do staveb, budov, strojů a zařízení.     

Je to dáno tím, že potřebné produkční kapacity a distribuční kapacity byly již 

v zásadě vybudovány a tempo růstu trhu je pomalé nebo stagnující přibližně           

na stejné hodnotě [7]. 

Psi: 

„Psi“ (někdy „bídní psi“) představují takové produkty, jejich skupiny nebo 

podnikatelské jednotky, které mají nízké relativní podíly na trzích s nízkým tempem 

růstu. Může jít o jednotky, jejichž životní cyklus již přešel do stadia poklesu nebo 

které nezískaly potřebný podíl na trhu. U těchto jednotek je nutno zvážit, zda existuje 



strategie, která by jejich postavení mohla zlepšit, nebo zda je výhodnější tyto 

jednotky z trhu stáhnout. Vzhledem k tomu, že mají tendenci v budoucnosti 

vykazovat negativní cash flow, jsou často považovány za „peněžní léčky“ [5]. 

Uvedený přístup hodnocení výrobku pomocí matice BCG má však i řadu kritiků: 

Aplikace matice BCG svádí k dojmu, že růst trhu je z hlediska organizace 

neovlivnitelný, což způsobuje přednostní zaměření na získání většího podílu             

na existujícím trhu, kdy jsou opomíjeny možnosti dosáhnout růstu celého trhu. 

Relativní podíl na trhu nemusí být vždy rozhodujícím faktorem určujícím postavení 

výrobku, což platí zejména pro mezinárodní trhy. 

Matice BCG nepředpokládá, že mezi jednotlivými výrobky mohou existovat silné 

vazby, například společné distribuční sítě [5]. 

2.6. Malé podniky a živnosti 

Pod drobným podnikáním si lze představit zcela určitě obchod, restauraci, 

opravárenskou činnosti, provozovnu jedním podnikatelem ve spolupráci s rodinou.  

Živnostenská podnikání jsou řemesla, pro které je charakteristické, že působí jen     

na místním trhu s nevelkým počtem trvalých zákazníků, jde o podnikání bez 

výraznější kapitálové expanze, soustředěné převážně na udržení existence firmy      

a jejího vlastníka.  Dále do živnostenského podnikání patří obchod a služby.  

Za jedno z hlavních rizik v malých podnicích je podnikateli považováno nalezení a 

udržení základního kádru pracovníků [10]. 

Kategorie malých podniků je složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 

osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, nebo jejich bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur [20]. 

 

 

 

 

 

 



3. Charakteristika organizace a aplikace vybraných metod 

K vlastnímu šetření jsem si vybrala ostravské fitness centrum. Jeho název je Studio 

terapie&fitness Michael Moder. V následujícím textu provádím popis současného 

stavu sledovaného fitness centra. Dále provádím SWOT analýzu a Porterovu analýzu 

konkurenčních sil k poznání situace, v jaké se podnik nachází, dále analýzu BCG      

a poziční mapu pro charakterizování portfolia. Abych tyto analýzy mohla provést, bylo 

třeba udělat strukturovaný rozhovor s majitelem podniku (viz příloha č. 2). Poziční 

mapu jsem sestavila na základě dotazníkového šetření (viz příloha č. 1). 

3.1. Popis podniku 

Studio Terapie&Fitness Michael Moder je na trhu od června roku 2008. Podnik již od 

začátku dobře prosperuje, jelikož využil mezery na trhu. Podnik je menších rozměrů, 

skládá se ze dvou hlavních místností a sociálního zázemí. Místnosti jsou odděleny 

na cvičící část a terapeutickou část. Podnik vlastní a provozuje jeden majitel, který 

má dva stále zaměstnance a tři zaměstnance na výpomoc.  

V prvním roce podnik poskytoval klientům cvičení pod vedením osobního instruktora, 

následně se přidaly léčebné terapie a léčení za pomocí alternativní medicíny. 

V současnosti podnik poskytuje navíc terapie tělovou svící a analýzu těla přístrojem 

Bodystat. Na provádění terapií pomocí Moderovy metody má podnik ochrannou 

známku, jelikož autorem metody je majitel podniku.  

Cílový segment zákazníků je ve věku 25 – 65 let, což se také potvrdilo                     

při dotazníkovém šetření.  

Studio Terapie&Fitness Michael Moder: 

Poloha:  Studio Terapie&Fitness Michael Moder, Ostrava, Dvorní 760 

Otevírací doba: Po – Ne 6:00 – 21:00      

Nabídka služeb: Cvičení pod dohledem osobního trenéra 

Měření a analýza těla přístrojem Bodystat (viz příloha č. 3) 

   Terapie Tělová svíce (viz příloha č. 3) 

   Moderova metoda (viz příloha č. 3) 



Studio Terapie&Fitness Michael Moder nabízí komplexní péči o tělo pod vedením 

osobního trenéra, sestavují se zde cvičení na míru na podkladě výsledků měření 

analýzy složení těla. V terapeutické části se provádí speciální terapie na odstranění 

blokací a bolestí. Provádí se zde cvičení pro ženy před otěhotněním, pro těhotné 

ženy a ženy po porodu. 

Klienti mají ve studiu kávu, čaj a veškeré ostatní nápoje zdarma.  

Ve Studiu terapie&fitness se klienti objednávají přímo na určitou hodinu. Klienti         

si rezervují termíny dopředu a dochází do studia na předem stanovené dny a časy. 

Toto je velká výhoda a zároveň i nevýhoda. Výhoda je v tom, že po zarezervování 

termínu klientem, je jisté, že se klient na hodinu dostaví, neučiní-li tak, hodina        

mu propadá bez nároku na vrácení peněz. Nevýhoda je taková, že rezervační 

termíny velká část populace nevítá, jelikož je to časově omezuje.  

Samotné cvičení trvá 60 minut a je pod dohledem osobního trenéra, což je již 

zohledněno v ceně. Klienti cvičí v soukromí a mají také své vlastní sociální zařízení. 

Hlaví prioritou podniku je to, že nabízí služby na vysoké úrovni.  

Studio terapie&fitness je menších rozměrů a je zde omezený počet cvičících 

najednou. Hodinu si může zarezervovat jednotlivec nebo maximálně skupina čtyř 

osob. Platí zde, že čím více osob, tím menší cena, jelikož se rozpočítává. Tento 

systém byl zaveden z důvodu finanční náročnosti permanentek.  

Ceník nabízených služeb: 

Permanentka 10 vstupů    5 000 Kč 

Permanentka 25 vstupů            11 750 Kč 

Permanentka 50 vstupů            21 500 Kč 

Veškeré z výše uvedených cen se rozpočítávají na daný počet osob. Platí však to,    

že čím více osob, tím „nižší“ kvalita služeb je poskytována, jelikož se trenér nevěnuje 

jen jedné osobě. 

 



Ceník nabízených služeb: 

Bodystat, konzultace, analýza, jídelníček      1 500 Kč 

Terapie, Moderova metoda            750 Kč 

Terapie Tělová svíce, 30 minut            350 Kč 

Zdroj: www.michaelmoder.eu 

3.2. Analýza SWOT 

V této kapitole budu aplikovat analýzu vnějšího a vnitřního prostředí spolu 

s příležitostmi a případnými hrozbami na vybraný podnik. Aplikace bude provedena 

v tabulce č. 3.1. Analýza SWOT. 

Tabulka č. 3.1.: Analýza SWOT 

Silné stránky 

 

- dlouholetá praxe zaměstnanců         

- široká nabídka nabízených služeb 

- domácí prostředí 

- dlouholetá klientela 

- zcela individuální přístup  

- cvičení v soukromí 

- cvičení s možností vytvoření 

vlastní skupiny 

- umístění provozovny v centru 

dění 

- z části nabízených služeb 

doposud neexistující konkurence 

 

Slabé stránky 

 

- časové omezení výběrů hodin 

pro klienty  

- omezený počet cvičících 

v jedné hodině 

- umístění provozovny v sídlišti  

- bez vlastního parkoviště 

- stísněné prostředí  

- málo přehledný ceník  

- špatně přehledné internetové 

stránky 

- špatné reklamní služby 

http://www.michaelmoder.eu/


Příležitosti 

 

- malá současná konkurence 

v okolí 

- využít širšího sortimentu od 

dodavatelů 

- spolupráce se zdravotními 

pojišťovnami při proplácení 

poskytovaných služeb 

 

Hrozby 

 

- nebezpečí vstupu konkurence 

na trh 

- růst cen energie, tepla a 

dalších služeb 

- nepříznivá legislativa, růst 

daní apod. 

- negativní vliv ekonomické 

krize, díky níž mají 

potencionální klienti nižší 

úspory 

- zaostání za konkurencí 

z hlediska vybavenosti 

podniku.  

 

zdroj: vlastní zpracování 

Jedna z hlavních silných stránek Studia terapie&fitness je dlouholetá praxe majitele   

a jeho zaměstnanců v daném oboru. Majitel a zakladatel fitness centra má praxi 30 

let. Podnik nabízí širokou škálu služeb, jako jsou cvičení, různé druhy terapií             

a alternativních léčeb, ale také prodej doplňků stravy a kvalitní kosmetiky.  

Jedna z dalších silných stránek je útulné prostředí podniku, což je dáno velikostí 

studia. Podnik navštěvuje z větší části stálá klientela, která vyžaduje soukromí. Toto 

je silná stránka z toho důvodu, že majitel o takový typ klientů nepřijde, jelikož si těžko 

zvykají na změnu. Takovými klienty jsou hlavně podnikatelé, kteří si zde příjemně 

odpočinou.  

Podnik nabízí zcela osobní přístup, hodina je vedena pod osobním trenérem,        

což je již zahrnut v ceně hodiny. Trenér je klientům zcela k dispozici. Pokud             

by se klientovi zdála cena příliš vysoká, je možné, aby si sám vytvořil skupinku         

až čtyř osob, čím se mu sníží náklady. Provozovna je umístěna v blízkosti MHD        

a ihned vedle hlavní cesty, tudíž je dobře dostupná.  



Podnik nabízí originální a certifikované metody na nápravu bolesti, které jsou 

jedinečné a unikátní pouze zde. Je to jedna z důležitých silných stránek, protože 

udržuje podnik stále krok před konkurencí.  

Slabé stránky vidím hlavně v časovém omezení klientů, kteří nemohou přijít kdykoli, 

ale jen na základě předem dojednané hodiny. Také omezený počet cvičících             

na jedné hodině je slabá stránka, jelikož tak podnik přichází o zisky, které by mohl 

mít z dalších potencionálních klientů. 

Provozovna je umístěna uprostřed sídliště, což sebou nese i problém s parkováním. 

Jelikož podnik nemá vlastní vyhraněný prostor na parkování, je zde velký problém 

z důvodu nadměrného množství aut v obydlené oblasti. 

Část potencionálních klientů může odradit i stísněné prostředí. Tito potencionální 

klienti mohou mít zájem o nabízené služby, ale odradí je jen velikost provozovny. 

Jako slabou stránku podniku také vidím velmi nepřehledný ceník, ve kterém je těžké 

se orientovat, proto by bylo vhodné jej zjednodušit. Slabou stránkou je i špatná 

reklamní propagace. Podnik se soustředí na propagaci přímo v místě. Bylo by třeba 

rozšířit propagační materiály, popřípadě cedule s logem a šipkami poblíž hlavní 

cesty, ať je podnik dostatečně viditelný.  

Další slabou stránkou jsou nepřehledné internetové stránky, které jsou přesyceny 

zbytečnými informacemi. Nepotřebné informace je třeba nahradit důležitými 

informacemi a také je třeba změnit velikost a barvu písma.  

Velká příležitost je, že z hlediska certifikátem opatřených služeb je podnik téměř bez 

konkurence a tudíž by tyto služby mohl začít nabízet i mimo své prostory.  

Příležitostí by také bylo využít širšího sortimentu od dodavatelů, což by vedlo 

k možnému snížení cen pro konečné spotřebitele. Velkou výhodou by také bylo začít 

spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, čímž by podnik mohl získat více klientů, 

kteří by nabízené služby nemuseli hradit hotově ze svých prostředků.  

Hrozbu pro podnik představuje potencionální konkurence. Jelikož podnik nemá 

veškeré své služby pod ochrannou známkou, je možno, že vznikne nový podnik, 

který bude poskytovat stejné, popřípadě vylepšené služby.  



Podnik by také mohl doplatit na očekávané zvyšování cen za teplo a energii, které 

mohou být až neúnosné. Zvyšovat se také budou daně, které je podnik povinen 

odvádět, takto rapidní nárůst výdajů může být likvidní.  

Podnik také částečně zaostává za konkurencí vybaveností posilovací části. Jelikož 

se jedná o malý podnik, neinvestuje tolik do drahých strojů, jako konkurence,          

což se mu nemusí vyplatit. 

Z důvodu nedávné ekonomické krize také může nastat, že potencionální klienti své 

úspory raději vloží do jiné alternativy, než jsou podnikem nabízené služby.  

3.3. Porterův model 5- ti konkurenčních sil 

Pozici podniku dle Portera určuje 5 faktorů: 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků (odběratelů): 

Vyjednávací sílá zákazníků je velká, protože z 75% jsou zákazníky dlouhodobí 

klienti. Majitel má tedy s klienty dlouhodobé vztahy a je schopen reagovat na jejich 

potřeby. Přesto se jeho podmínky stále zhoršují, a to z důvodu stále se zvětšující 

vyjednávací síly zákazníků, kteří opakovaně vyjednávají o cenách a případných 

slevách při nákupů jakékoli nabízené služby. Jelikož si majitel nemůže dovolit přijít     

o své letité klienty, snaží se jim maximálně vyhovět. 

Hrozba vzrůstající vyjednávající síly dodavatelů: 

Vyjednávající síla dodavatelů není velká, jelikož podnik dodavatelských služeb 

využívá v menší míře. Podnik objednává potravinové doplňky, kosmetiku a tělové 

svíce. Se všemi svými dodavateli má podnik výborné a dlouholeté vztahy, i přesto má 

zajištěny náhradní dodávky pro případ výpadku hlavního dodavatele. Jen dodavatelé 

tělových svící sídlí v Maďarsku, proto je podnik nucen objednávat větší množství 

v delším časovém horizontu.  

 

 

 



Hrozba nově vstupujících konkurentů: 

Podnik má řadu originálních metod, které využívá. U těchto metod se podnik 

konkurence obávat nemusí. Navíc má některé ze svých služeb chráněny ochrannou 

známkou. Pokud by takové služby převzala konkurence, postupovala by nelegálně. 

Podniku trvalo několik let, než si vybudoval v podvědomí lidí silné jméno. Navíc       

by případná konkurence mohla mít problém s počtem klientů. Jelikož je trh přesycen 

fitness centry a mnou sledovaný podnik má z velké části stálé klienty, je možné, že 

nový konkurenční podnik by těžko hledal cílový segment.  

Hrozba náhražek:  

V době ekonomické krize se lidé snaží šetřit své úspory. Jelikož mnou sledovaný 

podnik má na první pohled vysoké ceny a nepřehledný ceník, je možné, že 

potencionální klienti raději využijí méně kvalitní, ale podstatně levnější služby 

konkurence.  

Hrozba silné rivality v segmentu: 

Český a rovněž ostravský trh jsou fitness centry přesyceny. Mnou sledovaný podnik 

na první pohled patří do tohoto přesyceného segmentu, na druhé straně se jedná     

o zcela unikátní fitness centrum, které má svou specifickou nabídku služeb. Studio 

terapie&fitness Michael Moder, se snaží nabídnout originální služby, kterými 

zákazníka přiměje k využití těchto služeb.  

3.4. Analýza BCG 

Charakteristika matice BCG již byla uvedena v teoretické části. Nyní se pokusím 

rozdělit portfolio podniku do kvadrantů matice BCG. Při stanovení tempa růstu jsem 

vycházela z porovnání počtu poskytnutých služeb v letech 2009 a 2010. Potřebné 

dokumenty mi poskytl majitel podniku. Znázornění uvádím v tabulce č. 3.2. 

Při stanovení relativního tržního podílu jsem vycházela pouze z kvalifikovaného 

odhadu majitele podniku, protože přesné statistiky konkurenčních podniků nejsou 

k dispozici.  

 



Tabulka č. 3.2. Prodané služby Studia terapie&fitness Michael Moder 

Poskytnuté služby 
Rok 2009 Počet 

poskytnutých služeb 
Rok 2010 Počet 

poskytnutých služeb 
Tempo 

růstu v % 
Relativní tržní 
podíl (odhad) 

Cvičení 2160 2880 33,3 nízký 

Analýza složení těla -       
Bodystat 

0 100 100 nízký 

Terapie Tělové svíce 120 240 100 vysoký 

Terapie - Moderova 
metoda 

400 865 116,25 vysoký 

CELKEM 2680 4085 349,55 - 

zdroj: vlastní zpracování 

Otazníky 

Zde se jedná o službu Analýza složení těla - Bodystat. Jde o službu, která byla 

zavedena teprve v roce 2010. Služba je neustále upravována a doplňována dle přání 

a požadavků klientů.  

Hvězdy 

Terapie tělovou svící je služba, kterou podnik zavedl teprve na konci roku 2008,      

kdy se jednalo o úplnou novinku a postupně se u ní zvyšuje tempo růstu. Podnik       

si předem udělal průzkum, zda by byl u veřejnosti o tuto službu zájem a až poté         

ji do své nabídky zavedl. Služba má na trhu málo konkurentů, protože je třeba projít 

speciálním školením na využití této metody. Na trhu nejsou tyto svíce běžně 

dostupné, jelikož se dovážejí z ciziny. I to je důvod toho, že služba zaznamenává tak 

velké tempo růstu.  

Terapie – Moderova metoda taktéž zaznamenává vysoké tempo růstu, a to z toho 

důvodu, že se jedná o zcela unikátní službu. Podnik má na Moderovu metodu 

ochrannou známku, čímž si zajistil to, že služba bude i v dalších letech hojně 

využívána.  

 



Dojné krávy 

Samotný prodej permanentek na cvičení tvoří pro podnik největší část zisku, přičemž 

má nejnižší tempo růstu. Je to dáno tím, že podnik tuto službu provádí primárně        

a také ji nabízí na trhu od samotného vzniku. Na tuto službu je v otevírací době 

podniku vyčleněno nejvíce hodin a zaznamenává největší návštěvnost.  

Bídní psi 

Do tohoto segmentu prozatím podnik nemůže zařadit žádnou ze svých nabízených 

služeb, jelikož je na samotném začátku. Veškeré služby jsou ve stádiu vývoje            

a expanze na trh. 

V následujícím schématu jsem názorně rozdělila nabízené služby podniku               

do jednotlivých kvadrantů, v nichž vidíme, že služby jsou rovnoměrně rozmístěny. 

Výjimku tvoří bídní psi, protože žádná z nabízených služeb do tohoto kvadrantu 

prozatím nedospěla. Podniku bych tedy doporučila pouze investovat do rozvoje 

nabízených služeb.  

Schéma č. 3.3. Aplikace matice BCG 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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3.5. Poziční mapa 

Poziční mapu jsem vytvořila na základě vlastního šetření. Jelikož zkoumaný podnik 

nabízí i atypické služby, porovnávala jsem službu cvičení, kterou jako jedinou shodně 

nabízí i ostatní šetřená fitness centra. Kritériem zde byla cena a kvalita nabízené 

služby. Přičemž nutno říct, že jedině mnou zkoumaný podnik Studio terapie&fitness 

nabízí již v základní ceně službu osobního trenéra.  

Mezi konkurenty Studia terapie&fitness Michael Moder patří Top Fitness XXL, 

fitcentrum ESO, fitcentrum RELAX, fitcentrum SAREZA a fitcentrum QUATRO. 

Schéma č. 3.4. Poziční mapa 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Při pohledu na poziční mapu vidíme, že Studio terapie&fitness Michael Moder          

je dotazovanými vnímáno jako vysoce kvalitní fitness centrum s poměrně vysokou 

cenou. Výsledek poziční mapy souhlasí s cílem podniku. Tedy poskytovat služby     

na vysoké úrovni pro klientelu, která si to může dovolit. Mnou zkoumaný podnik 

předčilo fitness centrum Top Fitness XXL, které je na špičkové úrovni, má obrovské 

prostory a kvalitní vybavení, to se také odrazilo na ceně, která je dle respondentů 

jedna z nejvyšších.  
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3.6. Analýza vnějšího prostředí  

Politický a právní segment je pro firmu příznivý. Prostředí v České republice          

je stabilní a nejsou vidět v blízké budoucnosti žádné destabilizační faktory. Podpora 

České republiky i Evropské Unie vůči sportovním zařízením je příznivá. Nepříznivým 

faktorem je pouze to, že se v následujících letech bude měnit sazba DPH, což zvýší 

náklady podniku i zákazníků.  

Ekonomický segment vyplývá i z politických aspektů. Kupní síla obyvatel                

je poměrně vysoká, příjmy ekonomických subjektů mají rostoucí tendenci. 

Nevýhodou je blížící se zvyšování cen z důvodu zvyšující se sazby DPH. Podnik 

bude muset zvýšit své ceny služeb i doplňkových produktů. Potencionálním klientům 

se zvýší výdaje a je možno, že se sníží kupní síla.  

Kulturní segment souvisí i se zdravým životním stylem, ke kterému v současné 

době velká část populace přihlíží. Je to trend, který se stále rozšiřuje. Jelikož 

zkoumaný podnik navštěvují zákazníci právě z důvodu zdravého životního stylu,       

je tento trend pro podnik velmi příznivý.  

Technologický segment přichází stále s novými poznatky a produkty, které           

se mohou v daných odvětvích uplatnit. Jeden z technologických pokroků, který mnou 

zkoumaný podnik nabízí, je služba analýza těla pomocí přístroje Bodystat, která      

se stále zdokonaluje. Z tohoto důvodu jsou technologické pokroky pro podnik velkým 

přínosem a možným zdrojem inovací.  

Demografický segment je velmi příznivý pro mnou zkoumaný podnik, protože počet 

i věková struktura obyvatel je na takové úrovni, kterou podnik potřebuje. Jeho cílová 

skupina je ve věku 25 – 65 let, což je vysoký podíl na celkové populaci. 

Geografický segment je taktéž příznivý. Podnik poskytuje služby, které je možno 

vykonávat celoročně, proto není potřeba se ohlížet na podnebí. Lokalita je také dobře 

dostupná, proto zde neexistují žádné bariéry při zásobování potravin. Nevýhodou 

však je ostravský region, ve kterém je podnik umístěn. V ostravském regionu je 

menší kupní síla, než v jiných regionech České republiky.  

 



3.7. Dotazníkové šetření 

V podkapitole graficky znázorňuji dotazníkové šetření, které obsahuje 7 otázek. 

Dotazník vyplnilo sto respondentů. Respondenty jsem oslovovala v Ostravě              

a to ve třech částích. Jednu třetinu respondentů jsem oslovila v části Poruba, jednu 

třetinu respondentů v části Dubina a jednu třetinu respondentů v části Vítkovice. 

Všech sto respondentů bylo aktivně cvičících. 

Otázka č. 1: Jaké fitness centra ve Vašem okolí znáte? 

Graf č. 3.1 nám ukazuje, že nejznámější fitness centrum je Top fitness XXL v části 

Vítkovice, dále fitness centrum Sareza v Porubě a třetí nejznámější fitness centrum 

je mnou zkoumaný podnik Studio terapie&fitness Michael Moder. Naopak mezi 

nejméně známé fitness centra v podvědomí respondentů jsou, fitness centrum Eso    

a fitness centrum Quatro, které se nachází v části Poruba. 

 

Graf č. 3.1 Známost fitness center, zdroj vlastní zpracování 

Otázka č. 2: Které fitness centrum navštěvujete? 

Z grafu č. 3.2 vyplývá, že nejnavštěvovanějším fitness centrem je Top fitness XXL, 

které z dotazovaných navštěvuje skoro polovina. Druhým nejnavštěvovanějším 

fitness centrem je fitness centrum Sareza, které navštěvuje jen o jednoho 

respondenta méně, než Top fitness XXL. Mnou zkoumaný podnik se v návštěvnosti 
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umístil na třetím místě. Opakem bylo fitness centrum Eso, které navštěvuje pouze 

šestnáct dotazovaných.  

 

Graf č. 3.2 Návštěvnost fitness center, zdroj vlastní zpracování 

Otázka č. 3: Do jaké míry jsou pro Vás následující vlastnosti důležité při výběru 

fitness centra? 

V grafu č. 3.3 znázorňuji, že nejdůležitějším faktorem při výběru fitness centra          

je kvalita služeb. Cena se umístila až na třetím místě. Kromě kvality poskytovaných 

služeb je pro zákazníky důležitá i známost fitness centra.   

 

Graf č. 3.3 Důležité vlastnosti fitness center, zdroj vlastní 
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Otázka č. 4: Do jaké míry podle vás splňují Vámi preferované fitness centra 

dané vlastnosti? 

Na grafu č. 3.4 znázorňuji, jak preferované fitness centra respondentů splňují dané 

vlastnosti. Přičemž hodnota – 2 je zcela nesplněná vlastnost a hodnota 2 je zcela 

splněná vlastnost. Z tohoto jasně vyplývá, že nejkvalitnější služby poskytuje Top 

fitness XXL, které má zároveň vysokou cenu. Protipólem je fitness centrum Eso, 

které nabízí nízkou kvalitu služeb. Mnou zkoumaný podnik nabízí dle respondentů 

vysokou kvalitu služeb.  

 

Graf č. 3.4 Splněné vlastnosti fitness center, zdroj vlastní zpracování 

Otázka č. 5: Jste muž nebo žena? 

Dotazník obdrželo 50 mužů a 50 žen. 

Otázka č. 6: kolik je Vám let? 

Z grafu č. 3.6, lze vyčíst, že nejvíce dotázaných bylo ve věku 26 – 35 let, dále potom 

ve věku 36 – 45 let. Nejméně dotazovaných bylo ve věku 15 – 25 let.  
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Graf č. 3.6 Věk, zdroj vlastní zpracování 

Otázka č. 7: Do které příjmové skupiny byste se sám(a) zařadil(a)? 

Graf č. 3.7 znázorňuje, že nadpoloviční většina dotazovaných se zařadila do střední 

třídy. Nejmenší počet zastoupených respondentů byl v nižší třídě.  

 

Graf č. 3.7 Příjmová skupina, zdroj vlastní zpracování 
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4. Využití řešené problematiky v žurnalistice 

V následujícím textu interpretuji výsledky dotazníkového šetření. Dále uvádím 

strukturovaný rozhovor s majitelem zkoumaného podniku a také reportáž.               

Při rozhovoru byl majitel obeznámen s odbornými pojmy. V článku se věnuji službám, 

které mnou zkoumaný podnik poskytuje.  

4.1. Dotazník 

Dotazník je vysoce efektivní technika, která může postihnout velký počet jedinců při 

relativně malých nákladech. Umožňuje poměrně snadno získat velký počet informací 

od velkého počtu jedinců [18]. 

V dotazníkovém šetření jsem položila respondentům 7 otázek, jejichž odpovědi jsem 

využila v praktické části mé práce. Zvolila jsem metodu osobního dotazování dle 

předem připraveného dotazníku. Díky tomu jsem zvýšila návratnost dotazníků           

a současně zabránila případným chybným odpovědím ze strany respondentů.  

Při výběru otázek jsem využila odborné literatury. Ze sto dotázaných bylo padesát 

mužů a padesát žen. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti, využívající služeb fitness centra, 

kladou největší důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Tento výsledek je velice 

překvapivý, jelikož jsem očekávala, že budou preferovat nízkou cenu. Mezi oblíbená 

fitness centra patří dle respondentů ty, které jsou větších rozměrů a mají kvalitní 

vybavení, přičemž jim za tyto služby nevadí zaplatit i vyšší cenu.   

Dotazníkové šetření je nedílnou součástí mé bakalářské práce, protože na jeho 

základě jsem sestavila poziční mapu zkoumaného podniku, kterou uvádím 

v praktické části.  

4.2. Rozhovor 

V následujícím textu interpretuji rozhovor s majitelem zkoumaného podniku, panem 

Michaelem Moder.  



Rozhovor jsem zvolila otevřený a respondentovi jsem sdělila cíl svého dotazování. 

Po souhlasu respondenta jsem si zaznamenávala odpovědi, které jsem následně 

zpracovala. Rozhovor proběhl přímo ve Studiu terapie&fitness Michael Moder           

a to osobní formou. Tato metoda je velmi časově náročná. Při kladení otázek jsem 

podrobně vysvětlila jejich význam a v průběhu rozhovoru jsem se dozvěděla 

množství informací, které jsem následně využila při zpracování této bakalářské 

práce.  

Jaký je cíl Vašeho podnikání? 

Možná to bude znít jako klišé, ale mým hlavním cílem je, pomáhat lidem. Tomuto 

oboru se věnuji skoro 30 let a stále se snažím zdokonalovat tak, ať mohu být           

co nejvíce prospěšný. 

Samozřejmě, jako každý podnik se snaží i ten můj dosahovat zisků. Každopádně, 

oba z těchto cílů jsou velmi složité a těžko dosažitelné. Z důvodu velké konkurence 

v odvětví a kupní síly obyvatel města Ostravy, není možno zvyšovat ceny služeb 

v takové míře, jaké bych si představoval a jaká je nutná k tomu, abych pokryl stále 

rostoucí náklady. 

Jaké jsou dle Vás největší příležitosti a hrozby v podnikání? 

Velkou příležitost vidím v tom, že je možnost se stále zdokonalovat, absolvovat nové 

kurzy, semináře, které Vás naučí dělat věci, které jiní nenabízejí. Tím se také liší můj 

podnik od jiných. Nabízím služby, které nejsou běžné. Jezdím na speciální semináře 

do zahraničí a zabývám se alternativní medicínou. Dnešní doba si žádá inovace         

a pokud je lidem nenabídnete, přijdete o ně.  

Velkou hrozbou může být právě tzv. „zaspání za konkurencí“. To znamená,             

že konkurence nabídne lepší služby či inovace stávajících služeb, zatímco Váš 

podnik stále stojí na stejném místě. V takovém případě se může stát, že to znamená 

zánik podniku, protože už nikdy konkurenci nemusí dohnat.  

V poslední době je pro můj podnik velkou hrozbou avizované zvýšení daní, což vede 

nejen k většímu odvodu těchto daní, ale také poroste cena energie a tepla, což jsou 

nemalé částky. 



Jaké jsou silné a slabé stránky Vašeho podniku? 

Silnou stránkou mého podniku je určitě přístup k lidem. S klienty se snažíme jednat 

s úctou a maximálně jim vyhovět. Tento lidský, pozitivní a hlavně osobní přístup jinde 

nenabídnout. Klientům nabízíme perfektní servis, nápoje zdarma a vlastní šatny,     

což je určitě velké plus. 

Za silnou stránku bych dále považoval speciální terapie, které provádím spolu         

se svou kolegyní. V uplynulých letech jsem začal využívat Moderovu metodu, kterou 

jsem sám vymyslel a mám ji také chráněnou. Budu se opakovat, ale dávám do těchto 

terapií kus sebe, to působí pozitivně na mé klienty, kteří se poté rádi vrací. 

Jako slabou stránku bych asi uvedl prostory mého podniku. Rád bych podnik rozšířil        

a vybavil o další náčiní. Bohužel je těžké sehnat větší prostory v dobré lokalitě 

s přijatelnou cenou pořízení. 

Druhá slabá stránka, pokud se to tak dá nazvat je parkování. Provozovna                 

je umístněna v sídlišti, takže je tady velký problém se zaparkováním aut klientů. 

Bohužel tento problém nelze vyřešit, protože na případné vlastní parkoviště není 

prostor.  

Jak na Váš podnik působí vlivy vnějšího prostředí? 

Jak už jsem zmínil, největší vliv na podnik, potažmo mě, má avizované zvyšování 

sazeb DPH. Od tohoto se opravdu odvíjí veškeré mé další kroky. Budeme nuceni 

zvýšit veškeré zálohy na teplo a energii, zvýšit ceny produktů a služeb.  

Bojím se, že se toto zvýšení odrazí i na klientech, kterým se samozřejmě také 

zvednou výdaje, a může nastat situace, že už nebudou ochotni vynaložit své finanční 

prostředky na naše služby. 

Naopak pozitivně na můj podnik působí fakt, že je čím dál větší zájem o zdravý 

životní styl. Také přibývá obézních lidí, kteří jsou nuceni se svou váhou něco dělat  

už jen z důvodu možného zdravotního rizika. Lidé, kteří chtějí být zdraví a cítit         

se dobře, tak dříve či později vyhledají fitness centrum. Protože bez pohybu               

a odborné pomoci se výsledků jen těžko dosahuje.  



Jak byste definoval své postavení na trhu z hlediska konkurence? 

Na tuto otázku velice těžko hledám odpověď, protože se snažím odlišit svůj podnik 

od případné konkurence. Jak jsem již řekl, nabízím ve svém podniku i služby, terapie, 

které nenabízí nikdo jiný. V tomto ohledu tedy žádná konkurence není. 

Konkurenci mohu vnímat u poskytované služby cvičení. Zde je konkurence velká. 

Fitness centra se snaží svými nabídkami a slevami zaujmout širokou masu. Můj 

podnik žádné slevy nenabízí, jsou zde stálé ceny, které v žádném ročním období 

neměním. Klientům nabízíme soukromí, nápoje zdarma a osobní přístup. Vše          

je zahrnuto v ceně permanentky. Klienti si tedy za jednu cenu kupují veškerý servis      

a nemusejí poté za další služby doplácet, jako u větších fitness center. 

Na druhou stranu mnoho lidí preferuje velké podniky, kde si mohou nejen zacvičit, 

ale také si najít nové přátelé. Když toto vše shrnu, viděl bych svůj podnik někde       

ve středu pomyslné čáry fitness center.  

Jak byste hodnotil pět konkurenčních sil v Porterově modelu? 

Zde je jasně největší vyjednávací síla zákazníků. Troufám si říct, že z dobrých 75%, 

tvoří klientelu podniku stálí zákazníci. Je to velká výhoda, ale nastávají zde situace, 

kdy tito klienti žádají o různé slevy, popřípadě bonusy na permanentkách.             

Tyto situace se stále opakují, proto jsem zavedl nový ceník, který to snad vylepší. 

Se svými dodavateli mám výborný vztah. Na výživové doplňky mám vynikajícího 

dodavatele, který mi vždy vyjde vstříc, má přijatelné ceny a krátké dodací lhůty.          

I přesto mám raději v záloze druhého dodavatele, pro případ, že by ten první nemohl, 

popřípadě neměl mnou objednané zboží. Jediný problém je s dodavateli speciálních 

tělových svící, které potřebuji pro své terapie. Tělové svíce jsou dovážené               

až z Maďarska, protože jinde nejsou k sehnání. U dodavatelů je problém s lhůtami 

doručení a velikosti objednávky. Jsem tak nucen objednávat velký počet kusů            

a to v delších časových horizontech.  

Případné nové konkurence na trhu se nebojím, vím, kde má můj podnik kvality. 

Trvalo dlouho, než podnik začal být prosperující. Zde je právě výhoda stálých klientů, 

kteří jsou na mě a můj personál zvyklí, bereme se jako rodina a vím, že nemají 



potřebu přecházet ke konkurenci. Další výhodou je to, že jsem si na své terapie 

nechal dát ochrannou známku.  

Je možné, že někteří klienti odejdou ke konkurenci, která nabízí nižší ceny.                

Je to z důvodu nižší kupní síly, která souvisí s rostoucími výdaji. Je to možné, avšak 

ani této varianty se neobávám.  

Rivalita mezi fitness centry panuje už dlouhá léta. Každý se předbíhá s lepší cenou, 

slevou a reklamní kampaní. Proto jsem se ve svém studiu zaměřil na zcela jinou 

strategii, a to takovou, že kromě cvičení poskytuji i terapie. Upouštím od hromadných 

slev a soustředím se na kvalitu prováděných služeb.  

Jak byste hodnotil relativní tržní podíl na trhu u jednotlivých Vámi nabízených 

služeb?  

Co se týče služby cvičení, tak zde je relativní tržní podíl určitě nízký. Pokud vezmu 

v úvahu, kolik fitness center se kolem nachází a jsou schopny prosperovat, 

nevychází mi zde jiná možnost. Já osobně jsem však spokojen, protože počet klientů 

každým rokem narůstá, ač nepatrně.  

U terapií, ať už se jedná o Moderovu metodu, nebo tělové svíce je relativní tržní podíl 

určitě vysoký. Moderovu metodu nikdo jiný nenabízí. Terapie tělovou svící                

je také velice vzácná a časově náročná. Než je možno poskytovat tuto službu,           

je třeba projít speciálním školením, na kterém je regulován počet osob. Obě tyto 

metody v mém podniku nabízíme třetím rokem, takže spokojených klientů zatím stále 

přibývá.  

Poslední nabízenou službou je analýza složení těla za pomocí přístroje Bodystat. 

Tento přístroj je také unikátní, protože jako jediný přesně naměří hodnoty tuku, vody 

a svalové hmoty v těle. Tento přístroj využívám teprve druhým rokem a lidé stále moc 

nechápou jeho jedinečnost a princip. Z tohoto důvodu se domnívám, že relativní tržní 

podíl je nízký, ač zájem o tuto službu stále roste.  

Jakou propagaci používáte při zviditelnění své firmy? 

Již od vzniku firmy inzeruji do místního katalogu firem, který vychází každý měsíc     

a je zdarma doručován do schránky obyvatelům Ostravy. Nově spolupracuji s jednou 



internetovou televizí, na které bude běžet nabídka mých služeb. Nechtěl bych to však 

více rozebírat, jelikož je to na samotném počátku.  

Pravidelně se účastním veletrhů a spolu se svou kolegyní zdarma přednášíme 

v městech po celé České republice. Také jsem natočil sérii videí s cvičitelkou Hankou 

Kynychovou, které jsou volně dostupné na její internetové televizi.  

V posledních dnech však zjišťuji, že nejlepší reklamou je dobře odvedená práce. 

Většina mých klientů totiž přichází na doporučení již stávajících klientů, kteří jsou 

spokojeni. Myslím si, že toto je nejlepší reklama. Na druhou stranu vím, že někteří 

zákazníci mají problémy s nalezením provozovny. Budu se muset zaměřit na reklamu 

u příjezdové cesty do studia.  

Na jaký cílový segment se zaměřuje Váš podnik? 

Námi poskytované služby jsou pro lidi ve středním věku, tak i pro důchodce, 

popřípadě studenty a malé děti. Terapie Moderovou metodou i terapie tělové svíce 

lze aplikovat i na děti předškolního věku. Převažují však lidé středního věku, kteří 

mají potíže se zády z důvodu nadměrného sezení u počítače. Další navštěvovanou 

skupinou jsou důchodci, kteří mají problémy s kyčlí nebo funkcí ledvin. 

Jelikož se terapiemi dají napravit veškeré blokace a bolesti, popřípadě vnitřní 

problémy, je možno, aby na terapii došel jakkoli starý člověk. U cvičení                     

je to podobné. Máme mnoho skupinek, kde prvně chodila samotná mladá žena, 

postupem času se připojil její manžel, následně její otec a nyní se přidal i sedmiletý 

syn.  

Dalo by se tedy říct, že cílová skupina je mezi čtyřmi až osmdesáti lety. Jak na svých 

internetových stránkách, tak ve veškerých propagačních materiálech máme uváděno, 

že k nám může přijít kdokoli. Ale průměr bych dal od 25 let do 65 let.  

Jakým způsobem se snažíte udržet krok s konkurencí? 

Na území města Ostravy existuje minimálně jedno fitness centrum, které svou 

velikostí a špičkovým vybavením v podstatě nemá konkurenci. Je tedy třeba 

nabídnou lidem více, než jen velký prostor a špičkové stroje. Vždy musíte z toho,    

co máte vytěžit maximum. Já jsem se odlišil tím, že jsem začal provozovat terapie, 



začal jsem dělat něco, čím jsem se odlišil od konkurence. Nejlepší však je, když 

nemusíte s konkurencí držet krok, ale být krok před ní.  

Já se tedy stále snaží vylepšovat své služby, inovovat vzhled podniku, protože i na to 

jsou klienti náchylní. Lidé potřebují změnu, stačí maličkost, například nový obraz. 

Vždy udělám něco, co je zaujme a mají pocit, že se stále něco mění a nejsou ve 

stereotypu.  

Snažím se tedy vymyslet vždy něco, co konkurence nenabízí, něco co bude vzácné, 

něco, jako je Moderova metoda. 

Jaká je Vaše vize do dalších let? 

Mým cílem a taky snem do budoucna je vybudovat si vlastní a velké welness studio, 

ve kterém by se kromě posilovací části a terapeutické části nacházelo kadeřnictví, 

plavecký bazén, solária, solné jeskyně, kosmetika apod. Podnik bych chtěl vybudovat 

v hlavním městě České republiky. Tento podnik by se stal sídlem a studio v Ostravě 

by byla jedna z mnoha poboček.  

Již dnes už jednáme o vhodných pozemcích a místech, kde by toto studio mohlo 

jednou stát, je to však finančně a časově náročné, takže s realizací to ještě pár let 

potrvá. Do této doby se chci plně věnovat terapiím ve svém stávajícím studiu 

v Ostravě a rozšířit si znalosti studováním dalších alternativních medicín                                         

a absolvování výukových kurzů, například čínské medicíny.  

Do dalších let se chci věnovat pouze terapiím. Práce s lidmi je mé poslání, chci jim 

pomáhat při odstraňování jakéhokoli problému.  

4.3. Reportáž 

Chystala jsem se do tradičního fitness centra, kde na mě bud čekat velká hala, 

v které je plno posilovacích strojů a u nich zpocení muži s činkou v ruce. Opak byl 

pravdou. Vstupuji do dveří budovy, která spojuje dva cihlové domy. Vyjdu po třech 

schodech, projdu uličkou a vidím plno plakátů a letáků s nápisem Studio 

terapie&fitness Michael Moder. Ano, jsem tu správně, pomyslím si.  



Zazvoním na zvonek u dveří a středně vysoký, plešatý muž ve sportovním oblečení, 

celý sladěn do bíla mi otevírá dveře. „Dobrý den, vy jdete asi za mnou, že? Já jsem 

Michael Moder, majitel podniku, těší mě, pojďte dál.“ Zarazí mě malý prostor, který   

je však pěkný a velmi útulný. Všude kolem mě se vznáší jakási magická atmosféra.  

„Dáte si čaj, kafe, vodu? Vše u nás máte zdarma, jako naši klienti“, upozorňuje        

mě majitel. „Dám si vodu“, odpovídám. Majitel se posadí naproti mně do sedačky       

a milými slovy mi vysvětluje, jak to u něj v podniku funguje. „Podívejte, ono je to velmi 

těžké na vysvětlení, člověk to pochopí, až ve chvíli, kdy to sám zkusí“, vysvětluje mi 

pan Moder. Dovoluji se a odskočím si na záchod. Projdu uličkou, která vede            

do šaten, ty jsou tady dvě, pro každého klienta jedna. Jelikož se klienti střídají          

co hodinu, tak je to zcela dostačující. Každá šatna má svou sprchu a záchod a je 

v jiné barvě. Prostředí je velice pěkné.  

Z cesty ze záchodu se zastavím u pootevřených dveří. „To je naše terapeutická 

místnost, na tomto lehátku provádím terapie a toto jsou tělové svíce, které při tom 

často využívám, jinak nic nepotřebuji, pracuji s energiemi“, vysvětluje mi pan Moder   

a přesunujeme se zpět do křesel. Z mého místa vidím celou cvičící část, zrovna 

probíhá hodina a trenér se věnuje čtyřem lidem najednou. „ Divíte se, že? To je zde 

normální, můžete chodit cvičit sama, nebo klidně i s dalšími kamarády, maximálně 

čtyři. Samozřejmě se od toho odvíjí cena a vytíženost osobního trenéra“, doplňuje 

můj údiv majitel.  

Cvičení probíhá v jedné velké místnosti, která obsahuje čtyři velké cvičící stroje, 

rotopedy a další drobné náčiní. Nad hlavou mi visí zavěšená televize, z které           

se rozléhá hudba. Po pravé straně je bar, za kterým mi majitel vaří čaj. Je to velmi 

příjemné a útulné prostředí, skoro jako doma.  

„Tak vrhneme se na ten rozhovor?“ Poručím a začínáme. Nakonec ve Studiu 

terapie&fitness strávím přes dvě hodiny svého času, vůbec toho však nelituji. 

Dozvěděla jsem se spousta zajímavých a poučných informací. S příjemným pocitem 

se loučím a vydávám směr svůj domov zpracovávat výsledky rozhovoru.  

 

 



4.4. Článek  

V minulých dnech jsem se setkala s panem Michaelem Moderem, majitelem Studia 

terapie&fitness Michael Moder. Kdo je ten člověk, který po rozhovoru s ním ve mně 

zanechal příjemný pocit? 

Michael Moder je majitel zkoumaného podniku v mé bakalářské práci. Dále je to 

osobní trenér, alternativní terapeut a výživový poradce, je to autor vlastní léčebné 

Moderovy metody a v současné době se také věnuje psaní knih. Píše knižní trilogii 

spojenou s myšlením ve spojitosti s rokem 2012.  

Michael Moder je certifikovaný manažer, který získal praxi v zahraničí a za svou 

terapeutickou práci byl nominován do významných světových encyklopedií. 

Spolupracuje se známými osobnosti, jako jsou Hana Kynychová či Pavel Šporcl.  

Michael Moder se začal posilování a pomáhání lidem věnovat už před třiceti lety, kdy 

jako samouk zkoumal lidské tělo. S rostoucím věkem rostly i zkušenosti a vzdělání. 

Michael Moder absolvoval nespočet kurzů a seminářů, které ho vedly k tomu,         

aby si založil vlastní fitness centrum, ve kterém by pomáhal lidem. 

Jeho sen se mu splnil před třemi lety, kdy si v Ostravě otevřel malé fitness centrum, 

které v současné době dobře prosperuje. Ve svém podniku může dělat to, co vždy 

chtěl. Pomáhat lidem. Tímto však jeho sen nekončí, ale má další. Chce otevřít nové 

pobočky v různých zákoutích republiky a celé Evropy. Ví, že tento sen se bude 

realizovat dlouhá léta, ale jak sám řekl, za výsledný efekt to stojí. Počkejme si na něj.  

 

 

 

 

 

 



5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat tržní situaci vybraného podniku             

za pomocí odborných metod a technik. Mým vybraným podnikem bylo Studio 

terapie&fitness Michael Moder, které se nachází v Ostravě, v části Poruba.  

Z rozhovoru s majitelem zkoumaného podniku vyplynulo, že i on sám je přesvědčen 

o tom, že podnik prosperuje, má dobré postavení na trhu a nemusí se obávat 

konkurence. Je si tím jist i z toho důvodu, že ve svém podniku nabízí služby, které 

jsou na trhu ojedinělé. Celá strategie podniku je postavena na kvalitních službách. Ví 

také, že má podnik své nedostatky.  Hlavním nedostatkem vidí malé prostory 

provozovny a také nedostatek parkovacích míst. V obou případech je problém 

v brzké době neřešitelný.  

Zkoumanému podniku bych doporučila najít větší prostory pro provozování činnosti, 

kde bych se zaměřovala hlavně na dostatek parkovacích míst a také možnost cvičení 

více osob najednou. Prostor by měl být dobře dostupný a viditelný.  

Doporučila bych majiteli upravit ceník, který je nyní v platnosti. Ceník je zcela 

nepřehledný, zbytečně přesycen informacemi, které nejsou v danou chvíli podstatné. 

Ceník bych zjednodušila tak, aby již na první pohled bylo patrné, kolik jaká služba 

stojí a nebylo třeba rozpočítávání.   

Dále bych navrhovala zpřehlednění internetových stránek šetřeného podniku. 

Internetové stránky jsou přeplněny zbytečnými informacemi, proto bych tyto 

informace nahradila informacemi potřebnými a upravila bych velikost a barvu písma, 

které je zbytečně velké a do očí bijící.  Celkově na mě stránky působí dojmem 

amatérsky odvedené práce. 

Můj další návrh je zlepšení reklamní propagace. Z rozhovoru s majitelem sice 

vyplývá, že v současné době natáčí internetový pořad, ale propagace v médiích je 

slabá. Přičemž v přímé blízkosti podniku, na vstupních dveřích a v hale je nespočet 

plakátů a letáků, což se mi zdá naprosto zbytečné. Plakáty v přímé blízkosti bych 

eliminovala a soustředila se na zviditelnění podniku u hlavní cesty, kde není patrné, 

jak se ke Studiu terapie&fitness Michael Moder dostat.  



Zkoumaný podnik se uchyluje správným směrem, když své služby chrání ochrannými 

známkami. Do budoucna je třeba využít co nejvíce služeb, které je možno takovým 

způsobem chránit.  

Při provádění dotazníkového šetření jsem zjistila, že většina osob preferuje oproti 

nízké ceně kvalitu služeb nabízených fitness centry. Toto zjištění je zcela vyhovující 

pro mnou zkoumaný podnik, protože jeho zásadou je mít kvalitní služby. Výhodou 

dotazníkového šetření bylo to, že jsem jej prováděla osobně a tudíž jsem viděla 

přímé reakce respondentů, nešlo tedy jen o nahodilé kroužkování odpovědí.  

Tržní situace Studia terapie&fitness Michael Moder je na takové úrovni, že podnik     

je do dalších let schopen prosperovat. Dotazovaní respondenti mají podnik 

v podvědomí a ze sta jich přes čtyřicet osob podnik navštěvuje, což jsou příznivá 

fakta. BCG analýza odhalila, že největší tržby podniku plynou ze služby cvičení, která 

je zavedena od počátku a má svou stálou klientelu, která se postupně rozrůstá. Jako 

otazník zde zůstává služba Bodystatu, která je poměrně nová a proto si nenašla tak 

velkou klientelu, jako terapie prováděné v šetřeném podniku. Je to dáno taky tím,        

že přístroj není tolik znám.  

Ze SWOT analýzy vyplynulo, že slabými stránkami pro podnik jsou hlavně malé 

prostory, špatný ceník a internetové stránky. Jsou to přesně ty faktory, které jsem 

uvedla ve svých doporučeních. Porterovu analýzu jsem prováděla na základě 

rozhovoru s majitelem, kde jsem byla překvapena, jak se majitel musí vypořádat 

s hrozbou vyjednávací síly zákazníku. Ovšem ve výsledku se majitel žádné z pěti 

uvedených hrozeb příliš nebojí, protože si je vědom výjimečnosti svého podniku.  

Jako největší hrozbu majitel vidí blížící se avizované zvyšování sazby DPH, která 

v následujících letech několikrát vzroste. Majitel se obává snížení kupní síly obyvatel 

a velké zvýšení výdajů podniku. Dále však uvádí, že je na tuto krizovou možnost 

připraven.  

Zcela mě překvapilo, že fitness centrum tak malých rozměrů a s malým počtem 

zaměstnanců, může takto dobře fungovat a prosperovat, jak tomu je u mnou 

šetřeného podniku. Ve Studiu terapie&fitness Michael Moder má vše svůj řád            

a provozní doba je z devadesáti procent plně vytížena.  



Pokud se ve Studiu terapie&fitness necvičí, či neprovádí terapie, majitel se snaží 

podnik zdokonalovat a inovovat.  

Mnou předkládaná bakalářská práce může pomoci majiteli Studia terapie&fitness 

Michael Moder k případnému zkvalitnění podniku, ale může být i předmětem pro ty, 

kteří podnikají v dané sféře. A v neposlední řadě může sloužit jako zdroj pro 

studenty, kteří se touto problematikou zabývají.  
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