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1 Úvod 

Zdraví je ta nejdůleţitější věc v ţivotě kaţdého člověka. V literatuře se 

setkáváme s pojetím zdraví, jako třetí sloţky lidského kapitálu, vedle schopností  

a motivace. Mezi ekonomy je investice do lidského kapitálu, tedy investice  

do vzdělání a zdraví, povaţována za hlavní determinant kvality lidského ţivota. [19] 

Je proto v zájmu kaţdého jednotlivce se o své zdraví starat. Medicínský obor 

se neustále vyvíjí kupředu. Lékařská péče je kvalitnější a všeobecná informovanost 

veřejnosti o tom, jak dbát o své zdraví se také neustále zlepšuje. [19] 

Přesto se v některých oblastech medicíny setkáváme s malým povědomím  

o moţných zdravotních rizicích. Zaráţející na tom je, ţe se jedná právě o oblast 

sportu, která je s medicínou úzce spjatá. 

Ohroţeni na zdraví jsou však lidé nejen při sportu, ale také při běţných, méně 

namáhavých aktivitách. 

Před pěti lety vznikla v Ostravě společnost Sportovní medicína, a.s. (známá 

jako Klinika sportovní medicíny), navazovala tak na úspěšnou tradici sportovní 

medicíny, která v minulosti fungovala především při střediscích vrcholového sportu  

a stala se prvním subjektem v České republice, který se začal specializovat na tento 

obor. [20] 

V Česku byl dříve tento obor známý jako tělovýchovné lékařství. Zabýval se 

diagnostickými a terapeutickými problémy z oblasti traumatologie, ortopedie  

a vnitřního lékařství. 

Na Klinice sportovní medicíny pracují odborníci z různých oborů - interní lékař, 

kardiolog, sportovní lékař, rehabilitační lékař a fyzioterapeut. Tito odborníci umí nejen 

posoudit, zda je jedinec v dobré kondici a určit jak má svoji výkonnost zvyšovat,  

ale především umí odhalit, zda je ohroţen náhlým úmrtím způsobeným selháním 

srdce. Jedná se tedy o komplexní diagnostikování zdravotního stavu při zátěţi 

organismu. 

Povědomí sportovců (profesionálních i amatérských) o nebezpečných skrytých 

vadách je však velmi malé nebo přímo dochází k podceňování a ignorován tohoto 
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rizika. Z televizních zpráv známe smutné příběhy špičkových sportovců, umírajících  

v mladém věku, plni síly. Neznáme však i stovky příběhů bezejmenných rekreačních 

sportovců či aktivních lidí a také případy těch, kteří měli to štěstí a začali včas 

s léčbou. 

Důvodů je hned několik. Jedním z hlavních je ten, ţe předtím neţ dojde  

ke zdravotním komplikacím, jedinec na sobě nemusí pozorovat ţádné příznaky, které 

by nasvědčovaly tomu, ţe je něco v nepořádku. Dalším jsou obavy pacientů,  

ţe v případě pozitivního nálezu nebudou moci sportovat vůbec. Ty jsou však 

neoprávněné, protoţe většina nemocí se dá vyléčit. Sportovci často také „špatně“ 

trénují, jelikoţ nevědí o moţnosti otestovat se a zjistit tak důleţité parametry, podle 

kterých je nutné nastavit trénink. Můţe se tak stát, ţe jedinec, zvyšováním 

tréninkových dávek ztrácí na výkonnosti a můţe si přivodit zdravotní komplikace. 

V neposlední řadě je to cena vyšetření, které není levnou záleţitostí. 

Po téměř 5 letech fungování se společnost rozhodla k analýze svých 

dosavadních komunikačních aktivit. Tato analýza má za cíl zhodnotit přínos 

jednotlivých komunikačních nástrojů z hlediska získávání nových klientů a zvýšení 

povědomí a informovanosti profesionální a především amatérské sportovní obce.  

K vyhodnocení marketingových aktivit poslouţí analýza sekundárních 

interních a externích dat, která bude podkladem pro vytvoření nové komunikační 

strategie. 
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2 Charakteristika společnosti Sportovní medicína, a.s.  

Akciová společnost Sportovní medicína, a.s. vznikla dne 2. srpna 2007, kdy 

byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě, jako nestátní ambulantní zdravotnické 

zařízení. Jako druh a rozsah poskytované péče byla zapsána v oboru rehabilitační 

a fyzikální medicíny, fyzioterapie a vnitřního lékařství.  

Jednalo se o jeden z prvních specializovaných subjektů v České republice,  

a vůbec první v oblasti severní a střední Moravy. Společnost se po vzoru 

zahraničních klinik zaměřila na tři stěţejní oblasti, které spolu úzce souvisí a podávají 

komplexní obraz zdravotního stavu pacienta – pohybový aparát, zátěţový test  

a echokardiografické vyšetření srdce. [20] 

2.1 Historie oboru 

Sportovní medicína je obor medicíny, který se zabývá fyzickou kondicí, léčbou 

a prevencí úrazů souvisejících se sportem a cvičením. Vznik oboru souvisí 

s profesionalizací sportu. Ačkoliv profesionální sportovní týmy zaměstnávaly týmy 

lékařů po mnoho let, aţ ve druhé polovině 20. Století se ukázalo, ţe sport  

a tělovýchovného lékařství představuje zcela odlišnou kapitolu ve zdravotnictví. 

Došlo tedy ke specializaci a vzniku samostatného oboru v rámci medicíny. 

V souvislosti s posunováním lidských hranic ve sportu, si západní společnost 

začala uvědomovat moţná zdravotní rizika spojené se zvyšováním výkonnosti  

a přetěţováním lidského organismu. Statistiky uvádějí poměr výskytu náhlých úmrtí  

u vrcholových sportovců 1:180000. Na druhé straně, v normální populaci je výskyt 

náhlých úmrtí při sportu od 1:3600 do 1:18000. [17] 

Úmrtí při sportu na selhání srdce podle států v roce 2010. V tomto roce 

statistiky uvádějí celkem 396 406 úmrtí. [17] 

Na obr. č. 2.1 můţeme vidět procentuální úmrtí při sportu podle států za rok 

2010. 
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Obrázek 2.1 - Procentuální úmrtí při sportu podle států za rok 2010 

 

Zdroj: [17], vlastní zpracování 

Na druhé straně se začal zvyšovat počet obézních lidí, u kterých je větší 

pravděpodobnost zdravotních komplikací v budoucnu. Proto začaly vznikat programy 

v rámci veřejného zdraví, které nabádaly společnost, aby byla více fyzicky aktivní. 

Například Britská asociace sportu a tělovýchovného lékařství zavedla více neţ 50 

vzdělávacích programů. [21] 

Sportovní asociace a spolky pomohly prosadit specializovanou výuku  

a zanedlouho bylo moţno získat certifikáty jako Certifikovaný Sportovní trenér (ATC) 

nebo Certifikovaný Sportovní terapeut (CAT). [21] 
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2.1.1 Organizace sportovní medicíny 

Následoval „boom“ a byly zaloţeny další asociace a organizace sportovní 

medicíny. Mezi nejvýznamnější asociace patří tyto: [21] 

1. American College of Sports Medicine (ACSM)  

Společnost byla zaloţena v roce 1954, ACSM je největší a nejvýznamnější 

organizací sportovní medicíny a cvičení na světě. ACSM má více neţ 20 000 členů. 

[21] 

2. Kanadská akademie sportu a tělovýchovného lékařství (CASEM) 

CASEM je organizace lékařů, kteří se zavázali k „dokonalosti v lékařské praxi“. 

Posláním organizace je vytvořit silný kolektivní hlas pro obor sportovní medicíny, 

který má být lídrem v navrhování nových postupů v oboru, podpoře zdraví  

a prevence nemocí v Kanadě. [21] 

3. Americká lékařská společnost pro sportovní medicínu (AMSSM)  

Společnost byla zaloţena v roce 1991, AMSSM je multidisciplinární 

organizace lékařů, jejíţ členové se věnují vzdělávání, výzkumu a spolupráci v oblasti 

sportovní medicíny. AMSSM sdruţuje více neţ 1500 lékařů tělovýchovného lékařství, 

jejichţ cílem je zajistit propojení mezi rychle se rozvíjejícími znalostmi a poznatky 

týkajících se sportovní medicíny a jejich vyuţitím u pacientů v klinické praxi. [21] 

4. Národní atletická asociace školitelů (Nata)  

Společnost byla zaloţena v roce 1950, posláním sdruţení je zvýšit kvalitu 

zdravotní péče poskytované certifikovanými atletickými trenéry. Slouţí tedy  

ke školení atletických trenérů. [21] 

5. Asociace kanadských atletických terapeutů (CATA)  

Společnost byla zaloţena v roce 1965. Kanadská atletická asociace terapeutů 

(CATA) je organizace zaměřená na komplexní zdravotní péči o jedince na jakékoliv 

úrovni fyzické zdatnosti u autorizovaných atletických terapeutů. [21] 
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6. Americká lékařská asociace (AMA)  

Ve spojených státech široce uznávaná asociace, která má za úkol zvyšovat 

kvalitu profesionální zdravotní péče, tedy i v oboru sportovní medicíny. [21] 

2.2 Sportovní medicína v ČR 

V česku je tento obor znám především jako tělovýchovné lékařství. Zabývá se 

diagnostickými a terapeutickými problémy z oblasti traumatologie, ortopedie, 

vnitřního lékařství atd. 

Název tělovýchovné lékařství odpovídá tomu, ţe obor není zaměřen pouze  

na sport. Ve většině rozvinutých zemí světa se obor, který má obsah a poslání jako 

naše „tělovýchovné lékařství“, nazývá „sportovní medicína“ (Sports Medicine, 

Sportmedizin, La médecine du sport) nebo také klinická fyziologie (Clinical Exercise 

Physiology). Proto je moţno simultánně pouţívat v češtině název Sportovní 

medicína. [20] 

Tehdejší Československo mělo do konce osmdesátých let minulého století 

kvalitní tělovýchovné lékařství, které mnohdy nebylo k vidění ani ve vyspělých 

evropských státech. [22] 

V roce 1990 však byly odstraněny kódy pro odbornost 204, čímţ byl obor 

prakticky vyřazen ze systému lékařské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. 

Společnost v té době, poznamenaná tehdejším reţimem, nebyla ochotná a ani zvyklá 

platit za zdravotní péči. Vývoj oboru se tak pozastavil a ustrnul na mrtvém bodě. [22] 

Do té doby existovalo pravidlo, ţe všichni kdo sportovali, museli projít 

sportovní prohlídkou a její  rozsah  byl stanoven podle toho, o jakou soutěţ  

a výkonnostní třídu se jednalo. [22] 

Po změně tohoto systému, tedy odebrání sportovní prohlídky z péče hrazené 

pojišťovnami, došlo k výraznému růstu nákladů pro sportovní kluby. Ty začaly  

po rodičích, mimo příspěvků na činnost, vyţadovat ještě příspěvky na prohlídku.  

Pro mnohé rodiny byly tyto dodatečné náklady neúnosné. Sportovní kluby z obavy 

úbytku sportujících mladých talentů sklouzly ke kompromisu, kdy jako sportovní 

prohlídka postačilo razítko od praktického lékaře. [22] 
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2.3 Sportovní medicína (2007-2010) 

Společnost Sportovní medicína a.s., jak jiţ bylo zmíněno dříve, vznikla v srpnu 

roku 2007. Jako předmět podnikání byl zapsán velkoobchod a provozování 

nestátního zdravotnického zařízení. Jako druh a rozsah poskytované péče byla 

společnost zapsána v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, fyzioterapie a vnitřního 

lékařství. [15] 

Společnost si jako místo svého působení zvolila ulici 28. října v Ostravě. 

Konkrétně se jednalo o budovu Squash centra, se kterou sdílela Sportovní medicína 

některé společné prostory jako WC nebo sprchy. Fotografie budovy a vybavení 

zařízení naleznete níţe na obr. č. 2.2. [15] 

Obrázek 2.2 - Sídlo a provozovna Sportovní medicíny (2007-2010)  

 

Zdroj: [14] 

Lokalita a dostupnost této budovy je velmi dobrá. V blízkosti se nachází 

tramvajová zastávka Dům energetiky, trolejbusová a autobusová zastávka Dům 

vodohospodářů a v neposlední řadě nákupní centrum Futurum, kde dochází k velmi 

vysoké koncentraci obyvatel centra Ostravy. Naopak mezi zápory této budovy patří 

starší technické vybavení a dispoziční řešení některých místností. 

Časem však byly tyto prostory nedostatečné. S růstem společnosti  

a zvýšeným zájmem o sluţby došlo k naplnění kapacit, které jiţ nebylo moţno  

za současných podmínek rozšířit. V případě, ţe společnost chtěla dále růst, 

rozšiřovat paletu svých sluţeb a nabízet kvalitnější péči, musela se nutně 

přestěhovat do nových prostorů. 
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2.4 Klinika sportovní medicíny (2010-2011) 

Na začátku roku 2010 se společnost přestěhovala do zdravotnického střediska 

Mediland, které prošlo kompletní rekonstrukcí. V těchto nových prostorách se kromě 

Sportovní medicíny nachází také praktický lékař, zubní ambulance, diabetologická 

ambulance, ambulance dětské a dorostové psychiatrie, plicní ambulance, oční klinika 

a v neposlední řadě také lékárna. Obr. střediska na obrázku č. 2.3. 

Obrázek 2.3 - Zdravotnické středisko Mediland 

 

Zdroj: [16] 

 Klinika sportovní medicíny je ve středisku Mediland největší společností.  

Má pronajaté téměř celé jedno patro. Zátěţové testy a diagnostika mají dohromady  

3 vyšetřovací místnosti, dvě čekárny, 2 sprchy a 2 WC. Rehabilitace má zase 

k dispozici velkou čekárnu s WC a 4 vyšetřovací místnosti, přičemţ ta největší je 

vybavena paravánem a můţe být rozdělena na 2 samostatné místnosti. 

Mediland se nachází v klidném a příjemném prostředí v Ostravě-Bělském 

Lese, na ulici Zdeňka Chalabaly. Areál obklopuje udrţovaná zahrada, jeţ 

urbanisticky ladí s budovou, a společně dokreslují dojem zdravotnického střediska 

západoevropského stylu. Dostupnost MHD je srovnatelná s předchozím sídlem, 

navíc je k dispozici dostatečný počet parkovacích míst přímo v areálu Mediland.  

[16, 20] 
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2.4.1 Služby  

Sluţby Kliniky sportovní medicíny můţeme rozdělit do tří oblastí: zátěţové testy  

a diagnostika, rehabilitace, doplňkové sluţby. Ceník sluţeb viz Příloha č. 1  

– Zkrácený ceník Sportovní medicíny a.s. Výčet všech sluţeb je potom následující: 

2.4.1.1 Zátěžové testy a diagnostika 

Zátěţové testy a diagnostika jsou rozděleny do dvou kategorií – pro 

jednotlivce a pro týmy a skupiny. Druhá jmenovaná skupina je v závislosti  

na počtu klientů finančně zvýhodněna. Jednotlivé balíčky jsou rozděleny do tří 

cenových úrovní, 10-15 jednotlivců, 16-20 jednotlivců a 21 a více jednotlivců. 

Jednotlivec můţe ušetřit 100-300 Kč. [20] 

 Spiroergometrické vyšetření s progresivně narůstající zátěţí  

na ergometru (bicykl) nebo běţeckém páse 

 Echokardiografické vyšetření srdce 

 HeartVUE 

 Měření variability srdeční frekvence 

2.4.1.2 Rehabilitace 

 Ošetření fyzioterapeutem (mobilizace, měkké techniky, posturální 

terapie, cvičení s malým a velkým míčem, Vojtova metoda) 

 Metoda Ludmily Mojžíšové (rehabilitační léčba některých druhů 

funkční ţenské sterility, ošetření bolestivé kostrče, inkontinence, 

retence moče,…) 

 Vyšetření rehabilitačním lékařem 

 Předehřátí rašelinovým zábalem 

 Tejpování 

 Reflexní zónová terapie na noze 
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 Neinvazivní laserová terapie 

 Over Ball (cvičení na rehabilitačním míči) 

 Rašelinová tepelná láhev 

2.4.1.3 Doplňkové služby 

 Ošetření masérem 

 Akupunktura 

 Aurikuloterapie 

 Zhodnocení výţivy a stanovení optimálního jídelníčku 

 Základní biochemické vyšetření (odběry krve) 

 Rozšířené biochemické vyšetření (odběry krve) 

 Laktátová křivka 

 Laktát (na vrcholu zátěţe) 

 Konzultace s lékařem 

 

2.4.2 Majetková struktura a orgány společnosti 

Statutární orgán - představenstvo 

 předseda představenstva: MUDr. Radan Gocal 

 člen představenstva: Bc. Karel David 

 člen představenstva: Ing. Jaromír Chvastek 

Za představenstvo podepisuje a jedná navenek jménem společnosti buď 

samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně. 

[15] 
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Dozorčí rada 

 předseda dozorčí rady: MUDr. Roman Štípal 

 člen dozorčí rady: Lenka Švihelová 

 člen dozorčí rady: MUDr. Jana Vlčková 

Základní kapitál činí 2 000 000 Kč, splaceno je 100 %. Společnost je 

rozdělena na 200 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 

Kč. Akcie na jméno je moţno převádět pouze s předchozím písemným souhlasem 

představenstva. [15] 

2.4.3 Ekonomické výsledky 

Co se týče ošetření pacientů na základě přímé platby, do které nezahrnujeme 

ošetření, které jsou hrazeny pojišťovnami, zaznamenal objednávkový systém za celé 

období (od června 2010 do konce března 2012) 1825 objednávek. Celková částka 

těchto výkonů je 1 068 783 Kč. Zdroj: Interní informace společnosti. 

2.4.4   Distribuční kanály 

K distribuci sluţeb dochází výhradně ve zdravotnickém středisku Mediland, 

kde má Klinika sportovní medicíny své sídlo. Pouze ve speciálních případech, jako je 

testování fyzické kondice v terénu, je moţno domluvit návštěvu sportovního lékaře, 

který testuje zdravotní stav a kondici jedince přímo během činnosti, kterou vykonává. 

Cena takovéto sluţby se sjednává individuálně pro kaţdý subjekt zvlášť. 

 

2.4.5 Zákazníci 

Zákazníky Kliniky sportovní medicíny jsou lidé, kteří chtějí předejít zdravotním 

komplikacím, chtějí zlepšit svou výkonnost, zhubnout nebo se jedná o lidi, kteří jiţ 

pociťují nějaký zdravotní problém a rozhodli se jej řešit. 

Sluţeb sportovní medicíny vyuţívají také amatérské a profesionální sportovní 

kluby. Jako příklad můţeme uvézt extraligové regionální kluby HC Vítkovice Steel  

a HC Oceláři Třinec, druholigový fotbalový klub FC Hlučín nebo organizace 
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Sportovní gymnázium Ostrava, Centrum individuálních sportů Ostrava  

a Atletika Poruba o.s. 

2.4.6 Segmentace 

Zákazníci byli segmentování podle několika souvisejících kritérií. V prvé řadě 

šlo o to, zda je cíl jednotlivce zlepšit svůj výkon, zhubnout nebo zlepšit svůj zdravotní 

stav. Sekundárním kritériem segmentace byl způsob platby za sluţby, tedy zda platí 

jednotlivec sám nebo za něj úhradu platí sportovní klub. Segmenty jsou proto 

následující: 

1. Profesionální sportovci + sportovní kluby mládeže – platba: klub nebo 

organizace, cíl: zlepšit svůj výkon 

2. Amatéři jednotlivci + amatéři v klubech (oslovováni přes trenéry) – platba: 

jednotlivec, cíl: zlepšit svůj výkon 

3. Lidé hledající zdravý životní styl – platba: jednotlivec, cíl: zhubnout 

4. Starší lidé s problémy srdce – platba: jednotlivec (pojišťovna), cíl: zlepšit 

svůj zdravotní stav 

 

2.4.7 Popis konkurence 

Konkurence, která by se komplexností svých sluţeb a business modelem 

přímo podobala společnost Sportovní medicína, na trhu kde tato společnost působí, 

tedy severní a střední Morava, neexistuje. 

Odvozenou konkurencí jsou interní a kardiologické ambulance, rehabilitační 

střediska a nemocnice. Ţádný z těchto subjektů ale není schopen nahradit komplexní 

sluţby Kliniky sportovní medicíny rozsahem poskytovaných sluţeb, kvalitou 

personálu ani vybavením. 
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace 

Hlavním cílem marketingové komunikace je ovlivnění postojů zákazníků vůči 

našemu produktu, značce nebo firmě. Mnohdy však nejde jen o odmítavé postoje. 

Komunikace probíhá také se stálými zákazníky, s cílem posílit jejich zákaznickou 

loajalitu, nabídnout jim další produkty naší značky a podnítit je tak k dalším nákupům. 

[11] 

Klinika sportovní medicíny poskytuje svým klientům sluţby. Pro tvorbu 

marketingové komunikace, která je nezbytná pro zajištění ziskovosti společnosti, je 

nutné vzít v úvahu také speciální vlastnosti služeb. 

3.1 Vlastnosti služeb 

Sluţby definovali ve svých publikacích američtí autoři Kotler s Armstrongem a 

podstatu vystihli následně:  

„Sluţba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana můţe nabídnout 

druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce 

sluţby můţe, ale nemusí být spojena s hmotným produktem.“ [5, 10] 

Při tvorbě marketingového mixu nebo komunikačního mixu je nezbytné 

uvědomovat si odlišnosti sluţeb od hmotných výrobků, které tvoří charakteristické 

vlastnosti: nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost (heterogenita), pomíjivost  

a v neposlední radě nemoţnost vlastnit sluţbu. [13] 

3.1.1 Nehmotnost 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností sluţeb vůbec, odvíjejí se o ní 

další vlastnosti. Nehmotnost znamená, ţe kvalitu sluţby před koupí nelze otestovat 

smysly, na rozdíl od fyzických výrobků. Zákazník se proto zaměřuje na osobu 

poskytovatele, ostatní zákazníky, materiální prostředí apod. [9] 

Některých vlastností sluţeb často vyuţívá reklama k přesvědčení zákazníka. 

Jedná se např. o spolehlivost, důvěryhodnost a jistotu. Tyto vlastnosti ale zákazník 

můţe ověřit aţ při spotřebě dané sluţby. Nehmotnost sluţeb je častou příčinou, ţe 

se zákazník hůře orientuje v konkurenční nabídce. Měřítkem kvality je pak pro něj 
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nejčastěji cena a zákazník tak podstupuje značné rizika při nákupu. Proto  

se producenti sluţeb snaţí o co největší zhmotnění nabízené sluţby. [13] 

3.1.2 Neoddělitelnost 

Neoddělitelnost je další velice specifická vlastnost sluţeb a vyplývá z ní 

několik skutečností. Zákazníkovi záleţí na provedení sluţby konkrétní osobou. 

Zákazník a poskytovatel sluţby se také obvykle musí setkat na stejném místě  

a ve stejný čas, aby sluţba mohla být realizována. V některých případech zákazník 

nemusí být přítomen po celou dobu poskytování sluţby. [13] 

Zboţí bývá většinou nejprve vyrobeno, poté nabídnuto, prodáno a nakonec 

spotřebováno. Naopak u sluţeb působí neoddělitelnost tak, ţe sluţba je obvykle 

nejdříve prodána a pak je teprve produkována a současně spotřebována. [13] 

Zákazník je často spolu producentem sluţby a má společně s dalšími 

zákazníky vysoký vliv na kvalitu sluţby. Kvalitu sluţby tedy ovlivňuje jak poskytovatel, 

tak i samotný zákazník. [9] 

3.1.3 Proměnlivost (heterogenita) 

U sluţeb je zpravidla nemoţné nebo velmi obtíţné standardizovat nebo 

patentovat její konečnou podobu. Důvodem je společné působení poskytovatele 

sluţby a zákazníka. Není proto neobvyklé, ţe stejná sluţba je poskytnuta různým 

zákazníkům v odlišné kvalitě. Některé faktory lze eliminovat důsledným výběrem  

a školením zaměstnanců, jejich motivací, zjišťováním spokojenosti zákazníků  

a standardizací sluţeb. Naopak u hmotného výrobku lze nastavit kontrolní mechanik 

a snadno tak určit, který výrobek splňuje standard a který nikoliv. [13] 

Stabilní výstupy sluţeb zlepšují dobré jméno a image společnosti a zároveň 

upevňují postavení společnosti jako producenta těchto sluţeb ve vztahu  

ke konkurenci. Nejpřínosnějším efektem stabilních výstupů jsou naplněná očekávání 

zákazníků, jejich spokojenost a následná loajalita a kladné reference. [9, 13] 

3.1.4 Pomíjivost 

V případě, ţe je poptávka po sluţbách stálá, není pomíjivost sluţeb 

problémem, protoţe je snadné zabezpečit zaměstnance pro poskytování sluţeb  
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v předstihu. Jestliţe však existuje fluktuace poptávky, nastává pro společnosti, které 

poskytují sluţby nemalý problém. Nehmotnost sluţeb, která s pomíjivosti úzce 

souvisí, totiţ znamená, ţe sluţby nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo 

vracet. Tato situace proto vyţaduje intenzivní koordinaci poptávky a nabídky, 

flexibilitu při plánování kapacity a dostupnost sluţeb denní potřeby. Prvky 

marketingového mixu, které nejlépe umoţňují řízení nabídky a poptávky jsou cena  

a propagace. [6, 13] 

3.1.5 Nemožnost vlastnictví 

Tato vlastnost sluţby, tedy nemoţnost ji vlastnit, vyplývá z předchozích 

vlastností a to z nehmotnosti a pomíjivosti. Zákazník při koupi sluţby nezískává 

ţádné právo na vlastnictví této sluţby, kupuje si pouze právo na poskytnutí sluţby. 

Speciálním případem jsou veřejné sluţby, za které se neplatí přímo. Právo vyuţívat 

tyto sluţby, které jsou produkovány státem, náleţí osobám, jeţ platí daně popř. 

pojištění. [13] 

Velkoobchody ani maloobchody nefigurují jako distribuční kanály sluţeb. 

Pokud se prostředníci přece jenom objeví, vystupují zároveň jako spolu producenti 

sluţby. Tyto kanály jsou obvykle přímé a velmi krátké. [6] 

Vzhledem k různorodosti sluţeb je třeba pohlédnout na typické vlastnosti 

sluţeb i z jiného úhlu pohledu. Dle ekonomů Foota a Hatta lze vzdělávací sluţby 

zařadit do kvintetní skupiny sluţeb, které své příjemce mění a zdokonalují. V případě 

členění na základě prodejce lze státní školy zařadit do veřejného neziskového 

sektoru. Důleţité je také zaměření výuky na člověka (studenta) s vysokým kontaktem 

se zákazníkem. Zákazník musí v tomto případě přijít za sluţbou. [13] 

Ze speciálních vlastností sluţeb vyplývá potřeba specifického marketingového 

mixu. Pro marketingový mix sluţeb existuje celá řada různých rozšířených variant 

„4P“ (product-produkt, place-místo, price-cena, promotion-reklama), která se pouţívá 

pro hmotné produkty a výrobky v různém stádiu výroby. Asi nejpouţívanější je 

varianta dle Cowela, která obsahuje „7P“ (product-produkt, place-místo, price-cena, 

promotion-marketingová komunikace, people-lidé, physical evidence-materiální 

prostředí a process-procesy). [6, 13] 
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3.2 Marketingový mix ve službách 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichţ pomocí marketingový 

manaţer utváří vlastnosti sluţeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu 

můţe marketingový manaţer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouţí 

stejnému cíli: uspokojit potřeby zákazníků a přinést organizaci zisk. [12, 13] 

V minulosti se význam sluţeb silně podceňoval. Fyziokraté uznávali jako 

jedinou produktivní činnost zemědělství. Adam Smith zase popsal sluţbu jako statky, 

jeţ „neprodukují ţádnou hodnotu”. Za rovnocennou produktivní činnost k zemědělství 

povaţoval pouze výrobu výrobků. Jean Baptiste Say zase povaţoval za rovnocenné 

lidské činnosti zemědělství, výrobu i obchod. Aţ Alfred Marshall uvedl, ţe všechny 

činnosti produkující sluţby uspokojují potřeby. [6] 

Marketingový mix sluţeb obsahuje tzv. 7P, které je oproti standardnímu 

členění 4P rozšířeno o 3 prvky s ohledem na povahu sluţeb jako takových.  

Je to soubor nástrojů (kontrolovatelných prvků), jejichţ pomocí vytváří 

manaţer vlastnosti nabízených sluţeb. Cílem je uspokojit potřeby zákazníků  

a obdrţet zisk. Klasický marketingový mix 4P – produkt (product), cena (price), 

distribuce (place) a marketingová komunikace (promotion) se v důsledku specifických 

vlastností sluţeb ukázal jako nedostatečný. K tradičnímu marketingovému mixu proto 

přidáváme další 3P – materiální prostředí (physical evidence), lidé (people) a procesy 

(processes). Hlavní výhoda spočívá v moţnosti ovlivňovat kaţdý prvek 

marketingového mixu zvlášť, přičemţ ten ovlivňuje ty zbývající. [13] 

3.2.1 Produkt 

Produktem je vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho 

hmotných  

i nehmotných potřeb. Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo sluţbu (tzv. 

jádro produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, 

záruky, sluţby a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak 

produkt uspokojí jeho očekávání. Koncepce nabízené sluţby musí definovat výhody, 

kterými se organizace odlišuje od konkurence. 
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Pojem sluţba obsahuje tři prvky: 

Materiální prvky – jsou to hmotné prvky sluţby, sluţbu doplňují nebo 

umoţňují její poskytnutí. 

Smyslové požitky – rozpoznáme našimi smysly: zvuky, ticho, vůně, barvy. 

Psychologické výhody nabídky – subjektivní cítění pro kaţdého  

zákazníka. [13, 25] 

3.2.2 Cena 

Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. 

Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo moţnosti úvěru.  

Při poskytování sluţby mohou zákazníkovi vzniknout ještě alternativní náklady 

spojené s časem, fyzickým a psychickým úsilím. Vzhledem k nehmotnému 

charakteru sluţby, je cena důleţitým ukazatelem kvality. Rozhodující pro stanovení 

ceny je cena nákladů, úroveň koupěschopné poptávky, úloha ceny při podpoře 

prodeje, úloha ceny při snaze o soulad mezi reálnou poptávkou a produkční 

kapacitou v místě a čase. Cenová rozhodnutí jsou důleţitá jak pro vnímání hodnoty 

sluţby, tak i pro budování image. [13] 

3.2.3 Distribuce 

Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. Je tak 

důleţitou součástí vnímané hodnoty a uţitku sluţby pro zákazníka. Cílem distribuce 

je maximálně usnadnit přístupu ke sluţbě co největšímu počtu zákazníků. 

Rozlišujeme tři stupně interakce. Zákazník jde k poskytovateli sluţby, poskytovatel 

jde za zákazníkem, nebo probíhá sluţba na dálku. Výběr místa sluţby je 

kompromisem mezi potřebami producenta a poţadavky zákazníka a je nejdůleţitější 

v případě, ţe jde zákazník k poskytovateli. [13] 

3.2.4 Marketingová komunikace 

Pomáhá spotřebitelům lépe se orientovat na trhu, hodnotit nabízené sluţby  

a přispívá k hmatatelnosti sluţby. Marketing pouţívá celou řadu nástrojů 

komunikačního mixu. Jsou to reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public 
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relations, direct marketing a internetová komunikace. V současné době se prosazují 

nástroje jako marketing událostí, guerilla marketing, virový marketing a product 

placement. [13, 25] 

3.2.5 Materiální prostředí 

V důsledku nehmotné povahy sluţeb nedokáţe zákazník posoudit sluţbu 

dříve, neţ ji spotřebuje. Toto vnímané riziko zákazníkem se snaţí eliminovat prvky 

materiálního prostředí. Mezi tyto prvky patří vzhled budovy, zařízení interiéru, oděvy 

zaměstnanců aj. To vše pak navodí příznivé nebo nepříznivé očekávání zákazníka  

a představu o povaze sluţby, její kvalitě či profesionalitě provedení. [13, 25] 

3.2.6 Lidé 

Při produkci a dodávce sluţeb dochází ve většině případů ke kontaktům 

zákazníka s poskytovatelem sluţby – zaměstnancem. Lidé jsou proto významným 

prvkem marketingového mixu sluţeb a mají přímý vliv na jeho kvalitu. Výběr, školení, 

motivace zaměstnanců a stanovení určitých pravidel chování zákazníků je 

nezbytným předpokladem pro vytváření příznivých vztahů mezi zákazníky  

a zaměstnanci. [13] 

3.2.7 Procesy 

Zahrnují postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy a rutiny, pomocí nichţ 

je sluţba zákazníkovi poskytována. Roste jejich význam a stávají se proto 

konkurenční výhodou. Zákazník je vnímá jako součást dané sluţby, je pro něj tedy 

důleţité, aby plynuly bezporuchově a zvyšovaly celkovou kvalitu sluţeb. Rozlišujeme 

operace liniové (sled kroků pevně stanoven), zakázkové (pořadí prvků volí zákazník) 

a projektové (specifické). [13] 

3.3 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je základním stavebním kamenem marketingu. 

Podle Philipa Kotlera je marketing poznáním toho, co vyrábět nebo nabízet. Nelze si 

dost dobře představit, ţe bychom tohoto poznání mohli dosáhnout bez komunikace 

se zákazníkem a ţe bychom toto poznání mohli přeměnit v produkt nebo sluţbu bez 

komunikace uvnitř firmy. [11] 
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Úspěšná marketingová komunikace musí dodržovat některé zásady.  

Je proto nutné, aby marketingová komunikace byla: 

 oboustranná 

 vyváţená 

 etická 

Základem komunikačního mixu jsou tyto nástroje: 

 Reklama a propagace 

 Podpora prodeje 

 Public relations 

 Sponzoring 

 Přímý marketing 

Kombinací těchto nástrojů dosahují firmy svých marketingových cílů. 

Někdy jsou neprávem marketingové komunikace zuţovány na reklamu. 

Marketingová komunikace je termínem pro obor i činnosti zabývající se 

komunikací komerčních i nekomerčních sdělení pomocí marketingových prostředků. 

Tyto prostředky můžeme rozdělit na nadlinkovou a podlinkovou komunikaci. 

[11] 

3.3.1 Nadlinková komunikace - above the line (ATL) 

Nadlinkové komunikační aktivity někdy postrádají tvořivost, jsou ovšem 

stále nezbytnou součástí marketingové komunikace v případě, ţe chceme 

skutečně vyvolat masový zásah. ATL sloţky marketingové komunikace spojuje jedna 

věc - finanční náročnost. Tyto sloţky nedokážou přesně zacílit na koncového 

zákazníka, ale oslovují masy lidí. V některých případech to můţe vézt k tomu,  

ţe tato je tato jednosměrná komunikace přehlíţena a nezasáhne nikoho. [11] 
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Někdy je prakticky nemoţné rozlišit podlinky a nadlinky. Dobře to demonstruje 

internetová reklama, která je de facto hybridem mezi klasickou reklamou, přímým 

prodejem a podlinkou. Rozvoj nových metod propagace a jejich propojování 

rozmazává pomyslnou linku mezi ATL a BTL. [11] 

3.3.1.1 Složky ATL komunikace na českém trhu 

 Televizní reklama 

 Televizní sponzoring pořadů nebo znělek 

 Inzerce v tisku 

 Spoty v rádiu 

 Internetová reklama 

 Outdoorová reklama 

 Pohyblivá reklama na LCD obrazovkách ve městech 

 Reklama v kinech 

3.3.2 Podlinkou komunikace - below the line (BTL) 

Alternativou nebo doplňkem klasické nadlinkové reklamy je BTL komunikace. 

Jaký je tedy mezi nadlinkou a podlinkou? Jedna z definic hovoří o tom, ţe  

u podlinkových aktivit neplatíme masmédiím za jejich zveřejnění. To ovšem není 

přesné. Například chystaný event je vhodné podpořit nadlinkovou komunikací (třeba 

regionálním rádiem a tiskem, který zajistí potřebnou propagaci). [11] 

3.3.2.1 Složky BTL komunikace na českém trhu 

 Podpora prodeje  

 Osobní prodej 

 Event marketing a sponzoring 

 Public relations (vydávání PR článků, poskytování produktů  

do redakčních testů) 
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 Internetová propagace 

 POP a POS materiály (prostředky na podporu prodeje v místě prodej)  

Mezi POP a POS materiály řadíme stojany, paletové dekorace, modely 

produktů, nástěnné poutače, poutače na podlaze, drţáky vzorků, info lišty, 

vymezovače, oddělovače, LCD display. [11] 

Všechny tyto prostředky mají jen jediný účel - komunikovat se spotřebitelem 

ve chvíli, kdy zvaţuje nákup podobné kategorie výrobku. Neobtěţují ho tedy 

reklamou ve chvíli, kdy ji nepotřebuje. POP (point of purchase – místo nakupu)  

a POS (point of sale – místo prodeje) materiály mohou být jak uvnitř prodejen 

(indoor), tak vně (outdoor). [11] 

3.3.3 Komunikační proces 

Komunikační proces zahrnuje předání určitého sdělení nebo informace od 

jeho původce (zdroje) k příjemci. Metody, cíle a důvody takového sdělení mohou být 

různé. Tento proces můţe např. probíhat mezi nabízejícím a poptávajícím, mezi 

společností a jejími stávajícími i potencionálními zákazníky nebo mezi společností  

a dalšími zájmovými skupinami. Do těchto skupin řadíme všechny subjekty, na které 

mají společnosti a jejich aktivity vliv. Tyto subjekty mohou naopak ovlivňovat 

společnost samotnou. K těmto subjektům řadíme především zaměstnance, 

dodavatelé a obchodní partnery. Dále pak akcionáře, média, orgány veřejné správy, 

investory, oborové a profesní asociace, občanská sdruţení, neziskové organizace, 

nátlakové skupiny a místní komunity. [6, 7, 9] 

 odesilatel (zdroj komunikace) – sděluje zprávu 

 zakódování – převedení myšlenky do symbolické formy 

 sdělení – soubor odesílaných symbolů 

 médium – komunikační kanál, kterým je zpráva přenášena 

 dekódování – připisování významu symbolům, které jsou vysílaný 

odesilatelem 
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 příjemce – přijímá zprávu 

 zpětná vazba – odpověď, která se vrací ke zdroji komunikace 

 šum – zkreslené vlivy nebo poruchy během procesu komunikace 

Obrázek 3.1 - Proces komunikace 

 

Zdroj: [9] 

Na obrázku 3.1 je znázorněn lineární model komunikace. Tento model vychází 

z klasické informační teorie, která chápe komunikační proces především jako snahu 

o redukci informačních ztrát. [9] 

Marketingová komunikace začíná u zdroje. Ten vysílá kódovanou zprávu 

pomocí některého z médií. Příjemce zprávu dekóduje a poskytuje zdroji zpětnou 

vazbu. Pokud příjemce sdělení nepochopí, je to způsobeno chybou v některé z výše 

uvedených částí komunikace uvedených na obr. 3.1 nebo šumem, který komunikační 

proces často deformuje. [9] 

3.3.4 Plánování marketingové komunikace 

Strategické plánování marketingové komunikace je nepřetrţitý proces. Důvodů 

je hned několik. Marketingové prostředí je nestálé a neustále se mění. Kaţdá 

organizace (výrobní, obchodní, nezisková) musí myslet na budoucnost a právě 

strategické plánování je nástrojem k vytváření budoucnosti. Plány pomáhají stanovit 

cíle a zpracovat strategii k jejich dosaţení.  

Rozeznáváme pět hlavních etap strategického marketingového plánování:  
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3.3.4.1 Analýza tržní pozice organizace 

Zkoumá stávající trţní podíl organizace, velikost a vlastnosti trhů a hodnocení 

produktů organizace zákazníky. Dále provádí trţní segmentaci a zajímá se o vnitřní 

sílu a slabost organizace. Zaměřuje se přitom na provozní problémy, vyuţití 

personálních a finančních zdrojů, a to jak z hlediska kvantity, tak kvality. [13] 

3.3.4.2 Stanovení cílů organizace a cílů marketingu 

Jeden z klíčových nástrojů, který si musí kaţdá organizace vytvořit, aby byla 

její činnost nasměrována správným směrem. Např. organizace působící ve veřejném 

a neziskovém sektoru si kladou za cíl dosahování společenského uţitku a efektivní 

plnění účelu, ke kterému byly zřízeny. [13] 

3.3.4.3 Identifikace hodnocení strategických alternativ 

Stejných cílů lze dosáhnout různými způsoby neboli akčními plány. Výběr  

a stanovení akčních plánů je ovlivněno různými faktory. Proto si organizace vytváří  

a hodnotí moţné budoucí scénáře vývoje jak uvnitř organizace, tak uvnitř svého 

prostředí. [13] 

3.3.4.4 Zavádění zvolené strategie 

Po výběru strategické cesty k dosaţení cílů musí následovat operační plán, 

který podrobně definuje plány vyuţití jednotlivých prvků marketingového mixu. [13] 

3.3.4.5 Sledování a kontrola 

V poslední fázi je důleţitou a neoddělitelnou součástí strategického 

marketingového plánování sledování a následná kontrola. Sledování realizace plánu, 

interpretace příčin různých odchylek od plánů a úpravy plánů tak, aby stanovených 

cílů bylo skutečně dosaţeno. [13] 

3.3.5 Komunikační strategie 

Strategie komunikačního mixu lze rozdělit na dvě základní strategie – pull  

a push strategie. [6, 7] 
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Obrázek 3.2 - Komunikační strategie 

 

Zdroj: [10] 

Na obrázku 3.4 je znázorněno, jakým způsobem funguje strategie push (tlaku) 

a strategie pull (tahu). Strategie jsou podrobně popsány níţe. [6, 7] 

3.3.5.1 Strategie tlaku (push strategy)  

Komunikační strategie, která vyţaduje vyuţití prodejců a propagací směrem  

k obchodníkům, aby protlačila produkt distribučními kanály. Výrobce propaguje 

produkt velkoobchodníkům, velkoobchody jej propagují maloobchodům  

a maloobchodníci jej propagují spotřebitelům. Tento kanál je agresivnější neţ pull 

strategie. [6, 23] 

3.3.5.2 Strategie tahu (pull strategy)  

Tato komunikační strategie vyţaduje výdaje na reklamu a propagaci směrem 

ke spotřebitelům. Tím dojde k vytvoření spotřebitelské poptávky. Pokud je tato 

strategie úspěšná, ţádají spotřebitelé produkt po maloobchodech, maloobchody jej 

ţádají ve velkoobchodech a velkoobchody potom od výrobce. Tedy strategie 

s opačnou filozofií neţ strategie tlaku. [6, 23] 

3.3.6 Cíle marketingové komunikace 

Stanovení cílů marketingové komunikace je vţdy jedním z nejdůleţitějších  

a netěţších rozhodnutí. Musí vycházet ze strategických marketingových cílů a jasně 

směřovat k upevňování dobré pověsti. Dalšími faktory ovlivňujícími stanovení cílů je 

charakter cílové skupiny, na niţ je marketingová komunikace zaměřena, a také 



  
31 

stadium ţivotního cyklu produktu a značky. Mezi tradičně uváděné cíle marketingové 

komunikace patří následující výčet. [6, 23] 

 poskytnout informace 

 vytvořit a stimulovat poptávku 

 odlišit produkt (diferenciace produktu) 

 zdůraznit uţitek a přidanou hodnotu produktu 

 stabilizovat obrat 

 vybudovat a pěstovat značku 

 posílit image 

3.3.7 Komunikační mix 

Existuje nepřeberné mnoţství komunikačních nástrojů. Kaţdý má své silné  

a slabé stránky a nezaměnitelné rysy. Společnosti se snaţí tyto nástroje kombinovat 

tak, aby jim přinesly největší efekt při nejmenších nákladech. Komunikační mix se 

skládá z následujících forem komunikace. [13] 

3.3.7.1 Reklama a propagace 

Jedná se o formu placené neosobní komunikace, prostřednictvím které firma 

pomocí různých médií komunikuje se zákazníky. Reklama je rychle působícím 

podnětem k nákupu a pomáhá vytvářet dlouhodobou image. Reklama se s vývojem 

doby mění, především její zaměření. Zprvu se soustřeďovala na výjimečné vlastnosti 

produktu a nyní vyuţívá více emocionálních prvků a sociálních témat. [5, 12] 

Z hlediska objektu komunikace rozeznáváme reklamu: 

 výrobkovou – zvýrazňuje přednosti a výhody výrobku, tvoří pozici v myslích 

spotřebitelů a snaţí se odlišit od konkurenčních výrobků 

 institucionální – vyuţívá jak objektivní, tak symbolická fakta, jde o dobré 

jméno firmy 
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Podle ţivotního cyklu výrobku můţeme reklamu rozdělit na informativní, 

přesvědčovací, připomínkovou a srovnávací. Informativní reklama je pouţívána 

v zaváděcí fázi a základním cílem je poskytnutí informací o výrobku. Následuje 

reklama přesvědčovací, která se snaţí přesvědčit zákazníka ke koupi produktu. 

Pouţívá se ve fázi růstu a zralosti a můţe slouţit jako prostředek pro zvýšení 

preferencí. Připomínková reklama se vyuţívá ve fázi zralosti a jejím hlavním cíle je 

udrţení pozice značky na trhu a v povědomí spotřebitelů. Poslední srovnávací 

reklama srovnává produkt s konkurenčním výrobkem a vyzdvihuje jeho silné stránky 

a přednosti. [4, 11, 13] 

Reklamní kampaň 

 globální reklamní kampaň – jsou pouţívány stejné komunikační 

nástroje 

 globální reklamní kampaň upravená podle místních podmínek  

– komunikační nástroje jsou upravovány podle cílového trhu 

 reklamní kampaně připravené pouze pro vybraný cílový trh  

– reklamní kampaně pro posílení pozice tuzemských značek 

Formy reklamy 

 televizní reklama – oslovení širokého spektra diváků, nízké náklady na 

oslovení jednoho spotřebitele, vysoká kvalita prezentace, kombinace 

vizuálního a sluchového vjemu 

 tisková reklama – v Německu, Nizozemsku a Švédsku je vnímána 

jako významný zdroj informací, zacílení, důvěryhodnost, prestiţ, kvalita 

tisku 

 rozhlasová reklama – cenová dostupnost, regionální oslovení cílových 

skupin 

 venkovní reklama (outdoor) – trvalost působení, pruţnost a příznivá 

cenová relace 

 interiérová reklama (indoor) – přesné zacílení 
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 reklama v kinech 

 direkt mail 

 reklama na internetu – internetový marketing 

3.3.7.2 Podpora prodeje  

Jde o neosobní formu komunikace, která podporuje nákupní chování 

zákazníků a zvyšuje efektivnost prodeje. Podpora prodeje můţe na zahraničních 

trzích podléhat různým omezením. Omezení se můţe týkat např. druhu a velikosti 

vzorku, výše prémie či výhry, hodnoty poloţky přidávané k výrobku zdarma. [5, 12] 

Formy podpory prodeje 

 podpora na místě prodeje 

 dárkové a upomínkové předměty 

 výstavy a veletrhy - zaměřeno na firemní zákazníky, posilování firemní 

image, informace o aktivitách konkurence 

 vzorky – při uvádění nových výrobků na trh 

 kupony, prémie 

 soutěţe 

 obchodní známky, body 

 slevy 

 ochutnávky 

 speciální stánky 

3.3.7.3 Public relations 

Jedná se o účinnou formu nepřímé komunikace. Označení pochází 

z angličtiny a znamená „vztahy s veřejností“. Jejím cílem je vytváření pozitivních 

vztahů veřejnosti k firmě, ovlivňovat názory veřejnosti a budovat firemní kulturu  
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a identitu. Důleţitá je rovněţ zpětná vazba od veřejnosti. PR sleduje dlouhodobé cíle. 

PR jsou důleţitou sloţkou sociální komunikace a kontroly. [5] 

E.L. Bernays, otec zakladatel současného public relations, v úvodu svojí knihy 

Propaganda (1928) píše: „Vědomá a inteligentní manipulace názorů, organizovaných 

zvyků veřejné masy je významnou součástí fungování demokratické společnosti.  

Ti, kdo ovládají tyto, neviditelné„ společenské mechanismy, zakládají skrytou vládu, 

která je skutečnou vládnoucí silou naší země.“ PR má obrovskou sílu, špatné PR 

můţe přivézt společnost aţ ke krachu. [5, 13] 

Typickými nástroji PR jsou tiskové zprávy a tiskové konference, pomocí níţ 

ovlivňují vztahy s vládními institucemi, neziskovými organizacemi s ostatními firmami 

a se zaměstnanci. Tyto nástroje se pouţívají na veřejných akcích, večírcích, 

kulturních a sportovních akcích. Dalšími prostředky ke komunikaci PR jsou časopisy 

nebo výroční zprávy. [5, 13] 

 interní komunikace – přispívá k budování jednotné podnikové kultury 

 externí komunikace – budování dlouhodobých vztahu s firemním 

okolím 

Formy public relations 

 vnitrofiremní komunikace 

 webové stránky 

 prezentace v tisku, rozhlase, televizi 

 publicita 

 tiskové konference 

 informační sluţby pro veřejnost 

 sponzoring 

 pořádání speciálních akcí 
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 školení 

 účast na konferencích 

3.3.7.4 Sponzoring  

Hojně vyuţívaný nástroj komunikačního mixu, způsob jak se zviditelnit 

poskytnutím daru. Někdy je nesprávně zaměňován za PR. Principem sponzorství je 

poskytnutí financí či jiného prostředku, za niţ se dostává protisluţba. Výsledkem je 

publicita, která pomáhá budovat pozici značky ve společnosti v boji proti konkurenci. 

[5, 12]  

Sponzorovány jsou nejvíce oblasti sportu, vědy, výzkumu a vzdělávání, 

kultury, charitativní a jiné společenské aktivity. Sport přitom v současnosti vede. 

Významné sportovní události nesou často jméno sponzora přímo ve svém názvu, 

nebo mají více či méně partnerů. [12] 

3.3.7.5 Direct marketing 

Tento nástroj komunikačního mixu zahrnuje všechny činnosti, které 

představují přímý kontakt s cílovým zákazníkem. Umoţňuje rychlejší a osobnější 

oslovení cílové skupiny a zpětnou vazbu. Přímý marketing je neveřejný, aktuální, 

přizpůsobený a interaktivní. [5, 13] 

Formy direct marketingu 

 osobní prodej – nejpouţívanější forma, cílem je vytvoření 

dlouhodobého poštovního vztahu se zákazníkem, umoţňuje zohlednit 

kulturní odlišnosti a individuální potřeby zákazníka 

 pultový prodej 

 předvádění výrobků v domácnostech 

 prodejní výstavy a veletrhy 

 zásilkový prodej 

 telemarketing 
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 teleshopping – forma reklamních spotů, ve kterých jsou předváděny 

výrobky 

 direkt mail 

 online marketing 

3.3.8 Nové trendy využívané v marketingové komunikaci  

3.3.8.1 Event marketing 

Slovo event znamená doslova událost, záţitek, proţitek nebo představení. 

Event marketing spočívá v zinscenování záţitků, včetně jejich plánování  

a organizace v rámci komunikace. Tyto záţitky mají za úkol vyvolat psychické 

podněty, které podpoří image firmy. [7, 9] 

Podstata event marketingu 

 výjimečná událost 

 proţitek, který je vnímán více smysly najednou 

 komunikované sdělení 

 

3.3.8.2 Guerilla marketing  

Guerilla marketing se od klasického marketingu odlišuje hlavně tím, ţe se 

nespoléhá na velkorysý rozpočet, ale na neotřelost, inovativnost a moment 

překvapení. Guerilla marketérům nechybí zápal pro věc, kreativita a osobní zaujetí.  

Metody a postupy guerilla marketingu jsou vhodné zejména (ale ne výlučně)  

pro malé a střední firmy, které nemohou svým větším protivníkům konkurovat 

objemem vynaloţených prostředků na reklamu. Základem guerilla marketingu je 

slogan, který musí zaujmout. Charakteristické jsou také netradiční nosiče sdělení, 

jako je krabice od pizzy, toaletní papír apod. Podstatným prvkem je tedy nízká 

nákladovost a balancování na hranici legálnosti. [7, 9] 



  
37 

3.3.8.3 Virální marketing 

Virální marketing představuje veškeré marketingové aktivity, které spoléhají  

na samovolné šíření obsahu mezi lidmi. informací mezi lidmi. Virální marketing bývá 

často spojován s e-mail marketingem, protoţe Internet, a zejména pak elektronická 

pošta, je pro virální marketing ideálním médiem. Má velkou výhodu v rychlosti šíření 

a během několika dní lze zasáhnout např. celou Českou republiku. 

Základem virálního marketingu je dobrý nápad a originalita. Sdělení virálního 

marketingu bývá obvykle vtipné, mystifikující aţ parodující. Forma sdělení virálního 

marketingu je nejčastěji textová. Vyuţít se mohou ale i obrázky, flashové animace, 

hry, audio nebo video. V poslední době se k šíření sdělení pouţívají převáţně 

sociální sítě, které umoţňují sdílet videa (např. Youtube) a fotografie (např. Flicker). 

[7, 9] 

3.3.8.4 Mobilní marketing 

Mobile Marketing Association definuje mobilní marketing jako jakoukoliv formu 

marketingu, reklamy nebo sales promotion aktivity, cílenou na spotřebitele  

a uskutečněnou prostřednictvím mobilní komunikace. Mezi typické nástroje patří 

soutěţe s vyuţitím SMS, věrnostní systémy vyuţívající log a vyzváněcích tónů, 

podpora značky (vyuţití SMS, log a vyzváněcích tónů). [3, 9] 

S rozvojem chytrých telefonů, tabletů a aplikací pro tyto zařízení rostou také 

moţnosti online propagace pro společnosti. Podobně jako na webu je na mobilních 

verzích internetových stránek nabízen reklamní prostor. Největší český portál 

Seznam.cz uvádí, ţe od ledna 2011 do ledna 2012 se počet zobrazení mobilních 

stránek Seznam.cz zvýšil o 92 % na cca 192 000 000 stránek/měsíc. Návštěvnost 

se ve stejném období pak zvedla o 160 % na téměř 55 000 000 návštěv měsíčně. 

Zdroj: interní měřící systém Seznam.cz. 
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4 Metodika shromažďování dat 

4.1 Definování problému a cíle výzkumu 

V roce 2010 společnost Sportovní medicína a.s. prošla kompletním 

rebrandingem. Byl vypracován nový grafický manuál a prezentována nová vize 

společnosti. Mimo jiné byly také zavedeny nové komunikační nástroje a kanály. Byly 

tedy vynaloţeny nemalé prostředky, které měly pomoci v dalším růstu společnosti  

a penetraci na další trhy. 

Společnost se tedy rozhodla zhodnotit své dosavadní komunikační aktivity 

z hlediska získávání nových klientů a zvýšení povědomí a informovanosti 

profesionální a především amatérské sportovní obce. 

K vyhodnocení komunikačních aktivit poslouţí analýza sekundárních dat, 

které budou podkladem pro vytvoření nové komunikační strategie. 

4.2 Zdroje informací 

Při plánování i realizaci výzkumu a následném vyhodnocení, které bylo 

podkladem pro návrh nové komunikační strategie, byly vyuţitý výhradně sekundární 

informace.  

Sekundární informace byly čerpány jak z interních, tak z externích zdrojů. 

Externí zdroje sekundárních informací tvořily odborné publikace, mediální 

výstupy v novinách a časopisech a internetové stránky. 

Zdrojem interních sekundárních informaci byly interní materiály společnosti  

a konzultace s lékaři a zaměstnanci Sportovní medicíny a.s. Konkrétně analýza dat 

ze systému PC-Dokctor, z online databáze klientů, objednávkové knihy, návštěvní 

knih a vyšetřovacích dotazníků. 

4.3 Harmonogram činností 

Schéma činností jak probíhaly v čase je znázorněno v následujícím 

harmonogramu na obr. č. 4.1. 
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Obrázek 4.1 – Harmonogram činností 

Harmonogram činností 

Činnost 

Měsíce 

říjen 2011 listopad 2011 prosinec 2011 leden 2012 

Definice problému         

Plán výzkumu         

Sběr dat         

Zpracování dat         

Analýza dat         

Tvorba zprávy         
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4 Sběr dat  

Sběr dat proběhl v listopadu a prosinci roku 2011. Informace z dalších 

externích zdrojů byly postupně doplňovány v průběhu zpracování a analýzy dat.  

4.5 Zpracování shromážděných dat  

Před převedením do elektronické podoby byla zkontrolována správnost  

a aktuálnost dat a poté byly převedeny do programu Microsoft Excel, kde byly také 

vytvořeny tabulky a grafy potřebné k analýze.  

4.6 Problémy při shromažďování dat  

Problém nastal při analýze dat. Bylo totiţ nutné ošetřit duplicitní záznamy 

vyšetření. Vedle programu PC-Doctor, existují dvě objednávkové knihy, jedna  

na oddělení zátěţových testů a druhá na oddělení rehabilitace. Z objednávkových 

knih se poté data ručně přepisují do programu PC-Doctor. Nově pak přibyl online 

objednávkový systém s databází klientů pro některé vybrané zákroky.  

Nová databáze klientů, která je naplněna na online objednávkový systém měla 

totiţ původně zcela nahradit objednávkové knihy. Tento systém však naráţí  

na bariéry. Nedokáţe komunikovat s programem PC-Doctor a není nastaven pro 

všechny zákroky. Proto nyní dochází k částečnému duplicitnímu ukládání dat, coţ 

nemůţeme opomenout. 
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5 Vyhodnocení efektivity marketingové kampaně 

Společnost pouţívá ke své komunikaci nejrůznější prostředky a kanály. Vţdy 

se však snaţí o to, aby přínosy těchto aktivit byly pokud moţno měřitelné. Lze je pak 

snadno porovnat s vynaloţenými prostředky a zjistit zda jsou přínosem, či nikoliv. 

V souvislosti s tímto faktem přikládá společnost velkou váhu internetovému 

marketingu a jeho kanálům, které jsou lépe cílené a přímo měřitelné. Nezapomíná 

však ani na běţná masová média jako tisk a televize. 

5.1 Charakteristika komunikační kampaně 

Komunikační kampaň Kliniky sportovní medicíny se soustřeďuje do 2 hlavních 

linií. V té první a majoritní se snaţí upozornit na moţná rizika náhlého úmrtí, která 

hrozí jak profesionálním, tak amatérským sportovcům, ale také široké veřejnosti. 

K úmrtí můţe dojít při sportu nebo také při běţných činnostech. Tato oblast je 

stěţejní, a proto jí společnost věnuje v komunikaci více prostoru. Druhá linie 

komunikace se oproti té první soustřeďuje pouze na sportovce, kteří chtějí zvyšovat 

svou výkonnost. K tomu jim má napomoci zjištění fyzických předpokladů při 

zátěţovém testu a na základě výsledků poté doporučení správného tréninku  

na základě nastavení optimálních aerobních a anaerobních prahů a maximální 

tepové frekvence. Obsahuje také sdělení, ţe v případě špatného trénování se 

jedinec výkonnostně nejen nezlepší, ale můţe si způsobit zdravotní komplikace. 

Obecně zdůrazňuje společnost ve svých komunikačních aktivitách především 

kvalitu poskytovaných sluţeb, srovnatelnost se světovou špičkou v oboru  

a komplexnost zdravotnického zařízení, které soustřeďuje odborníky různých oborů 

medicíny pod jednou střechou. Hovoří o tom fakt, ţe se v ČR jedná o jediné zařízení, 

které má komplexně propojeny zátěţové testy a rehabilitaci, coţ je typické pro 

nejprestiţnější západoevropské kliniky. Často je také zdůrazňováno pouţití 

nejmodernějších postupů, poznatků a přístrojů a jejich srovnatelnost se světovou 

špičkou. 

Dále zdůrazňuje poslání Kliniky, tedy to, ţe byla zaloţena za účelem eliminace 

rizika náhlého úmrtí spojeného se srdečním onemocněním. Odkazuje se také na fakt, 

ţe v případě diagnostikování rizika zajistí klientovi efektivní léčbu v některém  
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ze špičkových kardiocenter na Moravě a pozitivní nález tedy automaticky neznamená 

vyřazení z aktivního sportovního ţivota. 

Společnost vyuţívala inzerci v masových médiích jako televize, rádio a tisk jen 

velmi zřídka. V průběhu roku 2011 upustila od tohoto trendu úplně a nezviditelňuje se 

v oblasti klasické inzerce placenou formou. Samotná publicita je totiţ zajištěna tím, 

ţe ve společnosti působí uznávaní odborníci. Ti jsou kontaktování médii, aby se 

vyjádřili k určitému lékařskému tématu nebo aby byli hosty některého z televizních 

pořadů. Společnost je vnímána jako thought leadership, tedy jednička ve svém 

oboru, která udává trendy, a ostatní ji následují. 

5.2 Analýza současného stavu marketingové komunikace 

5.2.1 Corporate design 

Na konci roku 2009 zadala společnost Sportovní medicína a.s. výběrové řízení 

na tvorbu corporate identity. Zakázku získala společnost KANIA BROTHERS, s.r.o., 

která vytvořila pro Sportovní medicínu logomanuál a grafický manuál. Při představení 

nového loga došlo také ke změně názvu na Klinika sportovní medicíny. Nové logo, 

oproti tomu původnímu, odráţí kvalitu sluţeb poskytovaných společností Sportovní 

medicína a.s. a dodává svým ztvárněním punc „západoevropské“ moderní kliniky. 

Mimo jiné také přesněji vystihuje podstatu poskytovaných sluţeb a jejich spojitost 

s lékařským oborem sportovní medicíny. Na obrázku č. 5.1 a 5.2 můţeme jednotlivá 

loga porovnat. 

 Obrázek 5.1 – Původní logo společnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: [20] 

5.2.2 Webové stránky 

Se změnou corporate designu se změnila i podoba webových stránek. 

Zastaralou webovou prezentaci nahradil plně profesionální web s originálním 

grafickým návrhem. Nový web se vytvářel v součinnosti s pracovníky Sportovní 

Zdroj: [20] 

Obrázek 5.2 – Nové logo společnosti  
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medicíny, Struktura a celá koncepce webu proto byla koncipována tak,  

aby přehledně a rychle poskytla potřebné informace jak laické, tak i odborné 

veřejnosti. Web je rozdělen do několika sekcí, kombinuje horizontální a vertikální 

menu. Na jednotlivých stránkách jsou pouţity záloţky, které odkazují na jednotlivá 

místa na stránce a napomáhají tak ke snadné orientaci v obsahu. 

Dominanta webu na hlavní stránce se nachází uprostřed, kde je umístěn 

rychlý rozcestník, který obsahuje čtyři sekce (Co je to sportovní medicína, Online 

objednávka, MUDr. Radan Gocal píše… a Aktuality), dále flashové okno a výpis tří 

posledních aktualit. Tento prostor má za úkol představit lékařský obor Sportovní 

medicína, komunikovat vizi, sluţby, aktuality a speciální nabídky Kliniky sportovní 

medicíny. 

Web je napojen na intuitivní redakční systém, pomocí nějţ mohou obsah webu 

jednoduše měnit a aktualizovat samotní zaměstnanci, protoţe nevyţaduje zvláštních 

dovedností z oboru IT. Web dále obsahuje celou řadu speciálních aplikací. 

Návštěvníkům webu je umoţněno dostat se do objednávkového formuláře 

pomocí jednoho kliknutí ze kteréhokoliv místa na webu pomocí dobře umístěného  

a nápaditého tlačítka.  

5.2.2.1 Kontaktní formulář 

Pomocí kontaktního formuláře mohou návštěvníci webu jednoduše 

kontaktovat poţadovaného pracovníka Sportovní medicíny pomocí emailu, po 

odeslání vyplněného formuláře je pracovníkovi zaslán email s dotazem a také 

zkrácená verze dotazu na mobil. Dotaz je moţno zaslat na sekretariát nebo cíleně 

některému z pracovníků společnosti. 

5.2.2.2 Online poradna 

Pomocí online poradny se lze dotázat na zdravotní problém z oblasti sportovní 

medicíny, který uţivatele trápí. Poté co lékař dotaz zodpoví, tento dotaz se zobrazí 

na webu a současně je odpověď zaslána uţivateli, který dotaz poloţil, do jeho 

emailové schránky. Klient tak můţe před samotným vyšetřením získat doplňující 

informace a lékař jej naopak můţe přímo oslovit a doporučit mu vyšetření, v případě, 

ţe je to ţádoucí. 
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Na dotazy z oblasti sportovní medicíny, echokardiografie a zátěţových testů 

odpovídá sportovní lékař MUDr. Radan Gocal. Dotazy z oboru fyzioterapie zase 

zodpovídají MUDr. Jana Vlčková, Ph.D. a Lada Jarošová, DiS. Ukázka dotazu a 

odpovědi na něj je na obr. č. 5.3. 

Obrázek 5.1 - Online poradna 

 

Zdroj: [20] 

5.2.2.3 Online objednávka 

Přes web se lze také jednoduše objednat na poţadované vyšetření pomocí 

online objednávky. Online objednávka je napojena na interní systém, který obsahuje 

databázi klientů. Tento systém spravuje staniční sestra. Systém přehledně zobrazuje 

časy jednotlivých vyšetření, ve kterých se zaměstnanci mohou snáze orientovat. 

Systém sleduje historii klientů, datum jejich posledního vyšetření a po určité době 

automaticky zašle klientovi email s upozorněním, ţe od jeho posledního vyšetření 

uplynula určitá doba a on by měl podstoupit nové vyšetření. Systém je technologicky 

velmi propracovaný a obsahuje řadu dalších speciálních funkcí. 

Tlačítko pro online objednávku je umístěno pod menu, které se nachází vlevo. 

Na webu jsou intuitivně umístěny také menší tlačítka pro objednávku, a to  

u jednotlivých vyšetření. U těchto tlačítek jsou jiţ nastaveny některé parametry 

objednávky, jako typ vyšetření, coţ pro uţivatele představuje zjednodušení. 
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Obrázek 5.2 - Online objednávka 

 

Zdroj: [20] 

5.2.2.4 Sociální sítě 

Web Sportovní medicíny je propojen se sociálními sítěmi jako Facebook, 

Twitter, Youtube a Google+, kde má společnost zřízeny své oficiální profily. Sociálně 

sítě jako například Facebook nebo Twitter umoţňují snadné získání nových 

zákazníků nebo uţivatelů, kteří doporučují sluţby nebo výrobky společnosti, 

YouTube je zase zaměřen na sdílení video obsahu. 

Skrze tyto sítě komunikuje společnost se svými zákazníky a rychle a cíleně je 

tak informuje o novinkách a cíleně je oslovuje s různými nabídkami. Cílení je  

na Facebooku i Twitteru velmi dobré, jelikoţ lze zákazníky třídit dle věku, pohlaví, 

bydliště či zájmů. 

Profily na jednotlivých sociálních sítích jsou přizpůsobeny vzhledu webových 

stránek a působí tak jednotným designem. 

Na kanále Youtube společnost vystavuje video prezentace z různých 

mediálních výstupů a také reportáţe ze závodů, kterých se účastní jako partner. Tyto 

aktivity jsou pozitivně vnímány veřejností a budují pevný vztah se zákazníky. 
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5.2.3    Reklama a propagace 

Společnost Sportovní medicína a.s. má velmi detailně propracované  

a zacílené reklamní kampaně, které se velkou částí podílejí na úspěchu společnosti 

jako takové. Společnost vyuţívá celou řadu nástrojů propagace tak, aby zdůraznila 

jedinečnost svých produktů a přilákala tak zákazníky. 

Společnost nejčastěji vyuţívá internetovou reklamu, podporu prodeje  

a public relation. Setkáme se také s outdoorovou reklamou, direct marketingem  

a osobním prodejem. Společnost, respektive její zaměstnanci, se zúčastnili několika 

televizním pořadů a rozhlasových vysílání, ty ovšem nelze povaţovat za klasickou 

reklamu. Přesto měly tyto aktivity zcela nepochybně vliv na budování značky 

společnosti a její formování do pozice Thought Leadera v oboru. 

5.2.3.1 Internetový marketing 

Základem efektivního internetového marketingu bylo vytvořit přehledné 

webové stránky, které jasně a přehledně komunikují vizi společnosti a poskytují 

návštěvníkům přidanou hodnotu v podobě nejrůznějších sluţeb jako online 

objednávka nebo online poradna. 

Po tomto kroku společnost přistoupila k propagaci samotných stránek, 

k čemuţ vyuţila jak placené, tak i neplacené kanály. Příkladem placených kanálů je 

PPC reklama (platba za kliknutí - anglicky pay-per-click). PPC reklama je jedním  

z nejefektivnějších nástrojů moderního internetového marketingu. Tento systém 

účtuje klientovi pouze za skutečné příchozí návštěvníky, nikoliv za počet zobrazení či 

časové období jako je tomu např. u bannerové reklamy nebo přednostních zápisů  

v katalozích. Společnost vyuţívá PPC systém vyhledávače Seznam.cz, který se 

nazývá Sklik. 

Dalšími kanály na internetu jsou sociální sítě Facebook, Google+, Youtube  

a Twitter, na kterých probíhá trochu specifická forma komunikace, jelikoţ se jedná  

o mladší publikum. Jsou zde pravidelně aktualizovány informace, přidávány 

fotografie, videa apod. 
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Dále to jsou bannery, kde společnost razí filozofii výměny odkazů mezi 

tematicky souvisejícími weby, registrace do katalogů a SEO optimalizace. Viz příloha 

č. 3. 

5.2.3.2 Televize 

V několika lokálních a celostátních médiích se představili sportovní lékař 

MUDr. Radan Gocal a fyzioterapeut Lada Jarošová, DiS. 

MUDr. Radan Gocal v pořadu Dobré ráno České televize, v TV Local plus  

a v internetovém pořadu TV Medicína. Lada Jarošová, DiS. Vystoupila v TV Local 

plus a v pořadu České televize Sama doma. Viz příloha č. 4. 

5.2.3.3 Rozhlas 

Sportovní lékař MUDr. Radan Gocal byl hostem magazínu LÉKÁRNA 

Českého rozhlasu Ostrava, kde hovořil o nebezpečí vyplývajícího z vysokého tlaku, 

skrytých srdečních vad, přetěţování organismu a nesprávné pohybové aktivity. 

Záznam vystoupení viz příloha č. 5. 

5.2.3.4 Tisk 

Klinika sportovní medicíny, potaţmo její zaměstnanci, jsou často citování 

v prestiţních denících, časopisech a na internetových portálech, výčet je uveden níţe 

v příloze č. 6. 

5.2.4 Podpora prodeje 

Podpora prodeje se týká především klientů na B2B trhu. Sportovní sdruţení  

a nejrůznější společnosti mají trvale zvýhodněné podmínky oproti jednotlivcům.  

U jednotlivců se slevové akce typu 2+1 pouţívají jen nárazově v období, kdy je 

potřeba maximálně vytíţit kapacitu Kliniky. 

5.2.5 Public relation 

Public relation probíhá na několika frontách. Začíná u vnitropodnikové 

komunikace a končí informačními vztahy s veřejností. Výčet PR aktivit společnosti je 

uveden níţe. 
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5.2.5.1 Společenské akce 

zástupci společnosti se kaţdoročně účastní předávaní cen nadějným 

talentovaným sportovcům z organizace CISO, jako lékařský dozor se účastní 

nejrůznějších závodů a přednáší na prestiţním závodě Beskydská Sedmička, kde 

spolupracuje s Liborem Uhrem. 

5.2.5.2 Akce pro veřejnost  

Společnost pořádá jednou ročně den otevřených dveří, návštěvníci si mohou 

na Klinice vyzkoušet nejrůznější přístroje a po celou dobu jim je k dispozici personál, 

který odpovídá na dotazy nejrůznějšího typu. 

5.2.5.3 Školení  

V prostorách Kliniky probíhá zpravidla jednou za dva měsíce interní školení 

pro zaměstnance. Zároveň se jednotliví zaměstnanci školí externě na náklady Kliniky 

sportovní medicíny. 

5.2.5.4 Vnitrofiremní komunikace 

Komunikace v rámci společnosti je na velmi dobré úrovni. Zaměstnanec je 

povaţován za základ společnosti a jejího know how, kolektiv je sloţen z 10 

zaměstnanců, mezi kterými je přátelská aţ rodinná atmosféra. 

5.2.5.5 Webové stránky 

Web je originální, přehledné a informativní. Poskytuje uţivateli komfort  

a ten se k poţadované informaci dostane maximálně na dva kliky myší. 

5.2.6 Sponzoring 

Společnost Sportovní medicína vystupuje jako partner na nejrůznějších 

sportovních akcích od závodů na kole, přes orientační běh aţ k závodům 

v kulturistice. Na těchto akcích věnuje vítězům poukazy na komplexní sportovní 

vyšetření. Cena jednoho vyšetření je 1400 Kč. 
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5.2.7 Direct marketing 

5.2.7.1 Osobní prodej 

Probíhá přímo v prostorách Kliniky, jde o doporučení klienta do partnerského 

fitness centra, kde můţe pod odborným dohledem zvyšovat svou kondici nebo je mu 

nabídnuto další vyšetření, případně různé vitamíny na přírodní bázi a doplňky stravy 

5.2.7.2 Zásilkový prodej 

Společnost nabízí také zásilkový prodej různých vitamínu na přírodní bázi  

a doplňků stravy. 

5.2.7.3 Direkt email 

Tento nástroj se pouţívá k oslovení stávajících zákazníků, systém 

automaticky kontroluje databázi klientů a odešle přesně cílený email se sdělením, 

kdy by se měl nechat klient znovu otestovat. 

5.2.7.4 Online marketing 

V poslední době se prosazuje zejména social media marketing. Například na 

sociální síti Facebook (www.facebook.com/sportovnimedicina) má společnost téměř 

500 fanoušků (viz obr. č. 5. 5), jejich počet roste samovolně, můţeme tedy říct, ţe se 

jedná fanoušky se zájmem o sluţbu a vztahem k ní. Společnost s nimi dlouhodobě 

buduje pevné pouto a navazuje dialog. Mezi oblíbenými stránkami FB profilu má 

Kliniku sportovní medicíny řada ostatních společností a Klinika tak získává další 

cenné zpětné odkazy. 

Obrázek 5.5 – Facebook profil Kliniky sportovní medicíny 

 

Zdroj: [20] 

http://www.facebook.com/sportovnimedicina
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6 Návrh marketingové komunikace  

6.1 Vyhodnocení komunikačních aktivit 

6.1.1 Corporate design 

Corporate design je nastaven velice dobře. O jeho vytvoření se zaslouţil 

uznávaný grafik Georgi Stojkov ze společnosti KANIA BROTHERS, s.r.o., který má 

na svědomí např. nové grafické zpracování televizního hudebního pořadu Medúza, 

návrh a zpracování komplexní prezentace "Mistrovství světa sledge hockey 2009" 

nebo grafický design festivalu Colors of Ostrava. 

Náklady na realizaci grafického manuálu byly vyčísleny přibližně na 

30 000 Kč. Tato částka je ve srovnání s konkurencí a také faktem, ţe grafický 

manuál odstartoval novou éru a vizi společnosti a její vnímání mezi veřejností 

přijatelná. 

Doporučení: 

Společnost musí dbát o to, aby udrţela nastavený trend, dále prohlubovala 

integraci jednotlivých prvků a navenek působila kompaktně jako špičková Klinika, 

která poskytuje nadstandardní sluţby srovnatelné se západoevropskými klinikami. 

Dopomoci k tomuto úkolu má výše zmíněný vypracovaný grafický manuál, kde jsou 

přesně definovány jednotlivé prvky corporate designu jako písmo, barvy, pouţití a 

umístění loga, vizitky, sloţky, reklamní předměty a mnoho dalších. 

V konečném důsledku je to právě spojení jednotlivých prvků společnosti a 

lidského faktoru, coţ tvoří vnímanou image společnosti. Proto je důleţité klást velký 

důraz při vybírání nových zaměstnanců, především vysvětlit jim vizi a zajistit aby tuto 

vizi přijali za svou. 

6.1.2 Webové stránky 

6.1.2.1 Online rezervační systém 

Systém zaevidoval za celé období (od června 2010 do konce března 2012) 

1825 online objednávek. Celková částka těchto výkonů je 1 068 783 Kč. Systém je 

velice rychlý, pruţný a do jisté míry nahradil objednávkovou knihu, do které sestry 
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zapisovaly objednávky manuálně a ušetřil jim tak čas. Ukázka databáze je na obr.  

č. 6.1. 

Obrázek 6.1 - Přehled výkonů v novém online rezervačním systému 

 

Zdroj: [20] 

Doporučení: 

Doporučuji doplnit systém o integrovaný objednávkový kalendář, který by 

nahradil obě dvě objednávkové knihy a zároveň umoţňoval export do programu PC-

Doctor. 

Obrázek 6.2 - Náklady na vytvoření webové prezentace 

Webová prezentace - seznam prací 

Vytvoření webu grafický návrh, kódování, programování 15 200 Kč 

Programátorské práce objednávkový systém, správa klientů 9 900 Kč 

Celkem   25 100 Kč 

Programátorské práce (odhad) 
úprava systému správy klientů, 
implementace potřebných modulů 

7 600 Kč 

Zdroj: [20], vlastní zpracování 

Náklady, na webovou prezentaci činí v současné době 25 100 Kč, jak uvádí 

obr. č. 6.2. Programátorem, který vypracoval webovou prezentaci, odhadnul cenu 

následných programátorských prací za úpravu systému správy klientů  

a implementaci všech potřebných modulů 7 600 Kč. Tyto náklady jsou zanedbatelné 
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ve srovnání s úsporami času zaměstnanců, které by tato investice přinesla.  

Na obrázku č. 6.3 uvádíme ceník programu PC-Doctor.  

Obrázek 6.3 - PC-Doctor ceník 

PC-Doctor - ceník platný od 1. 1. 2012 

Produkt Cena licence Instalace Podpora  

PC DOKTOR® NIS základní systém pro 
Windows 

21 900 Kč 4 000 Kč 8 370 Kč 

PC DOKTOR® NIS rozšíření o další 
systém 

16 400 Kč 1 000 Kč 2 070 Kč 

PC DOKTOR® NIS rozšíření o vykazování 
ošetřovatelské péče 

3 900 Kč 500 Kč 1 560 Kč 

Zdroj: [18], vlastní zpracování 

Společnost měla na začátku svého podnikání ambice vyvinout svůj vlastní 

systém a nahradit tak program PC-Doctor. Je nutno podotknout, ţe ač se zdá systém 

zastaralý, je naopak velmi propracovaným a sofistikovaným řešením pro celou řadu 

lékařských zařízení. Cena vývoje systému PC-Doctor se pohybuje v řádech miliónů. 

Vývoj vlastního systému by trvalo řadu let, nemluvě o legislativních 

překáţkách a jednáních s pojišťovnami. Tato investice by byla ztrátová, rozhodně 

nedoporučuji. 

6.1.2.2 Statistiky Google Analytics 

Ze statistiky Google Analytics na obr. č. 6.4 je patrné, které stránky na webu 

jsou nejvíce navštěvovány a tedy jaké informace návštěvníky zajímají. Hlavní stránky 

byla zobrazena více neţ 30 000 krát. O tom jak se návštěvník na webu pohybuje, 

vypovídají další statistiky. Můţeme konstatovat, ţe zákazníci na webu hledají obecné 

informace typu: kontakt, nabízené sluţby, ceny sluţeb, informace o klinice apod. [3] 

Zajímavé pro nás jsou ale především pozice 7, 8, 9 a 13. Jedná se totiţ  

o nové sekce, které byly doplněny v průběhu. Pro návštěvníky mají velkou cenu 

osobní zkušenosti ostatních jedinců. Dokládá to fakt, ţe stránka online poradny byla 

zobrazena cca 8 000krát, příběhy našich pacientů, nejčastější dotazy a příběhy  

ze ţivota měly dohromady přes 16 000 zobrazení. [3, 8] 
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Obrázek 6.4 - Zobrazení jednotlivých stránek webu 

 

Zdroj: [20], vlastní zpracování 

Další statistiku, kterou společnost sleduje, jsou zdroje návštěvnosti,  

obr. č. 6.5. Web je určen především českým klientům a je dostupný pouze v češtině. 

Statistika ukazuje, ţe i přes stále stoupající vliv vyhledávače Google vyuţívá většina 

lidí v České republice internetový vyhledávač Seznam. [3] 
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Obrázek 6.5 – Zdroje návštěvnosti webu 

 

Zdroj: [20], vlastní zpracování 

Nejdůleţitějším poznatkem je fakt, ţe téměř 30 000 uţivatelů zobrazilo stránky 

společnosti přes vyhledávač Seznam (statistika je ošetřena o placený reklamní PPC 

systém Sklik). Dokládá to důleţitost SEO optimalizace. Na základě optimalizace 

webu na vybraná klíčová slova se web zobrazí v přirozených výsledcích vyhledávání 

při zadání těchto slov. Čím je pozice vyšší, tím je větší šance dostat uţivatele na 

web. [3] 

Obrázek č. 6.6 ukazuje vybraná klíčová slova a jejich pozice ve vyhledávačích 

Seznam.cz a Google.cz. Jedná se o nejlépe hodnocená slova. Cílem by mělo být 
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vţdy minimálně umístění na první straně vyhledávání, tedy do desáté pozice. Vidíme, 

ţe ve vyhledávači Seznam.cz se na první straně nachází celkem pět, ve vyhledávači 

Google se ale stejná slova zobrazují v nejlepším případě aţ na druhé straně 

vyhledávání.   

Obrázek 6.6 - Přehled klíčových slov a jejich pozic ve vyhledávačích 

Klíčové slovo 
Pozice ve vyhledávačích 

Seznam.cz Google.cz 

Zátěţový test 2. pozice 42. pozice 

Echokardiografie 2. pozice 11. pozice 

Spiroergometrie 5. pozice 26. pozice 

Spiroergometrické vyšetření 1. pozice 19. pozice 

Aerobní práh 4. pozice 17. pozice 
Zdroj: [20], vlastní zpracování 

Obrázek 6.7 zase ukazuje, přes která klíčová slova se návštěvníci dostali  

na web Sportovní medicíny. 

Obrázek 6.7 – Klíčová slova přes která návštěvník vstoupil na web 

 

Zdroj: [20], vlastní zpracování 

Doporučení: 

Z předchozích 2 obrázků, č. 6.6 a 6.7, je tedy patrné na která klíčová slova by 

se společnost měla zaměřit. Doporučuji SEO optimalizaci pro vyhledávač Google  
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na slova uvedená na obr. 6.6 a navíc přidat slova „vysoký krevní tlak“ a „rehabilitace 

ostrava“. Můţe se stát, ţe ani po optimalizaci se nepodaří ve vyhledávači Google 

dosáhnout pozic na první stránce vyhledávání. V takovém případě bych znovu 

navrhnul pouţití reklamního systému Google Adwords. Při stanovení denního 

rozpočtu a sledování konverzí, podobně jako v systému Sklik, lze snadno změřit, 

který inzerát je rentabilní a nastavení dále upravovat. V následující tabulce č. 6.8 jsou 

vyčísleny náklady tohoto opatření. Ceny jsou orientační, vţdy záleţí na rozsahu 

jednotlivých kampaní a inzerátů.  

Obrázek 6.8 - Přehled klíčových slov a jejich pozic ve vyhledávačích 

Náklady spuštění 
Google Adwords 

Seznam prací Cena 

Jednorázový poplatek 
agentuře 

Nastavení systému, výběr klíčových slov, 
sestavení inzerátů, sestavení kampaní 3 000 Kč 

Paušální poplatek 
agentuře (měsíčně) 

Úprava inzerátů, úprava ceny za proklik, 
celková optimalizace 1 500 Kč 

Zdroj: [20], vlastní zpracování 

V příloze č. 2 se nacházejí inzeráty, které sportovní medicína pouţívá 

v systému Sklik. Tyto inzeráty by bylo moţné upravit a pouţít i pro systém Adwords  

a ušetřit tak náklady. 

6.1.2.3 Linkbuilding 

Linkbuilding neboli budování zpětných odkazů je dalším velice účinným 

nástrojem internetového marketingu. Společnost je zaregistrovaná ve stovkách 

katalogů, kde je uveden její stručný popis a odkaz na web. Společnost si také pečlivě 

vybírá subjekty, se kterými si v rámci barteru vyměňuje bannery. Pro společnost jsou 

klíčoví zejména tito partneři: Moje ambulance (www.mojeambulance.cz), Fitness 

centrum (www.budufit.cz) a partnerství s horolezcem Liborem Uhrem, který jako 

druhý Čech v historii, vystoupil na druhou nejvyšší horu světa (www.liboruher.cz, 

www.beskydskasedmicka.cz, www.lh24.cz). Z výše uvedených webových prezentací 

se na web Sportovní medicíny dostalo více než 5 000 návštěvníků, viz obr. č. 6.5. 

Doporučení: 

V poslední době uzavřela Klinika Sportovní medicíny další partnerství  

a vyměnila si odkazy s dalšími subjekty, viz www.sportovnimedicina.cz/partneri. 

Doporučuji revizi těchto kroků a rozvázat partnerství s některými weby, které jednak 

http://www.mojeambulance.cz/
http://www.budufit.cz/
http://www.liboruher.cz/
http://www.beskydskasedmicka.cz/
http://www.lh24.cz/
http://www.sportovnimedicina.cz/partneri/
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tematicky nesouvisí se Sportovní medicínou a které mají nízké hodnocení 

vyhledávači, tzv. Srank a PageRank. Takovéto weby mohou mít negativní vliv  

na hodnocení webu Sportovní medicíny. 

6.1.2.4 Kontaktní formulář 

Splňuje svoji základní funkci, tedy moţnost z jednoho místa rychle a cíleně 

kontaktovat s dotazem konkrétního pracovníka Sportovní medicíny. 

Doporučení: 

Navrhuji rozšířit kanály komunikace a nabídnout klientům další moţnosti 

snadné a rychlé komunikace. Například na sociální síti Facebook vyuţít aplikaci 

FBML a umístit na profil kontaktní formulář. Dále pouţít na webu aplikaci Live 

Support, kterou pouţívá celá řada známých webů. Tato aplikace funguje podobně 

jako live chat. Hitem v poslední době je také moţnost volání přes program Skype. 

Všechny tyto opatření nepředstavují velké náklady, v podstatě je pouze potřeba 

delegovat správu těchto nových kanálů někomu ze zaměstnanců Sportovní medicíny. 

6.1.2.5 Online poradna 

Tento nástroj se ukázal jako velmi účinný. Bylo zodpovězeno téměř 200.  

Na základě kontroly databáze emailu se zjistilo, ţe 36 emailů, které jsou evidovány u 

klientů, kteří podstoupili nějaké vyšetření, se shoduje s emaily, které byly pouţity při 

dotazování v online poradně. Můţeme tedy konstatovat, ţe přibliţně 18 % klientů, 

kteří se dotazovali v online poradně, nakonec podstoupili na Klinice jedno 

z vyšetření.  

Doporučení: 

Dotazy jsou však mnohdy velice rozsáhlé a zaměstnanci stráví spoustu času 

jejich zodpovídáním. Navíc se dotazy často opakují a dochází k duplicitám. Navrhuji 

dotazy rozdělit dle tematických okruhů a přesunout je do sekce „Vaše dotazy“, v této 

sekci budou moci klienti jednoduše najít odpověď na jejich otázky a v případě, ţe se 

v sekci podobný dotaz nacházet nebudu, mohou vyuţít kontaktního formuláře. 
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6.1.3 Reklama a propagace 

6.1.3.1 Internetový marketing 

Společnost inzeruje ve vyhledávačích Seznam, pouţívá tedy reklamní 

systémy Sklik. Do PPC reklamy investuje 3 000 Kč měsíčně.  

Doporučení: 

Doporučuji navýšit rozpočet na 4 000 Kč měsíčně a navíc začít inzerovat  

i v systému Adwords s rozpočtem 2 000 Kč měsíčně. Adwords je reklamní systém 

vyhledávače Google. [1] 

Důvod proč navrhuji dvakrát větší rozpočet pro systém Sklik spočívá  

ve vyšším vyuţívání vyhledávače Seznam v České republice a také skutečnosti, ţe 

oproti systému Adwords jsou zde niţší náklady na proklik. Za niţší náklady lze tedy 

vygenerovat větší návštěvnost. Dále navrhuji navýšit denní limit během prvních tří 

pracovních dnů kaţdého týdne, jelikoţ v tyto dny je dle statistik nejvyšší návštěvnost 

internetu obecně. A naopak doporučuji sníţení limitu o víkendech a svátcích, kdy 

uţivatelé tráví na internetu nejméně času. [1] 

S rozšířením rozpočtu je nutné pravit nastavení kampaní, inzerátů a klíčových 

slov. Po analýze doporučuji zaměření na oblast „long tail“, neboli česky – dlouhý 

ocas. Jedná se o delší větné celky, které vedou k přesnějšímu zacílení a zvětšují 

pravděpodobnost akce uţivatele na webu. Akcí máme na mysli v našem případě 

objednávku, konzultaci nebo poloţený dotaz. Příkladem takového long tailu je např. 

rehabilitace Ostrava, echokardiografie Ostrava nebo zátěţové testy v Ostravě. 

Na následujícím obrázku č 6.9 můţeme vidět přehled kampaní a konverzí 

v systému Sklik za celkové období. Konverze v našem případě znamená přeměna 

návštěvníka na objednaného klienta. Průměrné cena vyšetření je 1 000 Kč, celkové 

náklady na jednotku vyšetření představují 60 % ceny (včetně nákladů na správu 

reklamního systému). Při letmém pohledu na ceny konverzí je zřejmé, ţe v průměru 

jsou konverze rentabilní a systém jako takový přínosný. 
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Obrázek 6.9 – Konverze u jednotlivých kampaní v systému Sklik  

 

Zdroj: [20], vlastní zpracování 

6.1.3.2 Televize, rozhlas a tisk 

Na počátku společnost volila placené formy PR ve výše uvedených kanálech. 

Tímto krokem se postupně dostala do podvědomí široké sportovní obce na severní  

a ve střední Moravě. Společnost jako taková se tak stala respektovaným  

a uznávaným ústavem specializovaným na oblast sportovní medicíny. 

Doporučení: 

Doporučuji pozastavit placené aktivity. Trend se v poslední době obrátil a tím, 

ţe je společnost vnímána jako leader ve své oblasti se na ni média obracejí 

s ţádostmi o komentáře, rozhovory, články apod. Subjekty naopak usilují  

o spolupráci a partnerství. Společnost tak sníţí náklady, které můţe vyuţít na jiné 

kanály propagace, např. můţe ještě více navýšit rozpočet u PPC reklamy, kde 

oslovení 1 zákazníka v systému Sklik stojí v průměru 3 Kč. Náklady na placené 

aktivity v této oblasti byly vyčísleny na 75 000 Kč. 

6.1.4 Podpora prodeje 

Společnost vypracovala speciální nabídku na zátěţové testy a diagnostiku  

pro týmy a skupiny. Ceny za jednotlivce se odvíjejí od počtu skupiny. Skupinky od 10 

osob mají slevu na vyšetření jednotlivce 10 %, od 16 osob 15 % a skupinky od 21 

osob včetně, mají slevu na vyšetření 20 %. Koncové ceny se nacházejí v příloze č. 1. 
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Doporučení: 

Tyto cenové nabídky zůstávají prakticky nevyuţity a navíc působí pro 

zákazníky nepřehledně. Počty skupinek jsou často rozdílné a jednotlivci vyţadují 

rozdílná vyšetření. Pro personál je mnohdy obtíţné zvolit správnou cenovou hladinu 

pro danou skupinku osob a ceny se vytvářejí individuálně. Navrhuji proto sekci 

odebrat a uvézt pouze informaci, ţe při větším počtu osob lze sjednat individuální 

ceny. Tuto skutečnost poté náleţitě komunikovat na hlavní stránce webu  

ve flashovém okně. 

Dále navrhuji podpory prodeje, které zároveň působí jako pozitivní PR. 

Příkladem mohou být zvýhodněné ceny pro rodiny (2 dospělí + 2 děti) v rámci 

prevence zdraví. Takový typ akce je zajímavý i pro média, které mohou o této akci 

informovat. 

6.1.5 Public relation 

Tyto aktivity se dají mnohdy jen obtíţně změřit. Prvek nákladovosti je znám, 

avšak přínos a efekt se vyčíslují jen těţce. Přesto je tento kanál velmi důleţitý 

z hlediska informovanosti sportovní obce. Od začátku roku 2012 jiţ došlo k mnoha 

úmrtím mladých sportovců. Ukázalo se, ţe příčinou smrti byly široké veřejnosti  

6.1.5.1 Společenské akce 

Přítomnost odborníků Kliniky sportovní medicíny na akcích tohoto typu je 

velmi pozitivně vnímána a upevňuje společnosti postavení thought leadera v oboru, 

doporučuji pokračovat v těchto aktivitách 

6.1.5.2 Akce pro veřejnost 

Společnost uspořádala 2krát po sobě den otevřených dveří. O tuto akci byl ale 

malý zájem a celý den se tak nemohly poskytovat sluţby. Navíc byly na jednu akci 

vyčísleny náklady 10 000 Kč, doporučuji tedy zrušit. 

6.1.5.3 Školení 

Tyto nepeněţní benefity pro zaměstnance doporučuji zachovat, zaměstnanci 

jsou motivováni a mohou ve společnosti profesně růst a stávají se z nich erudovaní 

odborníci. 
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6.1.5.4 Vnitrofiremní komunikace 

Tato komunikace je velmi rychlá a pruţná, zaměstnanci jsou vybaveni 

firemním mobilním telefonem a mohou mezi sebou volat bezplatně. Doporučuji 

zavézt další kanály vnitropodnikové komunikace, jako například sdílení dokumentů 

pomocí Google Doc nebo programu Drop Box. Obě aplikace jsou velmi přehledné, 

intuitivní a zdarma. 

6.1.5.5 Webové stránky 

Trend správy webových stránek je nastaven koncepčně správně, doporučuji 

pokračovat v tomto trendu, pravidelně aktualizovat obsah relevantními informacemi, 

zveřejňovat aktuality a drţet stylistickou úroveň a kvalitu. 

6.1.6 Sponzoring 

Společnost se v roce 2011 účastnila několika akcí, viz obr. 6.10. 

Obrázek 6.10 – Sportovní akce v roce 2010  

SPORTOVNÍ AKCE 
2011 Poukazy Letáky 

Kopřivnický Drtič 5 150 

Zbuj Cup 5 250 

Ostravský Chachar 5 400 

Ostrý 3 100 

Kolem Lysé 3 50 

Beskydská 7 10 550 

ZOO Orientační běh 3 200 

Vítkovice hokejová 
mládeţ 0 200 

Golf Ostravice 10 100 

Běh na Lysou 10 100 

Poukazů 54 2100 

Částka     72 900 Kč    

Čerpání 11   

      14 850 Kč    

Oslovení 1 uživatele 7 Kč   
Zdroj: [20], vlastní zpracování 

Sponzoring byl realizován formou poukazů na komplexní zdravotní vyšetření. 

Finanční prostředky tedy byly vynaloţeny na konkrétní účel. 
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Doporučení: 

Společnost věnovala poukazy na vyšetření v hodnotě 72 900 Kč, uplatněno 

bylo pouze 11 výherních poukazů (obr. viz příloha č. 7). Na těchto akcích bylo 

distribuováno přes 2000 letáků s informacemi o Sportovní medicíně. (obr. viz příloha 

č. 8) Distribuce 1 letáku tak stála přibliţně 7 Kč, coţ je srovnatelné s průměrnou 

cenou za proklik v systému Adwords. Společnost je navíc vedena jako partner  

na všech propagačních materiálech dané akce, má vyvěšeny 2 reklamní bannery  

o velikosti 2X1 metr (obr. viz příloha č. 9) a při vyhlašování vítězů je vyhlášena jako 

sponzor akce. Doporučuji pokračovat v těchto aktivitách a rozšířit oblast o další 

sporty, jako atletika, fotbal, hokej, squash atd.  

 

6.1.7 Direct marketing 

6.1.7.1 osobní prodej 

Tento nástroj direct marketingu musí být pouţíván citlivě, vzhledem 

k medicínské povaze sluţby. Komunikovat jako nadstandardní sluţbu pro širokou 

veřejnost, která můţe zachránit lidský ţivot. Doporučuji rovněţ osobní prodej přes 

obchodní zástupce a zaměřit se na sportovní celky. Při prodeji seznámit sportovní 

kluby s moţnými zdravotními riziky spojenými se srdečními onemocněními, která 

mají za následek smrt mladých sportovců. Zdůraznit, ţe od začátku roku 2012 jiţ 

zemřelo několik desítek jedinců, kteří by v případě vyšetření a následného zákroku 

poté mohli dále sportovat bez komplikací. Předloţit reference špičkových hokejových 

klubů jako HC Oceláři Třinec a HC Vítkovice Steel, kteří se na Klinice testují 

pravidelně 2krát ročně. Tyto reference pouţít rovněţ v reklamě.  

6.1.7.2 Zásilkový prodej  

Navrhuji vytvořit eshop, kde by společnost mohla nabízet vitamíny, doplňky 

stravy a různé pomůcky pro sportovce. K realizaci eshop doporučuji pouţít jednu ze 

zavedených platforem, např. Eshop rychle (www.eshop-rychle.cz). Eshop lze snadno 

upravit podle potřeb a měsíční pronájem stojí 150 Kč bez DPH. Eshop provázat 

s webovými stránkami, čímţ bude zajištěna propagace eshopu prostřednictvím 

webu. 

http://www.eshop-rychle.cz/


  
62 

6.1.7.3 Direkt email 

Doporučuji aktivně komunikovat s klienty, kteří dobrovolně poskytli svůj email 

pro tyto účely a oslovovat je s relevantní nabídkou sluţeb. 

6.1.7.4 online marketing 

Společnost vyuţívá řadu online marketingových kanálů. S rostoucím počtem 

tzv. chytrých telefonů stoupá poptávka po mobilních verzích internetových stránek. 

Doporučuji tedy vytvořit mobilní verzi stránek, coţ je v podstatě zjednodušená verze 

webových stránek přizpůsobená speciálně mobilním telefonům resp. tabletům. Vývoj 

webu tohoto typu se pohybuje kolem 15 000 Kč. Na obr. č. 6.11 jsou zobrazeny 

nejpouţívanější zařízení mobilních telefonů v ČR. Doporučuji tedy optimalizovat 

mobilní verzi stránek především pro tzv. velkou trojku – Apple, Samsung a Nokia. 

 

Obrázek 6.11 – Nejpoužívanější zařízení mobilních telefonů v ČR v roce 2011  

 

Zdroj: Interní statistiky Seznam.cz
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7 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo prostřednictvím analýzy 

sekundárních interních a externích dat vyhodnotit dosavadní marketingovou 

komunikaci a pouţité komunikační kanály společnosti.  

Na základě analýzy a vyhodnocení dat pak vypracovat novou komunikační 

strategii, jejíţ implementace povede ke zvýšení počtu klientů a také zvýšení 

povědomí a informovanosti profesionální a především amatérské sportovní obce. 

Sekundární informace byly čerpány jak z interních, tak z externích zdrojů. 

Externí zdroje sekundárních informací tvořily odborné publikace, mediální výstupy 

v novinách a časopisech a internetové stránky. Zdrojem interních sekundárních 

informaci byly interní materiály společnosti a konzultace s lékaři a zaměstnanci 

Sportovní medicíny a.s. Konkrétně analýza dat ze systému PC-Doctor, z online 

databáze klientů a objednávkové knihy. 

Po analýze komunikačních nástrojů a kanálů byly vypracovány návrhy a 

doporučení jak v jednotlivých případech postupovat. Na základě zjištěných 

nedostatků byly vypracovány návrhy na jejich odstranění, které jsou podrobně 

popsány v závěrečné kapitole této práce. 

K úplnému zrušení byly doporučeny pouze dvě aktivity a to pořádání Dne 

otevřených dveří a pak především placené formy PR v rozhlase, tisku a televizi, které 

představují pro společnost velkou finanční zátěţ. Místo této placené formy byla 

navrţena celá řada neplacených PR kanálů. 

U ostatních kanálů bylo doporučeno pokračovat v zavedeném trendu nebo 

byly doporučeny určité modifikace. Obecně by se společnosti měla ubírat cestou 

internetového marketingu, který přináší prokazatelné výsledky a jako podporu 

vyuţívat všechny ostatní doporučené kanály. 

Věřím, ţe tato diplomová práce pomůţe společnosti vylepšit její komunikaci 

směrem dovnitř i ven, zvýšit kvalitu poskytovaných sluţeb a povědomí o společnosti, 

coţ v konečném důsledku povede ke zvýšení počtu klientů. 
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Seznam zkratek 

 

Apod.  a podobně 
Atd. a tak dále 
A.s. akciová společnost 
Č. číslo 
Ing. Inţenýr 
MUDr. medicinae universae doctor, doktor všeobecného lékařství 
Např. například 
Obr. obrázek 
Resp. respektive 
Tzn. to znamená 
Tzv. tak zvaně 
ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky 
WWW World Wide Web 
CRM Customer Relationship Management 
o.s. Občanské sdruţení 
Resp. Respektive 

Vyd. Vydání 
ATC Certifikovaný Sportovní trenér 
CAT Certifikovaný Sportovní terapeut 
ACSM American College of Sports Medicine 
CASEM Kanadská akademie sportu a tělovýchovného lékařství 
AMSSM Americká lékařská společnost pro sportovní medicínu 
NATA Národní atletická asociace školitelů 
CATA Asociace kanadských atletických terapeutů 
AMA Americká lékařská asociace 
Popř. Po případě 
CISO Centrum individuálních sportů Ostrava 
 

 

 



  



  

Seznam příloh 

1. Zkrácený ceník Sportovní medicíny a.s. 

2. Reklamní inzeráty v systému Sklik 

3. Partneři Kliniky sportovní medicíny (výměna odkazů-linkbuilding) 

4. Televizní vystoupení zaměstnanců Kliniky  

5. Magazín LÉKÁRNA Českého rozhlasu Ostrava 

6. Klinika sportovní medicíny v tisku 

7. Výherní poukaz Harmonic 

8. Propagační leták 

9. Reklamní banner 

 

 

 



  

Přílohy 

Příloha č. 1 – Zkrácený ceník Sportovní medicíny a.s. 

      

CENÍK výkonů pro rok 2012 

 

 
 

  

  

 
  

ZÁTĚŢOVÉ TESTY A DIAGNOSTIKA - JEDNOTLIVCI   

BASIC  

 
1 050 Kč 

New! BASIC PLUS (+HEARTVUE před a po zátěţi) 

 
1 650 Kč (1 050 Kč + 600 Kč) 

HARMONIC 

 
1 500 Kč 

ACTIVE 

 
2 300 Kč (1 500 Kč + 800 Kč) 

ZÁTĚŢOVÉ TESTY A DIAGNOSTIKA - TÝMY A SKUPINY   

BASIC TEAM 10 (pro 10 – 15 jednotlivců) 

 
950 Kč 

BASIC TEAM 16 (pro 16 – 20 jednotlivců) 

 
900 Kč 

BASIC TEAM 21 (pro 21 a více jednotlivců) 

 
850 Kč 

HARMONIC TEAM 10 (pro 10 – 15 jednotlivců) 

 
1 350 Kč 

HARMONIC TEAM 16 (pro 16 – 20 jednotlivců) 

 
1 250 Kč 

HARMONIC TEAM 21 (pro 21 a více jednotlivců) 

 
1 200 Kč 

ACTIVE TEAM 10 (pro 10 – 15 jednotlivců) 

 
2 150 Kč (1 350 Kč + 800 Kč) 

ACTIVE TEAM 16 (pro 16 – 20 jednotlivců) 

 
2 050 Kč (1 250 Kč + 800 Kč) 

ACTIVE TEAM 21 (pro 21 a více jednotlivců) 

 
2 000 Kč (1 200 Kč + 800 Kč) 

  

 
  

ECHOKARDIOGRAFIE 

 
  

ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ SRDCE 

 
550 Kč 

  

 
  

HEARTVUE 

 
  

New! HEARTVUE 

 
500 Kč 

New! HEARTVUE (2 vyšetření – před a po zátěžovém testu) 600 Kč 

  

 
  

MĚŘENÍ VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE 

 
  

New! MĚŘENÍ VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE 

 
500 Kč 

  

 
  

Konzultace s lékařem 

 
  

Konzultace s lékařem (výživa, zdravotní styl, potravinové doplňky) 500 Kč (30 minut) 

  

 
  

  

 
  

REHABILITACE 
 

  

Ošetření fyzioterapeutem  30 min. 350 Kč 

Ošetření fyzioterapeutem 60 min. 700 Kč 

Permanentka 5 ošetření po 30 minutách 

 
1 400 Kč 

(mobilizace, měkké techniky, posturální terapie, cvičení s malým a velkým míčem, Vojtova metoda) 

Metoda Ludmily Mojţíšové 

 
400 Kč 

(rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility, ošetření bolestivé kostrče,…) 

Vyšetření rehabilitačním lékařem 

 
800 Kč 



  

Předehřátí rašelinovým zábalem 15 min. 70 Kč 

Tejpování                                                                             150 Kč + 1Kč/1cm 

Reflexní zónová terapie na noze (1 ošetření) 400 Kč 

New!  
 

  

Neinvazivní laserová terapie (1 ošetření do 10 minut) 120 Kč 

  (5+1 ošetření) 600 Kč 

  (10+2 ošetření) 1 200 Kč 
V rámci ošetření fyzioterapeutem (30 nebo 60 
minut) 

 
70 Kč 

Over Ball (rehabilitační míček na cvičení) 

 
130 Kč 

Rašelinová tepelná láhev (lze ji opakovaně nahřívat v mikrovlnné troubě) 300 Kč 

  
 

  

DOPLŇKOVÉ SLUŢBY 
 

  

Ošetření masérem 30 min. 300 Kč 

Ošetření masérem 60 min. 600 Kč 

Akupunktura (první aplikace) 600 Kč 

Akupunktura (další aplikce) 350 Kč 

Aurikuloterapie (léčba obezity, odvykání kouření) 

 
300 Kč 

Zhodnocení stavu výţivy 

 
450 Kč 

Doporučení výţivy 

 
450 Kč 

Zhodnocení výţivy a stanovení optimálního jídelníčku 800 Kč 

Základní biochemické vyšetření (odběry krve) 

 
800 Kč 

Rozšířené biochemické vyšetření (odběry krve) 

 

dle 
ceníku 

Laktátová křivka 

 
600 Kč 

Laktát (na vrcholu zátěţe)   150 Kč 

  



  

Příloha č. 2 – Reklamní inzeráty v systému Sklik 

Je Vaše srdce v pořádku? 

 

Předejděte selhání srdce 

Klinika sportovní medicíny 
 

Klinika SM v Ostravě Vám nabízí 

v Ostravě Vám odpoví! 
 

echokardiografické vyšetření! 

SportovniMedicina.cz 
 

SportovniMedicina.cz 

   Klinika SM v Ostravě 

 

Rehabilitace Ostrava 

Díky nám budete sportovat lépe 
 

Klinika SM v Ostravě - špičkový 

a bez rizika! 
 

rehabilitační lékař a fyzioterapeut 

SportovniMedicina.cz 
 

SportovniMedicina.cz/Rehabilitace 

   Máte problémy s pohybem? 

 

Rehabilitace v Ostravě 

Klinika SM v Ostravě vám nabízí 
 

Hledáte kvalitního fyzioterapeuta? 

rehabilitaci na špičkové úrovni! 
 

Právě jste ho našli, objednejte se! 

SportovniMedicina.cz/Rehabilitace 
 

SportovniMedicina.cz/Rehabilitace 

   

   Máte vysoký krevní tlak? 

 

Sportovní výkonnost 

Chcete se vyhnout infarktu srdce? 
 

Zjistěte, jak zvýšit svou výkonnost 

Objednejte se u nás na vyšetření! 
 

Přijďte k nám a nechte se vyšetřit 

SportovniMedicina.cz/Hypertenze 
 

SportovniMedicina.cz 

   Nechceš umřít při sportu? 

 

Sportujete bez rizika? 

Selhání srdce hrozí kaţdému z nás. 
 

Klinika SM Ostrava - komplexní 

Objednej se online na vyšetření! 
 

sluţby v oblasti sportovní medicíny 

SportovniMedicina.cz/VysetreniSrdce 
 

SportovniMedicina.cz 

   Trápí Vás vysoký tlak? 

 

Trénuješ opravdu správně? 

Hypertenze je závaţná nemoc, 
 

Klinika SM v Ostravě Vám nabízí 

nepodceňujte ji a navštivte nás! 
 

zátěţové testy na špičkové úrovni! 

SportovniMedicina.cz 
 

SportovniMedicina.cz 

 

  



  

Příloha č. 3 – Partneři Kliniky sportovní medicíny (výměna odkazů-

linkbuilding) 

 

 

 



  

  



  

Příloha č. 4 – Televizní vystoupení zaměstnanců Kliniky  

MUDr. Radan Gocal v České televizi. Pořad: Dobré ráno – Úskalí letního 

sportování 

 

Zdroj: http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/radan-gocal-v-dobrem-ranu-ceske-

televize/ 

 

MUDr. Radan Gocal v TV Local plus. Pořad: Zdravé sportování – Rizika 

letního sportování aneb jak sportovat abychom neohroţovali své zdraví 

 

Zdroj: http://www.ltv-plus.cz/index.php/aktualne/416-aktu%C3%A1ln%C4%9B-

27t%C3%BDden-01-07-2011 

http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/radan-gocal-v-dobrem-ranu-ceske-televize/
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/radan-gocal-v-dobrem-ranu-ceske-televize/
http://www.ltv-plus.cz/index.php/aktualne/416-aktu%C3%A1ln%C4%9B-27t%C3%BDden-01-07-2011
http://www.ltv-plus.cz/index.php/aktualne/416-aktu%C3%A1ln%C4%9B-27t%C3%BDden-01-07-2011
http://www.ltv-plus.cz/index.php/aktualne/416-aktu%C3%A1ln%C4%9B-27t%C3%BDden-01-07-2011
http://www.ltv-plus.cz/index.php/aktualne/416-aktu%C3%A1ln%C4%9B-27t%C3%BDden-01-07-2011


  

MUDr. Radan Gocal v POLAR televizi Ostrava. Pořad: TV Medicína  

– Sport vs. zdraví 

 

Zdroj:  část 1: http://www.youtube.com/watch?v=vqWiHLH3D98 

část 2: http://www.youtube.com/watch?v=8QzjDRqHBl4 

 

Lada Jarošová v TV Local plus. Pořad: Vysílání o dětech – O správném 

drţení těla dětí 

 

Zdroj: http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/lada-jarosova-v-tv-local-plus/ 

  

http://www.youtube.com/watch?v=vqWiHLH3D98
http://www.youtube.com/watch?v=8QzjDRqHBl4
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/lada-jarosova-v-tv-local-plus/


  

Lada Jarošová v České televizi – Pořad: Sama doma - Cvičení s dětmi pro 

lepší drţení těla 

 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-

doma/410236100171016/video/ 

  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/410236100171016/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/410236100171016/video/


  

Příloha č. 5 – Magazín LÉKÁRNA Českého rozhlasu Ostrava 

Zdroje: 

1. část: http://www.youtube.com/watch?v=FUcpUUS21V0 

2. část: http://www.youtube.com/watch?v=54R_n3TUNDQ 

3. část: http://www.youtube.com/watch?v=C-B1-mG2Y2M 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=FUcpUUS21V0
http://www.youtube.com/watch?v=54R_n3TUNDQ
http://www.youtube.com/watch?v=C-B1-mG2Y2M


  

Příloha č. 6 – Klinika sportovní medicíny v tisku 

Ordinace.cz 

 http://www.ordinace.cz/clanek/vytrvalostni-bezec-pavel-malem-jsem-si-

dobehl-pro-infarkt/ 

 http://www.ordinace.cz/clanek/sportovec-karel-nasledku-mrtvice-se-uz-

nezbavim/ 

 http://www.ordinace.cz/clanek/patnactilety-tomas-arytmie-mne-

nedostala/ 

Moravskoslezský deník 

 http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/20091020sport_rozum.h

tml 

 http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/sportovni-lekar-mudr-radan-

gocal-v-moravskoslezskem-deniku/ 

Infoportály.cz 

 http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/4773-s-rekreacnim-

sportem-to-neprehanejte-rika-lekar 

Sedmička.cz 

 http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/clanek/zatezove-testy-poradna-

drina-152992 

Centrum.cz 

 http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/novinky/2010

/9/15/clanky/zaciname-se-sportem-iii-co-tomu-rekne-doktor/ 

 http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/novinky/2010

/9/24/clanky/zaciname-se-sportem-iv/ 

http://www.ordinace.cz/clanek/vytrvalostni-bezec-pavel-malem-jsem-si-dobehl-pro-infarkt/
http://www.ordinace.cz/clanek/vytrvalostni-bezec-pavel-malem-jsem-si-dobehl-pro-infarkt/
http://www.ordinace.cz/clanek/sportovec-karel-nasledku-mrtvice-se-uz-nezbavim/
http://www.ordinace.cz/clanek/sportovec-karel-nasledku-mrtvice-se-uz-nezbavim/
http://www.ordinace.cz/clanek/patnactilety-tomas-arytmie-mne-nedostala/
http://www.ordinace.cz/clanek/patnactilety-tomas-arytmie-mne-nedostala/
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/20091020sport_rozum.html
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/20091020sport_rozum.html
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/sportovni-lekar-mudr-radan-gocal-v-moravskoslezskem-deniku/
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/sportovni-lekar-mudr-radan-gocal-v-moravskoslezskem-deniku/
http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/4773-s-rekreacnim-sportem-to-neprehanejte-rika-lekar
http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/4773-s-rekreacnim-sportem-to-neprehanejte-rika-lekar
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/clanek/zatezove-testy-poradna-drina-152992
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/clanek/zatezove-testy-poradna-drina-152992
http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/novinky/2010/9/15/clanky/zaciname-se-sportem-iii-co-tomu-rekne-doktor/
http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/novinky/2010/9/15/clanky/zaciname-se-sportem-iii-co-tomu-rekne-doktor/
http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/novinky/2010/9/24/clanky/zaciname-se-sportem-iv/
http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/novinky/2010/9/24/clanky/zaciname-se-sportem-iv/


  

 http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/novinky/2010

/10/1/clanky/zaciname-se-sportem-iv-aby-vydrzelo-srdce/ 

 http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/zivotni-

styl/2011/3/30/clanky/sportovni-lekar-jen-pro-zeny/ 

časopis OPTliving 

 http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/mudr-radan-gocal-v-casopise-

optliving/ 

mezizenami.cz 

 http://www.mezizenami.cz/clanek/zeny-a-sport 

Pacientské listy 

 http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/pacientske-listy/ 

časopis Vlasta 

 http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/sportovni-medicina-v-

casopise-vlasta/ 

časopis Tina 

 http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/mudr-radan-gocal-v-casopise-

tina/ 

Infoprostor.cz 

 http://www.infoprostor.cz/index.php?option=com_content&view=article&

id=505:pohyb&catid=9:zajimavosti&Itemid=11 

Hospodářské noviny 

 http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/hokejista-jaromir-jagr-dnes-

slavi-jubileum/ 

  

http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/novinky/2010/10/1/clanky/zaciname-se-sportem-iv-aby-vydrzelo-srdce/
http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/novinky/2010/10/1/clanky/zaciname-se-sportem-iv-aby-vydrzelo-srdce/
http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/zivotni-styl/2011/3/30/clanky/sportovni-lekar-jen-pro-zeny/
http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/zivotni-styl/2011/3/30/clanky/sportovni-lekar-jen-pro-zeny/
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/mudr-radan-gocal-v-casopise-optliving/
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/mudr-radan-gocal-v-casopise-optliving/
http://www.mezizenami.cz/clanek/zeny-a-sport
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/pacientske-listy/
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/sportovni-medicina-v-casopise-vlasta/
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/sportovni-medicina-v-casopise-vlasta/
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/mudr-radan-gocal-v-casopise-tina/
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/mudr-radan-gocal-v-casopise-tina/
http://www.infoprostor.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=505:pohyb&catid=9:zajimavosti&Itemid=11
http://www.infoprostor.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=505:pohyb&catid=9:zajimavosti&Itemid=11
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/hokejista-jaromir-jagr-dnes-slavi-jubileum/
http://www.sportovnimedicina.cz/aktuality/hokejista-jaromir-jagr-dnes-slavi-jubileum/


  

Příloha č. 7 – Výherní poukaz Harmonic 

Přední strana: 

 

Zadní strana: 

 



  

Příloha č. 8 – Propagační leták 

 

 

 



  

Příloha č. 9 – Reklamní banner 

 

 


