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1 Úvod 

Téma bakalářské práce „Analýza marketingové komunikace bowlingu Megas“ jsem si 

zvolila z toho důvodu, že marketingová komunikace je dnes velmi důležitou součástí firmy 

nebo společnosti, která zajišťuje komunikaci s okolím. V současné době se moderní 

komunikační techniky rozvíjí velmi rychle, což zajišťuje nové možnosti, jak se zákazníky 

komunikovat. Velmi oblíbenou formou pro komunikaci se staly sociální sítě, hlavně 

Facebook, přes který jsou zákazníci dobře informováni. 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila bowling Megas, který se nachází ve Frenštátě 

pod Radhoštěm. Na bowlingu Megas pracuji brigádně asi 2 roky a bowling jsem navštěvovala 

už i několik let zpátky.  

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska marketingové 

komunikace, jde především o teorii týkající se popisu marketingové komunikace. Druhá část 

patří charakteristice bowlingu, kde se můžeme dočíst o historii, současnosti bowlingu, ale také 

poloze bowlingu. Hlavní části této kapitoly je popis makroprostředí a mikroprostředí, které je 

přímo aplikováno na bowling Megas. Třetí část bakalářské práce je zaměřena na metodiku 

výzkumu, tato část je jedna z hlavních v bakalářské práci, jelikož se zaobírá přípravnou a 

realizační fází výzkumu, kde zjistíme veškeré informace o plánu výzkumu, cílu výzkumu, 

sběru dat atd. Čtvrtá kapitola patří analýze marketingového výzkumu, v této části se jedná o 

výsledky výzkumu, kde jsou použity grafy pro lepší orientaci. Pátá a poslední kapitola je 

věnována návrhům marketingové komunikace, která je stěžejní částí bakalářské práce, 

navazuje na kapitolu čtvrtou, cílem je navrhnout zlepšení dosavadní marketingové 

komunikace. 

Hlavní cílem bakalářské práce je zhodnotit současnou marketingovou komunikaci 

bowlingu a poté doporučit a navrhnout opatření, které by bowlingu pomohlo v této oblasti. 
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2 Teoretická východiska marketingové komunikace 

 

2.1 Marketingová komunikace 

Je obtížné předpokládat, jak zákazníci reagují na reklamu. Všichni zákazníci jsou 

ovlivňováni mnohými faktory, jsou to např. vlastnosti produktu, situace, ve které se zákazník 

právě nalézá. Jde nám o to zjistit, jak zákazník přijímá a zpracovává informace poskytované 

marketingovou komunikací. [3] 

Marketingová komunikace je provázána s ostatními složkami marketingu, aby mohla 

rychle analyzovat údaje o prodeji a lepší měřitelnosti účinků komunikace. Vede to k  větší 

efektivitě všech marketingových nástrojů.Schopnost rychlé interakce s distribučními řetězci a 

cenovou politikou ovlivňuje inovace a změny výrobků. [6] 

Marketingová komunikace je jedním z nejviditelnějších nástrojů marketingového mixu 

s roustoucím dopadem na společnosti i podnikání. V současnosti je i nástrojem fascinujícím. 

Každý člověk, ať jde o individuálního zákazníka, podnikatele nebo manažera, je vystaven 

působení reklamy. Lidé využívají různých podpor prodeje, jsou oslovováni prodejci a dealery, 

navštěvují výstavy, veletrhy, vyhledávají a kupují zboží známých či neznámých značek, jsou 

cílem aktivit oslovujících veřejnost a chodí do obchodů, kde všechno směřuje k  ovlivnění 

nákupního chování. Stále více roste počet lidí, kteří využívají internet. Marketingoví 

pracovníci jsou vystaveni neustálému tlaku, snaží se integrovat podpůrné prodejní aktivisty se 

strategickým řízením, s marketingovými plány, dále se snaží propojovat různé nástroje 

marketingového komunikačního mixu, tvořit úspěšné značky, odhalovat jak marketingová 

komunikace může pomoci k dosažení firemních cílů a jak ji lze uplatnit v konkrétních tržních 

situacích. [3] 

 

“Svět kolem nás se neustále mění. Média vytvářejí jeho obraz bleskovým šířením 

informaci a komerční komunikace ve službách výroby se nám snaží prodat co nejvíce zboží. Je 

ovšem znát i určitá vyčerpanost z tohoto koloběhu. Je logické, že tato situace si vyžaduje od 

marketérů mnohem větší invenci, představivost a také vzhled do zvyklostí oslovovaných 

cílových skupin.“ (Frey, 2008, str. 9) 

 

 

 



8 

 

2.2 Cíle marketingové komunikace 

Stanovení cílů je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí. Vychází se ze strategických 

marketingových cílů a jasně směřuje k dobré firemní pověsti. Jedním z faktorů ovlivňující 

stanovení cílů je charakter cílové skupiny, kde je marketingová komunikace zaměřena. Dále 

také stádium životního cyklu produktu nebo značky. [9] Cíle marketingové komunikace určují 

výběr vhodného marketingového mixu a médií, které ovlivňují strategii sdělení, rozpočtu a 

efektivnost průzkumu. Marketingové cíle by měly podpořit to, aby firmy dosáhly celkových 

firemních cílů, jako je výše zisku, dividend akcionářů apod. Cíle jsou rozlišovány podle 

kategorie a typů. Cíle marketingové komunikace jsou ovlivňovány životním cyklem produktu 

a v jaké situaci se nachází zákazník z hlediska možnosti výběru. [3] 

Mezi tradičně uváděné cíle dle Přikrylová, Jahodová (2010, str. 40) patří: 

„1. poskytnout informace; 

2. vytvořit a stimulovat poptávku; 

3. odlišit produkt (diferenciace produktu); 

4. zdůraznit užitek a hodnotu produktu; 

5. stabilizovat obrat; 

6. vybudovat a pěstovat značku; 

7. posílit firemní image;“ 

 

1. Poskytnout informace – základní funkcí marketingové komunikace je informovat 

trh o tom, jak dostupný je určitý výrobek nebo služba a poskytnout všem cílovým skupinám 

dostatečné množství informací. Firmy využívají informace o své společnosti, kde vysvětlují 

např. zrod, přejmenování, přestěhování a další informace, které poskytují potencionálním 

zákazníkům. [14] 

 

2. Vytvořit a stimulovat poptávku – hlavním cílem většiny činností je vytvořit a poté 

zvýšit poptávku po značce výrobku či službě. Dobrá komunikační podpora může mít efektivní 

dopad na zvýšení poptávky a prodejní obrat. Tato komunikace často směřuje do oblasti 

zdravotní, ekonomické atd. [14] 

 

3. Diferenciace produktu, firmy – odlišení se od konkurence. V případech, kdy firma 

má homogenní nabídku produktů znamená, že zákazník považuje produkty za identické bez 

ohledu na výrobce. V těchto případech mají firmy malou šanci řídit a cílevědomě ovlivňovat 
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proměnné, jako je např. cena výrobku. Diferenciace produktu naopak povoluje větší volnost 

v marketingové strategii. Učí tak zákazníky vlastnostem produktů či firem samých. Jde o 

vybudování v myslích spotřebitelů pozitivní postoj. [14] 

 

4. Důraz na užitek a hodnotu výrobku – výhoda, která přináší vlastnictví produktu 

nebo příjem služeb. Tímto způsobem může výrobek či služba získat právo na vyšší ceny na 

trhu. Kombinace vlastností užitku a hodnoty dovolují řadě výrobců stanovit vysoké ceny za 

výrobky, které zatím nemají tak hodně vybudované konkurenční prostředí. Stále více 

obchodních míst si buduje svou tvář a zaměřuje se na určitou vrstvu zákazníků, kterým se pak 

snaží nabízet lepší produkt, který odpovídá jejich potřebám a přáním. [14] 

 

5. Stabilizace obratu – obrat není konstanta. Změny prodejů se liší podle sezonnosti 

zboží nebo když je nepravidelná poptávka. Nepravidelnost poptávky je pro výrobce nebo 

distributora v průběhu roku tlak na zvyšování různých nákladů, jako např. výrobních, 

skladovacích. Marketingová komunikace se snaží co možná nejvíce vyrovnat tyto výkyvy a 

také se snaží stabilizovat uvedené náklady. [14] 

 

6. Vybudovat a pěstovat značku – Marketingová komunikace je prostředek, kterým 

se firmy snaží informovat zákazníky, také je přesvědčovat, jak přímo, tak nepřímo. Je 

prostředek, kterým si značka může vybudovat vztah se spotřebiteli. Marketingová 

komunikace tedy ukazuje trhu podstatu osobnosti značky. Vytváří také povědomí o značce, 

posiluje znalost značky a ovlivňuje postoj zákazníků ke značce. Snaží se vytvořit pozitivní 

image značky a vztahy mezi značkou a cílovou skupinou zákazníků. [14] 

 

7. Posílení firemního image – je jasné, že image firmy ovlivňuje myšlení a jednání 

zákazníků a celé veřejnosti. Lidé si o firmě vytvářejí představy a názory, podle kterých pak 

jednají. Abychom posílili image firmy, musíme mít jednotnou marketingovou komunikaci 

firmy v dlouhém období. K tomuhle slouží užívání stejných znaků, které pak vytvoří pozitivní 

asociace v myslích lidí. Firma musí ukotvit firemní značky ke klíčovým slovům, které si 

zákazníci se značkou spojí. V marketingové komunikaci je třeba zmínit i nedostatky. [14] 
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2.3 Komunikační proces 

Komunikační proces je předání nějakého sdělení nebo informací od zdroje k příjemci. 

Metody těchto sdělení jsou různé. Marketingová komunikace je s tímto pojmem spojena, jak 

už bylo řečeno přenos sdělení od odesílatele k příjemci. Komunikační proces probíhá firmou a 

jejími potencionálními nebo současnými zákazníky, mezi kupujícím a prodávajícím, ale také 

mezi dalšími zájmovými skupinami a firmou. Mezi další zájmové skupiny patří ostatní 

subjekty, na něž má firma a její aktivity nějaký vliv a také naopak. Jsou to např. zaměstnanci, 

dodavatelé, média, akcionáři, investoři, občanská sdružení, neziskové organizace, obchodní 

partneři, orgány veřejné správy nátlakové skupiny, místní komunity a další. [14]  

Pro komunikaci je velmi důležitá jazyková kompetence. Komunikátor je schopen 

předat zprávu rychle, správně a vhodně zakódovanou. A následně příjemce je schopen 

zvládnout příslušné soustavy pravidel a dále vhodně interpretovat dané sdělení a adekvátně 

reagovat. [8]  

 

„Pokud chce být člověk správně vyslyšen, musí poskytnout kompletní zprávu. Pokud 

chceme porozumět, musíme především pozorně naslouchat“ (Jiřincová, 2010, str. 35) 

 

 

Zde můžeme vidět, jak vypadá klasický komunikační model: 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.1 Klasický komunikační model [14] 

 

 

 

    Zdroj     Sdělení  Prostředek   Příjemce 

    Zpětná vazba 
Šumy

y 

Šumy 
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Subjekt komunikace 

Osoba či skupina osob, která vysílá informace příjemci. Od něj pak směřuje 

komunikace prostřednictví komunikačních kanálů. Zdroj musí být přijatelný a atraktivní 

z toho důvodu, aby komunikace byla účinná. Zdroj musí být důvěryhodný a mít odbornou 

způsobilost. Za takovýto zdroj je považován ten, který spotřebitel vnímá jako objektivní a 

pravdivý. Čím vyšší je vztah zdroje k výrobku, tím vyšší je účinnost sdělení. Zákazník občas 

neví, odkud je skutečný zdroj informací a proto je možné původce zdůraznit, pokud je to 

součástí strategie. Může se stát i to, že zákazníka přímo neovlivňují sdělovací prostředky, ale 

názoroví vůdci neboli ti, kdo ovlivňují mínění druhých, kteří jsou informování a vlivněni 

jinými prostředky. Poté je to tzv. dvouvrstvá komunikace. [14] 

 

Sdělení 

Je to určitá suma informací, které zdroj vysílá příjemci prostřednictví komunikačního 

média. Upoutává jeho pozornost a následně se snaží vyvolat jeho potřebu nebo přání, které se 

pak bude snažit uspokojit. [14] 

 

Zakódování 

Jde o proces, který převádí informace, které jsou obsahem sdělení, do podoby, které 

bude příjemce rozumět, jsou to např. obrázky, hudba, fotografie, slova, znaky a jiné. 

V televizních reklamách, v tisku a dalších může firma zakódovat záměrné sdělení. [14] 

 

Dekódování 

Proces porozumění a pochopení zakódovaného sdělení příjemcem. Jelikož ke 

srozumitelnému sdělení vyžaduje proces kódování a dekódování pochopení potřeb a způsobu 

chování těch, kterým je zpráva určena, proto musí být proces kódování ze strany zdroje 

informace v souladu s procesem dekódování ze strany příjemce. [14] 
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Přenos 

Sdělení formací je proveden prostřednictvím komunikačních kanálů. Musí se zvolit 

efektivní podpora sdělení. Při nesprávně zvoleném komunikačním kanálu hrozí jeho 

destrukce.[14] 

 

Zpětná vazba 

Zpráva, kterou příjemce vysílá zpět zdroji sdělení. Tímto reaguje příjemce na získanou 

informaci. Může se jednat o gesta a verbální projev příjemce, u neosobní komunikace je to 

žádoucí činnost příjemce, jako např. sledování pořadu. Zpětná vazba dává podnět pro 

případné změny komunikace a usnadňuje poznat účinnost komunikačního snažení. Jestliže, 

ale zákazník neuslyší to, co očekává, vystavujeme ho nebezpečí přepětí. Výsledkem pak bude, 

že se koupě nebo jiné žádoucí chování nebude opakovat. [14] 

Šum 

Jedná se o rušení komunikačního procesu, které vede k příjmu zkresleného sdělení. 

Vzniká v kterékoliv fázi procesu. Může jít o vliv vnější (rušení televizního signálu) či vliv 

vnitřní (přijemce nevěnuje vysílání reklamy pozornost). [14] 

 

2.4 Komunikační strategie 

Producent služby vždy ví, že v očích jeho zákazníka je nejdůležitější, když zákazníci 

sami mluví o jeho službách z pozitivní stránky a jeho služby si pochvalují. Jedná se o ústní 

reklamu, která buď poškozuje nebo vytváří pozitivní image v očích veřejnosti. V dnešní době 

však nevystačí jen ústní reklama a proto se musí naučit komunikovat se současnými, ale i 

potencionálními zákazníky. V marketingové komunikaci je důležité si stanovit komunikační 

cíl, kterého chce dosáhnout. Poté zvolí odpovídající metodiku ověření jeho dosažení. [1, 15] 

Komunikační strategie jako písemný dokument bude většinou obsahovat dle Blažková 

(Praha, 2007, s. 127) : 

 Úvod – zhodnocení současné situace, pozice výrobku na trhu a podobně. 

 Cíle – čeho chceme dosáhnout (např. informovat o existenci firmy, zvýšit povědomí 

firmě, přesvědčit k využití služeb firmy). 
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 Cílové skupiny – s kým budeme komunikovat. 

 Prostředky – které složky komunikačního mixu budeme využívat, jaká média zapojíme, 

co všechno budeme dělat. 

 Sdělení – co budeme cílové skupině říkat. 

 Načasování – kdy budou jednotlivé prostředky nasazovány (např. na jaře, v létě, 

v listopadu), na jak dlouho (např. 1 měsíc, 3 měsíce či 6 měsíců), zda bude druhá vlna.  

 Zpětná vazba – jak budeme ověřovat, zda jsme cílů dosáhli. 

 Rozpočet – jaké prostředky jsou vyčleněny na jednotlivé aktivity, kolik nás budou 

jednotlivé prostředky stát. 

 Zodpovědnost – kdo to vše udělá, kdo je za co zodpovědný. 

 

V rámci komunikační strategie se používá celá škála nástrojů. Jedná se zde o nástroje 

komunikačního mixu, které jsou rozdělený do následujících skupin: [1, 15] 

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Osobní prodej 

 Public relations (PR) – vztah z veřejností 

 

V rámci komunikace mluvíme o tzv. „pull“ a „push“ strategiích: 

 Push strategie – jedná se o vytvoření poptávky po výrobku, je to takový 

řetězec, výrobce propaguje výrobek u velkoobchodu, velkoobchod u maloobchodu, 

maloobchod u zákazníka. Tato strategie je účinná u některých typů firem, jako např. výrobce 

mobilů, osobní prodej atd. Ostatní firmy spíše využívají reklamu jako hlavní nástroj této 

strategie. [1] 

Zde na obrázku můžeme vidět proces strategie push:  

 

 

 

 

Obrázek č. 2.2 Strategie push [1] 

Výrobce Zákazník Obchodní 

mezičlánek 
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Pull strategie – jsou zde vysoké výdaje na propagaci a reklamu, aby se vytvořila 

poptávka po výrobku. Jestliže tato strategie uspěje, zákazníci vyžadují výrobek po 

maloobchodu, maloobchod po velkoobchodu a velkoobchod po výrobci. Typickým příkladem 

je reklama na dětské hračky. [1] 

 

Zde na obrázku můžeme vidět proces strategie pull: 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2.3 Strategie pull [1] 

 

 

2.5 Nástroje komunikačního mixu 

Nástroje marketingové komunikace neboli komunikační mix je součástí 

marketingového mixu. [14] Za synonymum marketingové komunikace je často považována 

reklama, která je nejviditelnějším nástrojem komunikačního mixu. Avšak existují I další 

nástroje, které mají své typické znaky, silné a slabé stránky. [3] 

 

2.5.1 Reklama 

Jedná se o neosobní masovou komunikaci, která využívá média, jako jsou např. 

televize reklamní tabule plakáty, výlohy, časopisy a další. Obsah reklamy udává objednatel, 

ať už jde o firmu nebo organizaci, kteří také za reklamu platí. Reklamy jako takové ovlivňují 

celou veřejnost. Reklama je vhodná pro komunikaci s větším počtem osob. [3, 15] 

Reklama plní různé cíle, jako jsou ovlivňování nákupního chování spotřebitele, 

informovanost spotřebitele nebo přesvědčování spotřebitele o koupi. Také podporuje určitou 

koncepci, myšlenku nebo dobrou pověst firmy, místa, osoby i instituce. [15] 

       Výrobce Obchodní         

mezičlánek 

       Zákazník 



15 

 

Neobvyklým typem reklamy je tzv. Institucionální (korporativní) reklama. Firma ji 

využívá v souladu se svou strategií. Jejím cílem je, aby ji pozitivně přijala veřejnost I vlastní 

zaměstnanci. Toho dosáhnou tím, že budou zveřejňovat pozitivní výsledky nebo fakta o 

firemní tradici, péči o zaměstnance apod.  

Reklama se využívá zejména pro zviditelnění poskytovaných produktů a služeb. Je 

podstatné, aby si firma či organizace vybrala správnou volbu média. 

 

2.5.2 Osobní prodej 

Je prováděný prodejcem nebo skupinou prodejců, kteří mají za cíl prodat zboží a 

služby dané firmy. Je zde typický osobní kontakt. [3] Cílem je dosažení prodeje. Vždy je 

lepší, když forma a obsah sdělení je přizpůsobena zákazníkovi a konkrétní situaci. Osobní 

prodej je nákladný, ale vysoce efektivní způsob komunikace. Jedná se o komunikaci , která 

probíhá oběma směry, kdy prodávající a kupující reagují na své chování vzájemně. Dalším 

cílem osobního prodeje je prodej vlastní služby, ale i vytvoření dlouhodobého vztahu mezi 

prodejcem a zákazníkem. Kvalitní prodejce se dokáže přizpůsobit dané situaci  oproti 

reklamě, která je neflexibilní. [15] 

Podle Vaštíkové (2008, str. 141) má osobní prodej oproti jiným prvkům tyto výhody: 

 Osobní kontakt – kontakt se zákazníkem plní tři funkce, jedná se o prodej, službu 

zákazníkovi a monitorování. Například obchodník s nemovitostmi může přimět ke koupit 

potenciálního zákazníka. Letuška v letadle poskytuje službu pasažérovi tím, že ho 

informuje, pomáhá mu a radí. Sociální pracovnice poznává přání a zájmy zákazníků a 

informuje o nich.  

 Posilování vztahů – častý a často i přátelský kontakt, ke kterému v mnoha organizacích 

služeb dochází mezi prodávajícím a kupujícím, posiluje jejich vzájemné vztahy.  

 Stimulace nákupu dalších služeb, poskytovaných danou organizací – vstřícný přístup 

pracovnice spořitelny, která má na starosti sporožirový účet zákazníka, jej mohou např. 

vést k uzavření smlouvy na stavební spoření, na důchodové připojištění, termínovaného 

vkladu apod. 

 

2.5.3 Podpora prodeje 

Stimuluje prodej prostřednictvím snížením cen, poskytováním kupónů, soutěže, 

vzorky a další. [3] 
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Zaměřuje se na jednotlivé články distribučních cest a na konečné spotřebitele. Podpora 

prodeje je vlastně kombinací reklamy a cenových opatření. Zaměřuje se na široký okruh 

zákazníků a proto je jednou z nejrychleji rostoucích forem stimulace zákazníků. [15] 

U služeb se nejvíce používají cenové slevy (množstevní i sezónní), kterými se snaží 

reagovat na sezónnost v poptávce po nabízených produktech. Nabídka nástrojů podpory 

prodeje také zahrnuje výstavy a veletrhy, kde se představují produkty a služby. Jejich užití je 

někdy problematické. [15] 

Dalším nástrojem jsou reklamní a dárkové předměty, které se snaží podpořit prodej 

jiného produktu. Měly by mít vazbu na produkt, poskytovanou službu, kterou prodejce nabízí. 

Reklamní a dárkové předměty by měly sloužit i jako nástroj komunikace se zákazníkem. [15] 

 

2.5.4 Public relations (PR) 

V překladu „vztah s veřejností“, který zahrnuje všechny činnosti, kterými firma 

komunikuje s okolím a všemi ostatními subjekty. Jsou to ti, s kterým  chce mít firma dobré 

vztahy. Diskuse v médiích a tiskové konference podporují publicitu. Tyto činnosti neplatí 

firma, vše připravují novináři, což může přinášet určité riziko, protože veřejnost nemusí být 

vždy pozitivní. [3] 

“Public relations, neboli vztahy s veřejností, představují neosobní formu stimulace  

poptávky po službách či aktivitách organizace publikováním pozitivních informací. Cílem je 

vyvolat kladné postoje veřejnosti k podniku. To potom vyvolá pozornost a zájem ze strany 

zákazníků. Public relations jsou funkcí managementu, vycházející z dlouhodobé strategie 

organizace, jejich působnost je rovněž dlouhodobá“. (Vaštíková, 2008, str. 143) 

Hlavním úkolem PR je důvěryhodnost organizace. K dalším úkolům patří vytváření 

podnikové identity (komplexní obraz firmy), účelové kampaně a krizová komunikace 

(základem jsou vztahy se sdělovacími prostředky a novináři), lobbying (organizace je 

zastupována v zákonodárných oblastech a legislativních jednáních), sponzoring (kulturní, 

sportovní, humanitární akce). [15] 

 V PR se používá velké množství komunikačních prostředků, jako jsou např. 

články, placené inzeráty, podnikové časopisy, vývěsky, výroční zprávy. V praxi se většinou 

kombinuje více prostředků najednou a měly by respektovat zájmy organizace i veřejnosti. 

[15] 
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2.5.5 Přímý marketing 

Jedná se o přímý kontakt se zákazníkem a prodávajícím. Prodej zboží a služeb se 

odehrává pomocí reklamy uskutečněné poštou, telefonem, novin, časopisů apod. Existuje 

přímá vazba mezi kupujícím a prodávajícím. [15] 

V této době je to rozvíjející se prostředek marketingové komunikace a to díky 

výpočetní a komunikační techniky, které umožňují snadnou komunikaci se zákazníky. [15] 

Podle Vaštíkové (2008, str. 145) mezi nástroje přímého marketingu patří:  

 Direct mail – oslovení zákazníků prostřednictvím pošty. Jedná se buď o přímý prodej, 

získávání kontaktů, získávání potencionálních zákazníků, budování a posilování loajality 

při komunikaci se stálými klienty a další.  

 Telemarketing – zprostředkujícím médiem je telefon. Funguje ve dvou podobách: jako 

aktivní (firma si sama vyhledává své potencionální zákazníky) nebo jako pasivní (na 

známé telefonní číslo volá zákazník kvůli svým připomínkám, dotazům na účet volaného. 

 Televizní a rozhlasový, případně tiskový marketing s přímou odezvou – 

teleshopping. 

 Katalogový prodej – nabídka doplňkového zboží. 

 Elektronická pošta – elektronická pošta může obsahovat přílohy jako barevné katalogy, 

videoklipy, hudbu.  

„Jestliže se v marketingu objeví nízká míra odezvy, je to výsledkem používání špatných 

adresářů, neadekvátních informací o potenciálních klientech a zákaznících, a nedokonalých 

metod získávání potenciálních zákazníků. Společnosti, které vyvinuly zákaznickou databázi 

obsahující velké množství informací a jež mají zkušené a přesné nautiky, mohou s  méně 

zásilkami dosáhnout vyšší míry odezvy.“ (Kotler, 2005, str. 88) 

 

2.5.6 Internetová komunikace 

Nejmladší a nejvíce sledované médium v současnosti. Jeho globální dosah je hlavní 

vlastností. Díky internetu je možné levně komunikovat s celým světem z jediného místa. 

Mezi výhody patří možnost snadného měření reakce uživatelů, nepřetržitá možnost 

zobrazení reklam, flexibilita a interaktivní působení. Má nehmotný charakter, ale i přesto lze 

prostřednictvím internetu můžeme prodávat, nabízet i distribuovat. 

Mezi nevýhody internetu patří především omezení působení internetové komunikace 

pouze na zákazníky, kteří mají internet a určitá nedůvěra u zadavatelů reklamy i příjemců 

sdělení (obava z koupě na dálku). 
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„Internetová komunikace umožňuje využití celého portfolia nástrojů komunikačního 

mixu, nejen reklamy.“ (Vaštíková, 2008, str. 147) 

 

 

 

 

2.6 Nové trendy v marketingové komunikaci 

 

2.6.1 Marketing událostí (event marketing) 

„Neboli jak dostat emoce na svou stranu, se rozumí zinscenování zážitků, stejně jako 

jejich plánování a organizace v rámci firemní komunikace.“  (Vaštíková, 2008, str. 149) 

Event marketing nám pomáhá dát odpovídající stimul cílovým skupinám spotřebitelů 

pomocí přenesení symbolik nadlinkových kampaní do reálného života. [6] 

Tento nástroj komunikačního mixu vychází z tendence zdůrazňování požitků a pocitů 

v souvislosti se stoupajícím významem životního prostředí, volného času apod. [15] 

 

2.6.2 Guerilla marketing (Guerillová komunikace) 

„Guerilla marketing chápeme jako nekonvečně pojatou marketingovou kampaň, jejímž 

účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů.“ (Vaštíková, 2008, str. 150) 

Názory marketéru na Guerillovou komunikaci se liší. Záleží jak na segmentu trhu , tak 

na vztahu marketérů k alternativním médiím. Je využíván v tzv. ambientních médiích, jelikož 

se musí umisťovat do lokalit, kde se soustřeďují cílové skupiny, které jsou hůře zasažitelné 

tradičními médii. Výsledkem je silný a nevšední zážitek, který si zákazníci zapíší do své 

paměti spolu s prezentovaným produktem. [6, 15] 

 

2.6.3 Virální (virový) marketing 

Marketing, který získává své zákazníky tak, aby si mezi sebou řekli o výrobku, službě. 

Děje se tak přostřednictvím neřízeného šíření informací mezi lidmi. [6, 15] 

Hlavním důvodem, proč firmy využívají virální marketing jsou nízké náklady, stačí by 

jeden člověk vyslal první impulz  a další distribuce již probíhá sama od sebe mezi ostatními 

lidmi. [15] 
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Hlavní výhodou virálního marketingu oproti klasickým kampaním je nízká 

nákladovost a jejich rychlá realizace. Nevýhodou je malá kontrola nad průběhem kampaně. 

Po startu kampaně se již virus šíří podle vůle příjemců. [6] 

 

2.6.4 Product placement 

Značkové výrobky, služby, které jsou umisťovány do audiovizuálního díla (film), za 

účelem prezentace. 

Jedná se o reklamní efekt v dané cílové skupině při využití např. známé osobnosti. 

Jeho účelem je zasadit výrobek nebo službu do pozitivního kontextu, aby si zákazník všimnul, 

že je užíván například hrdinou filmu. [15] 

Ve filmové distribuci u nás v České republice se prosazuje tento trend pozvolna, ale 

v budoucnosti očekáváme jeho rozvoj a propojování s ostatními reklamními aktivitami. Pro 

propagaci produktů je v posledních letech stále využívanějším médiem film, který díky jeho 

kvalitě může oslovit značnou část jeho cílové skupiny a ovlivnit tak chování zákazníka. [6] 
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3  Charakteristika společnosti Bowling Megas 

V této kapitole se zaměříme na charakteristiku bowlingu Megas, jeho makroprostředí, 

mikroprostředí a současnou marketingovou komunikaci.  

 

3.1 Historie a současnost bowlingu 

3.1.1 Historie 

Už ve středověku se začínala hrát kuželková hra, která byla ve 40. letech minulého 

století zakázána, protože byla považována za hazardní hru. Aby zákaz porušili, přidali hráči 

jednu kuželu navíc. Do konce 19. století byla hra módní v několika státech, jako např. New 

York a Ohio. Hmotnost míčů a kuželek byly v každém státě odlišné. V roce 1985 vydal 

americký bowlingový kongres první pravidla bowlingu. Bowling hrály jak ženy,tak i muži, 

ale americká bowlingová asociace byla pouze pro muže. V roce 1917 byla asociace pro ženy a 

to v St.Louis. [17] Bowling se začal rozšiřovat i do jiných zemích. Začalo se pořádat I 

oficiální mistrovství světa. Mistrovství, které se konalo v roce 2008 v Thajsku a bylo 

zúčastněno vice jak 80 zemí, zúčastnila se i česká reprezentace. V sudý rok mají svou soutěž 

muži a každý lichý rok ženy, kvůli omezené kapacitě heren. Také i v Evropě vznikla tzv. 

„Evropská tour“, kde se zúčastňují nejlepší hráči a hráčky z evropských zemí. Někteří lidé se 

bowlingem dokonce živí. Bowling se stále ještě nedostal na olympijské hry a to z důvodu, že 

ve světě je mnohem populárnější třeba curling nebo moderní pětiboj. Česká republika patřila 

ke kuželkářským velmocím, ale i tak je u náš bowling velmi mladý sport. První bowlingová 

centra se objevovala až po sametové revoluci v první polovině 90. let 20.století. Bowling se 

hrál jen amatérsky na komerční úrovni. Po nějaké době se začaly pořádat první komerční 

turnaje, v roce 1997 bylo první mistrovství ČR. [18] 

3.1.2 Současnost 

Dnes je bowling velmi populárním sportem, hrají ho rodiny s dětmi, páry a přátelé. 

V dnešní době je bowling také zpestřením neformálních schůzek, firemních večírků a 

společenských akcí. Hra je rozšířena po celém světě, soutěží se v jednotlivcích, dvojicích, 

trojicích a pětičlenných družstev. V USA je přibližně 8000 bowlingových center. Hraje se 

v téměř 100 zemích po celém světě. Jsou i různé bowlingové kluby, některé jsou ryze 

mužskou záležitostí, jiné jsou pouze pro ženy a nebo smíšené. Kluby jsou také pro seniory, 

mládež, svobodné, ale většinou pouze v USA. Existují i speciální kluby pro náboženské 
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skupiny, průmyslové a bratrské organizace. Bowling se hraje jak přes týden, tak i o 

víkendech. V České republice jsou kluby pro muže i ženy. Většina bowlingových center je u 

nás vybavena koulemi různých vah, od „osmiček“ až po „šestnáctky“, váha se uvádí v librách. 

Na dráhu a rozběžiště by se mělo chodit ve speciální obuvi, které jsou zdarma k zapůjčení 

přímo na místě. V dnešní době je bowling jedním z nejoblíbenějších sportů na světě. [17] 

 

3.2 Charakteristika polohy bowlingu 

Zkoumaným objektem mé bakalářské práce je bowling Megas, který se nachází ve 

Frenštátě pod Radhoštěm, což je cca 41km od Ostravy.  

Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed malebné krajiny moravských Beskyd mezi 

soutokem Lubiny a Lomné. Je zde krásné okolí, zdravé podnebí a pohostinnost obyvatel sem 

nalákaly i mnoho umělců, spisovatelů a hudebních skladatelů. V současné době asi 11 600 

obyvatel a rozkládá se na rozloze 1143 ha. [21]  

Bowling Megas se nachází nedaleko centra, odkud se dá dojít pěšky, cesta trvá cca 5 

minut. Kolem bowlingu jsou většinou rodinné domky, takže prostředí je velmi klidné a 

příjemné.  

 

3.3 Popis služeb bowlingu 

Bowling nabízí čtyři dráhy bowlingu, kde si lidé mohou zahrát. Počet lidí je omezen na 

12 hráčů. Hráči si mohou vytvořit družstva a soutěžit mezi sebou. Bowling je v UV provedení 

a má score systémy. Pro zpříjemnění čekání na hru jsou na zdech umístěny dva LCD 

televizory, kde se vysílají různé sportovní a hudební pořady. Bowling nabízí také posezení 

mimo dráhy, kde je umístěno 5 stolů, každý stůl má 4 židle a zákazník si může jen tak posedět 

s přáteli při alkoholickém či nealkoholickém pití a vybrat ze široké nabídky. U Baru jsou 

umístěny další 3 stoly a 3 barové židle. Součástí je i jukebox. Celý prostor je klimatizován a 

v létě je otevřena letní zahrádka přímo před bowlingem, kde se v příznivých letních dnech 

také griluje.   

V budově bowlingu je také druhé patro, kde se nachází nonstop Bonver club. Lidé při 

čekání na hru bowlingu si mohou posedět i tam. 
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3.4 Analýza makroprostředí 

Pro lepší pochopení marketingového prostředí je dobré znát faktory, které nejdou příliš 

či vůbec ovlivnit, jedná se tedy o makroprostředí. Bývá často ovlivňováno externími 

institucemi, na které má společnost omezený vliv. [16]  

V této kapitole se tedy budeme zabývat různými faktory makroprostředí, které mohou 

být hrozbou nebo příležitostí pro naši společnost. 

 

3.4.1 Demografické prostředí 

Bowling Megas se nachází ve městě Frenštát pod Radhoštěm. Frenštát pod Radhoštěm 

má rozlohu 1143 ha a žije zde 11 176 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je 35,9 let.  Nachází 

se v Moravskoslezském kraji, v okresu Nový Jičín. [28] Z toho vyplývá, že bowling Megas 

navštěvují spíše mladší obyvatelé. 

Moravskoslezský kraj měl k datu 1. 7. 2010 1 244 739 obyvatel. V okrese Nový Jičín 

byl počet obyvatel 152 580. Od počtu obyvatel se odvíjí počet lidí, jako např. studenti, rodiče, 

děti, kteří navštěvují bowling Megas. Průměrný věk v Moravskoslezském kraji byl 40,5 let a 

v okrese Nový Jičín 40 let. V roce 2009 měl okres Nový Jičín podíl dětské složky 0 – 14 let 

15%. 

V těchto oblastech převažují v pohlaví spíše ženy. V Moravskoslezském kraji bylo 

609 068 mužů a 635 671 žen. V okrese Nový Jičín převažují ženy s počtem 77 734, muži 

74 846. Ve Frenštátě pod Radhoštěm je opět více žen než mužů, žen 5 789 a mužů 5 332. 

Tímto zjištěním jsme zjistili, že bowling navštěvují spíše ženy, než muži. 

 

3.4.2 Ekonomické prostředí 

V roce 2010 byla míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 11,3% , jak uvádí 

Český statistický úřad. K datu 8. 2. 2010 vzrostla míra nezaměstnanosti  na 11,73%.  

Míra nezaměstnanosti je v tomto kraji druhá největší v České republice. Na prvním 

místě v největší nezaměstnanosti je Ústecký kraj, který dosahuje 13,56% k datu 8.2.2012. 

Nejnižší míra nezaměstnanosti se eviduje v Praze 4,05%, ale také se zvedla o 0,10% oproti 

minulému roku. [19] 

Rostoucí míra nezaměstnanosti může ovlivnit počet zákazníků bowlingu Megas, lidé 

si nemohou tak často dovolit chodit se bavit za peníze. 
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Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji se zvyšuje, v roce 2010 byla 

21 329 Kč, přičemž v roce 2011 byla 22 271 Kč. Výše důchodu je srovnatelná s ostatními 

kraji, kromě Prahy, která má průměrnou hrubou mzdu 30 393 Kč. [19] 

Průměr hrubé mzdy zvyšují zaměstnanci z velké části v oborech IT, pojišťovnictví, 

bankovnictví a další. Výše mzdy je velmi důležitý faktor, který ovlivňuje návštěvnost a chod 

bowlingu. 

 

3.4.3 Přírodní prostředí 

V přírodním prostředí jsou zahrnuty přírodní zdroje, které se využívají jako vstupy 

nebo jsou ovlivněny marketingovými aktivitami. Zájem o životní prostředí stále roste, 

největším problémem je stále ochrana životního prostředí, o které se stará společnost a 

veřejnost. Znečištění ovzduší a vody trápí stále více měst, které dosahují až nebezpečných 

hodnot. Také se zvyšuje obava z úbytku ozónové  vrstvy.  [11] 

Podle Kotlera (2007, str. 148) by si marketingoví specialisté měli uvědomit čtyři 

trendy, které se v přírodním prostředí objevují: 

 Nedostatek surovin 

 Rostoucí ceny energií 

 Růst znečištění 

 Vládní intervence do managementu přírodních zdrojů 

 

Přírodní prostředí ve Frenštátě pod Radhoštěm je velice dobré, ovzduší je čisté, jelikož 

se město nachází pod horami. Díky dobrému ovzduší se zde daří i zeleni. Lidé ve městě jsou 

zvyklí na třídění odpadu.  

 

3.4.4 Technologické prostředí 

Na bowlingu můžeme také pozorovat značný růst technologie, během několika let se 

zdokonalily technické prostředky sloužící k chodu bowlingu, ať už jde o dráhy, snímače nebo 

score systémy. Neustále rok od roku se vyvíjí nové technologické prostředky, které usnadňují 

práci. Technologické faktory jsou velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje i bowlingové 

centra. 
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3.4.5 Politicko – právní  prostředí 

Politické prostředí zahrnuje zákony, zájmové skupiny, vládní úřady, které ovlivňují a 

omezují organizace a jednotlivce v každé společnosti. [11] 

Legislativní omezení podníkání - je známo, že systém funguje nejlépe s určitou mírou 

regulace. Zajišťuje rovné podmínky na trhu zboží a služeb. Vláda proto stanovuje zákony a 

nařízení, které omezují všechny organizace pro jejich dobro. Většina marketingových aktivit 

podléhá řadě zákonům a nařízením. [11] 

Samozřejmě i bowling Megas, jako společnost se musí řídit určitými zákony a 

nařízením. Důvodem pro zavedení vládní regulace je především ochrana před konkurencí, 

ochrana spotřebitelů, ochrana zájmů celé společnosti. Je nutno dodržovat veškeré nařízení, 

zákony, vyhlášky atd. 

 

3.4.6 Sociálně-kulturní prostředí 

Výrazně ovlivňují charakter spotřebního a nákupního chování. Jedná se o postoj 

k výrobkům, službám, firmě. V posledních letech se v ČR zvedl postoj k významu vzdělání a 

to takřka ve všech rodinách bez ohledu na jejich sociální postavení. Čím vyšší vzdělání, tím 

vyšší úroveň příjmů a zvýšená investiční schopnost. Ve světě má velký význam i náboženství, 

ale u nás v ČR se na trhu příliš nesleduje, jelikož máme největší procentuální počet ateistů. 

[12] 

Kulturní prostředí ovlivňuje základní hodnoty, vnímání a chování společnosti. Lidé 

získávají pohled na svět, který rozlišuje jejich vztahy s okolím. Jsou to kulturní 

charakteristiky, které ovlivňují marketingová rozhodnutí. [11] 

Na bowlingu je sociálně-kulturní prostředí důležitým faktorem. Z hlediska vzdělání – 

čím vyšší vzdělání lidé mají, tím mají teoreticky vyšší platy a mohou si častěji dovolit 

navštěvovat bowling. Z hlediska vnímání ostatních – v dnešní době lidé tráví mnoho času 

s přáteli, jsou více společenští. Hromadné sporty zlepšují komunikaci mezi lidmi. Z hlediska 

vnímání společnosti – když se člověk dobře baví, více utratí. Jelikož se nachází v dobré 

společnosti a v příjemném prostředí, stráví na místě více času, což je pro bowling velmi 

důležité. 

 

3.5 Analýza mikroprostředí 

Úkolem společnosti je vytvořit a udržet vztahy se zákazníky. Marketingoví manažeři to 

však nedokážou sami, protože jejich úspěch závisí i na jiných činitelích mikroprostředí, které 
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jsou dvojího druhu a to vnější a vnitřní, obě složky jsou důležité a mohou být ve vzájemné 

korelaci. [16, 11] 

V této kapitole se budeme zabývat faktory mikroprostředí. Jsou to zákazníci, 

konkurence, dodavatelé a veřejnost, které mají přímý vliv na fungování podniku.  

 

3.5.1 Zákazníci 

Cíloví zákazníci bowlingu budou především mladí lidé, kteří se chodí pobavit s přáteli. 

O víkendech to jsou také rodiny s dětmi, na bowling se přijdou odreagovat a pro děti je to 

velká zábava. Každým rokem je větší návštěvnost před vánocemi, z důvodu firemních 

večírků, jsou to většinou lidé středního věku, kteří chodí ve velkých skupinkách. V  létě je 

návštěvnost různorodá, v horkých dnech, kdy je otevřena letní zahrádka bowling navštěvují 

mladí lidé, rodiny s dětmi i starší lidé. Častými zákazníky bowlingu jsou také lidé, kteří chodí 

pravidelně do Bonver clubu, který se nachází ve druhém patře budovy.  Většina zákazníků 

navštěvující bowling Megas bude z okolí Frenštátu pod Radhoštěm, jelikož mají bowling 

blízko svého bydliště.  

Zde na obrázku můžeme vidět 6 typů cílových trhů: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3.1 Druhy cílových trhů [11], upraveno autorem 

 

3.5.2 Konkurence 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm se nachází pouze jedno bowlingové centrum a to bowling 

Megas, další nejbližší bowlingové centrum je v Kopřivnici a Rožnově pod Radhoštěm. 
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Bowling Megas se nachází v malých prostorách, což je nevýhodou oproti konkurenci.  

V Kopřivnici je bowlingové centrum o dost větší a jejich další výhodou je umístěná restaurace 

přímo v prostorách bowlingu, takže lidé nemají potřebu odcházet jinam, mají vše co potřebují. 

Velkou výhodou bowlingu Megas je cena, která je 50Kč/h ve všechny dny v týdnu, tato cena 

je nejnižší v širokém okolí. Cena bowlingu v Kopřivnici se pohybuje v rozmezí 150 – 

230Kč/h (záleží na dnu v týdnu a čase ve kterém zákazník chce hrát). Další výhodou jsou 

občasné páteční turnaje v bowlingu, které pořádá majitel společnosti, aby přilákal více 

veřejnosti. Těchto turnajů se účastní čím dál tím více lidí.  

 

3.5.3 Dodavatelé 

Dodavatelé bowlingu Megas jsou z různých společností. Majitel bowlingu si vybírá  

dodavatelé hlavně podle ceny zboží. S několika společnostmi má dlouhodobý dodavatelský 

vztah. Dodavatelé vozí zboží na objednávku bowlingu přes pracovní týden, ale i o víkendu.  

Dodavatelé jsou vesměs velkosklady se spotřebním zbožím, např. alkoholické a 

nealkoholické zboží, tabákové výrobky, pochutiny a další. Dalšími dodavateli jsou výrobci a 

prodejci bowlingových koulí, které si majitel společnosti vybírá také podle ceny, ale z velké 

části podle kvality, jelikož nejde o levnou záležitost. 

Dalšími menšími dodavateli jsou uklízeči, opraváři bowlingových drah a jiných 

zařízení, ochrana bezpečnostní agentury a taxi služba.  

 

 

3.5.4 Veřejnost 

Veřejnost je jakákoli skupina, která má skutečný nebo potenciální zájem o co největší 

cíle společnosti, také na ně může mít vliv.  

Podle Kotlera (2007, str. 134) je sedm typů veřejnosti: 

 Finanční prostředí 

 Média 

 Vládní instituce 

 Občanské iniciativy 

 Místní komunita a občané 

 Širší veřejnost 
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 Zaměstnanci 

 

Finanční instituce 

Finanční veřejnost bowlingu jsou především banky a leasingové společnosti. Snažíme 

se směřovat pozornost zejména k upevňování vztahů a kvalitu komunikace s finančními 

subjekty. Důležitá je také důvěryhodnost. 

 

Média 

Bowling využívá stále málo média ke své propagaci. Jediná média, které využívá je 

sociální síť Facebook, kde poskytuje náhled na různé akce, turnaje a letáků vyvěšených po 

městě.  Tímto je s veřejností velmi málo spojena, bowling by měl více využívat média ke 

svému prospěchu, nejlépe noviny a rádia. 

 

Vládní instituce 

Majitelé společnosti musí brát v úvahu vládní rozhodnutí. Často se musí radit 

s firemními právníky ohledne bezpečnosti produktu, pravdivosti reklam a dalších záležitostí. 

[11] 

U bowlingu to bude především pravdivost reklam, které vyvěšuje na letácích ve 

městech a zprávami na sociální síti Facebook. 

 

Občanské iniciativy 

Zájmové skupiny, menšiny a jiné ekologické skupiny mohou ovlivnit marketingová 

rozhodnutí společnosti bowlingu. Majitel společnosti může udržovat kontakt se spotřebiteli a 

občanskými iniciativy. 

 

Místní komunita a občané 

Také bowling Megas je ovlivňován občany města a místními organizacemi jako jiné 

malé či velké společnosti.  

 

Širší veřejnost 

Je dobré znát názor široké veřejnosti na služby bowlingu, které pak ovlivňují celkový 

chod společnosti. Tímto zjištěním poté společnost může zjistit, jak si stojí oproti své 

konkurenci a jak je oblíbená.  
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Zaměstnanci 

Zaměstnanci bowlingu jsou mladí lidé, kteří jsou řádně proškoleni s chodem 

společnosti. Jsou neustále kontrolováni pro své plnění úkolů, tak aby vše bylo v pořádku a 

plnili vše řádně a časně. Velmi důležité jsou vztahy mezi zaměstnanci, zejména obsluhou. 

Obsluha bowlingu byla poctivě vybrána, lidé pracující jako obsluhující pracovníci musí být 

profesionální ve své práci, kterou konají. Zaměstnanci mají určité výhody, které stanovuje 

majitel bowlingu. 

 

 

3.6 Marketingový mix bowlingu 

V této kapitole se zaměříme na marketingový mix, který bude praktikován na bowling 

Megas. Marketingový mix zahrnuje produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, 

lidé. 

 

3.6.1 Služba 

Hlavní službou bowlingu Megas je především hra bowlingu, který bowling nabízí. 

Dále jako produkt můžeme brát v úvahu i různé akce, které bowling pořádá, je to služba jako 

produkt. I posezení uvnitř bowlingu patří mezi produkt. Produkt také můžeme rozdělit na 

šířku výrobkového mixu a hloubku výrobkového mixu. 

 

3.6.2 Cena 

Bowling Megas byl postaven za cílem získání zisku. Vstup na bowling se neplatí, ale 

samotná hra bowlingu se platí od hodiny, což je 50Kč/h. Dále jsou zpoplatněny pouze vstupy 

na turnaje bowlingu a alkoholické či nealkoholické pití (viz. příloha). 

3.6.3 Lidský zdroj 

1. Zaměstnanci 

Klasifikace zaměstnanců 

 Kontaktní pracovníci – častý kontakt se zákazníkem (instruktor bowlingu) 

 Obsluhující pracovníci – přicházejí do častého kontaktu se zákazníkem (obsluha 

bowlingu) 
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 Koncepční pracovníci – nepřicházejí do kontaktu se zákazníkem, ale ovlivňují 

marketingový mix (majitel) 

 Podpůrní pracovníci – starají se o chod služby, aby vše bylo jak má (uklizečka, 

technici) 

 

Zvyšování kvality personálu 

Obsluha bowlingu bývá často školena, všichni zaměstnanci jsou povinni navštěvovat 

v určených termínech školení, kde zdokonalují své vědomosti. Pro motivaci jsou poskytovány 

zaměstnancům zaměstnanecké výhody, jde tedy hlavně o permanentky na bowling a slevy na 

nealkoholické pití. 

Kontrolní a hodnotící systémy 

Kontrola zaměstnanců se provádí pravidelně, kontrolu většinou provádí majitel, který 

dohlíží na to, aby bylo vše v pořádku. Podle dosažených výsledků 

2. Zaměstnanci 

Spoluproducent služby 

Zákazník bowlingu je celou dobu přítomen po dobu poskytované služby, měl by 

dodržovat určitá pravidla, jako jsou např. otevírací doba (mimo tuto dobu je bowling 

přístupný pouze zaměstnancům), chození po bowlingových dráhách (mohou být poškozeny), 

udržování čistoty v prostorách bowlingu. 

Nositelé informací 

Zákazníci bowlingu jsou zdrojem referencí, jsou to reference kladné i záporné. 

Z tohoto důvodu by měl bowling poskytovat kvalitní služby ve všech oblastech. 

Uživatelé služby 

Zákazníkům bowlingu jde především o požitek a relaxaci. Na své si přijdou sportovci, 

rodiny s dětmi a především mladí lidé, kteří vyhledávají zábavu.  
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3.6.4 Distribuce 

Bowling Megas se nachází ve Frenštátě pod Radhoštěm blízko centra města cca 5min, 

na klidné ulici s poměrně vysokým výskytem aut. V blízkosti bowlingu jsou vesměs rodinné a 

panelové domy. Nedaleko (cca 10min) se nachází autobusové nádraží, z blízkých vesnic jezdí 

autobusy celkem pravidelně a tak se mohou na bowling dopravit i návštěvníci z okolních 

vesnic. Budova bowlingu je nedávno zrekonstruována, která má mnoho nových moderních 

vybavení. Bowling Megas je otevřen každý den v týdnu, otevírací doba je přizpůsobena 

zákazníkům a jejich požadavkům.  

Po – Čt    16:00 – 22:00 

Pá – So    10:00 – 00:00 

Ne            10:00 – 22:00 

 

3.6.5 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je složena z marketingového mixu, v této kapitole se 

budeme zabývat pouze některými částmi marketingového mixu a zpravidla těm, které jsou 

bowlingem využívána. 

 

Osobní komunikace 

Tento typ komunikace se využívá v podstatě denně, jde o komunikaci mezi zákazníky 

a obsluhou navzájem, ale také mezi samotnou obsluhou. Na bowlingu nedochází k  osobní 

komunikaci s lidmi v okolí, že by majitel nebo obsluha nabízely služby bowlingu.  

 

Public Relations 

Bowling se představuje na několika akcích pořádaných během roku. Jsou to především 

turnaje pořádané každý měsíc, kde si přijde zahrát bowling široká veřejnost a také jednou 

ročně pořádaný ples na dané téma. Na tento ples jsou většinou pozvaní jen stálí hosté, ale 

mohou se zúčastnit i lidé, kteří na bowling nechodí často. Letos v lednu pořádal bowling také 

poprvé svou diskotéku, kde byl přístup celé veřejnosti. 
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Reklama 

K propagování bowlingu jsou využívány pouze reklamní letáky vyvěšené po městě a 

blízkém okolí. Veřejnost se tímto dozvídá o následujících akcích.  

 

Internetový marketing 

I když bowling Megas nemá své vlastní webové stránky, je založen profil na 

Facebooku, kde se lidé mohou dočíst tak jako na letácích o následujících akcích nebo o 

výsledcích z turnajů v bowlingu. Facebook je hodně oblíbený u mladých lidí a proto je velmi 

využívanou marketingovou komunikací, tímto bowling osloví mnohem více veřejnosti. 
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4   Metodika výzkumu 

Při psaní bakalářské práce budou využity primární a sekundární data. Primární data 

budou zjišťovány pomocí dotazníku, který bude rozdán respondentům, sekundární data  se 

budou zjišťovat z interních zdrojů a s pomocí majitele společnosti Bowling Megas. 

4.1     Přípravná fáze 

4.1.1     Definování problému 

Hlavním problémem společnosti Bowling Megas je nedostatečně vytvořena 

marketingová komunikace, která vede k menší návštěvnosti, i když se neobjevuje blízká 

konkurence. Bowling navštěvují spíše stálí zákazníci. Marketingová komunikace je důležitá 

pro společnost z hlediska získání nových zákazníků. 

4.1.2     Definování cíle 

Cílem marketingového výzkumu je zjistit a zhodnotit nynější situaci marketingové 

komunikace. Poté bude potřeba navrhnout efektivnější marketingovou komunikaci, která by 

vedla ke zlepšení definovaného problému.  

Marketingový výzkum bude probíhat pomocí dotazníků, které budou rozdány 

respondentům. Na základě vyhodnocení dotazníků zjistíme, jak si společnost stojí 

v marketingové komunikaci k zákazníkovi. 

 

4.1.3     Formulace hypotéz 

 

Hypotéze č.1:  Většina respondentů by uvítala webové stránky Bowlingu Megas. 

Hypotéza č.2: Méně jak polovina respondentů je spokojena s marketingovou 

komunikací bowlingu. 

Hypotéze č.3:  Alespoň polovina respondentů si všimlo vyvěšených letáků ve městě. 

 

 

 



33 

 

4.1.4 Plán marketingového výzkumu 

 Typy údajů - při shromažďování údajů byly využity jak primární, tak i sekundární 

data.  Marketingový výzkum bude spíše zaměřen na primární data, které zjistíme 

z dotazování. 

 Způsob jejich sběru – pro náš výzkum použijeme dotazování ve formě písemné, 

výzkum bude probíhat v měsíci lednu přímo v areálu bowlingu, kde budou rozdány 

dotazníky náhodně vybraným lidem. 

 Metody analýzy – data se budou sbírat z větší části formou dotazníků, které poté budou 

zpracovány v elektronické podobě v PC. Získané data budou vyhodnocovány 

v aplikaci Microsoft Office Excel 2007. Přílohy budou formou tabulek a grafů. 

 Základní soubor – základní soubor budou tvořit zákazníci, kteří alespoň jednou 

navštívili Bowling Megas. 

 Výběrový soubor – bude obsahovat 120 respondentů, kteří budou požádáni o vyplnění 

dotazníku. Z větší části se bude jednat o nové zákazníky, kteří navštěvují Bowling 

Megas jen zřídka. Výběrový soubor bude získán pomocí nereprezentativní techniky 

výběru, technika vhodné příležitosti. 

 Rozpočet výzkumu – položky i částky rozpočtu jsou pouze jen přibližné 

Tisk (120 dotazníků) – 450,- Kč 

Psací potřeby – 40,- Kč 

Na komunikaci – 300,- Kč 

Celkem – 790,- Kč 

 Časový harmonogram činností 

Tabulka č. 4.1 Časový harmonogram činností při marketingovém výzkumu 

 

Zdroj: Vlastní tabulka 

10 11 12 1 2 3 4 5 6

definice problému

orientační analýza

plán výzkumu

sestavení dotazníku

pilotáž

sběr údajů

zpracování údajů

analýza údajů

příprava zprávy

prezentace výzkumu

Činnosti
Časové období (měsíc)
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4.1.5 Pilotáž 

Před rozdáním dotazníků vybraným respondentům byla provedena pilotáž dotazníku, 

která slouží k tomu, abychom zjistili zda-li sestavený dotazník má všechny náležitosti, 

správně položené a formulované otázky. Otázky by měly být jasné a srozumitelné pro snadné 

vyplňování.  Pro pilotáž jsem si zvolila 8 respondentů, z toho 4 byli rodinní příslušníci a 4 

kamarádi.  Při vyplňování dotazníku jsem byla osobně u respondentů, abych viděla, zda -li  se 

pozastavili nad nějakou otázkou, která nebyla příliš srozumitelná, nebo dlouho dobu 

uvažovali, jak mají na otázku odpovědět.  

 

4.2 Realizační fáze 

Realizační fáze byla zahájena sběrem údajů, což znamená rozdáním dotazníků 

respondentům a následným vyhodnocením a analýzou dat. 

 

4.2.1 Sběr údajů 

Sběr údajů primárních dat (rozdání dotazníků) byl zahájen 3. ledna 2011 a trval do 

konce měsíce. Bylo vybráno 120 respondentů. Dotazníky byly rozdány přímo v areálu 

bowlingu a byly rozdány náhodně vybraným lidem, kteří se na bowlingu nacházeli. Většinou 

byly dotazníky rozdány respondentům, kteří nejsou stálými zákazníky, abychom zjistili co 

nejpřesnější marketingovou komunikaci, která do teď probíhala.  Jelikož je areál celkem 

malý, dotazníky byly rozdávány postupně v jednotlivých dnech. Respondenti byli oslovováni 

osobně a požádáni o vyplnění dotazníku. Bylo jim vysvětleno, že dotazník je sestaven na 

základě tématu bakalářské práce a údaje získané z dotazníku jsou čistě anonymní. 

Sekundární data byly zjišťovány také v průběhu měsíci ledna, ale také i po 

vyhodnocení dotazníků, jelikož bylo potřeba zjistit další potřebné informace, které byly 

důležité pro návrhy marketingové komunikace. Data se většinou zjišťovaly s pomocí majitele 

bowlingu, který poskytl jak informace osobní, tak informace písemné, jako např. knihu 

návštěv, tržby za jednotlivé měsíce v roce atd. Sekundární data jsou pro výzkum také důležité, 

jelikož interní informace společnosti nemůžeme zjistit od respondentů a jsou využitelné 

ihned, kdy je potřebujeme. 
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4.2.2 Kontrola údajů 

Po dokončení sběrů dat byla provedena kontrola údajů. Každý dotazník byl před 

zpracováním zkontrolován, aby při vyhodnocování nedošlo k nějaké chybě. Muselo se 

zkontrolovat, jestli respondent odpověděl na každou otázku nebo se vyskytla nějaká chyba při 

vyplňování. Otázky byly všechny povinné. 

 

4.2.3 Kódování 

Jednotlivým otázkám a odpovědím v dotazníku byly přiřazeny číselné kódy, které pak 

po získání všech 120 dotazníků byly přeneseny do datové matice, která nám zjednodušila 

vyhodnocení dotazníků. Datová matice byla sestavena v Microsoft Office Excel 2007. 

Z datové matice se poté prováděly statistiky, které umožnily sestavovat grafy pro analýzu 

marketingové komunikace. 

 

4.2.4 Struktura respondentů 

 

Pohlaví 

Ze 120 respondentů, kteří alespoň jednou navštívili bowling Megas, tvoří 53% muži a 

47% žen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 4.1 Pohlaví respondentů 

 

53% 

47% Muž 

Žena 
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Věk 

Věk byl rozdělen do intervalů, které byly určeny takto: 15 – 17 let, 18 – 26 let, 27 – 35 

let, 36 – 50 let a 50 let a více. Byly určeny tak, aby se každý respondent našel. Na grafu 

můžeme vidět jednotlivá rozdělení respondentů podle věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.2 Věk respondentů 

 

Bydliště 

Jelikož dotazovaní respondenti nejsou všichni z jednoho města a většinou každý bydlí 

někde jinde, bylo rozděleno na tři oblasti a to přímo ve Frenštátě pod Radhoštěm, v  okolí 

Frenštátu (do 10km) a 11km od Frenštátu a více. Dole na grafu vidíme rozdělení respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.3 Bydliště respondenta 
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5 Analýza marketingové komunikace společnosti Bowling 

Megas 

Cílem bakalářské práce je zjistit dosavadní marketingovou komunikaci bowlingu Megas 

a následně navrhnout určitá doporučení. Analýza výsledků výzkumu byla zjištěna pomocí 

dotazníku, kterou tvořilo 20 identifikačních otázek.  

 

5.1 Návštěvnost a znalost bowlingu 

Tato část je zaměřena na návštěvnost bowlingu Megas, respondent, který alespoň 

jednou navštívil bowling. Dále znalost bowlingu, zda-li respondenti mají přehled o 

následujících akcích, odkud se o bowlingu dověděli, kde shánějí informace o samotném 

bowlingu Megas.  

V této části se vychází z otázek  č. 1, 5, 6, 7, 8, 13, 15 (Viz. příloha 1). Jako první se 

bude vyhodnocovat graf, ze kterého se dovíme, odkud se respondenti o bowlingu Megas 

dověděli. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. č. 5.1 Informovanost respondentů o bowlingu 

Na grafu jde vidět, že většina respondentů, respektive celých 46% se o bowlingu 

megas dověděli od přátel, díky letákům se o bowlingu dovědělo 21% ze všech dotazovaných  

respondentů, letáky zaujímají druhé místo, což je pro bowling pozitivní. Dále 16% 

respondentů přes sociální sítě a zbytek přes internet a jinak. 
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Dalším grafem pro vyhodnocování, který navazuje na předchozí graf a souvisí 

s všímavostí vyvěšených letáků po městě. Grafy byly rozděleny podle pohlaví, zvlášť na 

muže a ženy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5.2 Informovanost mužů o bowlingu z letáků 

Z grafů jde vidět, že muži si všímají vyvěšených letáků mnohem více než ženy, 63% 

z dotazovaných mužů si všimlo letáků a u žen je to pouze 37%. U téhle otázky by se čekalo, 

že to bude přesně naopak, ale jak vidíme, letáky bowlingu zaujmou spíše muže. 

Určitě je také důležité vědět, jak často navštěvují respondenti bowling Megas. 

Respondenti byli vybíráni na základě plánu výzkumu a snaha byla zajistit co nejvíce 

respondentů, kteří nenavštěvují bowling tak často. Z následujícího grafu jde vidět kolik 

respondentů v procentech a jak často navštěvují právě bowling Megas. 
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Obr. č. 5. 3 Návštěvnost bowlingu 

Jak jde vidět, plán výzkumu, kterým se práce zabývala v kapitole 4. Metodika 

výzkumu vyšel, abychom bylo možné dosáhnout objektivních posudků, dotazníky byly 

rozdávány z většiny lidem, kteří nenavštěvují bowling pravidelně.  1x za měsíc a méně často 

navštěvuje 38% respondentů z dotazovaných bowling Megas, což je 46 respondentů ze 120. 

Dále z dotazovaných respondentů navštěvuje bowling několikrát do měsíce 22%, poprvé na 

bowlingu Megas bylo 18% z dotazovaných a ti, kteří navštěvují bowling pravidelně (více jak 

3x do týdne) bylo 6%. Podle výsledku výzkumu tato otázka zajišťuje objektivní hodnocení. 

Na nejčastější odpověď, že respondenti navštěvují bowling Megas 1x za měsíc a méně 

často odpovídala nejvíce věková kategorie 27 – 35 let, ze 46 respondentů to bylo celých 22 

respondentů. 

V dotazníku bylo také zjišťováno, s kým respondenti nejčastěji na bowling Megas 

chodí. Na grafu můžeme vidět výsledky. 
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Obr. č. 5.4 S kým respondenti nejvíce navštěvují bowling Megas 

Výsledky nejsou až tak překvapivé, jak vidíme, nejvíce lidé chodí na bowling s přáteli 

a to 75% respondentů. Při těchto sportovních hrách tato odpověď není překvapivá, většina lidí 

chodí opravdu s přáteli za zábavou. S partnerem chodí na bowling 13%, s dětmi 8% a sám 4% 

respondentů. S rodiči a s někým jiným nechodí nikdo.  

 

5.2 Webové stránky a sociální síť Facebook 

Jelikož bowling Megas nemá webové stránky, ale pouze Facebook, tak bylo důležité 

zjistit u respondentů, zda-li by webové stránky uvítali a jestli navštěvují stránku bowlingu na 

Facebooku. 

 

5.2.1 Webové stránky a rezervace bowlingu přes internet 

Webové stránky bowlingu Megas by měly být jednou z hlavní částí marketingové 

komunikace, jelikož lidé v současné době používají internet většinou každý den, vše co 

potřebují si najdou na internetu. U bowlingu tato marketingová komunikace chybí a tak jsme 

se snažili zjistit, jestli by uvítali na internetu i webové stránky bowlingu. Na grafu můžeme 

vidět odpovědi respondentů. 
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Obr. č. 5.5 Vyjádření na zavedení webových stránek 

Z grafu vyplývá, že 39% respondentů odpovědělo na otázku, jestli by uvítali webové 

stránky bowlingu „ano“ a 47% respondentů „spíše ano“. To znamená, že celých 86% 

z dotazovaných by uvítalo webové stránky, což je pro bowling důležitý ukazatel. Odpověď 

„ne“ mělo 0%, což je velmi dobré zjištění.  

Další otázkou byla rezervace bowlingu přes internet. Lidé sice telefonují, aby si 

bowling rezervovali na určitou hodinu, ale dalším plus pro bowling by byla rezervace přes 

internet, lidé by se objednali doma na kteroukoliv volnou hodinu bowlingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5.6 Vyjádření na zavedení rezervace bowlingu přes internet 
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Z grafu je zřejmé, že většina, což je 68% by uvítalo rezervaci bowlingu přes 

internet, zbylých 32% buď nepreferuje tento způsob nebo nemá internet. Tento způsob 

rezervování bowlingu by se určitě měl zavést. Lidé si radši v klidu doma objednají bowling  

na kdy chtějí.  

5.2.2 Sociální síť Facebook 

V dnešní moderní době většina mladých lidí má svůj účet na sociální síti Facebook, 

bowling Megas má také svou stránku na Facebooku, kde se lidé dozvídají o různých akcích. 

Abychom věděli, kolik respondentů má stránku přihlášenou, byla věnována jedna otázka 

v dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5.7 Počet přihlášených mužů a žen na Facebookové stránky bowlingu 

Jelikož většina dotazovaných jsou lidé, kteří nenavštěvují bowling pravidelně, nemá 

většina z dotazovaných přihlášenou stránku bowlingu na Facebooku. Na tuto stránku není 

přihlášeno 51% respondentů, 36% přihlášených je a zbylých 13% Facebook nepoužívá (viz. 

příloha č. 7). Bowling by měl dát lidem do povědomí stránku na Facebook, už tímto může 

přilákat více lidí, když se doví o různých akcích. Na stránku Facebooku jsou více přihlášeni 

muži jak ženy, což v tomto případě znamená, že by se bowling měl zaměřit i na nalákání více 

žen.  
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Obr. č. 5.8  Počet přihlášených respondentů rozdělených do segmentů na Facebookové stránky bowlingu 

 

Tuto otázku jsme také rozdělili podle segmentů, jak je již vidět na grafu. Jak jde vidět, 

na tuto stránku je nejméně přihlášených respondentů, kteří jsou nezaměstnaní a poté na 

mateřské dovolené, což není překvapující, jelikož nezaměstnaní nevyhledávají až tak 

společnost, už možná kvůli penězům a maminky s dětmi také ne, jelikož o tyto služby nemají 

zájem. Jak jde nejvíce vidět, 100% důchodců je přihlášených na Facebookovou stránku, ale to 

proto, jelikož jsou pouze dva. Nejvíce respondentů, kteří nepoužívají Facebook jsou 

resondenti na mateřské dovolené. Početně je na na tyto stránky přihlášeno nejvíce studentů 

(65 respondentů). 

 

5.3 Celková spokojenost s marketingovou komunikací 

Téměř na konci dotazníku je položena otázka, jak je respondent celkově spokojený 

s marketingovou komunikací bowlingu, tato otázka je taktéž důležitá pro vyhodnocení a může 

bowling výrazně ovlivnit.  
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Obr. č. 5.9 Spokojenost respondentů s celkovou marketingovou komunikací 

Tento graf je důkazem toho, že respondenti vnímají marketingovou komunikaci 

bowlingu jako špatně vytvořenou. Spokojených a docela spokojených je pouze 36% 

respondentů, zbylých 64% je spíše nespokojených a nespokojených. Bowling Megas by měl 

své prostředky přímo zaměřit na marketingovou komunikaci. Lidé málo vědí o přicházejících 

akcích, výhodách atd. Je zřejmé, že s takovouhle marketingovou komunikací bowling 

nenaláká mnoho lidí. 

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 

 
15 - 17 let 18 - 26 let 27 - 35 let 36 - 50 let 

51 let a 
více 

Jsem spokojen 0% 5% 9% 18% 40% 

Jsem docela spokojen 0% 30% 24% 27% 20% 

Spíše nespokojen 50% 33% 38% 45% 20% 

Nespokojen 50% 33% 29% 9% 20% 
 Tab. č. 5.1 Spokojenost respondentů s marketingovou komunikací podle věku  

Tato tabulka rozděluje otázku podle věku respondenta. Jak vidíme, tak mladí lidé ve 

věku 18 – 26 let jsou spíše nespokojeni s marketingovou komunikací, totéž můžeme vidět i u 

dalších věkových kategoriích, jako jsou 27 – 35 let a 36 – 50 let. Bowling by se měl zaměřit 

s marketingovou komunikací hlavně na tyto věkové kategorie.  

Do této kapitoly byla zahrnuta i otázka směřující na rádio, jestli-že se chce bowling 

dostat do povědomí lidí, měl by si dát reklamu do rádia. Respondenti odpovídali na otázku, ve 

kterém rádiu by uvítali reklamu bowlingu. 
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Obr. č. 5.10 Rádio ve kterém by určité věkové kateogorie uvítaly reklamu 

V rádiu Helax by nejvíce uvítaly reklamu věkové kategorie 18 – 26 let (12 respondentů) 

a věková kategorie 27 – 35 let (16 respondentů), rádio Helax je pro posluchače mladší 

kategorie a tak je zvláštní, že pro toto rádio hlasovali starší než mladší. Pro rádio Kiss Morava 

tomu bylo podobně. Nejvíce četnější odpovědí bylo u věkové kategorie 50 let a více, která 

odpovídala celými 40% na rádio Evropa 2. Na jiná rádia odpovídala pouze věková kategorie 

27 – 35 let a kategorie 35 – 50 let. 

Na prvním místě u respondentů, kde by uvítali reklamu bowlingu je rádio Helax (30%), 

což se předpokládá, že toto rádio je posloucháno spíše mladými lidmi. Na dalším místě bylo 

rádio Kiss Morava (20%), které poslouchají jak mladší, tak starší lidé. Na třetím místě je rádio 

Evropa 2 (17%). Bowling by měl zvážit, do jakého rádia by reklamu dal, určitě by to byl 

dobrý marketingový tah a nalákalo by to více lidí. (viz. příloha č. 7) 

   

 

5.4 Názor respondentů na uvedené služby a interiér 

Z otázky č. 3 a č. 4 v dotazníku jsme vyvodili jasné výsledky, zjistili jsme jaký postoj 

mají respondenti k uvedeným službám a interiéru. 

V otázce č. 3 jsme se ptali na názor služeb a to jsou nabídka akcí, kvalita drah 

bowlingu, nápojová nabídka, rezervace a cenová úroveň. Do této kategorie byl zahrnut i 

personál, který není službou. Respondenti odpovídali na otázku škálou od 1 – 5 (známkování 

jako ve škole).   
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Obr. č. 5.11 Průměrné známkování respondentů u služeb bowlingu 

 

Personál byl hodnocen velmi kladně a to většinou známkou 2, kterou odpovědělo 

celých 47% respondentů, téměř polovina je tedy spokojena s personálem bowlingu, což je pro 

bowling pozitivní zjištění. Další službou je nabídka akcí, která již nebyla hodnocena tak 

dobře, 47% respondentů známkovalo tuto službu známkou 3, což je průměrné a tak by se 

bowling na tuto část měl zaměřit a zlepšit. Kvalita drah bowlingu byla hodnocena spíše 

průměrně a to taky známkou 3, kterou odpovídalo 39% respondentů, kvalita drah je nám 

známá jako málo kvalitní díky častému používání, bowling by novými drahami určitě zvýšil 

návštěvnost. Nápojová nabídka je hodnocena spíše kladně, 45% respondentů oznámkovalo 

tuto službu známkou 2 a zbytek většinou vyrovnaně známkami 1 a 3. Služba rezervace 

bowlingu je hodnocena velmi kladně, 50% respondentů odpovědělo známkou 1 a 36% 

respondentů známkou 2, tato služba byla nejlépe hodnocena. Poslední službou a to cenová 

úroveň na bowlingu byla hodnocena taktéž kladně, 47% respondentů hodnotilo známkou 2.  

Všechny uvedené služby byly hodnoceny spíše pozitivně a to nejvíce známkami 1, 2 a 

3. Pro bowling Megas je tato informace velmi důležitá, podle těchto baterií se dozví, které 

služby by měla zlepšit a u kterých naopak bude vědět, že jsou dobře provozovány.  

V otázce č. 4 hodnotili respondenti také známkami od 1 – 5 interiér bowlingu Megas. 

Mezi interiér byly zahrnuty tyto položky: pohodlnost, čistota, toalety, celkový vzhled a letní 

zahrádka.  
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Obr. č. 5.12 Průměrné známkování respondentů interiéru bowlingu 

Všechny tyto části byly hodnoceny převážně známkou 2, poté známkou 3. Je zřejmé, že 

většina respondentů je spokojena s interiérem bowlingu.  

 

5.5 Cena bowlingu 

Otázka č. 12 byla věnovaná ceně bowlingu a to přímo jakou maximální cenu by 

respondenti zaplatili za hodinu bowlingu. Nynější cena bowlingu je 50Kč/h, což je cena velmi 

nízká a nejnižší v celém okolí. Tímto bowling naláká více zákazníků, ale málo vydělá. Dole 

na grafu můžeme vidět, jestli bychom mohli zvýšit cenovou hladinu hry bowlingu na hodinu. 
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Obr. č. 5.13 Maximální cena, kterou jsou respondenti schopni dát za hodinu bowlingu 

 

Jak vidíme, na grafu 38% respondentů by bylo ochotno dát maximálně za hodinu 

bowlingu 101 – 150,- Kč. Hned druhou maximální hodnotou byla částka 151 – 200,- Kč za 

hodinu, kterou odpovídalo 31% respondentů. Cena bowlingu je v této době ta nejnižší a to 

50Kč/h, jelikož podle grafu můžeme usoudit, že je reálné cenu zvýšit, bowling by tak měl 

udělat. Cena bowlingu v jiných městech se pohybuje okolo částky 200Kč/h, takže by bowling 

nemusel zvedat cenu až tak hodně, stačilo by zvýšit na hodinu 50Kč a cena by byla pořád 

nízká a zvětšil by se zisk bowlingu. Jelikož dráhy nejsou moc kvalitní, cena by nemohla být 

přemrštěná, musí být na úrovni kvality drah. 

Z výsledků dotazníku jsme také zjistili, že ženy jsou ochotny dávat za hodinu 

bowlingu více než muži. 

 

5.4 Vyhodnocení hypotéz 

V kapitole 4. Metodika výzkumu bylo stanoveno tři hypotézy, které jsou potvrzeny 

nebo vyvráceny. To vše se zjišťovalo pomocí primárních dat z dotazníkového šetření. 

 

Hypotéze č. 1: 

Většina respondentů by uvítala webové stránky bowlingu Megas. 

3% 

22% 

38% 

31% 

7% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Méně jak 50,- 
Kč 

50 – 100,- Kč 101 – 150,- Kč 151 – 200,- Kč Více jak 200,- 
Kč 



49 

 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 86% respondentů, což znamená, že většina by 

webové stránky uvítala.  

Tuto hypotézu přijímám. 

 

Hypotéza č. 2: 

Méně jak polovina respondentů je spokojena s marketingovou komunikací bowlingu. 

Spokojených a docela spokojených respondentů bylo celkem málo a to jen 36%. 

Marketingová komunikace bowlingu je nedostačující. Většina je nespokojena, bowling by to 

měl brát na vědomí. 

Tuto hypotézu tedy přijímám. 

 

Hypotéza č. 3: 

Alespoň polovina respondentů si všimlo vyvěšených letáků ve městě. 

Tato otázka byla velmi těsně vyhodnocena, 51% respondentů si všimlo vyvěšených 

letáků ve městě. Což znamená, že je skoro polovina. Pro bowling to není až tak pozitivní 

zpráva. 

Tuto hypotézu přijímám. 
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6 Návrhy pro marketingovou komunikaci 

V této kapitole jsou navrženy a doporučeny změny v marketingové komunikaci pro 

bowling Megas. Jednotlivé návrhy a doporučení vychází vesměs z páté části bakalářské práce 

a to je analýza marketingové komunikace, vychází se z primárních dat zjištěné dotazníkem. 

6.1 Návrhy pro webové stránky bowlingu  

Jak už bylo zjištěno z dotazníkového šetření, bowlingu Megas chybí webové stránky, 

které by uvítala většina respondentů. Webové stránky jsou v dnešní době velmi důležitým 

faktorem, ať už jde o marketingovou komunikaci nebo marketingový tah. Většina firem a 

společností mají své webové stránky, aby se zákazníci mohli podívat a dočíst se potřebné 

informace. 

Na webových stránkách bowlingu by mělo být několik odrážek, které by se týkaly 

historie, obecných informací, novinek a akcí, fotogalerie, rezervace bowlingu atd.  

Historie není až tak důležitá pro webové stránky, ale někteří čtenáři se rádi dočtou i to 

tomhle. Obecné informace bowlingu by měl být základ webových stránek, návštěvníci těchto 

stránek se zde doví otevírací dobu bowlingu, cenu bowlingu a veškeré změny se toho týkající, 

dále by měl zde být uveden majitel bowlingu a kontakt na něj.  

Novinky a akce bowlingu by měly být samozřejmostí na stránkách, jelikož bowling 

využívá pouze letáky vyvěšených po městech, mnoho zákazníků si nevšímá těchto letáků a 

tak neví jaké jsou novinky a následující akce. Do novinek by měly přijít různé změny, např. 

to, že je právě bowling v rekonstrukci, jak dlouho bude trvat, než se znovu otevře nebo také 

to, že se chystá nějaká událost. Každá akce by měla být na stránkách uvedena a popsána. Je 

dobré mít akce naplánovány i na několik týdnů dopředu, aby se zákazníci případně mohli 

rozmyslet zda-li půjdou či ne.  

Na stránkách by určitě neměla chybět i fotogalerie bowlingu, kde si návštěvníci 

stránek mohou prohlédnout exteriér a interiér bowlingu. Dále doporučuji fotografie z turnajů 

v bowlingu, z uskutečněných diskoték apod.  

V kapitole č. 5 Analýza marketingové komunikace bylo zjištěno na základě otázky, 

zdali by respondenti uvítali rezervaci bowlingu přes internet, že celých 86% respondentů by 

to uvítalo. Tímto zjištěním by bylo vhodné navrhnout i rezervaci bowlingu přes internet, 

zákazníci by se tak mohli podívat na volné hodiny bowlingu a následně rezervovat. Nebudou 

muset telefonovat, a nebo chodit osobně, bowling si objednají z domova. Rezervovat by se 
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mohl každý registrovaný člověk na stránce, aby nedocházelo k nějakým komplikacím. 

Rezervování by bylo závazné a nejpozději 2 hodiny od začátku rezervace by mohl zákazník 

objednávku stornovat. Dále by na těchto stránkách měla být sekce pro nejčastější dotazy a 

následné odpovědi k otázkám, takto by se bowling mohl vyhnout častým dotazům zákazníků.  

Stránky bowlingu Megas by měly být úhledné, snadně ovladatelné a jednoduché, 

návštěvníka této stránky by měla zaujmout na první pohled. Webová stránka bowlingu by 

měla být uvedena i na letácích a Facebookových stránkách.  

 

6.2 Návrhy a doporučení pro sociální sítě 

Bowling Megas má svou stránku na sociální síti Facebook, ale ze zjištění jsme se 

dověděli, že pouhých 51% má tuto stránku přihlášenou. Stránka na Facebooku by měla 

obsahovat podobné informace, jako jsou na webové stránce na internetu. Jelikož v dnešní 

době vlastní Facebook vlastní skoro každý mladší člověk, bylo by dobré, aby o tom věděli.  

Jelikož stránka na Facebooku není příliš často aktualizována, je třeba aby se to 

napravilo. Bowling by si tímto způsobem mohl zajistit i více zákazníků. Pozvánky na různé 

akce se mohou posílat i tímto způsobem, aniž by bowling musel platit, lidé si tak přečtou a 

dále přepošlou pozvánky dalším lidem. Tím, že je člověk přihlášený na tuto stránku se vždy 

dozví o následujících událostech, vložené informace o bowlingu se automaticky zobrazí na 

profilu tomu, kdo je přihlášený. Facebookové stránky by také jako webové měly být umístěny 

na letácích, které vyjadřují pouze krátké sdělení. 

 

6.3 Návrhy na pořádané akce bowlingu 

Bowling Megas občas pořádá různé akce, jako jsou turnaje v bowlingu, diskotéky a 

hlavně různé akce na alkoholické pití. O turnajích bowlingu se většinou doví jen pravidelní 

návštěvníci bowlingu, kteří o akci dobře vědí. Tyto akce nebývají vyvěšené na letácích, ale 

pouze se posílají pozvánky na Facebooku těm, kteří jsou přihlášení. Tyto turnaje jsou 

přístupné všem lidem, kteří se zaregistrují a zaplatí poplatek na účast ve hře. Turnaje 

bowlingu by se určitě měly vyskytnout i na letácích pro větší úspěch turnaje. Díky tomu, že 

mnoho lidí neví o nějakém turnaji na bowlingu, účast každým měsícem opadá a tak je potřeba 

dát lidem vědět, hlavně přes letáky, které by měly být vyvěšeny tam, kde lidé často 

procházejí. 
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Diskotéky na bowlingu nejsou velmi častou záležitostí, i když by být měly. Pro mladé 

lidi je to vynikající lákadlo, jelikož ve městě žádná diskotéka není. Diskotéky by se měly 

pořádat alespoň 2x do měsíce, přilákaly by více lidí, součástí diskotéky by mohly být i nějaké 

soutěže, které by návštěvníky zaujaly. Je to vynikající příležitost jak lidi nalákat. Na bowlingu 

je velmi malý prostor, tím, že jsou zde čtyři bowlingové dráhy, moc lidí se tam nevleze. Pro 

malou návštěvnost bowlingu by mohlo být navrhnuto oddělání alespoň dvou drah bowlingu, 

tímto by se prostor o něco zvětšil. Dvě bowlingové dráhy by určitě stačily a tak by se mohl 

nevyužitý prostor využít na mnohem více akcí. 

Další pozorností bowlingu bývá každý měsíc akce na různé alkoholické nápoje. Je 

možné navrhnout i jiné slevy, abychom nalákali více lidí. Každý návštěvník by při příchodu 

dostal kartičku, kde by musel nasbírat deset razítek. To by nasbíral tím, že za každou útratu 

dostane jedno razítko, tímto způsobem by jsme si částečně zajistili další návštěvu. Za 

nasbíraných deset razítek by zákazník dostal věcnou cenu, permanentku na bowling a slevu 

20% na pití jeden den. 

 

6.4 Návrhy a doporučení pro reklamu 

Jelikož bowling Megas minimálně komunikuje se svým okolím hodila by se reklama 

v rádiu, v dotazníku tomu byla věnována otázka, kde respondenti odpovídali v jakém rádiu by 

reklamu uvítali. Náklady na reklamu do rádia nejsou tak vysoké a tak by bowling měl určitě 

takovou reklamu do rádia dát, lidé by se tak více dověděli o bowlingu Megas a určitě by to 

nalákalo více lidí.  

Cenové úrovně pro reklamy v rádiích se pohybují od 1 000 Kč nahoru, rádiový spot 

(výroba) se pohybuje od částek 2 000 Kč a výše, reklamní text od 1 000 Kč a výše, zvukové 

logo taktéž od 1 000 Kč. Pro bowling Megas by stačil do rádia zařadit reklamní text.  

Lidé by nejvíce uvítali reklamu na rádiu Helax, byla to nejčetnější odpověď, druhé 

místo zabírá rádio Kiss Morava a na třetím místě rádio Evropa 2. Reklama by se hodila i 

v obou nejvíce chtěných rádiích a to Helax a Kiss Morava. Tato reklama by se v rádiích 

objevovala při různých akcích, aby posluchače informovala, že se vůbec něco takového děje. 

Lidem by se tak bowling dostal do povědomí. Záleželo by pak na majiteli, jak často by 

reklama měla být v rádiu uváděna.  

Na stránkách rádia Helax je hlavním kritériem při výběru reklamy porovnání účinnosti 

různých způsobů komunikace z hlediska ceny za oslovení stejného množství potencionálních 
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zákazníků. Svoji roli hraje i prestiž média a záleží pouze na firmě které pro svou komunikaci 

zvolí. [19] 

 

6.5 Další návrhy a doporučení 

Bowling také komunikuje se zákazníky pomocí různých služeb, lidé pak bowling 

hodnotí i podle toho. Na základě výzkumu jsme zjistili, že by se měly některé služby zlepšit. 

Je to např. kvalita drah bowlingu, lidé tuto službu hodnotili spíše jako nevyhovující, což pro 

bowling znamená, že tímto ztrácí zákazníky, pokud se jim špatně hraje příště už se nemusejí 

vrátit. Tímto by se bowling měl zaměřit i na kvalitu těchto drah, více je udržovat a případně i 

zavést nové, jelikož tyto bowlingové dráhy jsou starší. Další průměrně hodnocenou službou je 

nabídka akcí bowlingu, jak již bylo zmiňováno v přecházející kapitole bowling měl vymyslet 

více akcí, které zákazníky přilákají. Další uvedené služby jako jsou personál, nápojová 

nabídka, rezervace a cenová úroveň byly hodnoceny většinou známkami „jedna“ a „dvě“, což 

je pro bowling dobré. 

Velmi důležitý je také interiér bowlingu, kterým také bowling komunikuje s okolím, 

lidem záleží na tom, aby se cítili dobře. Do interiéru byly zahrnuty položky pohodlnost, 

čistota, toalety, celkový vzhled a letní zahrádka. Nad naše očekávání to dopadlo velmi 

pozitivně, většina těchto položek bylo známkováno od 1 – 3, nejhůře známkovanou byla 

pohodlnost a toalety, asi třetina respondentů odpovídala na tyto položky známkou 3. 

Pohodlnost na bowlingu by se dala lehce změnit, stačilo by vyměnit pár židlí, na kterých se 

velmi dobře nesedí, jelikož jsou plastové.  

 

6.6 Návrhy a doporučení pro pozitivně hodnocené efekty 

Jelikož předchozí kapitoly se zaměřovaly spíše na návrhy a doporučení pro 

marketingovou komunikaci přímo, je také důležité vyzdvihnout pozitivně hodnocené efekty, 

které se dají prodat v komunikaci. Mezi tyto faktory patří cena bowlingu, cenová úroveň, 

personál, příjemné prostředí, rezervace bowlingu. 

Jelikož cena bowlingu patří mezi nejnižší v širším okolí, zvedá tak popularitu u lidí. 

Lidé si velmi často vybírají místa, kde ušetří a tím již zmiňovaná cena bowlingu nebo i 

cenová úroveň celkově. Bowling by měl ceny nadále nechat tak jak jsou, tím, že by se zvedly 

ceny jistě by to pár zákazníků odlákalo a hledali by jinde. Cena služeb bowlingu patří mezi 

ten nejdůležitější faktor, proč lidé navštěvují právě bowling Megas. Personál byl hodnocen 
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také velmi kladně. Je to také důležitý faktor,který se dá prodat v marketingové komunikaci. 

Jelikož bowling má příjemný, vstřícný a profesionální personál, lidé se pak cítí mnohem lépe 

a mnohem radši se pak vracejí, když ví, jak je s němi zacházeno. Samozřejmě by se měly 

zjistit i určité nedostatky, které by personálu byly sděleny. Příjemné prostředí na bowlingu 

také patřilo mezi kladně hodnocené efekty, jedná se jak o interiér, tak i pohodlnost. 

Respondenti tyto tyto faktory ohodnili velmi pozitivně, což vyzdvihuje také popularitu 

bowlingu, cítí se v tomto prostředí dobře. Také by měly být zjištěny nedostatky, které by 

následně byly odstraněny. Dalším pozitivním zjištěním byla rezervace bowlingu se kterou 

jsou respondenti spokojeni, je to důležitá část služeb. Tím, že se zákazníkům dobře rezervuje 

bowling, vyhoví se jim jak v čase, který je volný, tak i dráhu, na které chtějí hrát, jestli je 

volná. Je jim dáno na výběr ze čtyř drah. Zlepšením rezervace jak již bylo zmiňováno je 

rezervace bowlingu přes internet, kdy by zákazníci nemuseli chodit osobně nebo volat 

telefonicky. Bowling by si objednali ze svého domova na určitý čas a vybrali si také volnou 

dráhu. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat marketingovou komunikaci a poté navrhnout 

různá doporučení, které by zefektivnily marketingovou komunikaci pro Bowling Megas.  

Práce byla věnována několika hlavním kapitolám. První kapitola se zabývala 

teoretickými východisky, tato teorie byla získaná hlavně pomoci různé literatury, dále 

charakteristika společnosti, metodika výzkumu, analýza výsledku a návrhy a doporučení pro 

marketingovou komunikaci. 

První stěžejní částí bakalářské práce byla kapitola analýza výsledků, kde jsme se 

soustředili přímo na výsledky výzkumu z dotazníku, byly vybrány ty nejdůležitější otázky 

podle toho, jaký cíl jsme si zvolili a následně k nim udělali grafy. U každého grafu byl popis, 

který nám vysvětlil danou situaci. Když se zaměříme na nejdůležitější výsledky výzkumu, tak 

to bude zjištění, že opravdu málo lidí si všímá vyvěšených letáků po městě a málo lidí má na 

Facebooku přihlášenou stránku, bowling Megas nemá až tak správně vytvořenou 

marketingovou komunikaci a jediné, jak komunikuje s okolím, jsou letáky a Facebook.  

Většina respondentů se o bowlingu Megas dověděla díky přátel. Jak již jsme zjistili, 64% 

respondentů není spokojeno s celkovou marketingovou komunikací, což je hlavním 

problémem bowlingu. Dalším důležitým zjištěním bylo, že více jak polovina respondentů by 

uvítalo webové stránky bowlingu i rezervaci bowlingu přes internet. 

Druhá důležitá část byly návrhy a doporučení, kde jsme se snažili o to, aby se bowling 

Megas více soustředil na marketingovou komunikaci a určitě ji zlepšil. Mezi hlavní návrhy 

patří zajisté webové stránky, které doposud nejsou. Dále by byla dobrá reklama v rádiu, 

nemusí být až tak častá, stačilo by, kdyby se reklama objevovala před následujícími akcemi. 

Dalším úspěchem by mohlo být dostat do povědomí lidí i stránku na Facebooku, v dnešní 

době má Facebook většina lidí a díky tomuhle by se dověděli vše co by potřebovali.  

Všechny tyhle návrhy byly pouze doporučeny pro zefektivnění marketingové 

komunikace, teď již záleží na majiteli, jestli tyto doporučení a návrhy schválí a následně 

použije. 

Doufám, že hlavní cíl bakalářské práce byl splněn, bylo by jistě velmi dobré, kdyby 

majitel bowlingu Megas uplatnil některá doporučení pro marketingovou komunikaci.  
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Seznam zkratek: 

%  procento 

atd.  a tak dale 

č.  číslo 

Kč  Korun českých 

např.  například 

p.R.  pod Radhoštěm 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaný 
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Příloha č. 1: Dotazník 

 

 

Vážený pane, vážená paní, 

jsem studentka 3. ročníku oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB-TU 

Ostrava. Prostřednictvím tohoto dotazníku bych Vás chtěla požádat o pomoc při zpracování 

mé bakalářské práce. Dotazník je zcela anonymní a získané údaje budou sloužit výhradně jen 

pro účely mé bakalářské práce. 

Děkuji Vám za čas strávený vyplněním dotazníku a přeji hezký den. 

Není-li uvedeno jinak, svou odpověď zakroužkujte. 

 

1. Odkud jste se o Bowlingu Megas dověděli? 

a)   Letáky 

b)   Přátelé 

c)   Internet 

d)   Sociální sítě 

e)   Jinak 

 

2. Jakou cestou si rezervujete místa na bowlingu? 

a)   Osobně 

b)   Telefonicky 

c)   Nerezervuju 

 

3. Jaký je váš názor na uvedené služby bowlingu? (známkování jako ve škole): 

Personál                             1   2   3   4   5  

Nabídka akcí                      1   2   3   4   5 

Kvalita drah bowlingu       1   2   3   4   5 

Nápojová nabídka              1   2   3   4   5 

Rezervace                          1   2   3   4   5 

Cenová úroveň                  1   2   3   4   5  
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4. Jaký je Váš názor na interiér bowlingu? (známkování jako ve škole): 

Pohodlnost                         1   2   3   4   5 

Čistota                                1   2   3   4   5 

Toalety                               1   2   3   4   5 

Celkový vzhled                  1   2   3   4   5 

Letní zahrádka                   1   2   3   4   5  

 

5. Jak často navštěvujete Bowling Megas? 

a)   Více jak 3x do týdne 

b)   Asi 1 – 3x do týdne 

c)   Několikrát do měsíce  

d)   1x za měsíc a méně často 

e)    Jsem zde poprvé 

 

6. Za jakým účelem navštěvujete bowling Megas? 

a)   Jen kvůli bowlingu 

b)   Jen kvůli posezení s přátely 

c)   Obojí 

 

7. Všiml/a jste si někdy vyvěšených letáků bowlingu po městě?  

a)   Ano                       b)   Ne                         

 

8. Máte na sociální síti Facebook přihlášenou naši stránku bowlingu, kde se objevují různé  

akce? 

a)   Ano, sem na tuto stránku přihlášen 

b)   Ne, na tuto stránku přihlášen nejsem 

c)   Ne, nepoužívám Facebook                         

 

9. Ve kterém rádiu by jste uvítal/a reklamu bowlingu Megas? (Vámi nejvíce poslouchané 

rádio) 
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a)   Kiss Morava 

b)   Helax 

c)   Evropa 2 

d)   Impuls 

e)   Orion 

d)   Jiné 

 

10. Uvítal/a by jste webové stránky bowlingu? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne – přeskočit následující otázku (č.11) 

 

11. Uvítal/a by jste elektronické rezervování bowlingu? (rezervování přes internet)  

a)   Ano uvítal/a 

b)   Ne, preferuji jiné způsoby 

c)   Ne, nemám internet 

 

12. Jakou maximální cenu by jste byli ochotni dát za hodinu hraní na bowlingu? 

a)  Méně jak 50,- Kč 

b)  50 – 100,- Kč 

c)  101 – 150,- Kč 

d)  151 – 200,- Kč 

e)  Více jak 200,- Kč 

 

13. Proč navštěvujete právě bowling Megas? 

a)   Příznivé ceny 

b)   Blízká vzdálenost od domova 

c)   Víkendové akce (turnaje v bowlingu) 

d)   V létě posezení na zahrádce 
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e)   Jiné …………. 

 

14. Jak jste celkově spokojeni s marketingovou komunikací na bowlingu? (Jak bowlingu 

komunikuje s okolím) 

a)  Jsem spokojen 

b)  Jsem docela spokojen 

c)  Spíše nespokojen 

d)  Nespokojen 

 

 

15. S kým navštěvujete bowling nejčastěji? 

a)   Sám 

b)   S přáteli 

c)   S partnerem 

d)   S dětmi 

c)   S rodiči 

f)   S někým jiným ……………………. 

 

16. Jak se na bowling nejčastěji dopravujete? 

a)   Pěšky 

b)   Vlakem 

c)   Autobusem 

d)   Autem 

e)   Jinak …………………. 

 

17. Jaký je Váš věk? 

a)   15 – 17 let 

b)   18 – 26 let 

c)   27 – 35 let 

d)   36 – 50 let 

e)   51 let a více 
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18. Do jaké kategorie se řadíte? 

a)   Student 

b)   Zaměstnaný 

c)   Nezaměstnaný 

d)  Mateřská dovolená 

e)   Důchodce 

 

19. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž                          

b) Žena 

 

20. Jaké je Vaše bydliště? 

a)   Ve Frenštátě p. R. 

b)   V okolí Frenštátu (do 10km) 

c)   11km od Frenštátu a více 
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Příloha č. 2: Letáky 
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Příloha č. 3: Exteriér 
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Příloha č. 4: Interiér 
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Příloha č. 5: Nápojový lístek 
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Příloha č. 6: Sponzoři akcí 
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Příloha č. 7: Grafy 
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