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1 Úvod 

 

V dnešní době plné stresujících faktorů a civilizačních chorob je sport vyuţíván jako 

sloţka volného času, při které dochází k uvolnění, odreagování a aktivnímu odpočinku od 

kaţdodenních starostí. Sportovní podtext ve volnočasových aktivitách je známkou aktivního 

ţivotního stylu a synonymem pro zdravý a plnohodnotný ţivot. Se zvyšujícími se nároky na 

psychický tlak v zaměstnání nebo ve školách se zvyšuje poţadavek pro plnohodnotné trávení 

volného času. Spolu s rostoucím zájmem o sportovní aktivity se trh přizpůsobuje poptávce a 

vytváří tak rozmanitou nabídku sportovních činností, center, nových sportů a sportovních 

komplexů. Tento trend se ruku v ruce projevuje se současným růstem konkurence a aktivit, 

které jsou svým charakterem substitucí k současné nabídce. 

 

V oblasti sluţeb je důleţitým faktorem způsob, jakým je klientovi sluţba poskytnuta a 

jak ji klient hodnotí nejen pro vlastní potřebu, ale především jak ji hodnotí ve svém okolí. 

Vytvářet sluţbu odlišně od ostatních vyţaduje spolupráci všech vnitřních sloţek firmy, 

vzhledem provozovny počínaje a samotným prvkem poskytujícím sluţbu konče. Dynamický 

rozvoj v oblasti sluţeb je v posledních letech markantní. Jiţ neexistuje pouze omezený počet 

druhů tělesných cvičení, ale lze se setkat s mnoha styly cvičení přicházejících převáţně ze 

zahraničí. 

 

Marketingová činnost v oblasti sluţeb s postupem doby nabývá na významu. Dobře 

vytvořená strategie s jasnými záměry na cíle je úspěšným faktorem k dosaţení úspěchu 

v současném konkurenčním prostředí. Avšak nestačí pouţívat pouze tradiční formy 

marketingové propagace, jako tomu bylo dříve. Je zapotřebí kombinace různých druhů, které 

se vzájemně doplňují a oslovují právě tu část trţního segmentu, která je pro firmu zajímavá. 

 

Pro tuto diplomovou práci jsem si vybral Attack Fitness studio, jako poskytovatele 

sluţeb v oblasti fitness, které patří mezi nejvýznamnější subjekty v Ostravě zabývající se 

oblastí poskytování sluţeb fitness. Vedení fitness se potýká s dlouhodobým trendem úbytku 

klientů a musí čelit nově vzniklým konkurentům. Cílem této diplomové práce je analyzovat 

současný stav Attack Fitness studia a navrhnout marketingový plán, který diferencuje 

nabídku marketingového mixu od konkurenčních subjektů, vylepší image podniku a 

zahrne problém sezónního úpadku klientů. 
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Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část, ze kterých následně vyplývají 

konkrétní návrhy a doporučení. V teoretické části jsou objasněny pojmy týkající se 

marketingových aktivit a strategického marketingu, analytická část rozebírá jednotlivá 

prostředí firmy pomocí marketingových metod, kterými jsou PEST analýza, SWOT analýza, 

Porterova analýza a matice General Electric. Sumarizací výsledků je dosaţeno poţadovaného 

cíle, pro který tato práce vznikla. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

V teoretické části této práce jsou rozebrány definice a klíčové pojmy orientované 

především na marketing, marketing sluţeb a strategický marketing. Dále jsou popsány metody 

pouţité k dosaţení výsledků výzkumu. 

2.1 Marketing 

 

Správná marketingová filozofie je rozhodující pro kaţdou organizaci. Marketingová 

podnikatelská koncepce se začala objevovat v 50. a 60. letech minulého století. V této době 

vzniká rozvinutý trh charakterizovaný jako trh spotřebitele. První fáze vývoje marketingu se 

nazývá výrobní podnikatelská koncepce. Ta vychází z předpokladu, ţe zákazník bude 

preferovat výrobky, které budou levné a snadno dosaţitelné. Druhou fází vývoje byla tzv. 

výrobková koncepce, jeţ vychází z předpokladů, ţe zákazník bude preferovat zboţí nejvyšší 

kvality. S růstem distribučních sítí a vývojem hromadné výroby nastala třetí fáze tzv. 

prodejní podnikatelská koncepce, která potřebovala potřebnou masovou distribuci a prodej. 

Následně došel marketingový vývoj aţ k tzv. marketingové podnikatelské koncepci, která 

vycházela z myšlenky, ţe marketing je víc, neţ jen prodej a předpokládá zpětnou vazbu mezi 

trhem a výrobcem. 

Marketingová činnost, jak ji známe dnes, se nazývá sociální marketing. Jedná se o 

novou marketingovou koncepci, která se snaţí skloubit potřeby a zájmy zákazníků 

s dlouhodobými a etickými zájmy společnosti. [19; SVĚTLÍK] 

 

Profesor Světlík vymezuje marketing jako „proces řízení, jehož výsledkem je poznání, 

předvídání, ovlivňování konečných potřeb a přání zákazníka. Je dosaženo efektivním a 

výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace“
1
. 

 

Autoři Armstrong a Kotler definují marketing jako „společenský a manažerský proces, 

jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání ve výrobním 

procesu a směny výrobků, služeb, či jiných hodnot. Přičemž potřeby, touhy a přání jsou 

dohromady výsledkem poptávky po výrobcích, službách, či jiných statcích“
2
. 

 

                                                 
1
 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing: cesta k trhu. 1992. str. 8 

2
 KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing, 2004, str. 30. 
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2.2 Marketing sluţeb 

 

Současným celosvětovým trendem je nárůst významu sluţeb. V dřívějším období 

převaţoval koncept nabídky hmotného produktu bez jakékoliv doprovodné sluţby. Dnešní 

ekonomika je především ekonomikou sluţeb, která zesílila koncem roku 1992, kdy Evropské 

společenství odstranilo dosavadní vnitřní obchodní bariéry. S příchodem celoevropské 

konkurence zesílil i tlak na odvětví poskytování sluţeb. V dnešní přesycené společnosti je 

velmi těţké vzhledem k nehmatatelnému charakteru a poměrně snadné reprodukci vytvořit 

koncepci, s jejíţ pomocí by podnik dosáhl jedinečného image. [16; PAYNE] 

 

2.2.1  Rozdělení sluţeb dle charakteristiky ekonomické aktivity 

 

 Sluţba jako činnost – jedná se o veškeré sluţby, které, získávají, zlepšují či 

jinak ušlechťují hmotný statek, 

 

 Sluţba jako proces – sluţbou se chápe proces změny stavu osoby nebo statku, 

která se uskutečňuje vzájemnou hospodářskou činností nebo ekonomických 

jednotek s jejich souhlasem. Je určena pro jejich vlastníky, jeţ jsou samotni 

poskytovatelé sluţeb, a je v nehmotné formě, 

 

 Sluţba jako výsledek činnosti – jedná se o společensky uţitné hodnoty lidské 

práce, která zachovává hodnoty vytvořené výrobním procesem nebo napomáhá 

vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj lidí. [16; PAYNE] 

 

2.2.2 Míra zhmotnění sluţeb 

Sluţby se liší podle toho, zda jsou zaloţené na zařízení
3
, nebo zdali jsou zaloţeny na 

lidech
4
. Lze rozlišit pět kategorií nabídek: 

 

1. ryze hmotné zboţí, 

2. hmotné zboţí s doprovodnými sluţbami, 

                                                 
3
 Jedná-li se o sluţby prováděné bez pomoci, nebo s minimální pomocí lidského faktoru jako jsou: 

automatické myčky aut, prodejní automaty atd. 
4
 Forma takového druhu sluţby, která můţe být vykonávána s maximálním vyuţitím lidského faktoru, 

jedná se např. o: mytí oken, doučování, účetní sluţby atd. 
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3. hybridní nabídka, 

4. převaţující sluţba s doprovodným zboţím, 

5. ryzí sluţba. 

 

Ad. 1) Nabídka sloţená pouze z výrobků hmotné povahy, jedná se např. o jídlo, 

kosmetiku, spotřební zboţí apod. 

 

Ad. 2) Nabídka sloţená z hmotného zboţí, které je souvisle či návazně spojeno 

s jednou nebo více sluţbami, které mají zvýšit hodnotu poskytovaného produktu. Jedná se 

např. o prodej počítačů resp. o jejich následnou aktualizaci, upgrade apod. 

 

Ad. 3) Hybridní nabídka kombinuje ve stejné míře hmotnost produktu s nehmotností 

sluţby. Typickým příkladem je restaurační zařízení, které je oblíbeno nejen kvůli nabízenému 

sortimentu, ale rovněţ kvůli obsluze. 

 

Ad. 4) Jedná se o nabízenou sluţbu, která má charakter hlavního důvodu koupě a je 

spojena s dalšími sluţbami, nebo doprovodným zboţím. Charakteristickou sluţbou 

s doprovodnými produkty jsou přepravní sluţby aerolinií, jejichţ primární faktor je přeprava 

zákazníka obohacena o doprovodné produkty, jako jsou jídlo, nápoje, časopis apod. 

 

Ad. 5) Nabídka sloţená primárně ze sluţby. Jedná se např. o nabídku hlídání, masáţe, 

fitness sluţby apod. [11; KOTLER, KELLER] 

 

2.2.3 Charakteristiky sluţeb 

Sluţby nehmotné povahy poskytující uspokojení potřeb nemusí být vţdy spojeny 

s prodejem výrobku nebo jiné sluţby. Produkce sluţby můţe, ale nemusí vyuţít hmotného 

zboţí. Následující charakteristiky jsou specifické pro sluţby nehmotné povahy, jedná se o: 

1. nehmotnost, 

2. neoddělitelnost, 

3. proměnlivost, 

4. pomíjivost. 
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Ad. 1) Sluţby jsou nehmotné (nehmatatelné). Tato skutečnost (na rozdíl od hmotných 

výrobků) má za následek nemoţnost posoudit 

sluţbu základními smysly, jako jsou zrak, chuť, 

čich a hmat. Nehmotnost je rovněţ příčinou toho, 

ţe sluţby nelze nikterak vystavovat nebo 

poskytovat vzorky. Zákazník sluţbu obtíţně 

hodnotí, spoléhá se pouze na osobní zdroj 

informací a sluţbu nakupuje s větší mírou rizika. 

Základní hodnotící prvek sluţby je cena. [14; 

KOZEL] 

 

 

 

 

 

Služba

Pomíjivost

Proměnlivost

Neoddělitelnost

Nehmotnost

Obrázek 2.1. Charakteristické vlastnosti sluţeb. 

Obrázek 2.2. Kontinuita hodnocení produktů. 

Zdroj: [16; PAYNE] 

Zdroj: [16; PAYNE] 



 
 12 

Kontinuita hodnocení různých typů produktů 

Povaha vlastností sluţeb má vliv na to, jak spotřebitelé hodnotí kvalitu. U některých 

sluţeb nejsou spotřebitelé schopni zhodnotit technickou kvalitu ani poté, co sluţbu obdrţeli. 

Obrázek 2.2 zobrazuje různé výrobky a sluţby podle obtíţnosti hodnocení. U obtíţně 

hodnotitelných sluţeb se zákazník orientuje především na svou zkušenost a důvěru. U snadno 

hodnotitelné sluţby zákazník zhodnocuje vyhledatelné přednosti. 

 

Ad. 2) Neoddělitelnost sluţby spočívá v její výrobě a spotřebě zároveň. Zvláštním 

rysem marketingu sluţeb je vzájemná okamţitá interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem 

sluţby. Pokud je sluţba zakoupena, stává se i její poskytovatel součástí sluţby. 

 

Ad. 3) V konkurenčních podmínkách je nabízena celá řada stejných nebo podobných 

sluţeb. Jedna a tatáţ sluţba však nemusí být poskytnuta stejným způsobem. Závisí na tom, 

kdo sluţbu poskytuje, tzn. na poskytovateli, ale rovněţ na spoluúčastnících sluţby
5
. 

 

Ad. 4) Pomíjivost sluţby je specifická vlastnost pouze tehdy, má-li poptávka 

fluktuační charakter. Sluţby nejsou skladovatelné a při fluktuačním charakteru poptávky 

vzniká poskytovateli sluţby nadbytek kapacity nebo nedostatečné vyuţití. [11; KOTLER, 

KELLER] 

 

2.3 Marketingový mix sluţeb 

 

Slovo marketing znamená ve volném překladu „práci s trhem, činnost na trhu“. 

V dnešní době je však podíl marketingu mnohem významnější. Úspěšná marketingová činnost 

je spojena se zajištěním potřeb a poţadavků zákazníka a následném navrţení produktů, které 

by tyto potřeby uspokojily. Finálním výsledkem je dobře fungující trh zefektivněn tím, ţe 

zákazník je lépe uspokojen a firma dosahuje lepších výsledků. [4; DURDOVÁ] 

 

Nejvýznamnějším nástrojem prodeje je marketingový mix. Úspěšné zavedení 

marketingové strategie a správné zvolení cílových segmentů je kombinací dílčích prvků 

marketingového mixu. Správný marketingový mix znamená, ţe podniková výroba, cenová 

                                                 
5
 Kuřák v oddělení pro nekuřáky můţe svým nevhodným chováním zkreslit povahu nabízené sluţby. 
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politika, odbyt, a propagace jsou nejen samy o sobě jednotlivě vyváţené komponenty, ale ve 

svém úhrnu působí na okolí jako optimální celek. [21; VYSUŠIL] 

 

Základní otázky, které si marketingoví experti pokládají, jsou co, jak a pro koho 

vyrábět. Tyto pojmy jsou základními otázkami pro následující marketingové cíle: 

 

1. maximalizace spotřeby – marketingový systém by měl stimulovat maximální 

spotřebu, která vychází z maximalizace produkce. Předchozí dva aspekty mají 

za následek maximální zaměstnanost, která je poţadovaným efektem 

ekonomiky, 

 

2. maximalizace spotřebitelského uspokojení – uspokojení je velice důleţitý 

prvek. Je preferován před samotnou spotřebou. Dnešní marketing uznává 

předpoklad, ţe spokojený zákazník je finančně méně nákladný a je u něj větší 

pravděpodobnost nákupu (1:2) neţ u nového zákazníka (1:16). Měření 

spotřebitelského uspokojení je velice sloţité. Spokojenost se sluţbou vychází 

především z proměnlivosti sluţby na straně nabídky a individuálně vnímanými 

faktory na straně poptávky. Z toho vyplývá, ţe nelze určit jednoznačně 

standardizaci úrovně nabídky, 

 

3. maximalizace výběru – maximalizace produkce by měla přinést i maximální 

moţnost spotřebitelského výběru. Zákazníci se snaţí nalézat takové hodnoty, 

které nejlépe vyhovují a uspokojí jejich potřeby, 

 

4. maximalizace kvality ţivota – kvalitou ţivota je myšlena kvantita a kvalita 

produkce, dosaţitelnost produktů a jejich úměrná cena, kvalita ţivotního 

prostředí a kvalita kulturního ţivota. [4; DURDOVÁ] 
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2.3.1 Produkt (product) 

Profesorka Vaštíková definuje sluţbu jako „produkt, jenž je soubor hmotných a 

nehmotných prvků, které obsahují funkční, sociální a psychologické užitky nebo výhody. 

Produktem může být myšlenka, služba nebo zboží, nebo kombinace všech tří výstupů“
6
. 

 

Koncepce nabízené sluţby musí definovat výhody odlišující organizaci od 

konkurence. Koncepci je nadále nutné převést do konkrétní podoby nabídky. Přitom je 

zapotřebí věnovat pozornost procesu zpracování sluţby, tzn. jakým způsobem a jakými 

prostředky je sluţba produkována, distribuována a konzumována. 

Většina organizací produkuje tzv. mix sluţeb, coţ znamená více či méně rozsáhlý 

sortiment nabízených sluţeb. Sortiment sluţeb se v marketingovém pojetí nazývá šířka a 

hloubka nabízených sluţeb, který je zpravidla důsledkem: 

 

 okamţité reakce na chování konkurence, 

 historii a kulturu organizace, 

 poţadavky zákazníků, 

 reakcí na změnu technologií, 

 akvizici a slučování firem. [20; VAŠTÍKOVÁ] 

 

Tabulka 2.1. Šířka a hloubka produkční řady 

H
lo

u
b

k
a
 p

ro
d

u
k

čn
í 

řa
d

y
 

Šíře produkční řady 

Cvičení pro děti Cvičení pro ţeny Cvičení pro muţe 

Kurzy pro předškolní 

děti 

Redukční cvičení Aerobní cvičení 

Cvičení pro matky s 

dětmi 

Posilovací cvičení Vytrvalostní cvičení 

Strečinková cvičení Relaxační cvičení Posilovací cvičení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spotřebitelé ve skutečnosti nekupují zboţí, nebo sluţby. Kupují konkrétní uţitek a 

celkovou spotřební hodnotu nabídky. Nabídka představuje uţitek, který spotřebitelům plyne 

z nákupu zboţí nebo sluţeb. Nabídku lze rozdělit do několika úrovní: 

                                                 
6
 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2008. Str. 13. 
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 základní (obecný produkt) – představuje základní sluţbu např. poskytování 

fitness sluţeb, 

 očekávaný produkt – tento produkt se skládá ze základního produktu a souhrnu 

podmínek, jeţ spotřebitel očekává např. čistota zázemí, profesionální přístup 

apod., 

 rozšířený produkt – tento produkt je hlavní diferenciací nabídky, 

 potenciální produkt – zahrnuje veškeré moţné přidané vlastnosti a změny 

produktu, které přinesou kupujícímu další uţitek. [16; PAYNE] 

 

2.3.2 Cena (price) 

Cena je základním prvkem marketingového mixu a tvoří jeho nejpruţnější sloţku. 

Cena sluţby signalizuje zákazníkovi kvalitu, kterou pravděpodobně obdrţí. 

 

Cenová strategie 

Při stanovení cenové strategie je nejprve nutné znát její cíle. Tyto cíle musí být 

v souladu s marketingovou strategií firmy. Definujeme-li cenovou strategii, musíme brát 

v úvahu následující faktory: 

 

1. Náklady 

2. Konkurenci 

3. Hodnotu sluţeb pro zákazníka 

 

Ad. 1) Náklady a stanovení cenové nákladové rovnice je poměrně obtíţné. Existují tři 

typy nákladů – fixní, semivariabilní a variabilní. 

 

Fixní náklady jsou ty náklady, které organizaci vznikají i v případě, ţe neposkytuje 

ţádnou sluţbu. Jedná se především o správní reţie (nájemné, mzdy zaměstnanců, energie, 

údrţba apod. 

Semivariabilní náklady souvisí s počtem obsluhovaných zákazníků a s objemem 

sluţeb, které organizace realizuje. Patří zde např. náklady na mzdy a platy vyplácené 

zaměstnancům za přesčasy nebo za dodatečnou pracovní výpomoc. 
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Variabilní náklady jsou spojeny s přírůstkem prodeje. Tyto náklady se však mnohdy 

blíţí nule. Jedná se např. o prodej další místenky ve vlaku, další úvěr poskytnutý bankou 

apod. 

 

Ad. 2) Konkurence a cena orientovaná na konkurenci je k poměrně značnému počtu 

konkurentů na trhu těţko odhadnutelná. V případě konkurenčních cen má tvůrce ceny tři 

moţnosti stanovení cen: stanoví cenu vyšší neţ je průměr na trhu, průměrnou nebo niţší neţ 

je průměr. 

 

Ad. 3) Hodnota sluţby pro zákazníka reprezentuje spotřebitelský uţitek, který pro 

něj představuje sluţba. Rozdíl mezi cenou, kterou spotřebitel ve skutečnosti zaplatí a 

hodnotou, kterou je ochoten zaplatit za získání hledaného uţitku se nazývá spotřebitelský 

přebytek. [20; VAŠTÍKOVÁ] 

 

2.3.3 Místo (place) 

Určení místa znamená vybrat prostředí, v němţ budou sluţby provozovány. Výběr 

místa je nejdůleţitější především tam, kde zákazník přichází k poskytovateli např. pro fitness 

je dostupnost a strategická poloha jedním z důleţitých faktorů návštěvnosti. [16; PAYNE] 

Spolu s místem je pro dodání sluţby spojena jejich distribuce. Distribuční cesty 

zajišťují přesun zboţí a sluţeb k zákazníkům. Kvalitní distribuční strategie je důleţitým 

faktorem pro úspěšné počínání organizace. Za nejvhodnější a nejčastější formu distribuce je 

povaţován přímý prodej. Jedná se o přímé poskytování sluţby koncovému zákazníkovi. 

Výhodou je okamţitý kontakt, sledování chování zákazníka a moţnost reakce na jeho 

poţadavky. S přímým prodejem je spojena důleţitá součinnost s lidským faktorem uvnitř 

organizace. Forma nepřímého prodeje se uskutečňuje pomocí zprostředkovatelů, kteří mají 

neméně důleţité funkce, ke kterým patří: 

 

 informace o shromaţďování a distribuci výsledků daného trhu, 

 podpora prodeje šířením informací o nabídkách, které mají přilákat zákazníky, 

 kontaktovat a nalézat potenciální zákazníky, 

 nabízet a přizpůsobovat nabídku dle potřeb zákazníka, 

 jednat o dosaţení dohody o ceně a dalších podmínkách nabídky. [12; 

KOTLER] 
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2.3.4 Komunikace (promotion) 

Marketingová komunikace zahrnuje veškeré typy a formy komunikace, kterými se 

firma snaţí ovlivňovat znalosti, postoje a chování zákazníka ve vztahu k nabízeným 

produktům. Prioritou komunikačního systému je vyslat sdělení (informaci, výzvu, radu) 

příjemci. Aby bylo sdělení účinné, musí splňovat tři základní podmínky – upoutat příjemce, 

být srozumitelné a odpovídat potřebám a přáním příjemce. Sdělení takové informace 

musí být převedeno do jednoduché srozumitelné podoby a přeneseno komunikačním médiem. 

Soubor nástrojů pouţívaných pro komunikaci s okolím, se nazývá marketingový komunikační 

mix tvořen komunikačními kanály (někdy se uţívá pro souhrnný název jednotlivých nástrojů 

pojem propagace). [1; CETLOVÁ] 

 

Reklama 

Reklama je neosobní, inzerentem placená forma komunikace prostřednictvím různých 

typů médií, cílící na prezentaci a podporu myšlenek, zboţí a sluţeb. Cílem reklamy je ovlivnit 

individuální a kolektivní chování zákazníků ve vztahu k poskytovateli sluţeb a jeho 

produktům. Jednou z hlavních reklamních aktivit jsou reklamní kampaně, coţ jsou mediálně 

strukturovaná a optimálně sladěná sdělení určená cílovým segmentům. Rozlišují se čtyři typy 

reklamních kampaní: 

 

 úvodní – zaměřená na image, její úloha je dostat informace o firmě 

(produktu/sluţbě) do povědomí, 

 zaváděcí – zaměřující se na uvedení daného produktu na trh
7
, 

 udrţovací – upozorňuje jiţ na standardně nabízenou sluţbu. Cílem je udrţet 

produkt v povědomí
8
, 

 sezónní – zaměřuje se na podporu prodeje sluţeb v určitém časovém období. 

[1; CETLOVÁ] 

 

Public relations (PR) 

PR se rozumí vztahy mezi komunikací organizace a veřejností, jejich vzájemné 

plánované navozování a udrţování na pozitivní hladině. PR existuje vţdy bez ohledu na to, 

zda firma o tyto vztahy pečuje, či nikoliv. Veřejností jsou pro účely PR osoby a instituce, jeţ 

jsou nějakým způsobem s konkrétní firmou spojeny nebo na ni mají vliv. 

                                                 
7
 Nabízená sluţba či produkt se ve svém ţivotním cyklu nachází ve fázi zavádění event. raného růstu. 

8
 Ţivotní stádium produktu se nachází ve fázi zrání. 
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Vnitřní veřejnost tvoří: 

 zaměstnanci, 

 vedení, 

 akcionáři. 

 

Vnější veřejnost tvoří: 

 zákazníci, 

 orgány státní správy, 

 ostatní firmy včetně konkurence. 

 

Cílem PR je vytvářet, posilovat, měnit image firmy, jejich zaměstnanců i jejích 

produktů a sluţeb, zvyšovat povědomí a porozumění mezi firmou a veřejností. 

 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje znamená označení pro činnosti, které mají za cíl povzbudit zákazníky 

k tomu, aby nabízený produkt vyzkoušeli nebo pouţívali častěji. Za to je zákazníkovi 

nabídnuta určitá výhoda. 

Podporu prodeje je vhodné vyuţít při nasycení trhu nebo při malé diverzifikaci od 

ostatních produktů a sluţeb navzájem. Podpora prodeje můţe být realizována pomocí 

dočasného sníţení cen, poskytnutím drobných dárků nebo vytvořením systému soutěţí. 

 

Přímý marketing 

Přímý marketing je systémem zaloţeným na soustavném a plánovitém budování 

určitých obchodních vazeb a dialogu se zákazníkem. Jedná se o nástroj k systematické 

interaktivní komunikaci a vyvolání reakce zákazníka v souladu se záměrem firmy. Přímý 

marketing má v souvislosti s rozvojem technologií a internetu velkou budoucnost. Dnes 

nejčastější formou přímého marketingu je telemarketing a direct mail. [1; CETLOVÁ] 

 

Internetová komunikace 

Internetová komunikace umoţňuje vyuţít širokou škálu nástrojů komunikačního mixu. 

Mezi nejvýznamnější formy internetové komunikace patří reklamní prouţky tzv. bannery. 

K hlavním výhodám internetové komunikace patří moţnost přesného zacílení na jednotlivé 
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segmenty, moţnost přesného měření poţadovaných výsledků, vysoká flexibilita a interaktivita 

přizpůsobení. [1; CETLOVÁ] 

Posledním fenoménem v internetové komunikaci je rozšíření tzv. sociálních sítí, které 

umoţňují skloubení několika marketingových prvků v jeden celek. Jedná se o samotnou 

prezentaci produktu, jeho okamţitou aktualizaci a moţnou on-line komunikaci v reálném 

čase. [6; HAYDON, DUNAY] 

 

2.3.5 Lidé (people) 

Lidé se stávají významnou součástí diferenciace nabídky. S jejich pomocí mohou 

podniky sluţeb zvyšovat hodnotu nabízených produktů a získat konkurenční výhodu. Úspěch 

závisí především na výběru, školení, motivaci a řízení lidí. Nedílnou součástí vedení lidí je 

interní marketing, jehoţ cílem je přilákat, školit, motivovat a udrţet kvalitní zaměstnance. 

Jednotliví zaměstnanci se rozlišují dle rolí, ve kterých ovlivňují marketingové činnosti a dle 

četnosti styku se zákazníky. [16; PAYNE] 

 

Tabulka 2.2. Role zaměstnanců a jejich vliv na marketing 

 Přímý vztah k mark. mixu Nepřímý vztah k mark. mixu 

Častý styk se zákazníkem Kontaktní pracovníci Obsluhující pracovníci 

Ţádný styk se zákazníkem Koncepční pracovníci Podpůrní pracovníci 

Zdroj: [16; PAYNE] 

 

2.3.6 Procesy (processes) 

Procesy zahrnují veškeré činnosti, postupy, mechanismy a rutiny, které vyrábějí a 

dodávají sluţbu zákazníkovi. Řízení procesů je jedním z klíčových faktorů pro zvýšení kvality 

sluţeb. V procesu poskytování sluţby dochází většinou k přímému styku zákazníka se 

sluţbou v určitém, přesně měřitelném časovém intervalu. V některých případech je sluţba 

poskytována a spotřebována přímo v okamţiku interakce, takové sluţby jsou s vysokým 

kontaktem se zákazníkem. Lze-li sluţby realizovat bez přímého zapojení spotřebitele, jedná 

se o sluţby s nízkým kontaktem se zákazníkem. [9; JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ] 

 

2.3.7 Materiální prostředí (physical evidence) 

Nehmotná povaha sluţeb přináší zákazníkům celou řadu anomálií oproti výrobkům 

hmotné povahy. Pro vytvoření image jsou důleţité právě ty vjemy a dojmy, které zákazník 

získá při vstupu do prostoru, kde je daná sluţba poskytována. 
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Materiální prostředí se v marketingu dělí na dva druhy prostředí – periferní a 

základní. Periferní prostředí je takové, které zákazník „může vlastnit“, jedná se o zhmotnění 

či identifikace určité sluţby
9
. Pouţívání drobných materiálových podnětů, které samy o sobě 

nemají výraznou cenu, můţe v očích zákazníka představovat důleţité odlišení sluţeb od 

konkurence. 

Základní prostředí je součástí sluţby a představuje konkrétní místo, kde je sluţba 

poskytována. Zákazník takové prostředí „nemůže vlastnit“, ale přesto má základní prostředí 

zásadní vliv na poskytovanou sluţbu
10

. Spolu s periferním prostředím dotváří image sluţby a 

je prvním viditelným vjemem, který upoutává zákazníka při rozhodování o nákupu sluţby. 

[20; VAŠTÍKOVÁ] 

 

2.4 Marketingový mix ve sportu 

 

Sportovní marketing znamená konkrétní aplikaci marketingových zásad a postupů pro 

sportovní zboţí. Rovněţ znamená uvádění na trh jiné, neţ sportovní produkty, které však mají 

zásadní propojení se sportem. [18; SUMMERS] 

Tělesná výchova a sport přinášejí na trh celou řadu produktů materiálního i 

nemateriálního charakteru. Materiální produkty odpovídají všem teoriím o zboţí, nemateriální 

sportovní produkty se od ostatního zboţí liší a jsou dodávány jedinečným způsobem. [4; 

DURDOVÁ] 

 

Mezi nemateriální produkty determinované jako sluţby patří: 

 

 nabídka tělesných cvičení, 

 nabídka sportovních akcí, 

 nabídka rekreačně-regeneračních akcí, 

 sluţba jako sportovní produkt. 

 

Sportovní produkty nemateriální povahy mají celou řadu specifických vlastností: 

 

                                                 
9
 V případě fitness sluţeb se jedná např. o pernamentku s kvalitní grafickou úpravou, která doplňuje 

profesionalitu sluţby. 
10

 Jedná se o exteriér a interiér budovy, její umístění, vstup, výzdoba, styl nápisů, čistota, apod. 



 
 21 

 subjektivní oceňování a hodnocení tělovýchovných a sportovních produktů, 

 převaţují abstraktní nemateriální sportovní produkty, 

 k výrobě a spotřebě sportovního produktu často dochází na stejném místě, 

 u sportovních produktů z části neexistuje trţní cena a nedají se pouţít klasické 

nákladové modely. [4; DURDOVÁ] 

 

2.5 Strategický marketing 

 

Podnikatelský úspěch v trţním hospodářství je v dnešní době závislý hlavně na 

včasném předvídání trţních příleţitostí a řešení potencionálních problémů strategického 

charakteru. Marketing se snaţí přizpůsobit se měnícím podmínkám na trhu tak, aby podnik 

mohl reagovat co nejefektivnějším způsobem. [10; KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL] 

 

To, co v prvé řadě odlišuje strategicky řízenou firmu od firmy bez strategického řízení 

je, ţe strategie udává firmě jasný směr jejího dalšího směřování. Firmy nemající jasně 

vymezený strategický směr více inklinují k tomu, ţe se snaţí zrealizovat vše a ve skutečnosti 

nic „aţ do konce“. Správně zvolená strategie zajišťuje, ţe se aktivity firmy ubírají v jednom 

(správném) strategickém směru a napomáhá udrţet vnitřní manaţerský řád s dlouhodobě 

konzistentním chováním a přístupem. [5; HANZELKOVÁ] 

 

Strategický marketing je jednou z vývojových fází marketingu obsahující přímý vztah 

k marketingu a jeho činnostem. Lze jej charakterizovat jako proces spojený zejména s 

vypracováním: 

 analýz faktorů vnitřních podmínek a stránek podniku, 

 analýz faktorů příleţitostí a ohroţení podniku, 

 analýz faktorů konkurence. 

 

Dále se strategický marketing zabývá: 

 

 stanovením marketingových cílů, 

 volbou marketingových strategií k dosaţení vytyčených cílů, 

 vypracováním, realizací a kontrolou marketingových plánů, 

 komplexním řízením marketingového procesu. [7; HORÁKOVÁ] 
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Strategický marketing je plně soustředěn na zákazníka, učí se chápat zákaznické 

hodnoty a způsob myšlení zákazníka. Krédem strategického marketingu je: Zákazník tady 

není proto, aby koupil, co podnik vyrobil, ale podnik existuje proto, aby sloužil potřebám 

zákazníka. Strategický marketing je spojován s hledáním konkurenční výhody. Konkurenční 

výhoda spolu s výsledky marketingové situační analýzy jsou klíčovými prvky pro volbu a 

formulaci vhodných marketingových strategií. [7; HORÁKOVÁ] 

 

2.5.1 Strategické cíle 

Cíle podniku jsou poţadované budoucí stavy, kterých se podnik snaţí dosáhnout svou 

činností. Strategické cíle jsou stanovovány pro dlouhodobý časový horizont a jsou hlavní 

součástí strategie. 

Strategické cíle musí být správně zformulovány a musí splňovat specifické podmínky, 

které se souhrnně nazývají zkratkou SMART. 

 Specifický – jedná se o konkrétnost (určitost) cíle, 

 Měřitelný – dosaţení nebo nedosaţení cíle by mělo být měřitelné, 

 Akceptovatelný – cíl by měl být akceptovatelný pro všechny důleţité zájmové 

skupiny, 

 Relevantní – cíl by měl být reálný, směřující k obecnému účelu, 

 Termínovaný – cíl musí být časově určen. [5; HANZELKOVÁ] 

 

2.5.2 Marketingové strategie 

Marketingové strategie určují základní směry vedoucí ke splnění definovaných cílů. 

S pomocí marketingové strategie se utvářejí a určují jednotlivé cílové hodnoty, které 

vycházejí z komplexní analýzy konkurence, okolí, poptávajících, ale i z vlastních slabých a 

silných stránek. 

Marketingové strategie lze rozlišovat podle odlišných kritérií. Porter (1983) vychází 

z poznatků, ţe vedle uspokojení poţadavků zákazníků musí být cílem kaţdé podnikové a 

marketingové strategie nalezení takové pozice, která umoţňuje udrţení nebo vylepšení naděje 

pro zisk oproti konkurenci. Na základě výše uvedených poţadavků vymezil tyto druhy 

strategií: 
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1. strategie nákladového vůdcovství – firma se soustředí na dosaţení 

minimálních nákladů pro proces výroby a distribuce, snaţí se stanovit ceny 

niţší, neţ konkurence, 

2. strategie diferenciace – firma klade důraz na určitý prvek marketingového 

mixu, který zákazníci povaţují za důleţitý, a tím si vytváří předpoklad pro 

konkurenční výhodu, 

3. strategie koncentrace – firma se zaměřuje na jeden nebo několik uţších 

trţních segmentů. Snaţí se o daném segmentu získat podrobnější informace a 

vytvářet bariéry vstupu tím, ţe se bude před ostatními prezentovat jako 

specialista. [8; JAKUBÍKOVÁ] 

 

Růst organizace pomocí dvou základních rozvojových prvků tj. rozvoj trhu a rozvoj 

produktu je zachycen v Ansoffově matici, která zkoumá trhy a produkty na základě jejich 

novosti pro organizaci. Definuje tyto čtyři strategie: 

 

1. strategie trţní penetrace – dosahuje růstu tím, ţe podporuje častější spotřebu 

stávajícího produktu současnými spotřebiteli, 

2. strategie rozvoje trhu – podporuje prodej stávajících produktů novým 

spotřebitelům na trhu, 

3. strategie rozvoje produktu – představuje poskytování nových produktů na 

stávajících trzích, 

4. strategie diverzifikace – znamená nabízení nových produktů na nových trzích. 

[2; DONNELLY] 

Tabulka 2.3. Ansoffova matice 

T
R

H
Y

 

PRODUKTY 

 Stávající Nové 

Stávající Penetrace Rozvoj produktu 

Nové Rozvoj trhu Diverzifikace 

Zdroj: [2; DONNELLY] 

   

2.5.3 Analýza vlivu makroprostředí 

Podnik je obklopen prostředím, které působí a ovlivňuje jeho reakce. Prostředí 

ovlivňuje i výběr marketingových cílů a volbu strategií. Pokud podnik nedokáţe vlivy 

prostředí odhalit a zmapovat, sniţuje se naděje na prosperitu a zvyšuje se riziko neúspěchu.  
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Makroprostředí tvoří širší okolí podniku. Jedná se o prostředí, které je mimo dosah 

podnikové kontroly. Ovlivňuje postavení i chování podniku a tím i jeho výrobní a obchodní 

úspěchy. Úspěšně vedená strategie znamená dokonalou znalost makroprostředí a dobře se 

v něm orientovat.  

 

PEST analýza 

Za klíčové součásti makrookolí lze označit faktory politické a legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní a technologické. Analýza souhrnně srovnávající tyto vlivy se 

nazývá PEST analýza
11

. 

 Politické a legislativní faktory – představují pro podniky významné 

příleţitosti, ale současně i ohroţení. Politické rozhodnutí se dotýkají podniku 

prostřednictvím daňových zákonů, antimonopolních zákonů, regulací, cenovou 

politikou a řadou dalších zákonů a právních norem. 

 Ekonomické faktory – vyplývají z ekonomické podstaty a jsou odrazem 

daného stavu ekonomiky. Základními ukazateli jsou míra ekonomického růstu, 

úroková míra, míra inflace, daňová politika. 

 Sociální a kulturní – odráţejí vlivy spojené s postoji a ţivotem obyvatelstva a 

jeho strukturou. Zohledňují sociální mobilitu, změny ţivotního stylu, postoj 

k práci a volnému času. 

 Technologické faktory – aby podnik prokazoval aktivní inovační činnost, 

musí být informován o technických a technologických změnách, které v okolí 

probíhají. Technologické faktory představují trendy ve vývoji a výzkumu, 

který je směrodatný pro poţadovanou oborovou oblast činnosti. [17; 

SEDLÁČKOVÁ] 

  

 

2.5.4 Analýza vlivu mikroprostředí 

 Mikroprostředí je tvořeno subjekty, které bezprostředně ovlivňují schopnost 

společnosti uspokojit zákazníky, a které společně vytvářejí systém poskytování hodnoty 

firmy. 

 

 

                                                 
11

 V dnešní době lze u některých autorů spatřit různé modifikace této analýzy, které přidávají mezi 

základní faktory i další činitele. Jedná se např. o analýzu PESTEL která kromě základních faktorů zahrnuje 



 
 25 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly působící v odvětví a 

zásadním způsobem ovlivňující činnost podniku. Tyto síly jsou zachyceny v Porterově 

 modelu pěti sil, kterými jsou: 

 rivalita v rámci odvětví – má obvykle podobu boje o postavení na trhu. 

K rivalitě dochází, je-li jeden nebo více konkurentů pod tlakem nebo vidí 

příleţitost si své postavení zlepšit, 

 hrozba nových vstupů do odvětví – s nárůstem počtu nových subjektů uvnitř 

konkurenčního prostředí se zároveň zvyšuje intenzita konkurence v odvětví. 

Hrozba vstupu do odvětví závisí na existujících bariérách vstupu a na reakci 

současných konkurenčních firem vůči nové konkurenci, 

 hrozba nových substitutů – pro mnoho trhů je charakteristické, ţe existuje 

celá řada alternativních výrobků nebo sluţeb, které svým charakterem mohou 

působit jako substituční náhraţka pro výrobky nebo sluţby na definovaném 

trhu, 

 dohadovací schopnost kupujících – kupující mohou působit tlaky na sníţení 

ceny za poskytovaný produkt, poţadovat vyšší kvalitu nebo více sluţeb. 

Mohou rovněţ tlačit konkurenci proti sobě, 

 dohadovací schopnost dodavatelů – čím větší je závislost producenta na 

jednom dodavateli, tím větší je jeho vyjednávací síla. Dodavatelé mohou 

uplatňovat svou vyjednávací sílu zvýšením cen, sníţením kvality dodávky 

apod. [13; KOVÁŘ] 
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Obrázek 2.3. Porterův model konkurenčního prostředí. 

 

Zdroj: [15; LHOTSKÝ] 

 

2.5.5 Analýza firemního portfolia 

Analýza portfolia v marketingovém prostředí znamená posouzení postavení výrobku 

nebo skupiny výrobků mezi ostatními výrobky nebo skupinami výrobků. Hodnotí SBU
12

 

z hlediska trţního postavení. Portfolio analýza slouţí managementu jako podklad pro: 

 stanovení optimální struktury firemního portfolia, (kaţdý produkt či sluţba 

přispívá v určitém období výkonnosti podniku), 

 rozhodování o finančních prostředcích, jejich výši a rozprostření (dodatečná 

finanční podpora pro strategické jednotky nebo naopak redukce financování při 

odchodu výrobku z trhu), 

 formulování strategií přispívajících nejúčinněji k dosaţení podnikových cílů ve 

sledovaném časovém období (analýza budoucího vývoje jednotlivých 

jednotek). [7; HORÁKOVÁ] 

 

GE model (General Electric´s Multifactor Portfolio Matrix) 

Jedná se o techniku zachycující vyuţití souřadnicových sítí popisujících vztah výrobek 

– trh. Portfolio matice GE sleduje faktory, které jsou označeny jako faktor trţní atraktivita a 

faktor konkurenční přednost. Dílčí informace z jednotlivých faktorů jsou vyjádřeny 

komplexním vyjádřením. 

                                                 
12

 SBU (Strategic business unit) strategická obchodní jednotka. Je v rámci firmy decentralizované, na 

zisku zaloţené středisko řízené způsobem, který odpovídá řízení samostatného celku. V mnoha případech jsou 

SBU totoţné s organizačními strukturami podniku, nejčastěji se skupinou produktů, nebo jednotlivými produkty. 

Rivalita v 
odvětví

Hrozba 
nových 

konkurentů

Dohadovací 
síla 

kupujících

Hrozba 
nových 

substitutů

Dohadovací 
síla 

dodavatelů
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Mezi faktory trţní atraktivity (vertikální osa) se řadí: 

 trţní růst a velikost trhu, 

 kvalita trhu, 

 ziskovost oboru, 

 stabilita prodeje, 

 cenová stabilita, 

 náročnost a dostupnost vstupů, 

 situace v okolí firmy. 

 

Mezi faktory konkurenční přednosti (horizontální osa) patří: 

 relativní trţní pozice, 

 relativní výrobní potenciál (kapacita), 

 relativní vývojový potenciál, 

 pozice v distribuci, efektivita marketingové komunikace, 

 postavením SBU v kvalitě, značce, obchodní činnosti, 

 ziskovost a její porovnávání s průměrem v daném oboru, 

 relativní schopnost managementu (kvalifikace, zkušenosti). 

 

Tabulka 2.4. Portfolio matice GE 

Zdroj: [8; JAKUBÍKOVÁ] 
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Hodnotící faktory nejsou striktně definovány a jejich počet můţe být navýšen i zúţen. 

Je nutné volit takové faktory, které odpovídají charakteru produktů SBU a daným trţním 

podmínkám. Pole této matice mají přiřazeny číselné hodnoty, z nichţ kaţdá má svůj 

specifický význam: 

 

1. chránit svou pozici – znamená silný tlak na inovace a na marketingové 

výdaje, 

2. prosazovat větší snahu – snaha dostat se na pozici 1 zvýšenou mírou inovací 

a financováním marketingového výzkumu, 

3. vybírat správné příleţitosti – díky malé konkurenční síle sledovat veškeré 

příleţitosti, které odvětví nabízí a správně je zhodnotit, 

4. omezeně expandovat nebo sklízet – hledat způsoby, jak se rozšířit bez 

velkého rizika, případně minimalizovat investice a racionalizovat operace, 

5. vybírat / směřovat k výdělku – chránit současnou situaci, investovat do těch 

SBU, které jsou ziskové a málo rizikové, 

6. selektivně budovat – razantně investovat v nejatraktivnějších segmentech, 

vybudovat zisk růstem produktivity, 

7. zbavovat se – sníţit fixní náklady a neinvestovat. Prodat v období, kdy je trţní 

cena nejvyšší, 

8. směřovat k výdělkům – chránit postavení v nejrizikovějších segmentech, 

zvyšovat úroveň výdělků, minimalizovat investice, 

9. chránit a znovu se koncentrovat – udrţovat běţné výsledky, soustředit se na 

atraktivní segmenty. [22] 

 

Výběr jednotlivých kritérií a určení jejich vah je v GE matici značně subjektivní. Ve 

srovnání s maticí BCG
13

 je však matice GE mnohem komplexnějším pohledem na 

problematiku spojenou s SBU. 

 

2.5.6 Souhrnná analýza 

Celkové vyhodnocení silných a slabých stránek společnosti, příleţitostí a hrozeb je 

směrodatným ukazatelem pro vyhodnocení vhodné strategie podniku. 

 

                                                 
13

 Boston Consulting Group matice je zaloţena na myšlence, ţe výše hodnotových peněţních prostředků 

vytvořených jednotlivými SBU je spojena s tempem růstu a s relativním podílem na trhu. 
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Analýza SWOT 

Syntetická analýza informací, která identifikuje, do jaké míry je současná strategie 

firmy schopna se přizpůsobit se změnami které v okolí neustále nastávají.  

SWOT analýza se sestává ze dvou analýz a to z analýzy SW a z analýzy OT, které 

reprezentují jednotlivé části analyzovaného prostředí: 

 S – silné stránky zaznamenávají skutečnosti přinášející výhody jak 

zákazníkům, tak samotné firmě. 

 W – slabé stránky zachycují činnosti, které firma nedělá dobře, nebo ty, ve 

kterých si jiné subjekty vedou lépe. 

 O – příleţitosti jsou veškeré skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo 

které lépe uspokojí zákazníky a přinesou úspěch. 

 T – hrozby jsou ty skutečnosti, které mohou sníţit poptávku nebo zapříčinit 

nespokojenost zákazníků. [8; JAKUBÍKOVÁ] 

 

Tabulka 2.5. Matice SWOT. 

 

Zdroj: [12; KOTLER] 

 

Dotazník – je to nejčastější forma techniky sběru dat. Pouţívá se u výzkumů, jejichţ 

výsledky je nutno podrobit kvantitativní analýze. 

 

Prvotní sestavení dotazníku 

 jednoduchost otázek, 

 výstiţnost a jednoznačnost odpovědí, 

 smyslnost otázek, 

 znalost prostředí sledovaného jevu. 

 

Pilotáţ – prvotní verze dotazníku, která se testuje na malém vzorku respondentů (25-30). 
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Jsou-li výsledky pretestu neuspokojivé, můţe dojít k úpravám dotazníku. 

Typy otázek 

 otevřené (volné) otázky – na danou otázku se tazatel vyjadřuje vlastními 

slovy, 

 uzavřené otázky – tazatel si zvolí jednu nebo více moţností z určitého 

mnoţství předem daných odpovědí, 

 polootevřené (polouzavřené) otázky – zde si tazatel můţe zvolit předem 

danou odpověď. Nevyhovuje-li mu ţádná z předem definovaných odpovědí, 

vyuţije moţnost „jiná odpověď“. 
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3 Analýza současného stavu Attack Fitness studia 

 

Pro splnění cíle této práce jsem si vybral Attack Fitness studio, které nabízí širokou 

škálu volnočasových aktivit. Jedná se o aerobic a aerobní aktivity, speeding a doplňující 

sluţbu solária. 

 

3.1 Charakteristika Attack Fitness studia 

 

Fitnesscentrum Attack Fitness studio bylo zaloţeno v roce 2000, majitelem a 

současným vedoucím pracovníkem fitnesscentra je pí. Helena Garaiová. Attack Fitness studio 

se nachází v centru Ostravy na ulici 28. října, kde provozuje svou činnost v pronajatých 

prostorách Domu kultury města Ostravy, a.s. (dále DKMO). Jedná se o jedno z největších 

fitnesscenter působících v Ostravě s nejmoderněji vybavenými klimatizovanými sály pro 

cvičení. Umístění fitnesscentra se nachází v lokalitě s vynikající dopravní obsluţností jak 

městské hromadné dopravy, tak vlakového a automobilového spojení. Majitelka provozuje 

svou činnost na základě ţivnostenského oprávnění. 

V současnosti nabízí fitnesscentrum rozmanitou škálu aerobních a relaxačních cvičení, 

dále cvičení na speciálních 

rotopedických kolech – speeding
14

, 

cvičení na trampolínách - jumping a 

solárium (viz kap. 3.1.1). Pro 

poskytování cvičebních lekcí jsou 

vyhrazeny dva sály o kapacitě 24 a 

60 cvičících dle druhu cvičení. V 

 podniku pracují 3 stálí zaměstnanci, 

kteří mají na starost jednotlivé 

recepce či obsluhu solária a 22 

externích lektorů jednotlivých cvičení. 

  

                                                 
14

 Nebo další moţná varianta spinning. Rozdíl mezi spinningem a speedingem je v tom, ţe při spinningu 

jsou cvičící na kolech v sedě a při speedingu jsou z větší části na kolech ve stoje v různých polohách. 

Obrázek 3.1. Logo Attack Fitness studia 

Zdroj: [23] 
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3.1.1 Poskytované sluţby 

Náročnost dnešních zákazníků si ţádá zajištění široké škály různých druhů cvičebních 

programů, kterými jsou:   

Aerobic 

 Body forming  

 Body pump 

 Body styling 

 Body training 

 Dance aerobic 

 Extra body – zadek 

 Extra body – břicho 

 Fat turner 

 Fitness trénink 

 Interval body 

 Kalanetika 

 Kick box 

 P-class Perfect body 

 Pilates rehabilitační 

 Port De Bras 

 Power yoga 

 Zumba 

 Zumba Dance interval 

 

Speeding & Jumping 

 Jumping® 

 Fat burner 

 Classic speeding® 

 Power speeding® 

 Total speeding® 

 Speed Jump 

 Interval trénink 

 Speeding extra břicho 

 Speeding extra zadek 

 Speeding extra body 

Podrobnější rozpis jednotlivých cvičení je uveden v příloze č. 1. 

 

Solárium 

Fitness nabízí rovněţ moţnost vyuţití solária. Solárium je technické zařízení, jeţ 

poskytuje ozařování lidského těla UV zářením a navozuje tak tmavé zbarvení kůţe. Dále 

nabízí doplňkovou sluţbu kolagenária, coţ je kosmetické ošetření kůţe a zmírnění stárnutí 

pokoţky pomocí světelné terapie. Kapacitně se solárium dělí na 4 přístroje solária a 1 

kolagenový přístroj. 

 

3.1.2 Cena za poskytované sluţby 

Ceny za jednotlivě poskytované sluţby se rozlišují dle druhu zakoupených vstupů. 

Fitnesscentrum umoţňuje nákup jednorázových vstupů a rovněţ moţnost zakoupení 

permanentky. Permanentní cenové zvýhodnění mají po předloţení platného průkazu (ISIC, 
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apod.) studenti do 26ti let a senioři. Sezónní slevy na permanentní vstupenky se poskytují 

v zákaznicky „slabších“ měsících (červen-srpen) a ke konci kalendářního roku (prosinec). 

Tabulka 3.1. Ceník vstupného pro Aerobic 

Ceník AEROBIC 

Aerobic – všechny formy, kick box  

Jednorázové vstupné (55min) 80Kč 

Jednorázové vstupné – ranní lekce (55min) 70Kč 

Jednorázové vstupné studenti (netýká se lekce ZUMBA) 70Kč 

Jednorázové vstupné senioři (netýká se lekce ZUMBA) 70Kč 

Aerobic – všechny formy, kick box - permanentky  

Permanentka 10 vstupů (platnost 3 měsíce) 750Kč 

Permanentka 20 vstupů (platnost 6 měsíců) 1420Kč 

Permanentka 30 vstupů (platnost 9 měsíců) 2040Kč 

Permanentka 40 vstupů (platnost 12 měsíců) 2560Kč 

Aerobic – kombinované permanentky  

5 vstupů aerobic + 5 vstupů speeding (platnost 3 měsíce) 775Kč 

Zdroj: [24] 

Tabulka 3.2. Ceník vstupného pro Speeding a Jumping 

Ceník SPEEDING & JUMPING 

Speeding® – jednorázové vstupné  

Happy hours (po, st, pá v 5:30 a 9:30, út v 6:15 a v 7.30, čt v 6:15 a v 8.00) 70Kč 

Jednorázové běţné vstupné 90Kč 

Prodlouţená lekce (neděle v 18.00, 85 minut) 100Kč 

Speeding® - permanentky  

Permanentka 10 vstupů (platnost 3 měsíce) 800Kč 

Permanentka 20 vstupů (platnost 4 měsíce) 1520Kč 

Permanentka 40 vstupů (platnost 6 měsíců) 2920Kč 

Permanentka 10 vstupů pouze na ranní lekce happy hours (neomezená platnost) 700Kč 

Speeding® – kombinované permanentky  

5 vstupů aerobic + 5 vstupů speeding (platnost 3 měsíce) 775Kč 

Jumping® - trampolíny  

Jednorázové vstupné 95Kč 

Permanentka 10 vstupů (platnost 3 měsíce) 900Kč 

Permanentka 20 vstupů (platnost 4 měsíce) 1620Kč 

Zdroj: [25] 
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Tabulka 3.3 Ceník pro solárium a kolagenárium 

Ceník SOLÁRIA & KOLAGENÁRIA 

Solárium  

Ergoline Affinity 500-S Super Power 9Kč/min 

Ergoline 500 Ultra Super Power 7Kč/min 

Ergoline Advantage 400 Super Power 6Kč/min 

Ergoline Avangarde 600 Turbo Power Ultra s AC 16Kč/min 

Kolagenárium  

Anti -Aging Licht therapie 13Kč/min 

Zdroj: [26] 

 

3.1.3 Místo 

Attack Fitness studio se nachází v centru
15

 Ostravy. Budova, kde firma působí je lépe 

známa pod názvem DKMO sídlící na adrese 28. října 124, Ostrava 1. Dostupnost od sítě 

MHD je zhruba 50m, k vlakovým spojům cca 850m. Poblíţ DKMO se nachází dostatečný 

počet parkovacích míst rozdělených do dvou parkovacích ploch. Jedná se o neplacená 

parkoviště s kapacitou 64 a 200 parkovacích míst
16

. 

 

3.1.4 Komunikace 

Attack Fitness studio se prezentuje veřejnosti především prostřednictvím billboardu 

umístěného před DKMO. Umístění této reklamní plochy se nachází u hlavní třídy (28. října), 

kde je velká frekvence osob (především v hromadné dopravě) a plní tak hlavní poutací 

médium upozorňující na fitness.  

Dalším zdrojem reklamy jsou webové stránky fitness slouţící především pro 

prezentaci fitness, online rezervaci, rozpis jednotlivých cvičení a charakteristiku jednotlivých 

lekcí. Pouţitím předních webových vyhledavačů
17

 se zadaným dotazem na „fitness Ostrava“ 

se Attack Fitness studio zobrazilo na průměrném 6. místě. 

 

3.1.5 Lidské zdroje 

Lidské zdroje jsou jedním z nejdůleţitějších faktorů vedoucích k úspěchu v oblasti 

fitness. V kapitole 3.1 je naznačeno, ţe v podniku pracují 3 stálí zaměstnanci a 22 externích 

                                                 
15

 cca 1 km od centrálního náměstí. 
16

 I přes vypadající dostatečný počet parkovacích míst se stává, ţe jsou všechna obsazena z důvodu 

probíhajících akcí v DKMO. Jedná se o divadelní představení, výstavy, kinoprojekce apod. 
17

 Pro tento účel byly pouţity vyhledavače Google, Centrum, Seznam, Yahoo a Atlas. 
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lektorů. Vše je řízeno vedoucím pracovníkem – majitelkou studia. Pro recepční pracovníky 

není vyţadováno ţádné speciální vzdělání ani certifikáty či rekvalifikace. Pro obsluhu recepce 

jsou vybírání především studenti pracující zde na dohodu o provedení práce. Tito kontaktní 

pracovníci jsou pouze poučeni (při přijetí do pracovního poměru) o způsobu vedení online 

systému a o ţádaných pravidlech chování. U lektorů je vyţadována odborná kvalifikace 

opravňující lektora vykonávat příslušný druh cvičení viz příloha č. 5. Úklidové práce jsou 

prováděny na základě smlouvy s DKMO. 

Vztahy mezi spolupracujícími pracovníky jsou na dobré úrovni, coţ podporuje 

dosaţení lepších výsledků v koncovém styku se zákazníkem a sniţuje tak náklady na reklamní 

činnost díky dobré zpětné vazbě. 

 

Obrázek 3.2. Organizační struktura fitness 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.1.6 Procesy 

Provozní doba fitnesscentra je přizpůsobena tak, aby byla poskytnuta moţnost si 

zacvičit ráno, v průběhu dne nebo večer po pracovní době. 

 

Tabulka 3.4. Otevírací doba fitness 

 Pondělí - Pátek Sobota Neděle 

Aerobic 8.00 – 19.30 10.00 – 11.00 15.00 – 18.30 

Speeding 8.00 – 19.30 10.00 – 12.00 10.00 – 20.00 

Solária 8.00 – 21.30 10.00 – 18.00 10.00 – 20.00 

Zdroj: [27] 

Vedoucí(majitel)

Recepční

Lektoři 
speeding

Recepční 
(provozní 

pracovník)

Lektoři 
fitness

Recepční
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Rovněţ je otevřeno i ve státní svátky. Zavřeno je pouze ve dnech 24. a 25.12, 31.12 a 

1.1. Na Velikonoční Pondělí je otevřeno od 13h. 

 

Pro moţnost rezervace na určitou cvičební lekci je na webových stránkách Attack 

Fitness studia umístěna moţnost vyuţití ON-LINE rezervačního systému
18

. 

 

3.1.7 Materiální prostředí 

Materiální prostředí je prvotní sloţkou, se kterou se zákazník setkává při návštěvě 

fitness. Budí tak první dojem o firmě a její firemní kultuře. Externí vzhled budovy, kde se 

fitness nachází, viz kap. 3.1.3, nemůţe samotné fitness nijak ovlivnit, jelikoţ se jedná o 

majetek DKMO a fitness je jedním z podnájemných subjektů. 

Interní vzhled fitness je rozdělen na dvě části. 

 

1. Část přízemní – kde se nachází recepční místnost (v recepční místnosti působí 

rovněţ další subjekt Buggy Fitness
19

, který má v téţe místnosti svou recepci 

s barem, který vyuţívají i zaměstnanci a zákazníci Attack Fitness studia). 

 

Na recepčním pultu klienti provádějí platby za jednotlivé lekce a mají moţnost si zde 

uloţit cenné věci. U recepčního pultu je rovněţ umístěna váha pro moţné posuzování tělesné 

hmotnosti cvičících. 

 

2. Suterén – kde jsou umístěny sály pro cvičení, šatny, solárium, toalety a 

technická místnost pro úklidový personál. 

 

Základnímu prostředí interiéru dominují pastelové barvy vkusně doplněny vhodným 

osvětlením, coţ zpříjemňuje celkový vzhled především recepční místnosti. V celém areálu 

fitness jsou rozmístěny navigační tabulky a loga Attack fitness studia sladěné do jednotných 

barev – modrá a ţlutá popř. bílá viz příloha č. 6. Samotné sály pro cvičení jsou vybaveny 

moderními materiály (suterén DKMO, kde je nájemníkem Attack Fitness studio, prošel 

celkovou rekonstrukcí v roce 2003) a automatickou klimatizací pro celkové zpříjemnění 

                                                 
18

 Rezervování cvičebních lekcí ON-LINE je umoţněno pouze zákazníkům s platnou aktivní 

permanentkou. 
19

 Buggy fitness je samostatná podnikatelská jednotka, jeţ má s Attack Fitness studiem společnou 

místnost pro recepci. Společně s recepcí má rovněţ bar, kde si mohou nejen zákazníci, ale i zaměstnanci 

zakoupit občerstvení, výţivové doplňky a různé energonápoje. 
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pobytu během cvičebních aktivit. Stěny jsou pokryty zrcadly pro umocnění dojmu cvičícího, 

ţe pro sebe „něco dělá“ a vidí sebe samotného při fyzické námaze coţ je motivační prvek, 

zároveň jsou zrcadlové plochy důleţité pro kontrolu správnosti prováděného cviku. Místnost 

určená pro solária a kolagenárium je zvláště oddělená a má svou samostatnou šatnu. Recepce 

pro solárium se nachází v suterénu v bezprostřední blízkosti solária. 

 

Periferní prostředí je charakterizováno doplňky, které si můţe klient přivlastnit a 

odnést si je s sebou. V prostředí fitness se jedná především o pernamentky (viz příloha č. 4), 

které jsou sladěny se základními barvami fitness tj. modrou-bílou a ţlutou. 

 

3.2 Analýza prostředí Attack Fitness studia 

V této části jsou popsány vnější a vnitřní vlivy působící na fitnesscentrum, 

analyzovány jednotlivé SBU a jejich strategický význam pro fitnesscentrum. Výsledky šetření 

shrnuje analýza SWOT. 

 

3.2.1 Pest analýza 

Analýza zabývající se externím okolím, které podnik nemůţe ovlivnit, ale je jím 

ovlivněn. Jedná se o soubor faktorů politické – legislativní, ekonomické, sociálně – kulturní a 

technologické. 

 

Politické a legislativní faktory 

Politické prostředí v České Republice je poměrně nestálé. V poslední době byl 

v poslanecké sněmovně předloţen jiţ třetí návrh o vyslovení nedůvěry současné vládě. 

K nestabilitě současné vlády přispívají rovněţ různé korupční aféry, které jsou mediálně 

rozebírány na veřejnosti a Česká Republika tak na okolní státy působí dojmem zkorumpované 

země. Svědčí o tom například hrozící omezení čerpání dotačních fondů z evropské unie kvůli 

neprůhlednému hospodářství jednotlivých ministerstev České republiky. 

Podnikání ve sféře fitness se řídí Ţivnostenským zákonem
20

 a Obchodním 

zákoníkem
21

. Sluţby v oboru fitness se řadí mezi ţivnosti volné a jsou uvedeny v příloze č. 4 

k zákonu č. 455/1991 Sb., bod 74 „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

                                                 
20

 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání. 
21

 Zákon č. 513/1991., obchodní zákoník. 
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organizování sportovní činnosti“. Pro další potřeby provozování fitness (zvláště pro 

nadstavbové a doplňkové činnosti) se také uţívá zákon uznávající odbornou kvalifikaci
22

.  

Neméně důleţitou legislativní směrnicí je daňová povinnost procházející neustálými 

změnami. Pro rok 2011 činila daň z příjmu fyzických osob 15%, v roce 2012 se jiţ tato kvóta 

změnila na současných 19%
23

. 

 

Ekonomické faktory 

Ekonomické prostředí v posledních letech zaţívá prudký dopad změn způsobených 

tzv. ekonomickou krizí, která měla své počátky v roce 2008. V současné době je trend vývoje 

nejen světové, ale i České ekonomiky prognózován spíše s negativním výhledem. V roce 

2011 byl růst HDP v České Republice na úrovni 2,1%, v roce 2012 je prognózováno 

zpomalení na 1,6%. Spolu s niţší sazbou HDP je spojena i nezaměstnanost. V městě Ostrava 

činí nezaměstnanost 12,1%, coţ je o 2,9% více neţ je celorepublikový průměr. Následující 

graf zobrazuje vývoj nezaměstnanosti v ČR od února 2010 do února 2012. 

 

Dalším neméně důleţitým faktorem ekonomického prostředí působící na kupní sílu 

obyvatel je inflační míra. K 1. 2. 2012 byla zaznamenána meziroční míra inflace 3,7%, která 

má z dlouhodobějšího hlediska rostoucí tendenci
24

. 

                                                 
22

 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. 
23

 Tato sazba daně se vztahuje na základ daně sníţený o poloţky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 zákona č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmů. 

Graf 3.1. Vývoj nezaměstnanosti v ČR 

Zdroj:[28] 
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Negativním dopadem z ekonomického hlediska je rovněţ současná změna ve výši 

zvýhodněné sazby DPH, která byla prosazena vládou České Republiky. Daň z přidané 

hodnoty se plánovaně od roku 2013 opět navýší. 

 

Sociálně kulturní faktory 

Česká Republika podobně jako další země střední a východní Evropy se snaţí 

prosazovat po vzoru západních zemí tzv. zdravý ţivotní styl
25

. Jedná o vyváţený stav 

tělesné, duševní a sociální pohody, který je ovlivněn mnohými faktory, jakými jsou: ţivotní 

prostředí, rodinné zázemí, dostatek pohybu, společenské chování a výţiva. 

Moravskoslezský kraj, především město Ostrava a jeho přilehlé aglomerace, jsou 

charakteristické převaţujícím těţkým průmyslem s postupnou transformací na sféru sluţeb a 

obchodu. Přes tuto probíhající změnu je podstatná část místního obyvatelstva zaměstnána 

v průmyslové výrobě a v odvětví těţby uhlí. Zaměstnanci takových podniků často čerpají 

výhody, které jim zaměstnavatel poskytuje v podobě poukázek na relaxační a sportovní 

aktivity. 

Moravskoslezský kraj se svými 1 230 534 obyvateli
26

 řadí mezi nejlidnatější regiony 

v ČR. Město Ostrava čítá 306 128 obyvatel a meziročně zaznamenává největší úbytek 

obyvatelstva v celé České Republice. Prioritní otázkou a terčem mnoha debat v tomto regionu 

je otázka týkající se kvality ovzduší.  Zvláště v Moravskoslezském kraji je tento problém 

v posledních letech terčem ostré kritiky nejen místních obyvatel, ale rozšířil se i za hranice, 

kde se Ostravsko povaţuje za nejvíce znečištěnou část střední Evropy. 

I přes tento negativní faktor je obyvatelstvo Ostravy nakloněno sportovním aktivitám a 

trendem současnosti je nárůst zájmu společnosti o sport a sportovní aktivity. Zajímavým 

poznatkem je, ţe si lidé dokáţou najít stále více volného času pro provozování svých 

volnočasových aktivit a to i přes nadměrné poţadavky v zaměstnání. Nárůst aktivně 

sportovních obyvatel je rovněţ zaznamenáván u nově vzniklých sportovních odvětví a tzv. 

adrenalinových či záţitkových sportů. 

Velký rozvoj různorodosti je viditelný v oblasti fitness, kdy se s rozšiřující škálou 

pohybových aktivit a doplňujících cvičebních pomůcek rozšiřuje i věková hranice pro 

potencionální uţivatele. Dobrým příkladem jsou různá cvičení pro seniory, dospívající děti 

                                                                                                                                                         
24

 Pro srovnání v měsíci leden 2012 byla míra inflace 3,5% , v únoru 2011 se meziroční míra inflace 

nacházela na hranici 1,8%. 
25

 Poprvé byla definice zdravého ţivotního stylu definována světovou zdravotnickou organizací (World 

Health Organisation v roce 1964. 
26

 Stav k 31. 12. 2011 



 
 40 

nebo těhotné ţeny. Se spojenou různorodostí nabídky sluţeb se rozvíjejí i samotné fitness 

centra a jsou nuceny aktivně sledovat novinky v této oblasti. Dříve bylo slovo „fitness“ 

synonymem posilovny plné činek a dominantními zákazníky byli převáţně muţi. Dnes se 

posilovny a fitness centra mění v komplexní areály nabízející širokou škálu pohybových 

cvičení zlepšujících kondici a ţivotní styl. Rovněţ se zvýšilo mnoţství ţen vyuţívající 

takových sluţeb. Na kulturu lidí má sport a fitness poměrně velký vliv. 

Aby obyvatelé mohli vyuţívat různých sluţeb nejen v oblasti sportu, musí mít 

dostatečnou kupní sílu a reálnou mzdu. Ke konci roku 2011 dosáhla průměrná mzda ve 

Slezsku a na severní Moravě 22.271 korun. Meziročně tak vzrostla o 614 korun a tento region 

je na pátém místě v pořadí krajů České Republiky. Na konci téhoţ roku byla průměrná úroveň 

hrubé mzdy v České Republice 26 067 korun tj. o 3796 korun niţší neţ celorepublikový 

průměr. 

 

Technologické faktory 

Mezi technologické faktory v oblasti sluţeb lze bezprostředně zařadit ta zařízení, jeţ 

jsou vyţadována pro poskytování daného druhu sluţby. Jedná se o přístupové kanály, jimiţ se 

můţe firma prezentovat. Nové moderní technologie vzbuzují zájem veřejnosti a podporují 

vyšší míru uspokojení s danou sluţbou. V oblasti fitness se jedná např. o: posilovací stroje, 

stroje pro cvičení, pomocné balanční plošiny, závěsné systémy, zařízení pro měření tělesných 

dispozic aj. Nezbytná je rovněţ technika pro komunikaci s cvičícími
27

 a celkové technické 

vybavení sálu. U solárií a přístrojů pro ošetření kůţe je důleţitým prvkem kvalita, 

technologické zpracování samotného přístroje a aktivní prvky působící na pokoţku (jedná se 

o trubice pouţívané v soláriích, které musí splňovat nejpřísnější normy vydané Evropskou 

Unií). 

Neméně důleţitým faktorem v oblasti technologií je vyuţití internetu a jeho moţností. 

Internet v oblasti fitness slouţí především pro komunikaci se zákazníky a umoţňuje rozvoj 

marketingových procesů. K propagaci lze vyuţít velice populární sociální sítě, blogy, aplikace 

apod. 

Technologické zázemí na vysoké úrovni můţe být významným činitelem vzbuzující 

pocit kvality, profesionality a aktivního přístupu. 

 

                                                 
27

 Lektor při hromadném skupinovém cvičení pouţívá rytmickou hudbu pro dosaţení určitého tempa 

cviků. Pro řízení cvičenců instruktorem je nezbytné pouţívat příušní mikrofon s bezdrátovým přenosem do 

reprosoustavy. 
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3.2.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Tato analýza se zabývá vnitřními sloţkami firmy a jejího nejbliţšího okolí, na které 

působí nebo toto okolí působí bezprostředně na firmu samotnou. Porterův model analyzuje 

mikroprostředí a nejbliţší okolí tzv. mezoprostředí, které můţe firma svým přístupem 

k produkování sluţeb zásadně ovlivnit. Jedná se o hrozby vstupů nových konkurentů na trh, 

rivalita mezi současnými konkurenty, hrozby vstupu substitučních sluţeb, vyjednávací 

schopnosti dodavatelských jednotek a vyjednávací schopnosti kupujících.  

 

Hrozba vstupů nových konkurentů na trh 

Hrozba vstupů nových konkurenčních subjektů v dnešní době je poměrně méně 

pravděpodobná, neţ tomu bylo před pěti lety. I přesto se ale nacházejí subjekty, které svým 

charakterem působnosti mohou představovat určitou hrozbu vstupu na současný trh. Jakkoliv 

se můţe jevit, ţe sportovních zařízení je na území města Ostravy dostatek, sluţby fitness jsou 

svým charakterem stále atraktivním odvětvím pro moţné rozhodnutí o vstupu na trh. 

Především díky svému dynamickému vývoji se snaţí potencionální konkurenti najít na trhu 

takovou mezeru, kterou by mohli svými novými sluţbami zacelit. Jedná se o různé varianty 

základních druhů cvičení, jako jsou: Zumba, Power Plate, TRX, Bosu, Speeding, Kardiobox, 

Flexi Bar, Port de Bras atd. 

 

Pro názorný příklad uvádím různé varianty fitness cvičení – Zumba: 

 

 zumba Fitness – zahrnuje primární základní kroky latinskoamerických tanců 

při střídání rychlého a pomalého tempa. Jedná se o základní sadu cviků, 

 zumbatomic – varianta cvičení Zumby pro děti v rozmezí od 4 do 13 let 

přizpůsobena s ohledem na vývoj a křehkost dětského těla, 

 zumba toning – jedná se o náročnější formu zumby při němţ je kladen 

celkový důraz na spalování tuků a celkovou zátěţ, 

 zumba gold – je určena pro starší lidi, kteří chtějí aktivně ţít a dopřávat si 

pravidelný pohyb ve formě tělesných cvičení, 

 aqua zumba – cvičení Zumba prováděné ve vodě vhodná především pro 

rehabilitační činnosti. 
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Kaţdou z výše uvedených kategorií je moţno dále rozdělit do dalších podskupin a tím 

vzniká široká škála moţností jak se pro potencionální konkurenci dostat na trh. 

Hlavní aspekty působící proti vzniku nové konkurence jsou především kapitálová 

náročnost. Vybavit moderní fitness splňující poţadavky současných trendů je náročné 

především kvůli vysokým cenám pronájmů prostor (výstavba vlastního fitness areálu by 

v dnešní době byla zcela neefektivní). Další neméně náročnou sloţkou z finančního hlediska 

je samotné vybavení. Případný konkurent se musí rozhodnout, pro jaký typ fitness cvičení 

chce svou firmu zařídit. Případnou realizaci koná sám nebo existuje moţnost komplexního 

servisu vybavení od dodavatelských společností, které zpracují a realizují komplexní 

představu v jednolitém stylu
28

. Co se týče sluţby solárií, zde je hrozba vstupu nových 

konkurentů relativně niţší, hovoříme li pouze o sluţbě solárium popř. kolagenárium. Jedná se 

o menší prostorovou náročnost. Finanční zatíţení samotného přístroje se liší dle typu a 

kvality. 

 

V současné době je asi největší hrozbou příchod nového konkurenčního subjektu – 

Pure fitness. Realizační fáze tohoto fitness jsou ve stádiu dokončovacích prací a toto fitness 

bude sídlit v nově otevřeném komplexu Fórum Nová Karolina. Pure fitness představuje asi 

největší budoucí hrozbu. Jedná se o celosvětový řetězec zabývající se komplexní fitness a 

wellness péčí. Hrozba tohoto subjektu je umocněna výhodnější polohou (v novém centru 

Ostravy) a silnějším finančním zázemím. 

 

Rivalita v rámci odvětví 

V prvé řadě je nutné rozlišit, jaké portfolio sluţeb Attack fitness studio nabízí. Svým 

charakterem se jeho nabídka řadí do obecné skupiny fitness, jeţ má celou řadu podskupin. Pro 

porovnání konkurenčních subjektů je proto třeba zvolit správný úhel pohledu pro posouzení, 

zdali je pro nás konkurenčním subjektem, či nikoliv. V Ostravě působí celá řada fitness studií 

nabízejících podobný charakter sluţeb jako Attack Fitness studio. Je nutno vzít rovněţ 

v potaz, ţe Attack Fitness studio nenabízí jen jediný druh sluţby, ale komplexní sloţení 

několika druhů sluţeb. Pro srovnání vybírám ty subjekty, které mají analogickou skladbu 

nabízených produktů. 

 

                                                 
28

 Např. firma 3D Fitness je v ČR dominantním poskytovatelem fitness na klíč. Jedná se o návrh, 

konzultaci, zpracování, realizaci a marketingové aktivity. Rovněţ poskytuje školení pro daný druh cvičení, 

propagační a výukový materiál, sportovní nářadí a fitness hudbu. 
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V oblasti fitness se jedná o: 

 

 Aerobic Studio (Ostrava, 28. října) - nabízející sluţby v oblasti Zumba, Pilates, 

aerobic a jumping. Jedná se o nejbliţší konkurenční podnik nabízející podobné 

sluţby v oblasti fitness jako Attack fitness studio, 

 Energy Fit (Ostrava, 28. října) – nabízené sluţby obdobně jako Attack Fitness 

studio pro oblast fitness jsou: kruhové funkční tréninky, trampolínky, Bosu, 

Cardio Box, Zumba, Pilates, Power Yoga, Flexi Bar, Body Attack, Port De 

Bras, cvičení pro děti a pro rodiče s dětmi, 

 Apartmánový dům LANDEK – Zdravé fitness (Ostrava – Petřkovice, U 

nemocnice) – fitness, jeţ bylo uvedeno do provozu minulý rok nabízející 

moderní zázemí a program cvičených prvků obdobný jako Attack fitness 

studio. Jedná se o: Pump Fx, Zumba, Fitball, Bosu, Latina Dance, Jóga, Pilates, 

Spinning, Step Aerobic, cvičení pro děti, 

 Vitality Studio Ostrava (Ostrava, Vítkovická 1) – studio, které se nachází 

poblíţ Attack Fitness studia nabízející fitness sluţby jako jsou: Port De Bras, 

Fitball, Bosu, Kompenzační cvičení, Zumba, Ballancer Pro, cvičení dětí do 

dvou let, 

 Fit & Fun Studio Ostrava (Ostrava, Tovární) – velikostně obdobné fitness jako 

Attack Fitness studio nabízející: Pilates, Jóga, Fitball, Bosu, Port De Bras, 

balet pro dospělé, Chi-toning, Vinyasa jóga, zdravotní cvičení, Step AE, 

Bodywork, Jumping, Tae-bo, Zumba, Speeding, Spining, cvičení pro děti, 

 UNNO SPORT Fitness centrum Dubina (V. Jiříkovského) – významné 

sportovní a fitness centrum pro oblast Dubiny a Hrabůvky nabízející sluţby 

posilovny a fitness. Jedná se o: Bodystyling, Dance aerobic, Fitball, Overball, 

Zumba, Pilates, dětský aerobic, Hip-Hop Street Dance, Jumping, Balance, 

 Fitko pro ženy (Ostrava – Poruba, Sjízdná) – jedná se o fitness vyhrazené 

pouze ţenám nabízející fitness sluţby jako: TRX, Bosu, Fitball a Overball. 

 

Pro odvětví speedingu jsou podnikatelské subjekty orientovány spíše na mix sluţeb 

spojených se speedingem, přesto v Ostravě působí několik významných firem specializujících 

se právě na speeding. Jedná se o: 
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 Fit bike Fitcentrum Ostrava (Ostrava – Hrabůvka, Hasičská) – jedná se o 

fitness se specializací na indoor cycling a především na skupinové cvičení 

FITBIKE, 

 Bike Studio (Ostrava, 28. října) – fitness zaměřené na posilování na 

speedingových kolech a s úzkou specializací, 

 Quatro fitness (Ostrava – Poruba, Alţírská) – fitness nabízející skupinové 

lekce indorycling. 

V odvětví sluţeb solárií existuje v Ostravě mnoho malých subjektů nabízejících tuto 

sluţbu. V Ostravě však působí i významný řetězec pro oblast sluţeb solárií, který má ve městě 

umístěno 6 poboček jedná se o: 

 

 Solární studio Shark (Ostrava 6 studií) – jedná se o největšího provozovatele 

solárních studií na severní Moravě. V Ostravě patří k největším subjektům 

nabízející tyto sluţby. 

 

Hrozba nových substitutů 

Jako substituty se z určitého hlediska dají povaţovat firmy nabízející rovněţ fitness 

sluţby, ale v odlišných podobách, neţ nabízí Attack Fitness studio. Takových firem se 

v Ostravě nachází mnoho (příklad viz výše – současní konkurenti). Výchozím produktem 

fitness je sluţba, která má svůj nenahraditelný charakter pro daného poskytovatele. Jako 

substitut bych uvedl odlišné moţnosti trávení volného času aktivním způsobem, např. 

návštěvou bazénu. Další moţné substituty vidím v atraktivních odvětvích např. záţitkových 

fitness akcích, kdy je spojeno několik fitness prvků v kombinaci s wellness a relaxačními 

sluţbami. 

 

Dohadovací schopnost dodavatelů 

Firma Attack Fitness studio se nezabývá doprovodným prodejem doplňkového zboţí 

(občerstvení, nápoje apod.). Dodavatelské subjekty jsou partneři spolupracující se studiem na 

základě dlouhodobé smlouvy. Za poskytovatele prostor se dá povaţovat samotný DKMO. 

S nímţ má Attack fitness studio uzavřenou smlouvu (na dobu 10ti let) s opcí. Dle mého 

názoru je to jeden z nejvýznamnějších subjektů z dodavatelského hlediska, i kdyţ jeho 

„dodavatelská povaha“ je relevantní. Razantní zvýšení nájemného by bylo pro Attack Fitness 

studio zásadním faktorem pro udrţení konkurenceschopnosti. 
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Dále se jedná o firmu dodávající prostředky podporující nákup permanentních 

vstupenek (viz kapitola 3.1.4) „WELLNESS CLUB s.r.o.“, se kterou je rovněţ uzavírána 

roční smlouva. Spolupráce s tímto subjektem probíhá jiţ od roku 2007 a fitness s tímto 

partnerem podporujícím prodej počítá i pro budoucí období. 

Specifickým dodavatelským subjektem pro Attack Fitness studio je společnost „Face 

Up Média“, jejíţ činnost je zaloţena na umisťování reklamních bannerů do různých zařízení 

např. v oblasti fitness se jedná o bannery v recepční místnosti, sprchách, šatnách a sálech. Na 

těchto reklamních plochách je moţné si externí firmou nechat vystavit svou reklamní nabídku 

a pro Attack Fitness studio z takových reklam plyne finanční příjem
29

. Obdobnými 

„dodavatelskými“ subjekty jsou podnikatelé, jeţ nemají s Attack Fitness studiem ţádnou 

podnikatelskou vazbu. Jsou to převáţně malé subjekty (nejčastěji se jedná o jedince z řad 

zákazníků), kterým je umoţněno za určitý poplatek ponechat si své reklamní letáky na 

recepčním baru. 

 

Dohadovací schopnost kupujících 

Zákazníci jsou pro Attack Fitness studio klíčovým prvkem. Na trhu existuje poměrně 

silná konkurence v oblasti nabízených sluţeb, proto je velmi důleţité pečovat o potřeby 

zákazníků a neustále sledovat vývoj a trendy. Sportovní zařízení Attack Fitness studio si za 

dobu své existence získalo mnoho stálých zákazníků, kteří mají přátelské vztahy s personálem 

fitness a především s jednotlivými lektory. Dá se říci, ţe někteří zákazníci chodí do fitness 

především proto, ţe vyhledávají hodiny svého oblíbeného lektora. 

Fitness nabízí moţnost rezervace na jednotlivá cvičení, přičemţ vyuţívá několik 

různých forem komunikace se zákazníky.  

Vývoj v poslední době z hlediska mnoţství zákazníků je na klesající úrovni viz graf č. 

3.2. 

                                                 
29

 Závisející na velikosti, mnoţství a umístění banneru. 
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Graf 3.2. Počet klientů za jednotlivá měsíční období roku 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V roce 2011 byl průměrný měsíční počet klientů pro jednotlivé oblasti nabízených 

sluţeb následující
30

: 

 

 Fitness – 1467 

 Speeding – 1100 

 Solárium – 642 

 

3.2.3 Analýza GE 

Pomocí analýzy sledující postavení jednotlivých podnikatelských jednotek ve firmě se 

snaţím identifikovat postavení jednotlivých nabídek Attack Fitness studia v Ostravě.  Za dílčí 

prvky tvořící celkovou nabídku Attack Fitness studia povaţuji nabídku fitness, speedingu a 

solária. 

Pro vytvoření analýzy postavení jednotlivých podnikatelských jednotek a jejich 

významnosti pro firmu je důleţité stanovit klíčové faktory, které ovlivňují funkci jednotlivých 

podnikatelských jednotek pro firmu jako celek. Tyto faktory je dále nutné rozdělit do dvou 

                                                 
30

 Pro předešlé roky tj. 2010 a 2009 byla průměrná návštěvnost jednotlivě nabízených sluţeb 

následující: 2010 – fitness 1620, speeding 1180, solárium 714 klientů. 2009 – fitness 1980, speeding 1315, 

solárium 790 klientů. 
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základních kategorií, které tvoří dvě základní osy matice GE. Jedná se o kategorii 

konkurenčního postavení na trhu a kategorii atraktivit odvětví. 

 

Za faktory ovlivňující atraktivitu prostředí v oblasti sportovního vyţití a fitness lze 

povaţovat:

 velikost trhu, 

 intenzita konkurenčního 

boje, 

 fluktuace poptávky, 

 bariéry vstupu do odvětví,

 

 kapitálová náročnost, 

 variabilita poptávky, 

 míra diferenciace, 

 technologická náročnost.

 

Faktory podstatné pro analýzu konkurenčního postavení podniku a jeho sílu na trhu 

ovlivňuje:

 ceny za sluţby, 

 image firmy, 

 zaměstnanci, 

 unikátnost produktů, 

 propagační činnost, 

 poloha provozovny, 

 kvalita sluţeb.

 

Následující krok přiřazuje různé váhy důleţitosti jednotlivým faktorům pro kaţdou 

oblast. Součet vah pro jednotlivé odvětví (pro kaţdé zvlášť) se rovná 1, tedy 100%. Váhy 

jednotlivých faktorů jsou následně ohodnoceny velikostním koeficientem (intenzitou), 

přičemţ koeficient 1 značí malou intenzitu a naopak koeficient 5 značí vysokou intenzitu 

faktoru. 

Závěrečnou fází pro vypracování souřadnicového bodu je součin váhy a koeficientu a 

následný součet všech koeficientů. Po vyhodnocení faktorů nabízených sluţeb z hlediska 

atraktivity trţního prostředí a konkurenčního prostředí dostaneme souřadnice určující polohu 

jednotlivého SBU v matici GE. Podle polohy SBU v matici GE se určuje, zda je daný obor 

činnosti firmě prospěšný, či nikoliv viz kap. 2.5.5. 

 

V tabulkách 3.5. a 3.6. je znázorněn postup při výpočtu jednotlivých souřadnic pro 

jednotlivé osy potřebných pro sestavení matice GE pouţité pro analyzování postavení 

jednotlivých SBU Attack Fitness studia. Tabulka č. 10 znázorňuje výslednou hodnotu pro 

atraktivitu prostředí. 
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Tabulka 3.5. Postup při výpočtu atraktivity prostředí 

Sluţba Fitness Atraktivita prostředí 

Faktor Váha Koeficient Součin 

Velikost trhu 0,15 3 0,45 

Intenzita konkurenčního boje 0,20 3 0,60 

Fluktuace poptávky 0,10 4 0,40 

Bariéry vstupu 0,10 2 0,20 

Kapitálová náročnost 0,05 2 0,10 

Variabilita poptávky 0,15 3 0,45 

Míra diferenciace 0,20 4 0,80 

Technologická náročnost 0,05 2 0,10 

Součin 1 Souřadnice 3,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro souřadnicovou hodnotu atraktivity prostředí pro sluţbu fitness má dle mého 

názoru největší váhu intenzita konkurenčního boje (20%) a míra diferenciace (20%). Tyto dva 

na sobě závislé faktory se navzájem ovlivňují především svou vzájemnou interakcí, kdy 

v oblasti fitness je velice důleţité v konkurenčním boji nastavit určitý druh rozlišení se od 

konkurence. Nejmenší váhu přiřazuji technologické náročnosti (5%) a kapitálové náročnosti 

(5%). Pro poskytování sluţeb fitness není kladen důraz na technologickou náročnost (na 

rozdíl od speedingu) a rovněţ není nijak nákladná kapitálová náročnost. 

Vysoké koeficienty intenzity jsem přiřadil k fluktuaci poptávky (4), jelikoţ sluţba 

fitness je svým charakterem ovlivněna sezónností a jiţ zmíněná míra diferenciace (4) je 

faktor, který má významný vliv pro zaujetí klientů. 

 

Obdobný postup se provádí i pro analýzu konkurenčního postavení podniku Attack 

Fitness studia na trhu fitness, jenţ je znázorněn v tabulce č. 3.6. 
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Tabulka 3.6. Postup při výpočtu konkurenčního postavení 

Sluţba Fitness Konkurenční postavení 

Faktor Váha Koeficient Součin 

Ceny za sluţbu 0,20 4 0,80 

Image sluţby 0,05 1 0,05 

Zaměstnanci 0,15 4 0,60 

Unikátnost produktu 0,10 2 0,20 

Propagace 0,15 3 0,45 

Poloha 0,10 2 0,20 

Kvalita sluţby 0,25 5 1,25 

Součin 1 Souřadnice 3,55 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro konkurenční postavení je dle mého názoru nejdůleţitější faktor s největší váhou 

kvalita poskytované sluţby (25%). Kvalita má rovněţ největší koeficient (5) jelikoţ 

poskytovaná sluţba je závislá na své proměnlivosti (kdo poskytuje sluţbu) a stálosti 

(poskytnutí stejné sluţby ve stále stejné kvalitě). Nejmenší váhu přisuzuji faktoru image 

sluţby, vezmeme-li v potaz, ţe nabízené sluţby mají jiţ svou image danou svou předlohou a 

navazuje se tak na faktor „unikátnost produktu (10%), která dotváří danou „šablonu“ 

specificky pro kaţdý podnik nabízející tuto sluţbu. 

 

Aby bylo moţné posoudit celkové portfolio nabízených sluţeb Attack Fitness studiem, 

je nutné analogicky jako předchozí analýza pro oblast „fitness“ zkonstruovat souřadnicové 

body pro zbývající část nabídky tj. pro speeding a solárium. Ty jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

Po provedení všech výpočtů pro kaţdou z oblastí nabízeného portfolia sluţeb byly 

získány informace o umístění jednotlivých nabídek v matici GE. Ty jsou zobrazeny v tabulce 

č. 3.7. 

 

Tabulka 3.7. Souřadnice jednotlivých SBU v matici GE 

Typ sluţby Atraktivita prostředí Konkurenční postavení 

Fitness 3,1 3,55 

Speeding 3,45 3,7 

Solárium 2,7 2,7 

Zdroj: vlastní zpracování 



 
 50 

Zanesením příslušných bodů do matice GE dostaneme přehled, v jakém postavení se 

daná sluţba nachází a jaké pro ni plynou doporučení a strategická opatření pro firmu. 

Výsledná matice GE pro Attack Fitness studio je zobrazena v grafu 3.3. 

 

Graf 3.3. GE matice Attack Fitness studia 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poloha jednotlivých sluţeb v matici GE zařazuje jednotlivě poskytované sluţby do 

polí, která znamenají jejich strategické postavení a význam pro firmu viz kap. 2.5.5. Velikost 

trhů, na kterých jednotlivé sluţby působí, jsou v relativně vyrovnaném poměru. 

 

Sluţba speeding se nachází z převáţné části v segmentu 1, kterou charakterizuje 

vysoká atraktivita prostředí a silné konkurenční postavení. Pro pozici v segmentu 1 je 

charakteristické pouţití strategie chránit svou pozici a vyvíjet značný tlak na inovační zásahy 

a razantně podporovat marketingové výdaje. 

Sluţba fitness se analogicky jako speeding nachází v silném postavení. Prioritním 

záměrem majitelky bylo zaloţení fitness. Další sluţby byly doplněny s postupem času. 

Pozice, kterou tato sluţba zaujímá je středně atraktivní, inovativní prvky atraktivity jej však 

posunují do horní části tohoto segmentu. Tato sluţba je pro Attack Fitness studio brána jako 

nejvýznamnější sloţka firemního portfolia, čemuţ napovídá i silné umístění v konkurenčním 
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postavení. Rozhodujícím faktorem posilující konkurenční postavení je kvalita poskytované 

sluţby, kterou maximalizují profesionální lektoři. Pro umístění SBU na pozici 4 v matici GE 

je charakteristická strategie omezené expanze či minimalizace investičních kroků. V tomto 

stádiu je nutné hledat takové způsoby rozšíření rozmanitosti sluţby, které jsou nenáročné na 

finanční zdroje a znamenají tak pro firmu racionální rozhodnutí. 

Sluţba solárium je Attack Fitness studiem nabízena nejkratší dobu a při vzniku 

fitness se o nabídce takové sluţby neuvaţovalo. Její strategická poloha se nachází v 5. 

segmentu, který je charakterizován průměrnými hodnotami jak pro atraktivitu prostředí, tak 

pro konkurenční postavení. Pro pozici na průměrných hodnotách v 5. segmentu je příznačná 

strategie směřující k udrţitelnému výdělku pomocí stabilizace současné situace a zváţit další 

investice, které by mohly být rizikové. 

 

GE matice vytvořena pro Attack Fitness studio ukázala, ţe podnik disponuje 

portfoliem, který se v současné době nachází na optimální pozici vzhledem k současným 

trţním podmínkám. Dobrou strategickou volbou by bylo udrţení současné pozice nebo 

vylepšení současného stavu především u sluţby solária. Vzhledem k sezónnosti některých 

sluţeb (především solárium) je velice důleţité zváţit, do kterých SBU investovat a rozvíjet 

jejich marketingovou propagaci.  

 

3.2.4 Syntetická analýza SWOT 

 

Tabulka 3.8. SWOT matice Attack Fitness studia 

Silné stránky Slabé stránky 

Dlouhá tradice na trhu (od roku 2000) Nedostatečná inovace v trendech fitness 

Lokalita fitness Malá propagační činnost 

Zkušení lektoři Nevýrazné označení provozovny 

Kvalita poskytovaných sluţeb Neúčast na veletrzích a výstavách 

Příleţitosti Hrozby 

Nové trendy v oblasti fitness Rostoucí počet konkurentů 

Rozšíření nabídky sluţeb Trend poklesu klientů 

Růst mnoţství volného času Rostoucí ceny sluţeb 

 Trvající ekonomická krize 

 Sezónnost 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z celkového pohledu SWOT analýza zobrazuje nejsilnější a nejslabší stránky Attack 

Fitness studia, jeţ jsou hlavní současné faktory, se kterými musí firma počítat pro následný 

rozvoj a implementaci úspěšné strategie. 

Naopak příleţitosti a hrozby jsou ty prvky, se kterými se musí v implementaci 

strategie počítat v určitém časovém horizontu. Reakce na ně pak závisí na konkrétní podobě 

mixu moţných příleţitostí či hrozeb, jeţ by mohly být moţným důvodem pro zvýšení či 

sníţení zájmu zákazníků o Attack Fitness studio. 

 

3.2.5 Vyhodnocení syntetické analýzy 

Vyhodnocení SWOT analýzy je dalším z dílčích kroků vedoucích k aplikaci strategie 

vyhovující poţadovanému výsledku. 

Souhrnný pohled naznačuje, ţe Attack Fitness studio disponuje v oblasti silných 

stránek výhodného postavení především díky kombinaci vynikající polohy, viz kap. 3.1.3 a 

zkušených trenérů, z nichţ někteří zde působí jiţ od samotného vzniku fitness. Samotní 

trenéři poskytují nejzásadnější díl konkurenční výhody díky své kvalitě a profesionalitě. 

Tento fakt poskytuje fitness určitou konkurenční výhodu před ostatními subjekty působícími 

v téţe oblasti sluţeb. 

V oblasti slabých stránek lze vytyčit zásadní nedostatek, kterým je takřka minimální 

marketingová propagace a spoleh na současnou klientelu popř. jejich reference. Neúčast na 

sportovně – prezentačních akcích v Ostravě
31

 je nevyuţitou nabídkou vynikající propagace. 

Nedostatečná inovace v dnešních trendech v oblasti fitness je další slabou stránkou, která 

můţe působit image „zkostnatělé firmy“ jeţ se nevyvíjí dál. 

Příleţitosti, které můţe Attack Fitness studio vyuţít je dostatečné mnoţství, 

především v zachytávání současných trendů v oblasti nových druhů cvičení a cvičebních 

pomůcek. S touto činností by mohla následovat i rozsáhlejší šíře nabízených produktů. 

V současném výhledu s ohledem na ekonomické a politicko právní prostředí existuje 

mnoho hrozeb, které mohou zapříčinit výrazný pokles klientů (zvláště v případě, ţe fitness 

spoléhá pouze na své stálé zákazníky). Rovněţ rostoucí počet konkurenčních subjektů 

nabízejících obdobné sluţby v oblasti fitness je reálnou hrozbou pro Attack Fitness studio. 

V neposlední řadě kombinace rostoucích nákladů na energie a přetrvávající krize jsou další 

hrozbou, která můţe negativně ovlivnit chod fitness. Stálou hrozbou, která provází fitness jiţ 

                                                 
31

 Kaţdoroční veletrh SPORT, ZDRAVÍ, POHYB a volný čas konaný v Ostravě v areálu výstaviště 

Černá louka. 
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od svého vzniku je sezónní výkyv poptávky, který zapříčiňuje úbytek klientely především 

v letních měsících, kdy klienti upřednostňují outdoorové aktivity. 

 

3.2.6 Metoda dotazování 

Pro podporu tvorby návrhů a doporučení byla vyuţita metoda dotazování jako 

podpůrný prostředek k získání informací ze strany klientů fitness. Součástí dotazování bylo 

zjištění informací o kvalitě personálu, nabízených sluţbách a celkové spokojenosti. Rovněţ 

byla zjišťována spokojenost s kvalitou nabídky, vybavení a celkové spokojenosti s nabídkou 

sluţeb Attack Fitness studia. V dotazníku byla rovněţ zahrnuta otázka, zda li respondenti 

vyuţívají i konkurenční sportovní zařízení. Pro zpracování dotazníkového šetření jsem pouţil 

tabulkový procesor MS Excel (pro grafické zobrazení dat), pro slovní interpretaci byl vyuţit 

MS Word. 

 

Plán dotazovacího výzkumu 

Pro získání potřebných dat jsem vyuţil moţnosti umístění dotazníku na recepčním 

pultu. Při odchodu ze cvičení (nebo ze solária) byl klient poţádán obsluhujícím personálem, 

zda li by byl ochoten vyplnit dotazník. 

Strukturu dotazníku tvoří 12 otázek, z nichţ první 3 jsou identifikačního charakteru 

pro určení konkrétnějšího segmentu odpovídajících respondentů. V dotazníku jsou zahrnuty 

všechny tři typy otázek, tj. uzavřené, polouzavřené a otevřené. 

Pro správnou kalibraci a odpovídající sled otázek, jsem provedl pilotáţ, která byla 

provedena u 8mi klientů. Po provedeném pretestu nebyl v dotazníku shledán ţádný závaţný 

problém, jenţ by znehodnocoval výsledná data. 

Pro uskutečněné výzkumné šetření jsem poskytl 150 dotazníků, z nichţ 112 jsem 

obdrţel vyplněných. V tomto souboru jsem nalezl 4 nesprávně vyplněné dotazníky. Výsledný 

počet správně vyplněných dotazníku je tedy 108. 

 

Časový harmonogram 

Časové rozvrţení jednotlivých fází přípravy, průběhu a zpracování informací jsou 

zaznamenány v následující časové ose. 
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Obrázek 3.3. Časový harmonogram pro tvorbu dotazníku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Zpracování výsledků šetření 

 

Hlavním důvodem tvorby firemních strategií je vytvoření jasného cíle, kterého chce 

firma dosáhnout. Bez řádné firemní strategie se poţadovaných výsledků dosahuje jen velmi 

obtíţně a často se dělají nesmyslné chyby směřující mimo strategické cílení.  

V následující kapitole této práce shrnuji výsledky vnější a vnitřní analýzy na základě 

marketingového mixu Attack Fitness studia. Pro stanovení nejúčinnější strategie jednotlivých 

SBU byly vyuţity poznatky získané z portfolio matice podpořeny souhrnnou analýzou silných 

a slabých stránek podniku. Pro upřesnění strategických cílů a účinnější segmentaci byly 

vyuţity poznatky a zpětná vazba dotazníkového šetření pro klienty Attack Fitness studia. 

 

4.1 Formulace strategických cílů 

 

Odrazovým prvkem pro stanovení dílčích cílů je jasná formulace prioritního cíle 

s poţadovaným výsledkem. Formulaci poţadovaných výsledků, jeţ by měly být dosaţeny, 

jsem konzultoval s majitelkou fitnesscentra a s provozní pracovnicí. Dosaţení strategických 

cílů není moţné bez předchozí úpravy marketingové strategie. Vhodným zásahem do dílčích 

prvků marketingového mixu lze dosáhnout komplexního výstupu s konzistentní kvalitou a 

v dostatečném mnoţství. 

Attack Fitness studio je firma s dlouholetou působností na trhu fitness sluţeb a 

z důvodu rostoucího počtu konkurence je jeden z hlavních cílů zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy. 

Dalším dílčím cílem fitness je udrţení si stálé klientely a hledání způsobů, jak 

oslovit klienty nové, popř. zaujmout klienty konkurenčních segmentů působících v oblasti 

fitness. Tento cíl je specifikován především z důvodu úbytku klientů oproti předchozím 

létům. 

Posledním cílem je negativní faktor sezónnosti, který ovlivňuje počet návštěvníků 

Attack Fitness studia především během teplejších měsíců, kdy návštěvnost pro jednotlivě 

nabízené sluţby klesá pod svou průměrnou úroveň. 
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4.1.1 Specifikace strategických cílů dle kritérií SMART 

Správné označení výše uvedených cílů je podmínkou správného procesu plánování a 

implementace vhodné strategie. Transformací dílčích cílů do podoby SMART jsem provedl 

ve vzájemné spolupráci s majitelkou fitness. 

 

Jednotlivé cíle jsou interpretovány takto: 

 

S – Pro zvýšení konkurenceschopnosti je specifikum pro toto kritérium definováno 

jako poskytování takových sluţeb (z jiţ nabízeného firemního portfolia), které svou kvalitou 

předčí ostatní konkurenty poskytující své sluţby ve stejném oboru. Přesněji řečeno klást důraz 

na vysokou odbornost veškerého personálu, jeho profesionální přístup a odbornou 

způsobilost. Dále udrţet si stávající počet klientů, resp. jeho počet navyšovat s pouţitím své 

konkurenční výhody (profesionality a odborného přístupu). Najít taková opatření, která zmírní 

dopady sezónních odchylek v poptávce po nabízených sluţbách. 

 

M – měřitelnost byla definována především pro udrţení stávajícího počtu zákazníků, 

resp. jejich navýšení ve smyslu srovnání se současnými hodnotami, které jsou zpracovány za 

rok 2011. Návštěvnost fitness byla 1467 klientů, speedingu 1100 klientů a solária 642 klientů. 

Porovnáním naměřených hodnot s např. kvartálním souhrnem lze vymezit faktor měřitelnosti 

jako splněný. Pro měření a posouzení konkurenceschopnosti mezi ostatními subjekty 

podnikajícími v oblasti fitness by byla vhodná následně provést podrobná benchmarkingová 

analýza.  

 

A – dosaţitelnost je orientována především pro majitelku fitness. Následně se faktor 

dosaţitelnosti týká firemních zaměstnanců (externích i interních). Na základě dosaţených 

dílčích výsledků směřovat k úspěšnému splnění vytyčeného cíle marketingové strategie. 

 

R – dosaţení vytyčených cílů je relevantním faktorem pro přizpůsobení se 

poţadované poptávce pro klienty hledající aktivní trávení volného času. Dodrţením 

stanovených postupů je moţné realizovat vytyčené cíle v poměrně krátkém období (cca do 1 

roku) 
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T – časové vymezení pro aplikaci navrhnuté strategie je stanoveno na konec 

kalendářního roku tj k 31. 12. 2012. V tomto okamţiku bude moţné posoudit minimálně 

pololetní výsledky aplikovaného strategického směru. V případě nově zaloţených SBU se 

časové vymezení realizace a hodnocení těchto SBU stanovuje na 1. 6. 2013. 

 

4.2 Stanovení marketingových cílů, volba marketingové strategie 

 

Marketingové cíle jsou dílčí součástí kaţdé marketingové strategie. V případě Attack 

Fitness studia se jedná o formu sportovního marketingu, tedy spojení klasických 

marketingových metod do oblasti sportu a volnočasových aktivit. 

Jako hlavní směr marketingové strategie pro Attack Fitness studio, vzhledem ke 

skutečnosti, ţe disponuje profesionálními lektory, čímţ se snaţí odlišit od ostatních 

konkurenčních subjektů, bych zvolil Porterovu strategii diferenciace a kladl tak důraz na 

správnou kombinaci jednotlivých prvků marketingového mixu. 

 

4.2.1 Produkt 

Produktový mix nabízených sluţeb se podle výzkumu prováděném v dotazníkovém 

šetření ukázal jako dostatečný, co se týče jeho poskytované kvality. Z šetření vyplynuly 

průměrné známky pro jednotlivě nabízené sluţby
32

. U sluţby fitness se jedná o hodnotu 1,8 

(hodnotilo 76 klientů), sluţba speeding byla ohodnocena známkou 2,1 (hodnotilo 64 klientů) 

a sluţba solária disponovala hodnocením 2,0 (hodnotilo 44 klientů). 

 

Pro dodrţení stanovené strategie diferenciace bych navrhoval doplnit základní sluţbu 

o další doplňkové sluţby. Jednalo by se především o občerstvení, kdy zákazník by ke 

kaţdému vstupu obdrţel 0,5l pitné vody zdarma. Za malý poplatek cca 10 kč by se jednalo o 

ochucenou vodu iontovou přísadou. Tento doplněk by dle mého názoru byl vítanou sluţbou 

pro klienty a zároveň prvek zajišťující kladné hodnocení referencí. 

 

V prostorách DKMO vedle Attack Fitness studia se plánuje zrušení Buggy Fitness 

(zrušení firmy je naplánováno k 1. 6. 2012). Tyto uvolněné prostory
33

 by mohly slouţit pro 

                                                 
32

 Klienti Attack Fitness studia hodnotili celkové pojetí sluţeb, které ve fitness navštěvují na hodnotící 

škále od 1 do 5, přičemţ 1 znamenala nejlepší hodnocení, 5 nejhorší. 
33

 Jedná se o cca 90m
2
. 
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rozšíření nabídky sluţeb fitness. Součástí nabízených sluţeb je solárium a kolagenárium tzn. 

sluţby kosmetického charakteru. Uvolněné prostory, kde nyní sídlí Buggy fitness by bylo 

vhodné po domluvě s DKMO vyuţít k vlastnímu prospěchu, konkrétně rozšířené nabídce 

kosmetických sluţeb. Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe návštěvníky Attack Fitness 

studia jsou především ţeny 92%, oproti nepatrnému mnoţství muţů 8%. Z tohoto důvodu 

bych navrhoval úvahu o zřízení kosmetického studia a vytvoření komplexní péče pro ţeny 

(kosmetické studio by pochopitelně neslouţilo pouze ţenám. Z průzkumů vyplývá, ţe i muţi 

často vyuţívají nabídky těchto sluţeb). Další doplňkovou a finančně nenáročnou sluţbu 

spojenou s cvičením a kosmetickým studiem navrhuji výţivovou poradnu. Cena za tuto 

sluţbu by byla pro klienty kupující si volné vstupy zvýhodněna 20%, pro majitele 

permanentních vstupenek (na jakoukoliv z nabízených sluţeb) 35%. Tento přístup by částečně 

motivoval klienty k zakoupení permanentní vstupenky a zajišťoval tak stálejší mnoţství 

zákazníků. 

 

Graf 4.1. Procentuální znázornění klientů (muţ/ţena) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Buggy fitness disponuje rovněţ recepčním barem slouţícím k občerstvení zákazníků 

jak svých, tak i z Attack Fitness studia. Tento recepční bar je v identické místnosti jako 

odbavovací pulty Attack Fitness studia. Nabízí se tak další moţnost poskytnutí hostinské 

sluţby. Nejednalo by se o klasické hostinské sluţby, nýbrţ o výţivové doplňky, vitamínové 

doplňky, drobné občerstvení a sortiment teplých a studených nápojů. 

 

92%

8%

ženy

muži
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V oblasti nabízených sluţeb fitness bych navrhoval rozšíření nabídky cvičení a 

celkové produkční šíře a rozmanitosti. Trendem poslední doby jsou cvičení zaměřená na 

redukci tělesné hmotnosti a zpevnění postavy. Ve druhém případě fitness poskytuje 

neatraktivní metody skupinového cvičení formou aerobních cviků. Moderním a zábavným 

způsobem jak zpevnit postavu je vyuţití cvičení na závěsných systémech TRX
34

. Pro omezení 

fluktuace sezónnosti (úbytek klientely) bych pouţil cvičení na pásech TRX v sousedícím 

areálu sadu Dr. Milady Horákové. Po dohodě se statutárním městem Ostrava (majitel plochy) 

by cvičení ve volné přírodě byly jistě zcela vítanou novinkou a odlišením se od konkurence
35

. 

Náklady spojené s pořízením závěsných systémů a podloţek pro cvičení ve volné přírodě jsou 

uvedeny v tabulce č. 14. 

 

Tabulka 4.1. Náklady spojené s pořízením vybavení 

Poloţka Cena za 1ks Počet ks Cena celkem 

TRX Profesionál 4 439kč 6 26 634kč 

Podloţka na cvičení (3cm) 329kč 6 1 974kč 

 28 608kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Cena 

Cena je jeden z rozhodujících faktorů, který zásadně ovlivňuje návštěvnost a zároveň 

je to nejflexibilnější prvek pro úpravu marketingového mixu. Attack Fitness studio má podle 

provedeného dotazníkového šetření 60% zákazníků, kteří upřednostňují zakoupení 

permanentní vstupenky. Zbylých 40% si pořizuje sluţbu jednotlivě zakoupenými vstupy. 

Rovněţ bylo zjištěno, ţe 67% klientů navštěvuje Attack Fitness studio pravidelně. Nejčastější 

odpověď na otázku četnosti návštěv byla 2x týdně u 48% respndentů, druhá nejčastější 

odpověď je 2-3x týdně, tuto odpověď zvolilo 30% dotazovaných. 

Ceny Attack Fitness studia jsou dle mého názoru dobře nastaveny. Jsou vyuţity i slevy 

v ranních hodinách, kdy jsou jednotlivé hodiny vyuţity nejméně, coţ je snaha vykompenzovat 

menší poptávku sníţenou cenou. Co se týče solária, jsou na stejné úrovni jako konkurenční 

subjekty. 

                                                 
34

 TRX jsou cvičení prováděná pomocí vlastní váhy, zavěšením určité části těla za speciální pásy. 

Vyuţitím váhy vlastního těla a nutnosti balancovat, dochází k stabilizaci hybnosti a zpevnění svalového aparátu. 

Cvičení jsou velmi rozmanitá, zábavná, mají jednoduchý charakter a maximální účinnost. Cvičení na TRX se dá 

provádět nejen ve fitness, ale kdekoliv, kde je moţné popruhy zavěsit. 
35

 Cvičení by probíhala za příznivých povětrnostních podmínek. 
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Pro přilákání pozornosti a zajištění si stálosti zákazníků by blo vhodné vytvořit 

„balíček“ sluţeb resp. vytvořit věrnostní program, který by obsahoval různé kombinace 

poskytovaných sluţeb. S větším mnoţstvím a druhem zakoupených sluţeb by se sniţovaly 

jednotlivé náklady na vuţívané sluţby. 

 

Tabulka 4.2. Návrh cenové relace za balíček sluţeb 

Současná nabídka Cena Balíček sluţeb Cena 

Permanentka fitness, 20 vstupů 

(platnost 6 měsíců) 
1420kč Permanentka pro 

fitness i speeding, 40 

vstupů (platnost 6 

měsíců) 

2780kč Permanentka speeding 

&jumping, 40 vstupů (platnost 

6 měsíců) 

2920kč 

Cena celkem za permanentky 4340kč  2780kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3 Místo 

Provozovna Attack Fitness studia je umístěna v objektu DKMO. Sídlo je svým 

charakterem umístěno strategicky v lokalitě s hustým osídlením a s klíčovým dopravním 

uzlem. Pro změnu místa podnikání nevidím ţádný pádný důvod ke změně. Stálí klienti jsou 

jiţ na umístění Attack Fitness studia zvyklí a ani matoucí fakt, ţe je fitness umístěno 

v DKMO (slouţící především pro kulturní akce) není nijak zásadní problém.  

Poměrně závaţný nedostatek bych však viděl v označení provozovny především 

v okolí DKMO. Tato problematika však zapadá do oblasti reklamy, která je rozebírána v kap. 

4.2.4. 

 

4.2.4 Komunikace 

Komunikace a nabídka sluţeb v prostředí fitness je tvořena bez jakýchkoliv 

distribučních článků. Komunikační strategie je tedy cílená jako strategie tahu coţ znamená, 

ţe strategie je zaměřená na koncového zákazníka pomocí různých komunikačních metod. 

Současná komunikační resp. reklamní úroveň Attack Fitness studia povaţuji za 

nejslabší stránku firmy. Jak jiţ bylo naznačeno v kapitole 3.1.4, reklamní sluţby Attack 

Fitness studia jsou omezeny pouze na webové stránky studia a na billboard umístěný před 

DKMO. 

Měsíční náklady na tuto propagaci činí 5800kč za umístění reklamy na billboardu, za 

pronajatou doménu na webu jsou roční náklady 450kč a za správu stránek 250kč/měsíc. 
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V dotazníkovém šetření směřovala jedna otázka na informaci, odkud se klienti o 

Attack Fitness studiu dozvěděli. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána u doporučení známým, 

tzn. referenční reklama 42%, významný počet klientů 30% se vyjádřil, ţe o fitness se 

dozvěděli z webových stránek. Výše zmíněný billboard zaujal pouze 18% dotazovaných, 10% 

dotazovaných odpovědělo, ţe jiţ neví, odkud se o fitness dozvěděli. 

 

Dle mého názoru je současná reklamní kampaň na velmi špatné úrovni, i přesto, ţe 

v dnešní době existuje celá řada finančně nenáročných prostředků, jak svou firmou zaujmout 

širokou masu lidí. 

 

Nejrychlejší a finančně nejméně náročnější je propagace Attack Fitness studia na 

sociálních sítích (Facebook, Twitter, Google+ apod.). Největší výhodou této propagace je její 

nulová finanční náročnost (v případě, ţe si subjekt zaloţí vlastní stránku) a moţnost 

okamţitého zaměření širokého okruhu lidí velice jednoduchou formou
36

. Dalším způsobem je 

umístění reklamy na sociální síť (za tuto formu reklamy se platí za tzv. prokliky). Tuto 

jednoduchou reklamní kampaň bych následně doporučil propojit s webovými stránkami 

Attack Fitness studia, čímţ by se zajisté zvýšila jejich návštěvnost a informovanost. Obsluhou 

profilu vytvořeného na sociální síti by byl pověřen jeden z recepčních zaměstnanců fitness. 

 

Další významnou formou propagace v elektronické formě spatřuji v nabídce sluţeb 

na slevových portálech. V případě sezonní fluktuace, především v letních měsících bych 

doporučil vyuţít slevové portály (Slevomat.cz, Doluj.cz, Bezvaslevy.cz apod.) k oslovení 

zákazníků. Reklama na slevovém portálu by plnila funkci informativní a zároveň se jedná o 

formu podpory prodeje. Cena za poskytnutí provize slevovému portálu se odvíjí od ceny 

voucheru, nejčastěji se jedná o hodnotu 15% – 50%. 

 

V kapitole 3.2.2, v bodě dohadovací schopnost dodavatelů se zmiňuji o subjektech, 

které zanechávají své reklamní letáky na recepčním pultu Attack Fitness studia. Moţným 

způsobem, jak zviditelnit fitness a oslovit tak širokou škálu potenciálních zákazníků je 

poţadování protisluţby od těchto subjektů ve stejné podobě tj. inzerovat Attack Fitness studio 

místě provozovny těchto subjektů (zvlášť jedná-li se o např. kadeřnictví, kosmetický salón 

apod.). Cena na takovouto propagaci je nenáročná (vezmeme-li v potaz ţe na jeden list A4 se 
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vejdou 2ks reklamních letáků) cena za tuto propagaci by činila cca 2750kč (250 listů A4 cena 

250kč, barevný potisk 10kč/stránka). 

 

Z dotazníkového výzkumu vyplynulo, ţe 67% zákazníků navštěvujících Attack Fitness 

studio pochází z města Ostrava, 27% má své bydliště ve vzdálenosti do 15km od Ostravy. 

Z tohoto zjištění navrhuji prezentovat Attack Fitness studio v inzertním měsíčníku Program 

Ostrava. Ten je distribuován do domácností a firem v měsíčním intervalu v nákladu 134 000 

výtisků. Jedná se o měsíčník informující o kulturním dění ve městě. Cena inzerce v tomto 

měsíčníku je závislá na rozsahu inzerátu a pohybuje se v rozmezí od 4 600kč za 1/16 strany 

do 65 000kč za celoplošnou inzerci na titulní straně rovněţ je nabízena moţnost umístit do 

periodika slevový kupón za cenu 1490kč. Je tedy na zváţení managementu fitness pro jakou 

volbu inzerce by se rozhodlo. 

 

Výše uvedené návrhy jsou mým doporučením na základě subjektivního hodnocení 

z pozice nezúčastněné osoby podpořené výsledky dotazníkového šetření. Pro propagaci 

fitness jsem zcela jistě nevyčerpal veškeré druhy nabízených forem reklam. Další formy 

reklamní komunikace by se mohly aplikovat po zjištěné zpětné vazbě uskutečněné kampaně. 

 

4.2.5 Lidské zdroje 

Jelikoţ sluţba fitness je svým charakterem silně závislá na kvalitě personálu, je míra 

profesionality základním prvkem úspěchu. V oblasti lidských zdrojů jsem zjišťoval 

spokojenost s lektory poskytující jednotlivá cvičení. Konečným zjištěním byly výsledky pro 

všechny nabízené sluţby – pro lektory speedingu a fitness a v soláriu pro obsluhující 

personál. Výsledkem bylo zjištěno, ţe zákazníci, hodnotící na škále od 1 do 5 (kde 1 znamená 

nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení) ohodnotili lektory fitness známkou 1,3, speeding 

1,5 a obsluhu solária známkou 1,6. Pro udrţení této pozice vysokého hodnocení spokojenosti 

s personálem bych doporučil provádět neustálý rozvoj zaměstnanců a činit opatření 

motivující je ke stabilním výkonům. Dále doporučuji provádět důsledný interní marketing. 

 

4.2.6 Procesy 

Otevírací doba fitness je vyuţita v maximální moţné míře a po konzultaci s majitelkou 

je provozní doba adekvátní k současnému počtu klientů vyuţívajících jednotlivé hodiny. 

V případě realizace nových opatření navrţených v kap. 4.2.1 je zapotřebí upravit provozní 

hodiny a vhodně zařadit jednotlivá cvičení do denního rozvrhu. Rovněţ navrhuji zavést 
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v určitých dnech ranní hodiny tj. hodiny, určené pro klienty, kteří si chtějí zacvičit před 

nástupem do práce. Tyto hodiny by měly být zavedeny v čase od 5.30 do 6.30 ráno. Pro 

případný zájem o cvičení na systémech TRX (navrhoval jsem prozatímní zakoupení 6ks) bych 

prodlouţil otevírací dobu zejména o víkendu. Rovněţ by mohla probíhat intenzivnější 

interakce mezi fitness a klienty na vytvořeném profilu sociální sítě Facebook. 

 

4.2.7 Materiální prostředí 

Materiální prostředí nepotřebuje razantní úpravu, jelikoţ interiér jak recepce, tak sálů 

pro cvičení a prostor solárií jsou jednotně značeny a vybaveny moderními materiály. Pokud 

by bylo realizováno rozšíření sluţeb pro kosmetický salón, výţivovou poradnu a bar pro 

občerstvení, navrhuji sjednotit prostředí těchto nových sluţeb pro snadnou orientaci a 

jednotný vzhled, který vyhovuje současným poţadavkům. 

Pro profesionálnější prvky periferního prostředí bych doporučil zavést čipové 

zákaznické karty, které by zahrnovaly údaje o klientovi a klient by si mol na tyto karty 

dobíjet svůj kredit, ze kterého by mu po absolvovaném cvičení byla odečtena příslušná částka. 

Rovněţ by na čipové kartě byly zaznamenány informace o čerpaném balíčku sluţeb apod. 

Zavedením takových karet by působilo oproti konkurenci profesionálnějším dojmem a 

zákazníkovi by tato změna přinesla určitou přidanou hodnotu a pohodlný způsob platby. 

 

4.3 Návrhy marketingových strategií 

Po stanovení strategických cílů a následným doporučením pro marketingový mix 

Attack Fitness studia je zapotřebí vytvořit několik alternativních typů strategií pro vhodné 

dosaţení vytyčených cílů. 

 

Vzhledem k faktu, ţe Attack Fitness studio působí v pronajatých prostorách DKMO, 

je pro něj volba strategie nákladového vůdcovství relativně omezena fixními náklady ze 

strany poskytovatele prostor a případnému rozvoji fitness navrţenému v kap. 4.2.1, který by 

byl finančně náročnou poloţkou. V současné době, kdy se fitness potýká s úbytkem klientely 

a nárůstu nové konkurence, se tato strategie nejeví jako zcela ideálním řešením pro udrţení 

současného stavu resp. případného nárůstu nových klientů. Přesto, ţe Attack Fitness studio 

působí na trhu v Ostravě od roku 2000 a má relativně vysoký podíl stálých zákazníků 67%, 

z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe 23% dotazovaných navštěvuje i jiná fitnesscentra (z 

nejčastěji uváděných konkurenčních subjektů uvádím ty, jeţ jsou v seznamu v kap. 3.2.2. 
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Jedná se o: UNNO SPORT – 4x, Bike Studio – 3x, ENERGY FIT – 6x). Tento fakt svědčí o 

určitých nedostatcích, které svou nápravou mohou zajistit stabilnější strukturu klientů Attack 

Fitness studia. 

 

V poměrně četné konkurenci působící ve městě Ostrava je nezbytně důleţité udrţet si 

dobrou image firmy za pomocí dílčích faktorů marketingového mixu. Jelikoţ se u fitness 

jedná o sluţbu podléhající bezprostřední spotřebě a silně závislé na kvalitě personálu (v 

případě solária se jedná o obsluhující personál), je vhodné pouţít strategii diferenciace, jejíţ 

jednotlivé prvky byly naznačeny v předchozí kapitole. Prohlubováním profesionality 

personálu a odlišením se od konkurence je v současném konkurenčním prostředí nejsnáze 

dosaţitelným cílem. Výrazné odlišení od konkurence by se dalo realizovat cvičením ve volné 

přírodě (sad Dr. Milady Horákové). Rovněţ navrhované rozšíření fitness o další sluţby 

(kosmetický salón a výţivovou poradnu) můţe přinést další moţnosti prezentovat fitness jako 

firmu nabízející komplexní sluţby pro určitý segment a upevnit tak image fitness jako 

moderního centra kladoucí důraz na zákazníka. 

 

Pro přiblíţení segmentu vyuţívající sluţeb Attack Fitness studia byly v dotazníkovém 

šetření vymezeny tři otázky, ze kterých se dospělo k výsledku, ţe nejčastější skupinou 

zákazníků jsou ţeny (92% dotazovaných) ve věkovém rozmezí 25-40let (44% dotazovaných), 

pocházející z Ostravy (67% dotazovaných). Z výzkumu jsem rovněţ zjistil, ţe poměrná část 

klientů je skupina zákazníků, která fitness vyuţívá po určitou dobu. 27% respondentů 

odpovědělo, ţe fitness navštěvuje jiţ téměř 2 roky a 25% téměř 5 let. Z těchto výsledků je 

moţné realizovat strategii koncentrace těmito způsoby: 

 

1. Zaměření koncentrace na ţenskou část klientely a pokračovat v důslednější 

nabídce sluţeb určených speciálně pro ţeny (viz. navrţené doplňkové sluţby). 

Svým zaměřením se tak stát specialistou v komplexním servisu zdraví, fitness a 

krásy určený ţenám všech věkových kategorií. 

2. Pro dosaţení strategického cíle navýšení počtu klientů se soustředit i na 

muţskou část segmentu a do své nabídky sluţeb zařadit cvičení pro muţe (můţe 

se jednat i o současnou nabídku s výrazně vyššími nároky, na fyzickou kondici, 

rychlejší tempo a s přidanou zátěţí). 

3. Pro udrţení si minimálně stejného počtu klientů se soustředit na současnou 

klientelu a nabídnout atraktivní cvičení s kombinací profesionálních lektorů. Pro 
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přínos ze strany současné klientely bych zavedl program výhod za kaţdého 

nového zákazníka, který fitness navštívil na základě doporučení od stávajícího 

klienta. 

 

4.4 Zhodnocení strategií 

 

V předchozí kapitole byly vytvořeny tři typy marketingové strategie, které je moţno 

aplikovat. Pro nejefektivnější dosaţení vytyčených marketingových cílů bych zvolil 

kombinaci strategií diferenciace a koncentrace. Postupnou úpravou marketingového mixu 

Attack fitness studia lze naplnit poţadavky pro faktor diferenciace tj. nabídky cvičení 

v externích podmínkách přilehlého sadu Dr. Milady Dvořákové v kombinaci s vysoce 

profesionálním přístupem. Tento přístup by rovněţ přispěl k upevnění image podniku. Dobu 

trvání aplikace takových opatření bych hodnotil jako krátkodobou tj. do 1 roku.  

Faktor koncentrace vyţaduje ujasnění priorit pro management fitness. Všechny 

z nabídnutých variant jsou pro Attack Fitness studio prospěšné z hlediska udrţení si stálé 

klientely, resp. jejich navýšení. Jak ukázala matice GE, fitness působí se svou současnou 

nabídkou na relativně atraktivním trhu a zaujímá na něm významné postavení. Rovněţ je 

důleţité zaměřit svou reklamní kampaň na zvolený segment zákazníků s ohledem na zvolené 

strategické cíle. 

 

4.5 Shrnutí 

 

Pro dosaţení vytyčených cílů bylo pouţito kombinace marketingových analýz, 

směřujících k podrobnému rozboru jednotlivých oblastí dotýkající se oblasti fitness. Výsledky 

provedených analýz vnějšího a vnitřního prostředí poskytly podrobný pohled na makro, mezo 

a mikroprostředí působící bezprostředně na Attack Fitness studio. Portfoliové postavení 

jednotlivých sluţeb nabízených Attack Fitness studiem bylo podrobeno portfolio GE analýze. 

Veškeré poznatky vyplývající z předchozích analýz byly shrnuty do matice SWOT a pro 

tvorbu vhodných marketingových strategií byly vhodně podpořeny dotazníkovým šetřením. 
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Syntetická analýza SWOT zobrazila silné a slabé stránky podniku, příleţitosti a 

hrozby. Nejsilnější stránkou Attack Fitness studia jsou zkušení lektoři a velice dobré 

strategicky umístěná poloha fitness. 

 

Za největší slabou stránku povaţuji chabou marketingovou propagaci. Tento fakt se mi 

následně potvrdil provedeným dotazníkovým šetřením, kdy celých 10% dotazovaných si 

nevzpomíná či neví o ţádné marketingové propagaci fitness. Tento nedostatek jsem se pokusil 

odstranit vhodnou úpravou marketingové komunikace s vyuţitím nejmodernějších prvků 

oslovení koncových zákazníků. 

 

GE matice znázornila podrobné postavení jednotlivých SBU a ukázala tak jejich 

konkurenční postavení na trhu spolu s jeho atraktivitou. Potvrdily se tak mé domněnky, které 

mne vedly k vypracování této diplomové práce, ţe oblast fitness je stále atraktivním trţním 

prostředím, kde se nachází spoustu nových příleţitostí, jak dosáhnout lepší konkurenční 

pozice před ostatními subjekty a to především díky dynamickému vývoji a oscilaci nových 

trendů. Díky analýze GE doplněné o poznatky dalších analýz bylo moţné sestavit výslednou 

strategii – strategii diferenciace marketingového mixu doplněnou o strategii koncentrace. 

 

Pokles celkové návštěvnosti fitness je dle mého názoru dán celkovým stavem 

ekonomiky, kdy reálné mzdy obyvatelstva jsou na stále niţší úrovni. Ohroţení resp. udrţení 

koncentrace poptávky je spatřováno především v období letních měsíců, kde je zaznamenán 

pokles počtu klientů pro kaţdou z nabízených sluţeb. Tento stav je typickým projevem 

pomíjivosti sluţeb. Pro prvek sezónnosti jsem rovněţ poskytl moţnou variantu marketingové 

strategie, jak tento negativní jev alespoň částečně zmírnit. Důvody sezónnosti jsou širokou 

problematikou, pro kterou by bylo nutné vypracovat samostatnou hloubkovou analýzu 

s mnohem širším záběrem aspektů. 

 

Navrţené marketingové strategie a doporučení jsem konzultoval s majitelkou fitness a 

s provozní pracovnicí tak, aby byly co nejjasněji formulovány. Některé opatření a postupy 

jsou výsledkem opakovaných diskuzí, jejichţ cílem bylo naplnit podstatu účelu této 

diplomové práce. Některé z výše uvedených doporučení jsou v současné době realizovány
37

. 
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5 Závěr 

 

Dnešní doba přináší spoustu moţností, jak trávit čas potřebný k regeneraci. Otázkou 

ale zůstává, zdali ještě umíme trávit volný čas tím správným způsobem. Není náhodou, ţe se 

setkáváme s názorem, který tvrdí, ţe lidská populace trpí nadváhou či dokonce obezitou. 

V době, kdy nás pohlcují tzv. virtuální světy a sociální sítě, jiţ jdou zaţité volnočasové 

aktivity stranou. Především populace dospívajících podléhá trendu „počítačových světů“ 

nejvíce.  Změny v trendech zaměstnanosti jsou dalšími faktory ovlivňující kvalitu ţivota. 

Sedavé zaměstnání a dlouhodobě vyvíjený tlak na pracovní morálku s sebou přináší další 

civilizační choroby, se kterými se musí současná společnost potýkat. 

 

Jedním z východisek, jak aktivně trávit volný čas, je provozování sportovní činnosti na 

jakékoliv úrovni. Sport je jednou ze společenských aktivit nabízejících všeobecný rozvoj jak 

po zdravotní, tak duševní stránce. Nabídka volnočasových aktivit v dnešní době daleko 

přesahuje moţnosti předchozích generací. Do oblasti nabídky aktivně vyuţitelného volného 

času lze zcela jistě zařadit i nabídku fitness, která v poslední době proţívá dynamický vývoj. 

Jedním z tradičních subjektů nabízejících volnočasové aktivity v Ostravě je právě 

Attack Fitness studio. Toto zařízení bylo zaloţeno v roce 2000 a svou činnost provádí 

nepřetrţitě od svého zaloţení v Domě kultury města Ostravy a.s. V době svého vzniku se 

jednalo o největší fitness na severní Moravě. Fitness zakládalo svou činnost na zprvu jednotné 

nabídce fitness cvičení – aerobiku. S postupem času se nabídka cvičení rozšířila a vedení 

fitness rozhodlo o zpestření své činnosti nejprve o nabídku speedingu a později o nabídku 

doplňkové sluţby solária. Tato komplexní nabídka sluţeb funguje ve fitness jiţ několik let a 

prochází jen drobnými změnami. V posledních čtyřech letech vedení fitness znepokojuje 

stagnace počtu svých klientů a v posledních dvou letech dokonce úbytek klientely. 

Jelikoţ jsem klientem Attack Fitness studia, bylo pro mne zajímavou výzvou pokusit 

se sestavit marketingovou strategii, která by zmírnila dopady, zapříčiňující jiţ zmíněný úbytek 

klientely a zavést taková opatření, která by činila z Attack Fitness studia atraktivní sportovní 

centrum s dobrou image a diferenciovanou nabídkou oproti konkurenci. 

 

Pro vytvoření marketingové strategie je zapotřebí mnoho zkušeností a vynikající 

znalost marketingového prostředí, ve kterém se firma pohybuje. Nezbytnou součástí je rovněţ 
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znalost prostředků a taktických opatření, která jsou spolehlivými kroky k dosaţení 

poţadovaného úspěchu. Diplomová práce je zaměřena na objasnění klíčových pojmů 

souvisejících s marketingem, marketingovým mixem a strategickým marketingem, která jsou 

specifikována pro oblast sluţeb. 

Následné poznatky o výše zmíněné problematice shrnuji v analýze současného stavu, 

který mi byl přiblíţen především díky ochotnému přístupu majitelky a vedoucího personálu. 

Cílem této práce bylo navrţení marketingové strategie pro zlepšení konkurenčního postavení 

na současném trhu v oblasti fitness. Pro dosaţení cílu jsem vyuţil kombinaci několika 

analytických nástrojů, jejichţ výsledky vedly k upřesnění současné situace fitness. 

Pro identifikaci marketingových aktivit jsem analyzoval marketingový mix, kterým 

Attack Fitness studio disponuje. Jednotlivé dílčí segmenty mixu interpretují sestavení 

fungování fitness vzhledem k jeho podnikatelskému záměru. Na fitness působí zásadním 

způsobem okolní vlivy známé taktéţ jako vnější prostředí, které je svým charakterem 

nehomogenní sloţkou, které je potřeba se přizpůsobit. Toto prostředí bylo charakterizováno 

v PEST analýze, jejíţ souhrn ukázal, v jakém prostředí fitness působí. Okolí firmy známé 

jako mezo a mikroprostředí je charakterizováno v Porterově modelu konkurenčních sil. Je 

důleţité monitorovat subjekty, které by mohly ohrozit postavení fitness na současném trhu a 

sledovat novinky, jeţ by se mohly stát substitučními prvky nahrazující právě nabídku fitness. 

Při všech těchto činnostech je neopomenutelné komunikovat se současnými dodavateli a 

odběrateli – zákazníky. 

V nabídce fitness figurují tři samostatné sloţky, jeţ jsou svou atraktivitou a 

konkurenčním postavením na trhu fitness klíčovými sloţkami a podstatou podnikatelského 

záměru Attack Fitness studia. Postavení jednotlivých firemních sloţek zobrazila matice 

General Electric. Poznatky z výše uvedených analýz a jejich vyhodnocení projednávané 

s vedením fitness jsou shrnuty v syntetické matici SWOT, která zobrazila základní silné a 

slabé stránky. Výsledek této matice je rovněţ směrodatný v určení, jaká ohroţení lze očekávat 

a jaký je předpoklad případných příleţitostí. Pro následnou tvorbu marketingové strategie a 

získání dalších poznatků ze strany klientů jsem práci doplnil o dotazníkové šetření, které je 

vyuţito v doporučeních a návrzích. 

 

Po analýze všech skutečností ovlivňujících chod fitness se mi podařilo sestavit 

marketingovou strategii, kterou lze implementovat v jednotlivých kombinacích a jejíţ smysl 

je diferencovat svou nabídku a kvalitu sluţeb od ostatních konkurenčních subjektů. Tímto 

návrhem jsem splnil cíl své práce. Některá z navrţených opatření jsou jiţ realizována, jiná 
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jsou ve stádiu diskuze. Předpokladem případné realizace dalších strategických kroků 

v upevnění image a postavení na současném trhu je příznivý ekonomický vývoj v dalších 

letech. 

Marketingový plán by nemohl být navrţen do současné podoby bez interních 

informací, které mne byly poskytnuty vedením a pracovníky fitness. Věřím, ţe tato práce 

bude přínosem nejen pro Attack Fitness studio, ale její struktura je moţným přínosem i pro 

subjekty podnikající v obdobném oboru. 
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Příloha č. 1 

Aerobic 

Body forming – Formovací lekce - posilovací lekce se základním zahřátím a 

intenzivním posilováním svalových skupin celého těla. 

Body pump -  Posilování, výrazné formování a tvarování těla. 

Body styling - Formování těla sportovním náčiním (činky, expandery, tyče). 

Body training - Kondiční trénink, během kterého se střídá aerobní cardio zátěţ a 

posilování hlavních svalových skupin celého těla. 

Dance aerobic - Dlouhotrvající aerobní zatíţení. Lekce zaměřená na všestranný rozvoj 

pohybových schopností včetně koordinace v prostoru, určená pro vyspělé cvičence. 

Extra body – zadek - cvičební lekce zpevňuje postavu, buduje svalovou hmotu, 

aktivuje účinné spalování tuků, podporuje činnost kardiovaskulárního systému a povzbuzuje 

metabolismus. Lektor vyuţívá velké mnoţství variabilních cviků, stylů a pomůcek. Zapojuje 

celé tělo, kdy lekce extra body-zadek je zaměřena na spodní část těla, speciálně na formování 

pozadí. 

Extra body – břicho - cvičební lekce zpevňuje postavu, buduje svalovou hmotu, 

aktivuje účinné spalování tuků, podporuje činnost kardiovaskulárního systému a povzbuzuje 

metabolismus. Lektor vyuţívá velké mnoţství variabilních cviků, stylů a pomůcek. Zapojuje 

celé tělo, kdy lekce Extra body-břicho je zaměřena na vrchní část těla, speciálně na 

formování břicha. 

Fat burner - lekce s delším aerobním blokem podporující intenzivní spalování tuků s 

následným posilováním všech svalových skupin. 

Fitness trénink - velmi efektivní spalování a formování těla s pouţitím různých 

cvičebních pomůcek. 

Interval body - kondiční cvičení – jednoduchá aerobní choreografie, prokládaná 

posilovacími bloky, zaměřenými na hlavní svalové skupiny horní a dolní poloviny těla.  

Kalanetika - účinné a šetrné formování partií celého těla, vhodné pro všechny věkové 

kategorie. 

Kick box - novinka podle nejnovějších aerobních trendů, vysoká kondiční zátěţ se 

specifickým zapojováním základních svalových skupin celého těla, která vyuţívá prvky kick 

boxu.  

P-class - cvičební jednotka zaměřená na posilování problémových svalových skupin, 

tj. svalstva stehen, břicha a hýţdí.  
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Perfect body - tréninková metoda vyuţívá velké mnoţství variabilních cviků, 

cvičebních stylů a pomůcek zapojuje komplexně celé tělo. Napomáhá zpevňovat, budovat 

svalovou hmotu a aktivuje účinné spalování tuků. Cvičení podporuje činnost 

kardiovaskulárního systému a povzbuzuje metabolismus. 

Pilates-rehabilitační - účelem cvičení je posílení centra-jádra těla. Celkově 

vypracovává dlouhé štíhlé svaly. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu rovnováhu a dýchání. 

Propracovává zádové, břišní a hýţďové svaly a napomáhá správnému drţení těla. Vhodné i 

pro těhotné. 

Port De Bras - je cvičební program, který vám protáhne zkrácené svaly, uvolní a 

zmobilizuje páteř a kloubní spojení, zlepší koordinaci a ovlivní ladnost pohybů. Je to cesta, 

jak zaţít krásný pocit z tance, splynutí s hudbou bez předchozí taneční průpravy. Lekce jsou 

přizpůsobeny běţné veřejnosti, takţe se nemusíte bát, ţe byste toto cvičení nezvládli. 

Power yoga - cvičení, které kombinuje pozice jógy a stretchingové metody. Cvičební 

styl, určený lidem, kteří chtějí ovládat své tělo, protáhnout se a odpočinout si. 

Zumba -  dynamická taneční fitness hodina inspirovaná latinsko- americkou hudbou . 

Je zábavná, snadná  a pro všechny věkové kategorie. Je účinná, dochází k zapojení svalů 

celého těla a postavy, je úţasná pro mysl, tělo i duši. 

Zumba Dance Interval - cvičební lekce spočívající v kombinaci posilovacích cviků a 

tanečních kroků za doprovodu latinsko-americké hudby. Kombinují se taneční prvky latino-

americké hudby jako je salsa, merengue, samba, mambo, flamenca či tanga s posilovacími 

cviky do sestavy a v kratších či delších intervalech. 

 

Speeding & Jumping 

Jumping® - intenzivní a zábavná lekce na trampolínách, při které posilujete všechny 

svalové partie včetně svalů v hlubších vrstvách. Při jumpingu si zlepšíte kondici a funkci 

kardiovarskulárního systému,  při lekci nezatěţuje klouby. Lekce je doprovázena energickou 

hudbou, která vám pomůţe vydat ze sebe maximum. 

Fat burner - intenzivní hodina, kdy se jízda na kole střídá s posilováním ochabujících 

svalových skupin, na závěr posilování břišních svalů a strečink. 

Classic speeding® - hodina zaměřená především na jízdu na kole a tedy na spalování 

tuků a formování dolní poloviny těla. Během lekce se v rychlém sledu střídají různé styly 

jízdy s různou velikostí zátěţe. 

Power speeding® - velmi intenzivní posilovací lekce zaměřená na zlepšení celkové 

kondice při jízdě na kole a formování všech svalových partií při posilování. 
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Total speeding® - prodlouţená (90 minut) velmi intenzivní lekce, jízda na kole cca 

50-55 min, následuje posilování. 

Speed jump - spalovací lekce kombinující speeding a jump-trampolíny. Po cca 15-ti 

minutách jízdy na kole následuje 10 minut jumpování, poté opět 15 min jízdy na kole 

následovaných dalšími 10 min jumpování. Na závěr posilování břišních svalů a strečink. 

Interval trénink - lekce zaměřená na posilování svalů celého těla v kombinaci s jízdou 

na kole v intervalových úsecích. Lekce začíná 20 minutovou jízdou na kole, následuje cca 10 

min posilování paţí, poté 10 min jízdy na kole, pak 10 min posilování svalů nohou, poté 5 

minutové posilování břišních svalů a na závěr strečink. 

Speeding extra břicho - lekce zaměřená na posílení a zpevnění břišních svalů-přímého 

břišního svalu- horní i spodní části, pánevního dna, šikmých břišních svalů). První polovinu 

lekce tvoří jízda na kole, po ní následuje intenzivní posilování POUZE břišních svalů-cca 20 

minut, lekce je zakončena strečinkem. 

Speeding extra zadek - lekce zaměřená na zpevnění a vytvarování hýţďových svalů. 

První polovinu lekce tvoří jízda na kole, po ní následuje intenzivní 

posilování POUZE hýţďových svalů-cca 20 minut, lekce je zakončena strečinkem. 

Speeding extra body - lekce zaměřená na intenzivní posilování předem vybrané a vţdy 

jiné svalové partie. Jízda na kole cca 30 minut, poté posilování dané partie, následuje 

posilování břišních svalů a na závěr strečink. 

 

Zdroj: Attack Fitness studio 
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Příloha č. 2 

Dobrý den, 

Jmenuji se Lukáš Sládek a jsem studentem II. ročníku navazujícího studia Ekonomické fakulty VŠB –TU 

Ostrava. Touto formou bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku, který bude zpracován pro 

potřeby mé diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje budou použity pouze 

k účelům mé práce. Pokud není uvedeno jinak, prosím označte vždy jen jednu odpověď. Děkuji. 

 

1) Vaše pohlaví? 

a) muţ     b) ţena 

2) Váš věk? 

a) 15-24  b)25-40  c)40-50   d)50 – více 

3) Kde se nachází Vaše bydliště 

a) Ostrava  b)z okolí Ostravy do 15km    c) nad 15km od Ostravy 

4) Jste pravidelným návštěvníkem Attack Fitness studia? 

a) ANO  b)NE 

5) Jak často navštěvujete Attack Fitness studio? 

a) 2-3x týdně b)2x týdně  c)1x týdně  d)1x měsíčně 

e)jsem tady poprvé 

6) Navštěvujete i jiné fitness centra? 

a) ANO  b)NE 

7) Pokud jste u otázky č. 5 označili svou odpověď ANO – jaká fitness centra 

navštěvujete? 

……………………………………………………………………………………………….. 

8) Jak dlouho jste (přibliţně) zákazníkem Attack Fitness studia? 

a) více neţ 5let  b)5let  c)2roky  d)1rok 

e)1/2roku   f)jsem tady poprvé   g)nevím 



 

5 

 

9) Jakou formou jste se o Attack Fitness studiu dozvěděli? 

a) webové stránky  b)billboard  c)doporučení  d)jiné……………. 

e) s propagací fitness jsem se nestekal/a 

 

10) Jak jste spokojeni s nabídkou sluţeb Attack Fitness studia? Oznámkujte hodnotami 

od 1 do 5 (1 znamená nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení). Pokud sluţbu 

nevyuţíváte, neuvádějte ţádnou hodnotu. 

a) fitness…………  b)speeding…………  c)solárium……….. 

11) Ohodnoťte jednotlivé faktory k dílčím sluţbám, které navštěvujete stejným 

způsobem jako v otázce č.9. 

Služba fitness 

Kvalita lektorů……….  Kapacita sálu……….  Provozní doba………. 

Cena za sluţbu……...   Nabídka lekcí………  Technické vybavení…….. 

Celková spokojenost………. 

Služba speeding 

Kvalita lektorů……….  Kapacita sálu……….  Provozní doba………. 

Cena za sluţbu……...   Nabídka lekcí………  Technické vybavení…….. 

Celková spokojenost……….  

Solárium 

Kvalita personálu……...  Nabídka solária……..  Provozní doba……… 

Cena za sluţbu………… Celková spokojenost………. 

12) Upřednostňujete nákup permanentky? Nebo placení jednotlivých vstupů na cvičení. 

a)permanentka  b)platba za jednotlivé vstupy 
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Příloha č. 3 

 

Tabulka: Postup při výpočtu atraktivity prostředí 

Sluţba Speeding&Jumping Atraktivita prostředí 

Faktor Váha Koeficient Součin 

Velikost trhu 0,15 3 0,45 

Intenzita konkurenčního boje 0,20 3 0,60 

Fluktuace poptávky 0,15 3 0,45 

Bariéry vstupu 0,05 2 0,10 

Kapitálová náročnost 0,15 4 0.60 

Variabilita poptávky 0,10 4 0,40 

Míra diferenciace 0,05 5 0,25 

Technologická náročnost 0,15 4 0,60 

Součin 1 Souřadnice 3,45 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka: Postup při výpočtu konkurenčního postavení 

Sluţba Speeding& Konkurenční postavení 

Faktor Váha Koeficient Součin 

Ceny za sluţbu 0,20 4 0,80 

Image sluţby 0,10 2 0,20 

Zaměstnanci 0,15 5 0,75 

Unikátnost produktu 0,05 2 0,10 

Propagace 0,15 4 0,60 

Poloha 0,15 3 0,45 

Kvalita sluţby 0,20 4 0,8 

Součin 1 Souřadnice 3,7 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka: Postup při výpočtu atraktivity prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Tabulka: Postup při výpočtu konkurenčního postavení 

Sluţba Solária Konkurenční postavení 

Faktor Váha Koeficient Součin 

Ceny za sluţbu 0,20 2 0,40 

Image sluţby 0,10 1 0,10 

Zaměstnanci 0,05 1 0,05 

Unikátnost produktu 0,20 4 0,80 

Propagace 0,10 3 0,30 

Poloha 0,20 3 0,60 

Kvalita sluţby 0,15 3 0,45 

Součin 1 Souřadnice 3,55 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

Sluţba Solária Atraktivita prostředí 

Faktor Váha Koeficient Součin 

Velikost trhu 0,15 2 0,30 

Intenzita konkurenčního boje 0,20 3 0,60 

Fluktuace poptávky 0,10 5 0,50 

Bariéry vstupu 0,25 2 0,50 

Kapitálová náročnost 0,05 2 0.10 

Variabilita poptávky 0,05 1 0,05 

Míra diferenciace 0,05 4 0,20 

Technologická náročnost 0,15 3 0,45 

Součin 1 Souřadnice 2,70 
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Příloha č. 4 

 

Obrázek: Vzor permanentky 

 

Zdroj: Attack Fitness studio 
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Příloha č. 5 

 

Obrázek: Trenérská licence pro Zumbu 

 

Zdroj: Attack Fitness studio 
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Obrázek: Osvědčení o školení 

 

 

Zdroj: Attack Fitness studio 
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Příloha č. 6 

Obrázek: Recepční pult fitness a speeding 

 

Zdroj: Attack Fitness studio 

 

Obrázek: Sál pro cvičení aerobiku 

 

Zdroj: Attack Fitness studio 
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Obrázek: Označení provozovny v DKMO 

 

Zdroj: Attack Fitness studio 

   

Obrázek: Označení jednotlivých místností v suterénu 

 

Zdroj: Attack Fitness studio 


