
 

  



 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace marketingového mixu na lyţařskou školu 

 

Application of Marketing Mix for Ski School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:   Petra Schmidtmeyerová 

 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jaroslav Stolařík 

 

 

 

 

 

Ostrava 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

„Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracovala 

samostatně.“ 

 

V Ostravě, 11. května 2011      ………………………. 

         Petra Schmidtmeyerová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych poděkovala panu Mgr. Jaroslavu Stolaříkovi za ochotu a pomoc při 

zpracování bakalářské práce. A také panu Jiřímu Kotaškovi za věnovaný čas a poskytnuté 

informace. 

 

 



Obsah 
1 Úvod ................................................................................................................................... 1 

2 Teoretické vymezení pojmů ............................................................................................. 2 

2. 1 Marketingový mix neboli „4P“ .................................................................................... 2 

2. 1. 1  Produkt ................................................................................................................ 3 

2. 1. 2  Cena ..................................................................................................................... 4 

2. 1. 3  Místo (distribuce) ................................................................................................ 6 

2. 1. 4  Marketingová komunikace .................................................................................. 9 

2. 2 Koncepce „4C“ .......................................................................................................... 14 

2. 3 Marketing sluţeb ....................................................................................................... 15 

2. 4 Marketingový mix sluţeb .......................................................................................... 17 

2. 4. 1  Materiální prostředí ........................................................................................... 17 

2. 4. 2  Lidé .................................................................................................................... 18 

2. 4. 3  Procesy .............................................................................................................. 21 

3 Charakteristika vybrané lyžařské školy ...................................................................... 22 

4 Aplikace marketingového mixu na lyžařskou školu ................................................... 23 

4. 1 Produkt v lyţařské škole ............................................................................................ 23 

4. 2 Ceny sluţeb................................................................................................................ 23 

4. 3 Distribuce sluţeb ....................................................................................................... 24 

4. 4 Marketingová komunikace lyţařské školy ................................................................ 24 

4. 5 Materiální prostředí ................................................................................................... 25 

4. 6 Lidé ............................................................................................................................ 25 

4. 7 Procesy....................................................................................................................... 26 

4. 8 Dotazníkové šetření ................................................................................................... 26 

4. 8. 1  Příprava dotazníku ............................................................................................. 26 

4. 8. 2  Dotazování klientů lyţařské školy .................................................................... 26 

4. 8. 3  Úkol dotazníku .................................................................................................. 27 

4. 8. 4  Vyhodnocení ...................................................................................................... 27 

4. 9 Rozhovor s majitelem lyţařské školy ........................................................................ 34 

5 Návrhy a doporučení ...................................................................................................... 38 

6 Závěr ................................................................................................................................ 40 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 41 

Seznam zkratek 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

Jednotlivé přílohy 



1 

 

1 Úvod 
Lyţování je jedním z velmi oblíbených zimních sportů. Dělí se na alpské a severské. 

Pod tyto dvě skupiny spadají všechny disciplíny např. sjezdové lyţová, běţecké lyţování, 

skoky na lyţích, skialpinismus a další. Jelikoţ se tento zimní sport těší velké oblibě, tak 

mnozí vyhledávají sluţeb lyţařských škol, jak pro naučení, ale i pro zlepšení techniky 

lyţování. 

V České republice existuje několik desítek lyţařských škol, které zajišťují svým 

klientům výuku jízdy na lyţích a běţkách, snowboardingu, a některé také výuku telemarku. 

Ve velkých lyţařských střediscích je většinou několik větších škol, které si navzájem 

konkurují, a tak je velmi důleţité zvolit správnou marketingovou strategii. 

Pro účely mé bakalářské práce jsem zvolila lyţařskou školu, se sídlem ve městě 

Harrachov, která má po České republice několik dalších dceřiných škol pod stejným názvem. 

Majitelé těchto škol se však liší. Dané téma mě zajímá, jelikoţ jiţ několik let pracuji jako 

instruktorka lyţování. Do budoucna také uvaţuji o podnikání v této oblasti. 

Cílem mé bakalářské práce bylo aplikovat marketingový mix na zvolenou lyţařskou 

školu a zhodnotit na základě dotazníku stávající strukturu marketingového mixu dané 

lyţařské školy. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 
Obsahem této části bakalářské práce jsou pojmy související s marketingovým mixem a 

také s marketingem sluţeb. K vymezení daných pojmů jsem převáţně vyuţila odborné 

literatury, zabývající se tímto tématem. Nejdříve rozdělím danou kapitolu na čtyři podkapitoly 

a následně se budu podrobněji věnovat pojmům, které patří pod tyto témata. 

2. 1 Marketingový mix neboli „4P“ 

Marketingový mix byl definován N. H. Bodnerem v roce 1948. Je to pojmenování 

systému nástrojů, který by měl vést podnik, aby byl schopný co nejvíce uspokojit zákazníka. 

U marketingového mixu je velmi důleţitý poměr všech sloţek. Všechny sloţky na sobě závisí 

a tak je potřeba k dobrému marketingu vylepšovat všechny sloţky najednou. 

V literatuře je dnes jiţ popsáno více pojetí marketingového mixu. Však nejvíce známé 

je pojetí vychází z myšlenek E. J. McCarthyho, kdy se marketingový mix dělí na čtyři 

nástroje. Podle anglických názvů se ustálilo pojmenování čtyři „P“. 

 Product – produkt 

 Price – cena 

 Place – místo (distribuce) 

 Promotion – marketingová komunikace [8] 

Obr. 2. 1 – struktura marketingového mixu 

 

Zdroj: [5] 
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Firma musí vyvíjet všechny čtyři aktivity, aby vzbudila po výrobku poptávku. [6] 

2. 1. 1  Produkt 

Produkt je chápán jako hlavní součást marketingového mixu. Právě produkt je jádrem 

činnosti obchodování pro firmu, a také velmi ovlivňuje zbylé sloţky z koncepce 4P. 

V marketingu je pod pojmem produkt chápáno vše, co je na trhu nabízeno a slouţí 

k uspokojení potřeb zákazníka. Produktem tedy můţe být jak hmotný statek – výrobek, tak i 

sluţba, nebo dokonce třeba myšlenka. [10] 

Třídění produktů 

Produkty můţeme třídit podle mnoha hledisek. Podle způsobu uţití se dělí výrobky na 

spotřební zboţí a výrobky průmyslové. Spotřební zboţí slouţí zejména k jednorázové 

spotřebě, nebo k opakovanému uţívání. Výrobky průmyslové se vyuţívají v procesu výroby, 

nebo se mohou dále zpracovávat, stejně jako zboţí spotřební. Z hlediska fyzikální povahy 

dělíme výrobky na hmatatelné a nehmatatelné. [3] 

Vrstvy výrobku/služeb 

Jak u výrobků, tak i u sluţeb rozlišujeme tři základní dimenze (vrstvy).  

 Základní vrstva - jádro výrobku 

 Střední vrstva – skutečný výrobek 

 Vnější vrstva – rozšířený výrobek [6] 

Obr. 2. 2 – Tři vrstvy produktu 

 

Zdroj: [6] 
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2. 1. 2  Cena 

Cena je v marketingovém mixu jediný prvek, který znamená pro firmu příjem. Ostatní 

sloţky mixu (produkt, místo, marketingová komunikace) tvoří naopak náklady firmy. Pro 

podnikání je právě cena jedním z nejdůleţitějších problémů. I přes to se jí mnozí nevěnují 

dostatečně a následně volí špatnou cenovou politiku. Jednou z chyb při kalkulaci ceny je, ţe 

firmy sleduje pouze náklady, které s produktem vznikly a stanovují cenu podle nich. Však 

v této problematice je důleţité reagovat i na momentální trţní situaci. [3] 

Faktory ovlivňující cenu 

Proces určování cen ovlivňuje mnoho faktorů. Tyto faktory ovlivňují i další sloţky 

marketingového mixu, a to přímo i nepřímo. Však rozlišujeme základní dvě skupiny těchto 

faktorů, vnitřní a vnější. [3] 

Faktory vnitřní 

Pod faktory vnitřní řadíme: 

 Cíle firmy, 

 Organizace cenové politiky, 

 Marketingový mix, 

 Diferenciace výrobků, 

 Náklady. 

Při pohledu na cíle firmy z hlediska cen, tak hovoříme především o dosahování 

předem stanoveného zisku, dosaţení určeného obratu, udrţení podílu na trhu, zisk co 

nejvyššího počtu nových zákazníků atd. 

V organizace cenové politiky se zaměřujeme na centralizaci, popřípadě decentralizaci. 

Na trhu se můţeme setkat s podniky, které přísně centralizují rozhodování o cenách. Naopak 

se setkáváme i se situací rozšířené decentralizace. 

Propojenost ceny s ostatními sloţkami v marketingovém mixu je samozřejmá. Není 

moţné měnit cenu produktu, aniţ bychom nezměnili i ostatní prvky v mixu. Při zvyšování cen 

je důleţité se zaměřit i na propagaci, změnu atraktivnosti produktu (například designe), 

změnu podmínek pro zákazníka a další faktory, které ovlivňují zájem o produkt. 

Hledisko diferenciace je také důleţité při tvorbě ceny produktu. Jestliţe se výrobek či 

sluţba liší od ostatních, je moţné také odlišit i následnou cenu. Můţeme se poté pohybovat 
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v jiné cenové kategorii neţ konkurence. Nabízí se však i diferenciace ve sluţbách spojených 

s produktem. Zejména poradenství, platební podmínky, doprava produktu a jiné. 

Náklady jistě velice souvisejí s cenou. Toto pojetí je velmi pouţívané a spojené 

s kalkulací individuálních nákladů. Marketing se na náklady dívá z širšího hlediska. Bere 

v úvahu třeba i časovou náročnost. Při krytí nákladů je důleţité se zaměřit na dlouhodobý 

pohled. V některých případech hovoříme o obráceném postupu, kdy podle ceny odvíjíme 

náklady. Jedná se o cenu, kterou odvodíme od nabídky a poptávky na trhu, podle ní pak 

určíme náklady. [3] 

Faktory vnější 

Pod faktory vnitřní řadíme: 

 Poptávka, 

 Konkurence, 

 Distribuční síť, 

 Ekonomické podmínky, 

 Opatření centrálních orgánů. 

Poptávka se na ceně velice projevuje. Pokud je poptávka po produktu vysoká, ceny 

mohou být pro nabízející firmu příznivé. Však samotnou poptávku ovlivňuje řada dalších 

faktorů. Těmi jsou moţnost si zakoupit na trhu substitut, ţivotnost výrobku, příjem cílových 

skupin zákazníků, marketingová komunikace, chování zákazníka při nakupování apod. 

Důleţitý faktorem je také konkurence. Ceny je dobré přizpůsobovat situaci na trhu. 

Téměř nezbytné je, zjistit ceny konkurenčních produktů a odhadnou případný vstup nových 

konkurentů na trh. 

Distribuční síť můţe omezit moţnost firmy rozhodovat o konečné ceně. Proto je její 

volba také důleţitá. V případě, ţe mezi výrobcem a kupujícím je více distribučních článku, je 

původní cena jiţ dále deformována. 

Pod pojmem ekonomické podmínky hovoříme v tomto smyslu o situaci, která 

momentálně panuje na trhu v tom daném odvětví. Zda hovoříme o růstu zájmu, stagnaci či 

poklesu. Růst zájmu evokuje zvyšování cen. Naopak stagnace odvětví slibuje slevy a 

sniţování cen produktů. 
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Posledním z vnějších faktorů je opatření centrálních orgánů. Jde o ovlivňování cen 

vládními orgány, které se podílejí na výrobě v některých oblastech (doprava, energie). Dále 

třeba mohou působit na monopolní postavení firmy na trhu pomocí protimonopolních zákonů. 

Však i dumpingové ceny jsou upraveny v zákoně. [3] 

Metody používané při tvorbě cen 

K tvorbě cen postupujeme podle metod určování cen. Rozlišujeme oceňování: 

 Nákladové, 

 Poptávkové, 

 Soutěživé. 

Nákladové oceňování je rychlé a jednoduché, ale není zcela ideální (při tvorbě ceny se 

neohlíţíme na zájem zákazníka o produkt, ani na konkurenci). Cena se v tomto případě odvíjí 

od celkových nákladů. K těmto nákladům je pak připočtena přiráţka. Součtem těchto dvou 

poloţek vniká konečná cena pro kupujícího. Smyslem přiráţky v ceně je zisk pro firmu. Ten 

by měl být závislý riziku. 

Poptávkové ocenění produktu je jiţ sloţitější. Jedná se o výzkum, který směřuje přímo 

k zákazníkovi. Díky tomuto výzkumu se snaţíme zjistit, jak zákazník daný produkt vnímá: 

zda mu připadá náš produkt lepší neţ od konkurence, maximální cenu, kterou je ochotný 

zaplatit atd. Při této metodě také věnujeme pozornost odhadu budoucí poptávky, výpočtu 

elasticity ceny apod. 

Oceňování soutěţivé je zkoumání cen konkurence a přizpůsobování se těmto cenám. 

V tomto případě musíme brát v úvahu pozici na trhu a finance firmy. Není vţdy důleţité mít 

niţší ceny neţ konkurence. To si můţeme dovolit v případě odlišnosti výrobku, jiţ známé 

značky produktu nebo třeba díky povědomí o firmě. Nízké ceny jsou jistě výhodou, však 

v tom případě je také potřeba mít nízké náklady. [10] 

2. 1. 3  Místo (distribuce) 

V marketingovém mixu je místem chápána distribuce. Jedná se o cestu produktu 

k cílovému zákazníkovi. V případě distribuce je velmi důleţité nabídnout produkt 

zákazníkovi vhodně z hlediska místa (na dobrém místě), času (ve vhodnou dobu) a mnoţství 

(v potřebném mnoţství). Z toho důvodu se vyuţívají distribuční cesty. [2] 
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Úkoly distribuce 

Distribuce zajišťuje několik úkolů. Ty nejdůleţitější úkoly jsou: 

 Prodej produktu, 

 Služby pro produkt, 

 komunikace o produktu. 

Strategie firem spočívá i ve volbě vhodné distribuční cesty. To je označení pro 

„cestu“, kterou produkt absolvuje, neţ se dostane ke svému budoucímu majiteli. Tato „cesta“ 

je oboustranná. Informace proudí v obou směrech. Propojení mezi výrobcem a spotřebitelem 

jsou distributoři. V případě, ţe se výrobce není schopen domluvit s distributory, se nabízí 

přímý prodej. [10] 

Obr. 2. 3 – Členění distribučních kanálů 

 

Zdroj: [10] 

Hmotné a nehmotné distribuční toky 

Však distribuční cesty neznamenají pouze přepravu zboţí fyzického stavu. 

Marketingové pojetí distribučních cest se zaměřuje i na toky nehmotné. Z toho důvodu máme 

několik způsobů pohybu produktu, které mají své výstupy k zákazníkům i výrobci. [3] 
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Obr. 2. 4 – Hmotný tok a základní nehmotné toky 

 

Zdroj: [3] 

Změny v distribučních cestách 

Růst přímého a on-line marketingu se projevuje i na distribuci. Trendem je 

momentálně vyloučení distributorů (prostředníků) z procesu distribuce. Výrobci a 

poskytovatelé sluţeb stále více kontaktují své zákazníky sami. Vznikají také úplně noví 

prostředníci, kteří zastávají funkci těch tradičních. Vynechání distributorů z procesu vyvolává 

problémy, ale i nové příleţitosti. Pro prostředníky to znamená, ţe musí vytvořit v procesu 

novou hodnotu, jinak jejich význam zanikne. [6] 

Výběr distribuční cesty 

Při rozhodování, která distribuční cesta je pro náš produkt nejideálnější je důleţité 

zváţit následující faktory: 

 Produkt (např. charakter, ţivotní cyklus, rozměry, hodnota), 

 Dodavatelské výrobní podniky (např. finanční, materiálové a personální moţnosti), 

 Trhy (např. charakter trhu, počet, místo, čas), 

 Distribuční mezičlánky (např. hustota, dostupnost, úroveň), 

 Faktory prostředí (např. hospodářské a sociální poměry, finanční sluţby, hustoty 

obyvatel). 

Před výběrem pro určitou distribuci bychom měli zváţit všechny moţné varianty. A aţ 

poté se pro nějakou distribuční cestu rozhodnout. [3] 
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2. 1. 4  Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace neboli propagace je velmi viditelnou součástí 

marketingového mixu. Díky propagaci se o produktech dozvídají zákazníci, obchodní partneři 

i klíčová veřejnost. Pomocí propagace tedy získávají informace, a to také o cenách a místě 

prodeje.  

V marketingové komunikaci jsme schopni rozlišit dva druhy nástrojů. 

 Nadlinkové 

 Podlinkové 

Rozdělení na tyto dvě skupiny spočívá v nákladech souvisejících s marketingovou 

komunikací produktů. Nadlinkové nástroje jsou typické vysokými náklady, které jsou 

vynaloţeny na propagaci (např. televizní reklamy). Oproti tomu podlinkové nástroje se 

obejdou bez reklamy ve sdělovacích prostředcích, proto je jejich propagace levnější. [2] 

Základní kroky při propagaci 

Aby byl efekt z komunikace co nejlepší, je důleţité promyslet několik základních 

kroků. 

 Určení cílové skupiny 

 Příprava sdělení pro potencionální zákazníky 

 Výběr média 

 Zajištění kanálů pro zpětnou vazbu 

Jako první, nad čím je potřeba uvaţovat při marketingové komunikaci je příjemce. 

Tedy jednotlivec nebo skupina lidí, kterým chceme sdělení o produktu prezentovat. Aţ na 

základě charakteristiky cílové skupiny, jsme schopni určit nejvhodnější variantu sdělení (jak, 

kdy a kde potencionální zákazníky oslovíme). 

Příprava sdělení je dalším krokem účelné propagaci. V této fázi uvaţujeme nad 

obsahem sdělení, strukturou a formální úpravou. Důleţité jsou při zpracovávání sdělení 

zejména tři aspekty: 

o Racionální argumenty, 

o Emocionální argumenty, 

o Morální apely. 
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Racionální argumenty se týkají přímo produktu. Hovoříme zejména o kvalitě, 

hospodárnosti pouţití atd. Emociální argumenty mohou způsobit pozitivní, ale i negativní 

pocity, na kterých poté závisí nákupní chování spotřebitelů. Morálními apely se rozumí to, co 

je společnosti ţádané. Většinou je to v zájmu společnosti (např. ochrana práv občanů). 

Dále se propagace dá ovlivnit výběrem média. Můţeme si vybrat z mnoha 

informačních cest. Cílem je vybrat optimální způsob doručení. Volbu komunikační cesty 

ovlivňují tyto faktory: 

o Marketingové cíle, 

o Druh produktu či služby, 

o Cílová skupina, 

o Výše rozpočtu, 

o Vhodnost média k přenosu daného sdělení. 

Posledním krokem je zjištění zpětné vazby. Odesílatel sdělení (firma) by měl sledovat, 

jak propagace působí na zákazníky. Zda si produktu všimli, zapamatovali si jej, jejich další 

postoje k nabízenému produktu apod. [10] 

Reklama 

Spotřebitelé se s touto formou marketingové komunikace setkávají snad nejvíce. 

Reklamami jsou kaţdodenně ovlivňováni. Pod pojmem reklama si můţeme představit 

jednosměrnou komunikaci, která směřuje přímo k zákazníkovi z médií. Jde o placenou 

činnost, která informuje případné spotřebitele a snaţí se v nich vzbudit zájem o produkt. 

Následně by pak mělo vše směřovat ke koupi. [3] 

Asi nejvíce viditelným médiem v oblasti reklamy je televize. Ta je pro reklamu 

ideální. Divák (spotřebitel) ji vnímá pomocí obrazu, zvuku, hudby a pohybů. Z toho důvodů 

lze vytvořit efektivní televizní reklamní spoty, které vyvolají ve spotřebitelích emoce. 

Další moţností je reklama v rozhlase. V dnešní době lze poslouchat rozhlasové 

vysílání i pomocí internetu, to zvyšuje počty lidí, ke kterým se reklama dostane. Reklama 

pomocí rozhlasu je flexibilní, při změnách není náročná na čas ani na finance. Však oproti 

televizi uţ nejsme schopni přenést emoce na zákazníky pomocí obrazu. [4] 

Kdyţ se jedná o reklamu, tak nesmíme zapomenout ani na tisk. Pod tento pojem 

spadají noviny a časopisy. Tisk patří k tradičním masovým médiím. V České republice máme 
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několik set titulů, ve kterých se můţeme setkávat s reklamami. Podle druhu publikace se lze 

lehce zaměřit na cílovou skupinu lidí, kterým chceme pomocí reklamy předat informace. 

Posledním, ale ne méně důleţitým reklamním zdrojem je outdoor. V tomto případě jde 

o venkovní reklamy realizované pomocí billboardů nebo dopravních prostředků MHD. [10] 

Reklamy jsme schopni rozdělit podle úlohy v ţivotním cyklu daného produktu a podle 

objektu. Podle úlohy je můţeme rozdělit takto: 

 Zavádějící neboli informativní reklama, 

 Přesvědčovací reklama, 

 Připomínající reklama. 

Se zavádějícími reklamami se setkáváme především v první fázi ţivotního cyklu 

produktu. Jejím úkolem je hlavně seznámení, jelikoţ do té doby se ještě spotřebitel 

s produktem nesetkal. Tato reklama by měla vybrané cílové skupině sdělit, co nejvíce 

informací. 

Výsadou druhé fáze v ţivotním cyklu produktů jsou reklamy přesvědčovací. V té době 

se jiţ produkt na trhu představil a zaujímá určité místo. Je tedy ţádoucí díky reklamě udrţet 

dané postavení a přimět spotřebitele, aby preferovali právě tento produkt. 

Kdyţ produkt dospěje do fáze zralosti (třetí fáze ţivotního cyklu produktu), přijde na 

řadu reklama připomínací. Ta má za úkol stále připomínat výrobek zákazníkům, i kdyţ uţ je 

v jejich povědomí. 

Jiţ jsem se zmínila, ţe dále rozlišujeme reklamy podle objektu. Z hlediska reklamního 

objektu existují: 

 Reklamy výrobkové, 

 Reklamy institucionální. 

Výrobková reklama má jeden hlavní úkol. Jedná se o zdůraznění výhod produktů, 

popřípadě toho, čím se liší od jiných. 

Reklama institucionální je pouţívána v případě, ţe není moţné pouţít reklamu 

výrobkovou. Však úkolem je také se odlišit od ostatních výrobců. Dále je důleţité vyvolat 

důvěru v daný podnik. [3] 
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Přímý marketing 

Pokud se chceme zacílit přímo na určitý segment trhu, je vhodné pouţít přímý neboli 

direct marketing. V tomto případě navazujeme přímo kontakty s vybranými zákazníky. 

Nabídka je směřována přímo do bydliště zákazníka, popřípadě na jeho pracoviště. Ke 

klasickým formám přímého marketingu řadíme: 

 Poštovní styk, 

 Telemarketing, 

 Nákupy prostřednictvím počítačů, 

 Katalogový prodej, 

 Televizní, rozhlasovou či tiskovou inzerci s přímou odezvou. 

Výhodou je jistě oslovení námi zvolené skupiny lidí, s nimiţ přímo komunikujeme. Je 

moţné snadno sledovat odezvy nabídek. S přímým kontaktem se nabízí také názorné 

předvádění produktů, které je také velikým plusem pro prodej. Navíc firma získává kontakty, 

které můţe pouţívat dlouhodoběji. [15] 

Obr. 2. 5 – Formy přímého marketingu 

 

Zdroj: [13] 

Podpora prodeje 

Podporou prodeje chápeme pobídky, které přispívají k okamţitému nákupu. 

V největším mnoţství jde o slevy, kupóny, různá zvýhodněná balení, nebo také nejrůznější 

techniky, které donutí zákazníka produkt vyzkoušet. V neposlední řadě zde patří i soutěţe a 

reklamní dárky. Díky těmto pobídkám chceme dosáhnout určitého chování eventuálního 

zákazníka. Jde většinou o budoucí nákup produktu. 
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Podpora prodeje představuje tzv. přidanou hodnotu. Ta má význam především 

v situacích, kdy se na trhu objevují téměř stejné produkty konkurenčních firem. Pak totiţ 

můţe být právě podpora prodeje to, co rozhodne, o který produkt bude na trhu větší zájem. [4] 

Obr. 2. 6 – Podpora prodeje jako přidaná hodnota produktu 

 

Zdroj: [4] 

Osobní prodej 

Jedním z velice účinných forem marketingové komunikace je právě osobní prodej. 

Tato komunikace probíhá „tváří v tvář“ se zákazníkem, a tom je její síla. Při osobním prodeji 

je snad nejdůleţitější osobnost samotného prodejce. Záleţí nejen na jeho vzhledu, chování, 

vystupování, ale i na znalosti nabízeného produktu a psychologickém působení. 

Oproti ostatním formám propagace má zmiňovaný osobní prodej řadu výhod. Při 

osobním kontaktu se zákazníkem, jsme schopni okamţitě reagovat na jeho chování a 

popřípadě si můţeme vytvářet se svými zákazníky přátelské vztahy. Pomocí různých 

psychologických postupů jsme navíc schopni ovlivňovat potřeby a poţadavky osob, kterým 

produkt nabízíme. 

Osobní prodej je jistě jedinečnou formou marketingové komunikace. [2] 

On-line komunikace 

V poslední době se rozšířením internetu do společnosti mění i marketingová 

komunikace. Internet se dotýká snad všech forem propagace s výjimkou osobního prodeje. 

Téměř kaţdá firma ve svých reklamních rozpočtech počítá s on-line reklamou. Internetové 

stránky mají výhodu v šířce funkcí, které jsou schopny poskytovat. Poměrně jednoduše lze 

představit nový produkt zákazníkům, zvyšovat o něm povědomí, posilovat pověst firmy a 
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image značky a v neposlední řadě můţeme snadno a rychle komunikovat s cílovou skupinou 

populace. 

Však ani internet není úplně ideální. Stále totiţ nemůţeme oslovit kaţdého, jelikoţ 

mnozí i v dnešní době internet nepouţívají. [4] 

2. 2 Koncepce „4C“ 

Však koncepce 4P, o které jsem se dosud zmiňovala, bere v úvahu pouze pohled 

prodávajícího, nikoli kupujícího. Marketingový mix by teda měl být popsán i z druhého 

pohledu, a to jako 4 C. 

 Customer solution – řešení potřeb zákazníka 

 Customer cost – náklady, které zákazníkovi vznikají 

 Convenience – dostupnost řešení 

 Communication – komunikace [6] 

Obr. č. 2. 7 – Marketingový mix z hlediska prodávajícího i zákazníka 

 

Zdroj: [16] 

Marketingoví odborníci jsou v jiné pozici neţ zákazník. Zákazníci se zajímají jak o 

cenu výrobku, tak i o celkové náklady spojené s koupí, uţíváním a poté s likvidací. Poţadují 

výrobky a sluţby pro ně co nejdostupnější. Dále vyţadují intenzivní komunikaci s 

prodávajícím. Zákazník se tedy dívá na produkt z jiného pohledu, proto by měli marketingoví 

odborníci nejdříve promýšlet koncepci 4C, a aţ poté se zabývat marketingovým mixem 

z hlediska prodávajícího, neboli koncepcí 4P. [6] 
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2. 3 Marketing služeb 

Doprava, obchod, zdravotnictví, školství, kultura, spoje a komunikace. To vše a i další 

oblasti řadíme mezi sluţby. Sluţby mají nehmotnou povahu, díky níţ zajišťují svým 

spotřebitelům uspokojování jejich potřeb. [2] 

V současnosti význam sluţeb nepochybně roste. Asi 60% ekonomiky vyspělých zemí 

tvoří právě jejich různá odvětví. [6] 

A z toho důvodu je důleţité věnovat pozornost sluţbě zákazníkovi. Je dobré brát 

v úvahu monitorování míry uspokojení trhu a následně se přizpůsobit výsledkům, popřípadě 

také měnícím se potřebám klientů. Dále by se měly firmy věnovat získávání nových 

zákazníků, však je důleţité věnovat se i těm stávajícím. [1] 

Charakteristické vlastnosti služeb 

Od výrobků sluţby odlišují zejména vlastnostmi, které můţeme označit jako „4N“ 

(pozn. v anglickém jazyce se setkáváme s tzv. „4I“). 

 Nehmotnost 

 Nestálost 

 Neoddělitelnost 

 Neskladovatelnost 

Sluţby mohou být závislé na hmotných statcích, však samotná jejich podstata je 

nehmotná. Nemůţeme vnímat jejich tvar, chuť, barvu ani obal. 

Nestálost spočívá v konkrétně v lidech, poskytujících sluţby. Z velké části záleţí na 

jejich náladě v konkrétní situaci apod. 

O neoddělitelnosti hovoříme kvůli propojenosti místa, času a dané osoby. Tyto tři 

sloţky jsou spjaty, a proto je nelze od sebe odloučit. 

Poslední charakteristickou vlastností je neskladovatelnost. Sluţbu si nemůţete 

skladovat nebo uchovat. Vše je závislé na konkrétním čase. [2] 

Kvalita služeb 

Kvalita sluţeb je nezbytná, stejně jako stálé zvyšování této kvality. Bez neustálého 

vylepšování, by nás konkurence brzy „přerostla“. Z těchto důvodů je této tématice firmami 

věnována pozornost jak z hlediska teorie, tak následně i praxe. 
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V literatuře jiţ byly definovány poloţky, které mají za úkol zhodnotit kvalitu sluţby. 

Patří mezi ně např. spolehlivost, vnímavost, zdvořilost, důvěryhodnost, přístupnost atd. 

Z těchto a dalších poloţek následně vznikl model (SERVQUAL), zabývající se měřením 

kvality. V něm se zabýváme pěti body: 

 Spolehlivost, 

 Pohotovost, 

 Jistota, 

 Empatie, 

 Hmatatelnost. 

Podíly zmíněných sloţek na kvalitě sluţby jsou vyjádřeny v modelu procenty. 

Z modelu vyplývá, ţe nejdůleţitější z hlediska kvality sluţeb je spolehlivost. Ta zastává 32%. 

Hned po spolehlivosti je důleţitá pohotovost, která se podílí z 22% na spokojenosti 

zákazníků. Jistotě bylo přiděleno 19%, empatii 16% a hmatatelnosti 11%. [2] 

Řetězec vztahů mezi kvalitou služeb a ziskem 

Kdyţ se rozhodneme poskytovat sluţby, měli bychom věnovat pozornost zákazníkům, 

i zaměstnancům. Spokojenost zaměstnanců je propojena se spokojeností zákazníků, a 

následně se vše odráţí na zisku. Řetězec, o kterém jsem se zmínila, se skládá z pěti částí. 

 Kvalita služeb uvnitř firmy 

 Spokojení a výkonní zaměstnanci 

 Lepší kvalita služeb 

 Spokojení a loajální zákazníci 

 Vysoký zisk a zdravý růst 

Zisky jsou závislé hned na zaměstnancích. Vše začíná u péče o osoby, firma 

zaměstnává. Proto v marketingu sluţeb nestačí hovořit pouze o „4P“. Kaţdá firma by měla 

školit své zaměstnance a dále je motivovat k dobré práci. Důleţitá je, aby všichni pracovali 

jako tým, směřující ke spokojenosti zákazníka. To vše spojené s kvalitními sluţbami směřuje 

k vysoké ziskovosti. [6] 
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2. 4 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix chápaný jako „4P“ (viz. kapitola 2. 1) u sluţeb nestačí, z důvodů 

specifických vlastností, o kterých jsem se výše zmínila. Je tedy nutné k tradičnímu pojetí 

marketingového mixu přidat další tři „P“. 

 Physical evidence – materiální prostředí 

 People - lidé 

 Processes – procesy [9] 

K tomuto rozšířenému marketingovému mixu se přiklání stále více odborníků. [1] 

Obr. 2. 8 – Marketingový mix služeb 

 

Zdroj: [12] 

O tradičních „4P“ marketingového mixu jsem jiţ psala výše. Proto se teď budu 

věnovat pouze dalším třem sloţkám, které rozšiřují tento mix z hlediska sluţeb. 

2. 4. 1  Materiální prostředí 

Materiální prostředí zahrnujeme do rozšířeného marketingového mixu z důvodů 

nehmotné povahy sluţby. Pro zákazníka nehmotnost znamená určité riziko, není schopen 

dostatečně sluţbu zhodnotit před její spotřebou. Materiální prostředí by mělo být důkazem 

kvalitní sluţby, která nám bude poskytnuta. Je jím myšlena budova (kancelář), oblečení 

zaměstnance, různé broţury atd. 

Zákazník získává první vjemy jiţ při vstupu do prostoru, kde se sluţba poskytuje 

(např. kancelář). Místnost v něm vzbudí příznivé či nepříznivé pocity, a tím i očekávání. 

Samotný prostor utváří představu o kvalitě sluţby a profesionalitě. Podstatné jsou při tomto 
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vnímání všechny smysly zákazníka. Celkové prostředí tedy dotváří barvy, hudba i vůně 

v místnosti. [9] 

Obr. 2. 9 – Vliv materiálního prostředí na zaměstnance a klienty 

 

Zdroj: [9] 

Dělení materiálního prostředí 

Materiální prostředí můţeme rozdělit na dvě skupiny. 

 Periferní prostředí 

 Základní prostředí 

Rozdíl mezi nimi je jednoduchý. Při koupi sluţby získáme i periferní prostředí, je její 

součástí. Většinou znázorňuje zakoupenou sluţbu. Můţeme se setkat se spoustou předmětů 

zařazených do periferního prostředí. Patří sem grafické vstupenky, různé pohlednice, vizitky 

poskytovatele sluţby, sáčky s logem nebo třeba broţury. Většinou tyto předměty nemají větší 

hodnotu, však význam je v diferenciaci od konkurence. Prostředí základní zákazník nezíská, 

však vliv na něj bezpochyby má. Společně se tyto dva druhy prostředí účastní na celkové 

image firmy. [9] 

2. 4. 2  Lidé 

K poskytování sluţeb patří kontakt mezi zákazníkem a zaměstnanci dané firmy. 

Zaměstnanci tímto mají přímý vliv na sluţbu zákazníkovi. Však musíme si uvědomit, ţe i sám 
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zákazník je v tomto procesu, ten kdo je sluţbu schopný ovlivnit. Pro všechny poskytovatele 

sluţeb je tedy důleţité zaměřit se na výběr, vzdělání a motivaci svých zaměstnanců, a také 

určit nějaká pravidla chování pro zákazníka. [9] 

Klíčoví a periferní zaměstnanci 

Pracovní síly jsme schopni rozdělit do dvou skupin, a tím dosáhneme flexibility ve 

firmě. 

 Klíčoví zaměstnanci 

 Periferní zaměstnanci 

Výhodou pro klíčové zaměstnance je vyšší jistota práce a lepší pracovní pozice. Ale 

s tím souvisí potřeba schopnosti se přizpůsobit různým úkolům. Jejich práce je náročnější na 

čas a intenzitu, proto je nezbytné tyto zaměstnance dostatečně motivovat. 

U periferních zaměstnanců nehovoříme o stejné pracovní jistotě. Nemají také moţnost 

postupu, respektive je jejich moţnost v tomto směru omezená. Firmy periferní zaměstnance 

najímají závisle na momentální potřebě. [9] 

Řízení pracovních sil 

Řízení pracovních sil se zabývá přijímáním zaměstnanců, jejich vzděláváním, 

vývojem kariéry a také odměňováním za jejich práci. [9] 

Získávání a nábor pracovníků je nedílnou součástí procesu přijímání pracovních sil. 

Mezi těmito pojmy je rozdíl v místě, kde pracovníky získáváme. Zatímco o „náboru 

pracovníků“ hovoříme při hledání sil z vnějších zdrojů, „získávání pracovníků“ provádíme 

mezi současnými zaměstnanci firmy. 

Podmínky při postupu získávání zaměstnanců jsou vnější a vnitřní. Mezi vnější patří 

zejména předpoklady: 

 Demografické (např. mobilita obyvatel), 

 Ekonomické (např. nabídka a poptávka na trhu práce), 

 Sociální (např. vzdělání, rodina), 

 Technologické (např. rekvalifikace), 

 Sídelní (např. preference území), 

 Politicko-legislativní. 



20 

 

Podmínky vnitřní souvisejí buď se samotným pracovním místem, nebo s organizací, 

která nabízí práci. S pracovním místem souvisí povaha práce, hierarchie funkcí organizace, 

poţadavky na zaměstnance, rozsah povinností a odpovědnosti atd. U samotné organizace se 

jedná především o prestiţ, pověst, úroveň, polohu nebo třeba sociální klima. [7] 

Samotný proces získávání pracovníků 

Neţ firma zaměstná nového pracovníka, předchází tomu několik na sebe navazujících 

kroků. Jedná se o část procesu personálního plánování. Celý proces je poměrně sloţitý, proto 

jej popíšu pouze okrajově. 

Nejdříve personalisté vyhodnotí kolik je potřeba nových pracovních sil, a s jakou 

kvalifikací. Je třeba znát podrobně povahu a specifikaci nabízeného místa, podle toho se pak 

vybírají metody výběru. Metody závisí na rozhodnutí čerpání pracovníků ze zdrojů vnitřních 

či vnějších. Mezi nejčastější způsoby nabízení práce patří inzerce, vývěsky, přímé oslovení, 

spolupráce s úřady práce a také s personálními agenturami. Osoby, jeţ mají o práci zájem, 

většinou musí do firmy dodat doklad o vzdělání, vypracovaný ţivotopis, výpis z rejstříků 

trestů, výjimkou nejsou ani nejrůznější dotazníky. Firma si následně vyţádané dokumenty 

uschová a na základě nich personalisté provedou selekci vhodných uchazečů, které si pozvou 

na další výběrové procedury (např. pohovor). To vše vede k výběru vhodného zaměstnance. 

[7] 

Zmínila jsem se tedy o přijímání pracovních sil, nesmím však opomenout jejich 

následné vzdělávání a motivaci. Vzdělání je přínosné pro firmu do budoucna. Rozvíjí 

především jejich odbornou kvalifikaci. Vše by mělo být směřováno k budoucím potřebám 

firmy. Nástrojem mohou být různé vzdělávací programy. 

Odměňování a motivace rozhodně patří do řízení lidských zdrojů. Odměny lze rozdělit 

na peněţní a nepeněţní (např. nějaké zvýhodnění). Motivace má objektivní a subjektivní 

faktory, které jsou zmíněné v následující tabulce. [9] 
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Obr. 2. 10 – Objektivní a subjektivní faktory motivace 

 

Zdroj: [9] 

2. 4. 3  Procesy 

Procesy jsou veškeré činnosti (postupy), kterými je sluţba poskytnuta spotřebiteli. 

Řízení těchto procesů je klíčové. Směřuje k následnému zvyšování kvality sluţeb. [1] 

Čtyři typy procesů 

Podle kontaktu se spotřebitelem sluţby dělíme procesy do čtyř skupin. Závisí 

především na míře tohoto kontaktu. Rozlišujeme následující typy: 

 Proces s nutností fyzické přítomnosti zákazníka 

 Proces vzdělávání na dálku (např. e-learnig) 

 Proces poskytnutí služby bez přítomnosti zákazníka 

 Proces s nehmotnými aktivy (např. sluţby ve finanční sféře) [9] 
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3 Charakteristika vybrané lyžařské školy 
 

Obr. 4. 1 – Logo firmy JPK 

 

Zdroj: [14] 

 

Firma JPK se zabývá celoroční organizací sportovních programů. Byla zaloţená v roce 

1991, kdy začala se svou činností v Harrachově v Krkonoších. JPK se dále rozvíjelo a nyní je 

rozšířeno po celé České republice. V dnešní době se JPK nachází v devíti českých lokalitách. 

V letních měsících firma organizuje sportovně i kulturně – poznávací programy. Však 

svou hlavní činnost soustřeďuje na zimní měsíce, kdy se zabývá výukou lyţování a 

snowboardingu. V lyţařských školách JPK vedou výuku vyškolení instruktoři, kteří jsou 

členy APUL (Asociace profesionálních učitelů lyţování). Tato asociace je členem 

mezinárodní organizace ISIA (International Ski Instructors Association). 
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4 Aplikace marketingového mixu na 

lyžařskou školu 
Pro aplikaci marketingového mixu jsem vybrala jednu z devíti poboček firmy JPK. 

Lyţařská škola JPK Harrachov se nachází v lyţařském středisku v Krkonoších. Majitelem 

JPK Harrachov je pan Jiří Kotaška. 

4. 1 Produkt v lyžařské škole 

V lyţařské škole JPK Harrachov je hlavním produktem poskytování sluţeb v oblasti 

výuky lyţování a snowboardingu. Zákazníci si mohou zaplatit výuku jak sjezdového, tak 

klasického lyţování. Lze si vybrat z výuky privátní či skupinové, pro děti je organizována tzv. 

dětská školka. 

V prostorách lyţařské školy se také nachází půjčovna lyţí, snowboardů a zimního 

vybavení. Pro zákazníky je jistě výhodné si zapůjčit výzbroj přímo v objektu, kde se nachází i 

kancelář školy, proto je zde půjčovna umístěna. Další doprovodnou sluţbou je ubytování, 

které lyţařská škola JPK Harrachov zprostředkovává. 

4. 2 Ceny služeb 

Ceny sluţeb v lyţařské škole se odvíjí od počtu dní, na které si zákazníci výuku chtějí 

zakoupit a také na typu výuky (privátní, skupinová). 

 

Tab. 4. 1 – Ceny skupinové výuky sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a snowboardingu 

Dní Velká skupina (7–12 lidí) Malá skupina (4–6 lidí) 

6 dní 425 Kč 641 Kč 

5 dní 470 Kč 678 Kč 

4 dny 538 Kč 722 Kč 

3 dny 583 Kč 783 Kč 

2 dny 645 Kč 845 Kč 

1 den 690 Kč 890 Kč 

 

Zdroj: [11] 
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Tab. 4. 2 – Ceny privátní výuky sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a snowboardingu 

Dní 1 osoba 2 osoby 3 osoby 

2 hodiny 950 Kč 1.290 Kč 1.490 Kč 

1 den 1.790 Kč 2.300 Kč 2.600 Kč 

 

Zdroj: [11] 

 

Další ceny, které zákazníky zajímají, jsou ceny zapůjčení lyţařské (snowboardové) 

výzbroje. V následující tabulce jsou ceny při zapůjčení kompletů (např. lyţe, boty, hole). 

Tab. 4. 3 – Ceník půjčovny lyží, snowboardu 

Počet dní 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dnů 6 dnů 

Lyţe 395 Kč 760 Kč 1090 Kč 1440 Kč 1765 Kč 1965 Kč 

Běţky 195 Kč 350 Kč 485 Kč 620 Kč 735 Kč 840 Kč 

Snowboard 395 Kč 780 Kč 1190 Kč 1515 Kč 1850 Kč 2155 Kč 

Dětské lyţe 195 Kč 390 Kč 570 Kč 735 Kč 915 Kč 1070 Kč 

 

Zdroj: [11] 

4. 3 Distribuce služeb 

Distribuce sluţeb zmíněné lyţařské školy probíhá přímo v centru Harrachova. 

Kancelář lyţařské školy se nachází nedaleko Skiareálu Harrachov. Další distribuční cestou 

jsou cestovní kanceláře, které ke svým zájezdům nabízejí vouchery na lyţařskou výuku. 

V neposlední řadě jsou sluţby zákazníkům distribuovány přímo na hotelích a penzionech při 

jejich pobytu v Harrachově. 

4. 4 Marketingová komunikace lyžařské školy 

Jistě jednou z nejdůleţitějších částí marketingové komunikace je propagace lyţařské 

školy přímo ve středisku Harrachov. Návštěvníci města Harrachov přijíţdějí v zimních 

měsících především kvůli lyţování. Mnoho z nich vyuţívá sluţeb lyţařských škol, proto je 

důleţité školu zviditelnit, aby se dostala do podvědomí. Propagace probíhá pomocí 

reklamních cedulí a letáků. Letáky jsou rozmístěny jak v kanceláři lyţařské školy, tak na 

hotelích, poskytujících ubytovací sluţby. O lyţařské škole se však zákazníci mohou dozvědět 

i před příjezdem do Harrachova. Jiţ zmiňované cestovní kanceláře jsou součástí marketingové 

komunikace. Však další důleţitou formou poskytnutí informací jsou webové stránky. 
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4. 5 Materiální prostředí 

JPK Harrachov má svou kancelář umístěnou v centru města. Kancelář se nachází 

v jednom objektu společně s penzionem Rotunda a půjčovnou, která patří k lyţařské škole. 

Důleţité je však, ţe lyţařská škola má ve Skiareálu vlastní vlek Amálka a také dětský vlek 

umístěný přímo pod kanceláří. 

Lyţařští instruktoři dále vyuţívají jednotné oblečení, na kterém je logo lyţařské školy. 

Díky nim je instruktor snadno rozlišen od rekreačních lyţařů, popřípadě od instruktorů 

konkurenčních škol. Pro výuku klientů jsou nepostradatelné také další pomůcky (např. kuţely 

nebo umělá zvířata pro děti). 

4. 6 Lidé 

V lyţařských školách je většinou stejná personální struktura. Majitel lyţařské školy 

zaměstnává několik zaměstnanců, kteří se starají o bezproblémový chod firmy a výuku 

klientů. Přímo v kanceláři jsou zaměstnanci, kteří komunikují se zákazníky při koupi sluţeb a 

starají se o papírové záleţitosti firmy. Pro výuku lyţování a jízdy na snowboardu jsou 

v lyţařské škole zaměstnáváni školení instruktoři. Tyto instruktory vede tzv. šéfinstruktor, 

který se stará o rozdělování práce instruktorům školy, také je kontroluje při práci. Měl by také 

svou prací přispívat ke spokojenosti klientů. 

Obr. 4. 2 – Personální struktura lyžařské školy

 

Zdroj: Vlastní 

majitel lyžařské školy 
(ředitel)

šéfinstruktor

zaměstnanci 
kanceláře

instruktoři
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Pro práci v lyţařské škole JPK Harrachov je snad nejdůleţitější přátelský přístup, 

dobrá komunikace se zákazníky, se kterou souvisí i znalost jazyků. Velkou částí klientely jsou 

totiţ cizinci. 

4. 7 Procesy 

Při poskytování sluţeb v lyţařské škole, hovoříme o procesech, při kterých je nutný 

vysoký kontakt se zákazníkem. Jelikoţ klient se výuky musí účastnit osobně. Z hlediska 

systémů procesů, řadíme lyţařské školy do sluţeb profesionálních. A to z toho důvodu, ţe 

instruktoři musí absolvovat kurz výuky lyţování, a také se s velkou intenzitou práce zapojují 

do průběhu poskytnutí dané sluţby. 

4. 8 Dotazníkové šetření 

Pro vyhodnocení marketingu lyţařské školy jsem zvolila dotazník. Tento dotazník 

přikládám jako přílohu P. 1, v anglickém jazyce se jedná o přílohu P. 2. 

4. 8. 1  Příprava dotazníku 

Vyhotovila jsem dotazník o dvanácti otázkách, které směřují k marketingu lyţařské 

školy. Počet otázek byl záměrně niţší, aby klienty příliš nezdrţelo jeho vyplnění. U všech 

otázek měli na výběr z několika moţností, úmyslně jsem nevolila formu otevřených otázek. 

Dotazník jsem musela vyhotovit ve dvou jazycích (tj. česky a anglicky), jelikoţ klientelou 

firmy JPK Harrachov jsou z velké části i cizinci. 

V přípravné fázi na pozdější realizace dotazování klientů lyţařské školy je jistě 

nejdůleţitější pilotáţ. Úkolem tzv. pilotáţe je odstranění případných chyb v dotazníku. Můţe 

se jednat o chyby gramatické, ale také o nedostatečnou srozumitelnost otázek. Pro vykonání 

pilotáţe jsem připravila deset dotazníků, které jsem rozdala k vyplnění a následně jsem si 

nechala poradit s odstraněním chyb. 

4. 8. 2  Dotazování klientů lyžařské školy 

Samotné dotazování jsem realizovala v únoru 2011 v Harrachově. Pouţila jsem osobní 

formu dotazování, kdy jsem rozdala dotazníky přímo klientům lyţařské školy JPK Harrachov. 

Dotazníkové šetření probíhalo po dobu dvou týdnů, během kterých jsem rozdala 50 

dotazníků. Z celkového počtu rozdaných dotazníků jsem do hodnocení zahrnula 32 z nich. A 

to z důvodů, ţe mi některé dotazníky nebyly vráceny vyplněné a některé nebyly úplné. 



27 

 

4. 8. 3  Úkol dotazníku 

Úkolem dotazníku bylo především vyhodnocení marketingu firmy a spokojenosti 

klientů, kteří si výuku v lyţařské škole zakoupili. 

4. 8. 4  Vyhodnocení 

 

Otázka č. 1: Váš věk? 

Respondenti v dotazníku měli moţnost se začlenit do pěti kategorií. Kaţdá kategorie 

měla určité věkové rozmezí. Do první věkové kategorie patřily především děti, za které 

dotazník vyplňovali rodiče. Druhá kategorie vyznačovala mladé lidi do 30 let. Ve třetí skupině 

se objevovali jiţ rodiče, kteří si také v některých případech výuku zakoupí. Čtvrtou skupinu 

jsem vymezila do věku padesáti let a poslední skupinu tvořili jiţ starší lidé. 

Tab. 4. 4 – Věk respondentů 

Věková kategorie Počet respondentů Výsledek v % 

Méně neţ 21 18 56, 25 

21 - 30 4 12, 5 

31 - 40 6 18, 75 

41 - 50 4 12, 5 

Více neţ 50 0 0 

 

Zdroj: Vlastní 

Z tabulky je patrné, ţe nejčastějšími klienty lyţařské školy jsou děti a mladí lidé do 21 

let. Hned po nich mají o sluţby v oblasti výuky lyţování největší zájem lidé třetí věkové 

kategorie, tj. 31 aţ 40 let. Lidé ve věku 21 aţ 30 let a také 41 aţ 50 let mají o produkty JPK 

Harrachov zhruba stejný zájem, jak také vyplývá z odpovědí dotázaných. Mezi respondenty 

se neobjevil ani jeden člověk nad 50 let. 

 

Otázka č. 2: Vaše pohlaví? 

Díky této otázce jsem chtěla zhodnotit, zda vyuţívají sluţeb lyţařské školy více muţi 

či ţeny. Z dotazníku vyplývá, ţe o výuku lyţování mají větší zájem muţi neţ ţeny. Z 32 
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dotázaných se jednalo o 53, 125 % muţů. 

Tab. 4. 5 – Pohlaví respondentů 

Pohlaví Počet respondentů Výsledek v % 

Muţ 17 53, 125 

Ţena 15 46, 875 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 3: Odkud jste? 

Jelikoţ z vlastní zkušenosti vím, ţe klientelou jsou v Krkonoších z poměrně velké 

části i zahraniční turisté, tak další otázka dotazníku směřovala na zemi, odkud klienti 

pocházejí. Na výběr měli ze čtyř moţností. První z nich byla Česká republika, dále pak 

Nizozemí či Německo. Poslední variantou byla moţnost vyznačit odpověď „jiná země“. 

Graf 4. 1 – Národnost respondentů 

 

Zdroj: Vlastní 

Z grafu vyplývá, ţe mezi dotázanými byli převáţně Holanďané, kteří v době 

dotazování měli zrovna prázdniny. Procentuálně tvořili klientelu z 50 %. Hned za nimi se 

umístili obyvatelé České republiky s hodnotou 31, 25 %. Němci se také řadí mezi stálou 

klientelu lyţařské školy JPK v Harrachově. V průběhu dotazování tvořili 15, 625 % 

respondentů. Jen malé procento tvořili obyvatelé jiných států. Konkrétně se jednalo 

o 3, 125 % klientely. 

ČR Nizozemí Německo Jiná země
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Otázka č. 4: Jaká je Vaše lyžařská úroveň? 

Z hlediska marketingu je jistě zajímavé určit, zda mají o výuku zájem především 

začátečníci nebo jiţ pokročilí lyţaři. Proto jsem další otázku zvolila na toto téma. 

Tab. 4. 6 – Lyžařská úroveň respondentů 

Lyţařská úroveň Počet respondentů Výsledek v % 

Začátečníci 26 81, 25 

Pokročilí 6 18, 75 

 

Zdroj: Vlastní 

Z výsledků dotazování je patrné, ţe o sluţby lyţařských škol mají zájem především 

začátečníci. Jedná se ve většině případů o klienty, kteří na lyţích nikdy nestáli a chtějí se 

naučit základním dovednostem, jako je pluhový oblouk a následně jízda v paralelním 

postavení lyţí. 

 

Otázka č. 5: Kolikrát jste využil(a) služeb lyžařské školy? 

Dále mě zajímalo, zda se zákazníci opakovaně vracejí do stejné lyţařské školy. Jestli 

mají o výuku zájem, i kdyţ v minulosti jiţ v lyţařské škole výuku absolvovali. Respondenti 

měli na výběr ze čtyř odpovědí. Mohli zvolit variantu, ţe navštívili lyţařskou školu poprvé, 

dvakrát, třikrát popřípadě i vícekrát. 

Graf. 4. 2 – Četnost využití služeb lyžařské školy 

 

Zdroj: Vlastní 

jedenkrát dvakrát třikrát vícekrát
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Z vyplněných dotazníků vyplývá, ţe 62, 5 % respondentů navštívilo lyţařskou školu 

poprvé. Jednalo se tedy převáţně o klienty, kteří nikdy neměli zaplaceného lyţařského 

instruktora. Další nejčastější odpovědí byla druhá moţnost, kdy zákazníci vyuţili sluţeb 

podruhé. Tato skupina lidí tvořila 15, 625 % dotázaných. Třetí varianta byla nejméně 

označována. Třikrát navštívilo lyţařskou školu 9, 375 % dotázaných klientů. 12, 5 % 

z celkového počtu respondentů odpovědělo překvapivě, ţe instruktora si zaplatili jiţ vícekrát. 

 

Otázka č. 6: Jak jste se dozvěděl(a) o naší lyžařské škole? 

Mezi nejčastější zdroje informací o JPK Harrachov asi patří nábory na hotelích přímo 

ve středisku, reklamní letáky nebo také internet. V šesté otázce tedy měli respondenti 

odpovědět, kde se o moţnosti vyuţití lyţařské školy dozvěděli. Na výběr měli z výše 

uvedených moţností, doplněných o variantu, ţe byli informování od svých známých. 

Graf 4. 3 – Zdroje informací o lyžařské škole 

 

Zdroj: Vlastní 

Zdaleka nejvíce zákazníků navštívilo lyţařskou školu po náboru na hotelu, kde byli 

ubytováni. V tomto případě se jednalo o 56, 25 %. V tomto grafu se projevil zvyšující trend 

internetu, kdy druhou nejčastější odpovědí byl právě web. Přes internet se informovalo 

28, 125 % respondentů. Zbývajících 15, 625 % zákazníků zvolilo moţnost, ţe informace 

získali z reklamních letáků. 

 

Otázka č. 7: Doporučil(a) byste služby lyžařské školy známým? 

Následující otázka rozdělila respondenty do dvou skupin. První skupina by doporučila 

Od známých

Internet

Reklamní leták

Nábor na hotelu
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svým známým školu JPK Harrachov a druhá skupina nikoli. Na výběr měli tedy ze dvou 

variant, a to ano či ne. 

Téměř všichni dotázaní odpověděli kladně, záporná odpověď se ve vyplněných 

dotaznících objevila pouze jediná. 

Graf 4. 4 – Znázornění respondentů, kteří by lyžařskou školu doporučili, a kteří nikoli 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 8: O jaké služby máte zájem? 

Osmá otázka se týkala přímo produktů lyţařské školy. Klienti byli tázáni, o kterou ze 

sluţeb jeví největší zájem. Mohli si zvolit ze čtyř předem určených moţností: výuka lyţování, 

výuka snowboardingu, výuka na běţkách a další sluţby. 

Graf 4. 5 – Nejžádanější produkty v lyžařské škole 

 

Zdroj: Vlastní 
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Celých 75 % respondentů zvolilo první moţnost, z čeho jasně vyplývá, ţe nejţádanější 

sluţbou je výuka na sjezdových lyţích. Dále ve výsledcích navazuje výuka jízdy na 

snowboardu, která získala 18, 75 %. Stejné procento 3, 125 % vyšlo na výuku běţeckého 

lyţování a jiných sluţeb, kde řadíme např. zapůjčení výzbroje. 

 

Otázka č. 9: Jak hodnotíte služby naší lyžařské školy? 

V této otázce měli respondenti za úkol zhodnotit sluţby, které jim byly poskytnuty. Na 

výběr měli ze škály čtyř odpovědí. Mohli sluţby hodnotit jako velmi dobré, dobré, uspokojivé 

a neuspokojivé. 

Tab. 4. 7 – Hodnocení služeb podle respondentů 

Hodnocení sluţeb Počet respondentů Výsledek v % 

Velmi dobré 14 43, 75 

Dobré 16 50 

Uspokojivé 2 6, 25 

Neuspokojivé 0 0 

 

Zdroj: Vlastní 

Přesná polovina klientů, kteří mi na otázky odpověděli, zhodnotili sluţby jako dobré. 

Jen těsně za touto odpovědí se s 43, 75 % umístila odpověď, ţe lyţařská škola poskytuje 

velmi dobré sluţby. Je jistě pozitivní, ţe dotázaní odpovídali na otázku převáţně kladně, 

pouze 6, 25 % klientů označilo sluţby za uspokojivé. V dotaznících se neobjevila jediná 

zvýrazněná moţnost neuspokojivých sluţeb. 

 

Otázka č. 10: Jakou formu výuky preferujete? 

Formy výuky máme v lyţařské škole dvě. Jedná se o výuku privátní nebo skupinovou. 

Klienti měli vybrat, která forma jim vyhovuje více. Následující graf znázorňuje převahu 

skupinové výuky nad privátní, která vyplynula z výsledků dotazování. 
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Graf 4. 6 – Poměr privátní a skupinové výuky 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 11: Jste spokojeni s umístěním kanceláře lyžařské školy? 

Pro klienty je důleţitá komunikace s lyţařskou školou, která z velké části probíhá 

pomocí kanceláře. Kancelář by měla být umístěna na dostupném místě, poblíţ ubytování 

klientů. Další otázkou jsem tedy zjišťovala, zda umístění kanceláře lyţařské školy vyhovuje 

právě klientům. V téhle otázce měli na výběr jen ze dvou moţností (ano/ne). 

Graf 4. 7 – Spokojenost respondentů s umístěním kanceláře firmy JPK Harrachov 

 

Zdroj: Vlastní 

93, 75 % respondentů je podle dotazníku spokojeno s lokalitou kanceláře. Pouhých 

6, 25 % dotazníků, které jsem vyhodnotila, bylo v otázce o spokojenosti umístění firmy JPK 

Harrachov záporných.  

privátní skupinová
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Otázka č. 12: Jak hodnotíte ceny nabízených služeb? 

Poslední otázka se dotýkala cen samotných produktů. Respondenti měli subjektivně 

zhodnotit ceník poskytovaných sluţeb. Ceny mohli označit za nízké, přiměřené či vysoké. 

Graf 4. 8 – Hodnocení cen služeb podle respondentů 

 

Zdroj: Vlastní 

62, 5 % dotázaných označilo ceny lyţařské školy JPK Harrachov jako přiměřené. 

Dokonce větší procento oslovených (21, 875 %) se přiklánělo k variantě nízkých cen nad 

variantou cen vysokých, coţ je jistě překvapivý výsledek dotazování. 15, 625 % oslovených 

tedy odpovědělo, ţe jim ceny připadají vysoké. 

4. 9 Rozhovor s majitelem lyžařské školy 

Rozhovor jsem uskutečnila s majitelem firmy JPK Harrachov. Jedná se o jiţ výše 

zmíněného pana Jiřího Kotašku. Ten firmu JPK zaloţil společně se svým bratrem. Připravila 

jsem si otázky směřující k marketingovému mixu v dané lyţařské škole. Rozhovor probíhal 

osobně, odpovědi jsem si, s dovolením pana Kotašky, nahrávala na záznamník. Na poloţené 

otázky odpovídal následovně: 

 

Otázka č. 1: Co je podle Vás nejdůležitější z marketingového mixu? 

 

„Já si myslím, ţe jedno bez druhého nemůţe být. Ale kvalitní produkt je určitě základ. 

U propagace potom záleţí na období, kdy je důleţitá a jak moc. Podle mě je teda 

nejdůleţitější ten produkt a propagace. Cena jako taková souvisí s produktem sama o sobě. 

Kdyţ je špatná cena, tak propagace můţe být jakákoliv a produkt se neprodá. Distribuce 

v lyţařské škole je trošku jiná neţ v obchodování, jelikoţ zákazníci musí sami do střediska 

přijet.“ 

nízké přiměřené vysoké
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Otázka č. 2: Jaké máte další produkty mimo samotnou výuku lyžování? 

 

„Půjčování lyţařského vybavení. Kde se nabízí kromě lyţí různého typu i další věci. 

Jako jsou snowboardy, ale třeba i sáně a tak dále. Další související sluţbou je lyţařský vlek, 

který je vhodný doplněk. A ubytování, kdy je důleţitý moment, ţe lidé, kteří jsou u nás 

ubytováni, mají určité cenové výhody nebo slevy při čerpání toho produktu. Pak je ještě 

nabídka dalších moţností pro naše hosty. Třeba slevy na permanentky v areálu.“ 

 

Otázka č. 3: Podle čeho tvoříte ceny služeb? 

 

„Jelikoţ jsme byli první, kdo v České republice začal tohle provozovat, tak jsme ceny 

vytvořili podle mých zkušeností z Rakouska a převedly se na český trh, při převodu na koruny 

se počítalo s tím, ţe jsou tady niţší náklady. Byly tedy nějak historicky vytvořené.  Později se 

ceny začaly upravovat podle zájmu o výuku a paralelně s cenami konkurence. Důleţité bylo 

nelišit se zásadně od konkurence.“ 

 

Otázka č. 4: A teď tedy se přizpůsobujete cenám konkurenčních škol? Snažíte se jít 

s cenami níže? 

 

„Určitě. V některých případech jdeme s cenami i níţe, v jiných případech jsme 

úmyslně draţší, protoţe si myslíme, ţe na to máme být draţší.“ 

 

Otázka č. 5: Jak probíhá propagace Vaší školy? 

 

„Kdyţ je vytvořený produkt, tak je nějakým způsobem propagován přes internetové 

stránky, dneska asi nejvíce. Potom samozřejmě tištěné materiály. To jsou letáky, které se 

vyuţívají přímo v místě, nebo v informačních centrech a cestovních kancelářích. Ještě k té 

internetové propagaci. Tam kromě našich základních webových stránek nás propagují i 

partnerské weby. Jedná se o partnery, kteří nás prodávají provizně. My jim poskytujeme 

materiály a pomocí nic nás propagují. Pak je propagace na místě. Kde jednak jsou dohody 

s hotely a penziony, kteří nás propagují na svých barácích. Dále máme reklamy přímo v místě 

naší školy.“ 
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Otázka č. 6: Co je důležité při komunikaci se zákazníky? 

 

„Určitě je dobrá jazyková vybavenost. Pak je nutný přehled o produktu. Dále by měla 

kontaktní osoba milým způsobem komunikovat a nenásilně přimět lidi si co nejvýhodněji 

zakoupit ten produkt. Ten člověk tedy musí být příjemný, přitom ale i sebevědomý.“ 

 

Otázka č. 7: Jak hledáte klienty kromě náborů na hotelích? 

 

„Jednou ze zásadních věcí je komunikace s cestovními kancelářemi, kde je nabídka 

našich sluţeb. V podstatě formou prodeje přímo v cestovních kancelářích, nebo jen 

propagačně třeba formou katalogu. Pak je to samozřejmě propagace internetová, to znamená 

webové stránky, partnerské weby, které nás propagují.“ 

 

Otázka č. 8: Z jaké země je nejvíce klientů? 

 

„Teď tady jezdí nejvíce klienti z Česka a Polska, kteří dojíţdějí po celou zimu. Potom 

přijíţdějí také Holanďané, ale ti jen část zimy. Však tyto týdny jsou pak nejsilnější. Kdybych 

měl na tuto otázku odpovídat před čtyřmi lety, tak je to Holandsko a Německo. Nic ostatního 

nás v té době nezajímalo. Pak se to však otočilo a dnes je to právě Česko, Polsko a 

Holandsko.“ 

 

Otázka č. 9: Co je podle Vás důležité mít v blízkosti lyžařské školy? 

 

„Základní věc je výukový prostor. To znamená louka, která přechází nejlépe do roviny. 

Samozřejmě nějaký malý vlek a dětská školka s vybavením. Důleţitý je taky meeting point 

někde u kanceláře. Další věcí je, ţe pokud ti lidé chtějí přijet, tak musí mít kde bydlet. Mohou 

se ubytovat u nás, ale také nemusí. S bydlením pak souvisí parkoviště. Hlavně musí mít dosah 

k místům, kde se lyţuje.“ 

 

Otázka č. 10: Co byste řekl o konkurenci lyžařských škol v Harrachově?  

 

„Konkurence je veliká, co se týká počtu. Jsou různé stupně kvality nabídky sluţeb – 

některá konkurence je kvalitní, některá je velmi nekvalitní. Spolupracuje se s konkurencí 
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těţce, spíše se nedá spolupracovat. Kaţdý, aţ na výjimky, si chrání svoje. Objevují se tady od 

konkurence i nekalé praktiky.“ 

 

Otázka č. 11: Co by podle Vás bylo dobré zlepšit z hlediska marketingu? 

 

„No orientovat se na správný trh, protoţe tady došlo k zásadní změně v posledních 

třech letech. Marketing dneska musíme orientovat úplně někam jinam, úplně na jiného 

klienta, neţ jsme byli zvyklí. Proto teď hledáme cesty, jak na sebe upozornit. Důleţité bude 

lépe rozebrat potencionálního klienta, kterého v tuhle chvíli ještě nemáme asi dokonale 

přečteného. Protoţe Češi, kteří tady teď bývají celou zimu, jsou jiní neţ Holanďané. 

S Holanďany to umíme, ale teď se musíme směřovat na jinou klientelu.“ 
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5 Návrhy a doporučení 
Pomocí výzkumu ve formě dotazníků, které mi vyplnili klienty lyţařské školy JPK 

Harrachov, jsem získala několik informací. Tyto informace mě dovedly k zhodnocení 

stávajícího marketingu a následně i k návrhům na změny. 

V rámci produktu lyţařské školy je v dnešní době pro klienty nejatraktivnější výuka 

lyţování. Výuky se v převáţné většině účastní děti, které navštěvují tzv. lyţařskou školku. 

Lyţařské škole JPK Harrachov tedy doporučuji se zaměřit hlavně na své nejmenší klienty. 

Důleţité je v této oblasti mít dostatek pomůcek pro výuku. Ty totiţ dětem celý proces výuky 

zpříjemňují. A zapomínat škola nesmí ani na instruktory, kteří by na výuku dětí měli být 

speciálně proškoleni. Aţ v další fázi se navrhuji soustředit na zbývající produkty, jako je 

výuka snowboardingu a běţeckého lyţování. Co se týče výuky privátní a skupinové vede u 

klientů výuka skupinová. Pro samotnou lyţařskou školu je to výhodné z hlediska potřeby 

lidských zdrojů (instruktorů). Ale z důvodů zisku je výuka ve skupině nevýhodná. 

Ceny sluţeb hodnotí dotázaní klienti jako přiměřené. Proto doporučuji drţet se jiţ 

zavedených cen, které lyţařská škola momentálně pouţívá. Ceny je potřeba však případně 

trochu upravovat, například kvůli kurzům měn apod. Samozřejmě je důleţité v této oblasti 

sledovat konkurenci. V případě velkého rozdílu v cenách konkurenčních škol je vhodné ceník 

upravit tak, aby konkurence nebyla výrazně levnější. 

U marketingové komunikace doporučuji prohloubit spolupráci s cestovními 

kancelářemi, která jiţ několik let probíhá. Je to jedna s vhodných variant, jak přiblíţit 

informace o lyţařské škole potencionálnímu klientovi, a to ještě před jeho příjezdem přímo do 

střediska. Cestovní kanceláře osloví klienty, kteří danou oblast hodlají navštívit. Tím se 

dosahuje zaměření přímo na cílovou skupinu. Další jistě dobrou propagací je dnes internet. 

Internetové stránky je dobré kvalitně propracovat, aby přesně sdělovali zákazníkům to, co 

mají. Kaţdý návštěvník webových stránek musí mít příleţitost si objednat jakoukoli formu 

výuky on-line. Pro zvýšení komfortu poskytnutí sluţby zákazníkovi a také pro šetření jeho 

času. Co se týče spolupráce s hotely ve městě Harrachov a propagace formou letáků, probíhá 

tato část marketingové komunikace školy velice dobře. Doporučuji nadále pokračovat v této 

činnosti se zvýšenou aktivitou. 

Materiální prostředí v JPK Harrachov je více méně vyhovující z hlediska prostoru a 

pomůcek pro výuku. Však pro navýšení počtu zákazníků navrhuji otevřít ještě jednu kancelář 

na opačné straně města. V této lokalitě se nachází hotel, který má velké ubytovací kapacity. 

Navrhovaná kancelář, nebo jen malá pobočka, vylepší stávající komunikaci se zákazníky, 
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kteří jsou ubytováni v druhé části Harrachova. Lyţařská škola tím získá více zákazníků neţ 

dosud. 

Pro poskytování sluţeb v oblasti výuky lyţování je velice důleţité mít kvalitní 

zaměstnance. Kaţdý z nich totiţ přichází přímo do kontaktu se zákazníky. Z toho důvodu je 

podstatné klást na výběr zaměstnanců dostatečný důraz. 
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6 Závěr 
V mé bakalářské práci bylo cílem aplikovat marketingový mix na lyţařskou školu. Pro 

práci jsem zvolila firmu JPK Harrachov, která se zabývá výukou lyţování jiţ řadu let. 

Teoretickou část práce tvoří rozbor marketingového mixu. Jelikoţ lyţařské školy 

podnikají v oblasti poskytováním sluţeb, bylo potřeba klasický marketingový mix rozšířit 

o další sloţky, které jsou pro sluţby podstatné. 

Základem praktické části bakalářské práce je výzkum formou dotazníkového šetření. 

Díky dotazníkům jsem schopna zhodnotit současný marketing lyţařské školy a následně 

vypracovat návrhy na změny. Otázky jsem směřovala na samotné klienty firmy JPK 

Harrachov, kteří na dotazníky odpovídali anonymně. Další sloţkou praktické části je rozhovor 

s majitelem dané lyţařské školy. Rozhovor mi pomohl k utvoření lepší představy o 

marketingu v oblasti výuky lyţování. 

Výzkum mě dovedl k několika závěrům, které mohou přispět ke zlepšení. Podle mého 

názoru je nejvýraznějším problémem umístění kanceláře lyţařské školy. Jako přínosné vidím 

otevřít ještě jednu pobočku v druhé části města Harrachov. V této lokalitě se ubytovává 

mnoho potencionálních klientů, kteří jistě ocení bliţší pobočku, a lyţařská škola tím můţe 

navýšit své zisky.  Z hlediska propagace je důleţité vyuţívat internetu, který se stal její 

nepostradatelnou součástí. Pro klienty je důleţité mít moţnost si zjistit veškeré informace na 

webových stránkách a popřípadě si on-line objednat výuku. Samotou výuku doporučuji 

zaměřit hlavně na niţší věkové kategorie, jelikoţ lyţařskou školu navštěvují především děti. 

Z hlediska poměru výuky lyţování a snowboardingu jsem dospěla k názoru, ţe trend jízdy na 

snowboardu, který byl v minulých letech nepřehlédnutelný, opět začíná ustupovat. Lidé se 

opět vracejí k jízdě na lyţích a ţádají si především výuku sjezdového lyţování. 
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Seznam zkratek 

 

APUL  - Asociace profesionálních učitelů lyţování 

ISIA  - International Ski Insturctors Association 
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Přílohy 

 

P. 1 

DOTAZNÍK 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Petra Schmidtmeyerová a jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB – TUO, obor 

Sportovní management. Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad 

k vypracování mé bakalářské práce. Tento dotazník je anonymní a nezávazný. Vámi zvolené 

odpovědi označte křížkem. 

 

 

 

1. Váš věk?    □ méně neţ 21 □ 21 – 30 □ 31 – 40 

□ 41 – 50 □ více neţ 50 

 

2. Vaše pohlaví?    □ muţ  □ ţena 

 

3. Odkud jste?    □ ČR  □ Holandsko 

□ Německo □ jiná země 

 

4. Jaká je Vaše lyţařská úroveň? □ začátečník  □ pokročilý 

 

5. Kolikrát jste vyuţil(a) sluţeb lyţařské školy?  □ 1krát  □ 2krát 

□ 3krát  □ vícekrát 

 

6. Jak jste se dozvěděl(a) o naší lyţařské škole?  □ nábor na hotelu   

       □ reklamní leták 

□ internet 

□ od známých 

 

7. Doporučil(a) byste sluţby lyţařské školy známým? □ ano   □ ne 

 

8. O jaké sluţby máte zájem?    □ výuka lyţování  □ výuka snowboardingu 

□ výuka na běţkách □ další sluţby 

 

9. Jak hodnotíte sluţby naší lyţařské školy?  □ velmi dobré  □ dobré 

□ uspokojivé  □ neuspokojivé 

 

10. Jakou formu výuky preferujete?   □ privátní  □ skupinovou 

 

11. Jste spokojeni s umístěním kanceláře lyţařské školy? □ ano   □ ne 

 

12. Jak hodnotíte ceny nabízených sluţeb?   □ nízké  □ přiměřené  

       □ vysoké 

 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu. 
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P. 2 

QUESTIONNAIRE 

 

Hello, 

my name is Petra Schmidtmeyerová and I am a student of the Faculty of Economics at the 

VŠB – TUO, field of study Sports management. Please fill in the questionnaire, which will 

serve as the basis for the development my thesis. This questionnaire is anonymous and not 

binding. Tick your chosen answer. 

 

 

 

1. What is your age?   □ less than 21 □ 21 – 30 □ 31 – 40 

□ 41 – 50 □ more than 50 

 

2. What is your gender?   □ male  □ female 

 

3. Where are you from?   □ Czech republic □ Netherlands 

□ Germany □ other countries 

 

4. What is your level of skiing?  □ beginner □ advanced 

 

5. How many times you have employed the services of ski school? □ once  □ two times 

□ three times □ more 

 

6. How did you learn about our ski school?    □ advertising on the hotel  

        □ broadsheet 

□ internet 

□ from family or friends 

 

7. Would you recommend the services of our ski school?  □ yes  □ no 

 

8. Which service are you interested in?  □ ski lessons   □ snowboard lessons 

□ cross country skiing lessons □ other services 

 

9. How would you evaluate the services of our ski school?  □ very good □ good 

□ satisfactory □ unsatisfactory 

 

10. What form of instruction do you prefer?    □ private □ group 

 

11. Are you satisfied with the location of our ski school office? □ yes  □ no 

 

12. How do you evaluate the price of services offered? □ attractive prices □ reasonable 

       □ high prices 

 

 

Thank you for your time and willingness. 

 


