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1 ÚVOD 

 
Využití marketingových metod v oblasti sportu a sportovního managementu je dnes 

velmi aktuálním tématem. Znalost marketingových postupů je nezbytná pro všechny podniky, 

tedy i pro ty, které se pohybují v oblasti sportu. 

 

Obsahem této práce je aplikace marketingových metod na snowboardovou akademii, 

tedy podnik zabývající se výukou snowboardingu. 

 

Cílem práce je navrhnout pro fiktivní podnik takovou marketingovou strategii, pomocí 

které by bylo možné dosáhnout stanovených cílů podniku. 

 

Celá práce je rozčleněna do několika částí, jako první je nastíněna obecná 

charakteristika snowboardingu, kterého se celá práce týká. Dále jsou stanoveny teoretické 

marketingové principy, ze kterých vychází praktická část práce. Tyto teoretické podklady jsou 

čerpány z odborné literatury. Následuje stručná charakteristika daného podniku a po ní 

výzkumná a aplikační část, kde je rozpracována analýza provedeného výzkumu a na jeho 

základě je navržena marketingová strategie. Stanovena jsou také doporučení dalšího 

marketingového postupu podniku. 

 

V práci je použita výzkumná metoda marketingového šetření prostřednictvím 

elektronického dotazování, získávána jsou tedy primární data. Dotazník byl směřován 

k vybranému segmentu respondentů. Pro definování vnitřního a vnějšího prostředí podniku je 

použita analýza SWOT. 
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1.1 Historie snowboardingu 

 

1.1.1 Historie světového snowboardingu 

 

Přestože je snowboarding považován za nový sport, má poměrně dlouhou a zajímavou 

historii. Jeho počátky spadají mezi 60. a 70. léta minulého století. Předchůdcem 

snowboardingu byl surfing, který má mnohem hlubší historické kořeny a ze kterého vychází 

mnoho podobných sportů. První snowboardy nápadně připomínaly právě surfová prkna, první 

pokus o výrobu sněžného prkna byl uskutečněn v roce 1963. Když se prkno dostalo do rukou 

tehdy mladého Jakea Burtona, nyní nejznámějšího výrobce snowboardového vybavení, vycítil 

potenciál tohoto vynálezu a založil první firmu zaměřenou na sériovou výrobu 

snowboardových prken. 

 

Postupně se snowboardy stále zdokonalovaly, přibyla jim hrana, vázání a 

experimentovalo se s tvary i materiály. Roku 1981 se v Coloradu konaly první snowboardové 

závody. První mistrovství světa proběhlo v italském Livignu a ve stejném roce hned další 

světové mistrovství v Breckenridge v USA. V tomtéž roce byla také založena mezinárodní 

snowboardová asociace ISA1. 

 

Když se snowboarding postupně dostal z Ameriky i na Evropský kontinent, přístup 

k němu se zde vyvíjel odlišně. V Americe, kde snowboarding vycházel ze surfingu, vznikl 

freestyle snowboarding s měkkým vázáním a měkkými botami.2 Evropští jezdci naopak 

vycházeli z lyžování, odkud převzali tvrdé lyžařské boty, pevné vázání, tuhá prkna a velkou 

rychlost. Časem se ale oba kontinenty v jednotlivých disciplínách vyrovnaly. 

 

Zásadním zlomem v popularitě snowboardingu bylo jeho zařazení mezi olympijské 

sporty. Poprvé se objevil v japonském Naganu 1998 a od té doby nechyběl na žádných 

zimních hrách (Večerka, 2003). 

 

 

                                                 
1 Dnes WSF – Světová Snowboardová Federace 
2 Tak, jak jej většinou vídáme na našich svazích i dnes, viz kapitola 1.2.3 Disciplíny. 
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1.1.2 Vývoj snowboardingu v ČR 

 

K nám snowboarding přišel počátkem 80. let. Nadšenci si začali vyrábět první prkna 

sami, ale opravdový počátek českého snowboardingu byl zrozen vznikem firmy Vasa, 

založené jedním z prvních českých snowboardistů Luďkem Vášou roku 1983. První, tehdy 

ještě neoficiální mistrovství ČR proběhlo v roce 1985. Začaly vznikat další firmy 

specializované na snowboardy. 

 
Důležitým milníkem pro český snowboarding byl únor 1990, kdy u nás vznikla 

Asociace Českého Snowboardingu - AČS. Významným úspěchem v roce 1997 bylo vítězství 

našeho jezdce Marka Schneidera na prestižních závodech v USA. Od té doby se ve světě 

proslavilo mnoho dalších českých snowboardistů, kteří tento sport dostali v ČR na velmi 

dobrou úroveň, která se stále zvyšuje. Na olympijských hrách se čeští jezdci představili 

poprvé v roce 2006 v Turíně, byli to Martin Černík a Michal Novotný (Večerka, 2003). 

 

1.2 Charakteristika snowboardingu 

 

1.2.1 Definice snowboardingu 

 

Je to zimní sport podobný surfu, provozovaný na sněhu. Jezdí se na snowboardu - 

prkně pevně připnutém k oběma nohám jezdce (snowboarding, 2012, [online]). Podstatou 

jízdy je klouzání na sněhu z kopce dolů, podobně jako na lyžích, jezdec ovšem stojí na prkně 

vytočen do boku (viz Obrázek 1.1). 
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Obrázek 1.1: Popis snowboardu 
 

 

Vlastní zpracování 
 

 

Základní názvosloví 

 

Špička – přední zaoblená část snowboardu ve směru jízdy 

Patka – zadní zaoblená část snowboardu 

Přední vázání – vázání, do kterého se upíná noha, která je při jízdě vpředu 

Zadní vázání – vázání, do kterého se upíná noha, která je při jízdě vzadu 

Přední hrana – hrana u špiček nohou 

Zadní hrana – hrana za patami nohou 

Skluznice – speciální vrstva ze spodní strany snowboardu, po které klouže na sněhu 

Snowpark – prostor pro snowboardisty s množstvím překážek a skoků vytvořených ze 

sněhu, kovových konstrukcí apod. 

Freestyle – volný styl, předvádění různých triků většinou v upraveném snowparku 

Freeride – jízda ve volném terénu v prachovém sněhu 

Carving – styl provádění oblouku, kdy se jezdí pouze na hraně, bez náznaku smyku 

Snowboardový kemp – pobyt skupiny snowboardistů na horách s výukou 

snowboardingu (většinou freestyle), vedenou kvalifikovanými instruktory 

Snowboard cross – jízda několika jezdců v upravené dráze 
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1.2.2 Typy snowboardů 

 

Freestyle/freeride snowboardy 

 

Snowbordy pro tyto „free“ disciplíny mají mnoho společného, liší se jen detaily. 

Společnými znaky jsou měkké vázání, zahnutá špička a patka, používají se měkké 

snowboardové boty. Rozdíly jsou především v tom, že snowboard pro freestyle disciplínu je 

celkově měkčí a pružnější, poměrně krátký (asi o 15 cm kratší než jezdec), má větší boční 

vykrojení a vázání na tomto prkně jsou umístěna tak, že těžiště jezdce je přibližně v jeho 

středu. Má to své výhody například při skocích s horizontální rotací, jezdec může dopadnout i 

patkou snowboardu dopředu a stále bude snowboard dobře ovladatelný. Freeridový 

snowboard je přibližně o 20 cm delší, méně pruží a vázání je umístěno celé více dozadu 

k patce snowboardu. Toto umístění vázání má význam při projíždění hlubokým sněhem, aby 

nebyla špička snowboardu příliš zatížena a jezdec se do prachového sněhu nebořil. Také proto 

mají freeridová prkna o trochu širší průměr právě v oblasti špičky. Prkno tak snáze vyplave 

z hlubokého sněhu (viz Obrázek 1.2). 

 

Alpinové snowboardy 

 

Alpský snowboarding je naprosto samostatným sportovním odvětvím. Tento čistě 

sjezdařský styl, rozšířený především v Alpách, se velmi podobá carvingovému lyžování. 

Spočívá v jízdě po hraně ve velkých rychlostech po dokonale upravených sjezdovkách. 

Alpský neboli carvingový snowboard vypadá spíše jako široká carvingová lyže se dvěmi 

vázáními (viz Obrázek 1.2). Ta jsou připevněna na úzkém prkně šikmo ve směru jízdy. 

Do vázání se upínají tuhé přezkové boty. Snowboard je zahnutý a zaoblený pouze na špičce, 

na patce je zarovnaný jako lyže. Je delší a tvrdší než klasické snowboardy (Večerka, 2003). 
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Obrázek 1.2: Srovnání různých druhů snowboardů 
 

 

Vlastní zpracování 
 

1.2.3 Disciplíny 

 

alpské disciplíny 

 

- paralelní slalom 

- paralelní obří slalom 

- obří slalom 

- super G 

 

free disciplíny 

 

- freestyle (viz níže) 

- freeride (viz níže) 

- snowboard cross 
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Freestyle 

 

Jak ve své knize uvádí Martin Večerka (2003), „snowboarding není jen sport, alespoň 

ne v tom smyslu, jak chápeme všechny ostatní sporty, ve kterých jde většinou o ony branky, 

body či vteřiny. A teď nemyslím často omílanou frázi o tom, že snowboarding je i životní 

styl, třebaže je to taky pravda. Snowboarding je především takový, jaký si ho každý z nás 

udělá. Má mnoho tváří a je pokaždé jiný. A v tom je jeho síla. V nekonečných možnostech 

tohoto krásného pohybu na prkně“. Ve freestyle snowboardingu neexistují žádná přesná 

pravidla, předem dané stopy, z nichž nemůžete uhnout, žádný přesný řád. Proto název 

freestyle. 

 

Freeride 

 

Jde především o ježdění ve volném terénu mimo sjezdovky, mnohdy v extrémních 

podmínkách, překonávání vysokých skalních převisů, sjíždění strží a zdolávání jiných 

náročných přírodních překážek. Ve freeride snowboardingu nelze žádným způsobem soutěžit, 

při jízdě jde čistě o radost z pohybu, krásu přírody a hledání vlastní cesty, jak si nejlépe jízdu 

vychutnat. Není však vhodný pro začátečníky, jezdec musí perfektně zvládat základní jízdu 

(Snowboarding, 2006). 
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2 TEORETICKÉ PRINCIPY 

 

2.1 Vymezení vybraných pojmů z oblasti marketingu 

 

Marketingový systém podniku je založen na hlavních, vzájemně se ovlivňujících 

složkách, vnitřním a vnějším prostředí podniku. Tyto složky umožňují podniku úspěšně 

fungovat. Příprava marketingového plánu by proto měla začínat právě analýzou vnitřního a 

vnějšího prostředí. Poté, co jsou pomocí průzkumů a analýz zjištěny veškeré ovlivňující 

faktory, podnik může začít vykonávat taková marketingová rozhodnutí, která by měla 

směřovat k úspěchu na trhu (Koráb, 2005). 

 

2.1.1 Marketingový výzkum 

 

Smyslem marketingového výzkumu je poskytování relevantních, objektivních, 

kvalitních a aktuálních informací. Ty pomáhají minimalizovat rizika při rozhodování. 

Výzkum také prohlubuje znalosti o trhu, je využíván při distribuci, v oblasti reklamy, při 

vývoji produktu, stanovení ceny, při výzkumu spotřebitelů nebo konkurence (Belko, 2004). 

Při realizaci marketingového výzkumu je třeba postupovat po krocích, které jsou popsány ve 

Schématu 2.1. 

 

Schéma 2.1: Proces marketingového výzkumu 

 

Zpracováno podle: Kotler (2007) 
 

 

 

 Definice problému 
a stanovení cílů 

výzkumu 

Vytvoření plánu 
získání informací 

Implementace 
plánu, sběr a 
analýza dat 

Interpretace a 
sdělení zjištění 
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Získávání informací 

 

Potřebné informace je možné získat dvěma způsoby. Jedna možnost je informace si 

obstarat přímo v terénu (field research), získávána jsou tedy primární data. Je to finančně i 

časově náročný způsob, ale poskytuje nejpřesnější informace. Druhý způsob získávání 

informací je označován jako výzkum od stolu (desk research), zpracovává již existující 

informace – sekundární data získaná z jiného výzkumu. Nevýhodou je rychlé zastarávání 

informací, nepřesnost, neobjektivnost a neúplnost. Musíme brát v úvahu, že data byla 

pořízena za jiným účelem, nemohou tedy posloužit tak dobře, jako data primární, získaná 

přímo pro konkrétní výzkum (Belko, 2004; Kotler, 2007a). 

 

 

Typy výzkumu 

 

Marketingový výzkum se dělí na základě metodologie na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní výzkum je prováděn s cílem získat co největší reprezentativní vzorek. 

Poskytovány jsou měřitelné informace, které lze zobrazit v tabulkách a grafech. Naopak 

pomocí kvalitativního výzkumu jsou zjišťovány důvody chování lidí, jejich konání a 

motivace. Často slouží jako „předskokan“ kvantitativních výzkumů, nebo je využíván při 

vstupu do nové problematiky, ve které je třeba se nejprve zorientovat (Belko, 2004). 

 

Metody výzkumu 

 

- Pozorování – shromažďování údajů prostřednictvím pozorování osob, jejich 

jednání v určitých situacích. 

- Dotazování – rozhovor či vyplnění dotazníku. Tato metoda je dále podrobněji 

popsána v kapitole 2.1.1.1 a je zvolena pro marketingový výzkum podniku 

v kapitole 4.2.1. 

- Experimentální výzkum – skupina respondentů je zkoumána v kontrolovaných 

podmínkách a následně je provedena analýza jejich odpovědí na otázky (Kotler, 

2007a) 
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Výběrový soubor 

 

Reprezentativní část populace pro účely marketingového výzkumu. 

 

2.1.1.1 Dotazník 

 

Dotazník je nejrozšířenějším nástrojem využívaným pro marketingový výzkum. V 

obecném pojetí je to řada otázek předložených respondentovi ke zodpovězení. Existuje 

mnoho způsobů, jak otázky pokládat. Je nutné sestavit dotazník pečlivě a před použitím 

v terénu jej otestovat, aby byly eliminovány případné chyby. 

 

Otázky v dotazníku by měly být vybírány podle toho, zda opravdu přispívají cílům 

výzkumu a formulovány tak, aby byl každý respondent schopen je zodpovědět. 

 

Existuje několik typů otázek. Primárně jsou rozlišovány uzavřené, otevřené a 

polouzavřené. Uzavřené otázky obsahují všechny varianty odpovědí, které jsou sestaveny tak, 

aby si vždy mohl respondent zvolit (např. typu ano/ne, nebo výběr jedné odpovědi z uvedené 

škály, příp. více možných odpovědí). Otevřené otázky umožňují respondentům odpovědět 

vlastními slovy. Respondenti nejsou v odpovědích nijak omezeni, proto otevřené otázky často 

odhalí více než ty uzavřené. Na druhou stranu je mnohem obtížnější jejich následná 

interpretace a kategorizace. Kompromisem mezi oběma předchozími typy jsou otázky 

polouzavřené. V případě, že si respondent nevybere žádnou z uvedených odpovědí, má 

možnost ji napsat svými slovy. Speciálním typem otázky je hodnocení určitých jevů pomocí 

bodování, známkování či seřazování například podle preference. 

 

Důležitá je i posloupnost otázek. Na začátek je vhodné volit odlehčené a zajímavější 

otázky, aby dotazník respondenta neodradil. Složité otázky by měly být uvedeny až na závěr, 

kdy už respondentovi stojí za to vyplňování dokončit. Seřazení otázek by mělo být pokud 

možno logické (Kotler, 2007a; Škaloudová, 2011). 
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Kontaktní metody při dotazování 

 

Za účelem dotazování můžeme s respondenty navázat kontakt prostřednictvím 

telefonu, pošty, internetu, nebo osobním rozhovorem. 

 

2.1.2 Marketingové strategie 

 
Každý podnik by měl mít od svého vzniku vytýčený cíl, kterého by chtěl v nejbližší 

době i v delším časovém horizontu dosáhnout. Pokud si onen cíl stanoví, pak právě zvolená 

marketingová strategie určí způsob jeho dosažení. Marketingových strategií existuje 

v literatuře velká řada. Nejčastěji používané členění a jednotlivé typy jsou uvedeny v Tabulce 

2.1. V kapitole 2.1.2.1 jsou popsány strategie dle Ansofa, jedna z nich je aplikována 

v kapitole 5.1.  

 

Tabulka 2.1: Parciální přístupy v marketingové strategii 

 

Ansof Kotler Porter 
Strategie proniknutí na trh Strategie tržního vůdce Konkurenční strategie 
Strategie rozvoje trhu Strategie tržního vyzyvatele Strategie diferenciace 
Strategie rozvoje výrobku Strategie tržního souběžce 
Strategie diverzifikace Strategie tržních výklenků 

Koncentrace na tržní 
výsledek 

Zpracováno podle: Fiala, Becková (2007) 
 

2.1.2.1 Parciální strategie dle Ansofa 

 

Strategie proniknutí na trh 

 

Spočívá ve zintenzivnění marketingových aktivit a zároveň zvýšení tržního podílu na 

stávajícím trhu. V praxi se strategie může projevit několika způsoby. Lze zvýšit užití produktů 

u stávajících zákazníků, nebo získat zákazníky konkurence pomocí snížení ceny, intenzivnější 

akce na podporu prodeje, nebo zlepšení parametrů výrobků. Také je možné získat nové 

zákazníky díky novým distribučním kanálům. 

 

 



 

 15 

Strategie rozvoje trhu 

 

Jejím smyslem je nalézt jeden či více nových trhů pro stávající produkty podniku. 

Naplnit tuto strategii lze získáním nových odbytových trhů rozšířením regionálního, 

národního či mezinárodního trhu, nebo získáním nových tržních segmentů. Nové tržní 

segmenty je možné získat pomocí speciálních modifikací výrobků pro nové cílové skupiny 

zákazníků. 

 

Strategie rozvoje výrobku 

 

Strategie založená na vývoji nových produktů pro stávající trhy. Novým produktem 

může být ve smyslu nové inovace zcela tržní novinka nebo vývoj další verze existujícího 

produktu. 

 

Strategie diverzifikace 

 

Spočívá v zaměření aktivit podniku na nové produkty pro nové trhy. Rozlišovány jsou 

následující formy diverzifikace. Horizontální diverzifikace vychází z rozšíření stávajícího 

sortimentu o související produkty, lze využít existující zdroje, technologie, prodejní systémy 

či příbuzné dílčí trhy. Vertikální diverzifikace znamená prohloubení programu, například 

výrobce se rozhodne otevřít i obchodní síť. Laterální (soustředná) diverzifikace představuje 

zcela nové produkty i trhy, vzdálenější oblasti tradičních aktivit podniku (Fiala, Becková, 

2007). 

 

2.1.3 Pomocné nástroje pro výběr marketingové strategie 

 

Pro výběr správné strategie používají marketingoví manažeři nástroje, pomocí kterých 

přesněji identifikují situaci podniku a jeho okolí. Těchto nástrojů je v současnosti používáno 

velké množství, některé z nich jsou dále popsány. Menší podniky často volí jen jeden nástroj 

nebo kombinaci několika nástrojů v závislosti na druhu podnikání, trhu, výrobnímu portfoliu 

apod. Pro větší podniky je ale výhodnější využít větší počet nástrojů pro přesnější analýzu a 

důkladnější naplánování strategických rozhodnutí. 
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2.1.3.1 BCG matice 

 

BCG matice dostala název po svých tvůrcích, firmě Boston Consulting Group. Byla 

vyvinuta pro analýzu obchodních jednotek nebo výrobkových řad v podnicích (Blažková, 

2007). Matice je znázorněna Grafem 2.1. 

 

Graf  2.1: Příklad BCG matice 
 

 
Upraveno podle: Analýza tržní pozice (2008) 

 

 

V matici jsou posuzovány dva činitele strategické úspěšnosti. Je to předpokládaná 

míra růstu trhu na vertikální ose (s mírou růstu zpravidla souvisí síla trhu, jeho budoucí 

potenciál a míra atraktivity pro budoucí konkurenci), a relativní tržní podíl3 na horizontální 

ose (pokud tržní podíl roste, je předpoklad, že bude vytvořeno více peněžních prostředků). 

 

Základem modelu je pravidlo, že čím vyšší podíl na trhu má výrobek nebo 

podnikatelská jednotka, nebo čím rychleji daný trh roste, tím lépe pro podnik. Matice je 

rozčleněna do čtyř kvadrantů, které jsou popsány níže. Kvadranty jsou charakterizovány tím, 

jaké množství prostředků pro podnik vytvářejí, nebo naopak od podniku vyžadují. 

                                                 
3 Pojem relativní tržní podíl představuje poměr tržeb podniku vůči tržbám jeho největšího konkurenta v odvětví. 
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Popis kvadrantů BCG matice 

 

Otazníky – produkty s nízkým tržním podílem, ale figurující na trhu s vysokým 

tempem růstu. Mají potenciál, ale vyžadují peněžní prostředky. 

 

Hvězdy – je-li nakonec otazník úspěšný, stane se hvězdou. Ta má poměrně silné 

postavení vůči konkurentům a figuruje na trhu s vysokým tempem růstu. Hvězdy jsou 

ziskové, ale je třeba je financovat. 

 

Dojné krávy – mají vysoký relativní tržní podíl, ale naopak nízké tempo růstu trhu. 

Tyto druhy produktů jsou již zralé a úspěšné, produkují značnou finanční hotovost i bez 

velkých investic. 

 

Psi – jejich relativní tržní podíl je nízký, trh je málo atraktivní a s nízkým tempem 

růstu. Přinášejí buď malé zisky, nebo dokonce ztráty. 

 

Po zařazení produktů do výše uvedených skupin pomocí BCG matice je dále 

rozhodováno o jejich strategii a postupu. 

 

Přednosti a nedostatky BCG matice 

 

Mezi výhody patří jednoduchost, možnost využití jako vodítko při plánování, matice 

poukazuje na silné a slabé stránky podniku (z hlediska současné ziskovosti), model také 

ukazuje, jak velkou finanční hotovost budou výrobky v určitém časovém období vyžadovat. 

 

Nevýhodou modelu je posuzování pouze dvou faktorů, které nemusí vždy znamenat 

faktor úspěchu, matice je velmi zjednodušující. 

 

2.1.3.2 GE matice 

 

Tento model byl vytvořen pro firmu General Electric, odtud její název. V GE matici 

jsou zkoumány dvě hlavní dimenze – atraktivita trhu a konkurenční pozice (Blažková, 2007). 
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Graf  2.2: Příklad GE matice 
 

 
Zdroj: Analýza tržní pozice (2008) 

 

 

Faktory ovlivňující konkurenční pozici patří mezi faktory interní, je to například tržní 

podíl, kvalita, technologické inovace apod.. Faktory ovlivňující atraktivitu trhu jsou faktory 

externí, patří mezi ně například velikost trhu, bariéry vstupu, cenové trendy aj. 

 

Kolem bodu, kterým je znázorněno umístění produktu v matici, se opíše kruh. Jeho 

plocha vyjadřuje velikost daného trhu a barevně znázorněná výseč znamená velikost tržního 

podílu produktu na tomto trhu. Šipka znázorňuje směr pohybu daného produktu v budoucnu 

(viz Graf 2.2). Matice je rozdělena na tři zóny. Ty jsou popsány v legendě Grafu 2.2. 

 

Přednosti a nedostatky GE matice 

 

V modelu je bráno v úvahu více proměnných, nedostatkem ovšem je, že závěry 

vyplývající z matice jsou spíše obecné než specifické. 
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2.1.3.3 Analýza SWOT 

 

Dle slov Kotlera (2007a, s. 112) je analýza SWOT „stručný seznam kritických faktorů 

úspěchu na daném trhu“. 

 

Její název je složen z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), 

weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti), threats (hrozby). Silné a slabé stránky 

patří mezi faktory interní, kdežto příležitosti a hrozby jsou externími faktory. 

 

Pro přípravu SWOT analýzy je nutné udělat průzkum vnitřního prostředí v podniku a 

okolí podniku. Poté, co je analyzováno prostředí a zjištěny důležité faktory ovlivňující podnik 

zevnitř a zvenčí, následuje uspořádání těchto faktorů do SWOT matice znázorněné v Tabulce 

2.2. 

 
Tabulka 2.2: Příklad SWOT matice 

 
Silné stránky 

(S) 
Slabé stránky 

(W) 

Příležitosti 
(O) 

Hrozby 
(T) 

 Vlastní zpracování 
 

Faktory analýzy SWOT 

 

Silné stránky – ty interní faktory, které posilují pozici firmy na trhu. Oblasti, ve 

kterých je podnik dobrý. Posuzovány jsou podnikové schopnosti, dovednosti, zdrojové 

možnosti a potenciál. Zjištění silných stránek lze použít jako podklad pro určení konkurenční 

výhody. 

 

Slabé stránky – opak silných stránek, to, v čem je podnik slabý. Nedostatek některé 

silné stránky se může stát slabou stránkou podniku. 

 

Příležitosti – představují možnosti, kterých může podnik využít pro svůj růst, lepší 

využití zdrojů, nebo účinnější dosažení cílů. Podnik musí umět své příležitosti identifikovat, 

aby jich mohl využít. 
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Hrozby – můžou to být nepříznivé situace v okolí podniku, změny, překážky pro 

činnost. Podnik je musí umět rozeznat a učinit opatření, aby těmto hrozbám úspěšně čelil. 

 

Přednosti a nedostatky analýzy SWOT 

 

Analýza je vhodná jako vodítko pro další rozhodování a je poměrně jednoduché ji 

vytvořit. Poskytuje informace, které jsou užitečné při celopodnikovém a marketingovém 

plánování a při výběru vhodné marketingové strategie. 

 

Bohužel, tato analýza je velmi subjektivní, protože každý může hodnotit jednotlivé 

faktory jiným způsobem. Je také značně zjednodušující (Blažková, 2007). 

 

Analýza SWOT byla zvolena jako nejvhodnější z uvedených nástrojů a je aplikována 

v kapitole 4.2.2. 

 

2.1.4 Marketingový mix 

 

Potom, co si společnost zvolí určitou marketingovou strategii, může se dále zabývat 

podrobnostmi marketingového mixu. Definice marketingového mixu se liší, autoři se 

v mnohém neshodnou. Kotler (2007a, s. 70) definuje marketingový mix jako „soubor 

taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových 

trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu. Možné způsoby se dělí do čtyř skupin proměnných, známých jako 4P: produktová 

politika (product), cenová politika (price), komunikační politika (promotion) a distribuční 

politika (place)“. Jednotlivé složky marketingového mixu a vše co obsahují je dále podrobně 

popsáno ve Schématu 2.2. 

 

4P 

 

Produkt – vše, co je možné nabídnout na trhu (ke koupi, použití nebo spotřebě) a může 

uspokojit určitou potřebu nebo přání. Patří zde fyzické předměty, služby, osoby, místa, 

organizace, myšlenky. 
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Cena – množství peněz požadované za produkt, nebo suma hodnot, které zákazník 

smění za vlastnictví nebo užívání produktu. Zvolit ideální cenu není jednoduché. Při jejím 

určování je nutné zohlednit výši nákladů (fixních i variabilních), musí být ovšem stanovena 

tak, aby nalezla odpovídající poptávku. 

 

Komunikace – souhrn činností, které sdělují zákazníkovi vlastnosti produktu, jeho 

přednosti a přesvědčují zákazníka k nákupu. 

 

Distribuce – všechny aktivity, které společnost podniká pro zvýšení dostupnosti 

produktu zákazníkům (Kotler, 2007a; Koráb, 2005). 

 
 

Schéma 2.2: Složky marketingového mixu 

 
Zpracováno podle Kotler (2007a) 
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2.2 Marketing ve sportu 

 

Podle trojice autorů Mullin, B. J., Hardy, S., Sutton, W. A. (2000, s. 16) „sportovní 

marketing vyznačuje všechny aktivity beroucí v úvahu podněty a přání sportovních zákazníků 

a jejich naplnění prostřednictvím směny. Sportovní marketing vyvinul 2 hlavní linie: 

marketing sportovních výrobků a služeb vztažený přímo k zákazníkům sportu a marketing 

ostatních průmyslových produktů a služeb s využitím propagace ve sportu.“ 

 

Marketingový mix ve sportu – 7P 

 

Čáslavová (2009) uvádí, že je u marketingu ve sportovním prostředí doporučováno 

využívat kromě klasických 4P rozšířenou koncepci o další 3P. Jsou to lidé (people), proces 

(process) a prezentace (presentation). Tato rozšířená koncepce marketingového mixu je 

užitečná především v oblasti sportovních služeb. 

 

Lidé 

 

Zaměstnanci podniku tvoří velkou část image firmy v oblasti služeb. Právě na jejich 

přístupu často nejvíce závisí spokojenost zákazníků se službou, ať už jde o trenéra, cvičitele 

nebo instruktora. Proto je důležité dbát na to, jak se zaměstnanci k zákazníkům chovají, jestli 

jsou vlídní, zdvořilí, jaká je úroveň jejich dovedností a nakolik jich využívají, na jejich 

prospěšnost pro firmu a její reprezentaci. 

 

Proces 

 

Tato složka představuje průběh celé služby a je členěna na jednotlivá kritéria. Doba 

obsluhy zákazníka - měla by být předem stanovena například rozvrhem sportovního zařízení. 

Zákazník má potom jasnou představu o ceně času stráveného v zařízení. Rychlost obsluhy – 

někdy je naopak důležité obsloužit zákazníka v co nejkratším čase. Doba čekání – ta by měla 

být ve sportovních službách minimální, zákazníka může odradit například čekání na 

instruktora. Forma obsluhy – může se jednat o skupinovou nebo individuální službu, 

zákazníci mohou mít rozdílné preference. Komunikace se zaměstnanci – nakolik zákazníkům 

vyhovuje přístup ze strany zaměstnanců. 
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Prezentace 

 

Především jde o celkovou image firmy a kvalitu provozovny, ve které jsou 

zákazníkům služby poskytovány. Jsou to například velikost provozovny, její vybavenost, 

komfort zákazníků, čistota. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 

Jde o fiktivní firmu založenou dvěma společníky. Do obchodního rejstříku byla 

zapsána v roce 2011 a je vedena pod názvem Snowcamping s.r.o. Základní kapitál ve výši 

200 000 Kč je již plně splacen. Společnost sídlí v Praze. 

 

Zaměřením podniku je provozování snowboardové akademie, výuka freestyle 

snowboardingu a jízdy na snowboardu. Hlavní činností je provozování zimních pobytů na 

horách s intenzivní praktickou i teoretickou výukou snowboardingu vedenou profesionálními 

instruktory. Společnost nemá žádné zaměstnance, s instruktory bude spolupracovat pouze 

sezónně formou dohody o provedení práce. 

 

3.1 Živnostenská oprávnění 

Společníci mají pro svou činnost živnostenská oprávnění uvedená v Tabulce 3.1 

(zákon č. 455/1991 Sb.). 

 

Tabulka 3.1: Živnostenská oprávnění firmy Snowcamping s.r.o. 
 

Živnostenské oprávnění č. 1 

Předmět podnikání: 
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti 
snowboardingu 

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná 

Vznik oprávnění: 11.12.2011 

Doba platnosti 
oprávnění: 

na dobu neurčitou 

 

Živnostenské oprávnění č. 2 

Předmět podnikání: 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

Druh živnosti: Ohlašovací volná 

Obory činnosti: 
- Zprostředkování obchodu a služeb 
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti 

Vznik oprávnění: 11.12.2011 

Doba platnosti 
oprávnění: 

na dobu neurčitou 
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3.2 Cíle podniku 

 

Přibližně ve tříletém časovém horizontu je cílem podniku dostat se do povědomí své 

cílové skupiny na území ČR a vytvořit si dobré jméno v kvalitě a dostupnosti poskytovaných 

služeb. Dále by měla být rozšiřována nabídka produktů. Zásadním předpokladem pro budoucí 

rozvoj je vybudování stabilního základu podniku. Proto chtějí společníci plánovat vše 

postupně, klást si splnitelné cíle, při jejichž realizaci nebude nutné se zadlužit, a získávat 

zkušenosti. 
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4 ANALÝZA MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

 

Podnik stojí na počátku své činnosti. Pro další postup je potřeba získat informace, 

které budou uplatněny při návrhu počáteční marketingové koncepce. Pro získání informací je 

tedy nutné provést marketingový výzkum a zároveň je potřeba analyzovat situaci v podniku a 

jeho okolí. 

 

4.1 Příprava marketingového šetření 

 

4.1.1 Metody marketingového šetření 

 

Metoda marketingového výzkumu 

 

Pro účely marketingového výzkumu byla zvolena metoda elektronického dotazování 

(viz Metody výzkumu v kapitole 2.1.1). Tato metoda umožňuje získat cenné informace 

výhradně pro potřeby výzkumu díky přesnému určení výběrového souboru respondentů 

(pomocí internetu lze směrovat dotazník na vybrané skupiny osob). Dotazováním jsou 

získávána primární data, která by měla mít dostatečnou vypovídající hodnotou. Data získaná 

dotazováním jsou rozebrána v kapitole 4.2.1. 

 

Metoda analýzy prostředí podniku 

 

Jako nástroj pro analýzu podniku a jeho okolí byla zvolena analýza SWOT (dle 

teoretického podkladu v kapitole 2.1.3.3). Vybrána byla na základě jednoduchosti provedení a 

poměrně dobré vypovídající hodnoty. Její pomocí jsou v kapitole 4.2.2 analyzovány zásadní 

faktory ovlivňující podnik. 
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4.1.2 Hlavní cíle marketingového šetření 

 

Cíle marketingového výzkumu 

 

Pro tvorbu marketingového mixu je zásadní identifikovat cílovou skupinu zákazníků, 

na kterou se budou marketingové aktivity primárně soustředit. Aby bylo možné maximálně 

přizpůsobit produkt potřebám zákazníků, je nutné zjistit jejich preference. Je také vhodné znát 

míru informovanosti potenciálních zákazníků o problematice a jejich předchozí zkušenosti se 

snowboardingem. Zjištění těchto faktorů je předmětem dotazování. 

 

Cíle analýzy prostředí podniku 

 

Analýza vnitřního prostředí podniku je prováděna za účelem zjištění nedostatků, které 

je potřeba eliminovat a zároveň kvalit, na kterých by měl podnik stavět. Analýza okolí 

podniku prozradí hrozící nebezpečí, jemuž je třeba čelit, ale také možnosti, kterých lze využít. 

Zjištěné výsledky analýzy SWOT budou dále využity při marketingovém plánování.  

 

4.2 Realizace marketingového šetření 

 

4.2.1 Dotazníkové šetření 

 

Obsahová stránka dotazníku byla vytvářena v únoru 2012. Použit byl zejména 

teoretický podklad z kapitoly 2.1.1.1. 

 

Sestavený dotazník (viz Přílohu č. 1) obsahoval patnáct otázek. Skládal se ze čtrnácti 

otázek uzavřených a jedné otevřené, která byla nepovinná. U devíti z uzavřených otázek byla 

povolena pouze jediná možnost odpovědi, čtyři měly charakter jedné nebo více odpovědí. 

Jedna otázka byla sestavena tak, že měl respondent za úkol seřadit faktory podle důležitosti ve 

škále 1-8. 

 

Otázky č. 1-6 byly identifikační. Pomocí těchto otázek bylo nutné zjistit některé 

informace o respondentovi (aniž by se jakkoliv dotkly jeho důvěrných osobních údajů)           
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a specifikovat cílovou skupinu. Dále byly zařazeny otázky 7 a 8 jako otázky filtrační, tzn. 

byly využity ke třízení respondentů do určitých skupin. Ostatní otázky byly dále kladeny za 

účelem zjištění preferencí respondentů, jejich názorů na danou problematiku a míry 

zainteresovanosti. Vše je velmi důležité pro tento marketingový výzkum, zejména pak při 

tvorbě samotného produktu a celého marketingového mixu. 

 

Sestavený dotazník byl nejprve podroben pilotáži, 3 zkušební respondenti měli za úkol 

dotazník vyplnit a sepsat všechny námitky a připomínky k jeho obsahu a pochopení otázek. 

Po tomto otestování prošel malou úpravou a mohl být spuštěn do provozu. 

 

Jako způsob kontaktu s respondenty byl zvolen internet. Dotazník byl spuštěn na 

serveru www.vyplnto.cz, kde může respondent dotazník přímo vyplnit a odeslat. Následně 

byly rozeslány odkazy na tento dotazník především na diskusní fóra serverů se 

snowboardovou tématikou4 a mezi snowboardisty z Moravy a Slezska. Účelem bylo, aby se 

dotazník dostal do rukou respondentům, kteří mají něco společného se snowboardingem. 

Dotazování probíhalo od 27. 2. do 28. 3. 2012 a celý dotazník vyplnilo 75 respondentů. Jeho 

návratnost byla 55.1 %. 

 

Otázka č. 1: Věk 

 

Otázka č. 1 byla zodpovězena následovně (viz Graf 4.1.) Nejvíce dotázaných mělo 

mezi 18 a 30 lety (61 respondentů, 81,33 procent). Dále mládež do 17 let (8 respondentů, 

10,67 procent) a mezi 31 a 40 lety mělo 5 respondentů (6,67 procent). Od 41 do 50 let neměl 

nikdo a nad 50 let jeden respondent (1,33 procent). Tato otázka byla kladena za účelem 

zjištění, v jakém věkovém rozmezí se přibližně pohybuje cílová skupina. Z odpovědí je 

zjevné, že mezi dětmi a osobami nad 30 let je potenciálních zákazníků minimum, proto je 

vhodné se soustředit především na skupinu mezi 18-ti a 30-ti lety. Nelze přesně určit 

průměrný věk respondentů, odhadem je okolo 24,2 let, je tedy velice nízký. 

                                                 
4 Dotazník byl umístěn například na webových stránkách www.freeride.cz a na diskusní fórum o snowboardingu 
na www.seznam.cz. 
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Graf 4.1: Otázka č. 1 
 

 
 

Otázka č. 2: Pohlaví 

 

Výsledky 2. otázky (viz Graf 4.2) ukazují, že 27 z dotázaných byly ženy (36 procent) a 

mužů bylo 48 (64 procent). Procenta přibližně odpovídají poměru zastoupení obou pohlaví 

v tomto sportu, tzn. není to čistě mužský sport, ale procento žen je nižší, přibližně jedna 

třetina. V každém případě je potřeba nabídku zaměřit i na ženy. 
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Graf 4.2: Otázka č. 2 
 

 
 

 

Otázka č. 3: Oblast bydliště 
 

Tato otázka byla víceméně kontrolní (viz Graf 4.3), Byla zvolena proto, aby bylo 

jasné, kam všude se dotazník dostal. Podle výsledků nemá oblast bydliště žádnou 

opodstatnitelnou závislost na jiných otázkách. Největší procento osob, ke kterým se dotazník 

dostal, bydlí v oblasti severní Moravy a Slezska (47 respondentů, 62,67 procent). Zastoupení 

ostatních oblastí České republiky je poměrně nízké a 3 respondenti (4 procenta) byli ze 

zahraničí. 
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Graf č. 4.3: Otázka č. 3 
 

 
 

Otázka č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Na otázku č. 4 ohledně nejvyššího dosaženého vzdělání byly zjištěny následující 

odpovědi (viz Graf 4.4). Velmi vysoké procento dotazovaných (48 respondentů, 64 procent) 

mělo ukončenou střední školu. Vysokou školu vystudovalo 14 respondentů (18,67 procent) a 

9 má za sebou zatím pouze základní školu (12 procent). Vyučeni byli pouze 3 (4 procenta) jen 

jeden respondent vystudoval vyšší odbornou školu (1,33 procent). 

 

Je nutné zmínit vzájemnou závislost výsledků otázek 4 a 5. Otázka č. 5 byla 

směřována na ekonomický status respondentů. Například všichni respondenti, kteří zvolili u 

otázky č. 4 odpověď „základní škola“ mají ekonomický status student. V případě odpovědi 

„učiliště“ jsou všichni respondenti zaměstnaní. 32 respondentů ze 48, kteří vystudovali střední 

školu, jsou studenty. S tím samozřejmě souvisí výše příjmů respondentů (viz otázka č. 6), což 

je důležité hledisko. Například výše příjmů respondentů, kteří zvolili v otázce číslo 5 

odpověď student (47 osob), je ze 79 procent 0-5 000 Kč, což je pro podnik velmi nepříznivý 
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výsledek. Znamená to, že vysoké procento respondentů má nulový nebo velice nízký příjem 

(viz otázka č. 6). 

 
Graf 4.4: Otázka č. 4 

 

 
 

 

Otázka č. 5: Ekonomický status 
 

Již zmíněná otázka č. 5 přinesla tyto výsledky. 47 respondentů (62,67 procent) jsou 

studenty. Zaměstnaných je 21 (28 procent) a 4 osoby podnikají (5,33 procent). Nezaměstnaní 

jsou pouze 3 (4 procenta). Vše je zachyceno na Grafu 4.5.  

 

Podle ekonomického statusu je možné z části odhadnout, v jaké je respondent finanční 

situaci. Velice nízké procento nezaměstnaných je samozřejmě pozitivum, ovšem vysoké 

procento studentů s minimálním nebo žádným příjmem, jež tvoří největší část cílové skupiny, 

je komplikací. Pokud ale bude současná (zatím studující) generace snowboardistů5 

v budoucnu pracujícími osobami, může zde vyvstat za několik let velká výhoda. 

 

 

                                                 
5 Odhadováno podle grafu č. 1, kde je poukazováno na 81 procent respondentů ve věku 18-30 let. 
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Graf 4.5: Otázka č. 5 
 

 
 

 

Otázka č. 6: Výše příjmů 
 

Otázka č. 6 je podstatná zejména v souvislosti s finanční dostupností produktu. 

Odpovědi dopadly podle Grafu 4.6 následovně. Příjmy více než poloviny respondentů se 

pohybují mezi 0 a 5 000 Kč (39 respondentů, 52 procent). Z toho 37 osob jsou studenti a 2 

nezaměstnaní. Velké procento respondentů s tak malým příjmem je negativní, ovšem důležité 

zjištění. Je třeba na toto při tvorbě produktu a ceny přihlédnout. 12 z dotázaných uvedlo, že se 

jejich příjem pohybuje mezi 6 a 10 000 Kč (16 procent) a 8 osob má příjmy mezi 16 a 20 000 

Kč (10,67 procent). Dále je u 6 respondentů výše příjmů mezi 11 a 15 000 Kč (8 procent) a 

rovněž 6 respondentů uvedlo 21 až 30 000 Kč. Pouze tři mají příjmy nad 40 000 Kč (4 

procenta) a jeden 31 až 40 000 Kč (1,33 procent). Pro zajímavost je průměr příjmů všech 

respondentů odhadován na pouhých 10 250 Kč. 
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Graf 4.6: Otázka č. 6 
 

 
 

 

Otázka č. 7: Věnujete se snowboardingu? 
 

7. otázka rozčlení respondenty na ty, kteří již snowboarding provozují nebo chtějí a ty, 

kteří o něj zájem nemají. Podle výsledků v Grafu 4.7 již jezdí na snowboardu 54 respondentů 

(což je 72 procent), tedy poměrně hodně. 10 jezdit začíná (13,33 procent) a 9 respondentů (12 

procent) má v plánu začít. Velice příznivý výsledek tedy je, že pouhé 2 osoby (2,67 procent) 

vůbec nechtějí jezdit na snowboardu, kdežto 73 z dotázaných (celých 97,33 procent) patří 

mezi potenciální zákazníky. 
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Graf 4.7: Otázka č. 7 
 

 
 

 

Otázka č. 8: Jakému druhu snowboardingu se věnujete? 

 

U otázky č. 8 bylo možné zvolit nejméně jednu a nejvíce tři odpovědi. Cílem bylo 

zjistit, kterým druhům jízdy na snowboardu se respondenti věnují. Jak je zřejmé z Grafu 4.8, 

respondentů, kteří na snowboardu jezdí na sjezdovkách, je 55 a to činí 73,33 procent ze všech 

dotázaných. Jízdu v prachovém sněhu provozuje 41 dotazovaných (54,67 procent z celku) a 

do snowparků se pouští 31 respondentů (41,33 procent). 11 osob, které tvoří 14,67 procent z 

dotázaných, na snowboardu nejezdí vůbec. 

 

Respondentů, kteří na snowboardu jezdí, je tedy 64. Téměř 86 procent z nich má 

v oblibě jízdu na sjezdovkách. Další v pořadí oblíbenosti je prachový sníh (64,06 procent 

snowboardistů) a nejméně jezdců využívá snowparky (47,69 procent jezdců). 23 dotázaných 

například zvolilo všechny tři odpovědi (jízdu na sjezdovce, v prašanu i ve snowparku). 
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Graf 4.8: Otázka č. 8 
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Otázka č. 9: Využili jste někdy snowboardovou školu? 

 

Podle odpovědí na otázku č. 9 je možné zjistit, jaké mají respondenti zkušenosti se 

snowboardovými školami (což se hodně týká podnikatelského záměru podniku) a jaký k nim 

zaujímají postoj (viz Graf 4.9). 

 

Negativním zjištěním je, že 49 respondentů (65,33 procent) vůbec nechtějí školu 

navštívit. Naopak 15 respondentů (20 procent) školu již navštívilo a byli spokojeni a 7 (9,33 

procent) to má v plánu. 3 dotázaní (4 procenta) mají rodinného příslušníka, kterého přihlásili 

nebo chtějí přihlásit do snowboardové školy. Jeden respondent po návštěvě spokojen nebyl, 

což je proti 15-ti respondentům s pozitivní zkušeností dobrý výsledek. 
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Graf 4.9: Otázka č. 9 
 

 
 

 

Otázka č. 10: Které české webové portály se snowboardovou tématikou navštěvujete 

nejvíce, včetně e-shopů? 

 

10. otázka byla zařazena pro zjištění preferovaných serverů a internetových obchodů 

týkajících se snowboardingu. Seznam preferovaných serverů může být využit nyní i 

v budoucnu především pro umístění reklamy. Otázka byla nepovinná, ale odpovědělo na ni 35 

respondentů a mnozí vypsali celou řadu webových stránek. Všechny odpovědi jsou seřazeny 

dle četností v Příloze č. 2. 

 

Otázka č. 11: Slyšeli jste někdy o snowboardovém kempu? (výukový snowboardový 

pobyt) 

 

V následující 11. otázce (viz Graf 4.10) jde o zjištění informovanosti o problematice. 

Pojem snowboardový kemp zná 47 dotázaných (62,67 procent), to je dobrý výsledek. Téměř 

dvě třetiny respondentů mají ponětí o pojmu snowboardový kemp a je proto zřejmé, že pro ně 
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bude nabídka lépe srozumitelná. Je ale samozřejmě důležité dobře informovat i méně 

zainteresované osoby a osvětlit jim, co tento sportovní pobyt obnáší. 

 

Graf 4.10: Otázka č. 11 
 

 
 

 

Otázka č. 12: V případě, že byste se chtěli zúčastnit snowboardového kempu (nebo 

jiného zimního pobytu), kde byste nejvíce sháněli informace? 

 

Tato otázka byla zařazena pro zjištění preferencí respondentů při získávání informací o 

podobných produktech (viz Graf 4.11). Informace o zimních pobytech a podobných aktivitách 

lze získávat různě, nejčastějším způsobem pro zveřejnění nabídky zákazníkům bývá internet a 

nabídkové katalogy. Někteří poskytovatele provozují i kamenné pobočky, kde lze získat 

informace a případně podepsat smlouvu. Spousta lidí internetu nedůvěřuje a vše raději řeší na 

pobočkách, jiní naopak dají jedině na předchozí doporučení známých. V případě tohoto 

dotazníku dopadly preference následovně. 54 respondentů (72 procent) upřednostňuje 

informace z internetu, což je pravděpodobně ovlivněno mladším věkem respondentů, jež více 

využívají internet. 18 dotázaných si nejraději nechá zimní pobyt doporučit od svého okolí (24 

procent). Pouze 3 osoby (4 procenta) preferují pro tyto zimní aktivity jen nabídky cestovních 

kanceláří. 
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Znamená to, že 72 procent respondentů lze oslovit snadno pomocí internetové nabídky 

a 24 procent až po prověření podniku časem a spokojenými zákazníky, kteří pobyt doporučí. 

Zbylé 4 procenta oslovit nelze, protože podnik není cestovní kanceláří a ani nemá žádné 

kamenné pobočky. Vzhledem k uvedeným výsledkům však ale nemá smysl ani žádné 

pobočky zřizovat. 

 

Graf 4.11: Otázka č. 12 
 

 

 

Otázka č. 13: Seřaďte faktory podle důležitosti při volbě kempu. 

 

U 13. otázky šlo o seřazení jednotlivých faktorů snowboardového kempu podle toho, 

jakou jim respondent přiřazuje důležitost. Respondent musel tedy u každého faktoru určit 

jedinečné pořadí v rozsahu 1-8 (1 = nejdůležitější). Výsledek je zachycen v Tabulce 4.1. 

 

Cena se očekávatelně umístila ve volbě respondentů na prvním místě (průměrné 

pořadí ceny bylo 2,4), je pro ně tedy nejdůležitějším faktorem při výběru pobytu. Hned za 

cenou se umístila atraktivita místa pobytu (průměrné pořadí 2,76). Na třetí příčce v důležitosti 

je podle respondentů kvalita ubytování a stravování (průměrné pořadí 4,21). Na pátém místě 

(podle průměrného pořadí 4,52) následuje kvalita a množství předem poskytnutých informací. 
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Možnosti dalšího vyžití jsou podle respondentů na šesté příčce (průměrné umístění 5,28). 

Možnosti vlastní dopravy do místa pobytu nebyl přikládán příliš velký význam, umístila se 

jako sedmá (průměrné pořadí 6,12). Na poslední, osmé příčce skončila možnost zapůjčení 

vybavení (průměrně 7,31). Otázka č. 13 je poměrně rozsáhlá a lze z ní zjistit mnoho 

podstatných informací, proto je vhodné zpracovat podrobnější rozbor (viz níže). 

 

Podle zjištění je tedy pro respondenty prvním vodítkem pro výběr produktu cena. 

Proto musí být konkurenceschopná. 

 

Výběr zajímavého místa pobytu je také důležitým faktorem při sestavování nabídky, 

protože je u dotázaných na druhém místě. 

 

Po stránce důvěryhodnosti, která je u respondentů na poměrně vysokém třetím místě, 

bude mít podnik zpočátku problém, protože je na trhu nový a důvěryhodnost bude nutné 

budovat postupně. 

 
Ubytování (případně stravování) si bude moci zákazník zařídit sám. Pro zájemce bude 

podnik ubytování zprostředkovávat a to za co nejvýhodnější cenu. Vzhledem ke čtvrtému 

místu v preferencích není pro respondenty kvalita ubytování a stravování úplně zásadní, proto 

bude při sjednávání ubytování brán ohled především na cenu. 

 

V otázce kvality a množství poskytnutých informací o pobytu by neměl být problém, 

zvláště vzhledem k tomu, že bude využíván primárně internet. Komunikace prostřednictvím 

internetu je poměrně rychlá a snadná, navíc bude vše k nabídkám přesně popsáno na 

webových stránkách podniku. 

 

S možnostmi dalšího vyžití souvisí samozřejmě i výběr místa pobytu. Pokud jde o 

atraktivní a hodně navštěvovanou zimní destinaci, na výběr je více možností večerního vyžití, 

obchodů, bazénů apod. Také v samotném ubytování jsou často poskytovány podobné služby. 

Respondenti ale tento faktor označili jako méně důležitý, proto pravděpodobně nebude nutné 

volit například hotel s bazénem. 

 

Možnost vlastní dopravy umístili respondenti na předposlední příčku, znamená to, že 

pro ně není příliš zásadní, zda pojedou společně např. nějakým zájezdovým autobusem, nebo 
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si zorganizují cestu sami. Vzhledem k tomu, že budou v nejbližší době kempy organizovány 

jen v tuzemsku, není nutné řešit dopravu. Pravděpodobně nebude pro zákazníky problém se 

do destinace dostat. 

 

O zapůjčení vybavení neprojevili dotázaní zájem, podnik tuto službu tedy vůbec 

nebude zařazovat do své nabídky. 

 
Tabulka 4.1: Otázka č. 13 

 

Odpověď Průměrné pořadí 

Cena 2.4 

Atraktivita místa pobytu (např. vyhlášené středisko) 2.76 

Důvěryhodnost poskytovatele výuky 3.4 

Kvalita ubytování, stravování  4.21 

Kvalita a množství předem poskytnutých informací 4.52 

Možnosti dalšího vyžití  5.28 

Možnost vlastní dopravy 6.12 

Možnost zapůjčení vybavení 7.31 

 
 

Otázka č. 14: Jakou délku pobytu byste zvolili? (zájezd v rámci ČR, včetně dne příjezdu 

a odjezdu kdy výuka neprobíhá) 

 

Aby bylo možné vytvořit co nejideálnější produkt, byla zvolena i otázka na 

preferovanou délku výukového pobytu (otázka č. 14, viz Graf 4.12). Skoro polovina 

respondentů by si zvolila týdenní pobyt (36 respondentů, 48 procent). Pobyt na pět dní volilo 

22 respondentů (29,33 procent), 16 osob by si vybralo desetidenní pobyt (21,33 procent) a na 

čtrnáctidenní pobyt by chtěla jet pouze 1 osoba (1,33 procent). 

 

Největší procento volilo sedmidenní výukový pobyt, jde o 5 výukových dní a 6 

noclehů. Jeden den připadá na příjezd a ubytování a jeden na sbalení a odjezd z destinace. 

Zatím tedy podle preferencí respondentů podnik zařadí do nabídky právě tuto délku pobytu. 

 

 

 



 

 42 

Graf 4.12: Otázka č. 14 
 

 

 

Otázka č. 15: Co byste se na kempu především chtěli naučit/zdokonalit? 

 

Poslední, 15. otázka byla zvolena za účelem zjištění, co by se respondenti na kempu 

nejraději učili. Tyto informace pomůžou podniku sestavit výuku na kempu v rámci možností 

tak, aby byla zajímavá pro všechny zúčastněné. Respondenti měli možnost zvolit nejméně 

jednu, nejvýše čtyři odpovědi. 

 

Podle Grafu 4.13 je zřejmé, že 8 procent respondentů (6 osob) nemá zájem se zúčastnit 

výukového pobytu vůbec. Nejvíce respondentů má zájem se učit nebo zdokonalovat techniku 

jízdy na snowboardu (41 osob, 54,67 procent). 39 dotázaných (52 procent) by se chtělo naučit 

nebo zdokonalit základy techniky freestyle a stejný počet respondentů by se rádo učilo i nové 

a těžší triky. Sjezd ve volném terénu by si chtělo zkusit 30 z oslovených (40 procent). 

 

Nejlepší tedy bude zaměřit se na tři nejvýše umístěné možnosti. Až v případě 

budoucího rozšiřování nabídky by se dal zařadit v závislosti na podmínkách sjezd ve volném 

terénu. 
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Graf 4.13: Otázka č. 15 
 

 
 

 

4.2.2 Analýza SWOT 

 
V matici analýzy SWOT (viz Tabulka 4.2) jsou rozepsány jednotlivé faktory 

ovlivňující existenci a působení firmy na trhu. Ty jsou rozděleny dle kapitoly 2.1.3.3. 

 
Tabulka 4.2: SWOT matice 

 
SWOT matice 
Silné stránky 
 

- znalosti oboru, kvalifikace 
- zdraví podniku 
- flexibilita 
- individuální přístup 
- kontakty v oboru 
- mladý kolektiv 
- nízké náklady na mzdy 
- nízké náklady na provoz podniku 

Slabé stránky 
 

- nováček na trhu 
- žádné povědomí mezi zákazníky 
- malá šíře nabídky 
- žádné zkušenosti 

Příležitosti 
 

- vysoký potenciál trhu 
- nízké počáteční investice 
- možnost navázat spolupráci s podniky 

v oboru 
- široké možnosti dalšího rozvoje 
- snadné rozšiřování povědomí o 

podniku 
- možnost získat konkurenční výhodu 

v ceně 

Hrozby 
 

- konkurence se silnou pozicí 
- nízké příjmy cílové skupiny 
- problém se získáním úvěru 
- závislost na počasí 
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Silné stránky 

 

Znalosti oboru, kvalifikace – vedení podniku se dlouhodobě pohybuje v oboru, vlastní 

licenci pro tuto činnost akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Zároveň má vystudován bakalářský studijní obor Sportovní management. 

 

Zdraví podniku – podnik je mladý, dynamický, nemá žádné dluhy a problémy. 

 

Flexibilita – protože je podniky malý, dokáže snadno a rychle reagovat na změny 

v jeho okolí a přizpůsobit se. 

 

Individuální přístup – pro maximální spokojenost zákazníků lze bez problémů řešit 

jejich požadavky individuálně. 

 

Kontakty v oboru – dobré vztahy v odvětví mohou podniku dopomoct k určitým 

výhodám a k navázání spolupráce. 

 

Mladý kolektiv – přináší do podniku nové myšlenky, je přizpůsobivý. 

 

Nízké náklady na mzdy – pracovníci jsou zaměstnáváni pouze sezónně, po zbytek 

roku jsou náklady na mzdy nulové. 

 

Nízké náklady na provoz podniku – není nutné provozovat žádné kanceláře apod., 

veškerý styk se zákazníky bude probíhat prostřednictvím internetu, provozní náklady jsou 

tedy minimální. 

 

Slabé stránky 

 

Nováček na trhu – potrvá nějakou dobu než si podnik vybuduje určitou pozici mezi 

konkurenty. 
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Žádné povědomí mezi zákazníky – je možné, že bude podnik z počátku budit 

nedůvěru. 

 

Malá šíře nabídky – jako nový podnik si nemůže dovolit nabízet širokou škálu 

produktů, naopak raději jeden, ale kvalitní. 

 

Žádné zkušenosti – společníci nemají předchozí zkušenosti s podnikáním. 

 

Příležitosti 

 

Vysoký potenciál trhu – daný trh se poměrně rychle rozrůstá, jeho vývoj je příznivý 

pro budoucnost podniku. 

 

Nízké počáteční investice – společníci nepotřebují nic budovat, pouze nakoupit 

základní vybavení pro svou činnost. 

 

Možnost navázat spolupráci s podniky v oboru – mnoho podniků v daném odvětví 

vzájemně spolupracuje a podporuje se, například vzájemným umisťováním reklamy a nabídky 

protislužeb. 

 

Široké možnosti dalšího rozvoje – trh poskytuje dobré příležitosti pro budoucí růst 

podniku, především pomocí diverzifikace produktu a pronikání na nové trhy. 

 

Snadné rozšiřování povědomí o podniku – produkt lze dostat poměrně rychle do 

povědomí cílové skupiny díky internetu a správné reklamní strategii. 

 

Možnost získat konkurenční výhodu v ceně – stěžejním znakem produktu je 

(především ze začátku) dostupná cena, ve které by mohl podnik překonat konkurenci. 
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Hrozby 

 

Konkurence se sinou pozicí – konkurenčních produktů na českém trhu není mnoho, 

ale některé z nich mají tradici a velice dobré jméno mezi zákazníky. 

 

Nízké příjmy cílové skupiny – podle výsledků marketingového výzkumu se příjmy 

cílové skupiny pohybují poměrně nízko, z tohoto je nutné vycházet. 

 

Problém se získáním úvěru – vzhledem k tomu, že je podnik nový a nedůvěryhodný, 

může nastat problém se získáním úvěru v případě jeho potřeby. 

 

Závislost na počasí – ze zaměření podniku je jeho závislost na počasí evidentní a 

v případě nepříznivých podmínek (především nedostatku sněhu) mohou nastat závažné 

komplikace. 

 

4.3 Shrnutí marketingového šetření 

 

Shrnutí marketingového výzkumu 
 

Účel marketingového výzkumu provedeného prostřednictvím dotazování byl splněn, 

přinesl výsledky s dostatečnou vypovídající hodnotou. Po podrobném rozboru jednotlivých 

otázek lze vyvodit veškeré požadované závěry (dle kapitoly 4.1.2). Pomocí výzkumu byla 

především identifikována cílová skupina, zjištěny preference zákazníků a jejich 

informovanost a zkušenosti.  

 

Cílová skupina je charakteristická věkem přibližně mezi 18 a 30-ti lety, patří zde 

osoby obou pohlaví. Z velké části jsou to studenti, zejména vysokých škol. Často mají 

poměrně nízké příjmy. 

 

Preference potenciálních zákazníků jsou následující. Informace o zimních pobytech na 

horách by nejčastěji hledali na internetu. Při výběru snowboardového kempu by se nejdříve 

řídili podle ceny, dále atraktivity místa pobytu a důvěryhodnosti poskytovatele. Nejčastěji by 
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volili sedmidenní pobyt. Nejraději by na kempu trénovali techniku samotné jízdy a učili se 

základní i těžší snowboardové triky. 

 

Dvě třetiny dotázaných již slyšelo o snowboardovém kempu. Zkušenosti respondentů 

jsou takové, že tři čtvrtiny z nich již jezdí na snowboardu a to nejčastěji po sjezdovkách. 

Většina dotázaných nemá žádné zkušenosti se snowboardovou školou. 

 

Shrnutí analýzy prostředí podniku 

 
Analýza SWOT byla zpracována na základě předpokládané pozice podniku v reálném 

prostředí. Pomocí analýzy byly specifikovány jednotlivé aspekty ovlivňující podnik zevnitř a 

zvenčí (viz Tabulka č. 4.2). Získaných informací lze využít při marketingovém postupu nyní i 

v budoucnu. Účel analýzy byl tedy splněn. 
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5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, NÁVRHY A 

DOPORUČENÍ 

 

Úkolem této kapitoly je zvolit konkrétní plán a navrhnout koncepci marketingového 

mixu pro dosažení stanovených cílů podniku. 

 

5.1 Návrh marketingové strategie 

 

Z vybraných strategií dle Ansofa v kapitole 2.1.2.1 je pro podnik nejlépe aplikovatelná 

strategie proniknutí na trh. Spočívá v kvalitě a intenzitě marketingové činnosti. Jejím 

výsledkem může být častější využívání služeb podniku zákazníky, také získání zákazníků 

dosud využívajících služeb konkurence, nebo přesvědčení úplně nových zákazníků, kteří tyto 

služby nikdy nevyužívali. Jde tedy o celkové zvýšení podílu firmy na trhu. 

 

Marketingová činnost by měla být soustředěna na podporu prodeje před zimní 

sezónou, lákavou cenu a v neposlední řadě kvalitu poskytovaných služeb. V rozvojové fázi 

podniku a při zavádění nového produktu je nutné především rozšiřovat povědomí o produktu 

a získat co největší tržní podíl, zpočátku bude tedy potřeba minimalizovat cenu na úkor zisků. 

S ohledem na tyto zásady je dále sestaven marketingový mix v kapitole 5.2. 

 

5.2 Návrh marketingového mixu 

 

Koncepce marketingového mixu, která je nastíněna v kapitole 2.1.4, je nyní 

aplikována na konkrétní potřeby podniku. Nejedná se o přesně zpracovanou koncepci, ale 

pouze nástin možnosti, která se jeví jako ideální. Při sestavování marketingového mixu je 

využíváno zejména informací zjištěných při marketingovém výzkumu a analýze podniku. 
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5.2.1 Produkt 

 

Podnik se rozhodl ze začátku zaměřit na jediný, ovšem dobře zpracovaný produkt. 

Zákazníkům bude nabízen pobyt s následujícími parametry. 

 

Služby budou poskytovány v období přibližně od poloviny ledna do poloviny března. 

V tomto období je malá pravděpodobnost ohrožení vlivem špatného počasí (tzn. nedostatek 

sněhu, příliš vysoké teploty). 

 

Jako lokalita pro provozování služeb byly zvoleny Krkonoše. Přesné místo bude 

vybráno až po domluvě před začátkem sezóny. Musí být dostatečně atraktivní pro zákazníky, 

ale zároveň cenově dostupné (ceny za permanentky, pronájem prostor pro výuku a výhodné 

ceny ubytování). Je třeba pronajmout na dva měsíce část snowparku mírnější obtížnosti, 

v blízkosti kterého bude vlek a také sjezdovka pro zdokonalování jízdních technik. 

 

Ideální počet osob na jeden pobyt se bude pohybovat okolo patnácti, účastníci budou 

rozděleni na dvě části dle úrovně pokročilosti. Každou skupinu povede jeden instruktor. 

 

Ubytování si každý může zařídit sám, pro zájemce bude podnik zprostředkovávat 

ubytování v ubytovacím zařízení poblíž sjezdovky za zvýhodněnou cenu. Cena celkového 

pobytu bude tedy stanovena ve dvou variantách - včetně ubytování a bez ubytování. 

V ubytovacím zařízení bude samozřejmě možnost si individuálně objednat polopenzi. Bude 

zde společenská místnost využívaná pro večerní přednášky a video coaching. Účastníci 

ubytovaní jinde by tedy museli večer docházet. Ve společenské místnosti nesmí chybět DVD 

přehrávač nebo data projektor pro potřeby výuky. 

 

Harmonogram celého týdne pobytu bude vypadat tak, že první den odpoledne 

účastníci dorazí na místo a ubytují se, již první den taky proběhne první setkání všech 

účastníků ve společenské místnosti. Druhý až šestý den bude probíhat výuka vždy dvě hodiny 

dopoledne (10 – 12 hod.), následuje hodinová pauza na oběd a odpolední výuka (13 – 15 

hod.). Účastníci budou mít možnost kdykoliv i mimo výuku využívat snowpark nebo jezdit na 

sjezdovce. Obsahem výuky na svahu je praktické trénování triků či jízdy podložené vždy 

teorií dle mezinárodní metodiky. Jezdci budou natáčeni a fotografováni pro účely výuky         



 

 50 

a dokumentace. Okolo 19. hodiny bude vždy schůzka ve společenské místnosti, která potrvá 

podle okolností jednu až dvě hodiny. Zde budou probírána témata ohledně samotného ježdění 

jednotlivých účastníků, bude probíhat video coaching a nebudou chybět přednášky o 

bezpečnosti, správném výběru snowboardu, péči o něj apod.. Pobyt bude končit sedmý den 

dopoledne, kdy si před odjezdem všichni účastníci mohou vyzvednout certifikát o 

absolvování výuky a rozloučit se. 

 

Výuka bude zaměřena primárně na freestyle, ale dle individuální situace a úrovně 

účastníků lze vyučovat i základní jízdu na svahu. Vyučovat budou dva instruktoři vlastnící 

platnou licenci pro výuku snowboardingu i freestyle snowboardingu s alespoň dvouletou praxí 

výuky. 

 

Konkrétní podmínky pobytu budou sepsány ve smlouvě, která bude v dostatečném 

předstihu podepsána oběma stranami (zákazníkem či jeho zákonným zástupcem a 

poskytovatelem služby). Přibližně měsíc předem bude požadována záloha, tvořící asi 

polovinu ceny a druhá část ceny bude doplacena alespoň týden před zahájením pobytu 

převodem na bankovní účet podniku. Podmínkou účasti bude vlastní vybavení včetně 

ochranné helmy, doporučen bude páteřový chránič. 

 

Při organizaci pobytu bude k zákazníkům vždy přistupováno individuálně dle jejich 

potřeb, společníci se budou snažit vyhovět všem požadavkům. 

 

5.2.2 Cena 

 

5.2.2.1 Kalkulace nákladů 

 

Níže v Tabulce 5.1 je nastíněna přibližná kalkulace nákladů pro daný produkt, která by 

měla sloužit jako orientace pro jejich budoucí přesné vyčíslení. Údaje použité v tabulce byly 

zjištěny převážně pomocí dotazování konkrétních poskytovatelů služeb. V ideálním případě 

by se mělo za jednu sezónu zúčastnit kempu okolo 120-ti zákazníků (ideální počet je okolo 

15-ti účastníků na jeden týden, kempy budou probíhat 2 měsíce, tj. 8 týdnů), proto je právě 

s tímto počtem kalkulováno. 
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Tabulka 5.1: Kalkulace nákladů 
 

Kalkulace nákladů 
Položka Náklady/rok Náklady/zákazník 
Fixní náklady 
Pronájem části snowparku 50 000 Kč 417 Kč 
Výpočetní technika, 
videokamera a fotoaparát 

20 000 Kč 167 Kč 

Poplatky za webové stránky 500 Kč 4 Kč 
Reklama 10 000 Kč 83 Kč 
Variabilní náklady 
Odměna instruktorům 63 360 Kč 528 Kč 
Skipas pro zákazníky a 
instruktory 

204 000 Kč 1 700 Kč 

Cestovné a ubytování pro 
organizátora a instruktory 

40 800 Kč 340 Kč 

Celkem 388 660 Kč 3 239 Kč 
 

 

Některé činnosti si společníci provádějí sami, ty nejsou vyčísleny v kalkulaci 

(například tvorba webových stránek, marketing, účetnictví apod.). 

 

Fixní náklady 

 

Pronájem části snowparku – v menším středisku, na 2 měsíce (i s údržbou v ceně), 

přibližně 25 000 Kč na 1 měsíc. 

 

Výpočetní technika, videokamera a fotoaparát – suma ročních odpisů pro počítač, 

tiskárnu, telefon, dále drobný spotřební materiál, videokamera a fotoaparát pro účely výuky; 

celkem asi 20 000 Kč. 

 

Poplatky za webové stránky – poplatek za doménu a za údržbu webových stránek   

500 Kč ročně. 

 

Reklama – zejména na internetových portálech před a v průběhu zimní sezóny   

10 000 Kč. 
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Variabilní náklady 

 

Odměna instruktorům – 120 Kč na hodinu výuky, 6 hodin denně, 5 dní výuky, 2 

instruktoři; navíc k odměně příspěvek na stravu každému instruktorovi ve výši 360 Kč na celý 

pobyt. 

 

Skipas pro zákazníky a instruktory – 300 Kč na osobu na den (při dojednané 

množstevní slevě), 5 dní výuky, 15 zákazníků a 2 instruktoři. 

 

Cestovné a ubytování pro organizátora a instruktory – ubytování při dojednané 

množstevní slevě 250 Kč na osobu na noc, 6 nocí; cestovné 200 Kč na osobu z Prahy (podnik 

sídlí v Praze, předpokladem je že instruktoři také) do Krkonoš a zpět; celkem 3 osoby. 

 

Výsledné náklady 

 

Kalkulace v Tabulce 5.1 je provedena pro variantu pobytu bez ubytování. Náklady na 

jednoho účastníka podle provedené kalkulace činí 3 239 Kč. Kalkulace nákladů pro pobyt 

včetně zajištěného ubytování by zahrnovala navíc částku 1500 Kč, je to cena na 6 nocí pro 

jednu osobu. Celkem tedy náklady včetně ubytování na jednoho účastníka činí 4 739 Kč. 

 

5.2.2.2 Tvorba ceny 

 

Nejnižší ceny konkurence se dle průzkumu u podobných produktů pohybují okolo      

1 200 Kč za jeden den výuky. Zahrnuto je obvykle ubytování, výuka a permanentka, tedy 

totéž co v nabídce firmy Snowcamping s.r.o. Pro dosažení konkurenční výhody by měla být 

cena stanovena o něco níže než u srovnatelného produktu konkurence. Výuka bude probíhat 5 

dní, cena včetně ubytování by tedy neměla překročit 6 000 Kč. 

 

Pobyt s ubytováním 

 

Aby nebyla překročena cena konkurence, byla stanovena na 5 990 Kč. Při této ceně 

vychází marže na 1 251 Kč na jednoho zákazníka a jeden pobyt. 
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Pobyt bez ubytování 

 

U pobytu nezahrnujícího ubytování by měla tedy cena být o 1 500 Kč nižší, tj.             

4 490 Kč. Marže by i v tomto případě činila 1 251 Kč na jednoho zákazníka. 

 

5.2.3 Komunikace 

 

Reklama 

 

Prozatím bude veškerá reklama umístěna na internetových portálech, především těch, 

které zmínili respondenti v dotazníku. V době těsně před zahájením sezóny je potom vhodné 

umístit letáky a plakáty například v obchodech se snowboardovým vybavením. Všude bude 

zmíněna webová adresa podniku. 

 

Podpora prodeje 

 

Velice vhodná aktivita na podporu prodeje je vytvoření stránky firmy na sociálních 

sítích. Takto lze zdarma a rychle rozšířit povědomí o firmě, jejím produktu a informovat své 

potenciální zákazníky o připravovaných novinkách a aktivitách. 

 

5.2.4 Distribuce 

 

Zákazník může v případě zájmu o pobyt vyplnit přihlášku přímo na webových 

stránkách firmy nebo prostřednictvím emailu. Veškeré informace o pobytu, termíny, 

podmínky, aktuality a kontakty budou umístěny rovněž na webových stránkách. Ty budou 

tedy hlavním distribučním kanálem. Pro zájemce zde budou postupně vkládány fotografie a 

videa z proběhlých kempů, komentáře zákazníků ohledně spokojenosti, budoucí účastníci 

kempu se zde budou moci seznamovat a domlouvat například na společné cestě 

prostřednictvím diskusních fór. 
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5.3 Doporučení dalšího postupu podniku 

 

Po realizaci navržené marketingové strategie je důležité následně rozvíjet další 

marketingové aktivity. Dále jsou popsány návrhy a možnosti budoucího marketingového 

postupu pro rozvoj podniku. 

 

Navázání spolupráce s dalšími subjekty 

 

Důležitým krokem je navázat spolupráci s jinými podniky v oboru například pro 

vzájemné umístění reklamy a další protislužby (jde především o obchody se sportovním 

zbožím, výrobce snowboardového vybavení nebo jakékoliv jiné podniky ochotné ke 

spolupráci). 

 

Rozšíření nabídky produktů 

 

Pokud se produkt na trhu ujme, je vhodné rozšířit nabídku a získat tak další zákazníky. 

V nabídce by mohly být například snowboardové pobyty v Alpách, včetně letních výukových 

pobytů na ledovcích. Další možností je rozšíření druhů výuky, například pobyty zaměřené jen 

na úplné začátečníky, nebo jen na freeride. 

 

Rozšíření reklamy 

 

Vhodné je začít později také umisťovat reklamu v časopisech sportovního zaměření. 

Může být vytvořen i vlastní katalog podniku s výukovými pobyty. Ten může být distribuován 

před sezónou potenciálním zákazníkům zaregistrovaným na webových stránkách firmy, nebo 

může být umístěn v obchodech se snowboardovým vybavením. 

 

Zaměření na rozšířený marketingový mix 7P 

 

Jak je uvedeno v kapitole 2.2, v oblasti sportovních služeb, tedy i při výuce 

snowboardingu je možné využít dalších tří marketingových nástrojů (lidé, proces, prezentace) 

a zdokonalit tak marketingovou koncepci podniku. 
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6 ZÁVĚR 

 

Pomocí marketingového výzkumu byly zjištěny všechny potřebné údaje nutné pro 

další postup. Byla identifikována cílová skupina, její preference v oblasti produktu, její 

znalosti a zkušenosti v oboru. Dále bylo analyzováno vnitřní a vnější prostředí podniku.  

Zvolené metody (elektronické dotazování a analýza SWOT) se ukázaly jako vhodné pro toto 

použití. 

 

Na základě informací získaných prostřednictvím marketingového výzkumu byla 

navržena marketingová strategie pronikání na trh a podrobně rozpracován marketingový mix. 

Na závěr byla shrnuta jednotlivá doporučení pro další marketingový postup podniku. 

 

Celý marketingový plán lze považovat za realizovatelný a jeho pomocí je možné 

dosáhnout cílů podniku. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

Pokud není uvedeno jinak, vyberte pouze jednu odpověď. Zodpovězte prosím všechny 
uvedené otázky. 

 

1. Věk: 

do 17 let
 

18-30 let
 

31-40 let
 

41-50 let
 

nad 50 let
 

 

2. Pohlaví: 

žena
 

muž
 

 

3. Oblast bydliště: 

severní Morava a Slezsko
 

jižní Morava
 

severní Čechy
 

jižní Čechy
 

východní Čechy
 

západní Čechy
 

střední Čechy (mimo Prahu)
 

Praha
 

mimo ČR
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4. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

základní škola
 

učiliště
 

střední škola
 

vyšší odborná 
 

vysoká škola
 

 

5. Ekonomický status: 

student(ka)
 

zaměstnaný(á)
 

podnikatel(ka)
 

nezaměstnaný(á)
 

důchodce(kyně)
 

 

6. Výše příjmů: 

0 Kč - 5 000 Kč
 

6 000 Kč - 10 000 Kč
 

11 000 Kč - 15 000 Kč
 

16 000 Kč - 20 000 Kč
 

21 000 Kč - 30 000 Kč
 

31 000 Kč - 40 000 Kč
 

nad 40 000 Kč
 

 

7. Věnujete se snowboardingu? 

Ano, jezdím
 

Ano, už jsem to zkusil(a)/učím se
 

Ne, ale chystám se to 
 

Ne, ani se nechystám
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8. Jakému druhu snowboardingu se věnujete? 

Zvolte alespoň jednu možnost, maximálně 3 možnosti.  

Vůbec nejezdím
 

Jezdím na sjezdovkách
 

Jezdím ve snowparcích
 

Jezdím v prašanu
 

 

9. Využili jste někdy snowboardovou školu? 

Ano a byl(a) jsem spokojen(a)
 

Ano, ale nebyl(a) jsem spokojen(a)
 

Ne, ale chci
 

Ne, ani nechci
 

Ne, ale přihlásil(a) jsem tam nebo se chystám přihlásit někoho z rodiny
 

 

10. Které české webové portály se snowboardovou tématikou navštěvujete 

nejvíce, včetně e-shopů? (Vypište i více. Pokud nenavštěvujete, nevyplňujte) 

 

 
 
 

11. Slyšeli jste někdy o snowboardovém kempu? (výukový snowboardový 

pobyt) 

ano
 

ne
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12. V případě, že byste se chtěli zúčastnit nějakého snowboardového kempu 

(nebo jiného zimního pobytu), kde byste nejvíce sháněli informace? 

Internet
 

Pouze v cestovních kancelářích (např. katalogy)
 

Doporučení (např. známých)
 

 

13. Seřaďte faktory podle důležitosti při volbě kempu, 1=nejdůležitější: 

Zvolte prosím u každé odpovědi nějaké (jedinečné) pořadí: 

Cena: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Atraktivita místa pobytu (např. vyhlášené středisko): 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Kvalita ubytování, stravování: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Možnosti dalšího vyžití: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Kvalita a množství předem poskytnutých informací: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Možnost vlastní dopravy: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Možnost zapůjčení vybavení: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Důvěryhodnost poskytovatele výuky: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 
 

14. Jakou délku pobytu byste zvolili? (zájezd v rámci ČR, včetně dne příjezdu a 

odjezdu, kdy výuka neprobíhá) 

pět dní
 

sedm dní
 

deset dní
 

čtrnáct dní
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15. Co byste se na kempu především chtěli naučit/zdokonalit?  

Zvolte alespoň jednu možnost, maximálně 4 možnosti.  

Naučit se nebo zdokonalit techniku samotné jízdy
 

Naučit se nebo zdokonalit základy freestyle techniky
 

Naučit se nové a těžší triky
 

Vyzkoušet sjezd ve volném terénu (freeride) ve vybraných lokalitách
 

Nechci/nepotřebuji se učit



 

 1 

Příloha č. 2: Odpovědi na otázku č. 10 

 

27x www.freeride.cz; 

15x www.snowboard-zezula.cz; 

6x www.skateshop.cz; 

3x www.snowboarding.cz; 

3x www.blackcomb.cz; 

2x www.ltbsnowboards.com/cs/; 

2x www.boardmag.cz; 

2x www.swis-shop.cz; 

2x www.snowboarders.cz; 

1x www.shotboardshop.cz; 

1x www.snowpanic.cz; 

1x www.misfit.cz; 

1x www.boardcentrum.cz; 

1x diskuzní fórum snowboard na www.seznam.cz; 

1x www.mysticskateshop.cz; 

1x www.powderline.cz; 

1x www.honkytonk.cz; 

1x www.shockboardshop.cz; 

1x www.4cats.cz; 

1x www.freemagazine.cz; 

1x www.snowboardel.cz; 

1x www.salebra.com/cs/; 

1x www.shredforfun.cz; 

1x www.templestore.cz; 

1x www.snowboardcross.cz; 

1x www.boardstar.cz; 

1x www.urbanstore.cz; 

1x www.horsefeathers.cz; 

1x www.horsefeathers-store.eu 

 


