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1 Úvod 

V současné době představuje marketing velmi zásadní roli a to nejen v oblasti služeb, 

ale v celém odvětví ekonomiky. Důležitou součástí úspěšného a plynulého chodu organizace 

je zvládnutí této ekonomické části. Organizace by měly sledovat nejnovější technologie  

a moderní trendy, jelikož neznalost rozhodně nepřispěje v konkurenčním boji. Marketing 

v dnešní době stále více proniká i do oblasti sportu.  

Pasivní či aktivní sport je u velké části populace neoddělitelnou součástí života. 

V České republice má sport významný ekonomický přínos, vytváří stále nové pracovní 

příležitosti, čímž se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu až dvěma procenty. Jelikož 

se sportu věnují lidé různého sociálního zařazení a věku, mají organizace široké pole 

působnosti pro svou obchodní činnost. 

 Se stále větším zájmem společnosti o sport, musí sportovní organizace dbát na 

kvalitně zvolenou marketingovou strategii, jelikož její případný neúspěch může ve značné 

míře poškodit danou organizaci. Dnešní svět představuje pro sportovní organizace tvrdý boj, 

proto je nutné, aby byla sportovní organizace na budoucí situace připravena. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci florbalového klubu  

a následně navrhnout vhodnou marketingovou strategii.  

Tuto diplomovou práci jsem rozdělila do 6 kapitol včetně úvodu a závěru. Ve druhé 

kapitole se zabývám obecnou teorii marketingu, sportovního marketingu a dále podrobně 

popisuji marketingový mix služeb. V následující kapitole se zabývám metodikou sběru dat  

a vypracováním dotazníku. Předmětem čtvrté kapitoly je analýza současné situace podniku, 

jsou zde charakterizovány jednotlivé nástroje strategické analýzy, které jsem později 

aplikovala v praktické části, jsou to metody PESTLE a SWOT. V páté kapitole navrhuji 

marketingovou strategii, která má přispět k určitému zlepšení ve sledovaném florbalovém 

klubu. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

V první kapitole této diplomové práce se zabývám marketingovou teorií, ve které se 

více zaměřím na marketing služeb a definuji základní pojmy ze sportovního marketingu. 

Charakterizuji zde marketingový mix, kde podrobně rozebírám jednotlivé prvky. Kapitolu 

zakončuji analýzami SWOT, PESTEL a marketingovým šetřením, pro které jsem si vybrala 

dotazník. 

2.1 Marketing 

V dnešní době je slovo „marketing“ velmi používaným termínem, bohužel ale jeho 

význam bývá často velice špatně vymezen. Marketingem se neznačí jen propagace nebo 

průzkum. Tyto součásti, techniky marketingu, jsou často důvodem ke zkreslení a nesprávné 

interpretace. Marketing je tvořen z jednotného navzájem propojeného komplexu činností, 

které vedou v konečném důsledku k velmi dobře fungujícímu trhu, dále k zajištění potřeb  

a požadavků zákazníků a následnému růstu zisků firmy. 

V literatuře je slovo marketing definováno několika způsoby, Světlík (2005, str. 23) 

definuje marketing jako „ proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňován 

 a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem 

zajišťujícím splnění cílů organizace.“ [13] 

2.1.1 Vývoj marketingu 

V rámci výrobních a distribučních společností se v průběhu čtyř posloupných 

časových období vyvíjel marketing. Díky zvyšujícího se tlaku konkurence, vzniku nových 

technologií, zvyšování produktivity výroby, změnění hodnot a rozšiřování tržní poptávky  

a ostatních faktorů, docházelo k velkým změnám v uvažování ohledně marketingu na řídících 

úrovních. 

Během uplynutí několika let se z trhu prodávajícího stával trh kupujícího. Období 

v marketingu se rozděluje do čtyř orientací: 

 

 Období výrobní orientace – řadí se k prvnímu vývojovému stupni marketingu. 

Vzniklo průmyslovou revolucí a trvalo až do dvacátých let dvacátého století. Poptávka 

zde nadprůměrně převyšovala nabídku. V důsledku tohoto zásadního jevu mohl být 

prodán víceméně každý výrobek, který byl vyroben. Management se snažil vyrobit co 

nejvíce zboží. Podnikový úspěch závisel na stálém zvyšování produktivity práce. 
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Potřeby zákazníků měly v této době druhořadý význam. Charakteristickým 

představitelem tohoto období byl Henry Ford, který se zaměřil na výrobu automobilů. 

Typickým představitelem v předválečném období v Československé republice byla 

nepochybně obuvnická společnost Baťa. 

 Období prodejní orientace – zvyšující se konkurence spolu s technologickým 

pokrokem výroby postupně měnily názory a pohledy na marketing. Již na začátku 

třicátých let v polovině dvacátého století existovala dostatečná výrobní kapacita pro 

uspokojení poptávky. Díky tomu, že se konkurence v důsledku stále zvyšovala, byl 

důraz přesunut z výroby na prodej. Nicméně zákazníci a jejich potřeby a přání stále 

měly druhořadý význam. Prostředkem pro boj s konkurencí se stalo zvyšování vlastního 

prodeje. Tento stav trval do období přibližně do čtyřicátých let dvacátého století. 

 Období marketingové orientace – důsledku stále větší a intenzivnější konkurence  

a dalšího nového technologického pokroku nabídka začala převyšovat poptávku. Tento 

fakt byl hlavně důsledkem zvyšování úrovně řízení a rozvoje marketingu jako vědní 

disciplíny. Vychází z filozofie, že marketing je mnohem více než jen prodej. Jako 

předpoklad je zpětná vazba mezi trhem a výrobcem. V průběhu tohoto období se 

v organizacích pomalu začíná aplikovat marketingový přístup (založený na prioritě 

poznávání  

a následného uspokojování přání a potřeb zákazníků). Marketing začal být považován 

za dlouhodobý a propracovaný proces uvnitř podniků. Pro budoucnost podniku je 

důležité si udržet spokojené a věrné zákazníky. 

 Období společenské marketingové orientace – společenská orientace na 

marketingové myšlení je jedna z nejnovějších marketingových koncepcí. Na počátku 

sedmdesátých let minulého stolení si organizace začaly uvědomovat, že kromě cílů 

vlastního zisku a spokojenosti zákazníka, je velice důležitý také důraz na vlastní 

společenskou zodpovědnost. Je to výsledkem velmi silné kritiky spotřebního, 

individualistického charakteru nové marketingové koncepce, především ze strany 

ochránců životního prostředí. Podnik by měl do svých rozhodnutí zahrnovat především  

i faktory zájmu celé společnosti. V rozvinutých ekonomikách je za porušení těchto 

zásad velmi vážná trestná zodpovědnost a s tím související různé problémy s dalšími 

organizacemi. [12] 
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2.2 Marketing služeb 

Marketing služeb patří do obecného marketingu. Služby se definují jako veškeré 

činnosti, které může nabídnout jedna strana druhé, je v zásadě nehmotná a nevytváří žádné 

nabyté vlastnictví. S narůstajícím podílem služeb na trhu vzrůstá i význam marketingu služeb. 

Růst sféry služeb je v dnešní době jasně viditelný ve všech západoevropských zemích. 

V tomto odvětví služeb je počet zaměstnaných přes šedesát procent celkových příjmů, proto 

tyto ekonomiky jsou nazývány jako ekonomiky služeb. Široké využití externích služeb  

a speciálního zaměření vedlo především ke zrušení státních regulací na trzích finančních 

služeb a také odstranění vnitřních obchodních bariér Evropským Společenstvím. [13] 

2.2.1 Rozdělení nabídky služeb 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je podstata a forma služeb, jaké jsou zákazníkovi 

nabízeny. Služby se mění díky závislosti na nejrůznějších faktorech. 

 

Rozlišujeme čtyři různé kategorie nabídky služeb: 

 Hmatatelné zboží, jako je stůl, papír, sklenice. Tento produkt není doprovázen 

žádnými službami. 

 Hmatatelné zboží s doprovodnými službami, které zvyšují přitažlivost zboží pro 

spotřebitele. Například prodej automobilu. 

 Služba s doprovodnými menšími službami a výrobky, jako například letecká doprava. 

 Pouze služba, například masáže a hlídání dětí. [10] 

2.2.2 Specifické vlastnosti služeb 

Služby se od průmyslového a spotřebního zboží a výrobků velice odlišují. Tuto odlišnost 

způsobují specifické vlastnosti služeb, viz Obr. č. 2.1: 

 Nehmatatelnost, tato vlastnost spočívá v tom, že zákazník si jej nemůže vyzkoušet, 

osahat, ovonět atd. Důraz klade na osobní zdroje informací. 

 Proměnlivost, služby nejsou standartní, jsou proměnlivé. Do výkonu služby vstupuje 

spousta okolních vlivů, například v kině je cizí člověk, který stále telefonuje. 

 Nedělitelnost, spočívá v tom, že výroba a spotřeba probíhá současně s účastí 

spotřebitele. 

 Pomíjivost, službu nelze skladovat a vyrábět ji do zásoby. Služba je vyrobena a v tu 

chvíli je také spotřebována. 
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Obrázek č. 2.1 Kontinuum čtyř vlastností služeb 

 

Zdroj: [13] 

Převážná většina autorů má názor, že výše uvedené vlastnosti služeb nejsou 

vyčerpávající a zdůrazňují, že je ovlivňuje řada průmyslových výrobků. Kromě čtyř vlastností 

služeb se setkáváme také s kontinuem hmatatelnosti, viz Obr. č. 2.2. Obrázek ukazuje, jak se 

služby či výrobky odlišují na stupnici hmatatelnosti. Předpokladem konkurenčních výhod je 

specifické umístění vlastních či konkurenčních služeb na kontinuu čtyř vlastností. 

 

Obrázek č. 2.2 Kontinuum hmatatelnosti a nehmatatelnosti 

 Hlídání dětí. 

 Vzdělávání. 

 Právní služby. 

 Letecká doprava. 

 Rychlé občerstvení. 

 Kosmetika. 

 Nealkoholické nápoje. 

 Oděvy. 

 Cukr. [13] 

Zdroj: [13] 
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2.3 Sportovní marketing 

Autoři David Kent Stotlar a Brenda Gail Pitts (1996, str. 24) definují sportovní 

marketing jako „ proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, 

propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání 

zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy“. 

 

Sportovní marketing má několik cílů: 

 maximalizace spotřeby – tento systém by měl stimulovat maximální spotřebu, která 

vychází z maximalizace produkce, která nám přinese maximální zaměstnanost, 

 maximalizace spotřebitelského uspokojení – tento prvek je velmi důležitý, je 

důležitější než spotřeba sama. Měření je bohužel velmi obtížné, 

 maximalizace výběru – maximalizace produkce nám přinese možnost maximálního 

spotřebitelského výběru. Chceme nalézt ten produkt, který uspokojí spotřebitele, 

 maximalizace kvality života – kvalitou života je především kvantita a kvalita 

produkce, dosažitelnost produktů a přijatelná cena, dále kvalita životního prostředí  

a kvalita kulturního života. 

V současné době veškeré sportovní organizace vyvíjí různé podnikatelské aktivity, 

kterými se snaží zabezpečit plynulý a ziskový chod sportovního klubu a přitom zdárně plnit 

jejich sociální, sportovní a ekonomické cíle. [5] 

2.4 Definice sportu 

Původ slova sport si můžeme odvodit z francouzského desport nebo anglického 

disport. Základním kořenem je z latinské slovo Deportare, což znamená bavit se. Základem 

hlediskem sportu jsou jednotlivá sportovní odvětví, která se člení pomocí specifických 

hledisek. 

Dělení sportů: 

 kolektivní, 

 kontaktní, 

 bezkontaktní, 

 amatérský, 

 profesionální, 

 disciplíny s větším či menším rizikem. 
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Pojem sport je obecně velice známý, ale žádná všeobecná definice neexistuje. Ze všech 

definic vyplývá jeden společný názor, že se jedná o volnočasovou fyzickou aktivitu, kterou 

provádíme v rámci svého životního stylu a v nejvyšší podobě prováděná jako profese. Je to 

určitá specifická činnost soutěžního charakteru, která se provádí v rámci specifických 

pravidel. V současné době pod pojmem sport označujeme pohybovou aktivitu provozovanou 

podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné 

s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. V našem právním řádu byl sport zaveden 

v zákoně č 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tento zákon prezentuje pojem sport takto: Pro 

účely tohoto zákona pojem sport představuje veškeré formy tělesné činnosti, které 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj 

tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích 

všech úrovní. [15] 

2.4.1 Florbal 

 V dnešní době patří florbal mezi tři nejrychleji se rozvíjející sporty na světě, ale také 

v České republice. Tuto hru hraje po celém světě přes tři milióny lidí, z toho je 300 tisíc 

registrovaných hráčů. Švédsko a Finsko překonaly počtem hráčů základnu ledního hokeje. 

IFF sdružuje 34 zemí od Finska přes Pákistán až po USA. 

 

Tento sport je převážně pro mladé sportovce. Je jednoduchý, zábavný a velmi 

dynamický. Hráči při zápase mohou ukázat nejen taktiku celého týmu, ale také individuální 

techniku pro diváky velmi atraktivní. Díky tomu je velmi oblíbený mezi hráči a také mezi 

fanoušky. Je to jeden z mála sportů, který mohou hrát stejně dobře muži, tak i ženy. 

 

Pravidla florbalu jsou jednoduchá. Počet hráčů je pět na pět plus brankář na každé 

straně bez hokejky, který střeží branku o velikosti 160 x 115 cm. Tým se skládá většinou z 15 

až 20 hráčů. 

 

Standartní hřiště má rozměry maximálně 40 x 20 metrů, pro potřeby nižších soutěží 

ovšem vyhovují rozměry do minimální velikosti 36 x 18 metrů. Hrací plocha by měla být 

z parket nebo z gumového povrchu. Hřiště ohraničují mantinely o výšce 50 cm. Zápas se hraje 

na 3 třetiny, každá se hraje 20 minut, zápas pískají dva rozhodčí. 
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Florbal je bezkontaktní sport, pravidla zakazují vrážení, držení, sekání, hákování a jiné 

zákroky. Díky tomu se vyskytuje málokdy zranění. Pravidla byla převzata z různých sportů  

a spojením toho nejlepšího vznikl florbal. 

 

Ve hře se používá lehká hůl z plastu a lehký plastový děrovaný míček. Brankář 

nepoužívá hůl, klečí na zemi a míček chytá rukama. Jeho výstroj zahrnuje chrániče na kolena, 

dlouhé kalhoty a vypolstrovaná „mikina“ a obličejová helma. Dovolují se používat rukavice 

z nelepkavého materiálu. Hráči v poli oblíkají tričko a trenýrky, na nohou mají halovou obuv 

a štulpny. Mohou používat chrániče a ochranné brýle. [14] 

2.5 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix patří mezi nejdůležitější nástroje prodeje. Skládá se z různých 

prvků marketingového programu, který se snaží pomáhat k úspěšnému zavádění 

marketingové strategie a umísťování podniku na cílových trzích. Nedotknutelnost prvků 

marketingového mixu zajišťuje konzistenci marketingové strategie jako celku. 

 

Převážná většina odborníků v marketingové oblasti zvažovala čtyři základní prvky 

marketingového mixu, a to jsou: produkt, cena, propagace a místo.  V oblasti služeb je nutné 

rozšířit marketingový mix o další komponenty. Mezi základy marketingového programu je 

hodnocení každého prvku marketingového mixu a jejich vzájemného působení. 

Základem marketingového mixu je hodnocení a výběr faktorů, které stanoví marketingové 

strategie podniku. Firmy by se měli zaměřit na tyto faktory: jaké služby nabídne cílovému 

tržnímu segmentu, jaká je strategie tvorby cen, jakou zvolí propagaci a komunikaci, jaký zvolí 

postup, jakou úroveň služeb nabídne svým klientům, jakým způsobem bude služby 

poskytovat a jaký musí být odborný profil zaměstnanců. 

 

 Při rozhodování ohledně marketingového mixu závisí na umístění služby a tržních 

segmentech, kterým je služba určena. Mnoho autorů se přiklání k rozšířené verzi základního 

modelu 4P a to k 7P, viz Tab. č 2.1. Rozšířená verze obsahuje: produkt, cenu, místo, 

propagaci, lidi, procesy a služby zákazníkovi. 
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Tabulka č. 2.1 Marketingový mix 7P podle Donalda Cowella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [13] 

2.5.1 Služba jako produkt 

Produktem rozumíme souhrn objektů nebo procesů, které zákazníkům přinášejí určitou 

hodnotu, zboží a služby jsou speciální kategorie, které představují dva typy produktu. Pod 

produktem se obecně používá jak označení pro službu nebo výrobek. 

 

Spotřebitele nekupují zboží nebo služby, kupují určitý užitek a celkovou spotřební 

nabídku. Nabídka znázorňuje užitek, který vyplývá zákazníkům z nákupu zboží nebo služeb. 

Nabídka je jako jaderný atom, který je obklopen soustavou hmotných či nehmotných prvků, 

vlastností a užitků seskupených okolo jádra – teda základního produktu. Do okolních prvků 

patří balení, reklama, cena, dostupnost, záruka, spolehlivost atd. 

 

Nabídku rozdělujeme do několika úrovní: 

 základní, či obecný produkt - představuje základní službu, například poskytnutí postele 

v hotelovém pokoji, 

 očekáváný produkt - tento produkt obsahuje základní produkt a souhrn základních 

podmínek, které spotřebitel očekává. Cestující si koupí letenku a očekává kromě místa 

v letadle, také přidružené služby, například dobré jídlo, toalety, obsluhu, 

 rozšířený produkt - rozšířený produkt je hlavní podstatnou oblastí, která odlišuje 

nabídku. Například IBM má pověst vynikajícího podniku, i když nemusí mít vždy 

nejlepší technické parametry. Odlišují se „přidáním hodnoty“ k základnímu produktu, 

kterou může být spolehlivost a odpovědnost, 

 potencionální produkt - tento produkt obsahuje všechny možné přidané vlastnosti  

a změny produktu, které přinesou kupujícímu další užitek. Dochází k novému definování 

1. Produkt Služba 

2. Price Cena 

3. Place Místo 

4. Promotion Marketingová komunikace 

5. People Lidský faktor 

6. Physical evidence Materiální prostředí 

7. Process Procesy 
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produktu za účelem přilákání dalších uživatelů a některá zlepšení mohou výrazně ovlivnit 

výši nákladů a pro řadu zákazníků se produkt může stát cenově přijatelným. 

 

Produkt, respektive služba, znázorňuje soustavu hodnot, která se snaží co nejlépe 

uspokojit potřeby zákazníků. Lidé nakupují produkty, aby si vyplnili svá přání, vyřešili si 

problémy. Jejich hodnotu měří dle vnímané schopnosti služeb tento požadavek plnit. Hodnotu 

služby určuje většinou nakupující, podle užitku, který mu přinese. 

Obrázek č. 2.3 Čtyři úrovně produktu dle Bonnie Collins 

 

 

Zdroj: [13] 

Značení a diferenciace produktu 

Všechny úrovně produktu viz Obr č. 2.3, které obklopují základní produkt, nabízejí 

zákazníkům příležitosti pro poskytování přidané hodnoty. Způsobem jakým lze přidat 

hodnotu je značení zboží. Značení zboží má velký význam pro výrobce i pro zákazníky. Silná 

obchodní značka zvýhodňuje svého majitele, ten může tuto výhodu promítnout do ceny. 

Dobrá značka přitahuje zákazníky, kteří mohou vždy očekávat standartní úroveň a kvalitu 

služby. K diferenciaci dle značky dochází především, pokud si přidáme hodnoty k základnímu 

produktu. Většinou základní produkt představuje 70% veškerých nákladů na službu, ale na 

celkovém image se podílí pouze 30%. Náklady na rozšířený produkt mohou tvořit například 

30% celkových nákladů, ale jeho podíl na celkovém produktu může být až 70%. 

 

 

Potencionální 

 

 

 

 

 

Rozšířený 

 

 

 

 

Očekávaný 

 

 

 
Základní 
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Vývoj nového produktu/služby 

Inovace ve službách se dělí do šesti kategorií: 

 významné inovace - tyto inovace přináší nové trhy, například kurýrní společnost 

Federal Express (doručení do 24 hodin), 

 inovace současných služeb - jedná se o nalezení nových způsobů, které se snaží 

uspokojit současné potřeby zákazníka, příkladem může být Prontoprint (papírenské  

a tiskařské služby), 

 nové produkty pro současné trhy - strategie umožňuje podnikatelům využít stávající 

základnu klientů pro nabídku, ale také prodej dalších produktů, jsou to například 

technologické změny, jako bankovní automaty, elektronická pošta, 

 rozšíření současné služby - tato strategie nabízí zákazníkům širší možnost výběru 

v rámci dnešních služeb, 

 inovace produktu - strategie inovace se nejčastěji obměňuje či zdokonaluje vlastnosti 

stávajících produktů, například nové vlaky British Rail, letadla British Airways, 

 změna stylu – zahrnuje drobné úpravy či posílení fyzických prvků služby., patří sem 

například změna podnikového image, nové uniformy. 

2.5.2 Cena 

Cena je podstatným prvkem marketingového mixu. Cenová rozhodnutí jsou velice 

podstatná při budování image společnosti, pro vnímání hodnoty a kvalit služeb. Cenová 

rozhodnutí mají velký dopad na všechny kroky v oblasti nabídky a marketingu. Ovlivněni 

cenovou politikou jsou hlavně dodavatelé, obchodní zástupci, distributoři, konkurence  

a zákazníky. Vzhledem nehmatatelné povaze produktu mají cenová rozhodnutí důležitý 

význam. Cena ukazuje zákazníkovi kvalitu, kterou by měl dostat.  Cena odráží specifické 

vlastnosti služeb, například dodávku a dosažitelnost. Pokud je vysoká poptávka, tak jde cena 

nahoru, mimo sezónu naopak zase dolů, aby si udržela zákazníky.  

 

Cena také odráží některé specifické vlastnosti služeb, ke kterým řadíme například 

promptní dodávka a dosažitelnost. Období špičky či sezónnost často ovlivňuje cenová 

politika. Stanovení cen pro nové služby také závisí na mnoha skutečnostech. S marketingovou 

strategií podniku musí být především v souladu cenová rozhodnutí. Po té je nutné velice dobře 

zvážit uplatnění rozdílných cen na odlišných trzích, stanovení specifických cen dle typu 

zákazníka. Hodnota služby není determinována cenou, ale hlavně užitkem, který přinese 



 

16 

 

zákazníkovi. Zákazník také přihlíží k celkovým nákladům na pořízení služby a srovnává cenu 

s podmínkami konkurence. 

Cenová rozhodnutí také blízce souvisí se značkou produktu. Značení diferencuje 

homogenní nabídku služeb a tento fakt se promítá i do cen. Cenová rozhodnutí  

a marketingová strategie podniku by měly být v souladu. Důležité je zvážit rozdílné ceny na 

různých trzích, stanovení specifických cen dle typu zákazníků. 

 

Cíle cenové politiky: 

 přežití – v nepříznivých podmínkách může být cílem dosažení určité ziskovosti, 

 maximalizace zisku – cílem je maximalizace zisku za určité období, souvisí 

s životním cyklem služby, 

 maximalizace prodeje – oceňování, které směřuje k dosažení žádoucího tržního 

podílu, 

 prestiž – budování výjimečné pozice na trhu, 

 návratnost investic – zaměřeno na dosažení žádoucí návratnost investic. 

 

Tyto cíle patří k nejobvyklejším situacím, ale nejsou vyčerpávající. 

 

Metody tvorby cen 

Po stanovení základní cenové strategie, se provádí průzkum poptávky, nákladů, 

konkurenčních cen a dalších důležitých faktorů, mohou podnikatelé rozhodnout o tvorbě cen.  

 

Obvykle zahrnuje tyto postupy: 

 stanovení cen přirážkou, které spočívá ve stanovení procentní přirážky k určitému 

základu, 

 stanovení cen z hlediska míry návratnosti, kde jsou ceny stanoveny, aby byla zaručena 

požadovaná míra návratnosti investic či aktiv, 

 stanovení cen pomocí konkurenčního srovnání, kde se ceny odvíjejí z cen tržních 

vůdců, 

 stanovení ztrátových cen je obvykle krátkodobým opatřením s cílem získat určitou 

pozici na trhu či připravit podmínky pro zavedení nové služby, 

 stanovení cen na základě vnímané hodnoty, kde ceny vycházejí z vnímané hodnoty 

služby poskytované určitému tržnímu segmentu. Je to tržní přístup, který posiluje 

umístění služby a zvyšuje užitek pro zákazníka, 
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 stanovení cen na základě vztahů, kde ceny vycházejí především z úvah o dalším 

potencionálním zisku vyplývajícím z dlouhodobé spolupráce se zákazníky. 

2.5.3 Místo 

Výběr místa je velice důležitý. Určit místo služby znamená vybrat co nejvhodnější 

prostředí, kde by mohly být služby fyzicky provozovány. Máme 3 různé typy interakcí mezi 

poskytovatelem a zákazníkem: 

 zákazník jde k poskytovateli, 

 poskytovatel jde k zákazníkovi, 

 transakce probíhá na dálku. 

 

Optimální rozšíření služeb bude středem zájmu těch poskytovatelů, kteří mají více 

provozoven. Například půjčovny aut, restaurace, hotely, banky. Zaměřují se přitom na oblasti, 

kde je největší koncentrace poptávky a zároveň se sleduje konkurence. 

 

Pokud transakce, neboli respektive poskytování služby, probíhá na delší vzdálenost, místo 

se stává irelevantním za předpokladu, že je možná spolehlivá komunikace se zákazníkem 

pomocí pošty, telefonu nebo e-mailu. Převážná většina odběratelů příliš nezajímá, kde je 

základna služby jako elektřina, telefon či pojištění. Občas některé služby, které probíhají na 

dálku, však potřebují fyzický kontakt a to mezi poskytovatelem a zákazníkem. Jedná se 

například o bankovní služby. 

 

Vývoj nové technologie umožnila oddálení služeb od trhu zákazníka a vnesla určité 

změny do rozhodování o místě služeb. Tato otázka zůstává závislá na potřebách zákazníků. 

Distribuční cesty hrají velmi podstatnou roli. 

 

Distribuční a prodejní cesty 

V koncepci 7P se ustálilo označení tohoto nástroje jako místo (anglicky place), aby 

byla zachována počáteční písmena všech nástrojů začínajícím v angličtině na písmeno  

P. I když česky pojem místo úplně nevystihuje, vše co si dokážeme představit. Místo  

a prodejní nebo distribuční cesty představují dvě klíčové oblasti rozhodování a řadíme sem 

výběr způsobu a místa dodávky. Je důležitá pro odvětví služeb, jeho produkty nemohou být 

skladovány a jsou vyráběny a spotřebovávány ve stejný okamžik. 
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Nejvhodnější forma distribuce služeb je považována za přímý prodej. Mnoho podnikatelů 

dnes vyhledává nové a nové prodejní cesty za účelem rychlejšího růstu a efektivnějšího 

využití kapacity. Rozlišujeme tři typy účastníků: 

 poskytovatel služby. 

 prostředníci, 

 zákazníci. 

 

Většina služeb stále více využívá prostředníky. Mezi nejčastější uživatele se řadí reklamní 

agentury, zástupci cestovních kanceláří. Náborové agentury zprostředkovávají kontakt mezi 

zaměstnavatelem a potencionálními zaměstnanci. 

 

Výběr prodejních cest velice závisí na specifických požadavcích trhu a povaze služby. 

Nová technologie do určité míry umožnila oddálení služeb od trhu zákazníka. Ale například 

elektronické bankovnictví umožnilo bankám postupně se vzdalovat od centra měst a čím dál 

více zkracovat úřední hodiny. Převážná většina bankovních transakcí lze v současné době 

uskutečnit bez osobní účasti zákazníka. Nová technologie vnesla do určité míry změny do 

rozhodování o místě služeb. Tato otázka však zůstává i nadále velice závislá především na 

potřebách zákazníků. 

 

Druhy prodejních cest: 

 přímý prodej (např. účetní a poradenské služby), 

 zástupce či zprostředkovatel (např. zástupce pojišťovny, realitní či cestovní 

kanceláře), 

 zástupci a zprostředkovatelé prodávajících a nakupujících (např. zprostředkovatelé 

kanceláře), 

 dodavatelé poskytující služby na základě smlouvy či licence – nejčastěji franchisingu 

(např. rychlé restaurační stravování, opravny aut, čistírny). 

2.5.4 Propagace a komunikace 

Adrian Payne (1996) říká, že propagace základní prvek marketingového mixu služeb 

zajišťuje komunikaci služby zákazníkům a ostatním klíčovým trhům. Propagace se snaží 

zvyšovat významnost služeb a přispívá k jejich hmatatelnosti. Napomáhá tím spotřebitelům 

lépe se orientovat na trhu a hodnotit celkovou nabídku služeb. Propagace služeb zahrnuje řadu 

oblastí. Tyto oblasti jsou známé jako komunikační či propagační mix, obsahuje tyto prvky: 
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 reklamu, 

 osobní prodej, 

 podporu prodeje, 

 styk s veřejností, 

 ústní podání, 

 přímý marketing, 

 sponzoring, 

 internetová komunikace. 

 

Propagace je významným prostředkem komunikace podniku s jeho cílovými trhy. Lze 

využít řadu alternativních nástrojů v rámci komunikačních programů. 

 

Reklama 

Jedna z hlavních forem komunikace je reklama, která se používá převážně v podnicích 

služeb. Hlavní úkol reklamy v marketingu služeb je dostat se a zůstat v podvědomí zákazníků 

a odlišit ji od ostatních nabídek, rozšířit znalosti zákazníka o službě a přesvědčit jej, aby si 

službu koupil. Úspěšná reklama je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu marketingové 

politiky. 

 

Reklama hraje velkou roli při budování pozice služby. Díky jejímu nehmatatelnému 

charakteru základního produktu je obtížné službu propagovat. V poslední době využití 

reklamy stálé vzrůstá. Tím se služby začaly podstatně podílet na celkových výdajích firem.  

 

Využití reklamy v poslední době v různých odvětvích služeb vzrostlo, například ve 

finančních službách, telekomunikacích a v maloobchodě. Proto se služby začaly velkým 

dílem podílet na celkových výdajích za reklamu. I v reklamě se musí určitým otázkám 

věnovat speciální pozornost. Řadíme sem především: výběr médií, stanovení cílů reklamy  

a metody rozpočtování. 

Pracovníci reklamy používají různé metody různorodé metody při určování rozpočtu 

na reklamu. Můžeme sem zařadit metody: „co si můžeme dovolit“ (což je částka, kterou může 

podnik na reklamu věnovat), dále „procento z obratu“ (určitá část z celkových příjmů je 

věnována na další reklamu), „konkurenční srovnávání“ (je to částka, která postačí na efektivní 

konkurování v dané oblasti) a metoda „cílů a úkolů“. 
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Mezi hlavní reklamní média se řadí televize, rádio, kino, denní tisk, časopisy, plakáty, 

přímá rozesílka, venkovní reklama a telefon.  Každé médium má své výhody i nevýhody, 

které musí prodejci předem dobře zvážit. Důležité je zaměřit se na: 

 vlastnosti média, 

 atmosféru média, 

 dosah média, 

 komparativní náklady. 

 

Výběr nejvhodnějších médií a určení poměru jejich využití jsou základními předpoklady 

pro dosažení efektivní návratnosti vložených prostředků. 

 

Osobní prodej 

Osobní prodej zastává ve službách specifické místo. Mnoho služeb vyžaduje osobní 

interakci mezi poskytovatelem a zákazníkem, působení lidského faktoru při poskytování 

služby a účast lidí, kteří se stávají součástí tohoto produktu, resp. služby. Osobní prodej je 

chápán v rámci komunikačního mixu jako efektivní prostředek těžící z osobní nabídky  

a využívající psychologických aspektů verbální a nonverbální komunikace. [7] 

 

Podpora prodeje 

Hlavním úkolem tohoto nástroje marketingového mixu je přitáhnout pozornost 

spotřebitele, poskytnout mu základní a podnětné informace, které následně vedou ke koupi 

produktu nebo služby. Většinou se jedná o krátkodobý proces, který směřuje k rychlé  

a intenzivní reakci – získat zákazníka. 

 

Typy podpory prodeje: 

 předvádění výrobků na místě prodeje, 

 nabídka kupónů se slevou na zboží, 

 výstavy zboží, 

 možnost vyzkoušet si bezplatně produkty, 

 rozdávání vzorků zdarma, 

 soutěže, hry, zábavné akce směřující k získání zákazníka, 

 volné vstupenky, předplatné, množstevní sleva, 

 odměny, bonusy stálým zákazníkům. [5] 
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Podpora prodeje zahrnuje řadu stimulačních aktivit. Řadí se sem programy, které 

zvýhodňují věrné zákazníky, jak je uplatňují například letecké společnosti, nebo veškeré 

propagační materiály – brožury, informační letáky, které jsou volně k dispozici v místě 

prodeje služby. 

 

Podpora prodeje může být zaměřena na tři cílové skupiny: 

 zákazníky – nabídky bezplatného odběru, vzorky, demonstrace, kupóny, ochutnávky, 

vrácení peněz, odměny, soutěže, 

 prostředníky – zboží zdarma, slevy, financování reklamy, spoluúčast na reklamě, 

soutěže, odměny, 

 prodejní síly – bonusy, odměny, soutěže a ceny pro nejlepší prodejce. [13] 

I když je hlavním účelem podpor jejich okamžité iniciování prodeje, může být tento 

nástroj také využit strategicky, ke generování testovacích nákupů a z toho vyplývajících 

efektů učení, změn postojů ke značce a loajality k ní. Vztahu k těmto cílům je podpora 

prodeje často hrozbou dlouhodobé image a ziskového potenciálu značky, jelikož příliš časté 

používání podpor může vést k tomu, že značka může být považována za levnou a tím se 

naruší pozice výlučnosti její kvality. [3] 

 

Styk s veřejností 

V současné době se používá pojem PR (z angličtiny Public relations). Existuje již 

mnoho definic PR, které podtrhují důležité aspekty tohoto komunikačního nástroje. Styk 

s veřejností je komunikační nástroj, který se používá pro podporu dobrého jména firmy jako 

celku. Jedná se o jakousi projekci osobnosti firmy, o řízenou reputaci. PR je plánovaným  

a trvalým úsilím, jehož cílem je vybudovat a udržet dobré vztahy, dobré jméno, vzájemné 

porozumění, sympatie s cílovými skupinami, jako například veřejnost, publikum či 

stakeholders. [3] 

Styk s veřejností zahrnuje celou řadu marketingových úkolů: 

 budování a udržování image, 

 podpora ostatních komunikačních aktivit, 

 řešení aktuálních problémů a otázek, 

 podpora umísťování, 

 ovlivňování konkrétní spotřebitelské skupiny, 

 pomoc při zavedení nových služeb. 
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Image podniku tvoří převážně jeho zkušenosti, názory, přístupy a přesvědčení. Cílem 

image je zajistit, aby byl podnik viděn v příznivějším světle a byl zákazníkům bližší než jeho 

konkurence. Styk s veřejností využívá různé nástroje a to: například různé publikace, tiskové 

konference, roční zprávy, plakáty, výstavy včetně prezentací, sponzorství charitativních 

programů. [13] 

Ústní podání 

Je jedním z nejdůležitějších rysů propagace služeb, má mnohem větší význam  

u referenčních zdrojů a ústního podání. Zákazníci se často intenzívně zapojují do procesu 

poskytování služby a dělí se o své zážitky s ostatními potencionálními zákazníky. Osobní 

doporučení formou ústního podání je veřejností považováno za jeden z důležitých 

informačních zdrojů.  Zejména tam, kde službu poskytují lidé, bývá osobní doporučení často 

preferovanými zdrojem informací. 

 

Zákazník, ať již současný nebo budoucí, má stále nová očekávání. Pokud se zákazník 

rozhodne k nákupu, začíná interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem služby, při níž 

dohází k odhalení skutečné technické a funkční kvality dané služby. Na základě zkušeností  

a hodnocení kvality zákazník poskytnuté služby buď vrátí, či nikoliv. Pozitivní a negativní 

informace, které zákazník bude šířit ústním podáním, může pak ovlivnit rozsah využití služby 

ostatními spotřebiteli. 

 

Přímý marketing 

Přímý marketing se zabývá šesti hlavními oblastmi: 

 přímá rozesílka, 

 objednávka poštou, 

 přímá odezva, 

 přímý prodej, 

 telemarketing, 

 digitální marketing. 

 

V posledních letech jsou v oblasti přímého marketingu uplatňovány stále komplikovanější 

přístupy. Činnosti přímého marketingu se neomezily pouze na marketing spotřebitele. Přímý 

marketing je také považován za finančně nenáročnou metodu komunikace s průmyslovými 

trhy. Nové poznatky v oblasti elektronických médií, komunikačních systémů a počítačů 
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přinášejí další příležitosti pro rozvoj integrovaných programů přímých marketingových 

aktivit. [13] 

 

Sponzoring 

Sponzoring je významný specifický prostředek sloužící k získání dodatečných 

finančních zdrojů, věcných darů, produktů a služeb osobám a organizacím ve sportovní, 

kulturní a sociální oblasti za účelem dosažení jejich marketingových cílů. Dnešní trendy 

směřují častěji k věcným darům, kterými bývají například technická zařízení nebo vlastní 

produkty. Současný sponzoring, jako marketingový nástroj, je založen na principu služby  

a protislužby. 

 

Sponzoring ve sportovním odvětví znamená většinou právní vztah mezi sponzorem 

(firmou, podnikem) a sponzorovaným (sportovní organizace, klub, sportovec), ve kterém 

dochází k vzájemnému uspokojování zájmů obou partnerů. Sponzorovaný předpokládá od 

sponzora finanční prostředky, věcné dary či služby, sponzor za ně vyžaduje nejčastěji reklamu 

samotné firmy (podniku) nebo jejich produktů. 

 

Sportovního sponzoringu využívá stále více a více firem, které prezentují svá loga při 

různých sportovních akcích. Čím větší význam má daná sportovní akce, čím je mediálně více 

propagována, tím je větší a důležitější publicita sponzora. S dnešním vrcholovým sportem 

jsou spojeny firmy a instituce jako Český Telecom, Gambrinus, Eurotel atd. Splnění 

komunikačních cílů u sponzoringu ve sportu je mnohem snazší, než kulturní a sociální oblasti, 

vzhledem k účasti široké veřejnosti na tělovýchovných a sportovních aktivitách. Sportovního 

sponzoringu využívají stále více i menší firmy a to hlavně na nižší úrovni, například 

regionální. [5] 

 

Internetová komunikace  

Internet je počítačová infrastrukturní síť, která umožňuje výměnu informací 

v digitálním formátu ve světovém měřítku. Dnešní doba nám ukazuje internet jako nezávislé  

a výlučné médium, které nevlastní ani neprovozují vládní či komerční organizace. Internet je 

sítí pro diskusní konference, e-mail, přenos dat na internetu a tak dále. Většina lidí slovo 

internet používá jako synonymum pro WWW stránky. Tyto stránky jsou oblíbeným 

komerčním médiem s obrovským potenciálem jako efektivní kanál pro marketing, reklamu, 

přímý prodej služeb, ale také zboží. Marketingový mix je v podstatě také ovlivňován 
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internetem. Výrobková strategie je ovlivňována tak, že se snaží vést od masové výroby 

k výrobě individuální, která se odvíjí od potřeb zákazníků. U distribuce ztrácí na důležitosti, 

jelikož méně náročná komunikace usnadňuje distribuci i do těch nejvzdálenějších míst. 

Zákazníci mají možnost sledovat ceny, díky čemu vzniká cenová diskriminace. Internet je 

ideální pro masová média s individuálním přizpůsobením sdělení a dvoustranného dialogu. 

Jako médium poskytuje společnostem možnost přistupovat k počtu uživatelů, zejména střední 

a vyšší vrstvy, snadný postup na globální trhy, identifikovat cílové skupiny a poskytovat 

informace jejím potřebám. [3] 

Komunikační role internetu 

Internet je podstatným komunikačním nástrojem, což znamená, že jej využívají firmy 

k elektronické komunikaci uvnitř, tak mezi firmou a jeho obchodními partnery. Přenos 

informací pomocí e-mailu se v dnešní době stává jedním ze základních komunikačních 

nástrojů. Ve firmách se stále více objevují internetové pracovní a organizační nástěnky, které 

slouží k ovládání a kontrole pracovního týmu, projektu, záměru atd. Pomocí dotazů  

a odpovědí mohou pověření pracovníci získat důležité informace o produktech, nabídkách  

a poptávkách. Používají se internetové hot-linky, a také audio konference. I v malých  

a středních podnicích se stále častěji využívají videokonferenční přenosy jako komunikační 

nástroje i přes vyšší pořizovací náklady. 

 

Obchodní role internetu 

Přechodem od popisu vlastních výrobků a služeb vytváří základ pro internetový prodej 

a nákup zboží, výrobků i služeb. Dnes je téměř nezbytné vytvořit elektronický obchod ke 

standartním prodejním velkoobchodním a maloobchodním kanálům, což si podniky musí 

uvědomovat. Obchod je nejen prodejní místo, ale také jistou výkladní skříní firmy. 

Upoutávací role internetu 

Díky rozvoji internetu je nezbytné být na internetu také k nalezení a být dostupný. 

Firma by měla být prezentována klasickými cestami, což znamená prostřednictvím 

nabídkových listů, profilů společnosti, výročních zpráv, veletrhů, osobních návštěv  

a prezentací, je velice nezbytné, aby tuto obdobu marketingových nákladů aplikovala na své 

internetové stránky. Ve své podstatě to znamená, že si firma koupí vlastní doménu, díky níž 

prezentuje své produkty. Předvádí svůj profil, organizační strukturu, může také vytvořit 

vlastní internetový zpravodaj atd.  Oblíbenost a přitažlivost se měří pomocí návštěvnosti, 

která se dá zvýšit díky reklamním aktivitám, pravidelnou inzercí na jiných servrech, portálech 
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a dále systematickou prací s oborovými i plošnými vyhledávači, kde buď zdarma, nebo za 

určitý poplatek umisťuje firma informace ohledně své činnosti, ale také svou cílenou podporu 

v jiných médiích či jiných aktivit firmy. Pro ukázku jsem zde zpracovala graf č. 2.1, jak 

evropské země používají internet v procentuálním vyjádření. [9] 

Graf č. 2.1 Uživatelé internetu u evropských zemí1 

 

Zdroj: Eurostat, 2010, vlastní zpracování. 

Jak lze z grafu vyčíst, nejvíce je používání internetu rozšířeno ve státech severní 

Evropy, konkrétně na Islandu a Švédsku. Naopak nejméně uživatelů internetu je mezi 

obyvateli států jižní a jihovýchodní Evropy, mezi které řadíme státy Rumunsko, Bulharsko  

a Řecko. Česká republika se pohybuje téměř v polovině s 60 procenty. Evropská unie je 

v používání internetu na 65 procentech. Tento fakt mě docela překvapil, jelikož jsem myslela, 

že se Česká republika bude pohybovat ve vyšších procentech. 

2.5.5 Lidský faktor ve službách 

Význam lidského faktoru pro marketing služeb je velice podstatný, vedl k rostoucímu 

zájmu o interní marketing. Úspěch marketingu služeb převážně závisí na výběru, školení, 

motivaci a řízení lidí. Úlohou interního marketingu je přilákat, motivovat, školit a udržet 

kvalitní zaměstnance prostřednictvím uspokojování jejich osobních potřeb. Cílem je zajistit 

efektivní chování zaměstnanců, které se projeví růstem klientely. 

                                                 
1
 Data jsou čerpána z Českého statistického úřadu k 23. 3. 2012, 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/internet_a_komunikace. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

P
ro

ce
n

ta
 

Uživatelé internetu u evropských zemí 



 

26 

 

Donedávna odborná marketingová literatura nepovažovala zaměstnance podniků za 

prvky marketingového mixu služeb. I když slýcháme z různých podniků heslo „zaměstnanci 

jsou našim nejcennějším kapitálem“, je jasné, že mnohdy tato prohlášení nejsou víc než jen 

fráze. Až ten podnik, který si uvědomí význam lidského faktoru při získávání a udržení 

zákazníků a který tuto skutečnost zohlední v rámci marketingového mixu, bude plně 

konkurenceschopným. 

 

Kromě respektování lidského faktoru jako prvku marketingového mixu si musíme dále 

uvědomit rozdíly v roli zaměstnanců, ve kterých ovlivňují jak marketingové činnosti, tak 

styky se zákazníky. 

 

Máme čtyři skupiny zaměstnanců: 

 Kontaktní pracovníci jsou v častém styku se zákazníky a podstatně se podílejí na 

marketingových činnostech. Ve firmách služeb pokrývají celou řadu funkcí včetně 

prodeje a poskytování služeb. Ať jsou tito pracovníci zapojeni do plánování nebo 

vlastního prosazování marketingové koncepce, musí být zkušení především v oblasti 

marketingu. Měli by být dobře vyškoleni, motivováni a připraveni každý den sloužit 

zákazníkům a vstřícně reagovat na jejich požadavky. 

 Obsluhující pracovníci jsou například recepční, zaměstnanci na ústředně nebo 

přepážce úvěrového oddělení. Tito zaměstnanci se nepodílejí přímo na 

marketingových aktivitách, ale jsou v častém kontaktu se zákazníkem. Proto musí mít 

jasnou představu o marketingové strategii podniku a hlavně o své úloze citlivě 

reagovat na požadavky zákazníků. Tito pracovníci musí mít velice dobré komunikační 

schopnosti a dovednosti potřebné při styku se zákazníkem. U těchto zaměstnanců jsou 

výcvik a sledování výkonů obzvláště důležité. 

 Koncepční pracovníci ovlivňují tradiční prvky marketingového mixu, do kontaktu se 

zákazníkem však přicházejí jen občas nebo vůbec. Podstatně se podílejí na zavádění 

podnikové marketingové strategie. Řadíme sem pracovníci tržního výzkumu, vývoje 

nových produktů atd. Při hledání těchto pracovníků mají přednost lidé, kteří jsou 

schopni se naučit vnímat a zohlednit přání spotřebitelů. 

 Podpůrní pracovníci zajišťují všechny podpůrné funkce. Tito pracovníci nemají 

pravidelný kontakt se zákazníkem ani se tak často nepodílejí na běžných 

marketingových činnostech. Svou podporu však podstatně ovlivňují veškeré činnosti 

organizace. Patří sem pracovníci nákupního oddělení, personální oddělení a útvaru 



 

27 

 

zpracování dat. U těchto zaměstnanců je velmi důležitá vnímavost vůči potřebám 

interních i externích zákazníků, které musí být průběžně uspokojovány. Podpora 

přitom musí probíhat v souladu s marketingovou strategií podniku a tito pracovníci 

musí vědět, kdy a jakým způsobem jejich funkce přispívají k celkové kvalitě služby 

dodávané zákazníkovi. 

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že lidský faktor je důležitou součástí rozdělení 

podniku služeb, která je zdrojem přidané hodnoty pro zákazníka. Jedině podniky, které 

považují lidský faktor za ojedinělý prvek marketingového mixu, mohou věnovat odpovídající 

pozornost maximalizaci efektu jeho činností, jeho motivaci a odměňování. 

 

Lidský faktor je velmi podstatnou součástí diferenciace podniku služeb, která se stává 

určitým zdrojem přidané hodnoty pro zákazníka. Pouze jen některé podniky, které považují 

lidský faktor za jednotný a samostatný prvek marketingového mixu, mohou se věnovat 

odpovídající pozornosti k maximalizaci efektu jeho činností, dále jeho motivací  

a odměňování. [11] 

2.5.6 Materiální prostředí 

Prostředí pomáhá službu určitým způsobem zhmotňovat, pomáhá dolaďovat v podniku 

atmosféru. Tato atmosféra je podstatným faktorem pro zákazníky, na které podnik pomocí 

atmosféry působí. Ovlivňuje ale také i vlastní zaměstnance, buď pozitivně, nebo negativně. 

Materiální prostředí se dělí na základní prostředí a periferní prostředí. Pod základním 

prostředím si představíme takové prostředí, které nemůže zákazník vlastnit. Přesto má na 

službu veliký vliv a dotváří ji. Může to být například budova podniku, vybavení kanceláře, 

atd. Dalším typem je prostředí periferní. Toto prostředí se stává součástí služby, ale pro 

kupujícího nemá samo o sobě velice žádnou hodnotu. Může být dobrým odlišením od 

konkurence a díky němu může podnik dostat do povědomí veřejnosti. Jsou to například 

platební karty, účtenky z obchodů. 

2.5.7 Procesy 

Procesy pomocí kterých jsou služby vytvářeny, jsou hlavním faktorem 

marketingového mixu služeb. Zákazníci ve službách velice často vnímají systém poskytování 

služby jako neoddělitelnou součást samotného produktu. Rozhodování v oblasti řízení procesů 
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má proto podstatný význam z hlediska marketingu služby. Nepřetržitá koordinace marketingu 

a činností je kritickým faktorem podnikatelského úspěchu ve většině odvětví služeb. 

 

Většina pracovních činností představuje určitý proces. Do procesů můžeme zahrnout 

postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, činnosti a rutiny, pomocí nichž je produkt či 

služba poskytována zákazníkovi. Patří sem také též rozhodnutí o účasti zákazníka  

a pravomocích zaměstnance. Definovat řízení procesů jako ojedinělou činnost je základním 

předpokladem pro zvyšování kvality služeb. 

 

Přestože kritický význam lidského faktoru uznáváme ve službách, sebelepší pozornost 

a úsilí ze strany zaměstnanců nepřekonává důsledky trvale neuspokojivých procesů. Častá 

politika některých podniků služeb bývá v této situaci omluvný úsměv zaměstnanců, což v této 

situaci samozřejmě nepomáhá. Pokud nebude fungovat proces, tak výsledným vzorkem bude 

vždy nespokojený zákazník. Proto je velmi důležitá potřeba úzké spolupráce mezi řízením 

procesů a marketingem. Pouze tehdy, pokud je proces jako samostatný prvek marketingového 

mixu, uznáváme jako skutečný význam z pohledu kvality služeb. 

Správná volba procesů může být také zdrojem konkurenční výhody v podniku služeb. 

Pokud jsou procesy ve službách efektivní, podnikatel obdrží konkurenční výhodu ve srovnání 

s méně efektivními podniky. Přestože uznáváme kritický význam lidského faktoru ve 

službách, sebelepší pozornost a úsilí z pozice zaměstnanců nepřekoná důsledky trvale 

neuspokojivých procesů. 

 

Charakter procesů jde v čase měnit. Změny se mohou týkat jak úrovně komplexnosti, 

tak také rozmanitosti. Komplexnost vyjadřuje složitou povahu veškerých kroků a sekvencí, 

které utvářejí určitý proces, zatím co rozmanitost odráží jejich funkční rozsah a variabilitu. 

Účetní knihy nejsou příliš rozmanité ani komplexní, za to hotelové služby jsou málo 

různorodé, avšak vysoce komplexní a činnost praktického lékaře je velice komplexní tak také 

velmi různorodá. Cílem může být například větší podpora při umísťování či změna dosavadní 

pozice.  

Existují čtyři možnosti: 

 Snížení rozmanitosti – snahou je snížit náklady, dále zlepšení produktivity  

a zjednodušení distribuce. Tato cesta vede ke standardizaci kvality služeb a jejich 

dostupnosti. K těmto negativním dopadům může patřit také vnímaná omezenost 

výběru a odmítavost přílišné standardizované služby zákazníkem. 
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 Zvýšení rozmanitosti – k růstu cen může vést více možností a to jak přizpůsobit 

službu individuálním požadavkům zákazníků. 

 Snížení komplexnosti – tato strategie ve většině případů znamená specializaci. 

Z procesu jsou vyřazeny určité kroky a činnosti, které vedou ke zjednodušení 

distribuce a kontroly. 

 Zvýšení komplexnosti – cílem bývá obvyklým způsobem dosáhnutí vyšší úrovně 

penetrace trhu a to rozšíření nabídky o další služby. Tento přístup si volí ve většině 

případů nejčastěji supermarkety, banky a také stavební spořitelny. 

 

Tvorba strategie marketingového mixu  

Všechny prvky marketingového mixu spolu navzájem souvisí a jsou v neustálé interakci. 

Musí být stanoveny tak, aby se vzájemně podporovaly a doplňovaly a zabezpečily tak soulad 

mezi vnitřním a vnějším prostředím. Vztahy mezi prvky mixu by měli při sestavování 

strategie marketingového mixu zohledněny. 

 

 Konzistence, kde spolu dva nebo více prvků marketingového mixu logicky souvisejí  

a vhodně se doplňují. 

 Integrace, která vyžaduje aktivní a vyváženou interakcí mezi prvky mixu. 

 Účinnost, která představuje složitější přístup. Vyžaduje takové využití každého prvku, 

které povede k maximální efektivnosti marketingového mixu jako celku. 

Efektivní marketing vzájemných vztahů tedy závisí na výběru a definování prvků 

marketingového mixu, které se vzájemně podporují a jejichž společným působením vzniká 

synergický efekt. Z čehož vyplývá, že lidský faktor, procesy musí být považovány za klíčové 

prvky marketingového mixu služeb. [13] 

2.6 Nástroje analýzy 

Jako nástroje analýzy jsem si zvolila analýzu SWOT, která pomůže objasnit silné a slabé 

stránky společnosti na které by se měla zaměřit. Jako druhou analýzu jsem vybrala PESTLE 

analýzu, která hodnotí mikroprostředí a makroprostředí. Makroprostředí zahrnuje politické, 

ekonomické, sociální, technologické a ekonomické prostředí. U mikroprostředí se zaměřím na 

konkurenci a zákazníky, které zanalyzuji na základě marketingového šetření. Následně 

provedu rozbor analýzy 7P, kde rozeberu jednotlivé prvky marketingového mixu a podrobně 

popíšu. 
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2.6.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je velmi důležitý nástroj, který pomáhá, shrnou všechny předcházející 

analýzy. Jejím hlavním cílem je identifikace rozsahu organizace a hlavně rozbor jejich silných 

a slabých stránek, dále podporuje schopnost úspěšně se vypořádat s hrozbami  

a příležitostmi. [1] 

SWOT analýza je složena z anglických slovíček (S – Strenghts – silné stránky, 

W – Weakness – slabé stránky, O – Opportunities – příležitosti, T – Threats – hrozby). [2] 

 

Tato analýza je velmi podstatná pro každý podnik a manažeři na nejvyšších pozicích 

díky ní mohou provádět nejrůznější důležitá rozhodnutí, která slouží k prosperujícímu 

fungování podniku. Bez této analýzy by podnik nevěděl, v jaké situaci se momentálně 

nachází, což by mohlo narušit jeho plynulý chod. Názorná ukázka podnikové SWOT analýzy 

viz Obr. č. 2.4. 

Skladba SWOT analýzy 

 Silné stránky 

Do této kategorie se zaznamenávají skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, 

tak podniku. Mezi silné stránky se řadí dovednosti pracovních sil, snadnou komunikaci  

a dopravu, vzhled budov, ale také pověst organizace či adekvátní finanční zdroje. 

 Slabé stránky 

Zde se zaznamenávají údaje, které firma nedělá dobře nebo ty, ve kterých si konkurenční 

firmy vedou lépe. Mezi slabé stránky patří špatně organizované služby, špatné zařízení 

budov, horší jakost výrobků než u konkurence nebo příliš vysoké ceny produktů. Aby 

firmy byla úspěšná, musí se snažit tyto slabé stránky co nejdříve identifikovat  

a zapracovat na jejich odstranění. 

 Příležitosti 

V této kategorii zaznamenáváme ty skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou 

lépe uspokojit naše zákazníky a dopomoct firmě k úspěchu. Příležitosti se mohou 

naskytnout odhalením slabých stránek firmy a to může být pochopeno jako příležitost 

k jejímu vzestupu. Příležitosti zjistíme díky marketingovému výzkumu. 
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 Hrozby 

Jsou to ty skutečnosti, trendy nebo události, které mohou snížit poptávku nebo způsobit 

nespokojenost zákazníků. Pro většinu společností je největší hrozbou konkurence. Je proto 

velmi důležité přesně identifikovat dodavatele zboží a služeb. Jak u příležitostí, tak  

u hrozeb je velice důležité předvídání budoucích událostí na marketingovém trhu. [8] 

 

Obrázek č. 2.4 SWOT analýza 

 

Zdroj: [30] 

2.6.2 PESTEL analýza 

Firmy jsou podstatným způsobem ovlivňovány okolním prostředím, ve kterém na ně 

působí různé vlivy. Pestel je analytická technika, která pomáhá k poznání okolního prostředí 

firmy. Podstatou je identifikace pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější jevy, události, 

rizika a vlivy, které ovlivňují organizaci. [16] Grafické znázornění PESTEL analýzy prezentuje 

obrázek č. 2. 5. 
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Pestel analýza je rozšířená verze Pest analýzy a dělí se na tyto prostředí: 

 

 Politické prostředí - analýza politických faktorů se nezabývá problematikou 

politických stran, ale spíše stabilitou politické scény, která má podstatný dopad na 

stabilitu legislativního rámce. Sledují se podstatné zákony a návrhy důležité pro 

oblast, kde firma působí, patří sem například stabilita vlády, daňová politika. 

 

 Ekonomické prostředí je důležité zejména pro odhad ceny pracovní síly, cen 

produktů a služeb. Zařazuje se sem například otázky ohledně daní a cel, stability měny 

a návaznosti na kurz, výše úrokových sazeb, makroekonomické ukazatele, vývoj HDP. 

 

 Sociální prostředí je nejsnáze proveditelná součást PESTLE analýzy. Tato oblast je 

důležitá zejména pro firmy, které podnikají v retailu – tedy prodej koncovým 

spotřebitelům. Řeší se při ní demografické ukazatele, trendy životního stylu, etnické  

a náboženské otázky, ale také oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy, otázky 

etiky. 

 

 Technologické prostředí se zabývá otázkami infrastruktury – například dopravy, 

surovin, elektrická energie, telekomunikace, stav rozvoje a zaměření průmyslu, 

aplikované vědy a výzkumu, podpora vědy, školství. Technologické změny jsou pro 

podnik zdrojem technologického pokroku, který umožňuje dosahovat lepší výsledků. 

 

 Legislativní prostředí se zabývá národními, evropskými a mezinárodními 

legislativními vlivy. 

 

 Ekologické prostředí zahrnují zásoby přírodních zdrojů, jejich cenu a ochranu 

životního prostředí. 
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Obrázek č. 2.5 PESTLE analýza 

 Zdroj: [18] 

2.6.3 Dotazování 

Při tvorbě strategií a pro rozhodování je potřeba velkého množství dat a informací.  

Velice často se získávají pomocí vlastních sil a po té se provádí marketingový průzkum trhu. 

Dotazování je považováno za nejčastěji využívanou metodu primárního výzkumu. Musí se 

počítat s tím, že kvalita výběru dotazovaných osob se promítne do kvality výsledku 

dotazování, proto je nutné provést výběr na co nejvyšší odborné úrovni. Průzkum trhu se 

provádí v zásadě třemi způsoby, a to písemným dotazováním, kdy se dotazníky zasílají 

poštou, nebo e-mailem. Další možnosti jsou osobní dotazování, tedy rozhovor a také 

telefonické dotazování. [4] 

 

Dotazník je považován za jeden z nejstarších a nejrozšířenějších technik 

marketingového výzkumu. Je to formulář, který je určený k úplnému a co k nejpřesnějšímu 

zaznamenávání zjištěných informací a většinou je spojován s matematicko – statistickou 

metodou. Dotazník je velice pružný nástroj, jelikož nabízí široké spektrum možností, jak 

položit otázky. Díky dotazníkům lze získat poměrně snadno a levně odpovědi od rozptýleného 

vzorku respondentů. Pro respondenty jsou dotazníky výhodné zejména zajištěním jejich 

anonymity a poskytuje dostatek času na promyšlení odpovědi. Úvodní otázky by měli vzbudit 

zájem respondenta a naopak obtížné otázky by měli být umístěny na konci, aby nedostaly 

respondenta do defenzivního postoje. [17] 
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3 Metody a techniky výzkumu 

Za účelem analýzy současné situace ve florbalovém klubu, provedu marketingová 

šetření, která mi pomohou lépe se orientovat a poznat vnitřní chod klubu. Díky tomuto šetření 

získám důležité informace, které mi později poslouží k tomu, abych mohla stanovit 

marketingové cíle a strategie. Marketingový výzkum má mnoho definic, proto jsem si vybrala 

jednu z nich, kterou uvádím níže. 

 

Marketingový výzkum nám poskytuje empirické informace o situaci na trhu, 

především o našich zákaznicích. Tyto informace, jsou získány na základě objektivizovaných  

a systematických metodologických postupů, které respektují specifika sociálně-ekonomické 

reality.  

 

Každý konkrétní marketingový výzkum se vyznačuje určitými zvláštnostmi, které 

vyplývají z povahy řešených problémů. Je to určitý proces, který se sestavuje z následujících 

pěti kroků: 

 definování marketingového problému a cílů výzkumu, 

 sestavení plánu výzkumu, 

 shromáždění informací, 

 jejich statistické zpracování a analýza, 

 prezentace výsledků, včetně praktických doporučení. 

 

V průběhu výzkumu se obvykle rozlišují dvě fáze, a to fáze přípravy a realizace. V rámci 

těchto fází se uskutečňuje několik kroků, které spolu souvisejí a navzájem se doplňují. Z toho 

plyne, že možné nedostatky, které se objeví v počátcích, mohou mít za následek vážné 

oslabení získaných výsledků. [6] 

 

3.1 Přípravná etapa 

Přípravná fáze výzkumu zahrnuje kroky, které vedou k vytvoření vhodných 

předpokladů pro zahájení jeho samostatné realizace. V přípravné etapě se budu zabývat 

problémem a cílem výzkumu, dále stanovím plán a sestavím dotazník. V závěru přípravné 

etapy si určím časový plán. 
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3.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

Hlavním cílem marketingového šetření bylo získat hodnotné informace, díky kterým 

bych byla schopna posoudit a zanalyzovat současný stav klubu a dále navrhnout co 

nejefektivnější zlepšení, které by klubu pomohlo v jeho celkovém růstu. Sestavit návrh nové 

marketingové strategie, která by pomohla ke zvýšení spokojenosti zákazníků, zaměstnanců, 

vlastníků klubu. 

3.1.2 Sestavení plánu výzkumu 

K sestavení výzkumu potřebuji informace, které mi pomohou více pochopit současnou 

situaci klubu. Tyto informace chci získat od nositelů informací tedy diváků. Ráda bych 

použila metodu písemného dotazování, kterou sama zpracuji. Tento marketingový výzkum 

probíhal na extraligových zápasech, pohárových i přátelských utkáních, ale také pomocí 

internetu. Dále dotazník vyplňovali stálí fanoušci klubu, kterým jsem dotazník poslala přímo 

na jejich osobní e-mail. 

3.1.3 Sestavení dotazníku 

K získání potřebných informací jsem použila písemný dotazník, který jsem nechala 

vyplnit spotřebitele dané služby. Při jeho tvorbě jsem dbala na jednoduché a srozumitelné 

položení otázek a na jasné odpovědi, které by měli minimalizovat chyby a nepochopení 

respondentů. Dotazník jsem začala krátkým textem, ve kterém jsem se představila, uvedla, 

k jakým účelům tento dotazník potřebuji, a také informuji o jeho anonymitě. Dotazník 

obsahuje 12 stručných otázek, které jsou uzavřené, ale i polo uzavřené. Některé otázky jsou 

také škálové, ve kterých dokáže respondent pomocí určité stupnice vyjádřit svůj názor. Na 

konci dotazníku je poděkování za vyplnění dotazníku. Před podání dotazníku respondentům 

jsem provedla pilotáž. Což je určitý předvýzkum, který jsem zkonzultovala se svým vedoucím 

práce a také se svými spolužáky, kteří mi poradili, které otázky jsou špatně položené nebo 

nesrozumitelné. 

3.1.4 Časový harmonogram 

Přípravnou fázi marketingového výzkumu, tedy definování problému a cílů výzkumu, 

dále sestavení plánu, probíhalo v listopadu 2011. Během začátku měsíce leden 2012 jsem 

začala s realizační etapou, nejdříve jsem provedla pilotáž a později jsem začala se sběrem dat 

a informací. Analýza a příprava informací probíhala do konce března a v dubnu 2012 jsem již 

pracovala na prezentaci výsledků výzkumu. 
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3.2 Realizační etapa 

V realizační etapě popisuji, jakým způsobem proběhlo sbírání dat a informací, 

zpracování dat a nakonec poukazuji na určité problémy s pojené s marketingovým šetřením. 

3.2.1 Sběr dat a informací 

Sbírání dat a informací jsem začala na začátku února 2012. Při prvním únorovém 

zápase jsem zašla za hlavním pořadatelem, kterými dovolil ke vstupence dát i můj dotazník, 

také o přestávce několikrát upozorňoval diváky na vyplnění dotazníku. Tato varianta byla 

časově náročná, ale minimalizovala možnost, že diváci nebudou vědět jak dotazník vyplnit, 

jelikož jsem byla k dispozici u hlavního vchodu, kde se mě mohl kdokoli na cokoli zeptat. 

Bohužel návratnost dotazníků a jejich vyplnění mě moc neuspokojilo. Většina byla vyplněna 

částečně, špatně nebo vůbec. Proto jsem také využila možnost, rozeslat dotazník po e-mailu, 

všem fanouškům, kteří mají vytvořenou skupinu na sociální síti, a zde byla návratnost již 

uspokojivá. Dalším způsobem sběru dat byla spolupráce s vedením klubu. Jelikož jsem 

členem klubu - sama hraji florbal a mám přátelské styky s vedením, rozhovor ohledně 

potřebných a doplňujících informací k mé práci nebyl problém doplnit. Výzkumu se 

zúčastnilo přibližně 250 respondentů, ale k potřebám výzkumu bylo nakonec použito pouze 

95 správně vyplněných dotazníků. 

3.2.2 Zpracování dat 

Pro zpracování marketingového šetření, jsem použila program Microsoft Excel, do 

kterého jsem vkládala vyhodnocené výsledky z navrácených dotazníků. Pracovala jsem pouze 

se správně vyplněnými dotazníky, aby nedošlo k oslabení získaných výsledků. V programu 

jsem vytvořila grafy a tabulky, které jsou také okomentovány slovně a poslouží k názornější 

interpretaci výsledků mé práce. 

3.2.3 Problémy spojené s marketingovým šetřením 

Za největší problém bych považovala, neochotu oslovených respondentů k vyplňování 

dotazníků. Většina lidí odpověděla ihned, ale někteří můj dotazník zcela ignorovali. Věřím 

tomu, že sledování zápasu je pro respondenty důležitější než vyplnění dotazníků, ale podle 

mého názoru, obětování necelých deseti minut nikomu neublíží. Proto jsem využila také 

dotazování pomocí internetu, kde jsem zjistila mnohem větší zájem a návratnost než  

u osobního kontaktu na zápase. 



 

37 

 

4 MARKETINGOVÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO 

STAVU KLUBU 

V následujícím textu se budu zabývat analýzou současného stavu florbalového klubu. 

Následně provedu analýzu vnějšího prostředí, kde využiji metodu PESTLE, která mi poslouží 

pro analýzu makroprostředí sledovaného klubu. Pro analýzu mikroprostředí jsem si vybrala 

metodu dotazování, která mi také pomůže při tvorbě SWOT analýzy. Tato analýza mi 

poslouží při sestavování doporučení a zlepšovacích návrhů, které přispějí k efektivnějšímu 

fungování klubu. 

Marketingová analýza je důležitým nástrojem v podniku, který umožní nahlédnout 

hlouběji do jednotlivých oblastí marketingu a PR. Pomáhá zlepšovat nebo měnit jednotlivé 

činnosti v podniku. Odhaluje silné a slabé stránky podniku. [27] 

4.1 Analýza makroprostředí 

Makroprostředí je soubor několika prvků, které podnik může jen stěží ovlivnit, ale 

přitom mají na podnik velký vliv. PESTLE analýza nám pomáhá k ohodnocení vnějších 

faktorů, které mohou určitým způsobem ovlivňovat společnost. Pokusím se pomocí této 

metody určit politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické 

prostředí, které by mohlo různými způsoby ovlivňovat florbalový klub. 

4.1.1 Politicko-Legislativní prostředí 

Právo v současném společenském prostředí je rozhodně nepostradatelné, proto je 

samozřejmé, že se objevuje i v oblasti sportu. Pro sportovní oblast je velice nutná vnitrostátní 

právní regulace, která stanovuje jasná pravidla a předchází tak anarchii. V jednotlivých 

právních řádech jsou obsaženy právní normy, které určují subjektům jejich práva  

a povinnosti. V České republice se sport, kam patří samozřejmě i florbal řídí především 

Zákonem o podpoře sportu. V našem právním řádu byl sport zaveden v zákoně č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu
2
. Zákon o podpoře sportu v sobě obsahuje několik základních pojmů, 

jako jsou například sport, sport pro všechny a sportovní zařízení. Dále stanovuje závazné 

úkoly ministerstev, kde Ministerstvo obrany a vnitra vytváří podmínky pro rozvoj sportu 

v celé České republice, připravují sportovní reprezentaci, zřizují sportovní centra 

a zabezpečují jejich bezproblémovou činnost. Ministerstvo zdravotnictví organizuje zdravotní 

                                                 
2
 Zákon o podpoře sportu čerpán z údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 28. 3. 2012, 

http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu. 
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péči, zabezpečuje zdravotní péči pro reprezentanty a talenty, dále má pod kontrolou 

dopingové testovací kontroly. Také tento zákon upravuje úkoly jiných správních úřadů 

a působnost územních samosprávných celků. 

 

Neméně podstatným zákonem je základní zákon České republiky, čímž je Ústava ČR, 

s kterou je spojena Listina základních práv a svobod, která je určena zásadou: „Každý může 

činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“
3
. Je 

obsažena v Listině základních práv a svobod v článku 2 odst. 3. Dále jsou zde Zákony 

o státních symbolech ČR, o ústavním soudu, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

o jednacím řádu Senátu a nepostradatelný Občanský a Obchodní zákoník. 

 

Velmi podstatným zákonem je také Zákon o sdružování občanů. Občané mají právo se 

volně a svobodně sdružovat, zakládat nejrůznější svazy, hnutí. Sportovní kluby vystupují jako 

právnické osoby, ale ve většině případů se chovají jako občanská sdružení. Díky sportovním 

normám je umožněná jistá autonomie sportovní oblasti, která má vlastní normy i vlastní 

systém sankcí a jejich vynucení. 

 

Jedním z nejdůležitějších dokumentů pro hráče je jeho hráčská smlouva, což je 

kontrakt, který mezi sebou uzavře hráč a sportovní klub. Tato smlouva je v České republice 

vymezena vztahem mezi hráčem a klubem nepojmenovanou (inominátní) smlouvou, která je 

definována na základě § 51 zákona č. 40/1964 Sb.
4
, Občanský zákoník. Podstatnými body ve 

smlouvě jsou její kritéria, mezi která patří: úvodní ustanovení, subjekty, účinnost obce, 

finanční náležitosti s kterými souvisí také prémiový řád, dále je zde zařazeno ukončení 

vztahu, práva a povinnosti, podpisy, dodatky, disciplinární a kárný řád, ujednání o smluvní 

pokutě, dodržování antidopingové charty a etické kodexy a závěrečná ustanovení.  

 

V České republice řadíme sportovce do volné živnosti. Sportovní smlouvy mezi 

hráčem a klubem se posuzují jako občansko-právní vztah a upravuje jej Občanský zákoník. 

Setkáváme se s velkými rozdíly mezi ČR a EU. V Evropské unii je sportovec s klubem 

v pracovně-právním vztahu, tím pádem mají rovnocenný vztah. Sportovec se považuje za 

zaměstnance klubu, klub mu platí sociální i zdravotní pojištění a odvádí za něj daně. V České 

                                                 
3
 Listina základních práv a svobod čerpána z údajů Parlamentu a Sněmovny České republiky k 29. 3. 2012, 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html. 
4
 Inominátní smlouva čerpána k 19. 4. 2012, http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/obcanske-

pravo/pd_24/txtexpresion_not%C3%A1%C5%99sk%C3%BD/art_3685/detail.aspx. 
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republice jsou sportovci osoby samostatně výdělečně činné, a platí si vše sami. Dostává, ale 

od klubu zdarma naturální požitky, což jsou například soustředění, strava, doprava, výstroj. 

 

Florbalový klub spadá pod Českou florbalovou unii,
5
 která úzce spolupracuje 

s Mezinárodní florbalovou unií. Tato unie má své poslání především pečovat o komplexní 

rozvoj florbalu v ČR, jejím úkolem je vychovávat talentovanou mládež, vydávat řády  

a předpisy, organizovat činnosti trenérů a rozhodčích, zabezpečovat reprezentaci, zřizovat 

nadace a fondy, vydávat svou literaturu a propagovat florbal v hromadných sdělovacích 

prostředcích. [20] 

 

V současnosti tvoří IFF více než 50 zemí světa a v ČR bylo k roku 2009 zaznamenáno 

426 registrovaných oddílů, přes 28 tisíc registrovaných hráčů, což se každým rokem zvyšuje. 

4.1.2 Ekonomické prostředí 

Makroekonomický vývoj České republiky se dá více méně označit jako pozitivní. 

Struktura tohoto růstu je tažena silnou investiční aktivitou a nárůstem exportní výkonosti. 

Vnější rovnováha, která se vyjadřuje hrubým domácím produktem, za rok 2011 vzrostla 

o 1,7 %. Velkou roli v oživení ekonomiky má také zpracovatelský průmysl, který vzrostl 

o více než 10 % oproti minulému roku.  

 

V roce 2008 byl v České republice meziroční růst HDP na obyvatele 2,5 %, což je 

nemalé snížení oproti roku 2007 tedy o 4,1 %. Hrubý domácí produkt, tedy jeho růst, 

pokračuje, ale jeho tempo se velmi snížilo oproti roku 2007 a je nejmenší od roku 2000. Rok 

2010 se pomalu vypořádává s následky, které přinesla hospodářská krize, což ekonomika 

prezentovala nárůstem HDP o 2,3 %. Za rok 2011 vzrostl HDP o 1,7 %. [22] 

 

Míra nezaměstnanosti v lednu v roce 2012 vzrostla na 9,1 procent. Za nárůstem 

nezaměstnanosti jsou především sezónní faktory. Celková nezaměstnanost k lednu 2012 je 

534 tisíc a počet volných míst je necelých 35 tisíc. Oproti minulému roku je nárůst 

nezaměstnaných o 26 tisíc, což činí 0,5 %. V roce 2011 bylo evidováno 33 508 absolventů 

škol, ve srovnání s prosincem jejich počet klesl o 1 849 osob. [27] 

 

                                                 
5
 Informace čerpány ze stanov České florbalové unie k 4. 4.2012, 

http://www.cfbu.cz/redakcni_system/index.php?static=predpisy/stanovy. 
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Průměrná míra inflace spotřebitelských cen v roce 2011 proti průměru roku 2010 byla 

1,9 %, jedná se tedy o nárůst o 0,4 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb  

o 0,4 % oproti minulému roku. Na růst inflace bude mít zásluhu také zavedení důchodové 

reformy, která zahrnuje jednotné sazby daně z přidané hodnoty. Tabulka č. 4.1 ukazuje 

přehled vybraných makroekonomických ukazatelů ČR. [28] 

Tabulka č. 4.1 Základní makroekonomické ukazatele ČR v roce 2007-2011
6
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

4.1.3 Technologické prostředí 

Technologickým prostředím jsou nejrůznější faktory, které různým způsobem 

ovlivňují nebo mění život lidí. V současném světě je na trhu obrovská konkurence, proto 

společnosti využívají veškerých svých schopností, aby na trhu obstály. V oblasti technologie 

je nutné takzvaně „jít s dobou“, jinak se může společnost potkat s velkými obtížemi, které 

mohou značným způsobem ovlivnit její podnikání.  

 

Společnost by měla sledovat nejnovější počítačová média, trendy v oblasti internetu, 

ale také nové materiály. V dnešní době je pro úspěšný marketing a zviditelnění společnosti, 

velký význam sociálních sítí, jako jsou facebook, myspace, twitter a další. Tyto sociální sítě 

mohou společnostem posloužit k přesnému zacílení marketingových aktivit přímo 

k zákazníkovi. Sportovní kluby komunikují se svými stakeholdery, ale také i s fanoušky 

pomocí internetu. Role internetu neroste jen v obchodním odvětví, ale roste také 

v domácnostech. V dnešní době má více méně každý florbalový klub své internetové stránky, 

na kterých prezentuje veškeré informace o svém klubu. Některé kluby využívají své stránky 

také k prodeji svých suvenýrů a k prodeji vstupenek, což má podstatný vliv na obchodní 

stránku klubu. Tento způsob prodeje je velice prospěšný a poskytuje fanouškům z větších 

                                                 
6
 Informace čerpány z údajů Českého statistického úřadu k 26. 3. 2012 

(http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/hlavni-makroekonomicke-ukazatele-

cr/1000431/49089/). 

Ukazatelé 2007 2008 2009 2010 2011 

Průměrná míra inflace (v %) 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

HDP na 1 obyvatele (Kč/obyvatel) 342 494 353 701 345 601 348 928 x 

HDP (v %) 6,1 2,5 -4,1 2,3 x 

Průměrná míra nezaměstnanosti (v %) 6,62 5,44 7,98 9,01 8,57 

Státní dluh/HDP (v %) 25,2 27,1 32,5 36,6 x 

Saldo státního rozpočtu (v mld. Kč) -66,4 -19,4 -192,4 -156,4 -142,8 
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vzdáleností také zakoupit suvenýry, což může být pro tyto zákazníky jediný způsob jak se 

k těmto věcem dostat. 

 

V oblasti nové technologie dochází k neustálému pokroku, proto je nutné sledovat 

tento vývoj. Ve florbalu se vyvíjí stále nové materiály, ze kterých se vyrábí hokejky, které 

mají speciální záhyby, díky kterým míček získá větší rychlost a razanci při střele. Novým 

technologickým pokrokem v oblasti florbalového vybavení jsou především hokejky.  

V současné době je nejoblíbenější prohnutí hole o 3,5 stupňů a takzvané bubliny, což jsou 

díry v hokejce, kvůli menšímu odporu a vyšší razanci při střele. Dle mého názoru jsou tyto 

novinky či vychytávky spíše designovou záležitostí, v tomto ohledu stále věřím tomu, pokud 

výborný hráč vezme do ruky „smeták“ bude zametat úplně stejně jako s nejnovějším 

výrobkem na trhu. Nový materiál také velice ovlivnil výrobce podlah. Ve specializovaných 

florbalových halách se setkáváme s různými druhy povrchů, přes gumové povrchy až 

k parketovým. Tyto povrchy ovlivňují hru docela zásadním způsobem, jako aktivní hráčka to 

mohu jen potvrdit. Povrchy v halách jsou přizpůsobeny buď k většímu tření, nebo menšímu. 

Mně osobně vyhovuje hladký gumový povrch, po kterém lépe klouže jak míček, tak i tenisky. 

4.1.4 Ekologicko-Přírodní prostředí 

Florbalový klub je situován v druhém největším městě ve Zlínském kraji a to 

v Otrokovicích. Otrokovice se nachází 10 kilometrů jihozápadně od Zlína na soutoku Moravy 

a Dřevnice a rozloha obyvatel je necelých 19 tisíc. Leží na rozhraní tří moravských 

národopisných regionů a to Slovácka, Valašska a Hané.  

 

Město Otrokovice jsou moderním průmyslovým sídlem, jehož rozvoj začal výstavbou 

Baťových kanálů a dynamiku nabral otevřením pneumatikárny Barum Continental, která 

zaměstnává velké procento lidí jak z města Otrokovic, tak i z okolních měst a vesnic. 

Infrastruktura je také dobře podchycena, veřejnou dopravou je možné se dostat kamkoli. 

Městská veřejná doprava zahrnuje autobusy, trolejbusy a také vlak. 

 

Otrokovice neboli rozkvetlé město, má životní prostředí na velice dobré úrovni, 

bohužel občas tento dojem nepodtrhuje čistička vod, která občas zapáchá. Podnebí je zde 

mírné, což způsobuje, že poptávka po sportech v uzavřených prostorách je v létě méně žádaná 

než v zimě. Nevýhodou florbalu je, že se musí hrát v tělocvičnách. Florbalová sezóna se 

uzavírá na konci jara, tím pádem se hráči vyhnou nejhorším letním teplotám. [29] 
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4.1.5 Sociální a kulturní prostředí 

V České republice se počet obyvatel stále rok od roku zvyšuje. K datu 1. 1. 2011 měla 

Česká republika celkem 10 532 770 obyvatel, což představuje meziroční nárůst o 25 957 

obyvatel. Pouze rok 2009 zaznamenal pokles obyvatel od předchozích let. Přehled o počtu 

obyvatel ČR prezentuje graf č. 4.1. Růst obyvatel si vysvětlujeme, že se narodilo více lidí, než 

umřelo.  

 

Ale významný podíl na celkovém nárůstu počtu obyvatel je migrace. V současné době 

je v ČR evidováno 425 301 cizinců, nejčastěji jsou zastoupeni Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, 

Rusové a Poláci. Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra 

ČR přibylo zahraničních migrací v roce 2011 celkem 22,6 tisíce osob. Vystěhovaných bylo 

evidováno 5,8 tisíce, což představovalo přírůstek migrací 90 % celkového přírůstku obyvatel 

v roce 2011. [21] 

 

Dále je možné ze statistik vyčíst plodnost naši populace. Bohužel tato čísla nejsou 

vůbec potěšující.  Počet živě narozených dětí na 1 ženu ve věku 15 – 49 let, připadlo v roce 

1950 hodnota 2,8, v roce 1985 to byla hodnota 2,1, ale rok 2010 má již jen hodnotu 1,5. Tato 

čísla nám jasně ukazují, že plodnost žen se rázně snížila. Může to být příznak toho, že se 

o sebe ženy méně starají, s čímž souvisí špatná životospráva, nedostatek odpočinku a spánku, 

velký stres, ale samozřejmě je to ovlivňováno i vrozenými genetickými poruchami. 

Naopak úmrtnost v České republice byla v roce 2011 106,8 tisíce osob, což 

představuje stejný počet jako v roce 2010. Oproti roku 2010 se naděje na dožití při narození 

u mužů zvýšila o 0,3 roku, což představuje 74,7 let. U ženského pohlaví vzrostla naděje na 

dožití o 0,2 roku, což je 80,8 let. V roce 2010 byl počet kojenecké úmrtnosti číslo 313, v roce 

2011 byl počet 298, což vyjadřuje pokles o 15 kojenců. [24] 
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Graf č. 4.1 Počet obyvatel v ČR
7
 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 

Jak ukazuje graf č. 4.1, počet obyvatel v České republice od roku 2001 má stále 

stoupající tendenci. Dle českého statistického úřadu se v roce 2011 v posledním sčítání lidu 

hlásilo 63,7 % obyvatel České republiky. I přesto, že se věk prvorodiček posunul 

k sedmadvacátému věku života, je tento fakt opravdu pozitivní. 

 

Životní úroveň ve Zlínském kraji je v rámci možností uspokojivá. Ve Zlínském kraji 

žije 590 361 obyvatel. Průměrná hrubá měsíční mzda činí 19 487 Kč, která se během let 

mírně zvyšuje, což vypovídá o rostoucím vývoji životní úrovně. Negativním faktorem je 

rozhodně poměrně vysoká nezaměstnanost, která dosahuje k 10,74 procentům, což prezentuje 

graf č. 4.2. Pokud se zaměřím na socio-kulturní chování lidí, tak trendem posledních let je 

stále vzrůstající zájem o sport. Lidé mají více volného času, a čím dál více ho využívají 

k aktivním sportovním činnostem. V poslední době se rozmohl trend vyzkoušet nové sporty, 

které se již uchytily v zahraničí a jsou stále oblíbenější i v České republice, patří k nim 

například alpinning, jumping, Power plate. V důsledku toho začínají sportovat i lidé, kteří 

sportovní aktivity neměli zrovna v oblibě. Podstatný rozmach zaznamenaly převážně fitness 

centra a posilovací cvičení, která také rozšířila věkovou hranici pro cvičence. Senioři, ale také 

lidé s nadváhou mají mnohem větší možnosti se zapojovat do různých aktivit než dříve. 

Pohyb nám napomáhá nejen zvýšit svou fyzickou zdatnost, ale také odstraňuje stres, uvolňuje 

mysl, přispívá ke zdravému způsobu života. Ve Zlínském kraji k nejoblíbenějším sportům 

patří lední hokej, kde tým už řadu let hraje extraligovou soutěž. Dále je to fotbal, který se 

několik let držel v nejvyšší soutěži, bohužel v sezóně 2008/2009 fotbalisté spadli do druhé 

                                                 
7
 Data čerpána z údajů Českého statistického úřadu k 28. 3. 2012, 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pocet_obyvatel_v_letech_1950_2010. 
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nejvyšší soutěže. Velký rozmach zaznamenává právě otrokovický florbal, který v roce 2011 

se poprvé ve svém působení propracoval do extraligové soutěže, zájem o tento sport 

zaznamenal velký nárůst příznivců. Což zapříčinilo vznik florbalových tříd na vybraných 

základních sportovních školách, dále rozšíření tělocvičných hodin na školách a vyškolení 

nových trenéru a spolupracujících osob ve florbalovém prostředí. [25] 

Graf č. 4.2 Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v %
8
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pomocí grafu č. 4. 2 je zde zachycen vývoj průměrné nezaměstnanosti v procentech ve 

Zlínském kraji za posledních deset let. Průměrná nezaměstnanost měla v minulých letech 

víceméně klesající tendenci. V roce 2008 se tento pozitivní pokles zastavil a rapidně se 

situace obrátila opačným směrem. Jako hlavní příčinu bych řekla, že za tento fakt může dopad 

celosvětové hospodářské krize, která stále ovlivňuje ekonomiku po celé České republice. 

Rozpad velkých společností, které zaměstnávali několik tisíc lidí, zapříčinilo velkou poptávku 

po práci, ale bohužel s malou nabídkou. Nyní není situace o moc lepší, nabídky práce ve 

Zlínském kraji stále nepatří mezi pozitivní faktory.  

4.2 Analýza mikroprostředí 

Analýza mikroprostředí slouží k detailnímu seznámení firmy, v jaké dané situaci se 

momentálně nachází. Zaměřila jsem se na konkurenci a zákazníky, kteří značným způsobem 

ovlivňují plynulý chod klubu. Pro analýzu mikroprostředí jsem využila marketingového 

šetření a rozhovor s prezidentem florbalového klubu FBC Panthers Otrokovice. 

                                                 
8
 Data čerpána z Českého statistického úřadu k 20. 3. 2012, 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/nezamestnanost-xz. 
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4.2.1 Konkurence 

Za konkurenci u klasických obchodních společností se nejčastěji považují podniky, 

které nabízejí určité produkty nebo podnikají na stejném trhu, jedná se například o trh 

kosmetických výrobků, trh lihovin. Konkurence vzniká v převážné míře díky spotřebitelům. 

Společnosti se předhánějí o získání co největšího počtu zákazníků, ale samozřejmě musí brát 

ohledy na své možnosti, které ovlivňují existenci podniku. Odlišnosti konkurenčních firem 

sledujeme například dle ceny, kvality, designu produktů. Konkurenční odvětví nás nutí stále 

snižovat náklady, zaobírat se ekologickou výrobou, zajímat se a využívat nejmodernější 

technologii a hlavně efektivně řídit celý chod společnosti. Společnosti si budují svou image 

během své existence, proto může nastat, i přes snížení ceny, že od nás zákazníci nebudou 

nakupovat, díky tomu, že společnost ztratila svou prestiž. Konkurence je důležitý faktor, díky 

kterému může společnost uspět nebo neuspět na trhu.  

 

Florbalový klub FBC Panthers Otrokovice spadá pod Českou florbalovou unii a má 

formu občanského sdružení. Mezi florbalovými kluby samozřejmě také existuje konkurence, 

ale trochu jiného charakteru. Florbalový klub řadíme mezi odvětví služeb, to znamená, že 

hlavním produktem je florbalový zápas. Florbalový zápas, tato služba je atraktivní převážně 

pro fanoušky florbalu, představuje pro ně emocionální zážitek, za který jsou ochotni zaplatit 

určitou cenu. S hlavní službou (zápasem) jsou spojeny i vedlejší doprovodné služby, které 

hlavní službu dělají žádanější a atraktivnější. Doprovodné služby jsou v každé soutěži na jiné 

úrovni. Doprovodné služby v extralize budou rozhodně kvalitnější než v okresní soutěži, 

jedná se například o zábavný program o přestávkách, hodnotnější ceny, občerstvení, prodej 

propagačních materiálů atd. Dohromady tyto služby tvoří určitý celek, který ovlivňuje 

konečného spotřebitele tak, aby navštívil florbalový zápas. Konkurence, tedy boj o zákazníky 

je v tomto prostředí velmi obtížný. Tato situace je dána určitými skutečnostmi, čímž je 

například věrné fanouškovství. Tento fakt může být také podložen tím, že za klub hraje 

rodinný příslušník nebo kamarád. Opravdu věrný fanoušek, pojede za svým týmem i přes 

celou republiku. Dalším faktorem je umístění florbalové haly, pokud má zákazník chuť si zajít 

na zápas a není skalním fanouškem, upřednostní zápas ve svém okolí než dojíždět několik 

kilometrů do vedlejšího města. Důvod k dojíždění může vyvolat úroveň a kvalita hry i přes 

investování většího množství peněz, kvůli benzínu nebo jízdence a také obětování času navíc. 

Tato věrnost je pro klub důležitým aspektem a je velice náročné přetáhnou zákazníky na svou 

stranu.   
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Florbalový klub Panthers Otrokovice většinu svého působení hrál druhou nebo třetí 

nejvyšší soutěž. Velkým překvapení se stala sezóna 2009/2010 kdy tento tým postoupil do 

prvoligové soutěže – tedy extraligy. Otrokovickým florbalistům nikdo nevěřil jako nováčkům 

a očekávalo se, že se budou pohybovat na konci tabulky a bojovat o záchranu. Opak se stal 

pravdou, Panteři jsou momentálně na sedmém místě z celkových dvanácti týmů. Což 

znamená, že je řadíme k osmi nejlepším týmům, které postupují do play-off.  Tento tým se 

postaral o překvapení sezóny, ale také o nejvyšší návštěvnost z celé extraligy. Ve Zlínském 

kraji je to jediný klub, který hraje nejvyšší soutěž. V tomto kraji je také několik florbalových 

klubů, které hrají nižší soutěže, ale žádný z nich nedosahuje takové úrovně, jakou předvádějí 

florbalisté z Otrokovic. Nejbližšími konkurenčními kluby, které hrají druhou nejvyšší soutěž, 

jsou Znojmo a Brno. Tyto města jsou od Otrokovic vzdáleny více než 90 km, což znamená, že 

v okolí z kvalitního florbalového prostředí nemají konkurenci. 

 

Klub má plány do budoucna, udržet se v extralize co nejdéle a podávat co nejlepší 

výkony. Podstatným elementem v hospodaření společnosti je získávání peněz. S postupem 

do  vyšší soutěže přibylo také více úkolů. V klubu je potřeba získat peníze na nové technické 

vybavení, je potřeba více spolupracujících lidí, kterým náleží určitá odměna a samozřejmě 

starost o hráče. Proto klub od vstupu do extraligy začal vybírat 30,- Kč na zápas, začal 

prodávat reklamní předměty se svým logem, také sezónní permanentky za 300,- Kč, začíná se 

více prezentovat a pořádat kempy pro začínající florbalisty. Nadcházející sezóně se florbalový 

klub chce více zaměřit na florbal pro vozíčkáře. V současné době neexistuje v Otrokovicích 

ani jeden tým, a právě proto chtějí tento fakt florbalisti pozměnit a vytvořit tým, který by se 

mohl aktivně zapojit do oficiální České federace florbalových vozíčkářů. 

 

Podstatnou konkurencí Otrokovických florbalistů je velký podíl ostatních sportů ve 

Zlínském kraji. Město Zlín je od nepaměti hokejové město a stále se drží v nejvyšší soutěži, 

proto je zde hlavní konkurenční boj o zákazníky. Hokej má zde dlouholetou tradici, v sezóně 

2004/2005 vybojoval klub titul Mistra republiky, což prožívalo celé město a utužilo si své 

vztahy s fanoušky. Neopomenutelnými sporty jsou také fotbal a házená. V Otrokovicích je 

konkurenční a žádaný sport fotbal, působí zde TJ Jiskra a FC Viktoria Otrokovice. Se 

vstupem florbalistů do nejvyšší soutěže začal stoupat i zájem fanoušků. Bohužel po finanční 

stránce se klub nepohybuje ve vysokých kladných hodnotách. Klub je nespokojený 

rozdělováním finančních dotací městem. Podle názoru vedení florbalového klubu se 

nepřispívá tolik, aby byl klub alespoň na stejné úrovni jako když byl v nižší lize. Vyšší soutěž 
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přináší vyšší výdaje, proto vedení klubu, ale také i hráči a všichni fanoušci florbalu, shánějí 

pro klub sponzory. Hráči florbalu nedostávají žádné finanční odměny, a také většina osob ve 

vedení nemá žádný honorář a starají se o klub vedle své práce. Florbal sice není tak finančně 

náročný jako například hokej, ale hráči jsou většinou studenti a minimálně dvakrát do týdne si 

musí každý sám platit výdaje na zápasy, které se hrají po celé České republice, což zahrnuje 

cestu na zápasy, ubytování, stravu. Dále si hráči platí roční příspěvky a nakupují si florbalové 

vybavení. Podle mého názoru, by měli jednotlivá města, ale také samozřejmě i ministerstva 

podporovat rozvoj nových sportů čím dál více. 

4.2.2 Zákazníci 

Zákazníci jsou v marketingové oblasti velmi důležitou položkou. Většina společností, 

které provozují marketing, mají na prvním místě právě zákazníky, jelikož tato skupina 

značným způsobem ovlivňuje chod společnosti. V dnešní době je neoddělitelnou součástí 

průzkum trhu. Manažeři musí zjistit přání a požadavky zákazníků, a podle toho se společnost 

snaží svou činnost orientovat. 

 

Zákazníky v tomto sportovním odvětví, jsou veškeří návštěvníci florbalového utkání, 

kteří v jednom okamžiku nakupují a spotřebovávají tuto službu, jsou to tedy ti, kteří si koupí 

vstupenku na florbalový zápas. Zákazníci, tedy diváci si kupují vstupenku za účelem určitého 

zážitku a požitku z předvedené hry. V této kapitole jsem orientovala právě na tyto zákazníky. 

Pomocí marketingového šetření jsem se zaměřila na analýzu a názory zákazníků FBC 

Panthers Otrokovice, především na využívání služeb a jejich spokojenost. Pro potřeby mé 

práce jsem vyhotovila dotazníkové šetření, na které mi odpovědělo správným způsobem 

95 respondentů.  Tyto výsledky jsem zanalyzovala a vyhodnotila, a následně je budu 

podrobněji popisovat. 

 Jako první otázku jsem položila, zda diváci jezdí i na venkovní zápasy. Odpovědi 

byly více méně jednoznačné, kde 70 % odpovědělo, že nenavštěvuje venkovní zápasy. Na této 

odpovědi mě nic nepřekvapilo, jelikož florbalový tým hraje zápasy i v průběhu týdne, kdy 

většina spotřebitelů služby musí chodit do práce nebo do školy. Dalším důvodem je fakt, že 

florbal není stále tak oblíbený, aby spotřebitelé kvůli němu obětovali volný čas a cestovali 

několik hodin. Následující otázka byla zaměřená na cenu vstupného. Z výsledků vyplynulo, 

že 54 % zákazníků současná cena vyhovuje, ale překvapivým výsledkem bylo, že 40 % by 

bylo ochotno přispět i větší množství peněz. Dle mého názoru, je tento fakt velice pozitivní 

a klub by se mohl nad cenou vstupenky rozhodně zamyslet, a případně cenu vstupného 
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v nadcházející sezóně navýšit určitě o desítky korun. Výsledek této otázky prezentuji v grafu 

č. 4.3. Dále jsem se zajímala o nákup permanentní vstupenky, které se prodávají pouze na 

celou sezónu. Majitelem permanentních vstupenek je bohužel jen 14 % dotazovaných. Tento 

výsledek mě zaskočil, očekávala jsem, že toto procento bude poněkud vyšší. Podle mého 

názoru, je tento výsledek ovlivněn převážně tím, že zákazníci si nejsou jisti, zda budou mít 

volný čas ve dny, kdy bude probíhat florbalové utkání, a proto je pro ně výhodnější zakoupit 

si vstupenku přímo na probíhajícím utkání, i za cenu dlouhého čekání ve frontě. Další důvod 

k nákupu vstupenky je její cena. Vstupenka nepředstavuje takovou cenu, která by zákazníky 

motivovala spíše k nákupu permanentních vstupenek. 

Graf č. 4.3 Reakce na cenu vstupného 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jedna z dalších otázek byla zaměřená na spokojenost zákazníků (diváků) se službami, 

které se vyskytují na florbalovém zápase. Ohodnotit měli zákazníci šest zásadních položek, 

které vnímají před i při průběhu zápasu. Hodnotící škála se pohybovala v rozmezí od 1 do 5, 

kde číslo 5 je nejhorší hodnocení. Tyto výsledky nám prezentuje graf č. 4.4. 
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Graf č. 4.4 Spokojenost zákazníků se službami na zápase 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je vidět z dosažných výsledků, viz Graf č. 4.4, převážná většina zákazníků je 

spokojená jak s vedením klubu, tak s pořadatelskou službou. Myslím si, že diváci tento fakt 

vnímají velice pozitivně, jelikož na zápase se díky pořadatelské službě nevyskytl žádný velký 

problém. Jsem velice ráda, že se i po tomto dotazníkovém šetření, potvrdilo mé přesvědčení 

o tom, že hráči předvádí skvělé výkony na hřišti, ale také se umějí prezentovat mimo něj 

a jdou začínajícím florbalistům příkladem. Bohužel velkým zklamáním je zajištění 

občerstvení na hale a parkování. Většina diváků pokud se hodlají jít občerstvit, musí čekat 

velké fronty. Když se již dostane divák na řadu, stává se, že zboží, které si zákazník chce 

koupit je již vyprodané. Tato skutečnost se opakuje na každém florbalovém zápase. Diváci 

pozdě usedají na svá sedadla čímž, rozpoutají slovní přestřelku již s usazeným divákem. 

Spolu s předbíháním v řadě, se také objevuje časový problém personálu, který nestíhá 

obsluhovat, což rozhodně také nepřispívá k harmonickému průběhu občerstvování. Také 

parkování je velkým problémem, téměř během každého utkání probíhají boje o volná místa. 

Parkuje se také tam, kde se nesmí, což potom tuto situaci musí řešit pořadatelé, někdy 

i s městskou policií. 

 

 

 

Občerstvení
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Pořadatelská služba
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Parkování

Kvalita nabízených služeb
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V dotazníkovém šetření jsem se zaměřila také na to, jak zákazníci vnímají určité 

faktory, které je ovlivňují k návštěvě utkání. Chtěla jsem zjistit, jestli je to opravdu výkon 

hráčů, co tak přitahuje zákazníky navštívit florbalové utkání, viz Graf č. 4.5. Hodnocení 

proběhlo, jako u předchozí otázky nejlepší ohodnocení mělo číslo 1 a nejhorší číslo 5. 

Graf č. 4.5 Důvod k návštěvě utkání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak lze vypozorovat z grafu č. 4.5 tak nejméně podstatným důvodem k návštěvě utkání 

je cena vstupenky. Tento výsledek je docela překvapující, i když cena není zas tak vysoká, ale 

v dnešní době většina lidí počítá „každou korunu“, jsem předpokládala, že cena vstupného 

bude hrát větší roli. Velice mě potěšil fakt, že tím nejpodstatnějším důvodem jsou výkony 

hráčů. Také docela velké procento dostaly faktory den a místo konání. Stále je zde vidět, že 

zákazníci nejsou ochotni cestovat několik kilometrů za svým týmem. Také den konání je 

velice podstatným faktorem, pokud by se zápasy odehrávali během pracovních nebo školních 

hodin, počet diváků, by se dle mého názoru více než o polovinu snížil. Z výsledku šetření 

jsem zjistila, že 79 % zákazníků je spokojeno se začátkem utkání. Myslím si, že tento 

výsledek je dán faktem, že převážná většina domácích zápasů se odehrává o víkendech 

v podvečerních hodinách, což vyhovuje jak studentům, tak také i většině pracujících občanů. 

Atmosféra v hale je na tom dle průzkumu v průměrných hodnotách. Na florbalových utkáních 
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k návštěvě utkání? 
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fanoušci velice aktivně povzbuzují. Mnohem žádanější jsou zápasy se silnými nebo 

rovnocennými soupeři, kde je atmosféra vždy vyhrocená. Pokud se podíváme na poslední dva 

grafy, tak lze říci, že nejdůležitějšími faktory proč diváci dojdou na zápas je kvalita 

florbalových hráčů. Tento důvod je velmi pozitivní pro management klubu, který může na 

tomto faktu stavět, což může pomoci k dobré prezentaci klubu jak pro širokou veřejnost, tak 

pro obchodní partnery. 

 

Dále jsem se zabývala, jakým způsobem se spotřebitelé služby nejčastěji dovídají  

o začátku utkání. Výsledek šetření také ukázal, jakým způsobem se klub snaží komunikovat 

se svými fanoušky. Graf č. 4.6 znázorňuje výsledek. 

Graf č. 4.6 Jakým způsobem se zákazníci dovídají o dalším utkání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu č. 4.6 jasně vyplývá, že hlavním informačním zdrojem je internet. Přes 50 % 

dotazovaných hledá informace ohledně následujícího utkání pomocí internetu. Tato 

skutečnost je pro klub jasným znakem, že bez svých internetových stránek, by přišli o mnoho 

diváků. To se jistě dalo předpokládat, jelikož internet je v dnešní době jeden 

z nepostradatelných elementů, které mají podstatný vliv na podnik. V těchto odpovědích mě 

překvapilo, jak málo lidí se dozvídá o florbalových zápasech z rádia nebo novin což činí 
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5 a 9 %. Skutečnost je asi taková, že většina mladých lidí dnes neotevře klasické papírové 

noviny, ale raději si přečtou novinky na internetových stránkách. Velké procento, a to 16 % se 

dozvídá o následujícím utkání na předchozím zápase, pro převážnou část diváků je to hned po 

internetu nejspolehlivější zdroj informací. S čímž souvisí také zjišťování informací od 

známých, což činí 11 %, a je podle mého názoru nejpohodlnější způsob. 7 % respondentů 

odpovědělo, že se o utkání dovídá jiným způsobem Důvody, jaké uvedly do dotazníků, byly 

například, že viděli letáčky na jiném sportovním utkání, nebo jsou ve spolupráci s klubem. 

 

Následující otázka se zabývá způsobem, jakým se diváci dostávají na florbalové 

utkání, viz Graf č. 4.7. Jelikož je hala umístěna na okraji města Otrokovic, musí proto většina 

zákazníků dojet na utkání autem nebo městskou hromadnou dopravou.  

Graf č. 4.7 Jakým způsobem se zákazníci dopravují na zápas 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z marketingového šetření vyplynulo, že 52 % se dopravuje na zápas autem. Tato 

situace je pro klub velkým problémem. Hlavní problém je v tom, že u haly se nachází pouze 

malé parkoviště, kde se vleze minimální počet aut. Skloubit to s návštěvností přes 300 lidí 

není jen tak jednoduché. Téměř během každého utkání musí pořadatelé vyhlašovat registrační 

značky automobilů, jelikož brání ve výjezdu. Zaparkovat je možné až 100 metrů od haly a to 

u přírodního koupaliště, to je ale pro mnohé diváky velká vzdálenost. Hromadnou dopravu 

používá 14 % zákazníků, což je nejvýhodnější cesta k hale. Autobus zastavuje nedaleko haly 

a cena za jízdenku není zas tak vysoká. Velké procento také dochází na zápasy pěšky a to 

27 %, což svědčí o tom, že určitá část diváků bydlí na okraji Otrokovic. 
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Graf č. 4.8 Spokojenost diváků se suvenýry 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující graf č. 4.8 ukazuje spokojenost s nabídkou suvenýrů FBC Panthers 

Otrokovice. Výsledky ukazují, že velká část zákazníků je velice nespokojená, což představuje 

56 %. Necelá jedna třetina zákazníků je spokojená, ale preferovala by rozšíření nabídky. 

V současné době má florbalový klub pouze 7 reklamních předmětů, což je dle mého názoru 

velmi nevyhovující. A viděla bych to jako velké negativum u florbalového klubu. Myslím si, 

že pokud by klub zainvestoval do kvalitnějších materiálů a okem více přitahujících předmětů, 

prodal by mnohem více než v současné chvíli. Klub prodává suvenýry pouze v prostředí haly. 

Graf č. 4.9 prezentuje, zda by si zákazníci přáli otevření i jiného stánku než jen v hale. 

Graf č. 4.9 Názor na otevření další prodejny 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

17% 

27% 56% 

Jste spokojeni s nabídkou suvenýrů?  

Ano, maximálně

Ano, ale nabídka by se
mohla rozšířit

Ne, nevyhovuje mi

78% 

22% 

Vyhovuje Vám prodej suvenýrů pouze na 
hale? 

Ano, stačí mi stánek na
hale

Ne, upřednostnil bych
další prodejny



 

54 

 

Jak jde vidět z grafu č. 4.9 tak 78 % dotazovaných postačí stánek v hale. Tento 

výsledek je pro mě smutným faktem. V současné době se suvenýry ve florbalovém klubu 

FBC Panthers Otrokovice moc neprodávají. Myslím si, že důvodem je špatná reklama těchto 

předmětů, ale také nedostatečná nabídka a také kvalita prodávaných suvenýrů. Podle mého 

názoru, pokud by se manažeři klubu zaměřili na rozlišení pánských a dámských triček 

s logem klubu, všech velikostí a barev, měli by mnohem větší šanci na úspěch než 

momentálním jednobarevným trikem s univerzální velikostí. Dále si myslím, že by se dobře 

prodávaly drobné předměty, jako jsou klíčenky, hrníčky, plakáty atd. Věřím, že náklady na 

tyto suvenýry budou podstatně vyšší, a je to riskantní krok, jelikož nikdo klubu nezaručí, že 

tyto předměty půjdou na odbyt, ale podle mého názoru, je to rozhodně pozitivní krok kupředu. 

 

Jak jsem uvedla v předcházejících kapitolách s hlavní službou, což je zde samotný 

florbalový zápas, jsou spojeny i doprovodné služby. Mezi jednu z těchto služeb patří 

občerstvení. Zajímalo mě, jestli jsou diváci spokojeni s obsluhou a nabídkou občerstvovací 

prodejny viz Graf č. 4.10. 

Graf č. 4.10 Spokojenost diváků s občerstvením 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tento graf č. 4.10 nám jasně ukazuje, že 72 % diváků je nespokojená s občerstvením, 

což si myslím je docela alarmující zjištění. Dále 19 % zákazníků jsou spokojení, ale mohlo by 

to být lepší a pouhých 9 % diváku je spokojených. Tato skutečnost má své opodstatnění. 

Občerstvovací pult je velice malý a nedokáže uspokojit takovou poptávku, která se vyskytne 

na florbalových zápasech. Fanoušci musí stát dlouhé řady, předčasně dochází zboží a jsou zde 
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pouze dva zaměstnanci, kteří nestíhají obsluhovat čekající hosty. Tento problém, bych řešila 

tím, že by si klub zaplatil další dva stánky, které by stály po dobu utkání před vchodem do 

haly a nabízely další základní občerstvení. A také bych se nebála vyzkoušet obsluhu mezi 

sedícími diváky. Myslím si, že tento způsob občerstvování je v dnešní době žádaným. Člověk 

nemusí nikam chodit, hned má to, po čem touží. 

U další otázky jsem se zaměřila na návštěvnost zápasů florbalových vozíčkářů, pokud 

by se vedení rozhodlo založit tento klub. Výsledek šetření prezentuji v grafu č. 4.11. Jak jde 

vidět, tak z předběžného šetření, 21 % diváků nemá zájem navštěvovat tato utkání, 11 % by se 

rozhodovalo dle určitých faktorů a 68 % diváků by se rádo přišlo podívat na tyto zápasy. 

Myslím si, že tyto výsledky jsou také ovlivněny takzvaně „neznámým“, dle mého názoru 

většina zákazníků neviděla tento sport v této podobě ani v mediálních prostředcích, natož na 

vlastní oči. Ale i přesto mě tento výsledek velice potěšil, tím že jsou zákazníci ochotni 

obětovat svůj volný čas a přijít podpořit i fyzicky postižené sportovce, kteří to už tak nemají 

v životě lehké, a podle mého názoru budou jenom rádi, pokud budou mít plné hlediště 

fandících diváků. 

Graf č. 4.11 Návštěvnost florbalových vozíčkářů 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 SWOT ANALÝZA 

Tato analýza znázorňuje silné a slabé stránky klubu, ale také jich příležitosti a hrozby, 

které jsou součástí vnějšího prostředí klubu. V následujícím textu uvedu silné stránky, na 

které by měl klub spoléhat a opírat se o ně, dále slabé stránky, které by se měl snažit 

minimalizovat a případné pozitivní či negativní dopady, které mohou ovlivňovat chod klubu. 

Silné stránky (strenghts) – vyskytují se uvnitř klubu a představují pozitivní stránku: 

 jediný extraligový klub ve Zlínském kraji, 

 vynikající práce s mládeží, 

 kvalitní webové stránky, 

 vhodné umístění sportovní haly, 

 speciálně vyškolený personál, 

 velký zájem mladých florbalistů, 

 dobrá komunikace s fanoušky, 

 good image klubu, 

 spoluúčastníci florbalového kempu pro začínající florbalisty. 

 

Slabé stránky (weaknesses) – objevují se uvnitř klubu a představují negativa: 

 malá nabídka reklamních výrobku s logem klubu, 

 nedostatečné zázemí klubu, 

 problémy s parkováním, 

 nízká medializace florbalu, 

 nedostatečná technická vybavenost haly, 

 nedostatek míst v hale, 

 není zde silný sponzor klubu, 

 nedostatečně využívání marketingové komunikace (rádio, tisk, tv). 

 

Příležitosti (opportunities) – příznivé vlivy působící na společnost, působí ve vnějším 

prostředí: 

 růst volného času, 

 rozmach florbalu ve světě, 

 trend zdravého životního stylu, 

 zisk z prodeje talentovaných hráčů, 
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 získání více prostředků od sponzorů nebo dotací, 

 výstavba nové nebo oprava současné haly, 

 růst příjmu obyvatelstva, zvyšování životní úrovně, 

 podpora ženského florbalu. 

 

Hrozby (threats) – negativní dopady vnějšího prostředí na florbalový klub: 

 konkurence ostatních sportů, a s tím spojená preference zákazníků, 

 blízkost řeky Moravy a možnost případných záplav, 

 zavedení jednotné daně z přidané hodnoty, 

 nižší zájem o florbal, 

 propuknutí infekční nemoci. 

 

Tato krátká SWOT analýza ukazuje silné a slabé stránky klubu, ale také hrozby  

a příležitosti. Florbalový klub se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků jak v lize, tak na 

různých turnajích. Hlavním cílem je udržet v nejvyšší soutěži a pokusit se bojovat o mistra 

republiky. Klub byl zasvěcenou veřejností považován za slabého nováčka, ale jak je vidět 

nováček je, ale rozhodně není slabý. Tím, že se tým probojoval do play-off všem ukázal, že 

by jej zbytek týmů měl začít brát vážně. 

 

Mezi silnými stránkami bych vyzdvihla především to, že klub Panthers Otrokovice je 

jediným florbalovým klubem ve Zlínském kraji, který hraje extraligovou soutěž. Tento fakt 

přispívá hlavně k tomu, že florbalový fanoušci, kteří chtějí vidět kvalitní florbal, se sjíždí do 

Otrokovic. Tato situace je velice důležitá pro klub tím, že se navýší finanční příjmy, ale také 

je to určitá propagace a reklama klubu. Dále bych sem zařadila práci s mládeží, na kterou 

klubu velice záleží, jelikož si vychovává své budoucí talenty. Klub pořádá vánoční turnaje, 

letní kempy a poprvé v roce 2011 se zapojil do Salming Kids Academy. Tato akademie je pro 

začínající hráče florbalu od 10 do 16 let, je to kemp kde aktivní extraligový hráči nabízí 

profesionální florbalové tréninky. V rámci kempu se mladí florbalisti naučí florbalové 

dovednosti, rozeberou herní činnosti prostřednictvím multimediálního projektoru a zahrají si 

závěrečný turnaj proti hráčům Panthers Otrokovice. 

 

Naopak mezi slabé stránky bych zařadila nedostatečné vybavení sportovní haly. Světelná 

tabule vypadává přibližně na každém třetím zápase, dále princip komentování zápasu není 
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zcela dořešený a je nedostatek míst pro diváky. Přesto že má klub nejvyšší návštěvnost z ligy, 

což je samozřejmě pozitivní, tak je velice těžké zaparkovat v okolí haly. 

 

Jako velkou příležitost bych viděla rozmach zdravého životního stylu a stále větší zájem  

o sport. S tímto trendem souvisí také rozmach florbalu po celém světě. Se stále větší 

medializací a oblíbeností této hry se v budoucnu tento sport dočká snad i účasti na 

olympijských hrách. 

 

Největší hrozbou bych uvedla konkurenci ostatních sportů ve Zlínském kraji. Zlínský kraj 

je již od historie proslavený hokejem a je velice těžké „urvat“ si své místo v této oblasti. Dále 

je velkou hrozbou oprava či vybudování nové sportovní haly, což představuje vynaložení 

obrovských finančních nákladů. 

5 NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

V následující kapitole se na základě výzkumné části, kterou je analýza současného 

prostředí, do které jsem zařadila analýzu SWOT, PESTLE a marketingový výzkum, zaměřuji 

na návrh marketingové strategie pro vybraný florbalový klub Panthers Otrokovice. Provedla 

jsem analýzu mikro a makro prostředí, kde jsem hodnotila vnější prostředí firmy. Po té jsem 

analyzovala současný stav vnitřního prostředí. Veškeré výsledky z provedených analýz jsem 

interpretovala pomocí SWOT analýzy, která ukázala, kde jsou silné a slabé místa klubu, ale 

také poukázala na její příležitosti a hrozby. V této části práce se pokusím, navrhnou 

marketingovou strategii, kde použiji jako realizační nástroj strategie prvky rozšířeného 

marketingového mixu 7P. 

5.1 Produkt 

Hlavním produktem, jak jsem se již zmínila v předchozím textu je samotný florbalový 

zápas. Z hlediska sportovní stránky se florbalový klub snaží udržet v nejvyšší soutěži  

a vybojovat co nejlepší umístění v play-off. Poslední rok se klub velice snažil přiblížit, co 

nejvíce svým fanouškům, proto přesunul zápasy do větší haly a začal se zúčastňovat 

florbalových kempů pro začínající florbalisty. Jelikož má klub největší návštěvnost z ligy, je 

nutné aby, se co nejrychleji začalo budovat odpovídající zázemí pro hráče, tak i fanoušky. 

Zápas navštíví minimálně 300 diváků, což je pro klub velice příznivé, ale také jsou s tím 

spojeny určité problémy. Přes třetinu diváků si nemá, kam sednout, a ještě horší je situace 
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s parkovacími místy, kterých je žalostně málo. Proto by se měl klub zaměřit hlavně na tyto 

faktory, ale je to velice obtížné jelikož sponzorské dary a dotace sotva pokryjí náklady 

spojené s výjezdy na venkovní turnaje a zaplacení domácí haly. 

Co se týče začátku domácích zápasů, tak jsou fanoušci spokojeni, jelikož zápasy se 

hrají ve většině případů o víkendech v podvečerních hodinách, což vyhovuje více než 86 % 

návštěvníkům. Jedním z dalších problému je zajištění občerstvení na zápase. Průměrně se na 

zápasy dostaví kolem 420 fanoušků, pro které je určen opravdu malý bufet, který obsluhují 

dva zaměstnanci. Nejen o přestávce, ale také během hry je řada u občerstvení nadprůměrně 

dlouhá. Fanoušci nestíhají začátky třetin a jsou nespokojeni s nabídkou občerstvení. Tato 

situace je složitá na řešení, jelikož občerstvení nepatři k hale, ale patří soukromému majiteli. 

Řešením by mohlo být pronajmutí stánků, které by stály před halou a také zaplatit hostesky, 

které by roznášeli občerstvení mezi diváky také v průběhu utkání. 

 

Do dalšího návrhu na zlepšení bych rozhodně zahrnula větší nabídku suvenýrů. 

V současné situaci má florbalový klub velmi omezenou nabídku suvenýrů. Momentální 

nabídka zahrnuje pouze 7 základních suvenýrů. Je to způsobeno také tím, že nemá tolik peněz 

na propagaci, ale je vidět hlavně ze strany diváků, že rádi investují do nákupu těchto 

reklamních věci, proto bych se na tento fakt více zaměřila. Doporučila bych klubu minimálně 

zdvojnásobit současnou nabídku. V nabídce mi rozhodně schází barevnost jednotlivých 

produktů, také bych zvolila lepší materiály. Dresy jsou vyráběny pouze v domácích barvách  

a jen s některými čísly, trička se prodávají také jenom v jedné barvě. Klub by se měl zaměřit 

na větší variantnost produktů. Mohl by nabízet různé střihy triček (dámské nebo pánské), 

bundy, mikiny, deštníky, podložky pod myš s logem klubu, plyšáky, plakáty atd. 

Florbalovému klubu bych také doporučila, co se týče vztahů s veřejností, pozvat na zápasy 

známé osobnosti. Myslím si, že známí florbaloví hráči, ale také hokejové ikony mohou, 

přitáhnout na zápasy mnohem více diváků, což by značně ovlivnilo výši vybraného vstupné. 

5.2 Cena 

Vstupné na florbalový zápas FBC Panthers Otrokovice činí 30,- Kč. Tato cena je 

přiměřená k ostatním cenám vstupenek u soupeřících týmů. Tato cena mi přijde v porovnání 

s jinými sportovními zápasy, například hokejem nebo fotbalem směšná, ale i přesto se někteří 

diváci rozčilují nad touto cenou a snaží se projít na halu jiným způsobem bez placení. Tým 

Panthers Otrokovice hraje nejvyšší florbalovou soutěž, proto si myslím, že cena vstupného by 

mohla být i vyšší. Z marketingového šetření jsem zjistila, že 54 % dotazovaných cena 
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vstupného vyhovuje a dále 40 % fanoušků by byli ochotni zaplatit i vyšší částku. Tento 

výsledek mě překvapil a zároveň jasně naznačuje, že fanoušci rádi přispějí na oblíbený  

a začínající sport, podle mého názoru by byli ochotni zaplati i dvojnásobnou cenu. Což by 

klubu rozhodně přispělo k jeho bezproblémovému a plynulému chodu. Samozřejmě si klub 

nemůže dovolit dát cenu za zápas jako například hokejový klub, který má dlouholetou tradici 

a ceny mají již svoji hranici. Cena rozhodně souvisí také s otázkami etiky, s nadměrnými 

cenami by také našel své fanoušky, ale už by jich nebylo tolik. Klubu bych doporučila zvýšení 

vstupného o 20,-  Kč, a snažit se prodávat více permanentních vstupenek. 

 

Co se týká prodeje produktů s logem klubu, ponechala bych současné ceny na stávající 

úrovni. U klubu nejsou žádné slevové balíčky, proto bych zkusila zavést například 

množstevní slevy u rodiny s dětmi, slevy při nákupu dvou a více permanentek. 

5.3 Distribuce, místo 

Jelikož je hlavním produktem florbalový zápas, proto dodatečné návrhy a doporučení 

se týkají doprovodných služeb. Místo, kde zápas probíhá je na okraji města Otrokovice. Pro 

místní občany a okolní městečka je pozice haly samozřejmě známá, proto bych pro 

vzdálenější návštěvníky například hostující týmy nechala rozmístit informační a naváděcí 

cedule, které by pomohly dopravit se k cíli. V současné době nic takového klub nemá. Jediná 

možnost zakoupit vstupenku je těsně před zápasem, což způsobuje velké fronty a nepříjemné 

čekání. Myslím si, že by bylo vhodné vždy dva dny před zápasem otevřít v centru města 

stánek, kde by probíhal předprodej vstupenek. Jak jsem se již zmínila v předchozím textu, 

hala je umístěna na okraji města, a proto je k ní možný přístup buď autem, nebo autobusem 

městské hromadné dopravy. Kapacita parkovacích míst nedokáže, pojmout tolik fanoušků, 

proto by bylo vhodné popřemýšlet do budoucna o přestavbě parkovacích míst. 

5.4 Marketingová komunikace 

Marketingovou komunikaci bych zařadila mezi jednu z nejdůležitějších  

a nejpodstatnějších složek marketingového mixu služeb. Komunikace se spotřebiteli 

napomáhá spotřebitelům k ohodnocení celkové nabídky služeb a lépe se orientovat ve velké 

nabídce. Do marketingové komunikace florbalového klubu bych zařadila tyto nejdůležitější 

složky, kterými jsou reklama, styk s veřejností a internetová komunikace. 
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5.4.1 Reklama 

Reklamní taháky na florbalový klub Panthers Otrokovice, dle mého názoru nejsou 

v současné době zcela ideální. Z marketingového šetření vyplynulo, že veřejnost se nejčastěji 

dovídá o pořádání domácího zápasu z domácích stránek florbalového klubu, stánek ČFBU 

nebo pomocí jedné nejrozšířenější sociální sítě a to facebooku.  Dále se začátky utkání 

objevují ve Zlínském týdeníku, kde je začátek utkání napsán tak malými písmeny, že lze sotva 

přečíst. Z tohoto důvodu bych klubu doporučila více se zaměřit na zviditelnění se. V dnešní 

době si myslím, že nejlepší propagace je z televize, bohužel na takovou reklamu klub 

rozhodně nemá finance. Dalšími způsoby jak se zviditelnit by mohli být menší billboardy  

a plakáty, které by měly být umístěny v centru města nejlépe u obchodních řetězců, na 

zastávkách městské hromadné dopravy. Jednou z nových možností jsou také reklamní 

plakátky v MHD, kde se lidé často nudí během cesty a rádi si přečtou nabízené reklamy. 

Podle mého názoru, také chybí více reklam v regionálních rádiích, což by vedlo k ještě větší 

návštěvnosti. 

 

Co se týče nabídky reklamních služeb, je na tom florbalový klub více méně na stejné 

úrovni jako ostatní týmy z nejvyšší ligy. Na svých webových stránkách nabízejí výhodnou 

spolupráci s obchodními partnery, které by bylo spojované s dobrým jménem klubu. Florbal 

je všeobecně stále málo medializovaný sport, proto velké společnosti nechtějí sponzorovat 

nevýrazné kluby. Ale i přesto Panthers Otrokovice našli své sponzory. Reklama hlavních 

partnerů se objevuje na dresech hráčů, a také na mantinelech. Bohužel klubu chybí reklamní 

předměty se znakem sponzora na fan klubových produktech. Klub má pouze jen několik 

produktů, se znakem pantera. Bylo by vhodné, pokud by se sehnalo více sponzorů zaměřit se  

i na tuto obchodní stránku. Jelikož kvalitní značkové oblečení přitáhne určitý segment 

zákazníků, což by mohlo zaznamenat kladný přírůstek do klubového účetnictví. Tento 

florbalový klub by dokázal sponzorům také nabídnout, dle mého názoru kvalitní reklamní 

plochy. Jak již jsem zmínila v předchozím odstavci, nejžádanějšími reklamními plochami jsou 

dresy hráčů, kde nejdražší je logo firmy na prsech a na zádech. Dále jsou nejviditelnějšími 

místy mantinely kolem hřiště. Cena se odvíjí podle toho, kde je mantinel umístěn, čím blíže 

ke středu, tím je reklama více vidět a bude mít větší cenu. Reklamy klub může také umístit 

pomocí velkých plakátů uvnitř haly podél stěn. Sponzoři mohou také hráčům koupit tenisky, 

hokejky, vaky na hokejky, florbalové tašky, teplákové nebo šusťákové soupravy k prezentaci 

své značky. 
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5.4.2 Styk s veřejností 

O styk s veřejností se florbalový klub stará dle mého názoru až nadprůměrně dobře. 

Na to jak je klub malý a nemá velké finanční možnosti, pořádá pro malé florbalisty speciální 

tréninky přes léto, a také uskutečňuje vánoční kempy. Letos poprvé se Pantheři připojili 

k Salming Kids Academy - kempu, na který se přihlásil velký počet nadějných mladých 

florbalistů. Tento projekt byl propagován pomocí internetu, Zlínského deníku, ale také 

v regionálním zlínském rádiu. Díky této reklamě získal do svých řad mladé žáky a žákyně, 

kteří se pomalu, ale jistě ponořují do světa florbalu. Mezi třetinami svých zápasů nechávají 

hrát tyto nové naděje před diváky, a jak je vidět, tak si to náramně užívají. Snaha 

spolupracovat s veřejností může přinést klubu kvalitní reklamu, ale také dobré jméno.  

5.4.3 Internetová komunikace 

Internetová komunikace je v dnešní době již nepostradatelným zdrojem informací  

a jak ukázal marketingový výzkum, platí to také pro florbalový klub. Myslím si, že klub má 

internetovou komunikaci zvládnutou na vysoké úrovni. Panthers Otrokovice mají své stránky 

sladěné do příjemných a kontrastních barev, a to do modré, oranžové a bílé. Klub své stránky 

pravidelně aktualizuje, přidává nové články, zajímavosti ze svého prostředí, ale 

 i celosvětového. Dle dotazníkového šetření jsem zjistila, že přes 50 % fanoušků se dovídá  

o dalším utkání přes internet. Reakce klubu na diskuzním fóru bych zhodnotila jako včasné  

a srozumitelné, proto bych v tomto směru nic neměnila. Na svých stránkách také prezentují 

fotogalerií z proběhlých utkání, důležité kontakty, výsledky svých zápasů s podrobným 

popisem a nabízejí možnost přihlásit se do začínajících hodin florbalu. Naopak bych 

doporučila, aby se odkaz na místní florbalový klub zobrazoval na stránkách města Otrokovic, 

ale i na oficiálních stránkách Zlínského kraje. 

5.5 Lidský faktor 

Lidský faktor ve službách má opravdu velice důležitý význam a ve florbalovém klubu 

hraje podstatnou roli. Zaměstnanci, kteří se pohybují v klubu, by se měli průběžně vzdělávat. 

Trenéři, kromě povinných hodin by se měli také věnovat samostudiu a udržovat se stále 

v dobré fyzické, ale také duševní kondici. Trenérství je v dnešní době také samostatný učební 

obor, jehož výsledkem je bakalářský titul. Proto bych doporučovala všem budoucím trenérům 

absolvovat tento obor trenérství, ve kterém je samozřejmě zahrnuto získání licencí pro tuto 

činnost, ale také obsahuje veškeré potřebné vědomosti, které by měl trenér znát, a to například 

v oblasti anatomie, fyziologie, práva ve spotu, angličtiny a sportovních dějin. V dnešní době 
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se kvalifikace trenérů, ale také vrcholového managementu stále zvyšuje. Manažeři tohoto 

florbalového klubu, se snaží klub co nejvíce propagovat, ukázat jej v dobrém světle, jak u 

diváků, tak u sponzorů, ale také se snaží zabránit tomu, aby klub nebyl ztrátový. Osoby 

v klubu Panthers Otrokovice, které jsou na vedoucích pozicích, dostávají za svou funkci 

pouze určité odměny a někteří se starají o klub jen proto, aby tento klub neměl existenční 

problémy, proto každý z nich má ještě svou vlastní práci, díky které se mohou uživit. Pro 

mnoho lidí je udržení tohoto klubu srdcovou záležitostí, proto obětují volný čas a snaží se 

dělat takové kroky, které by klubu přinesly jenom prospěch, tato činnost se netýká jenom 

manažerů, ale také i hráčů a lidí kolem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží pomoci. 

 

Hráči jsou dle našeho zákona podřízení občanskému zákoníku a jsou veřejností 

vnímáni jako zaměstnanci. U většiny profesionálních hráčů je stanovený pevný plat, ke 

kterému jsou přiřazené pohyblivé složky. Pohyblivé složky jsou například odměny za 

vstřelený gól, za vstřelený hattrick, za vyhrané utkání, za postup v tabulce. Bohužel u hráčů 

tohoto florbalového klubu je to trochu jinak. Hráči nedostávají žádné finanční ohodnocení, 

platebním ohodnocením je pro ně výhra nad soupeřem. I díky tomu je vidět, že hráči dávají do 

každého zápasu srdce a nepředvádí se falešná zranění a křivá hra. Tento fakt hodnotí také 

diváci, kteří neřeší podobné situace, jako jsou například na fotbale, ale užívají si čisté, krásné 

hry. Také marketingové šetření ukázalo, že diváci přichází na zápas, hlavně kvůli hráčům, což 

je podle mého názoru velmi dobrá vizitka klubu. Diváci se proto na zápasech chovají 

ukázkově, díky aktivnímu fandění ženou tým k výhře a dotváří tím úžasnou atmosféru. Na 

hale jsou přítomni pořadatelé, ale ještě nemuseli zasahovat proti divákům, kvůli neslušnému 

chování. 

5.6 Materiální prostředí klubu 

Materiální prostředí je pro klub rozhodně nevyhovující. Jelikož florbal není sportem, 

ve kterém se točí velké peníze, probíhají zápasy ve vypůjčené hale. Hala, ve které se 

odehrávají veškeré zápasy, je ve skutečnosti tělocvična střední školy. Prostředí haly, její 

interiér, a také exteriér je laděn do pískové a šedé barvy. Tato kombinace je pozůstatek starší 

doby a dlouhodobé zanedbání moderního pojetí. Hala je z jedné strany prosklená, čím působí 

opticky větší než ve skutečnosti, a také se diváci mohou podívat po okolí a nejsou obklopeni 

jenom zdmi. K hlavnímu vchodu vedou schody, ale bohužel tady chybí pojízdná plošina nebo 

sjezd pro kočárky či pro lidi zdravotně postižené, kteří používají vozíček. Do haly se vchází 

prosklenými dveřmi a část přízemí je vybavená sedadly pro diváky. Dále ode dveří po levé 
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straně se nachází občerstvení a prostor se sociálním zařízením. V pravé části haly se nachází 

šatny, které se objevují i ve druhém patře.  V další místnosti za šatnami se nachází posilovací 

místnost, která je spojena s místností pro správce haly. Během zápasů lze poslouchat také 

hudba a to nejen z rádia a různých přehrávačů, ale také je zde možnost napojení na notebook 

a mikrofon, díky kterému se mohou komentovat nejrůznější herní činnosti. V exteriéru se 

nachází samozřejmě malé parkoviště a místní malá hospůdka. Kousek za halou je známé 

přírodní koupaliště, které je v létě nejnavštěvovanějším objektem z Otrokovic a okolí. V této 

hale se hrají, jak florbalové zápasy, tak i zápasy házené, futsalu, vybíjené a samozřejmě 

klasické tělocvičné středoškolské hry. Díky tomu je podlaha poškrábaná a popraskaná, ve 

florbalu dokáže značným způsobem ovlivnit hru. Florbalový míček se nepohybuje klasickým 

klouzavým pohybem, tak jak by měl, ale přeskakuje hráčům hokejky. Stav podlahy také 

ovlivňuje tření tenisek, což dokáže hráče rozhodit a může přivodit různá zranění jako zvrtnuté 

kotníky a vyhozená kolena. Také orientační světelná tabule, která je umístěna vysoko na stěně 

haly je ve špatném stavu a téměř při každém třetím utkání se vypíná nebo přestává svítit, což 

zdržuje celou hru. Tribuna pro diváky pojme kolem 250 diváků, jelikož na zápas dochází 

průměrně přes 320 lidí, tak někteří bohužel musí stát kolem míst na sezení. Před začátkem 

nové sezóny musí vedení klubu dopředu zamluvit halu na všechny budoucí turnaje, kdy bude 

probíhat florbalová sezóna, jelikož hala je žádaná, a mohlo by se stát, že na extraligový zápas 

by byla hala obsazená. Po každém skončeném utkání se automaticky správci haly platí za 

pronájem. Smutným faktem je, že v Otrokovicích je to jediná hala, která splňuje požadavky 

ČFBU pro pořádání florbalových zápasů. Do budoucna plánuje vedení přesunout domácí 

zápasy do zlínské sportovní haly, která je nově a moderně vybavená, ale samozřejmě její 

pronájem je značně vyšší. 

5.7 Procesy 

Procesy v tomto případě jsou velice obtížně identifikovatelné. Za začátek procesu 

bych zvolila nákup vstupenky na zvolené florbalové utkání. Jako průběh procesu by bylo 

zhlédnutí zápasu a jako konečná fáze je následné opuštění haly. U současných florbalových 

utkání se neprodávají místenky, jelikož sedadla nejsou žádným způsobem označena, a proto 

platí, kdo dřív přijde, lépe si sedne. Dále je možné koupit si permanentní vstupenku na celou 

sezónu. Největším problémem se stává, jakmile se ukončí první třetina. Jelikož více než tři 

čtvrtě diváků si odchází ven před halu zakouřit nebo se jen tak projít a popovídat si. Je velice 

obtížné, téměř před začátkem další třetiny uhlídat vracející se dav zpět na své místo. Diváci 

před odchodem nedostávají žádné označení, které by odlišilo, kdo zaplatil a kdo ne. Proto 
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bych tento problém vyřešila například razítkem na zápěstí, nebo papírovými proužky na 

zápěstí, které by identifikovaly platící diváky. 
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Shrnutí 

V následující kapitole se budu snažit výstižně shrnout výsledky mé práce z kapitol 

předcházejících. Jako první krok mé praktické části jsem uskutečnila velmi podrobný rozbor 

současného stavu sledovaného florbalového klubu. Jako prostředky tohoto rozboru jsem 

použila analýzu PESTLE, která představuje rozbor makroprostředí a mikroprostředí, tato 

analýza, kde jsem rozebrala jednotlivá prostředí, určitým způsobem ovlivňují plynulý chod 

florbalového klubu. V situační analýze mikroprostředí jsem se zaměřila konkurenci  

a zákazníky, které jsou podle mého názoru nejdůležitější. V analýze konkurence jsem 

podrobně popsala fungování klubu, jeho pozitiva a negativa a postavení florbalu ve srovnání 

s jinými sporty ve Zlínském kraji. Tyto informace jsem zjišťovala pomocí internetu, ale také 

byl pro mě velice obohacující rozhovor s prezidentem florbalového klubu, který mi poskytl 

takové informace, které nezasvěcený člověk jen tak nezíská. Analýzu zákazníků jsem 

zpracovala na základě vyhodnoceného dotazníku, který mi ukázal spokojenost fanoušků 

s chodem klubu. Tento dotazník je vyhodnocen slovně a některé otázky jsou pro větší 

přehlednost vyhotoveny také graficky. Díky dotazníku jsem vyhodnotila určité nedostatky, 

kterými jsou například nedostatečná reklama klubu, velmi neuspokojivé občerstvovací služby 

a špatný stav haly, ve které se pořádají florbalová utkání. Samozřejmě vyšly najevo i takové 

pozitivní faktory, mezi které bych uvedla velkou spokojenost diváků s předváděnou hrou 

hráčů a kvalitní informovanost směřující od klubu k fanouškům.  

 

Na základě těchto informací jsem vypracovala SWOT analýzu do přehledných 

odrážek, a po té ji slovně interpretovala. Tato analýza definuje silné stránky a slabé stránky, 

ale také příležitosti a hrozby, které mohou v budoucnu ohrozit chod klubu. 

 

Po úspěšném vyhodnocení všech analýz jsem provedla vlastní návrh marketingové 

strategie podle modelu 7P. V této části formuluji návrhy, změny a doporučení v jednotlivých 

prvcích marketingového mixu pro zlepšení současné situace. Každý prvek jsem zvlášť 

popsala a zhodnotila a následně navrhla jednotlivá zlepšení určitých faktorů, které by měly 

být pro klub přínosem. 

 

Byla bych ráda, kdyby výsledky práce byly pro management klubu do budoucna 

užitečné. Vedení klubu může na základě této práce se seznámit s výsledky dotazníku, ale také 

mými názory, jakožto nezávislým hodnotícím. Dle mého názoru klub nekladl potřebnou 

energii a důležitost podrobně poznat základy marketingu, což je podle mého názoru velká 
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škoda, jelikož marketingová strategie je v dnešní době ve sportovních klubech velmi 

důležitým faktorem. 

  



 

68 

 

6 ZÁVĚR 

Sportovní utkání je u velké části populace velice příjemný zážitek, který nám přináší 

radost i smutek, a díky kterému se dokážeme odreagovat a uvolnit své emoce. 

 

Cílem diplomové práce byla podrobná analýza současného stavu klubu a na základě 

získaných informací následně navrhnout určitá zlepšení a doporučení pro marketingovou 

strategii klubu. V diplomové práci byly použity primární i sekundární data.  Primární data 

byla získána pomocí dotazníkového šetření, ale také rozhovorem s prezidentem florbalového 

klubu. Pro podklady sekundárních dat byla využitá doporučená literatura, internet a různé 

propagační materiály. 

 

Teoretická část práce byla zasvěcena do obecné teorie podnikového managementu, 

kde jsem velkou pozornost zaměřila na marketing. V této kapitole jsem se věnovala detailně 

marketingovému mixu, ale také sportovnímu marketingu. Dále jsou v této části vymezeny 

základní teoretické informace ohledně marketingového šetření a strategických analýz, kterými 

jsou analýzy SWOT a PESTEL. 

 

V první půlce praktické části jsem se zaměřila na detailní zpracování současné situace 

florbalového klubu. Získané informace jsou klíčovým základem k vypracování 

marketingového návrhu, který má následně pomoci vylepšit dosavadní stav tohoto klubu. K 

analýze současné situace klubu mi posloužil především rozhovor s prezidentem florbalového 

klubu, ale také znalost tohoto prostředí, které znám díky tomu, jelikož patřím mezi 

registrované hráčky florbalu. V této analýze jsem zjistila, jaké jsou slabé stránky klubu, na 

které by se měl klub určitě zaměřit, ale také silné stránky, které by měl klub podporovat, 

jelikož jej prezentují v dobrém světle. Florbalový klub by se měl také zaměřit na příležitosti  

a hrozby, které ho do budoucna budou značným způsobem ovlivňovat. Plynulý chod klubu 

značným způsobem ovlivňuje vnější prostředí, na což by měl klub klást velký důraz. 

 

 Především díky marketingovému šetření, jsem v druhé půlce dokázala navrhnout 

doporučení a zlepšení marketingové strategie florbalového klubu. Na základě těchto informací 

jsem navrhla určitá doporučení, která by měla vést ke zlepšení v následujících letech. Jako 

hlavní návrhy na zlepšení bych uvedla více se zaměřit na reklamu. Reklama ovlivňuje 

zásadním způsobem hospodaření klubu. Klub by se měl více prezentovat v rádiích, novinách, 
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menších billboardech a v prostředcích MHD. Jako další doporučení bych uvedla zaměření se 

na technický stav současné haly a na přilehlé parkoviště. Klubu, ale také i divákům by 

rozhodně prospělo alespoň částečná rekonstrukce, například parkoviště, které je značně 

nevyhovující. Také utváření pevných vztahů se zákazníky je důležitým přínosem pro klub, 

tento fakt dotváří doprovodné služby, se kterými v současné situaci zákazníci nejsou zcela 

spokojeni. To se týče hlavně občerstvení a způsobu prodeje vstupenek. Ohledně občerstvení 

bych doporučila rozšíření pomocí stánků před halou a roznášením pití a pochutin hosteskami 

mezi diváky. U prodeje vstupenek bych se zaměřila také i na jinou možnost prodeje než před 

zápasem na hale. Navrhla bych klubu prodávat vstupenky o den či dva dříve v centru města 

Otrokovic. 

 

 Podle mého názoru je pro jakýkoli sportovní klub marketingová strategie velice 

podstatná a její význam stále roste. Velký důraz jsem kladla na marketingovou komunikaci, 

která značným způsobem dokáže ovlivnit oblíbenost a známost klubu v očích veřejnosti.  

 

Manažeři sportovních klubů by měli být aktivní v této oblasti a nezapomínat na své 

diváky. Jelikož jak jsem zjistila z marketingového šetření, fanoušci velmi citlivě vnímají 

jakékoli změny, nebo hůř nezájem svého oblíbeného klubu. Proto by se kluby měli také 

zaměřit na přání svých zákazníků, a pokud to jde, co nejvíce jim vyjít vstříc, neboť 

nespokojenost může vést v nejhorším případě k přechodu ke konkurenčnímu klubu. 

 

Myslím si, že jsem cíle diplomové práce dokázala splnit. Tato práce prezentuje určitý 

ucelený přehled teoretických poznatků, podle zvoleného tématu a následné použití těchto 

poznatků v praktické části práce. Věřím, že tato diplomová práce bude pozitivním přínosem  

a poslouží ke zlepšení současného stavu v klubu. 
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Seznam zkratek 

EU  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ČFBU  Česká florbalová unie 

FBC  Florbalový klub 

MHD  Městská hromadná doprava 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

PR  Public relations 

ČSÚ  Český statistický úřad 

IFF  Mezinárodní florbalová federace 
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Příloha č. 1 Dotazník 

 

Dobrý den vážení respondenti, 

jmenuji se Lucie Kamenářová a studuji na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění mého dotazníku, který bude použit jako podklad 

mé diplomové práce, která zkoumá marketingovou strategii klubu. Dotazník je anonymní, 

proto bych byla ráda o upřímné a pravdivé vyplnění.  

1. Jak často navštěvujete venkovní zápasy FBC Panthers Otrokovice? (odpověď 

zakroužkujte). 

a) Jezdím na každý zápas. 

b) Pár krát za sezónu. 

c) Nejezdím. 

 

2. Vyhovuje Vám cena vstupného 30 Kč? (odpověď zakroužkujte). 

a) Ano, je to přiměřená cena. 

b) Ano, zaplatil/a bych i větší částku. 

c) Ne, nevyhovuje. 

 

3. Jste majitelem/kou permanentní vstupenky FBC Panthers Otrokovice? (odpověď 

zakroužkujte). 

a) Ano. 

b) Ne. 

 

4. Jak jste spokojeni se službami na zápase? (ohodnoťte, číslo 1 nejlepší a 5 nejhorší). 

a) Pořadatelská služba … 

b) Hráči … 

c) Management klubu … 

d) Občerstvení … 

e) Parkování … 

f) Kvalita nabízených služeb … 

 

 

 

 



 

III 

 

5. Jaký je pro Vás nejpodstatnější důvod k návštěvě utkání? (ohodnoťte, číslo 1 nejlepší 

a 5 nejhorší). 

a) Atmosféra v hale … 

b) Výkony hráčů … 

c) Doprovodný program … 

d) Cena vstupného … 

e) Umístění haly … 

f) Dopravní dostupnost … 

g) Nabídka občerstvení … 

 

6. Vyhovuje Vám současný začátek utkání? 

a) Ano. 

b) Ne.  

Pokud zvolíte odpověď za b), napište, která hodina by Vám vyhovovala. 

 

7. Jakým způsobem se dozvídáte o dalším utkání? (odpověď zakroužkujte). 

a) Přes internet. 

b) Od známých. 

c) Z rádia nebo televize. 

d) Z novin. 

e) Na předchozím zápase. 

f) Jinak. 

Pokud zvolíte odpověď za f), napište jiný způsob. 

 

8. Jakým způsobem se dopravujete na utkání? (odpověď zakroužkujte). 

a) Autem. 

b) Hromadnou dopravou. 

c) Pěšky. 

d) Jinak. 

Pokud zvolíte odpověď za d), napište jiný způsob. 

 

 

 

 



 

IV 

 

9. Jste spokojeni s nabídkou suvenýrů? (odpověď zakroužkujte). 

a) Ano, maximálně. 

b) Ano, ale nabídka by se mohla rozšířit. 

c) Ne, nevyhovuje mi. 

 

10.  Vyhovuje Vám prodej suvenýrů pouze na hale? 

a) Ano, stačí mi stánek na hale. 

b) Ne, upřednostnil bych další prodejny. 

 

11. Jste spokojeni s občerstvením na hale? 

a) Ano. 

b) Ano, ale mohlo by být lepší. 

c) Ne. 

 

12. Navštěvovali byste také zápasy florbalových vozíčkářů? 

a) Ano, jistě. 

b) Možná. 

c) Ne, nemám zájem. 

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas. 

 

  



 

V 

 

Příloha č. 2 Historie klubu 

 

Historie florbalového klubu PANTHERS OTROKOVICE 

Tento klub vznikl V Holešově jako Sokol Holešov KINGS a byl jedním z prvních 

florbalových klubů v České republice. Tehdy působil v 2. celostátní soutěži. 

Po přesunu klubu do Otrokovic před sezónou 1999–2000, kde klub nalezl výborné zázemí a 

také líheň talentů na ZŠ Mánesova, se struktura klubu zformovala do současné podoby. Týmy 

hrající soutěže: muži A (extraliga), muži B (3. liga), Junioři (2. liga), starší žáci (Zlínská liga), 

Ženy (1. liga), elévové (Zlínská liga). 

Největší klubové úspěchy: 

Muži  

 Postup do extraligy - sezóna 2009/2010. 

 Czech Open 2009 – 3. místo. 

 Prague Open 2002 – 1. místo. 

 Czech Open 2001 (elita B) – 4. místo. 

 Akademické mistrovství republiky 2000 – 2. místo. 

 Prague Open 2000 – 3. Místo a cena Fair-Play. 

Junioři 

 1. liga juniorů 2006/2007 – 2. místo 

 Czech open 2004 – 8. místo. 

 1. liga juniorů 2003/2004 – 8. místo 

 1. liga juniorů 2002/2003 – 4. místo 

 1. Jihomoravská liga 2001/2002 – 1. místo. 

 Starší žáci 

 Mistrovství ČR 2004 – 5. místo. 

 Mistrovství ČR 2002 – 7. místo. 

 Mistrovství ČR 2001 – 2. místo. 



 

VI 

 

 Mistrovství ČR 2000 – 2. místo. 

Ženy 

 Czech Open 2009 – 3. místo. 

 1. liga žen – divize II 2008/2009 – 1. místo. 

 Turnaj o Pohár města Otrokovice 2002 – 3. místo. 

 2. liga Divize II 2001/2002 – 1. místo. 
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