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1 Úvod  

   Marketingová komunikace se stala v poslední době nedílnou součástí každého z nás. 

Ať už se jedná o firmu, nebo zákazníky. Z pohledu zákazníků působí všude okolo nás               

a ovlivňuje naše rozhodnutí. V rámci firmy má jinou roli a klade se na ni opravdu velký důraz 

převážně z důvodů neustále sílící konkurence. Komunikace je důležitá pro každého, kdo chce 

na trhu uspět a zviditelnit se. Je známo, že nabídka na trhu neustále roste a pokud chce firma 

zaujmout a být úspěšná, musí dobře nabízet a hlavně prodat. Aby prodala, je třeba zákazníky 

přesvědčit, že to, co nabízí, je nejlepší na trhu. Takového úspěchu může dosáhnout právě díky 

marketingové komunikaci. Čím lepší komunikaci zvolí, tím má větší pravděpodobnost, že si ji 

někdo vybere a získá tak nového zákazníka. Firma musí dobře zvolit a kombinovat veškerou 

svoji komunikaci mířenou trhu. Dobře nastavený komunikační mix a vhodně zvolené nástroje 

jsou klíčem k úspěchu. Vymyslet však atraktivní a zajímavé sdělení není lehká úloha, ale 

právě o takové sdělení se firmy snaží. Zda a nakolik je marketingová komunikace firmy 

úspěšná, můžeme zjistit např. pomocí tržeb, nebo si najmout přímo marketingovou agenturu, 

která naši komunikační situaci firmy vyhodnotí a navrhne vhodné doporučení pro odstranění 

nedostatků.     

   Komunikace neslouží jen k seznámení, k uvedení výrobku na trh nebo k tomu, 

abychom výrobek, či službu prodali. Je to především nástroj, jehož prostřednictvím působíme 

na své zákazníky a pomocí kterého si své zákazníky udržujeme a ovlivňujeme je.  

   Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala téma zabývající se právě marketingovou 

komunikací. Přesně jde o „Návrh marketingové komunikace sportovního zařízení“. Jde 

o malé sportovní zařízení Jafa squash ve městě Šternberk. 

   Proč jsem si zvolila zrovna téma z oblasti sportu? V dnešní době je rostoucí trend       

v oblasti zdravého životního stylu, kam řadíme i sport. Lidé se více začali zajímat 

o sebe a o své zdraví a sport k tomuto patří. Hlavním důvodem při volbě tématu bylo to, že 

jmenované sportovní zařízení pravidelně navštěvuji a často komunikuji s majitelem. Při 

jednom našem rozhovoru jsme zamířili právě do oblasti marketingové komunikace a oba nás 

zajímalo, jak si sportovní zařízení v této oblasti stojí a jak se na to dívají zákazníci. Proto mě 

zajímalo, jak sportovní zařízení komunikuje se svými návštěvníky, jak si získává nové 

zákazníky a jaké jsou jejich reakce na marketingovou komunikaci.  

   Cílem mé diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit marketingovou komunikaci 

Jafa squash. Zjistit, jak si zákazníci všímají marketingové komunikace ze strany sportovního 

zařízení. Co více by uvítali ze strany sportovního zařízení. Součástí mé diplomové práce je 
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sběr dat pomocí výzkumu a jejich následná analýza. Jako metodu šetření jsem zvolila 

dotazník, který je určen současným i budoucím zákazníkům a má za úkol odhalit jejich 

názory a postoje k marketingové komunikaci Jafa squash. Vyhodnocené informace poukážou 

na slabá místa v dosavadní komunikaci a v závěru mé práce budou navrhnuta doporučení, 

která povedou ke zkvalitnění a zefektivnění komunikace.  
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2 Charakteristika sportovního zařízení Jafa squash 

2.1 Sportovní zařízení Jafa squash 

2.1.1  Vznik, vývoj a současnost 

  Sportovní zařízení s názvem Jafa squash nabízí především prostor pro využití volného 

času. Jedná se o nově vzniklé, moderně vybavené a zařízené sportovní centrum, které bylo 

otevřeno 1. prosince 2008. Je zaměřeno především na squash a indoor cycling (spinning). 

Zakladatelem a zároveň majitelem je pan Petr Surý, který má k tomuto sportu velký vztah 

a sám jej hraje na špičkové úrovni. Spojil svůj koníček s prací a vytvořil tak nový prostor pro 

volný čas. Chce, aby jeho sportovní zařízení lidé navštěvovali a rádi se vraceli.  

   Tohle sportovní zařízení bylo vybudováno ve městě Šternberk, jenž se nachází 

přibližně 20 km od Olomouce. Není to žádné velké centrum s tradicí, ale spíše menší a nově 

otevřené centrum, které svoji tradici teprve buduje. Je nové, moderně vybavené a nabízí svým 

návštěvníkům důstojné a profesní prostředí pro využití jejich volného času.  

   V nabídce sportovního zařízení Jafa squash nalezneme především dva moderní 

a profesionální squashové kurty značky Fiberesin, které jsou sestaveny výhradně z požadavků 

a kritérií doporučených Světovou Asociací Squashe. Indoor cycling (spinning), je 

10 profesionálních cyklotrenažérů s měřiči tepové frekvence. Další nabídka je obsažena ve 

sportech, jako jsou např. volejbal, flexibary, zumba a ping-pong. Součástí tohoto zařízení je 

také velký TV sport bar se širokou nabídkou jak alkoholických i nealkoholických nápojů. 

Nechybí ani sportovní a redukční výživa. Je zde k dispozici také půjčování a prodej 

sportovního vybavení a doplňků. Sportovní zařízení obsahuje také dětský koutek, který se stal 

nedílnou součástí skoro každého sportovního centra a stolní fotbálek.  

   V současnosti Jafa squash svým návštěvníkům nabízí především jedinečnou zábavu 

a sportovní využití, které je dostupné po celý den. Jedná se nejen o squash a indoor cycling, 

ale také menší sporty, které zde můžou být provozovány vzhledem k prostoru a vybavení. 

Nechybí profesionální zařízení a odborný personál, který se o své návštěvníky rád postará. 

Nabídka je rozšířena o squash školičku pro mladé a začínající sportovce, jimž se věnují 

opravdu špičkoví hráči a trenéři s licencí. Návštěvníci se mohou těšit z turnajů a sportovních 

akcí, které se zde pořádají. Je zde i možnost uspořádat si svoji vlastní akci v rámci uzavřené 

společnosti.  
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2.1.2  Poskytované služby  

   V současnosti poskytuje sportovní zařízení následující služby:  

 squash; 

 indoor cycling; 

 zumba; 

 flexibar; 

 stolní tenis;  

 sport bar. 

   Procentuální vyjádření ukazuje, jakou váhu má daný sport ve sportovním zařízení: 

 

            Obr. 2.1 Zastoupení sportů ve sportovním zařízení (zdroj: vlastní) 

  

   Zákazník zde může nalézt také doplňkové služby, které zahrnují osobní trenéry na 

squash a tzv. „dětskou školičku“, kde se dětem věnují profesionální sportovci v oblasti 

squashe. Je zde možnost zahrát si i volejbal. Najdeme zde také specializovanou prodejnu, na 

squashové vybavení v podobě squashových raket a příslušenství (míčky, potítka, obvazový 

materiál na rakety, boty, sportovní oblečení aj.). Majitel pořádá každoročně několik turnajů, 

ve kterých nespatřujeme pravidelnost, ale v průměru hovoříme o jednom turnaji za měsíc. 

Turnaje jsou pořádány jak pro muže, ženy a děti, ale i pro smíšené dvojice. Každý turnaj má 

svou úroveň, která se liší podle kvality hráčů. Je zde možnost pořádat firemní večírky 

a narozeninové párty. Nechybní ani dětský koutek pro vaše děti, které zde mohou trávit svůj 

čas v průběhu vaší sportovní aktivity.   

50% 

30% 

4% 
4% 

2% 
10% 
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indoor cycling 
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2.1.3  Současná propagace 

   Propagace samotného sportovního zařízení Jafa squash používá především reklamu na 

svých internetových stránkách www.squash-sternberk.cz, dále na sociální síti Facebook a také 

reklamní tisk, který především umisťuje do místních Šternberských listů a také do inzertních 

novin Profit. Jediná venkovní viditelná reklama je umístěna na budově, kde se sportovní 

zařízení nachází. Malá reklama je umístěna na propiskách a plechových plackách. Velké 

naděje vkládá do reklamy v podobě letáků, které jsou rozmístěny v určitých místních 

restauracích a u malých živnostníků (kadeřnictví, kosmetika aj.). V rámci celkové reklamní 

komunikace je sportovní zařízení spíše pozadu, jelikož nevyužívá možností, které mu reklama 

a prostory v daném městě nabízejí.  

   Jako každé sportovní zařízení, poskytuje Jafa squash slevy na své sportovní aktivity 

v podobě permanentek, při dobití kreditu dostanou určitou procentuální slevu a slevy na 

sportovní oblečení a vybavení. Slevy a permanentky však nejsou moc výhodné a nemůžeme 

hovořit o velkém lákadle pro zákazníky.  

2.1.4  Firemní zdroje 

   Do firemních zdrojů bych především zahrnula vše, čím sportovní centrum disponuje 

z hlediska svého kapitálu osob a vybavení. Jedná se především o personál, který se skládá 

z majitele, jenž je zároveň i trenérem squashe, dalších dvou trenérů a lektorů na indoor 

cycling, flexibar a zumbu.  

   Kapacita podniku je stanovena zhruba pro 35 lidí. Současně mohou využívat služby 

zákazníci následovně:  

- 4 lidé hrající squash; 

- 11 lidí na indoor cycling; 

- posezení pro 20 lidí.  

2.2  Marketingové prostředí  

2.2.1  Konkrétní trh 

   Místní trh je pro sportovní zařízení Jafa squash velice důležitý. Je představován 

okolím, ve kterém se nachází společně s ostatními subjekty trhu. Do konkrétního trhu řadíme 

především organizace a firmy, které danou firmu v její činnosti omezují a naopak jí pomáhají 

a podporují ji. Jmenovitě jde o subjekty, kterými jsou především konkurence, zákazníci, 

dodavatelé, veřejnost a prostředníci. Všichni jsou pro firemní existenci pozitivně i negativně 

důležití, a proto se na ně musí klást velký důraz. I v rámci marketingové komunikace je 
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konkrétní trh důležitý, jelikož může sám o sobě dělat reklamu sportovnímu zařízení mezi 

lidmi. To, co si lidé řeknou mezi sebou, převážně v menším městě, se velmi odrazí při 

budování naší image.  

Konkurence 

   V rámci průzkumu trhu se dá konstatovat, že sportovní zařízení Jafa squash nemá v 

daném městě žádnou konkurenci, jelikož tyto služby poskytuje jako jediné. V tomto faktu je 

spatřována velké výhoda. Můžeme však hovořit o konkurenci, která není přímo v daném 

městě, ale nachází se v nedalekém městě Olomouc. Je vzdáleno cca 20 km a mnoho lidí 

žijících ve Šternberku zde pracuje. Je tedy možné, že budou navštěvovat sportovní zařízení ve 

městě Olomouc, když např. pojedou z práce, či dají přednost jinému prostředí. Přímou 

konkurencí tedy ohrožen není, ale můžeme mluvit o jiných odvětvích služeb, které uspokojují 

stejnou potřebu. Lidé mohou svoji potřebu sportovat uspokojit i při jiných sportech. V daném 

městě můžeme tedy hovořit o nepřímé konkurenci v rámci jiných sportovních aktivit, které 

jsou zde poskytovány. Jde např. o dvě posilovny, tenisové kurty, lekce zumby, aerobiku, jógy 

apod. Záleží však už jen na jednotlivcích, kterému sportu dávají přednost a co uspokojuje 

jejich potřeby.  

Zákazníci 

   Koneční spotřebitelé jsou lidé, kteří si chtějí zasportovat a využít svůj volný čas tak, 

aby udělali něco pro své zdraví. Jde o zákazníky vyhledávající sportovní zařízení pravidelně, 

či rekreačně. Jsou jimi převážně muži a ženy různých věkových kategorií podle toho, jaký 

sport navštěvují a jaký je jich zdravotní stav a fyzické možnosti. Mezi další zákazníky řadíme 

děti, kterým chtějí rodiče umožnit sport na vyšší úrovni pod vedením špičkových trenérů. 

Do kategorie zákazníků spadají i firmy, které se chtějí zviditelnit prostřednictvím reklamy na 

squashových kurtech v podobě svých reklamních panelů, jež jsou umístěny na spodních 

stranách kurtu.  

Dodavatelé 

   I přes to, že se jedná o malou firmu, poskytující jen určité sportovní využití a služby, 

hrají zde právě dodavatelé velkou roli. Nejdůležitější byli dodavatelé při vzniku. Jednalo se 

o dobrý výběr dodavatele, který poskytl kvalitní squashové kurty. Přesně jde o kurty značky 

Fiberesin. Dále jsou důležití dodavatelé nápojů, energetických tyčinek pro sport a doplňující 

výživy pro sportovce. Po výběru z velké nabídky byl upřednostněn dodavatel Nutrend, který 

se zdál být majiteli sportovního zařízení nejvhodnější. Jak již bylo zmíněno, součástí squashe 
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je i sport bar. Spolupracuje se zde s dodavateli v oblasti občerstvení, kteří zajišťují nápoje 

různých druhů. V rámci iniciativy majitele, který poskytuje v tomto sportovním zařízení také 

sportovní vybavení, jsou mezi dodavatele zahrnuti výrobci právě takovýchto sportovních věcí 

(např. dodavatelé squashových raket, oblečení a příslušenství).  

Veřejnost 

   Velmi dobrý základ pro sportovní zařízení je dobrý vztah s veřejností a celým okolím. 

Nebereme v potaz jen finanční veřejnost, která je důležitá z hlediska dostupnosti finančních 

zdrojů, pokud jsou potřeba. Jde především o sdělovací prostředky a všeobecnou (občanskou) 

veřejnost. Díky těmto zdrojům a pomocí informačních kanálů se mohou šířit nejen pravdivá, 

ale také nepravdivá a lživá fakta. Lidé vnímají, co se o daných firmách říká, a jejich názor je 

pro nás přínosem, pokud je kladný. V úvahu se bere také veřejnost, kam spadají přímo 

zaměstnanci a zákazníci. Jaké reference na nás použijí a jak nás prezentují. V poslední řadě 

nesmíme zapomínat ani na vládní veřejnost. Vše, co se v organizaci děje, musí být v souladu 

se zákony, vyhláškami aj.  

Distributoři 

   Pro dané sportovní zařízení nejsou distributoři důležitou složkou. Nevyrábějí žádné 

výrobky, které by potřebovali distribuovat. Služba je totiž nabízena přímo v místě, kde se pro 

zákazníka uskutečňuje. Jedinou distribucí, která má pro zařízení velký význam, je reklama 

prostřednictvím menších podniků ve městě Šternberk. Umožňují použití firemních reklamních 

materiálů přímo na viditelném místě.    

2.2.2  Makroprostředí 

Demografické prostředí  

   V celé České republice i na světě dochází ke stárnutí lidské populace. Je to 

celosvětový problém týkající se každého z nás. Sportovně aktivní lidé jsou spíše ve věku 

od 15 do 50 let. Tím, že lidé stárnou, může docházet k menší návštěvnosti sportovního 

zařízení. Nemůžeme však dávat všechny obyvatele České republiky do jedné skupiny, protože 

se najdou i lidé ve vyšším věku, kteří jsou v dobré kondici a sport si užívají. Z pohledu 

demografického prostředí jsou pro nás nejdůležitější ženy a muži mladšího a středního věku. 

Pokud bychom chtěli informace týkající se čísel, je v celé České republice přes 10,5 milionů 

obyvatel a v Olomouckém kraji žije 638 591 obyvatel. Město Šternberk má 13 886 obyvatel. 

Sportem se mohou zabývat lidé každého věku či pohlaví. V rámci sportu záleží hodně na 
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příjmu jednotlivých zákazníků, protože sport není levná záležitost. V rámci sportu jde spíše 

o životní styl, zdraví a kondici jednotlivých zákazníků.  

Přírodní prostředí  

   Životní prostředí je nedílnou součástí našeho života a hlavně na něj se klade 

v posledních letech velký důraz. Chceme, aby byla příroda udržována a ne jen ničena 

a zneužívána. Snažíme se k ní chovat co nejšetrněji a co nejméně ji poškozovat. Příroda je 

místo, kde trávíme svůj volný čas a využíváme ji i pro sport. Mnoho sportů se uskutečňuje 

právě venku v přírodě. Sportovního zařízení Jafa squash se přírodní prostředí netýká, jelikož 

se jedná o sport, který je uskutečňován přímo na speciálních kurtech v interiéru. Nelze jej hrát 

nikde jinde, a proto není přírodní prostředí klíčové.  

Inovační prostředí  

   V rámci zkvalitňování svých služeb je třeba nebát se inovací a nových technologií. 

Právě inovace v podobě nových technologií a nových výrobků je pro firmu důležitá. 

Zákazníci chtějí vyzkoušet novinky a jsou jim nakloněni. Pro sportovní zařízení je důležité, 

aby se novým technologiím a především výrobkům v oblasti výživy, či sportovního vybavení 

nebránili a byli jim nakloněni. Jafa squash tedy musí sledovat nové trendy na trhu a nové 

technologie, aby byl neustále moderní a mohl poskytnout svým zákazníkům kvalitní služby 

s kvalitními a novými produkty. Důležité je i sledování novinek v oblasti výživy. 

Sociálně-kulturní prostředí  

   Vlivy sociálního i kulturního prostředí velmi ovlivňují a formulují chování jednotlivců 

i skupin a národů. Ovlivní celé spotřební i nákupní chování. Jedná se např. o tradice, zvyky, 

trendy a celkové chování národů, rodin, skupin aj. Již delší dobu je velkým trendem zdravý 

životní styl, kterého člověk dosáhne především zdravým stravováním a sportováním 

(pohybem). Lidé chtějí dobře vypadat, cítit se lépe a v mnoha případech dají na doporučení 

svých známých a jsou velmi ovlivněni reklamou a celým okolím (či kulturou). Díky sociálním 

médiím a komunitám se šíří informace rychleji. Jde především o informace, které uvádějí, co 

je „in“ a co je právě teď moderní. V oblasti sportu tento trend funguje a lidé se nebojí 

vyzkoušet jakoukoli novinku v této oblasti. Pro sportovní centrum je sociálně-kulturní 

prostředí velice důležité. Má velký vliv na jednotlivce v rámci využití jejich volného času. 

V tomto prostředí jsou také důležité rodinné tradice. Pokud je rodina hodně sportovně 

založena, bude se snažit své děti vést svým směrem a podporovat je, aby dobře a hlavně 

zdravě využily svůj volný čas. Hodně rodin, právě díky digitálnímu světu a počítačům, které 
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berou dětem opravdu mnoho času a ve velké míře zcela zbytečně, se snaží dětem díky sportu 

ukázat, jak jinak mohou svůj čas využít.  

Ekonomické prostředí 

   Ekonomické prostředí jako další ukazatel makroprostředí má největší vliv na kupní 

a spotřební chování jednotlivých subjektů na trhu. V poslední době se nejvíce mluví 

o celosvětové hospodářské a ekonomické krizi, která straší všechny občany státu. Lidé se na 

základě těchto faktů chovají více opatrně a nevkládají finanční prostředky zbytečně tam, kde 

nejsou potřeba. Pokud na občany dopadne finanční krize, své výdaje omezí nejdříve v oblasti, 

která je pro ně nepodstatná (např. výdaje na sport, kosmetiku, kadeřnictví, dovolené apod.). 

I rostoucí nezaměstnanost ovlivní spotřební chování. Do faktorů představující ekonomické 

prostředí patří daně, měnové kurzy, dostupnost úvěrů, inflace apod. Pokud se tedy 

ekonomické prostředí zhorší, jistý faktor se stane nepříznivý, bude to mít negativní dopad na 

sportovní zařízení, jelikož tohle není životně důležité uspokojování ostatních potřeb.  

Legislativní a politické prostředí  

   Poslední prostředí zahrnuje soustavu zákonů, vyhlášek a předpisů, které se musí 

dodržovat bez výjimky. Stát pomocí těchto pravidel chrání celou společnost a především její 

zájmy. Mezi nejzákladnější patří obchodní a občanský zákoník. Sportovní zařízení Jafa 

squash je upraveno i živnostenským zákonem, jelikož se jedná o živnost vázanou, přesněji 

sportovní a tělovýchovnou. Zařízení musí dodržovat mnoho předpisů a norem, jelikož 

poskytuje služby, při kterých se mohou lidé i zranit. Musí mít vše zabezpečeno dle zákonů 

a prostředí pravidelně zkontrolováno, aby vyhovovalo stanoveným požadavkům.  

2.3 SWOT analýza podniku 

   Nejjednodušší analýza, poukáže na silné a slabé stránky firmy a ukáže nám příležitosti 

a ohrožení pro naši firmu. SWOT analýza Jafa squashe není zatím nijak rozsáhlá díky krátké 

působnosti na trhu. Je však velmi dobré, aby si ji firma sestavila a podívala se především na 

příležitosti, kterých se může chytit. Může ji použít v případě hrozby, kterou může očekávat 

v budoucnosti. Dobré je vědět, čím můžeme trh zaujmout a na čem více zapracovat.  

Silné stránky:  

 ochotný personál  

 jediný poskytovatel squashe v daném městě  

 odborné poradenství  

 špičkoví trenéři  
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 dětský squash  

 doplňkový prodej (sportovní vybavení, výživa) 

 dětský koutek 

 TV sport bar  

 příjemné a čisté prostředí  

Slabé stránky:  

 finanční situace  

 vysoké náklady na provoz  

 velké výkyvy v návštěvnosti  

 sezónní návštěvnost  

Příležitosti:  

 vyvíjet a rozšiřovat služby v oblasti sportu na místním trhu  

 získat si místní trh  

 nástup nových životních trendů (více sportovat) 

 získání sponzorů  

 podpora ze strany města  

Ohrožení:  

 zvyšování nájmu  

 nástup konkurence  

 nové právní a legislativní podmínky  

 změna trendů (upuštění od zdravého životního stylu) 

 finanční, ekonomická krize 

 stoupající nezaměstnanost  

2.4 Marketingový mix služeb  

    Při nabízení a poskytování určité služby nestačí dobře charakterizovat klasický 

marketingový mix v podobě 4P. U služeb se tento marketingový mix rozšiřuje o další 3P, 

které jsou důležité z hlediska poskytované služby. Sportovní zařízení Jafa squash má 

následující marketingový mix služeb:  

Product (produkt či služba) 

   Sportovní zařízení Jafa squash nabízí pro své návštěvníky více služeb v oblasti sportu. 

Mezi ústřední službu, která je zde poskytovaná, řadí squash, který je hlavním lákadlem pro 
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zájemce. Dále nabízí služby v podobě indoor cyclingu, flexibaru, stolního tenisu, volejbalu 

a zumby. V rámci poskytování svých hlavních služeb nabízí také služby doplňkové v podobě 

dětské školičky, možnosti občerstvení a sport baru. Do nabídky je potřebné také zařadit 

možnost zakoupení produktů, které jsou nedílnou součástí sportu. Jde o příslušenství na 

squash a oblečení pro volný čas. V tomto případě je Jafa squash pouze distributor, jelikož 

nabízí produkty jiných značek. V rámci jeho nabídky je podstatné také občerstvení, které je 

při sportu potřeba. Nechybí pitný režim, energetické tyčinky a doplňkové produkty pro 

sportovce, které se stávají nedílnou součástí při fyzickém výkonu. Jedná se o spalovače nebo 

obohacené drinky a vitamíny, minerály apod. Pro sportovce, kteří se chtějí naučit hrát squash 

pod vedením profesionálních hráčů, nabízí možnosti osobního trenéra. 

Place (distribuce) 

   Sportovní zařízení je umístěno ve středu města Šternberk v prostorách, které byly pro 

tuto službu zrekonstruovány. Službu (v tomto případě danou sportovní aktivitu) si zákazníci 

mohou objednat na určitý čas přímo u majitele prostřednictvím telefonu. Dostupné je 

parkoviště přímo před sportovním zařízením. Jelikož se jedná o službu, za kterou zákazník 

musí dojít a využívá ji pouze v prostorách k tomu určených, není zapotřebí distribučních 

kanálů. Služba je tedy poskytnuta v místě, kde je přímo spotřebovaná.  

Promotion (marketingová komunikace) 

   Pro Jafa squash je velmi důležitá ústní reklama týkající se osobních zkušeností, které 

si zákazníci předávají mezi sebou. Je tak hlavně z důvodu, že město Šternberk je menším 

městem, kde se hodně lidí zná osobně. V takovém prostředí se informace šíří rychle. Pozitivní 

reakce předávané mezi lidmi jsou pro něj tou největší reklamou. Důležité je, aby měl Jafa 

squash mezi lidmi dobré jméno. Snaží se tomuto dostát prostřednictvím různých druhů 

komunikace. Jelikož se jedná o poměrně nové sportovní centrum, není jejich komunikace 

zcela úplná a neustále jsou možnosti, které nejsou doposud využity. Doposud se snaží 

komunikovat především prostřednictvím internetu, letáků, reklamy v inzertních novinách 

a místním zpravodaji. Je zřízena i sociální síť na portále facebook, ale ta nemá zatím velký 

ohlas. Na své komunikaci se zákazníkem musí ještě zařízení pracovat. Zatím se nejvíce 

spoléhal na osobní komunikaci a komunikaci mezi lidmi navzájem.  

Price (cena)  

   Cena je jedním z nejdůležitějších prvků, které rozhodují o tom, zda danou službu 

využijeme. Jelikož se jedná o menší městečko, ceny za služby tomu odpovídají. Ceny 
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jednotlivých sportů se liší, pouze u squashe jsou ceny rozděleny do dvou pásem (dopolední 

a dopolední ceny). Ceny se liší podle toho, o jakou službu se jedná.  

Ceny jednotlivých služeb:  

- squash: 240 Kč/hod (do 14:00 je cena 150 Kč/hod); 

- zumba: 75 Kč/hod; 

- spinning (indoor cycling): 100 Kč/hod; 

- flexibar: 80 Kč/hod; 

- pilates: 70 Kč/hod; 

- stolní tenis: 240 Kč/hod (do 14:00 je cena 150 Kč/hod); 

- wallyballl (volejbal): 240 Kč/hod (do 14:00 je cena 150 Kč/hod). 

Cenové zvýhodnění je možné jen při zakoupení permanentky. Velkou nevýhodou se tedy 

stává fakt, že nejsou nastavena žádná cenová zvýhodnění, která by zákazníky lákala více, 

např. v podobě studentských či firemních slev apod.  

People (lidé) 

   Služba samotná nemůže proběhnout, aniž by do ní zasáhl poskytovatel služby. 

V tomto případě se jedná o majitele sportovního zařízení, který sám obsluhuje objednání 

služeb. Stává se klíčovou osobou, která jedná se svými zákazníky. Nejdůležitější je, aby 

správně zarezervoval službu. Po příchodu zákazníky obsloužil a vysvětlil jim, jaká jsou 

pravidla v tomto zařízení. Nejenže jim poskytne klíč od šatny, ale je důležitý také při obsluze 

kurtu a samotných zákazníků při jejich občerstvení. Pro sportovní zařízení je lidský faktor 

velice důležití, odrazí se i v další návštěvě zákazníků a doporučení známým. V případě 

nepřítomnosti je majitel zastupován kolegyní, či kolegou. K lidskému faktoru tedy řadíme 

vedle majitele pomoc ze strany kolegů a také lektorů, kteří jsou potřební na určité druhy 

sportu.  

Processes (procesy) 

   Zákazník bude spokojený v případě, že služba byla poskytnuta tak, jak očekával. 

Bude odcházet s pocitem, že svůj čas, který strávil ve sportovním zařízení, využil efektivně. 

Majitel se snaží, aby procesy byly co nejrychlejší a dobře harmonizovány. Jde mu především 

o to, aby lidé na svoji službu dlouho nečekali a hlavně dostali to, co žádají. Při provozování 

sportovního zařízení je nejdůležitější kvalitní objednací systém a správný časový rozvrh na 

jednotlivé sporty. Aby se i majitel chránil a opravdu efektivně využíval čas, který je určen ke 

sportování, musí se zákazník objednat na jakoukoli sportovní aktivitu. V případě, že zákazník 

nedojde na daný čas, je mu při další návštěvě účtována tato služba. Tento systém je zde 
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nastaven proto, aby se dostalo na zákazníky, kteří si opravdu chtějí zasportovat a nevytvářely 

se tak prodlevy v podobě prázdných kurtů, které mohl využít někdo jiný.  

Physical evidence (materiální prostředí) 

   Prostředí sportovního zařízení je vytvořeno v moderním stylu, aby se zákazník cítil 

dobře již při svém příchodu. Hlavní priorita spočívá v teplém prostředí, čistotě a vůni. 

Dominantou tohoto zařízení při příchodu je sport bar, jehož součástí je zároveň recepce. 

Pohodlné posezení na příjemných pohovkách a příjemná hudba vytváří dobré pocity 

v zákaznících. U každého kurtu naleznou sportovci stůl s židlemi pro odpočinek během hry. 

Šatny jsou udržovány v čistotě a jsou dostatečně prostorné. Místnost, kde je provozován 

spinning, je plně klimatizovaná a osvětlena tak, aby při jeho výkonu na něj ostře nesvítilo 

světlo. Dětský koutek je vybaven dostatečně a umístěn tak, že nepřekáží žádnému 

zákazníkovi. Sportovní zboží a doplňky jsou vystaveny ve skříňkách u sport baru.  

   Celkové materiální prostředí sportovního zařízení Jafa squash je vytvořeno tak, aby 

zákazník přicházel do čistého a příjemného prostředí, kde je teplo a hraje zde příjemná hudba.    
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace  

   V této kapitole je okrajově charakterizovaná teorie týkající se samostatné 

komunikace, z níž vychází teorie marketingové komunikace. Dále je zde popsán a znázorněn 

komunikační proces a prvky marketingové komunikace, které spolu tvoří marketingový mix. 

Prvky marketingového mixu musíme vždy chápat jako jeden harmonizovaný celek a klást na 

ně stejné nároky. V současné době se na komunikaci klade opravdu velký důraz, jelikož je 

velkým konkurenčním nástrojem. Je důležitá pro každého, kdo se chce na trhu zviditelnit 

a být úspěšný. Firmy musí komunikovat se svými stávajícími i potencionálními zákazníky 

a to, co jim sdělují, nesmí ponechat náhodě, ale důkladně svou komunikaci promyslet. Právě 

dnes je nejdůležitější budovat si vztah se svými zákazníky a promyslet si, jak komunikovat 

a kolik prostředků na komunikaci vynaložit.  

   Komunikace se ve většině slovníků charakterizuje jako „proces sdílení informací“. 

Sdílení přesně znamená, že nejde o přenos jednosměrný, ale jedná se o oboustranný tok 

informací mezi účastníky komunikace. Existuje zde zpětná vazba velmi důležitá pro efektivní 

fungování komunikace. Prostřednictvím zpětné vazby můžeme zjišťovat reakci na informaci, 

která byla vyslána. [7]  

   Komunikaci lze také chápat jako „základ veškerých vztahů mezi lidmi“, jelikož na 

vztazích a na schopnosti navzájem se domluvit závisí naše přežití. Vzájemné vztahy společně 

s vytvořenou zprávou a použitým kanálem se však přirozeným způsobem mění. Efektivní 

a úspěšná komunikace se v praxi opírá o: [3] 

 důvěryhodnost, kdy komunikace stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů, kteří se 

účastní komunikace;  

 volbu vhodného načasování a výběru prostředí, v němž komunikace probíhá; 

 pochopitelnost a významnost obsahu – sdělení musí mít význam pro obě strany, pro 

odesílatele i pro příjemce; 

 jasnost – sdělení je nejlépe vyjádřeno pomocí jednoduchých symbolů a pojmů. Složitější 

použití sdělení by měla být vyjadřovaná pomocí tezí či sloganů, které vynikají svojí 

názorností a jasností; 

 soustavnost – komunikace je proces, který nikdy nekončí. Pro získání svého cíle je 

důležité neustálé opakování a rozvíjení; 

 osvědčené kanály – komunikační kanály, které jsou úspěšné a prověřené, je třeba 

využívat. Je to z toho důvodu, že k nim má příjemce jistý vztah a respektuje je. Budovat 
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nové kanály je složité a výsledek není jistý. Pro dosažení určitého příjemce bývá vhodné 

využít několik odlišných cest;  

 znalost adresáta – čím více toho víme o adresátovi, tím efektivnější sdělení jsme 

schopni připravit. Pokud známe dobře cílového zákazníka, jeho záměry, cíle, přání 

a potřeby, tím lépe jsme schopni nachystat celý komunikační proces. 

3.1 Základní formy komunikace 

  Komunikaci můžeme ze základního hlediska rozdělit na dvě základní formy, osobní 

a neosobní. Každá forma má své výhody a nevýhody, je tedy jen na daném odesílateli zprávy, 

kterou formu komunikace si zvolí.  

   Osobní forma komunikace neboli komunikace „face to face“ je přímá forma 

komunikace. Podstatou je fyzická přítomnost obou zúčastněných osob, tedy odesílatele 

zprávy a příjemce. Velkou výhodou, kterou nepřináší jiná forma komunikace, je okamžitá 

zpětná vazba. Díky osobní komunikaci mohou odesílatelé ihned reagovat na připomínky 

příjemce a mohou příjemce ovlivňovat. Díky osobní komunikaci můžeme také poznat, jaký 

příjemce je, jak se cítí a situaci, ve které se nachází, vyhodnotit. Komunikace se poté stává 

snadnější a cílenější. Velká výhoda je spatřována v přítomnosti prvků verbální (ústní) 

a neverbální (mimika obličeje, pohyb rukou, těla, oblečení, postoj a držení těla) komunikace.   

I z lidské mimiky a pohybů těla lze odhadnout povahu člověka a jeho momentální pocity. 

Velkou nevýhodou u osobní komunikace jsou vysoké náklady a časová náročnost. Můžeme 

oslovovat vždy jen omezený počet příjemců v daném cílovém segmentu a to v určitém 

časovém odvětví.  Nevýhoda je spatřována i v nekontrolovatelnosti odesílatele. Nevidíme 

a nemůžeme ohodnotit, jak se v osobní komunikaci chová a zda sdělení podává dle našich 

představ.  

   Neosobní forma komunikace se někdy může označovat jako nepersonální. V rámci 

této formy využíváme k přenosu našich sdělení komunikační kanály. Tyto komunikační 

kanály slouží k tomu, že nám umožní komunikovat s příjemcem. Zajistí nám s ním určitý 

kontakt. Při volbě komunikačního kanálu musíme zvážit, kdo je naším příjemcem a co mu 

chceme sdělit. Neosobní komunikační cesty jsou tedy propojeny s různými typy médií. 

Nejjednodušší členění médií je na vysílací média jako, např. televize, rádio a tisková média, 

kam řadíme noviny, časopisy, tištěná venkovní média, letáky, apod. Volba závisí již jen na 

odesílateli zprávy a jeho finančních možnostech. Cena za jednotlivá média je velmi pohyblivá 

v závislosti na typu média. Výhodou neosobní komunikace jsou zcela určitě nižší náklady na 

oslovení oproti formě osobní, ale finanční prostředky investované do reklamy jsou zase 
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opravdu vysoké, např. oproti virovému marketingu. Důvod, z hlediska financí, je prostý. 

Pomocí jednoho média a prostřednictvím jednoho sdělení můžeme oslovit miliony diváků. 

Zpětná vazba je méně pružná a nese s sebou velké finanční náklady na její zjištění.  

3.2 Marketingová komunikace 

   Marketingová komunikace je jedním z prvků marketingového mixu. Marketingový 

mix představuje soubor kontrolovaných marketingových proměnných, které by měly být 

nastaveny tak, aby produkce firmy byla co nejbližší přáním cílového zákazníka. 

„Marketingový mix tvoří vše, čím firma může ovlivnit poptávku po své nabídce“ 

(Foret, 2011, s. 189). Základní prvky marketingového mixu jsou v literatuře označovány jako 

4P:  

 Product (produkt); 

 Price (cena); 

 Place (místo-distribuce); 

 Promotion (marketingová komunikace); 

   Marketingovou komunikaci můžeme charakterizovat jako veškerou komunikaci, která 

souvisí se samostatným marketingem a podporuje marketingovou strategii firmy. Podle 

Karlíčka (2009, s. 5) „je to každá forma řízené komunikace, kterou firma používá 

k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin 

veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro trh, a to ve 

formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná.“ Za hlavní úkol marketingové komunikace 

můžeme tedy považovat ovlivnění dalšího jednání a činnosti příjemce komunikačního sdělení.  

   Marketingová komunikace se postupem času vyvíjela a její hlavní rozdíl mezi 

současnou a dřívější komunikací je spatřován především v cílech komunikace, hodnotách, 

které plynou pro zákazníka a propojením produktu a značky. Označuje především prostředky, 

které firmy používají k ovlivňování a přesvědčování svých spotřebitelů anebo jim připomínají 

své výrobky a značky, které již nabízejí. [5] 

   V dnešní době si firmy uvědomují stále více důležitost komunikace se všemi 

náležitostmi a přechází na koncepci integrované marketingové komunikace. Jde o kombinaci 

jednotlivých nástrojů a jejich propojení do výsledné podoby. V současné době v praxi pořád 

převládá přeceňování některých jednotlivých nástrojů, na které se klade velký důraz, a ostatní 

nástroje zůstávají stranou, i když jsou mnohdy pro podnik účinnějším řešením. Nejvíce se 

firmy soustředí na reklamu, ale tohle není nejúspěšnější volba. Nástroje v podobě public 

relations či direct marketing jsou mnohdy účinnější a levnější. Integrovaná marketingová 
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komunikace je považována za koncepci, která v rámci celé společnosti integruje a koordinuje 

množství svých komunikačních kanálů, aby přinesla o svých produktech jasné a přesvědčivé 

sdělení. Buduje silnou identitu své značky především tím, že sjednotí a posílí všechna svá 

firemní sdělení v rámci všech způsobů marketingové komunikace. Jednodušeji řečeno to 

znamená, že každý nástroj marketingové komunikace poskytuje stejné informace (např. 

internetové stránky poskytují zákazníkům stejné informace jako reklamní kampaň). Každá 

firma si určí své kontaktní body (jedná se o body, kde všude se může zákazník setkat se 

společností, jejími značkami a produkty, jež nabízí) a poté pečlivě koordinuje své 

komunikační aktivity, které musí být správně načasované. Důležité je také sledovat finanční, 

tedy nákladovou stránku jednotlivých komunikačních aktivit. Integrovaná marketingová 

komunikace tedy vytváří pevné sdělení, které o firmě vytvoří jasný a srozumitelný obraz.  

3.2.1  Marketingový komunikační proces  

   Veškerá marketingová komunikace, která probíhá, je spojována s pojmem 

komunikační proces. Samostatný komunikační proces můžeme obecně charakterizovat jako 

přenos informací (tedy sdělení) od jeho odesílatele příjemci. Mezi tyto odesílatele a příjemce 

můžeme řadit např.: prodávající a kupující, firmu a její zákazníky, ať už potenciální, 

či stávající anebo firmy a jejich komunikace s ostatními zájmovými skupinami. Samotný 

princip marketingové komunikace vyjadřuje nejvíce používaný model komunikačního 

procesu, který je znázorněn na obr. 3.1.  

 

Obr. 3.1 Model komunikačního procesu  

Zdroj: HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketing, 

Praha: Oeconomica, 2009. s. 54. 

 

   Komunikační model se skládá ze dvou hlavních prvků, kterými jsou odesílatel 

(komunikátor, zdroj zprávy) a příjemce. Mezi komunikační nástroje, které v tomto modelu 

používáme, patří zpráva a médium. Komunikační funkci poté zajišťují tyto procesy: 
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kódování, dekódování, reakce a zpětná vazba. Žádná komunikace neprobíhá bez působení 

rušivých momentů, které jsou nazývány šumy. [5] 

Jednotlivé prvky komunikačního procesu můžeme charakterizovat takto:  

 Odesílatel – subjekt, zdroj komunikace, který odesílá zprávu, sdělení, informaci příjemci. 

Je označován jako iniciátor komunikačních vztahů.  

 Kódování – je to proces, kdy se informace převede do takové podoby, které bude 

příjemce rozumět (slova, obrázky, znaky, hudba, fotografie apod.). Cílem kódování je 

zjednodušení obsahu sdělení, zaujetí a vyvolání akce.  

 Sdělení (médium) – jde o určitou sumu informací, které se odesílatel snaží vyslat 

příjemci prostřednictvím komunikačního média. Tímto chce upoutat pozornost příjemce 

a vzbudit v něm potřebu a přání.  

 Dekódování – příjemce dekóduje sdělení, které mu bylo zasláno.  

 Příjemce – subjekt, který je vystaven sdělení, jež posílá odesílatel. Příjemcem může být 

spotřebitel, obchodní zástupce, zákazník apod.) 

 Reakce – jedná se o odezvu, která následuje po přijetí zprávy. Tuto reakci uskutečňuje 

příjemce zprávy. Může mít podobu pozitivní (např. příjemce po přijetí informací zakoupí 

produkt společnosti), neutrální (např. spotřebitel není informací nijak zasažen, nijak ho to 

neovlivní) nebo negativní (např. předešlé špatné zkušenosti se odrazí v tom, že si danou 

značku, službu nebo výrobek zákazník nezakoupí).   

 Zpětná vazba – jedná se o důležitý prvek tohoto procesu. Umožňuje poznat účinnost 

komunikačního snažení a nastíní důvody pro případné změny v komunikaci.  

 Šum – jedná se o soubor všech faktorů, které mohou negativně narušit celý proces 

komunikace. Zdroj samotného šumu může být různé povahy. 

3.2.2  Cíle marketingové komunikace  

   Jeden z nejdůležitějších kroků v rámci marketingové komunikace je spatřován ve 

stanovení cíle. Rozhodnutí, jakého cíle chceme dosáhnout, je z hlediska manažerského to 

nejpodstatnější a musí vždy vycházet ze strategických marketingových cílů firmy. Stanovení 

cíle závisí také na cílové skupině, kterou chceme oslovit. Proto musí být i tato cílová skupina 

dobře charakterizovaná a dobře specifikovaná. Východiskem je také stádium životního cyklu 

výrobku, produktu či služby, ve kterém se právě nachází. Je důležité si uvědomit, co chceme 

zákazníkům, ať už stávajícím či potencionálním, sdělit a hlavně co má být cílem našeho 

sdělení. Po stanovení našich cílů můžeme pak tvořit svůj marketingový mix, který bude 
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popsán níže. Cíle marketingové komunikace můžeme členit následovně (Přikrylová, 

Jahodová, 2010) : 

 Poskytnout informace. Jedná se o základní funkci, kterou plní každá komunikace. Každé 

sdělení chce konečného příjemce (zákazníka) informovat. Jde o poskytnutí důležitých 

a zásadních informací, týkající se např. dostupnosti výrobku či služby. Musíme náš 

cílový segment nejen zaujmout, ale poskytnout mu potřebné informace, které jsou pro něj 

klíčovými.  

 Vytvořit a stimulovat poptávku. Jedná se o nejvíce chtěný cíl firmy, který si stanovuje. 

Právě vytvoření a následné zvýšení poptávky je v zájmu každé firmy. Je jedno, jestli 

chtějí zvýšit poptávku po značce, produktu či službě, ale vždy se jedná o to, že zvýšením 

se dosáhne větší poptávky, což způsobí větší obrat. V dnešní době, kdy existuje velká 

konkurence, je právě tento cíl důležitý a klíčový. Možností na stimulaci poptávky je 

mnoho a je dobré zvážit, kterou možnost použijeme a jak k tomuto cíli budeme 

přistupovat. Můžeme např. stimulovat poptávku po novém sportovním zařízení jako 

součásti moderního života.  

 Diferenciace produktu, firmy. Diferenciace neboli rozlišení na trhu je velmi podstatné. 

Mnoho výrobků či služeb je nabízeno velkým počtem firem a zákazníci nevnímají rozdíl 

mezi jejich výrobci. Jedná se například o zboží denní potřeby, kosmetické produkty, 

sportovní služby apod. Firma si tedy musí budovat svoji odlišnost od ostatní konkurence, 

aby v zákazníkovi vyvolala pozitivní asociace, které si se značkou produktu, či firmou 

spojí. Velkým předpokladem v budování diferenciace produktu, či firmy je dlouhodobá 

komunikační aktivita, která zákazníkům ukáže jedinečnost produktu, firmy.    

 Důraz na užitek a hodnotu výrobku. Tento důraz se klade především proto, aby výrobce, 

či poskytovatel služby, výrobku, ukázal zákazníkovi výhodu, kterou jeho produkt nebo 

služba přináší. V rámci tohoto cíle je velice důležité si určit a přesně definovat cílový 

segment. Je vhodné budovat tento cíl u výrobků, či služeb, které jsou něčím specifické 

a vyzdvihnutí jejich vlastností ovlivní pozici na trhu i nákupní chování zákazníků.   

 Stabilizace obratu. Obrat firem není po celý rok stabilní. Tento fakt je dán především 

sezónností zboží, či nepravidelnou (kolísavou) poptávkou. Cílem každé firmy je obrat 

stabilizovat, jelikož nepravidelnost poptávky s sebou přináší zvyšování nákladů v oblasti 

výrobní, skladování, reklamní a mnohé další. Pomocí marketingové komunikace se tak 

snaží stabilizovat tyto výkyvy a tím i vyrovnat náklady v čase.  

 Vybudovat a pěstovat značku. Podle Přikrylové (2010, s. 41) je marketingová 

komunikace prostředek, kterým se firma snaží informovat, přesvědčit a připomenout se 
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zákazníkům, ať už přímo či nepřímo, v souvislosti se značkami, které prodávají. 

Je prostředkem, kterým může značka nastolit dialog a vybudovat si vztahy se spotřebiteli. 

Prostřednictvím marketingové komunikace trhu představujeme značku a snažíme se 

o vytvoření povědomí o značce. Dále také firmy posilují znalost značky a ovlivňují 

jednotlivé postoje zákazníků ke značkám. V konečné fázi chtějí dosáhnout toho, aby se 

na trhu vybudovala image značky a dlouhodobá vazba mezi značkou a cílovou skupinou 

zákazníků.   

 Posílení firemního image. Samotná image firmy velice ovlivní zákazníkovo chování při 

výběru i koupi. Zákazníci si o firmách vytváří své představy a názory, podle kterých se 

následně rozhodují. Může docházet k preferenci jisté firmy, či naopak k ignoraci. Vše se 

pak odráží i v zákazníkově doporučení. Firma by měla mít svoji image postavenou na 

užívání stejných symbolů, které budou v zákazníkovi vzbuzovat pozitivní asociace. Také 

ukotvení značky ke klíčovým slovům je běžná praxe, kdy si zákazník spojí značku 

s jistým slovem. Například „Volvo = bezpeční“, „Coca-cola = zábava“. 

3.2.3  Marketingový komunikační mix 

   Jedná se o podsystém klasického marketingového mixu, jelikož promotion je jeden 

prvek marketingového mixu spadající do 4P. Promotion neboli marketingová komunikace 

zahrnuje jednotlivé nástroje, pomocí kterých se firma snaží dosáhnout svých marketingových 

i firemních cílů a ovlivňovat stávající i potencionální zákazníky. Aby se stal tento 

marketingový komunikační mix úspěšný, je třeba jednotlivé jeho prvky (nástroje) 

harmonizovat. Teprve potom mohou být funkční a účinně podpořit ostatní prvky klasického 

marketingového mixu (produkt, cena, distribuce). Úkolem komunikačního mixu je vytvořit 

kombinaci nástrojů tak, aby splnily 3 hlavní úlohy: informovat, přesvědčovat, ovlivňovat. 

Základní členění komunikačního mixu je rozděleno na osobní formu komunikace, kam 

řadíme osobní prodej a neosobní, kam patří reklama, podpora prodeje, přímý marketing 

a public relations. Dále se v komunikačním mixu můžeme setkat se sponzoringem 

a nezapomíná se ani na veletrhy a výstavy.  

Osobní prodej 

   Jedná se o nejstarší přímou formu komunikace a její použití je vhodné tehdy, když 

chceme měnit preference, postoje, stereotypy, zvyklosti zákazníků a budovat obchodní 

vztahy. Díky tomu, že působíme přímo na konečného zákazníka, vzniká tak velký prostor 

k ovlivňování a přímému působení. Veliká výhoda je spatřována v komunikaci z očí do očí 

a tím i okamžitá zpětná vazba. Osobní prodej vždy zahrnuje důkladné předvedení a poskytnutí 
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informací o produktu. Zdůrazňuje se jedinečnost produktu. Provádění by mělo být ohleduplné 

a citlivé, aby zákazník neměl pocit, že je sevřen, a mohl zpětně reagovat. Může docházet 

i k omylům a chybám, které daný prodejce může způsobit. Špatně se napravují a škodí 

dobrému jménu a image firmy. Osobní prodej je nejvíce typický pro prodej zboží dlouhodobé 

spotřeby a pro služby jako je např. pojišťovnictví.  

   Osobní prodej se odehrává v různých formách, mezi které podle Heskové (2009) 

řadíme:  

 Pultový prodej. Jde o typickou formu prodeje pro maloobchodní jednotky, kdy 

k osobnímu kontaktu dochází mezi prodavačem a zákazníkem. Pokud je prodejce 

kvalitní, měl by se umět vcítit do myšlení zákazníka a umět chápat jeho potřeby a přání. 

K samotnému prodeji jsou zákazníkovi poskytnuty informace o daném zboží a jeho 

předvedení. Spadá sem i oblast reklamace a stížností.  

 Obchodní prodej. Jedná se o prodej zboží v supermarketech a hypermarketech, kde se 

využívá strategie vlastních obchodních značek pro komunikaci se zákazníkem. Strategii 

můžeme chápat tak, že zákazník svým volným výběrem provádí nákup. 

 Prodej v terénu a přímý prodej. Jde o oslovení návštěvníka v místě jeho bydliště přímým 

osobním kontaktem. Hovoříme o nejdražším a časově nejnáročnějším způsobu osobního 

prodeje.  

 Misionářský prodej. Tuhle formu používají především prodejci pro nákup nabízeného 

zboží. Jde o to, aby byli informováni a přesvědčováni. Nejvíce se využívá 

u farmaceutického průmyslu. 

Reklama  

   Reklama se řadí mezi nejstarší formy komunikace, a proto můžeme najít mnoho 

definic, které ji charakterizují. U všech však najdeme stejnou podstatu a význam. Podle 

Přikrylové (2010, s. 66) „je reklama charakterizovaná jako neosobní forma komunikace, kdy 

různé subjekty prostřednictvím různých médií oslovují své současné a potenciální zákazníky 

s cílem informovat je a přesvědčit o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek.“  

   Reklama je nejvíce rozvinutý a používaný nástroj komunikačního mixu. Aby mohla 

být reklama uskutečněna, musíme mít k dispozici sdělovací prostředky, které jsou jejím 

základem. Na základě sdělovacích prostředků dělíme reklamu na tiskovou (časopisy, noviny), 

rozhlasovou a televizní. Reklamu můžeme členit také na vnitřní a vnější.  Reklama má mnoho 

forem a způsobů použití. Přes propagaci určitých konkrétních produktů až po dlouhodobé 

představování image, kterou si o firmě vytváří zákazníci. Prostřednictvím sdělovacích 
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prostředků dokáže oslovit a ovlivnit velkou část veřejnosti. V jednom okamžiku tak 

informujeme tisíce zákazníků. Její velkou nevýhodou však je neosobnost a malá 

přesvědčovací schopnost. Jedná se o jednosměrnou formu komunikace a její náklady bývají 

mnohdy vysoké. Reklama bývá ve většině případů spíše nadsazená, proto, aby zaujala. 

U televizní reklamy je důležitá sledovanost tohoto média. V dnešní době se zjistilo, že 

sledovanost televize je do značné míry závislá na aktuálním vývoji počasí. S rostoucí 

teplotou, diváků u televize ubývá. Můžeme hovořit a začít plánovat např. reklamní kampaň 

právě na základě střednědobé předpovědi počasí. [20]   

Mezi základní druhy reklamy řadíme [5] [11] : 

 Informativní reklama, kdy reklama informuje o novém produktu a službě a vyzdvihuje 

vlastnosti. Snaží se především vzbudit zájem o výrobek a službu a vyvolat tak poptávku. 

Většinou se používá při nástupu novinek na trh, při zaváděcím stádiu životního cyklu 

produktu. Můžeme také hovořit o pull-strategii. 

 Přesvědčovací reklama. Jedná se o reklamu, která se objevuje v období, kdy se na trhu 

objeví velký konkurenční tlak, a převážně ve fázi růstu životního cyklu produktu. Jejím 

úkolem je zapůsobit na zákazníka takovým způsobem, že si koupí právě náš produkt 

a klade si za cíl upevnit postavení produktu na trhu. Hovoří se o ní také jako o push-

strategii. Reklama může přejít do fáze, kdy se stane srovnávací, což znamená, že bude 

srovnávat náš produkt s konkurenčními. Do roku 2000 byla srovnávací reklama v české 

reklamní praxi zákonem zakázána. Po novelizaci v roce 2001 byla povolena, ale 

obchodní zákoník stanovuje její použití a podmínky. 

 Připomínající reklama (někdy nazvaná upomínající). Hlavní úlohou je udržení produktu, 

služby a značky v podvědomí zákazníka a týká se fáze zralosti v životním cyklu. 

Reklama má působit na spotřebitelovo chování a ukázat mu, že jeho chování koupě bylo 

správné.  

 Posilující reklama. Jde o reklamu zaměřující se právě na stávající zákazníky. Cílem je 

připomenout zákazníkům, že jejich nákup byl správný a posílit jejich podvědomí.  

    Samotnou přípravu reklamy a výběr správného média můžeme shrnout do šesti 

základních kroků viz. obr. 3.2. Jedná se o tzv. tvoření a rozhodování o svém vlastním 

médiaplánu.  
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                                         Obr. 3.2 Rozhodování o mediaplánu  

                                  Zdroj: FORET, Miroslav, Marketingová komunikace,  

                                            3.vyd. Brno: Computer Press, 2011. s.263 

 

   Za reklamu můžeme považovat také šíření informace pomocí jednotlivců, kteří 

nepotřebují sdělovací prostředky a sami tak propagují samotný produkt tím, že o něm mluví. 

Dále pak to, že lidé sami od sebe nosí firemní reklamní předměty v podobě triček, čepic, 

deštníků, tašek aj.  

Podpora prodeje 

   Tento nástroj se v posledních letech začíná objevovat velice často. „ Jedná se o cílené 

obdarovávání zákazníků, prodejců a obchodních partnerů“ (Foret, 2011, s. 279). Využívá se 

krátkodobých podnětů a pozorností, které urychlují a podporují prodej. Formy podpory 

prodeje se odlišují podle toho, jaký je vztah k cílové skupině. Hlavní cíl u zákazníků je 

spatřován v tom, abychom zákazníka nalákali na nový produkt, připomenuli mu stávající 

produkty, odlákali ho od konkurence a ho odměnili za věrnost. U našich obchodních partnerů 

se snažíme o to, aby začali nabízet náš sortiment a udržovali vysoké zásoby. 

Podpora prodeje má dvě formy: přímá, nepřímá. Přímá forma spočívá v tom, že 

zákazníka odměníme okamžitě po splnění úkolu nebo při nákupu určitého množství. Naopak 

je tomu u nepřímé formy, kdy po splnění podmínek postupuje zákazník teprve do slosování.  

Nejpoužívanějšími prostředky podpory prodeje jsou: slevy, výprodeje, akce lákající na 

nižší a výhodné ceny, vzorky produktu na vyzkoušení, ochutnání, kupony, prémie, odměny za 
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věrnost, soutěže, výhodná balení, kupní slevy, obratové slevy, sleva u opakovaných odběrů, 

bezplatné zboží, merchandising. V praxi se podpora prodej většinou kombinuje a oslovuje 

různé cílové skupiny. Jde o to, že se současně použije více nástrojů, např. ochutnávka spojená 

se soutěží.  

Přímý marketing  

   Přímý, relační (zacílený) marketing vychází z velmi přesné segmentace trhu. 

V posledních letech se hodně rozvíjí především díky výpočetní a komunikační technice, která 

umožňuje soustavnou a oboustrannou komunikaci se zákazníkem. Podle Foreta (2011, s. 347) 

představuje přímý marketing interaktivní komunikační systém využívající jeden nebo více 

komunikačních nástrojů k efektivní (měřitelné) reakci v libovolné lokalitě. Zákazník už 

nemusí chodit na trh, ale naopak nabídka přijde za ním. Nástroje používané v rámci přímého 

marketingu můžeme rozdělit do tří hlavních skupin. Jedná se o zasílání sdělení pomocí pošty 

(zde řadíme direct maily a katalogy), telefonicky (telemarketing a mobilní marketing) 

a využití internetu (e-maily, online newslettery a webové stránky). Poslední nástroj, tedy 

internet, je v posledních letech nejvíce využíván a zasáhne nejvíce zákazníků. Děje se tak 

především proto, že internet se stal nedílnou součástí našich životů a někteří lidé jej používají 

téměř denně. Přímý marketing s sebou nese jednu velkou výhodu, která je spatřována ve 

vytváření komplexní databáze informací o zákaznicích. Přímý marketing se zaměřuje na 

výrazně užší segmenty, či na samotné jednotlivce. Díky databázím je možné přesně oslovit 

stávající i potencionální zákazníky, kteří jsou pro nás zajímaví, a tím i šetřit náklady 

a dosáhnout tak efektivnější komunikace. Hlavním cílem je vyvolat v zákazníkovi okamžitou 

reakci na sdělení v podání, např. podání objednávky, domluvení schůzky, navštívení 

webových stránek, zapojení se do soutěže aj.  

Public relations  

   V překladu „vztah s veřejností“. Podle Přikrylové (2010, s. 106) můžeme public 

relations charakterizovat jako řízenou obousměrnou komunikaci určitého subjektu s vazbou 

na různé druhy veřejnosti s cílem poznat a ovlivňovat její postoje (veřejné mínění), získat její 

porozumění a vybudovat dobré jméno a pozitivní obraz daného subjektu v očích veřejnosti. 

Do základních skupin, na které se public relations zaměřuje, patří: vlastní zaměstnanci firmy, 

majitelé firmy a akcionáři, finanční skupiny (investoři), sdělovací prostředky, novináři, místní 

obyvatelstvo a představitelé, zastupitelské orgány a úřady. Public relations využívá převážně 

neplacené zprávy v masmédiích. Do public relations obvykle řadíme aktivní publicitu (tiskové 

zprávy, tiskové konference, výroční zprávy, interní podnikové tiskoviny), events 
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(organizování událostí), loobing (lobování), sponzoring (sponzorování) a reklamu organizace, 

která je zaměřena na firmu. Tento nástroj má za úkol zlepšovat a upevňovat vztahy firmy 

s okolím a podporovat produkty. Typické pro něj je, že vytváří podmínky pro pozitivně 

laděné prostředí a pozitivní přijetí myšlenek. Je založen na existenci rozdílných názorů 

a poskytuje racionální informace.  

   Podle Heskové (2010) plní public relations tyto funkce:  

 informační: zprostředkování zpravodajských informací o firmě a to směrem dovnitř 

(uvnitř firmy) a směrem ven (tedy k okolí firmy) 

 kontaktní: vytváří a udržuje vztahy ke všem důležitým subjektům ve vztahu ke 

společnosti.  

 image: buduje představy o firmě a její nabídce. 

 stabilizační: reprezentuje postavení firmy na trhu a informuje o její pozici.  

 harmonizační: přispívá k harmonizaci vtahů mezi firmou a celou společností.  

 zastupování zájmů: podporování, či odmítání návrhů zákonů v případě jednání s vládní 

veřejností.  

   Public relations má dvě hlavní skupiny, na které zaměřuje svoje sdělení. Jedná se 

o interní a externí veřejnost. Do interní se zahrnují vlastní zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci 

a tzv. stakeholders (označení pro místní úřady a komunity). Externí veřejnost zahrnuje 

obyvatelstvo, média, vládní a správní úředníky, sdružení občanská a obchodní, banky aj. 

Správné vymezení skupin, které chce firma oslovit, je klíčové, jelikož podle přesně vymezené 

skupiny stanoví svůj komunikační cíl, vytvoří strategii a určí metodu a nástroj samotné 

komunikace.   

3.3 Moderní trendy v komunikaci 

   Marketingová komunikace na přelomu 20. a 21. století prošla celou řadou změn. 

Příčiny těchto změn jsou spatřovány především v nástupu modernějších technologií, které se 

neustále zlepšují, konkurence sílí a udržet si svoji pozici na trhu se stalo důležitým cílem. 

Zákazníci jsou více vybíraví a jejich požadavky se zvyšují a začínají být imunní k dosud 

účinným a používaným formám komunikace. Je zapotřebí oslovit a zaujmout zákazníky 

něčím novým, a proto musíme využívat nové marketingové techniky a odlišit se tak 

od konkurence. V tomto období vznikly nové trendy komunikace, které se v posledních letech 

hodně používají. Stručně bych se zaměřila na následující nové trendy v komunikaci, kterými 

jsou product placement, guerillový marketing, digitální marketing, mobilní marketing, virální 
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marketing. Nových trendů je jistě více a neustále se vyvíjejí, ale následující charakterizované 

se řadí mezi nejznámější.  

Product placement (PP) 

   Pojem „product placement“ nemůžeme přesně doslova přeložit, ale jeho nejvěrnější 

překlad zní: umisťování produktu a výrobku. V Americe se například více uchytil název 

Brand placement, v doslovném překladu, umisťování značek.  

    Samostatný pojem product placement můžeme definovat jako záměrné a placené 

umístění značkového výrobku do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace. [3] Jedná se 

tedy o odborné označení pro zakomponování produktu, či služby do děje tak, aby bylo na 

první pohled jasné, o jaký výrobek a firmu jde.  

   Tato snaha zakomponovat výrobek do filmového děje se vyvíjí již několik desetiletí. 

Jde o netradiční reklamní formu v rámci marketingové komunikace, která působí na diváka. 

PP využívají z větší části spíše značky a produkty. V praxi se tento trend osvědčil jako velice 

vhodný u všech možných segmentů. [4] 

   V čem tedy přesně spočívá product placement. Jde o dobré zakomponování do 

filmového děje. Vše musí být provedeno tak, aby si divák připadal, že tento produkt je vlastně 

součástí děje a vůbec se nad danou skutečností nepozastavoval. Odborně mluvíme o označení 

reklamní aktivity, kdy se určitý výrobek nebo značka umístí do děje tak, aby byly viditelné. 

Největší možností, kterou přináší tento druh reklamy, je především oslovení specifické cílové 

skupiny.  

   PP se neprojevuje pouze ve filmech. Tento druh reklamy můžeme najít také 

v počítačových hrách a seriálech. V počítačových hrách tento způsob propagace výrobci 

vítají, jelikož je poměrně levný, opakuje se s každým zapnutím dané hry a pomáhá navodit 

iluzi reálného světa. V seriálech je PP vídán velmi často. Velkou výhodou je, že seriály mají 

v mnoha případech velký počet natočených dílů a dívají se na ně pravidelně tisíce lidí. Mohou 

tak ovlivňovat v pravidelných intervalech opravdu velké množství lidí. Tím, že se v seriálech 

odehrávají normální životní situace, stanou se produkty nedílnou součástí jejich životů 

a divák tak vnímá tuto skutečnost jako běžnou věc.    

Guerillový marketing 

   Guerillový marketing vznikal postupně jako důsledek stále větší konkurence. Začal se 

vyvíjet již v 60. letech a není již spojován pouze s konkurenčním bojem, ale mění se postupně 

s novými technologiemi a s možnostmi komunikace. Podstatný prvek tohoto marketingu je 

jeho nízká nákladovost a určité bilancování na hranici legálnosti. [4] Všeobecně můžeme 
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charakterizovat guerilla marketing jako umisťování netradičních mediálních sdělení do 

lokalit, v nichž se soustřeďují ty cílové skupiny, které chceme oslovit, a jsou hůře zasažitelné 

tradičními médii. Fungování marketingu můžeme brát jako jednu taktiku, která se drží tří 

bodů: udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na přesně vytipované cíle a ihned se stáhnout 

zpět. Důležitá je především originalita a výběr vhodného místa.  

Digitální marketing 

   Díky nástupu nových technologií v podobě mobilních telefonů, počítačů, tabletů, 

PDA aj. se stal digitální marketing nedílnou součástí marketingové komunikace a je 

považován za vhodnější způsob komunikace než reklama v oblasti určitých cílových skupin. 

Můžeme jej charakterizovat jako veškerou marketingovou komunikaci, která používá digitální 

technologie (nejen tedy on-line komunikaci na internetu). [4] Oblast této komunikace se 

neustále vyvíjí a vznikají nové komunikační kanály. Od digitálního marketingu nejvíce 

očekáváme, aby podpořil naši značku. Díky jednoduché přenositelnosti na další uživatele se 

marketingové sdělení snadno šíří.  

Pro tzv. generaci „Z“ (což jsou lidé narozeni po roce 2000) je internet přirozeností 

a nedílnou součástí života, tedy život v permanentním on-line světě. Tyto stále ještě děti jsou 

zvyklé chodit automaticky pro informace na internet. Digitální marketing má velkou 

budoucnost a skrývá ještě velkou řadu možností, jak zapůsobit na konečné spotřebitele. [18] 

Mobilní marketing 

   Mobilní marketing se vyvinul díky mobilním telefonům a rozvojem sítí mobilních 

operátorů. Pro marketéry představuje jednu z nejrychlejších komunikací se zákazníky. 

Mobilní telefony jsou schopny nahradit různé druhy tradičních promotion metod (např. 

kupóny) anebo tyto metody doplňovat a zesilovat jejich účinek. Hlavní aktivity jsou 

prováděny v oblastech s okamžitou výhrou a nejvíce u rychloobrátkového zboží. 

Např. vyzvání spotřebitelů, aby zaslali textovou zprávu, v níž bude kód, jenž se nachází na 

obalu výrobku. Tím zjistí, zda vyhráli, jelikož jim bude hned zpátky zaslána SMS. Výhodou 

mobilního marketingu je jeho efektivnost a rychlá příprava. Z toho vyplývá jeho pružné 

reagování na potřeby trhu.  

Virový marketing  

   Jde o způsob, jak si získat nové zákazníky. Strategie spočívá v komunikaci mezi 

zákazníky navzájem. Zákazníci si tak mezi sebou řeknou o našem výrobku, službě či webové 

stránce. Rozlišujeme dvě formy virového marketingu (pasivní a aktivní). Pasivní je založena 
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na kladném slovu u úst zákazníka a není zde žádné ovlivňování zákazníkova chování. Jedná 

se o tzv. kladnou reakci. Aktivní forma se děje pomocí virové zprávy tak, že chceme ovlivnit 

zákazníkovo chování, docílit většího prodeje a zvýšit povědomí o značce. Virový marketing 

podporuje jakoukoliv akci, která dopomůže tomu, že jednotlivci budou předávat dalším 

osobám obchodní sdělení. Mluvíme o virovém marketingu proto, že je spojován s klasickým 

virem, který dokáže během krátké doby nakazit velký počet lidí. 
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4 Metodika shromažďování dat  

   V rámci své diplomové práce jsem se rozhodla pro marketingový výzkum. Je to 

z toho důvodu, že jsem celou situaci týkající se marketingové komunikace probrala 

s majitelem zařízení a domnívám se, že ve sportovním zařízení došlo k tzv. informační 

mezeře. Je tedy třeba zjistit potřebné informace k tomu, aby se mohl celý problém analyzovat 

a vyhodnotit. Celý tento proces je velice důležitý, jelikož se od něj odvíjí veškerá analýza dat 

a celkové výsledky. Musíme tedy k celému procesu marketingového výzkumu přistupovat 

zodpovědně. Každá chyba, které se dopustíme, nás vrátí zase o krok zpátky a čas, který 

marketingovému výzkumu věnujeme, by byl potom zbytečně vynaložený. Je tedy důležité být 

opatrný a brát sběr dat i celý výzkum zodpovědně. Důležitou fází je daný výzkum pečlivě 

naplánovat. 

   Marketingový výzkum se skládá ze dvou hlavních částí, které nám dopomůžou ke 

kvalitnímu zjišťování potřebných informací. Jde o přípravnou fázi a fázi realizační. Pro svoji 

diplomovou práci jsem potřebovala data primární i sekundární. Primární data jsem zjišťovala 

z marketingového výzkumu, který se skládal ze dvou dotazníků. Jeden vyplňovali stálí 

zákazníci, kteří sportovní centrum navštěvují, či jej navštívili dříve, a druhý byl dán 

potencionálním zákazníkům, kteří o sportovním centru buď nevědí, či jej nenavštívili. Jednalo 

se o občany daného města Šternberk. Sekundární data jsem čerpala převážně z osobní 

návštěvy sportovního centra, webových stránek, odborných publikací a hlavně z osobní 

komunikace a spolupráce s majitelem zařízení.  

4.1 Přípravná fáze  

   Přípravná fáze zahrnuje několik kroků vedoucích k vytvoření vhodných podmínek, 

které jsou důležité pro zahájení samotné realizační fáze výzkumu. Mezi kroky patří 

definování problému a cíle. Definovat problém je nejdůležitější a zároveň nejobtížnější krok 

celého procesu výzkumu. O definování cíle se zase říká, že pokud je cíl dobře definovaný, 

znamená to napůl vyřešený problém. Dalším krokem je plán celého výzkumu, pilotáž 

(předvýzkum) a časový harmonogram. 

Definování problému 

   Jafa squash je malé sportovní zařízení ve městě Šternberk, které se snaží poskytnout 

svým zákazníkům co nejlepší služby. Potýká se však s problémem, který se týká velkých 

výkyvů v návštěvnosti, a se špatně zacílenou reklamou a komunikací. Majitel neví, jak 
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správně komunikovat se svými zákazníky, jak se zviditelnit, aby k němu zákazníci našli cestu, 

a jaké výhody je přilákají.  

   Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak respondenti vnímají jednotlivé prvky 

marketingové komunikace ze strany Jafa squash, kde se s nimi setkávají, zda je vnímají 

a všímají si jich. Zda využívají možnosti, které jim sportovní centrum nabídne, jestli lidé žijící 

v tomto městě dané sportovní zařízení navštěvují, či vůbec vědí, že je zde tato služba 

dostupná. Dále bych se zaměřila na samotnou marketingovou komunikaci, kterou zařízení 

používá, především na to, jak se zákazníci o daném centru dozvěděli, jak na ně působí nynější 

reklama, zda si všímají dosavadních poskytujících výhod a co by uvítali.  

Cíl marketingového výzkumu 

   Cílem marketingového výzkumu je zjistit, zda si zákazníci všímají marketingové 

komunikace ze strany sportovního zařízení a co by uvítali ze strany sportovního zařízení. 

Plán marketingového výzkumu 

   Budu provádět primární výzkum pomocí písemného dotazování. Dotazníky budou 

dva. Jeden pro stávající zákazníky a druhý pro potencionální zákazníky. Dotazníky budou 

anonymní a respondenti budou vybírání pomocí nereprezentativní techniky, přesněji půjde 

o konkrétní techniku vhodné příležitosti. Respondenti budou návštěvníci sportovního zařízení 

a občané města Šternberk. Dva druhy respondentů jsou vybráni proto, že se nechci zabývat 

jen respondenty, kteří sportovní centrum navštěvují, ale také novými potencionálními 

návštěvníky, kteří by nás mohli navštívit. Dotazníky budou sloužit pro potřeby mojí 

diplomové práce a pro majitele sportovního zařízení. Celkově chci získat 100 dotazníků 

u respondentů, kteří Jafa squash navštěvují, a u nových respondentů 50 dotazníků. 

Respondenti budou oslovováni přímo ve sportovním zařízení a přímo ve městě Šternberk. 

V dotazníku budu používat otázky otevřené (kde se budou moci respondenti vyjádřit ke 

sportovnímu zařízení), uzavřené (respondenti si vyberou jednu nebo více odpovědí 

z uvedených možností), polouzavřené (bude na výběr z několika možností a zároveň budou 

moci dopsat sami i jinou odpověď), identifikační (rozlišení respondentů podle pohlaví, typu 

zákazníka aj.), škály (slouží především k zařazení věkové a příjmové kategorie) a filtrační 

otázky (tento typ otázek bude sloužit k tomu, aby respondent neodpovídal zbytečně na otázku, 

která se ho netýká). Otázky budu volit tak, aby byly pro respondenty srozumitelné. Dotazník 

bude mít 28 otázek pro stávající zákazníky a 14 pro zákazníky potencionální.  

   Velikost základního souboru lze špatně odhadnout, jelikož město Šternberk, kde je 

dané zařízení umístěno má 13 886 obyvatel a jejich složení není přesně známo. Majitel squash 



 

35 

 

centra však odhaduje základní soubor na 300 respondentů. Dále se jedná o 50 potencionálních 

respondentů, kteří budou osloveni náhodně ve městě Šternberk. Musí zde být však splněna 

podmínka, že o sportovním zařízení neví, či jej ještě nenavštívili. Do základního souboru 

řadím především ženy a muže ve věku od 15 – 45 let, jelikož se jedná o věk, kdy jsou lidé 

nejvíce sportovně aktivní. Do základního souboru spadají také děti od 8 – 14 let, protože je ve 

sportovním zařízení provozován také dětský squash.  

   Výběrový soubor pro účely tohoto výzkumu je tvořen 100 respondenty, kteří znají 

sportovní zařízení. Jedná se o muže, ženy a děti různých věkových kategorií, kteří chtějí trávit 

svůj volný čas sportováním ve výše zmíněných sportech, které centrum poskytuje. 

Návštěvnost může být pravidelná, či náhodná.  

   Výběrový soubor bude získán pomocí nereprezentativní techniky a to technikou 

vhodné příležitosti.  

      Rozpočet na celý můj marketingový výzkum nebude finančně náročný, jelikož bude 

zahrnovat pouze náklady za tisk dotazníků. Tisknout budu 100 dotazníků pro respondenty 

stávající a 50 dotazníků pro potencionální zákazníky. Jedna stránka vyjde na 1 Kč. V rámci 

úspor i lepší manipulace při vyhodnocování dotazníků vytisknu dotazník oboustranně na 

1 A4, tudíž náklad na jeden dotazník se sníží ze 4 Kč na 2 Kč. Celkově náklady budou činit 

300 Kč.     

Pilotáž 

   Předvýzkum provedu na začátku měsíce ledna 2012 na 20 respondentech přímo ve 

sportovním zařízení a na 5 potencionálních respondentech mezi mými známými.  

   Po provedení pilotáže jsem zjistila, že dotazníky byly pro respondenty srozumitelné 

a neměli s vyplněním ani s pochopením žádný problém. Dotazníky jsem tedy nechala 

nezměněné.  

Časový harmonogram  

 

Obr. 4.1 Časový harmonogram, zdroj: vlastní  
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4.2 Realizační fáze  

   V této fázi dochází k vlastnímu sběru dat a ke zpracování. Se sběrem dat mi pomohl 

majitel firmy a jeho zaměstnanci. Výzkum probíhal v období od ledna 2012 do února 2012. 

Data potřebná pro můj výzkum byla sesbírána pomocí dotazníků. Dotazníky byly dvojího 

vyhotovení. Na jeden dotazník odpovídali respondenti, kteří byli osloveni na ulicích ve městě 

Šternberk. Jednalo se o respondenty, kteří splnili podmínku, že v daném sportovním zařízení 

ani jednou nebyli, či o něm vůbec neslyšeli. Výzkum byl ústní a písemný. Druhá skupina 

respondentů byla tvořena lidmi, kteří Jafa squash již navštívili, či jej pravidelně navštěvují. 

Dotazníky byly sbírány přímo na recepci sportovního zařízení, kde jej návštěvník přímo 

vyplnil, a byly rozdány mezi známými. Jednalo se o dotazování písemné. Celkově jsem 

sesbírala potřených 100 dotazníků u stálých zákazníků a 50 u potencionálních zákazníků.  

   Zjištěná data jsou zpracována pomocí softwaru. Převážná část je zpracována pomocí 

Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office Word 2007. Důležitá je také kontrola 

úplnosti dat a jejich pečlivé třídění a kódování. Zjištěné výsledky jsou prezentovány pomocí 

tabulek a grafů v hodnotách absolutních i relativních. Hlavní výsledky jsou formulovány 

slovně.  

   Analýza zjištěných dat, interpretace výsledků výzkumu a závěrečná doporučení jsou 

součástí následujících kapitol.    

4.2.1  Vyhodnocení identifikačních otázek u stálých respondentů  

Pohlaví respondentů  

   Celkově bylo osloveno 100 návštěvníků sportovního zařízení Jafa squash. Ženy činí 

v celkovém počtu 60 % a mužů odpovědělo 40 %. V rámci vyhodnocování zbylých otázek je 

pracováno s 40 muži a 60 ženami. Jen v případě filtračních otázek se tato čísla liší. To, že je 

v dotazování více žen, může dokazovat nabídka služeb, ve které se nachází více sportu 

určeného spíše pro ženy.  

 

Obr. 4.2 Pohlaví respondentů   
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Věk respondentů  

   Nejvíce je zastoupena věková kategorie od 18 – 30 let, kam bylo zařazeno celkem 

47 % respondentů, což je 47 dotázaných. Druhou nejvíce zastoupenou věkovou kategorií je 

31 – 45 let. Tyto dvě kategorie ukazují, že lidé ve věku od 18 – 45 let nejvíce navštěvují Jafa 

squash. Lidé v tomto věku jsou z celkového hlediska nejvíce sportovně aktivní, tudíž jsou tyto 

dvě  kategorie zastoupeny nejvíce. Ve věkové kategorii 46 – 60 let je 8 % lidí a 11 % obsadili 

respondenti do 18 let. Ze všech respondentů není nikdo ve věku nad 60 let. Rozdíly u mužů 

a žen zde nejsou nijak patrné, jelikož v každé kategorii je stejné procentuální zastoupení.  

Měsíční příjem respondentů  

   Nejvíce dotazovaných spadá do měsíčního příjmu od 10.000 Kč – 20.000 Kč a to 

celých 41 %.  Druhými nejčastějšími příjmovými kategoriemi je příjem od 20.000 Kč – 

30.000 Kč, kam se řadí 27 % respondentů a v kategorii do 10.000 Kč je 24 % dotázaných. 

Měsíční příjem 30.000 – 40.000 Kč pobírá 5 % dotázaných a nad 40.000 Kč měsíčně mají jen 

3 % respondentů. Velké rozdíly v měsíčních příjmech jsou známy u mužů a žen. Ženy mají 

menší měsíční příjmy než muži. Příjem od 10.000 Kč – 20.000 Kč má 48 % žen a mužů 30 %. 

Stejné procento mužů pobírá příjem od 20.000 Kč – 30.000 Kč. V kategoriích nad 30.000 Kč 

jsou zastoupeni z největší části muži. Pouze 2 ženy uvedly, že mají příjem nad 30.000 Kč. 

 

 

Obr. 4.3 Měsíční příjem respondentů   

Obyvatel (ka) města Šternberk  

   Z celkového počtu 100 dotázaných bylo zjištěno, že 86 % lidí žije přímo ve městě 

Šternberk a zbylých 14 % uvedlo, že bydlí v okolí. Nejvíce šlo o vesnice a malá města 

Uničov, Lipina, Babice a Dolany. Přímo z města Šternberk pochází 92 % žen a u mužů je to 

78 %. Celých 23 % mužů a 8 % žen pochází z okolí. Obyvatelé města Šternberk tvořili 

v dotazování opravdu velké procentuelní zastoupení, což si vysvětluji především tím, že je 
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pro ně snadnější a dostupnější navštívit sportovní zařízení Jafa squash přímo ve svém městě, 

než za službami dojíždět. Hlavní důvod je ten, že šetření probíhalo přímo ve městě Šternberk. 

4.2.2 Vyhodnocení identifikačních otázek u nových respondentů  

Pohlaví respondentů 

   Do dotazování bylo zapojeno 50 respondentů. Zúčastnilo se 78 % žen, (přesněji 

v číslech jde o 39 žen) a 22 % mužů (v čísle přesně 11 mužů).  

 

Obr. 4.4 Pohlaví respondentů   

Věk respondentů  

   Nejvíce dotazovaných je ve věku od 18 – 30 let, celkem 48 % (přesně 24) a ve věku 

od 31 – 45 let je 46 % (z celého počtu 23 respondentů). Do věkové škály 46 – 60 let se 

zařadili zbylí 3 respondenti. Věkovou kategorii do 18 let a nad 61 let neobsadili žádní 

respondenti. Na náš výzkum tedy odpovídali z velké části lidé ve věku od 18 – 45 let, což je 

příznivé, jelikož v tomto věku mají lidé velký zájem o sport a své zdraví. Ze třídění druhého 

stupně vyplynulo, že ženy byly nejvíce zastoupeny v kategorii od 18 – 30 let, a to celých 

54 % a muži obsadili více kategorii od 31 – 45 let (64 %).     

 

Obr. 4.5 Věk respondentů    
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5 Analýza zjištěných dat  

   V této kapitole jsou vyhodnoceny výsledky, které jsem získala ze svého 

marketingového výzkumu prováděného na dvou typech respondentů. Hlavním cílem bylo 

zjistit, zda si zákazníci všímají marketingové komunikace ze strany sportovního zařízení a co 

by uvítali nového. Zaměřila jsem se také na nové respondenty, abych zjistila, zda o daném 

sportovním centru vědí a zda by měli zájem jej navštívit. Kapitola je proto rozdělena na dvě 

stěžejní části. V první je vyhodnocen dotazník, na který odpovídali návštěvníci sportovního 

zařízení. Druhá část obsahuje vyhodnocení dotazníků potencionálních zákazníků.  

   Všechny zjištěné výsledky jsou prezentovány slovním vyjádřením, grafy, popřípadě 

tabulkami. Některé otázky jsou vyhodnoceny podle třídění druhého stupně, především podle 

pohlaví a věku. Výsledné hodnoty vyjádřené v procentech jsou zaokrouhlené na celá čísla.  

5.1 Analýza návštěvníků sportovního zařízení Jafa squash 

   Hlavní část diplomové práce spočívala ve sběru dat u návštěvníků sportovního 

zařízení Jafa squash. Bylo důležité zjistit, jaké služby využívají a jak často. Nejdůležitější 

bylo zjistit jejich názor na celkovou komunikaci ze strany Jafa squash. Jak danou komunikaci 

vnímají a posoudit celkové hodnocení týkající se samotné propagace Jafa squah. Celkový 

počet oslovených respondentů (návštěvníků) byl sto. Jednalo se o návštěvníky sportovního 

zařízení, kteří jej navštěvují a využívají poskytované služby. V analýze jsem pracovala 

i s tříděním druhého stupně podle pohlaví a věku, kdy u věku se nijak velké odlišnosti 

neprojevily. 

5.1.1  První setkání s Jafa squash a přístup personálu  

   Sportovní zařízení Jafa squash působí ve městě Šternberk již od prosince roku 2008. 

Bylo zjišťováno, kde se o něm návštěvníci poprvé dozvěděli, jak vnímají přístup personálu, 

který je nedílnou součástí. A také zda jim personál poskytuje potřebné informace, které chtějí 

vědět sami, či je informují sami od sebe o pořádaných akcích, či novinkách.  

Zdroj informací 

Téměř polovina respondentů, přesněji 46 %, uvedla, že se poprvé o Jafa squashi 

dozvěděla od svých známých. U žen se ukázalo, že to byla přesně polovina dotázaných, tedy 

50 %. Zhruba stejný počet byl uveden u možností od rodinných příslušníků, 12 %, od kolegů 

z práce, 15 % a 13 % dotázaných vidělo reklamu Jafa squash přímo na budově. Reklamu 

v novinách, na ulici, či reklamní letáky vidělo poprvé jen opravdu málo respondentů.                 

Z výsledků je zřejmé, že na počátku Jafa squash se o něm mezi lidmi opravdu hodně mluvilo, 
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jelikož šlo o něco zcela nového ve městě Šternberk. Lidé si své první informace předávali 

osobně mezi sebou.   

 

 Obr. 5.1 První setkání s Jafa squash   

Přístup personálu  

   Polovina návštěvníků (48 %) uvádí, že jim personál vždy poskytne informace 

o pořádané akci nebo je upozorní na novinku v rámci Jafa squashe sám od sebe. Vyrovnanost 

v odpovědích z pohledu mužů a žen je zcela shodná. Dalších 26 % uvádí, že je personál 

upozorní, ale až v případě, že se zákazník sám zeptá. Tuto odpověď uvedlo více mužů než 

žen. Naopak tomu bylo u třetí možnosti, kde odpovědělo zbylých 26 %, že ji personál žádné 

informace neposkytne a oni se je dozvědí vždy jinou cestou. Zde odpovídaly více ženy než 

muži. Z výsledků plyne, že komunikace s personálem u těchto poskytovaných služeb je 

důležitá a zákazníci si jí hodně všímají a hodnotí ji.   

 

Obr. 5.2 Poskytování informací personálem 
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5.1.2  Logo a reklama Jafa squash  

   Je důležité vědět, zda si návštěvníci všímají dosavadních reklam, které Jafa squash 

využívá. Doposud nejvíce využívá tištěnou reklamu v podobě letáků, či velký plakát přímo 

nad budovou. Zajímavostí je také samotné „Logo firmy“, kterým se firma prezentuje a vytváří 

svoji image.  

Logo  

   Jako každá služba má i Jafa squash své logo. Bylo zkoumáno, zda si loga návštěvníci 

někdy všimli. Pokud ano, bylo důležité, aby uvedli, kde si daného loga všimli. Celých 64 % 

dotázaných uvedlo, že si již loga Jafa squash všimlo a zbylých 36 % návštěvníků uvedlo, že si 

ho ještě nevšimlo. Tohle procento je poměrně velké a to z těch důvodů, že se jedná 

o návštěvníky sportovního zařízení, kteří jej navštěvují už určitou dobu, tudíž by si loga 

povšimnout mohli. V rámci třídění druhého stupně bylo zjištěno stejné procentuální 

zastoupení u obou odpovědí. Při možnosti uvést, kde dané logo viděli, bylo nejvíce odpovědí 

situovaných na plakát přímo nad budovou Jafa squashe, odpovědělo tak 23 lidí. Celkem 

18 lidí si loga povšimlo na reklamních letácích a 8 uvedlo, že jej vidělo na internetu. Mezi 

další odpovědi, ale už s malým zastoupením, byla uvedena inzerce, restaurace, facebook 

a posilovna.  

 

Obr. 5.3 Povšimnutí loga Jafa squash   

Reklamní letáky 

   Respondenti byli dotázání, zda si v poslední době všimli reklamních letáků 

sportovního zařízení Jafa squash, popřípadě, kde je viděli. Více jak polovina, tedy 64 % 

uvedla, že si v poslední době reklamních letáků nikde nevšimla a zbylých 36 % uvádí, že na 

letáky v poslední době natrefili. Nejvíce uvedli, že se s reklamními letáky setkali u místní 

kadeřnice, v jedné nejmenované restauraci a na internetu. Povšimnutí letáků právě na těchto 

místech můžeme vysvětlit především tím, že s majiteli výše uvedených zařízení má majitel 

pan Surý dobré osobní vztahy, tudíž přes ně inzeruje i svoji reklamu. Zároveň má zákazník 
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u kadeřnice a v restauraci dost času na to, aby si letáků všiml a zajímal se o jejich obsah. 

Tohle bohužel nestačí, protože se jedná pouze o jedno kadeřnictví a restauraci a v celém 

městě Šternberk se těchto zařízení nachází opravdu více.   

 

 

Obr. 5.4 Viditelnost reklamních letáků  

Plakát nad budovou 

   Nejvíce respondentů uvedlo, že si „Loga“ Jafa squash povšimli právě na plakátu 

nacházejícího se nad budovou sportovního zařízení. Bylo důležité, aby návštěvníci tento 

plakát ohodnotili. Málo viditelný je pro 6 % respondentů, vůbec si ho nevšimlo 22 % a 35 % 

si myslí, že plakát není ničím zvláštní, i když si ho všimli. Zbylých 37 % se domnívá, že jsou 

na něm všechny informace. Rozdíly jsou spatřovány u mužů a žen, jelikož ženy si nejvíce 

myslí (přesně 38 %), že plakát není ničím zvláštní, přičemž 40 % mužů přijde, že jsou na něm 

veškeré informace. Zhruba 20 % mužů i žen si ho doposud nevšimlo. Nepovšimnutí si právě 

tak velkého plakátu, který se nachází přímo nad vchodem, si vysvětluji automatickým 

chováním zákazníků. Zákazníci jdou prostě cvičit a nezajímají je mnohdy okolnosti kolem, 

proto i tomuto plakátu nevěnují pozornost. Možná v podvědomí vědí, že se tam nachází, ale 

nezaujal je.  

 
Obr. 5.5 Hodnocení plakátů nad budovou   
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5.1.3  Využívané služby v Jafa squash a jejich nabídka  

   Podstatné u návštěvníků Jafa squash bylo zjistit, jaké služby nejvíce navštěvují a jak 

hodnotí především jejich cenu. Nutno podotknout, že ceny jednotlivých sportů se opravdu liší. 

Jednotlivé ceny viz. kapitola č. 2.  

Využívané služby  

   Z obr. 5.6 je viditelné, že 71 lidí ze 100 navštěvuje squash. Tato skutečnost by se dala 

vysvětlit hlavně tím, že sportovní zařízení Jafa squash bylo založeno především na 

poskytování sportovní služby squash a až postupem času rozšířilo svoji nabídku služeb. 

Druhým nejvyhledávanějším sportem je spinning, který navštěvuje 30 lidí ze 100. Menší 

návštěvnost je vysvětlena rozvrhem spinningu, který mají návštěvníci k dispozici. Hodiny 

spinningu jsou doposud nabízeny jen 3 dny v týdnu, vždy 2 lekce za sebou. Návštěvnost 

zumby uvedlo 15 lidí a pilates 11 lidí. O wallyball a sport bar projevilo zájem 9 dotázaných. 

U třídění druhého stupně vyplynuly na povrch rozdíly u mužů a žen. O zumbu a pilates jeví 

zájem pouze ženy. O wallyball a sport bar projevili zájem nejvíce muži. O hlavní sporty 

squash a spinning mají ženy i muži stejný zájem. Rozdílnost mužů a žen je spatřována 

v charakteru jednotlivých sportů, jelikož některé sporty jsou výhradně pro ženy a naopak.  

  
Obr. 5.6 Využívané služby v Jafa squash  

Ceny služeb  

    Ceny byly hodnoceny na škále od 1 (příliš levné) – 5 (příliš drahé). Návštěvníci jsou 

nejvíce spokojeni s cenou za hodinu zumby (75 Kč/hod.), její průměrné hodnocení je 2,55. 

Skoro stejné hodnocení má cena za pilates (70 Kč/hod) a flexibar (80 Kč/hod) viz obr. 5.7. 

Průměrně hodnoceny jsou ceny za squash (240 Kč/hod), spinning (100 Kč/hod) a stolní tenis, 

jejichž hodnocení se pohybuje v rozmezí od 2,6 – 2,8. Dalo by se říci, že je to zlatá střední 
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cesta, kdy si respondenti myslí, že cena odpovídá službě. Wallyballl překračuje hranici 

průměrné hodnoty 3, tudíž se lidé domnívají, že je cena za tuto službu poněkud dražší. Třídění 

druhého stupně ukázalo rozdílnost hodnocení u žen a mužů. Průměrné hodnocení mužů se 

u všech sportů pohybuje okolo 2,5, ale u žen se hodnocení za služby pohybuje na hranici 3.  

 

 
Obr. 5.7 Průměrné hodnocení cen jednotlivých služeb 

 

5.1.4  Návštěvnost Jafa squash  

   V této části jsou vyhodnoceny otázky týkající se návštěvnosti sportovního zařízení 

Jafa squash, které zahrnují dobu, po kterou jej navštěvují, jak často jej navštěvují a hlavně 

odkdy jsou již návštěvníky.  

Doba návštěvnosti 

   Již přes rok navštěvuje 25 % dotázaných a 20 % již přes dva roky. Přesně 16 % 

dotázaných uvádí, že jsou návštěvníky již od založení (od roku 2008) a stejné procento uvádí, 

že navštěvuje zařízení přes půl roku. Poprvé v době dotazování bylo přítomno 11 % lidí 

a zbylých 12 % uvedlo, že navštěvuje Jafa squash déle jak měsíc. Z posledních dvou výsledků 

můžeme vidět, že o sportovní zařízení je neustálý zájem a neustále přicházejí noví zákazníci, 

kteří se mohou stát další stálou klientelou.  
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Obr. 5.8 Doba, po kterou návštěvníci využívají Jafa squash 

Frekvence návštěvnosti  

   Součástí návštěvnosti je i zjištění, jaká je četnost v návštěvě. Nejvíce uvedli (34 % 

respondentů), že navštíví sportovní zařízení 1 x týdně a 33 % respondentů odpovědělo, že jej 

navštíví vícekrát do týdne. Více jak polovina (67 %) navštíví zařízení pravidelně vícekrát či 

1 x do týdne. Z výsledků můžeme usoudit, že pokud lidé chtějí a mají možnost, snaží se 

provozovat daný sport pravidelně. Jednou za 14 dní přijde 10 % a 9 % jednou za měsíc. 

Nepravidelné intervaly v návštěvě uvádí 14 % respondentů. Muži ukazují větší pravidelnost 

než ženy, 38 % jich chodí vícekrát do týdne a 15 % 1 x za 14 dní, kdežto 38 % žen uvedlo, že 

chodí 1x týdně a 15 % méně často.  Je patrné, že pokud lidé mají o sport zájem a investují do 

něj peníze, snaží se dodržovat jeho návštěvnost a chodit v pravidelných intervalech. 

  
Obr. 5.9 Jak často navštěvují respondenti Jafa squash  
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Pravidelnost v návštěvě  

   U pravidelnosti bylo nejvíce důležité zjistit, zda lidé chodí v určitou hodinu a den 

v týdnu a hodinu. Celkem 28 % uvedlo, že opravdu navštěvují sportovní zařízení pravidelně 

v určitý den a hodinu, a zbylých 72 % uvádí, že nemají pravidelné dny a hodiny, kdy 

sportovní centrum navštěvují. Pravidelnost není moc velká i přesto, že více jak polovina 

navštěvuje zařízení minimálně 1 x týdně. Z těchto výsledků můžeme vyhodnotit, že lidé si 

služby objednávají opravdu dle svých potřeb, jak jim to zrovna vyhovuje. I když chodí 

jednou, či vícekrát do týdne, pravidelnost u jednoho dne a hodiny není nijak znatelná. 

5.1.5  Cenové výhody (podpora prodeje) 

   U hodnocení následujících otázek bylo zjištěno, jak se návštěvníci dívají na dosavadní 

cenové výhody v podobě permanentek a jak by reagovali na nové cenové balíčky, popřípadě 

zcela nový věrnostní program.  

Permanentky 

   Jafa squash zahrnuje ve své nabídce i výhodné cenové permanentky na určitý druh 

sportu. Nabídka je však opravdu malá a spočívá jen v permanentkách na squash a wallyballl, 

které jsou totožné, a dvě permanentky na spinning. Celkově 38 % dotázaných cenové výhody 

vůbec nevyužívá, 26 % zase využívá pouze permanentky, 23 % dotázaných si je koupí jen 

někdy a 13 % je dostalo jako dárek. V souhrnu by mohlo být řečeno, že 51 % návštěvníků si 

sami od sebe permanentku nekoupí. Víc jak polovina návštěvníků o permanentky tedy nejeví 

zájem. Tento zjištěný fakt může být vysvětlen např. nedostačující nabídkou permanentek. 

V porovnání druhého stupně se ukázalo, že muži i ženy odpovídali na jednotlivé možnosti 

zcela stejným procentuálním zastoupením.   

 

Obr. 5.10 Využívání cenových výhod  
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Nabídka permanentek 

   Na základě nabídky permanentek bylo zjišťováno, zda je tato nabídka dostačující. 

Pokud si respondenti myslí, že není, byli dotázání na důvod, proč si tak myslí. Dostačující je 

pro 82 % (33) mužů a 75 % (45) žen. Nedostačující je pro 18 % (7) mužů a 25 % (25) žen. 

Nejčastějším důvodem byla malá nabídka těchto permanentek. Dále uváděli, že Jafa squash 

vůbec nenabízí studentské slevy a že jsou permanentky málo cenově výhodné. Velké 

procentuální zastoupení u odpovědí, že je nabídka dostatečná, lze vysvětlit tím, že lidé sice 

vědí, že Jafa squash nabízí permanentky, ale tím, že je málo využívají, nebo se o nich vůbec 

neinformují, nedokážou dobře zhodnotit celkovou nabídku.  

Věrnostní program  

   V dotazníku bylo respondentům nabídnuto, zda by jevili zájem o nový věrnostní 

program, který by jim po registraci nabízel cenové výhody, výhody v rezervacích, 

v občerstvení apod. Uvítalo by ho 69 % (69) návštěvníků a projevilo by o něj zájem. 

Ostatních 31 respondentů o tento program zájem neprojevilo. Zájem ze strany mužů a žen byl 

poměrně stejný, lišil se pouhými dvěma procenty navíc u žen. Velký zájem o věrnostní 

program je způsoben tím, že je to něco nové pro zákazníky a láká je tato příležitost. 

Především pro pravidelné návštěvníky by tento program mohl být opravdu výhodný jak 

z finančního hlediska, tak i z hlediska poskytovaných doplňkových služeb a výhod. 

Věrnostním programem se již dává zákazníkům najevo, že jsou něčeho součástí a jsou oproti 

jiným zvýhodněni.   

 

Obr. 5.11 Uvítání věrnostního programu  

Nové balíčky za zvýhodněné ceny  

   Na základě malé nabídky permanentek bylo zjišťováno, zda by návštěvníky zajímaly 

nové, cenově výhodné balíčky, založené vždy na kombinaci dvou sportů. Z nabídnutých 

balíčků návštěvníky nejvíce zaujal balíček squash + spinning (30 respondentů). Druhými 

69% 

31% 

ano ne  



 

48 

 

nejzajímavějšími balíčky byly pro respondenty spinning + zumba (23) a squash + zumba (20). 

Zájem byl i o nabídku, kde je zahrnut pilates a to pilates + zumba (17) a pilates + spinning 

(15). Jelikož se jednalo o polouzavřenou otázku, mohli i zákazníci navrhnou balíček, který by 

se jim nejvíce líbil a nebyl v nabídce. Nejčastěji uváděli kombinaci squash + wallyballl 

a squash + stolní tenis. U třídění druhého stupně lze pozorovat rozdíly u mužů a žen. Ženy 

nejvíce zaujaly balíčky týkající se pilates a jiného sportu a také spinning se zumbou. U mužů 

převažují balíčky, ve kterých se objevuje squash a wallyball, jak uváděli ve svých návrzích. 

Rozdílnost a zájem o balíčky vidím v tom, že některé sporty jsou spíše určeny ženám a jiné 

zase mužům, proto musí být balíčky zvoleny tak, aby uspokojily každou potřebu 

a vyhovovaly co nejvíce návštěvníkům. 

 

 

Obr. 5.12 Nové balíčky služeb za zvýhodněné ceny  

5.1.6  E-marketing 

   Nedílnou součástí každé služby je v dnešní době vlastní internetová stránka, kde může 

poskytovatel služby rychle komunikovat se svými zákazníky. Jafa squash má k dispozici své 

internetové stránky, kde jsou potřebné informace a aktuální novinky. Součástí jejich 

internetové propagace je také stránka na sociální síti facebook. Následující vyhodnocení 

otázek přináší odpovědi právě na komunikaci pomocí internetu.   

Internetové stránky  

   Jednalo se o filtrační otázku, která měla vytřídit respondenty tak, aby internetové 

stránky Jafa squashe hodnotili pouze ti, kteří je vyhledávají a používají. Stránky navštěvuje 

67 respondentů a zbylých 33 uvedlo, že nikoli. Internetové stránky navštěvuje 80 % mužů 

a u žen je to pouze 58 %. Stránky vůbec nenavštěvuje 42 % žen a 20 % mužů.  
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Obr. 5.13  Poskytování včasných a přesných informací na internetových stránkách 

Informovanost internetových stránek  

  Z 67 dotázaných 78 % uvádí, že internetové stránky Jafa squash jim poskytují včasné 

a přesné informace a vždy se dozví, to co chtějí, 22 % uvádí, že jim stránky tyto informace 

neposkytují. Na včasně a přesně poskytované informace si více stěžují ženy, kdy 29 % 

uvedlo, že jim to internetové stránky neposkytují. Oproti tomu 84 % mužů uvádí, že jim 

stránky tyto informace poskytují. Ženám mohou tyto stránky připadat jednodušší a málo 

přehledné, tudíž se i hodnocení může u pohlaví lišit z těchto i jiných důvodů, které však 

zjišťovány nebyly.  

Hodnocení internetových stránek  

   V důsledku filtrace na tuto otázku odpovídalo jen 67 respondentů. Hodnotili 

jednotlivé stanovené parametry internetových stránek. Hodnocení probíhalo na škále od 

1 (výborné) – 5 (nedostačující). Nejlepší hodnocení získala rubrika aktivity v centru (2,00), 

kde je podrobně popsán každý sport, jenž Jafa squash nabízí. Druhým nejlepším parametrem 

je barevné provedení (2,09). Přehlednost celkových stránek (2,13), kniha návštěv (2,16), kam 

mohou psát návštěvníci své připomínky, a kalendář akcí (2,18), kde se uveřejňují především 

akce týkající se squashových turnajů, jsou hodnoceny poměrně stejně. Nejhůře hodnotili 

ceníky (2,25). Celkově jsou stránky hodnoceny průměrem 2,14, což je ukazatel, že 

návštěvníkům se zdají být stránky velmi dostačující a líbí se jim. Nejspíš je tomu převážně 

z důvodů toho, že jsou na ně zvyknutí a jsou udělány opravdu v jednoduchém stylu 

a provedení.  
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Obr. 5.14 Průměrné hodnocení parametrů internetových stránek  

Sociální síť Facebook  

   V dnešní době je sociální síť facebook opravdu populární a vyhledávaná nejen mezi 

mladou populací. I Jafa squash si vytvořil na této síti svůj účet. Ze 100 dotázaných uvádí, že 

65 jich vlastní účet na sociální síti a 35 jej nevlastní. U třídění druhého stupně je vidět, že 

nejvíce dotázaných, kteří vlastní účet na sociální síti facebook, je ve věku od 18 – 30 let. 

Jedná se o 37 dotázaných (79 %) ze 47, z dané věkové kategorie. Tento fakt dokazuje, že 

Facebook používají opravdu nejvíce mladí lidé.  

Jafa squash na Facebooku  

   Filtrační otázkou zůstalo 65 respondentů, u kterých nás zajímalo, zda mají právě Jafa 

squash ve svých přátelích. Tento fakt potvrdilo 68 % (44) a potvrdilo tak přátelství na 

Facebooku s Jafa squash a 34 % Jafa squash v přátelích doposud nemá. Může to být 

vysvětleno tím, že buď o Jafa squash na facebooku doposud neví, nebo nemají potřebu mít jej 

v přátelích, když si mohou informace zjistit i jinou formou.  

5.1.7  Mimořádné nabídky a akce  

   Poskytovatelé sportovních služeb se snaží své zákazníky nalákat nejen na výhodné 

cenové nabídky, ale také akce, které jsou něčím mimořádné, či netradiční. Akce jsou většinou 

pro zpestření a hlavně pro návštěvníky, aby zažili něco jiného.  

Dětská školička  

   Tato služba poskytuje využití profesionálních trenérů squashe pro děti. Děti do 15 let 

jsou trénovaní ve squashi pod vedením profesionálů a součástí dětské školičky je také účast 

na turnajích po celé České republice. O této službě ví 22 % dotázaných a využívá ji pro své 

děti. I když 44 % o službě ví, pro své děti ji nevyužívá. Zbylých 34 % o službě doposud 
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neslyšelo. Poměrně velká část dotázaných o této službě vůbec neví, což může být tím, že 

nemají doposud děti, jejich děti nemají odpovídající věk na tento sport, popřípadě neměli 

důvod hledat tuto službu. Příčinou malého zájmu o poskytování této služby může být 

nedostatečná reklama.  

 
 Obr. 5.15 Dětská školička 

Den otevřených dveří 

   I když návštěvníci Jafa squash již znají a ví, jaké nabízí prostředí i sporty, jistě by se 

našli jedinci, kteří vyzkoušeli jen jeden sport. Zjišťovala jsem, zda by je zaujal 

„Den otevřených dveří“. Během jednoho dne by byla možnost si zdarma vyzkoušet všechny 

druhy sportů, dozvědět se potřebné informace a více se seznámit s prostředím a personálem. 

Překvapivých 65 % projevilo zájem o tento den otevřených dveří, což si můžeme vysvětlit 

především tím, že je to zdarma a pro respondenty zajímavé z hlediska vyzkoušení sportu, 

který doposud nevyzkoušeli. Tohle nadšení nesdílí 35 % a tento den by je nezajímal. Větší 

zájem o tento den projevily ženy, celých 68 % proti 60 % u mužů. Výsledek vysvětluje i to, 

že pro ženy je nabídka v Jafa squash větší a je zde pro ně větší možnost si vybrat z uvedených 

služeb.  

 
Obr. 5.16 Den otevřených dveří   
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Squashové turnaje  

   Jafa squash pořádá pravidelně squashové turnaje pro všechny věkové kategorie 

a různou pokročilost hráčů. Při jejich pořádání se nemusí návštěvník přímo zúčastnit, ale 

může být jen pozorovatelem. V poslední době je těchto akcí více a mě zajímal zájem ze strany 

návštěvníků. Více jak polovina (53 %) uvedla, že na squashovém turnaji nikdy nebyla. Až 

23 % se účastní jako diváci (aby se podívali) a pouze 24 % je navštěvuje pravidelně jako 

soutěžící. To, že jen 24 respondentů navštěvuje turnaje ve squashi, může být dáno 

skutečností, jak často chodí lidé squash hrát a jak se cítí v rámci své fyzické kondice. 

Squashový turnaj je opravdu náročný a každý se jej nechce zúčastnit. U třídění druhého 

stupně můžeme zpozorovat rozdíl u mužů a žen, kdy 33 % mužů uvádí, že navštěvuje 

pravidelně jako soutěžící a žen je pouhých 18 %. Naproti tomu 63 % žen nikdy na této akci 

nebylo a u mužů je to 38 %.   

5.1.8  Získávání informací o sportovním zařízení a investice do sportu  

Zdroj informací  

   Pokud se chtějí respondenti informovat o sportovních zařízeních a získat informace, 

využívají nejvíce internet. Uvedla to více jak polovina dotázaných (63 lidí) a druhým 

největším zdrojem pro získání informací jsou známí, což uvedlo 43 respondentů. Kolem 

10 dotázaných uvádí, že informace získává z novin a časopisů. Ostatní zdroje jsou velmi 

nízko hodnoceny, viz. obr. 5.17. Internet je každodenní součástí lidského života a nejrychlejší 

zdroj pro informace z jakékoli oblasti, což je vidět i z odpovědí. 

  
Obr. 5.17  Kde hledají návštěvníci informace o sportovních zařízeních 
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Měsíční investice do Jafa squash 

   Za každou službu dnes musíme vynaložit určité finanční prostředky. Součástí 

výzkumu bylo také zjistit, kolik respondenti měsíčně investují do Jafa squash. Téměř polovina 

(43 %) investuje do 500 Kč. Od 700 – 1 000 Kč investuje 28 % dotázaných a 15 % utratí 

500 – 700 Kč. Pouze 9 % lidí vloží do sportu 1 000 – 1 300 Kč, 5 % stojí sport v Jafa squah 

nad 1 300 Kč. Těchto 5 % představují pouze muži. U třídění druhého stupně je velký rozdíl 

v podobě investic mužů a žen. Ženy celkově investují do sportu méně, nejvíce do 500 Kč 

uvedlo 55 % žen, 500 – 700 Kč investuje 13 % a 23 % žen uvádí, že investuje 700 –

 1 000 Kč. Muži (23 %) zastoupili nejvíce cenovou škálu od 700 – 1 000 Kč, 25 % uvádí 

investice do 500 Kč a 15 % mužů investuje v rozmezí od 1 000 Kč do 1 300 Kč.   

  
Obr. 5.18 Měsíční investice do Jafa squash 

 

5.2 Analýza nových, potencionálních zákazníků   

   K hlavnímu výzkumu, který se týkal návštěvníků sportovního zařízení Jafa squash, 

jsem provedla doplňkový výzkum. Jednalo se o oslovení potencionálních zákazníků 

a zjišťování u obyvatel města Šternberk, zda vědí, že se v jejich městě tohle sportovní zařízení 

nachází. Podmínkou bylo, že respondent musí bydlet ve městě Šternberk a nikdy v tomto 

zařízení nebyl. Celkem se výzkumu zúčastnilo 50 respondentů.  

5.2.1 Sportovní aktivita respondentů  

   V této oblasti byly zjišťovány informace o respondentech z hlediska jejich vztahu ke 

sportu. Šlo především o jejich sportovní aktivity v podobě určitých druhů sportu. Bylo také 

zjišťováno, o jaký druh sportu by respondenti jevili zájem.  
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Sport ve volném čase  

   Účelem bylo zjistit, zda dotazovaní respondenti sportují, ať už pravidelně, či jen 

rekreačně. Jednalo se o filtrační otázku, která měla rozdělit lidi na ty, co sportují, a ty, co 

nesportují vůbec. Z 50 respondentů pouze dva uvedli, že ve svém volném čase nesportují. 

Celkově 13 respondentů (26 %) sportuje pravidelně a 35 respondentů (70 %) sportuje 

rekreačně, dle svojí potřeby. Porovnáním výsledků třídění druhého stupně se ukázal rozdíl 

mezi muži a ženami. Muži sportují pravidelně, berou tedy sport více zodpovědně a nejvíce 

žen uvedlo, že sportuje rekreačně, dle svých potřeb.   

 

 
Obr. 5.19 Sport ve volném čase   

Typ provozovaného sportu 

   Na základě filtrační otázky, zda respondenti sportují, se zjišťovalo, jaký sport ve svém 

volném čase provozují. Na tuto otázku odpovídalo 48 lidí z 50. Nejvíce lidé ve svém volném 

čase chodí plavat. Jednotlivé druhy sportu jsou odlišné z hlediska toho, co dělají ženy a jaký 

sport provozují muži. Ženy chodí nejvíce plavat (19 žen z 22 dotazovaných), dále provozují 

aerobik, volejbal a tenis. Muži nejvíce hrají fotbal, tenis a hokej. Tyto znatelné rozdíly jsou 

dány rozdílností sportů, jelikož některé sporty jsou určeny více pro ženy a jiné více pro muže. 

Jako další sporty, které provozují respondenti ve svém volném čase, nejvíce uváděli fitness 

(posilovnu), kolo, brusle či zumbu.  
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Obr. 5.20 Sport, který provozují ve volném čase  

Typ sportu, který by chtěli lidé vyzkoušet  

   V rámci této otázky byly respondentům nabídnuty služby, které poskytuje právě 

zařízení Jafa squash a zjišťovalo se, o které by měli zájem. Nejvíce projevili zájem o squash, 

celkem 24 respondentů by mělo zájem jej vyzkoušet. Jedná se o dobrý výsledek, jelikož 

squash je hlavní nabízená služba v tomto zařízení. Velký zájem je také u sportu spinning 

(16 dotázaných), zumba (18 dotázaných) a pilates (15 dotázaných). O squash projevili 

největší zájem muži a o sporty spinning, zumba či pilates mají velký zájem ženy. Tato 

rozdílnost je spatřována především v druhu sportu, jelikož některé nabízené služby jsou spíše 

ženského charakteru a jiné mužského. Pouze 3 respondenti o nabízené služby neprojevili 

zájem.  

  
Obr. 5.21 Sport, který by chtěli vyzkoušet 
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5.2.2  Získávání informací o sportovním zařízení a investice do sportu  

Zdroj informací  

   Pokud lidé chtějí získat potřebné informace o sportovních zařízeních, nejvíce 

informací zjišťují od svých známých. Je to celkem 37 respondentů z 50. Druhým největším 

zdrojem informací je internet, který využívá 28 dotazovaných. Tištěná média respondenti 

nepoužívají. Někteří hledají informace i v informačním centru, či na informačních tabulích. 

Zde se však mohou setkat s problémem, že informace mohou být již zastaralé, neaktuální.  

 

Obr. 5.22 Kde hledají respondenti informace o sportovních zařízeních  

Měsíční investice do sportu  

   Měsíční investice do sportu ukázala, že respondenti jsou nejvíce ochotni investovat do 

sportu 500 – 700 Kč za měsíc a to celých 40 %. Až 28 % respondentů investuje 700 Kč – 

1000 Kč měsíčně a 26 % investuje méně než 500 Kč. Velké rozdíly se ukazují mezi muži 

a ženami. Ženy investují do sportu podstatně méně než muži. Odpovědi žen byly pouze 

v prvních třech kategoriích, přičemž v kategorii od 700 – 1000 Kč bylo nejméně odpovědí. 

Z třídění 2. stupně vyplývá, že částku nad 1000 Kč měsíčně do sportu investují pouze muži. 

Muži do sportu investují v podstatě více než ženy.  

      

5.2.3  Známost sportovního zařízení Jafa squash 

  Vyhodnocené následující otázky ukazují, jestli respondenti vědí, že se v jejich městě 

nabízí služba Jafa squash. Pokud ano, kde se o ní dozvěděli, a zda ví, co ji přesně Jafa squash 

nabízí. Součástí je také známost samotného firemního loga. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

u svých 
známých 

na internetu v 
informačních 

centrech 

v 
informačních 

tabulích  

jiné  v novinách v časopise 

37 

28 

6 
3 2 1 0 

če
tn

o
st

i  



 

57 

 

Známost Jafa squash  

   Zjišťovalo se, zda respondenti vůbec vědí o sportovním zařízení Jafa squash ve městě 

Šternberk, kde bydlí. Jednalo se o filtrační otázku, která byla důležitá pro následující otázky, 

kdy se zjišťoval zájem o sportovní zařízení. Ukázalo se, že 88 % (v číslech 44 z 50) všech 

dotazovaných ví, že se ve městě zařízení nachází a 12 % (v číslech 6 z 50) uvádí, že o zařízení 

vůbec neví. Z odpovědí vidíme, že je neustále potřeba zviditelňovat sportovní zařízení. 

Oslovovat lidi svojí nabídkou, jelikož se pořád můžeme setkat s těmi, kteří o Jafa squash 

doposud neví, a vytvářet si tak novou klientelu. 

 

 
Obr. 5.23 Známost Jafa squash   

Známost sportů, které Jafa squash nabízí 

      V rámci známosti sportovního zařízení se jim kladla otázka, zda respondenti vědí, 

co Jafa squash nabízí. Na tuto otázku odpovídalo už jen 44 respondentů z 50. Ukázalo se, že 

více jak polovina dotázaných, přesně 68 %, ví, které sportovní služby Jafa squash nabízí. 

Potvrzuje to známost zařízení i nabízených služeb. Existenci zařízení potvrdilo 32 % 

(14 respondentů), ale neví přesně, co nabízí.      

Kde se respondenti dozvěděli o Jafa squash 

   Součástí výzkumu bylo zjistit, kde se respondenti poprvé dozvěděli o sportovním 

zařízení Jafa squash. Ukázalo se, že nejvíce se předávají informace mezi lidmi samotnými. 

Celkem 34 respondentů se dozvědělo informaci o Jafa squash právě od svých známých. 

Je vidět, že osobní komunikace funguje opravdu dobře a lidé si informace předávají hlavně 

mezi sebou. Pro tohle zařízení je důležité, aby informace byly pravdivé a příznivé. Jako 

druhou možnost, celkem 13 respondentů, uvedlo, že si všimli reklamy na budově, kde se dané 

sportovní zařízení nachází. Reklama je umístěna přímo nad vchodem. Jen 12 respondentů 

88% 

12% 

ano, vím o tomto zařízení  ne, nevím o tomto zařízení  



 

58 

 

uvádí, že se o zařízení dozvěděli od svých kolegů z práce. Někteří se dozvěděli o Jafa squash 

také prostřednictvím novin či reklamních letáků. Z výsledků vyplývá důležitá informace. 

Nejvíce se o sportovním zařízení lidé dozvěděli pomocí osobní komunikace se svými 

známými, kolegy a rodinou. Jen malé procento si všimlo reklamy v tisku.  

 

Obr. 5.24 Kde se dozvěděli respondenti o Jafa squash 

Logo 

   Logo každého sportovního zařízení hraje důležitou roli. Jde o současnou image, 

kterou si Jafa squash buduje. Umístění v každé reklamě, na plakátu, letáku a internetové 

stránce je důležité. Výzkum byl zaměřen i na to, zda lidé logo Jafa squash již viděli 

a popřípadě, kde si jej všimli. Celkem 68 % dotazovaných uvedlo, že si loga všimlo. 

Nejčastěji uváděli, že si loga všimli právě na budově Jafa squash, reklamních letácích 

a v inzerci. Uváděla se i místa jako místní kadeřnictví, kde si Jafa squash umisťuje svoji 

reklamu z důvodu dobrých vztahů s majitelkou kadeřnictví, podobně je tomu také v jedné 

nejmenované restauraci, kterou někteří respondenti zmínili. Třídění 2. stupně ukázalo, že loga 

si více všímá 74 % žen, u mužů to bylo pouze 45 %. Loga si nevšimlo 55 % mužů, kdežto jen 

26 % žen si loga nevšimlo.  
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 Obr. 5.25 Povšimnutí loga Jafa squash  

 

5.2.4  Zájem o návštěvu Jafa squash  

   Součástí výzkumu bylo i zjištění, zda mají respondenti, kteří o Jafa squashi vědí, 

zájem o návštěvu a co by bylo jejich hlavním důvodem k první návštěvě. Byla uvedena 

i možnost tzv. „ Dne otevřených dveří“, kde by měli možnost noví návštěvníci zjistit                

a vyzkoušet si, co Jafa squash nabízí, dozvědět se více informaci a podívat se na prostředí 

samotného zařízení.  

Zájem o návštěvu  

   Na tuto otázku odpovídalo 44 respondentů z důvodu předešlé filtrace. Celých 91 % 

dotazovaných (v číslech 40 lidí) uvedlo, že by měli zájem o navštěvu sportovního zařízení 

Jafa squash. Pouze 4 lidé nejeví zájem a návštěvu. Jde o velkou příležitost, kdy se ukazuje, že 

lidé, kteří o sportovním zařízení ví, mají zájem o jeho návštěvu. Můžeme to brát jako dobrý 

ukazatel pro Jafa squash, aby majitel podnikl jisté kroky a nalákal nové zákazníky.  

    
Obr. 5.26 Zájem o návštěvu Jafa squash  
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Důvod pro první návštěvu  

   Důležité bylo také zjistit, co by bylo pro respondenty prvním důvodem, aby Jafa 

squash navštívili. Na tuto otázku odpovídalo 40 respondentů z důvodů předešlých filtrací. 

Z možností, které byly respondentům nabídnuty, 40 % dotázaných (16 lidí) uvedlo, že 

důvodem pro první návštěvu je zájem o vyzkoušení něčeho nového. Poměrně stejná procenta 

(28 % a 26 %) uvedla možnosti ze zvědavosti a udělat něco pro své zdraví. U možnosti zahrát 

si s kamarádem je nejméně odpovědí, což si vysvětluji především tím, že hrát s kamarádem se 

dá jen určitý druh sportu. Ženy nejvíce uváděly, že jejich důvodem by bylo vyzkoušet něco 

nového. U mužů jsme se setkali nejvíce s odpovědí, že by chtěli udělat něco pro své zdraví 

a ze zvědavosti. Lidé rádi zkouší nové věci a možná i proto je tato odpověď nejčastější.  

 
Obr. 5.27 Důvod pro první návštěvu v Jafa squash 

Den otevřených dveří  

   Potvrdily se předpoklady, že by o „ Den otevřených dveří“, byl zájem. Jde o to, že by 

si lidé mohli během jednoho dne vyzkoušet veškeré služby, které Jafa squash nabízí. Podívat 

se na prostředí, kde jsou služby poskytovány a dozvědět se více informací. Pro Jafa squash je 

to velká příležitost, jak oslovit nové zákazníky a získat si tak do budoucna třeba i zákazníky 

stálé.  Z výsledů vyplývá, že by 40 dotázaných (80 %) tuhle možnost uvítalo a pouze 18 % 

nejeví o „Den otevřených dveří“ zájem. Větší zájem o tento den se projevuje u 82 % žen, 

u mužů je to 73 %. 
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Obr. 5.28 Zájem o den otevřených dveří  
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6 Návrhy a doporučení pro marketingovou komunikaci  

   Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda si návštěvníci všímají 

marketingové komunikace ze strany sportovního zařízení Jafa squash, kde se s ní setkávají 

a co nového by uvítali ze strany sportovního zařízení. Na základě provedeného výzkumu 

u dvou typů respondentů poté navrhnout, jak by měl Jafa squash nejlépe komunikovat se 

svými zákazníky a jaké prostředky by měl ke své komunikaci použít.  

   V závěrečné kapitole se proto budu zaměřovat na návrhy a doporučení směřované 

především do oblasti marketingové komunikace, aby sportovní centrum vědělo, jak nejlépe 

oslovit a komunikovat se svými stávajícími, ale i potencionálními zákazníky. Neopomněla 

jsem ani další návrhy pro Jafa squash, které vyplynuly z výzkumu a mohou být pro sportovní 

zařízení přínosem.  

6.1 Marketingový komunikační mix  

   Jafa squash by si měl svoji marketingovou komunikaci stanovit a nastavit tak, aby 

věděl, jaké informace chce svým zákazníkům sdělit a především jakou formou a jaký styl 

komunikace zvolí. Pro Jafa squash bych navrhovala spíše komunikaci, která bude 

emocionálně a informativně zaměřená. Doporučuji, aby bylo zákazníkům sděleno co nejvíce 

informací a zároveň vše směřovat v rovině emocionální. Tím, že bude působit na zákazníkovy 

emoce, vyvolá v něm různé pocity, které s propojením všech potřebných informací zajistí 

určité reakce. Lidem by se mělo dát najevo, že jejich návštěva je pro Jafa squash důležitá 

a personálu na nich záleží. Říci jim, že sport patří ke zdravému životnímu stylu a tím, že 

navštíví Jafa squash, udělají něco pro sebe. Nepřímo sdělovat, že sportovnímu zařízení jde 

hlavně o zákazníky a ne výdělek.  

   Celková komunikace by měla být zaměřena na jeden hlavní cílový segment, jenž je 

pro Jafa squash klíčový. Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce je zájem ze strany lidí, jejichž 

věková hranice je od 18 – 45 let. Doporučuji, aby svoji komunikaci Jafa squash zaměřoval 

právě na zákazníky v tomto věkovém rozmezí. Jde o lidi, kteří ve svém volném čase nejvíce 

sportují a jsou i nejvíce sportovně zdatní. I jejich finanční možnosti jim umožní investovat do 

sportu.  

6.1.1  Reklama  

   Sportovní zařízení Jafa squash využívá jen některé formy reklamy. Především se 

zaměřil na tištěnou formu reklamy v podobě letáků a plakátů. Někdy svoji reklamu nechá 

otisknout i v inzertních novinách (např. Šternberské OKO). Letáky jsou menšího formátu 
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a obsahují všechny potřebné informace ohledně celkové nabídky služeb. Velký problém je 

spatřován v jejich rozmístění. Letáky nepokrývají celý místní trh (tedy město Šternberk 

a okolí). Můžeme se s nimi setkat jen v některých zařízeních, jako je např. kadeřnictví, 

restaurace apod. Majitel je umisťuje pouze do míst, kde má nějaké známosti, či přímo ke 

svým známým do podniku. Tohle je velmi špatné zacílení, protože obyvatel ve Šternberku 

žije 13 886 obyvatel a ne každý navštěvuje jen jednu restauraci, nebo chodí jen k jedné 

kadeřnici, když se těchto služeb ve městě nachází mnoho. Z finančního hlediska je pro Jafa 

squash tento nástroj reklamy dobrou volbou, jelikož není moc nákladný. Radila bych, aby 

u tohoto nástroje setrval a dále jej využíval. Musí jen napravit své zacílení a rozmístění 

letáků. V první řadě by se měly letáky roznést do schránek obyvatel města. Stačí roznést 

jednou za měsíc aktuální leták, který bude lákat zákazníky do Jafa squash. Měl by obsahovat 

především to, o jaké zařízení se jedná, kde jej naleznou, jaká je nabídka sportovních aktivit 

a kontakt (telefonní číslo) pro rezervaci. Pokud by Jafa squash pořádal nějakou akci, měli by 

se letáky cílené přímo na tuhle akci roznést alespoň 3 týdny dopředu z důvodu včasné 

informovanosti a popřípadě potřebné rezervace. Je také důležité, aby leták zaujal po grafické 

stránce. Určitě doporučuji, aby si Jafa squash zachoval své barevné provedení loga, ale zbylá 

grafika musí zaujmout. Volit barvy veselé, které v lidech navodí příjemný pocit a vzbudí 

v nich zájem si leták přečíst. Tyto grafické detaily bych doporučovala probrat přímo 

s grafikem. Také by bylo dobré, aby se letáky dostaly do míst, kde si lidé těchto letáků 

všimnou. Pokud se umístí k malým živnostníkům, kde mají lidé čas, si jich během návštěvy 

všimnout, dalo by se mluvit o dobrém zacílení. Služby v podobě kadeřníků, restaurací, 

kosmetické salony, solária apod. U těchto služeb je velká pravděpodobnost, že si jich 

zákazník všimne, jelikož má dostatek času, než je služba vykonána (např.: když vám na hlavě 

působí barva, nebo čekáte na svoji oblíbenou kávu).  

   Plakáty, které lákají na jednotlivé sporty, především na ty, které jsou nabízeny v určitý 

den či hodinu, by měly být umístěny tam, kde chodí hodně lidí a všimnou si jich. Doporučuji 

tyto plakáty umisťovat do informačního centra, na informační tabule, na nástěnky do škol či 

školiček. Když si rodiče vyzvedávají své děti, zajímají se o to, co se v jejich městě poskytuje 

za služby a školy i školičky mají při vstupu vždy takovouto tabuli k dispozici.  

   V případě pořádání nějaké akce by bylo vhodné také umístit reklamní plakáty do 

místních Šternberských listů a na internet.   

   Reklamní letáky a plakáty musí hlavně splňovat funkci informativní, informovat 

o akci nebo službách zařízení, ale také připomínající, aby si lidé připomněli, že služby v Jafa 

squash jsou jim neustále k dispozici. Musí zde být logo sportovního centra, nabídka služeb 
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(popř. ceny služeb), kontakt a podmínky rezervace. I viditelnost by se měla určitě zlepšit, 

protože výzkum ukázal, že lidé si jich moc nevšímají. Doporučuji, aby se reklamní letáky více 

rozšířily mezi občany Šternberka a vybrala se vhodná a viditelná místa.  

   Tištěnou reklamu bych doporučovala především z jednoho důležitého hlediska. Tím, 

že se leták dostane do schránek všech obyvatel, že si jej všimnou na jiném místě ve městě, 

může přilákat nové zákazníky, kteří doposud zařízení nenavštívili. Z průzkumu vyplynulo, že 

lidé, kteří zde ještě nebyli, by měli zájem tohle sportovní zařízení navštívit.  

   Z mého pohledu doporučuji jako dobrý nápad, aby si sám majitel umístil reklamu na 

svůj automobil, jelikož je neustále na cestách a po městě Šternberk se pohybuje výhradně 

pomocí tohoto automobilu.  

6.1.2  Podpora prodeje 

   Sportovní zařízení Jafa squash nabízí v rámci své podpory prodeje především cenové 

výhody v podobě permanentek. Permanentky jsou k dispozici na sport squash, wallyball 

a spinning. Na ostatní sporty, které nabízí, cenové výhody neposkytuje. Dá se tedy říci, že 

nabídka je velmi malá a nedostačující. Výzkum prokázal, že lidé tyto cenové výhody moc 

nevyužívají. Bylo by vhodné, aby se vytvořila větší nabídka těchto cenových výhod. 

Domnívám se, že permanentky by měly být dostupné na všechny druhy sportu, aby si 

zákazník mohl vybrat dle svých potřeb, jelikož ten, kdo zrovna nenavštěvuje spinning, ale 

třeba zumbu, je zbytečně znevýhodněn. Na základě těchto zjištěných informací bych 

navrhovala, aby Jafa squash rozšířil svoji nabídku permanentek o všechny další sporty.  

   Další mé doporučení spočívá ve vytvoření nových „slevových balíčků“. Tyto slevové 

balíčky by spočívaly vždy v kombinaci dvou sportů. Zákazník by si tak mohl zakoupit 

slevový balíček na své dva oblíbené sporty, které navštěvuje. Jednalo by se o kombinaci dvou 

sportů, např.: squash + spinning, které by byly cenově výhodnější, než kdyby si zákazník 

koupil jen permanentku na squash, či spinning samostatně. Nebo by k nim mohl dostat 

výhody v podobě např. pitného režimu při sportu zdarma.  

   Nejčastější zájem se ukázal u balíčku squash + spinning. V mém návrhu bych balíček 

viděla následovně. Šlo by o 5 hodin squashe a 5 hodin spinningu, kdy ke každému sportu by 

dostal zákazník 0,5 l nápoje dle svého výběru a cena za celý balíček by byla výhodnější, než 

kdyby si to zakoupil samostatně. Z původních 1.700 Kč, kdy hodina squashe vychází na 

240 Kč a hodina spinningu 100 Kč by cena balíčku byla 1.400 Kč. Vycházelo by to potom na 

200 Kč za squash a 80 Kč za spinning a zákazník si uvědomí, že má v ceně i pitný režim.  
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   Dnešním trendem se hodně stává pojem „věrnostní program“. Mnohé firmy lákají 

zákazníky na tento program, aby jim dali najevo, že se mohou stát jejich součástí. V rámci 

věrnostních programů nabízejí různá zvýhodnění a dávají svým zákazníkům pocit, že jsou pro 

ně důležití. Doporučovala bych, aby si Jafa squash zavedl také svůj věrnostní program, do 

kterého by mohli zákazníci vstoupit a využívat výhody. Nejlepší u této služby by bylo 

poskytnout jim výhody v podobě cen, rezervací, nebo v rámci občerstvení. Díky věrnostnímu 

programu jim Jafa squash může dát najevo, že jsou pro něj důležití a váží si jejich 

návštěvnosti. Šlo by říci, že se bude jednat o fiktivní členství. V případě zájmu by zákazníci 

zaplatili půlroční vstupní poplatek, který by jim zaručil přednostní výhody (v rezervaci, 

pitného režimu zdarma apod.). Pokud by se majitel pro tento program rozhodl, musel by se 

podmínky sám nastavit tak, jak by mu vyhovovaly. Já osobně bych mu tento krok 

doporučovala. Je to zcela něco nového a lidé vítají každou změnu, jejíž součástí se mohou 

stát a mít jistá privilegia.  

   Poslední doporučení spadající do podpory prodeje bych viděla v cenových výhodách 

pro studenty. Studenti jsou u sportu hodně zvýhodňováni a jsou na své výhody zvyklí. Snaží 

se ze svého statusu studenta čerpat, kde se dá. Jelikož výzkum ukázal, že nejvíce návštěvníků 

je ve věkové hranici 18 – 30 let, určitě bych tyto cenové výhody doporučovala.  Navrhla bych 

slevu 15 % na všechny sportovní aktivity.  

6.1.3  Přímý marketing 

   Přímý marketing se hodně rozvinul díky výpočetní a komunikační technice. Skoro 

každý má dnes přístup k internetu, jak vyplývá z výzkumu, hledá nejvíce informací. Jafa 

squash má od svého založení aktivní internetové stránky, které neustále doplňuje a udržuje 

jejich aktuálnost. Tyto stránky jsou přehledné, jednoduché a poskytují potřebné informace. 

Doporučuji, aby majitel neustále udržoval jejich aktuálnost a snažil se je dělat pro 

návštěvníky zajímavými. Stránky jsou udržovány a fakt, že při zájmu navštívit Jafa squash si 

musí zákazník zavolat a službu si rezervovat, existuje z mé strany jedno doporučení. Myslím 

si, že by lidé uvítali možnost „rezervace on-line“. Doporučuji, aby si na svých internetových 

stránkách Jafa squash zařídil tuto službu, která by ulehčila a usnadnila současný systém 

rezervací.  

   V důsledku velkého rozvoje a nástupu sociálních sítí, si i Jafa squash zařídil na 

sociální síti Facebook svůj účet. Jsou na něm poskytovány skoro všechny informace jako na 

internetových stránkách, ale ne v takovém rozsahu. Díky němu však může na své stránky 

odkazovat. Bylo by dobré, aby svoji činnost na Facebooku více rozšířil a byl aktivnější, 
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jelikož moc přátel zatím nemá, a tudíž to ztrácí na svém významu. Pomocí Facebooku by si 

jistě mohl vytvořit lepší reklamu než tu, kterou zde doposud nabízí.  

6.1.4  Osobní prodej 

  Osobní kontakt se zákazníkem při poskytování služby je v případě sportovního 

zařízení Jafa squash velmi důležitý. Přístup personálu při nabídce služby a jejím poskytnutí 

může zákazníka odradit, nebo naopak zpříjemnit mu čas, po který službu využívá. Personál by 

měl se svými návštěvníky udržovat neustálý kontakt a prodávat své služby. Bylo by vhodné, 

aby poskytovali informace sami od sebe. Pokud je plánovaná nějaké akce, nebo se objeví 

novinka, je důležité, aby personál na tuto skutečnost sám upozornil. Doporučovala bych, aby 

i personál prezentoval firmu svým zevnějškem. Bylo by pěkné, kdyby jejich oblečení 

odpovídalo nabízené službě a to v podobě sportovního oblečení, nejlépe s logem Jafa squash. 

To, že při osobním prodeji působí personál přímo na zákazníka, je dobré, aby dobře vypadal 

a jeho prezentace (vystupování) byla vhodná.  

   Součástí poskytovaných služeb je také doplňkový prodej sportovního oblečení, 

příslušenství a občerstvení určeného pro sportovce. Aby se i v tomto směru prodeji dařilo, 

záleží zase jen na personálu, jak tyto produkty a služby nabídne.     

6.1.5  Public relations 

   Jafa squash pořádá pro zájemce každoročně několik squashových turnajů. Jedná se 

o celodenní akce, kterých se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie bez ohledu na 

pohlaví a fyzickou pokročilost. Známost těchto turnajů není nijak velká, spíše se jich účastní 

neustále stejní zájemci. Navrhuji, aby těmto akcím majitel věnoval větší pozornost a snažil se 

je více propagovat. Poukázat na to, že to není určeno jen stálým hráčům squashe, ale všem, 

kteří chtějí strávit den trochu jinak, ve sportovním duchu. Důležité je informovat, co vše je na 

turnaji zajištěno a na co se mohou těšit. V tomto malém městě je to velká možnost, jak 

veřejnosti ukázat, že mohou zkusit něco nového a zažít jiný den ve společnosti nových lidí 

a ještě přitom udělat něco pro sebe. Hlavně je nutné podotknout, že nejde o výhru, ale 

o zábavu, aby se lidé nebáli zúčastnit.  

   Nabídka služby „Dětská školička“ se může někomu zdát jako zcela normální aktivita, 

kam můžou umísit své děti, pokud se chtějí zabývat squashem. Zdání ale klame. Majitel si 

zakládá na tom, že pokud už děti o tuto službu projeví zájem, snaží se, aby trénink a snaha 

byla vidět. Tréninky jsou náročné, ale přináší ovoce. Nejde jen o trénink, ale součástí je také 

příprava na turnaje v jejich věkových kategoriích, které se konají po celé republice. Jen málo 

lidí ví, že se těmto dětem tak věnuje a snaží se, aby z nich opravdu něco bylo. Doporučovala 
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bych, aby na tyto přednosti upozornil veřejnost. Je důležité vyzdvihnout již dosavadní 

úspěchy s dětmi a také celou přípravu. Mezi lidmi se informace šíří, ale tím, že se zaměří 

přímo na veřejnost a propagaci (ať už přímo ve školách, místních novinách apod.), nic 

nezkazí. Pokud tato možnost pro děti ve městě je, měla by se tato informace dostat více mezi 

veřejnost.   

   Při mém výzkumu jsem se zajímala, jak by lidé vnímali možnost „Dne otevřených 

dveří“. Jde o možnost navštívit sportovní zařízení zcela zdarma a vyzkoušet si během dne 

nabízené sporty, dozvědět se potřebné informace a seznámit se s prostředím, pokud tam 

doposud návštěvník nebyl. Jak u nových, tak i u stávajících návštěvníků, bylo zaznamenáno, 

že by se jim tato akce velice líbila a projevili o ni zájem. Velmi bych doporučovala, aby si 

majitel tuto možnost dobře promyslel. Její dobré naplánování, propagace a uskutečnění by pro 

něj mohlo znamenat novou klientelu a další zviditelnění. Navrhla bych akci uspořádat 

v sobotu, kdy mají lidé více času. Je důležité, aby byli dopředu upozornění prostřednictvím 

letáků (stačí měsíc dopředu). Důležitou součástí letáku musí být harmonogram, který bude 

obsahovat hodinu, kdy se bude prezentovat určitý druh sportu. Např. dopoledne bude 

zaměřeno na squash a odpoledne se prostřídají zumba, flexibar, wallyball apod. Spinnig může 

být na ukázku po celý den, jelikož se jedná o místnost ležící samostatně. Lidé si tak mohou 

vybrat dle sportu, který chtějí vyzkoušet, a přijdou přesně na určitou hodinu. Harmonogram 

také zajistí majiteli Jafa squash, že se lidé postupně během dne prostřídají a zamezí se tak 

velkému nátlaku.  

   Velmi dobře zvolený nástroj, jak se zviditelnit, vidím ve sponzoringu. Jafa squash 

sponzoruje některé pořádané akce ve městě Šternberk. Tady bych doporučila, aby se ve 

sponzoringu nadále angažoval. Dobře zacílený sponzoring dělá dobrou reklamu. 

   Dobré jméno a image si vytváří např. při akci „Dívka roku“, která probíhá ve městě 

Šternberk a Jafa squash ji sponzoruje již od založení a stal se zároveň i pořadatelem 

a rozhodčím v porotě. Poskytuje také dívkám své sportovní zařízení a pořádá pro ně během 

soutěže soustředění. Doporučuji, aby v tomto nadále pokračoval.   

6.2 Ostatní návrhy pro Jafa squash  

Výkyvy v návštěvnosti 

   Jafa squash se potýká s velkým problémem v oblasti výkyvů v návštěvnosti. Výkyvy 

jsou způsobeny z hlediska sezónnosti. Spočívá to v tom, že Jafa squash nabízí sporty, které 

jsou realizovány uvnitř. Proto jsou více navštěvované v zimních měsících a v sychravém 

počasí. Přes letní sezónu je jeho provoz málo vytížen, jelikož jsou lidé raději venku a vyvíjí 
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jiné aktivity. Myslím si, že se tento problém nedá vyřešit tak, že bude mít po celou letní 

sezónu plno. Dalo by se jistě udělat něco pro to, aby se i v těchto měsících objevil zájem. 

Doporučila bych vyzkoušet uspořádat akci, která lidi zaujme a naláká je, aby přišli. Měla by 

být spíše v odpoledních až večerních hodinách. Může jít o spinning maraton, squashový 

turnaj v plavkách a zumba maraton v havajském stylu apod. Jelikož jsou kurty i spinning 

místnost plně klimatizované, není problém v letním měsíci uspořádat podobnou akci. Pokud 

se projeví zájem, doporučuji pořádat podobné akce během celého roku. Dobré by bylo využít 

i jednotlivých svátků (Velikonoce, Vánoce, apod.) a dát akci vždy nějaké téma a nádech. 

Myslím si, že se lidé zúčastní, aby si odnesli nové zážitky a pobavili se s ostatními.   

Noví respondenti 

   Z doplňkového výzkumu, který probíhal mezi novými respondenty (ti, co ještě nikdy 

nenavštívili Jafa squash) byl zjištěn velký zájem o návštěvu. Hodně respondentů uvedlo, že 

Jafa squash zná a ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, velká část má o něj zájem. Doporučuji, 

aby se na potencionální zákazníky obracela pozornost, jelikož se mohou do budoucna stát 

našimi stálými zákazníky. Návrhy na to, jak oslovit zákazníky jsou popsány výše a jsou 

mířeny jak na stávající zákazníky, tak i na zákazníky nové (např. reklamní letáky do schránek, 

Den otevřených dveří aj.)  

Návštěvnost a její pravidelnost  

   I když je návštěvnost poměrně častá (i vícekrát do týdne), pravidelnost je zažitá jen 

u malého procenta zákazníků. Myslím si, že si lidé sami rádi určují, jak jim sport vyhovuje 

a je to ovlivněno mnoha faktory. V této oblasti nemám žádná doporučení, jelikož sám člověk 

ví, kdy může jít sportovat a kdy to zrovna nejde, či není vhodné.  
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7 Závěr  

   Diplomová práce se zabývala problematikou marketingové komunikace sportovního 

zařízení Jafa squash. Cílem bylo zjistit, zda si návštěvníci všímají marketingové komunikace 

ze strany sportovního zařízení Jafa squash, kde se s ní setkávají, a co nového by uvítali ze 

strany sportovního zařízení. Na základě výsledků z provedených výzkumů identifikovat 

jednotlivé nedostatky v komunikaci a navrhnout vhodná doporučení, jak nedostatky odstranit.  

   Na začátku práce jsem charakterizovala sportovní zařízení Jafa squash z pohledu jeho 

vývoje a současnosti. Zahrnula jsem i charakteristiku konkrétního trhu, makroprostředí 

i marketingový mix služeb.  

   V teoretické části jsem se zaměřila na marketingovou komunikaci, kde jsem převážně 

definovala tento pojem, a uvedla jednotlivé nástroje marketingového komunikačního mixu. 

Jsou zde zmíněny také moderní trendy komunikace.  

   V praktické části jsem definovala metodiku výzkumu a hlavně jsem se zabývala 

marketingovým výzkumem. Stěžejní část mé práce spočívala v samotné analýze výsledků, 

kde jsou popsány zjištěné výsledky. Na základě provedené analýzy jsem udělala návrhy 

a doporučení pro sportovní zařízení Jafa squash.  

   Na základě zjištěných výsledků jsem sestavila několik návrhů a doporučení, které by mohly 

přispět k lepší komunikaci mezi Jafa squash a jeho návštěvníky.  

   Hlavní doporučení týkající se marketingové komunikace je ve správném určení cílové 

skupiny a způsobu, jak bude Jafa squash se svými zákazníky komunikovat. Doporučovala 

bych, aby se zaměřil na věkovou kategorii od 18 – 45 let, jelikož se jedná o lidi nejvíce 

sportovně aktivní. Svá sdělení by měl mířit spíše v emocionální rovině současně s informační. 

Aktivní sportovní život je v posledních letech velkým trendem. Tímto sdělením působí na 

lidské emoce a společně s dostatečnými informacemi můžeme hovořit o dobrém začátku.  

   Z důvodu špatného zacílení letáků a jejich špatného umístění jsem doporučila, aby se Jafa 

squash na tento způsob reklamy více zaměřil a promyslel ho. Je důležité si uvědomit, jak 

často a kam letáky umisťovat, a co bude jejich obsahem. Jedná se totiž o nejlepší reklamu pro 

Jafa squash z hlediska jeho finančních možností. Z hlediska tištěné reklamy by bylo dobré, 

aby si majitel reklamu umístil i na svůj osobní automobil a více inzeroval v místních 

Šternberských listech a inzertních novinách.  

   Podporu prodeje, kterou doposud realizuje, označuji za opravdu malou snahu. Na základě 

zjištěných výsledků doporučuji, aby rozšířil svoji dosavadní nabídku permanentek. Jde o to, 

aby tyto cenové výhody byly poskytovány na všechny druhy sportu. Dále by mohl zvážit 
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možnost slevových balíčků, které by se mohly stát velkým lákadlem pro návštěvníky. Velkou 

chybu spatřuji v tom, že nejsou poskytovány slevy studentům. Proto bych doporučila udělat 

a poskytnou alespoň např. 10% slevu pro tento segment.  

   Na základě technických možností a komunikace přes internet doporučuji, aby nadále 

udržoval své internetové stránky aktivní a snažil se více komunikovat i přes sociální síť.  

   Mým dalším větším doporučením je zaměřit se i na oblast týkající se pořádaných akcí. 

Snažit se prostřednictvím pořádaných akcí nalákat nové i stávající zákazníky a ukázat jim 

něco nevšedního. Jedná se např. o squashové turnaje, v kterých doporučuji nadále pokračovat. 

V rámci služby „Dětská školička“ bych doporučila se zaměřit na větší propagaci do škol 

a přímo rodičům. Uspořádáním „Dne otevřených dveří“, který musí být ovšem dobře 

naplánován a promyšlen, můžeme návštěvníkům ukázat, jaké sportovní zařízení Jafa squash 

ve skutečnosti je a co nabízí.  

 

   Doufám, že má práce pomohla odhalit slabé stránky v komunikaci sportovního zařízení 

a mé návrhy a doporučení pro lepší komunikaci budou pro Jafa squash přínosem. Věřím, že 

i samotné výsledky plynoucí z výzkumu mají velký význam pro majitele Jafa squash, protože 

se doposud žádný jiný průzkum podobného charakteru neprováděl. Doufám, že majiteli 

pomohou a naloží s nimi tak, jak nejlépe bude umět a jeho komunikace se bude nadále jen 

zlepšovat.  
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