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1  Úvod  

Udržování dobré fyzické a duševní kondice, a tedy celkového zdraví organismu, je 

v posledních letech jednou z priorit mnoha lidí. Přiměřená a správně cílená fyzická zátěž je 

účinným lékem na řadu bolestivých stavů svalstva i kostry. Podporuje správnou funkci 

kardiovaskulárního systému a spolu s vyváženou stravou je jediným nástrojem pro dnes tolik 

žádané formování postavy. Jak je navíc všeobecně známo, fyzická aktivita uvolňuje a 

pozitivně stimuluje nejen tělo, ale díky určitému druhu hormonu, který se fyzickou námahou 

vyplavuje, také mysl a psychiku.   

Dnešní doba se do jisté míry vyznačuje stresem, nedostatkem času a shonem. Občas je 

ovšem zapotřebí na chvíli zpomalit, uvolnit se a relaxovat. Někdo volí spíše pasivní formu 

odpočinku, jiní preferují aktivní fyzickou zátěž, kterou ve většině případů představují různé 

druhy sportu.  

V několika posledních letech vzrostla ze strany spotřebitelů poptávka po fitness 

službách, na což podnikatelé zareagovali vcelku pružně. Služby v oblasti fitness, body fitness 

a kulturistice se stále rozvíjí a k uspokojení potřeb zákazníků jsou budována stále nová 

zařízení pro fitness a volný čas. S tím však souvisí rostoucí konkurence jednotlivých 

sportovních zařízení. A právě v konkurenčním boji hraje velmi podstatnou roli marketingová 

komunikace. 

Marketingová komunikace je velmi důležitou součástí moderního podnikání nejen 

v oblasti služeb. Pomáhá zákazníkům orientovat se v celkovém množství nabízených 

produktů a za předpokladu její správně zvolené formy dokáže spotřebitelům pozitivně zapsat 

do paměti určitou značku nebo druh produktů. Kvalitní marketingová komunikace je 

klíčovým prvkem pro získání nových zákazníků a udržení si těch stávajících, a pro řadu 

podniků bývá právě volba účinné komunikace ne příliš jednoduchou záležitostí.  

Jako téma této práce byla zvolena analýza marketingové komunikace fitness centra 

Body Academy se sídlem a provozovnou v Ostravě. Důvodem pro výběr právě tohoto tématu 

byla již výše zmíněná skutečnost rostoucího množství zařízení zaměřujících se právě na tento 

druh sportovních aktivit. V neposlední řadě byla motivem pro toto téma také poměrně 

krátkodobá účast fitness centra Body Academy na trhu. 
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Cílem této práce bylo analyzovat a zhodnotit současnou situaci tohoto podniku 

z hlediska marketingové komunikace. Na základě zjištěných skutečností pak podat případné 

návrhy na zlepšení komunikace za účelem udržení si stávající zákazníků a získání zákazníků 

nových, kteří prozatím s tímto fitness centrem nepřišli do styku. 
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2 Charakteristika společnosti Body Academy 

 

Jak již bylo zmíněno, pro analýzu marketingové komunikace bylo vybráno fitness 

centrum Body Academy s.r.o., které nabízí celou škálu různých sportovně zaměřených aktivit.  

2.1 Obecné údaje 

Společnost Body Academy byla založena v roce 2010, avšak provoz byl zahájen 

v roce 2011.  Poprvé bylo zákazníkům otevřeno 15. května 2011; je tedy velmi mladým 

podnikem, který se však od svého počátku velmi perspektivně rozvíjí.  

Na následujícím obrázku č. 2.1 je uvedeno logo fitcentra Body Academy. 

Obrázek 2.1 logo fitness centra Body Academy 

 

 Zdroj: www.body-academy.cz 

 

Body Academy se nachází v městské části Ostrava-Poruba na ulici Slavíkova číslo 

1323, kde provozuje svou činnost ve zrekonstruované budově bývalé restaurace U Josífka. 

Nachází se v lokalitě s dobrou dopravní dostupností hned vedle hlavní silnice. Místní část je 

navíc hojně osídlena obyvateli jak rodinných tak panelových domů, pro něž je fitcentrum 

velmi dobře dostupné pouhou pěší chůzí, čímž se významně zvyšuje pravděpodobnost jejich 

návštěvy právě v Body Academy. V blízkosti několika desítek metrů se nachází autobusová 

zastávka čtyř autobusových linek „Garáže Poruba“ ve směru z centra Ostravy. Zastávka 

„Pustkovec“ v opačném směru se nachází přibližně 300 metrů od fitcentra směrem k městské 

části Pustkovec. V bezprostřední blízkosti fitcentra je také možnost parkování osobních 

automobilů.  
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Celková rozloha budovy není příliš veliká, avšak prostory jsou dostatečně účelně a plně 

využity. Jelikož je fitcentrum v provozu teprve necelé dva roky, je vybaveno nejmodernějšími 

stroji a zařízením.  Fitcentrum disponuje celkem dvěma cvičebními sály s kapacitou 14 a 15 

osob podle druhu lekcí a konkrétních forem cvičení. Dále se v prostorách nachází recepce, 

která nabízí mimo platby a registrace také možnost zakoupení nejrůznějších doplňků stravy. 

Zákazníci si zde mohou vybrat z proteinových tyčinek či müsli tyčinek, dále pak 

aminokyselin v rozpustné podobě či podobě tablet, iontových a proteinových nápojů a čisté 

minerální vody. 

Ve fitcentru je zákazníkům v současné době k dispozici celkem 12 lektorů, z nichž 

každý má odpovídající kvalifikaci pro vykonávání konkrétního druhů cvičení či poradenství 

v oblasti formování postavy či výživového poradenství. 

Fitcentrum je pro zákazníky otevřeno 7 dní v týdnu včetně většiny státních svátků, a to 

od pondělí do pátku od 5:30 hod do 21:00 hod s několikahodinovou polední přestávkou, 

v sobotu od 7:30 hod do 10:30 hod a v neděli od 8:30 do 19:30 hod. Jednotlivé polední pauzy 

jsou stanoveny s ohledem na rozvrh lekcí daného dne. 

2.2 Druhy služeb poskytovaných fitcentrem Body Academy 

Stávající či potenciální zákazníci Body Academy si mohou vybrat z několika forem 

cvičení jak podle samotného charakteru a typu cvičení tak podle intenzity a náročnosti. 

Fitcentrum se zaměřuje na poskytování následujících aktivit. 

H.E.A.T. program 

H.E.A.T. program je poměrně novým typem cvičení mezi aerobními sporty, který 

vychází z jednoznačně přirozeného pohybu lidského těla, a to chůze. Tato zkratka je složená 

z počátečních písmen anglických slov High Energy Aerobic Training (Heat Czech, 2012). 

Jedná se tedy o formu aerobního cvičení s vysokým výdejem tělesné energie. Cvičení probíhá 

na speciálních, výškově polohovatelných pásech s nastavitelnou zátěží. H.E.A.T. je hojně 

vyhledávanou formou fitness aktivit posledních let. Body Academy (přesněji jeho instruktoři) 

je držitelem licence na provozování originálního H.E.A.T. programu. 

Speeding 

Speeding (nebo též Power speeding) je modifikovaná obdoba jízdy na cyklistickém 

kole. Cvičení probíhá na statických indoorových kolech, která jsou výškově, velikostně a 
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zátěžově nastavitelná. Jedná se o cvičení náročnější na svalstvo dolních končetin, avšak při 

správném provedení probíhá bez nadměrného zatěžování kloubů. Lekce jsou kombinovány 

s posilováním a formováním všech svalových partií.  

Osobní trénink 

Jedná se o individuální lekce pod dohledem trenéra. Hodiny jsou přizpůsobeny na 

míru jednotlivci podle aktuální fyzické kondice a jeho požadavků na formování postavy. 

Hodina cvičení je taktéž domlouvána individuálně. Osobní trénink je zaměřen na aktivaci a 

podporu svalové hmoty za účelem snížení množství tukové tkáně ve všech tělesných partiích. 

Je doporučován především jedincům, kteří potřebují poradit v oblasti fitness a hubnutí. 

Cvičení pro těhotné ženy 

Řada žen se i v období těhotenství snaží dbát o svou fyzickou kondici. A právě pro ně 

jsou v Body Academy vedeny hodiny speciálně upravené tak, aby zajišťovaly požadovaný 

výsledek z každé lekce, a zároveň aby byly bezpečné pro přirozený vývoj dítěte a těhotenství 

celkově. Těhotné ženy si mohou vybrat z takto optimalizovaných hodin H.E.A.T. program 

nebo Speeding. 

Rehabilitační cvičení 

Pro osoby, které ze zdravotních důvodů nezvládají klasické lekce, má Body Academy 

připraveny i hodiny na ergonomicky upravených indoorových kolech nebo optimalizované 

lekce H.E.A.T. programu. Po domluvě s trenérem je možno navštěvovat hodiny vždy v úterý, 

čtvrtek nebo v sobotu (Body Academy, 2012).  

Cvičení pro matky s dětmi 

Body Academy nabízí cvičení s dětmi do 2 let za použití speciálních ergonomických 

nosítek, takže matky mohou cvičit přímo s dětmi nebo si děti mohou odložit na hlídání do 

dětského koutku s dozorem. Cvičení probíhá bez nářadí pouze s váhou vlastního těla po dobu 

45 minut. Poté si v malém koutku mohou jak děti, tak maminky odpočinout u malého 

občerstvení. 

Bodyforming 

V rámci lekcí H.E.A.T. programu nebo Speedingu se zákazníci mohou setkat i 

s takzvaným bodyformingem. Jedná se o cviky, při kterých je využívaná vlastní tělesná 
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hmotnost a některá nářadí, jako například gymnastické míče (overbally), tyče, balanční 

podložky nebo činky. Klade se při něm velký důraz na technické provedení cviků a správné 

dýchání. Bodyforming v doprovodu s vyváženou stravou a upraveným jídelníčkem přispívá 

ke tvarování postavy. 

Funkční trénink 

Také funkční trénink je součástí lekcí jak H.E.A:T. programu tak Speedingu. Zaručuje 

nabytí znalostí pro účelné cvičení a také zvýšení výkonnosti. Cvičí se s váhou vlastního těla 

nebo s různým nářadím včetně novinky TRX, tedy Training Resistance Exercise (Body 

Academy, 2012). TRX je využíváno za účelem zvýšení flexibility kloubů a znovunabytí 

pružnosti zkráceného svalstva. Je prováděno za pomocí speciálního popruhu, který je zavěšen 

za úchyty ve stropech. Aktivní protahování svalstva je dobrou a zároveň snadnou prevencí 

proti bolestem kloubů. 

Musclefitness 

Novinkou v nabídce služeb Body Academy jsou lekce s názvem Musclefitness. Jedná 

se o cvičení zaměřené především na posilování všech svalových partií s doplňující jízdou na 

speedingovém kole ve dvou krátkých intervalech během lekce. Ke cvičení a posilování jsou 

využívány různé pomůcky, především však neřádní kettlebell, což jsou speciální činky o 

hmotnosti 4-16 kg. Cvičení probíhá dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek. 

Nutriční poradenství  

K sestavení vhodného jídelníčku jsou v Body Academy k dispozici lektoři se 

specializací na zdravou výživu. Vyvážená strava je základem úspěšného hubnutí a tvorby 

svalové hmoty, a také udržením stabilní tělesné hmotnosti. 

Masáže 

Doplňkovou službou jsou v Body Academy masáže, které si zákazníci mohou 

objednat po individuální domluvě. 

K ostatním službám fitness centra patří hlídání dětí, zapůjčení ručníků a osušek, lehké 

občerstvení a prodej výživových doplňků. 
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2.3 Časový harmonogram Body Academy 

V Body Academy je stanoven přesný rozpis všech lekcí na každý den v týdnu, které 

jsou uveřejněny jak na webových stránkách fitcentra tak přímo v Body Academy. Rozvrhy 

lekcí se lekce upravují vždy s novým kalendářním rokem. 

V následující tabulce č. 2.1 je uveden rozpis cvičení H.E.A.T. programu. Tento druh 

cvičení je v Body Academy nejčastější. 

Tabulka 2.1 Týdenní rozvrh lekcí H.E.A.T. program  

H.E.A.T. program 

  
6:00-
7:00 

8:00-
9:00 9:00-10:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 

Pondělí ** ***   ** *** *** *** 

Úterý   ** ** ** *** *** *** 

Středa ** ***   ** *** *** *** 

Čtvrtek   ** ** ** ** *** ** 

Pátek ** ***     *** ** ** 

Sobota   ***           

Neděle     ***     *** *** 
 

Zdroj: upraveno dle www.body-academy.cz 

Tabulka č. 2.2 obsahuje rozpis lekcí speedingu. Jednotlivé lekce jsou označeny dvěma 

nebo třemi hvězdičkami podle úrovně obtížnosti.  

Tabulka 2.2 Týdenní rozvrh lekcí Speeding  

Speeding 

  
16:00-
17:00 

16:30-
17:30 

17:30-
18:30 

18:30-
19:30 

Pondělí **   ** *** 

Úterý   ***   ** 

Středa **   ** *** 

Čtvrtek   ***   ** 

Pátek **       

 

Zdroj: upraveno dle www.body-academy.cz 
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Tabulka č. 2.3 je rozpis lekcí kruhového tréninku. Hodiny jsou vedeny pouze 4x 

týdně.  

Tabulka 2.3 Týdenní rozvrh lekcí Kruhový trénink  

Kruhový trénink 

  
9:00-
10:00 

17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

Pátek   ** *** 

Sobota ***     

Neděle     ** 

 

Zdroj: upraveno dle www.body-academy.cz 

Body Academy využívá značení lekcí jednou až třemi hvězdičkami, přičemž lekce 

nejvíce obtížné značí tři hvězdičky. Lekce s nejnižší obtížnosti se v Body Academy téměř 

nevedou s výjimkou individuálních lekcí, lekcí pro těhotné ženy a pro osoby se zdravotními 

komplikacemi. 

2.4 Ceny služeb v Body Academy 

Zákazníci si mohou vybrat, zda budou každou lekci platit jednorázově, anebo zda si 

zvolí některou z možností předplacených služeb.  

Při jednorázových platbách zákazníci nezískávají žádné východy navíc či slevy. 

Výjimkou jsou pouze držitelé studentských průkazů a senioři. Těmto zákazníkům je 

poskytována sleva ze základní ceny na cvičení H.E.A.T. programu a Speedingu. 

Pokud se zákazníci rozhodnou k předplacení kreditu, získávají automaticky slevu 10% 

z ceny většiny služeb Body Academy. Zákazníkovi je vytvořen online osobní účet, kde jsou 

evidovány veškeré odpočty za lekce a nové vklady peněz. Minimální možná výše kreditu pro 

získání slevy ze základní ceny služeb je 350 Kč. Držitel pak z tohoto kreditu čerpá peníze na 

jednotlivé služby zvlášť. 

Další možností předplatného je roční nebo pololetní jednorázový poplatek. Roční 

poplatek je ve výši 12.500 Kč a umožňuje zákazníkům neomezené využívání služeb Body 

Academy po celý kalendářní rok. Pololetní poplatek je ve výši 6.800 Kč. Pokud si zákazník 

předplatí nejprve jednu polovinu kalendářního roku a chce si předplatit i tu následující, zaplatí 

částku 5.700 Kč, tedy doplatí pouze částku do plné výše ročního poplatku. 
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Přehled cen za jednotlivé služby je uveden v následující tabulce č. 2.4. 

Tabulka 2.4 Ceny služeb Body Academy  

Ceník  

Celoroční vstup 12.500 Kč (jednorázový poplatek, roční platnost) 

 Pololetní vstup  6.800 Kč  

H.E.A.T.  140 Kč 

H.E.A.T. VIP 120 Kč (cena pro členy klubu) 

H.E.A.T. student, senior 90 Kč 

    

Speeding 90 Kč 

Speeding VIP 80 Kč 

Speeding student, senior 70 Kč 

    

Kruhový trénink 90 Kč 

Kruhový trénink VIP 80 Kč (cena pro členy klubu) 

 Kruhový trénink student, senior  70 Kč 

  

Hlídání dětí (lekce cvičení maminek) 20 Kč/dítě 

    

Masáž šíje 80 Kč 

Masáž šíje + paže 260 Kč 

Masáž šíje + záda 360 Kč 

Masáž nohy + záda 400 Kč 

 

Zdroj: upraveno dle www.body-academy.cz 

2.5 Současná marketingová komunikace Body Academy 

Fitness centrum Body Academy využívá některé prostředky marketingové 

komunikace, které jsou orientovány převážně na stávající zákazníky. 

V rámci reklamy nabízí fitness centrum ke koupi několik reklamních předmětů. Jedná 

se o sportovní tašku, běžeckou ledvinku, tričko, ručník, čelenku a nálepku na auto. V prostředí 

internetu má fitness centrum své webové stránky na adrese www.body-academy.cz a také 

profil na sociální síti Facebook. Na tomto profilu fitness centrum zveřejňuje některé novinky 

a změny, avšak profil neslouží jako interní komunikační prvek mezi zákazníkem a fitness 

centrem. Body Academy má také každý měsíc placenou inzerci v ostravském časopise 

Program. 
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Osobní prodej je zajišťován obsluhou na recepci při prodeji doplňků stravy a úhradě 

lekcí, a také trenéry při osobním styku se zákazníky.  

Podpora prodeje je uskutečňována prostřednictvím slevy na jednotlivé lekce ve výši 

10% ze základní ceny. Tuto slevu je možno získat předplacením kreditu v minimální výši 350 

Kč nebo předložením dokladu o studiu. Tuto slevu také získávají senioři po předložení 

občanského průkazu. Dále je v Body Academy možnost ročního či půlročního předplatného 

ve výši 12.500 Kč na rok nebo 6.800 na 6 měsíců, které dává zákazníkovi neomezenou 

možnost vstupu na hromadně vedené lekce. 

Event marketing je v Body Academy také realizován, a to formou akcí pro zákazníky 

k různým příležitostem, jako je například výročí otevření fitness centra nebo čas Vánoc. 

Zákazníci se mohou zúčastnit cvičení a zároveň strávit příjemný večer při občerstvení a 

grilování. Cena těchto akcí je stanovena s ohledem na náklady jejich přípravy, je tedy různá. 

2.6 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí Body Academy je složeno z dílčích prvků, které ovlivňují 

vazby mezi ním a zákazníky. Jednotlivé prvky úzkého i širšího okolí podniku jsou velmi 

podstatným faktorem, který je třeba sledovat, a pokud je to možné, také je žádoucím 

způsobem měnit ve prospěch potřeb podniku, nebo se jim pokusit přizpůsobit. 

2.6.1 Mikroprostředí 

Mikroprostředí tvoří firmy, které fitcentru zajišťují prostředky k provozu, a další prvky 

či skupiny prvků, které jsou s fitness centrem v přímém styku a které je schopno určitým 

způsobem ovlivňovat. 

Dodavatelé 

Kvalita dodavatelů z pohledu spolehlivosti, platebních podmínek a dalších aspektů je 

rozhodující při jejich výběru.  

Předními dodavateli výživových doplňků pro Body Academy jsou Nutrend a Benstar. 

Pásy H.E.A.T. dodává společnost Heat Trade, s.r.o., která zároveň zajišťuje jejich servis. 

Speedingová kola jsou dodávána firmou Jirčík, činky a menší nářadí pak společností 

inSPORTline. Kettlebelly poskytuje společnost Žijeme sportem, s.r.o. 
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Dodavatelem elektřiny pro Body Academy je společnost ČEZ, a.s., dodavatelem tepla 

je společnost Dalkia Česká republika, a.s., a voda je poskytována společností Ostravské 

vodárny a kanalizace, a.s. 

Konkurence  

Jak již bylo nastíněno v úvodu této práce, v několika posledních letech stoupá zájem 

ze strany spotřebitelů o služby v oblasti fitness. Reakce podnikatelů na tuto poptávku formou 

budování nových zařízení pro fitness, posilování a také kulturistiku, s sebou pochopitelně 

přináší stále rostoucí konkurenci právě v tomto odvětví.  

Ve městě Ostrava se nachází velké množství fitness center, z nichž největší, tedy 

přímou konkurencí pro Body Academy jsou ta, která zákazníkům nabízejí především cvičení 

H.E.A.T. programu. V Ostravě se kromě Body Academy nacházejí další tři fitness centra, 

která provozují originální H.E.A.T. program na základě licence.  

Prvním z nich je Vitality studio Ostrava. Sídlí v části Moravské Ostravy na ulici 

Vítkovická 1. Kromě lekcí H.E.A.T. nabízí také cvičení BOSU, kruhový trénink, fitball, TRX 

a bodystyling (Heat Ostrava, 2012).  

Druhým fitness centrem je H.E.A.T. Vanilka sídlící na ulici Petra Křičky v Moravské 

Ostravě. Tento podnik nabízí klientům pouze cvičení H.E.A.T. v různých podobách, jako 

například classic, kardio, s posilováním, spalovací apod. (H.E.A.T. Vanilka, 2012) 

Jako nepřímou konkurenci Body Academy  jsou považována všechna fitness centra, 

která nabízejí podobné či jiné služby.  

V dosahu přibližně 400 metrů od provozovny Body Academy se nachází fitness 

centrum Club Femm. Fitcentrum nabízí jak cvičení na polohovatelných pásech tak speeding. 

Mezi další služby poskytované Clubem Femm patří Aerobic, curia, zumba, fitbox, pilatek, 

bosu, bodystyling, powerjóga, trampolíny a má k dispozici také posilovnu a infrasaunu. Club 

Femm v nedávné době omezil svůj provoz ze dvou provozoven pouze na jednu (Club Femm, 

2012). 

Dalším nepřímým konkurenčním fitness centrem Body-Academy v rámci městského 

obvodu Poruba je Quatro fitness. Zákazníci si v tomto fitcentru mohou vybrat z několika 

služeb, kterými jsou posilovna, aerobní zóna, indoor cycling, kardio cvičení, zumba nebo 

masáže (Quatro Fitness, 2012). 
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V neposlední řadě mezi konkurenty patří Fitko pro ženy nacházející se v areálu 

nákupního centra Galerie Tesco Ostrava-Poruba. Fitness disponuje posilovnou s aerobní 

zónou, osobní individuální tréninky, výživové poradenství a kardiotrenažéry. Dále pak 

masáže, solárium, cvičení TRX, vacushape a powerplate (Fitko pro ženy, 2012). 

Zákazníci  

Cílovou skupinou zákazníků Body Academy byly v prvopočátcích jeho vzniku ženy 

středního věku. První zákazníky fitness centra tvořili zákazníci a přátelé lektorů působících 

původně v jiných fitness centrech. Po založení Body Academy se velká část zákazníků spolu 

se svými lektory přesunula do nového prostředí, kde se díky tomu začal utvářet mimo jiné 

velmi přátelský kolektiv.  

V současné době jsou mezi zákazníky Body Academy studenti středních i vysokých 

škol, dále zaměstnaní i nezaměstnaní obyvatelé, osoby v domácnosti, podnikatelé, osoby 

samostatně výdělečně činné i senioři. Středoškolští studenti fitness centrum navštěvují 

převážně v doprovodu svých učitelů v rámci hodin tělesné výchovy, ale také na lekce 

docházejí ve svém volném čase. Převážnou část zákazníků Body Academy tvoří ženy, menší 

část muži. 

Veřejnost 

Finanční veřejnost Body Academy představují společníci, které do podnikání vložili 

své peněžní prostředky. Služby bankovních a jiných institucí fitcentrum Body Academy 

v současné době nevyužívá. 

Zaměstnanci fitcentra jsou recepční pracovnice, které přicházejí do přímého a 

prvotního kontaktu se všemi zákazníky. Dále všichni lektoři a lektorky Body Academy, 

jednatelé, ekonom a pracovníci oprav a udržování včetně úklidových služeb. Vztahy mezi 

zaměstnanci fitcentra jsou velmi důležité, neboť atmosféra a nálada mezi nimi se promítá do 

chodu podniku až ke konečným zákazníkům. Je zapotřebí udržovat kvalitu všech 

poskytovaných služeb na perfektní úrovni, jelikož právě kvalita služeb je rozhodujícím 

aspektem v očích zákazníků.  

Média jsou v případě Body Academy internet, na kterém jsou umístěny webové 

stránky fitcentra, dále sociální síť Facebook, na kterém má Body Academy svůj profil, a 

ostravský měsíční časopis Program, ve kterém pravidelně každý měsíc inzeruje.  
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2.6.2 Makroprostředí 

Demografické prostředí 

Ve městě Ostrava došlo za poslední dva roky dle statistik Českého statistického úřadu 

k úbytku počtu obyvatel pod hranici tří set tisíc. Také v okrese Ostrava-město počet obyvatel 

za totéž období klesl. K datu 1. 1. 2012 byl zaznamenán stav počtu obyvatel celkem 299 622, 

přičemž k poslednímu dni téhož roku, tedy k 31. 12. 2012 to bylo celkem 297 421. Střední 

stav k datu 1. 7. 2012 byl celkem 298 327 (ČSÚ, 2012).  

Pokud jde o okres Ostrava-město, pokles počtu obyvatel za rok 2012 byl z celkových 

329 961 obyvatel na 328 323 obyvatel (ČSÚ, 2012) 

Výrazný úbytek počtu obyvatel města Ostravy i okresu Ostrava-město je z výše 

uvedených dat jednoznačný. Jelikož Body Academy, jak již bylo zmíněno, sídlí ve městě 

Ostrava, mohl by fakt poklesu počtu obyvatel znamenat zároveň pokles potenciálních 

zákazníků, v horším případě i úbytek stávajících zákazníků například z důvodu jejich 

migrace. 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je podstatným faktorem pro společnost Body Academy, a to jak 

z důvodu výše důchodů obyvatel, tak míry nezaměstnanosti a inflace. Tyto makroekonomické 

skutečnosti mají velký vliv na kupní sílu obyvatel a tedy i na jejich ochotě vynakládaní 

peněžních prostředků na různé finančně nákladné a vůbec jakékoliv volnočasové aktivity 

spadající do oblasti služeb. 

Poslední dostupný údaj Českého statistického úřadu pokud jde o obecnou míru 

nezaměstnanosti, je ze třetího čtvrtletí roku 2012, a to celkem 9, 4%, což představuje nárůst o 

0,4% oproti stejnému období předchozího roku (ČSÚ, 2013). Nejnovější údaj dle statistik 

ČSÚ je podíl nezaměstnaných osob Moravskoslezského kraje na jeho obyvatelstvu ve věku 

15-64 let, který byl k datu 28. 2. 2013 na hodnotě 9,99%.  

Průměrná hrubá měsíční mzda obyvatel Moravskoslezského kraje byla 

v Moravskoslezském kraji v roce 2012 celkem 23 577 Kč dle dostupných statistik (ČSÚ, 

2013). V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu o 2,7 %.  
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Přírodní prostředí 

Stav přírodního prostředí, jeho znečišťování a ochrana se v posledních letech řadí mezi 

nejdiskutovanější témata laické i odborné veřejnosti. Co se týče přírodního prostředí na 

Ostravsku, ovzduší zde je rozhodně nejobávanější částí přírody a života vůbec. Prašnost a jiné 

měřené škodliviny zde takřka pravidelně v horizontu několika uplynulých let překračují 

imisní limity, jak je možno zjistit jak z médií tak odborných statistik. Vládní nařízení sice do 

jisté míry limitují tovární výroby, které se na znečišťování podílí, avšak z dlouhodobého 

hlediska je celkový stav znečištění stále neuspokojující.  

Tento problém se vlastníci Body Academy alespoň částečně pokoušejí řešit 

klimatizací, přesněji rekuperací, která přivádí vzduch z vnější, čistí jej a vpouští do objektu 

především ve cvičebních zónách.  

Technologické prostředí 

Technika a technologie ve velké míře pozitivně ovlivňují život téměř většiny lidí na 

světě. Nové technologie v oblastech informatiky, medicíny či automobilového průmyslu jsou 

téměř všem obyvatelům spíše ku prospěchu. Usnadňují nám různé situace a úkoly v životě 

avšak mnohdy s vynaložením vysokých nákladů. Technologie samozřejmě také přispěly 

k rozvoji nejmodernějších zařízení a strojů pro fitness a volný čas včetně výživových doplňků 

díky rozvoji potravinářského průmyslu a jeho technologickým inovacím.  

Sociálně – kulturní prostředí 

To, v jakém sociálním a kulturním prostředí lidé vyrůstají, v němž se formují jejich 

názory, zvyklosti a postoje, je pro fitcentrum velmi podstatné. Lidé zaměřeni na sport a péči o 

svůj zevnějšek v sobě mají potenciál zákazníků fitcentra. S tím však také souvisí i finanční 

situace obyvatel. Lidé s vyššími celkovými příjmy peněz jsou ochotni tyto peněžní prostředky 

vynakládat za účelem služeb jakéhokoliv druhu. Kombinace obou typů – osob zaměřených na 

sport a péči o tělo s dostatečnými peněžními prostředky – je pro Body Academy ideální. 

Pokud se jedná o prostředí fitness centra Body Academy jako takového, jednoznačně 

se dá říci, že si zakládá na přátelské až rodinné atmosféře, která vytváří pozitivní a příjemně 

laděné prostředí. Kvalifikovaný personál zajišťuje velkou míru odbornosti, což zákazníci 

vyžadují. 
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3  Teoretická východiska marketingové komunikace  

 

Marketingová komunikace každého ekonomického subjektu, který byl založen za 

účelem zisku, je důležitým pojítkem mezi daným subjektem a jeho okolím, tedy zákazníky ať 

už stávajícími nebo potenciálními. Současný trh se vyznačuje mimo jiné vysokou konkurencí, 

z čehož jednoznačně plyne dovednost subjektu pozitivním způsobem se zviditelnit a udržet 

v mysli zákazníků.  

3.1 Komunikační proces 

Obecný pojem komunikace vyjadřuje přenos určitých informací směrem od jejich 

odesílatele ke konečnému příjemci.  

„Komunikaci lze definovat jako vysílání, přijímání a zpracování informací. Kdykoliv 

se jednotlivec, skupina či organizace pokusí o přenos myšlenky či sdělení, ke komunikaci 

dochází, jestliže je příjemce (jiný jednotlivec nebo skupina) schopen tuto informaci pochopit.“ 

         (Clow, Baack, 2008, s.6) 

Komunikace jako taková pak probíhá na několika úrovních, lépe řečeno v několika 

dílčích na sebe navazujících fázích, které jsou dohromady nazývány komunikačním 

procesem. Jak uvádí Přikrylová a Jahodová (2010), dle Schrammova modelu z roku 1955 je 

komunikační proces rozdělen na osm prvků, a sice na zdroj komunikace, zakódování 

informace, sdělení, přenos zakódované informace, následné dekódování, pochopení 

příjemcem, zpětná vazba k odesílateli a komunikační šum, který kvalitu jednotlivých prvků 

ovlivňuje. Jednodušší model uvádí Vysekalová (2007), a to Laswellovo pojetí komunikačního 

procesu: kdo – co – jak – komu – proč. 

Zdrojem komunikace je dle organizace nebo osoba (popř. skupina osob), jež vysílá 

informace směrem k jejich příjemci. Odesílatel informace podněcuje komunikační vazby mezi 

ním a příjemcem sdělení. Jak dále Přikrylová a Jahodová (2010) zmiňují, zdroj sdělení by měl 

být příjemcem hodnocen jako atraktivní a akceptovatelný, aby celá komunikace nabyla 

účinnosti. Akceptovatelnosti lze dosáhnout tak, že zdroj informací bude dostatečně 

důvěryhodný (tedy pro příjemce pravdivý a objektivní) a také adekvátně odborně zaměřen. 
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Zakódování, tedy druhý krok komunikačního procesu, by se dal vysvětlit jako 

přizpůsobení sdělení schopnostem pochopení příjemce. Jako takzvané pomůcky k pochopení 

mohou být použity například obrázky, znaky, fotografie nebo také hudba apod. (Přikrylová a 

Jahodová, 2010). Clow a Baack (2008) také zmiňují, že zakódování se provádí pro jednotlivá 

média zvlášť, aby působila atraktivně.  

V definici dalšího prvku – sdělení – se jak Vysekalová (2007) tak Přikrylová a 

Jahodová (2010) v podstatě shodují: jedná se o určitý shluk informací vysílaný zdrojem, který 

má v příjemci vyvolat určité změny psychických stavů tak, aby tyto vyvolaly touhu či 

potřebu, které příjemce bude chtít uspokojit (například využitím služby či zakoupením 

výrobku).  

Přenos informace závisí v zásadě na správné či špatné volbě média. Vhodný výběr 

přenosového prostředku může pozitivním způsobem sdělení podpořit a naopak. Přikrylová a 

Jahodová (2010) rozlišují mezi médii, které jsou řízené a firmou kontrolované (existuje u nich 

možnost kontroly způsobu provedení přenosu informací) a na ty, které jsou neřízené a firmou 

nekontrolované. Naopak Vysekalová (2007) tvrdí, že všechny informační kanály (média) mají 

vlastní technické rysy, které zdroj ani příjemce není schopen ovlivnit, ale přitom samy 

technické vlastnosti ovlivňují sdělovací proces. Clow a Baack (2008) dodává, že ke sdělení 

jsou využívána různá přenosová zařízení, jako například televize, tisk, plakáty apod. Pokud 

tyto kanály informaci doručí, přenos sdělení je tím dokončen.  

Dekódování informace vyslané zdrojem znamená přivést informaci na úroveň 

příjemcova zpracování a porozumění. Podle Clowa a Baacka (2008) dochází k dekódování 

tehdy, když sdělení zachytí některý ze smyslů příjemce. Smyslové vnímání je však u každého 

člověka méně či více odlišné a jednotlivé smysly různě citlivé. Proto může dojít také 

k pochopení informace různými způsoby. Odesílatel by z tohoto důvodu měl zajistit 

zakódování a přenos informace takovým způsobem, aby každý příjemce informaci pochopil 

přesně v souladu se záměry zdroje.  

Příjemcem v rámci komunikačního procesu je člověk, tedy osoba, pro kterou jsou 

určeny informace odesílatele. Dle Vysekalové (2007) je třeba tomuto článku komunikačního 

procesu věnovat velkou míru pozornosti, jelikož příjemce výrazně ovlivňuje průběh a efekt 

sdělení. Příjemce je rozlišován jako osobnost, člen skupiny a člen společnosti. Jako osobnost 

má člověk zakódované určité zvyky, názory a postoje jemu vlastní, jimiž se při rozhodování 

řídí. V rámci působení určité sociální skupiny mohou být tyto jeho vlastní názory ovlivňovány 
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normami té které skupiny. Jako člen společnosti je jedinec směrován obecně platnými či 

závaznými normami, nařízeními nebo celospolečenskými názory. Vysekalová (2007) dále 

také označuje za příjemce mimo jednotlivce také cílové skupinu a všechny její členy.  

Zpětná vazba na sebe dle Clowa a Baacka (2008) bere různé podoby.  

„Má formu nákupů, dotazů, stížností, návštěv v prodejně a návštěv webových stránek. 

To vše je indikátorem skutečnosti, že sdělení dosáhlo příjemce a ten nyní reaguje.“  

(Clow, Baack, 2008, s. 8) 

Přikrylová a Jahodová (2010) sdílí de facto stejnou myšlenku, když říkají, že zpětná 

vazba je vzkaz příjemce vysílaný zpět k odesílateli, a je tudíž reakcí na informace zdroje. 

Z toho plyne její vypovídací schopnost toho, do jaké míry splnila komunikace svůj účel.  

Komunikační šum stojí na pozadí celého komunikačního procesu. Jak již bylo 

zmíněno výše, lidské smysly a smyslové vnímání je vysoce nejednotnou záležitostí. 

Nepochopení, špatné zakódování či dekódování, nekvalitní média – to vše se dá nazvat jako 

komunikační šum, tedy pravděpodobnost problémů v přijetí některých sdělení (Přikrylová a 

Jahodová, 2010, s. 26). Clow a Baack (2008) říkají, že se šum může vyskytnout v každém 

prvku celého procesu. Také dodává, že důvodem nepozornosti spotřebitelů vůči 

marketingovým sdělením, je do značné míry dána tzv. clusterem, což je anglický výraz pro 

zahlcení nebo přesycení médii.  

3.2 Marketingová komunikace  

Pojem marketingová komunikace byl jako takový před několika lety zaveden 

z překladu anglického slova promotion, jak uvádí Hesková a Štarchoň (2009). 

„Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“ 

        (Karlíček, Král, 2011, s. 9) 

Pokud chce firma na trhu prosperovat, nestačí jí v současné době pouze produkovat 

kvalitní výrobky či služby s lákavými cenami. Podle Foreta (2003) je marketingová 

komunikace jistým základem a stěžejním bodem marketingu samotného, a marketing sám pak 

představuje nepřetržitou komunikaci se zákazníky v rámci jejich cílových skupin. Od dob 

uvolnění trhu a zavedení svobody podnikání vzrostla konkurence dramatickým způsobem ve 

všech odvětvích. Pro podniky se stala komunikace se stávajícími i potenciálními zákazníky 
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jednou z klíčových rolí v působení na trhu. Kvalitní komunikace je nepostradatelná ve všech 

vztazích včetně těch osobních. Taktéž dobrá komunikace mezi firmami a zákazníky vytváří a 

udržuje dobré vztahy (Kotler, 2007).  

Marketing se svým původem odvíjí od lidských potřeb a přání (Přikrylová a Jahodová, 

2010). Pokud v člověku vyvstane pocit nedostatku čehokoliv, následně v něm vzniká touha a 

potřeba po jeho uspokojení. K tomu mu slouží velké množství produktů, které jedinec musí 

nějakým způsobem získat – v moderních společnostech nejčastěji směnou. Principem směny 

se rozumí poskytování výrobku či služby druhé straně za účelem získání jeho produktů či 

služeb, a tím uspokojení vlastní potřeby, přičemž se mezi těmito stranami vytváří vztahy. Při 

výběru výrobku či služby zákazníkem hraje velice často roli právě marketingová komunikace. 

Zákazník požaduje informace, na základě kterých se při koupi rozhoduje ať už vědomě nebo 

nevědomě. Ani zprostředkovatelé a cílově skupiny nelze z komunikačního procesu vyjmout 

(Kotler, 2007). Také mezi nimi a společností probíhá komunikace a šíří se informace. A právě 

z tohoto důvodu je podnik nucen využívat kompletní systém komunikace nazývaný jako 

komunikační mix. 

3.3 Komunikační mix 

Komunikační mix, jak se shodují Kotler (2007) a Přikrylová s Jahodovou (2010), 

slouží vedoucím marketingovým pracovníkům jako nástroj k dosažení stanovených 

podnikových cílů.  

Základní kategorie komunikačního mixu jsou dle Kotlera (2007) reklama, osobní 

prodej, podpora prodeje, public relations neboli vztahy s veřejností, a přímý marketing. Stejné 

kategorie uvádí i Clow, Baack (2008), Přikrylová, Jahodová (2010) a Vysekalová (2007), 

přičemž jsou uváděny ještě další prvky jako sponzoring a veletrhy, výstavy.  

Reklama 

Následující definice, která je často zmiňována v souvislosti s reklamou jako nástroje 

marketingové komunikace, přesně vystihuje podstatu reklamy. 

„Jakákoliv placená forma neosobní prezentace a komunikace myšlenek, zboží nebo 

služeb identifikovaného sponzora.“  

         (Kotler, 2007, s. 809) 

Vysekalová (2007) přidává definici Americké marketingové asociace AMA, která se 

téměř doslova shoduje s výše uvedenou definicí. Dodává však, že z hlediska psychologie 
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člověka se jedná o jakousi komunikaci s komerčním, tedy obchodním účelem, a zmiňuje 

definici Parlamentu ČR (1995), která říká, že „…reklamou se rozumí přesvědčovací proces, 

kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních 

médií.“ 

Reklama může být uskutečňována médii či různými podniky ziskového a neziskového 

charakteru. Klade si za cíl ovlivnit a přimět její příjemce ke koupi určitého produktu, jak 

uvádí Přikrylová a Jahodová (2010), a to prostřednictvím tisku, rádia, televize, billboardů.  

Osobní prodej 

Jak už název této kategorie napovídá, jedná se o jedinou (v rámci komunikačního 

mixu) osobní formu komunikace mezi dvěma stranami. Osobní prodej je určitá prezentace 

produktu přímo výrobcem nebo jeho zástupcem zákazníkovi. Vzhledem k tomu, že 

komunikace obou stran zde probíhá v jednom časoprostorovém okamžiku, dochází zde také 

ke zpětné vazbě, což je bezesporu výhoda, jak uvádí Přikrylová a Jahodová (2010). Karlíček 

(2013) dodává, že pokud dochází k osobnímu prodeji, je v možnostech prodejce přizpůsobit 

se potřebám zákazníku co nejvíce, a navíc díky tomu zde vzniká pravděpodobnost vytvořit se 

zákazníkem trvalý a důvěryhodný vztah. 

Clow a Baack (2008) rozlišují osobní prodej na maloobchodní a mezipodnikový 

prodej. Při maloobchodním prodeji jsou zákazníkům nápomocni prodavači nebo obchodní 

zástupci, kteří jsou v očích zákazníků onou firmou nabízející daný produkt. Při 

mezipodnikovém prodeji dochází k osobnímu styku prostřednictvím obchodních zástupců, 

kteří navštěvují své zákazníky v místě jejich podnikového působení, anebo těch zástupců, 

kteří se zákazníky komunikují ze své kanceláře za pomoci telefonu, faxu či internetu.  

Podpora prodeje 

Podporou prodeje se dle Kotlera (2007) myslí krátkodobé stimuly určené k podnícení 

koupě určitého produktu, na čemž se shodují i Přikrylová a Jahodová (2010). Clow a Baack 

(2008) definují podporu prodeje jako pobídky výrobce produktů a jiných článků 

marketingového řetězce za účelem prosazení těchto produktů u jejich prodejců. Podpora 

prodeje se týká jak maloobchodů určených pro koncové spotřebitele, tak velkoobchodů 

určených k obchodování na business trhu a také veškerých prostředníků produktů. Těchto pět 

autorů citovaných v souvislosti s podporou prodeje také odlišuje podporu prodeje od 

spotřebitelské propagace. Spotřebitelskou propagací míní zatraktivnění produktu konečnému 
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spotřebiteli, kdežto podporou prodeje je podle nich zatraktivnění produktu firmám, které 

zboží nakupují za účelem dalšího prodeje.  

Sám název tohoto nástroje marketingové komunikace napovídá, že hlavním úkolem 

podpory prodeje je přimět zákazníka k okamžité koupi produktu prostřednictvím poskytnutí 

určité přidané hodnoty daného produktu, tedy něčeho, co by za běžných okolností jeho koupí 

nezískali (Baines, Fill, Page, 2011). 

Jako příklad podpory prodeje uvádí Přikrylová a Jahodová (2010) slevové kupony a 

cenové diskonty, ochutnávky či bezplatné vzorky a soutěže.  

Public relations 

Zkráceně PR neboli vztahy s veřejností, jsou dalším prvkem komunikačního mixu. 

Neosobní forma komunikace v podobě PR představuje určitou poznámku o podniku 

v televizi, rádiu či tisku, jak říkají Clow a Baack (2008). PR se svou aktivitou soustředí 

nikoliv na koncové spotřebitele, ale například na zaměstnance, spoluvlastníky, vládu země, 

zájmové skupiny apod., což uvádí také Přikrylová a Jahodová (2010) a zároveň zdůrazňují 

význam publicity, která je jednou z nejdůležitějších aktivit public relations. Kotler (2007) také 

dodává, že úkolem PR je mimo jiné také vyvrácení různých pomluv a nepravdivých informací 

o podniku, které by mohly ohrozit jeho existenci. 

Přímý marketing 

Direct marketing, jak se někdy uvádí, je poskytování produktů firmou konkrétním 

spotřebitelům přímo bez účasti zprostředkovatelů. Clow a Baack (2008) uvádí jako příklady 

přímého marketingu zásilky odeslané poštou, katalogy, masmedia a alternativní média 

(přílohy v objednávkách a balíčky karet), internet a elektronickou poštu. Přikrylová a 

Jahodová (2010) vidí jako největší výhodu direkt marketingu možnost zasáhnout žádanou 

cílovou skupinu či trží segment. Kotler (2007) dodává, že přímý marketing buduje a udržuje 

stabilní vztahy s konkrétními zákazníky.  

Přímý marketing (spolu s podporou prodeje) je formou komunikace, která je vysoce 

kontrolovatelná (Baines, Fill, Page, 2011). Odpovědní pracovníci mají možnost sledovat 

úspěšnost tohoto nástroje výrazně dříve, než je tomu u jiných nástrojů marketingové 

komunikace, a také jeho použití pružně upravovat. 

 



28 
 

Sponzoring 

Sponzoring je v jistém smyslu slova výpomoc finančními prostředky jednoho subjektu 

druhému. Nejvíce výdajů spojených se sponzorstvím připadá jednoznačně na sportovní 

aktivity, v čemž se jak Clow a Baack (2008) tak Vysekalová (2007) shodují. Například 

společnost Coca-cola se jako sponzor televizní reklamou zviditelnila při konání posledních 

letních Olympijských her.  

Sponzoring bývá spojován s event marketingem, který se využívá jako pomoc k  

vytvoření pevnějších vazeb se spotřebiteli a dodavateli (Clow a Baack, 2008). Podpora určité 

události je v tomto případě rozdílem od sponzoringu, který financuje jednotlivou osobu či 

tým, jako například v případě zmiňovaných Olympijských  her. Karlíček (2013) udává hlavní 

jako rozdíl mezi sponzoringem a event marketingem právě ve sponzorovi, který je asociován 

jen s jednou konkrétní akcí. Event marketing znamená vícenásobné pořádání akcí pro 

současné a potenciální zákazníky, jehož cílem je vzbudit v zákaznících emoce, pokud možno 

pozitivní a příjemné. 

Veletrhy a výstavy 

Jako jediný prvek komunikačního mixu spojuje osobní a neosobní formu komunikace 

(Přikrylová a Jahodová, 2010). Pokud se podnik připravuje na fyzickou prezentaci například 

na veletrhu, využívá téměř všechny prvky komunikačního mixu od reklamy až po public 

relations. 

On-line komunikace 

Jako poslední (nikoliv však významově) prvek komunikačního mixu připojuje 

Karlíček a Král (2011) v souvislosti s výrazným rozšířením a rozvojem internetu on-line 

komunikaci. Internet se podle těchto autorů stal nedílnou součástí marketingu. Umožňuje 

vytvářet a šířit interaktivní obsah za použití nejmodernějších aplikací a programů, který je 

navíc díky internetu a možnosti sledování jeho uživatelů možné zacílit přesně na ty skupiny, 

které firma potřebuje oslovit. Stinnou stránkou internetové komunikace je však to, že je stále 

velká část uživatelů takzvaně offline, tedy nepřipojených k síti. Přesto je internet v současné 

době považován za masové médium.  
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3.4 Internet a marketingová komunikace 

S menší mírou nadsázky by se dalo říci, že za několik posledních let internet pronikl 

do života většiny lidí na světě. Řada nejen regionálních a národních, ale také mezinárodních 

organizací je dnes z technického hlediska postavena na celosvětové počítačové síti.  

Za účelem objasnění pojmu internet je použita následující definice. Blažková (2005, s. 

13) říká, že „…internet je celosvětová síť spojující počítače různých vlastníků, která je 

decentralizovaná a odolná proti výpadku jedné nebo několika částí a která umožňuje přenos 

dat, používání emailu, používání hypertextových dokumentů a další služby.“ 

Výše uvedená specifikace internetu by se dala doplnit o mobilní telefony, které rovněž 

řada uživatelů po celém světě využívá k přístupu na internet a všem jeho službám. Někteří 

weboví designéři si již také dovedou snadno poradit s relativní novinkou v tvorbě webových 

stránek, takzvaným responzivním designem, který slouží k přizpůsobení velikosti standardní 

webové stránky technickým parametrům přístroje, který ji právě prohlíží. Frey (2008) uvádí 

mobilní marketing jako novodobý trend, který výhledově není možné v rámci marketingové 

komunikace vynechat. 

Původ internetu jako takového je zasazen do Spojených států amerických, jak uvádí 

Přikrylová a Jahodová (2010), kdy byl vynalezen z důvodu ochrany počítačových systémů a 

dat pro případ, že by byly počítače při útoku zničeny. V současné době je mimo vědecké a 

jinak podobné účely internet hojně využíván také k obchodním účelům. Autorky dále uvádějí, 

že počet uživatelů internetu dosáhl v roce 2010 počtu 1,7 miliardy a stále roste.  

Jako největší výhodu internetu shledává Blažková (2005) jeho celosvětový rozsah, o 

kterém rovněž hovoří Přikrylová a Jahodová (2010). Díky relativně všudypřítomnému 

přístupu a množství uživatelů získává internet ohromný rozsah v dostupnosti informací, které 

se jím šíří. Umožňuje využívání nejrůznějších aplikací od videohovorů až po finanční 

transakce a sledování televizních kanálů.  

Karlíček (2013) tvrdí, že se marketingová komunikace v rámci internetové sítě stala 

součástí téměř všech nástrojů komunikačního mixu. Firma může podpořit prodej online 

kupony, e-mailem může rozesílat zprávy konkrétním zákazníkům apod. Scott (2007) tvrdí, že 

web v podstatě upravil dosavadní pravidla marketingu, a tomu je zapotřebí se přizpůsobit. On-

line zviditelnění firmy navíc dle Scotta (2007) s sebou nese daleko nižší finanční náklady než 

velký reklamní projekt. Internet zkrátka umožňuje zákazníkům získat konkrétní informace 
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právě ve chvíli, kdy je potřebují mít, a vzhledem k obrovskému množství uživatelů internetu 

po celém světě je snazší zaměřit se na požadované cílové skupiny různými formami sdělení a 

provedení. 

Také Zvolenský (2012) ve svém rozhovoru s redaktorem Marketing Journalu 

potvrzuje, že i on v rámci podnikání ve svém fitness centru klade jednoznačně největší důraz 

na internet, přičemž se zaměřuje na takzvané SEO, což v překladu znamená optimalizaci pro 

internetové vyhledávače, a to z toho důvodu, aby zákazníci snáze fitcentrum na internetu 

našli.  

Jeden z nejpoužívanějších způsobů projevu firem vůči zákazníkům jsou dle Přikrylové 

a Jahodové (2010) webové stránky podniků. Webové stránky jsou základním informačním 

prostředím firmy v rozhraní internetu. Velká pozornost je jim také často věnována při prvotní 

komunikaci firem se zákazníky jinou formou než prostřednictvím internetu, kdy podniky na 

své webové stránky upozorňují a odkazují zákazníky, jak uvádí Karlíček a Král (2011).    

Druhým významným prostředkem k proniknutí směrem k zákazníkům v prostředí 

internetu jsou on-line sociální média, tedy konkrétně sociální sítě jako například Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Google+ a další, také blogy a diskusní fóra uživatelů. Dle definice 

Karlíčka a Krále (2011) jsou blogy uživatelsky nenáročné webové aplikace prostřednictvím 

kterých uživatelé prezentují vlastní postoje a názory. Zde se vytváří prostor pro on-line 

komunikační kanál zvaný word of mouth. Uživatelé si sdělují jak pozitivní tak negativní 

zkušenosti a podávají reference o čemkoliv. Na internetu se také v nemalé míře vyskytují on-

line komunity uživatelů se zájmem o sdílení tematicky stejných zájmů. Mohou to být 

komunity, které sdílí muziku nebo fotografie, či hrají hry po síti, jak uvádí Karlíček a Král 

(2011). Podle jejich tvrzení také mnohé podniky využívají tyto komunity (například 

YouTube) k šíření virálních videí. Závěrem shrnují, že k tomu, aby byla komunikace v rámci 

on-line médií úspěšná, by měl obsah sdělení vždy korespondovat s cíli komunikace dané 

firmy, měl by být také marketingově virálního charakteru, daný podnik by měl obsah sdělení 

doplňovat a aktualizovat, a také by mezi firmou a uživateli měla existovat interakce. 

3.5 Nové trendy v marketingové komunikaci  

Dalo by se říci, že marketing je v podstatě dynamický, proměnlivý a přizpůsobivý 

obor. Sleduje nejnovější technologické pokroky a společenské trendy, které využívá pro svou 
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vlastní aplikaci tak, aby byl úspěšný. Vybrané nové trendy marketingové komunikace jsou 

uvedeny v této části. 

Buzz marketing  

Název komunikační metody buzz  marketing vzešel z anglického slova buzz, což 

v překladu znamená hukot, šum ale také rozruch. Tento rozruch u veřejnosti vyvolává jisté 

zajímavé a fascinující téma, které souvisí s určitým tématem, značkou nebo firmou, jak uvádí 

Jurášková a Horňák (2012). Veřejnost pak o tomto tématu  mluví, diskutují mezi sebou a 

předávají jej mezi své přátele. Buzz marketing by měl své příjemce zasáhnout a oslnit natolik, 

že ono téma či šířenou zprávu budou považovat za zajímavost, která je aktuálně středem 

pozornosti. Jako jistý důvod vzniku metody buzz marketingu udal Hughes (2006) to, že je 

zapotřebí lidem představit něco poutavého, výjimečného a chytlavého, co budou sdílet se 

svými přáteli, aby je zaujali a aby před nimi vypadali zajímavě. Tento autor také tvrdí, že za 

úspěšným buzz marketingem stojí především bourání tabuizovaných témat, jako je například 

sex, prozrazení tajemství nebo nerespektování určitých společenských hranic. Kotler (2007) 

říká, že buzz marketing je metoda podpory názorových vůdců, tedy osob, jejichž tvrzení a 

názory mají v jistém okruhu lidí velkou váhu a schopnost názory těchto lidí ovlivnit.  

Virální marketing 

Virální marketing využívá k upoutání pozornosti na produkt, značku či firmu 

především elektronické prostředí, jak píše Jurášková a Horňák (2012). V rámci internetu jsou 

to sociální sítě, e-maily, blogy apod., a pak také mobilní zařízení. Šířená zpráva může 

obsahovat jak text, tak obrázky, videa, hudbu a další multimediální prvky. Podstatou virálního 

marketingu je šíření poutavé a zajímavé zprávy jejím příjemcem mezi jeho známé právě 

prostřednictvím svých zdrojů. Virální marketing se rozděluje na aktivní a pasivní formu  

(Frey, 2008). Aktivní formou je myšleno záměrné a aktivní ovlivňování chování zákazníků za 

účelem zvýšení tržeb z určitého produktu. Pasivní forma se nesnaží ovlivňovat zákazníkovo 

chování. Pouze nechává zákazníkovi prostor pro kladné hodnocení produktu (popř. firmy).  

Guerilla marketing 

Poněkud výraznější a v jisté formě agresivnější způsob komunikace představuje 

guerilla marketing. Jak píše Frey (2008), původ guerilla marketingu je tam, kde takzvaně 

slabší firmy byly nuceny se vypořádat se silnou konkurencí. Jak dále autor zmiňuje, 

charakteristickým rysem pro guerillový marketing jsou nízké náklady (podobně jako u 
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virového marketingu) a jisté „balancování na hranici legálnosti“. Dalším znakem je pak 

výskyt guerillových akcí na místech a v časech nejméně očekávaných. Stručně by se taktika 

guerillového marketingu dala vystihnout třemi body, a sice zapůsobit tam, kde to lidé nejméně 

čekají, zasáhnout konkrétní a jasně stanovený cíl, a poté se okamžitě vytratit. Hesková a 

Štarchoň (2009) tvrdí, že guerilla marketing má několik hlavních cílů, a sice spřízněnost se 

zákazníky, ohrožení konkurentů a na základě tohoto se pak na trhu úspěšně udržet. Původně 

tento způsob komunikace využívaly pouze malé podniky, které měly jen malé množství 

peněžních prostředků na marketing, v dnešní době je guerilla marketing využívaný i většími 

podniky dle potřeby, avšak dle Patalase (2009) je tento typ komunikace nejvhodnější pro malé 

a střední firmy, jelikož právě ty jsou přizpůsobivé, rychle se měnící a nápadité, což jsou 

vlastnosti, které úspěšný a efektivní guerillový marketing vyžaduje. Také Levinson (2011) 

zdůrazňuje význam guerilla marketingu právě u podnikatelů. Podle něj jsou malé podniky 

v rámci marketingu ve výhodě oproti velkým společnostem, ačkoliv nemají toliko finančních 

prostředků. Podnikatelé jsou hbití v reakcích na spotřebitele a zákazníky, a mohou využívat 

takřka všechny možnosti, které marketing nabízí.  

Event marketing 

Jak sám název napovídá, jedná se o zážitkový marketing. Jak uvádí Jurášková a 

Horňák (2012), event marketing je jisté budování zážitků prostřednictvím organizovaných 

akcí a událostí. Tyto zážitky vytvořené určitým podnikem pak mají za cíl vytváření a 

upevňování pozitivních vztahů mezi zákazníky a organizacemi na základě emocionálních 

prožitků. Co se týče účasti lidí na event marketingových akcích, Frey (2008) říká, že tito lidé 

se akcí neúčastní proto, aby získali o dané firmě či jejich produktech informace. Často se tito 

lidé účastní pouze z důvodu akce samotné nebo dokonce pouze pro jiné osoby (ať už jsou to 

přátelé nebo slavné osobnosti), které se taktéž účastní. Z toho důvodu je vhodné doprovodit 

akci nějakými prvky, které k ní publikum přilákají a později jim i tuto akci za jiných okolností 

připomenou.  
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4 Metodika výzkumu  

 

Metodika výzkumu, která je jako taková součástí marketingového výzkumu, se 

rozděluje na dvě části, a sice část přípravnou a část realizační. V přípravné fázi je zapotřebí 

nejprve definovat problém, stanovit cíl výzkumu a vyslovit určité předpoklady. V realizační 

fázi pak dochází k samotnému sběru dat, jejich zpracování a následné vyhodnocení.  

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definice problému a cíle výzkumu 

Jak bylo zmíněno v úvodu této práce, fitness centrum Body Academy je relativně 

mladým podnikem, jelikož zahájil svůj provoz v roce 2011. Jako problém byla shledána 

skutečnost, že tento podnik téměř není prezentován na veřejnosti. Ačkoliv má fitness centrum 

v současnosti velký počet zákazníků, jsou tvořeni spíše přáteli trenérů a klienty těchto trenérů 

původem z jiných fitness center. Aktivity Body Academy jsou v současnosti orientovány 

téměř výhradně na stávající zákazníky.  

Cílem této práce bylo analyzovat stávající marketingovou komunikaci fitness centra 

Body Acedemy a na základě zjištěných skutečností pak podat případné návrhy na zlepšení 

komunikace fitness centra za účelem udržení si stávajících zákazníků, získání nových 

zákazníků a zvýšení povědomí o provozu fitness centra a jeho službách. 

4.1.2 Stanovení předpokladů 

 Respondenti se o fitcentru Body Academy dozvěděli nejčastěji prostřednictvím 

referencí známých a rodiny. 

 Respondenti, navštěvující fitcentrum Body Academy méně než 2x za týden, platí 

hotově s každou lekcí.  

 Alespoň třetina zákazníků Body Academy, si zakoupila některý z reklamních 

předmětů. 

 Zákazníci Body Academy z věkové kategorie 15-26 let, preferují komunikaci s fitness 

centrem prostřednictvím jejich profilu na sociální síti Facebook. 
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 Respondenty, kteří neznají fitcentrum Body Academy, nejvíce zaujmou nebo osloví 

venkovní billboardy a polepy určitého podniku. 

 Respondenti, kteří se věnují aktivitám fitness a posilování, znají fitness centrum Body 

Academy. 

4.1.3 Plán výzkumu 

Druhy dat a jejich zdroje 

V rámci výzkumu byla využita jak primární tak sekundární data. Primární data byla 

získána prostřednictvím dotazníkového šetření, a tvořila základ pro analýzu a následné 

vyhodnocení. 

Způsob sběru dat 

Dotazníkové šetření bylo prováděno elektronickou formou. Jednalo se tedy o online 

dotazování. Přímý odkaz na dotazník zde uložený byl rozesílán formou elektronické 

korespondence na e-mailové adresy zákazníků fitness centra. Tento odkaz byl také sdílen na 

sociální síti Facebook. 

Sekundární data byla získána z údajů fitness centra – především z jeho webových 

stránek a osobní komunikace s majiteli. Další sekundární data pak byla získána z veřejně 

dostupných statistik Českého statistického úřadu a také z odborné literatury. 

Základní a výběrový soubor 

Respondenty byli muži a ženy starší 15 let Celkový počet dotazovaných byl 155, 

z toho 110 žen a 45 mužů. Základní soubor se sestával z obyvatel Ostravy. Výběrovým 

souborem pak byli jak zákazníci fitness centra Body Academy tak osoby, které fitcentrum 

nenavštěvují či o něm vůbec nevědí. 

Technika výběru respondentů byla nereprezentativní. V rámci této techniky byla 

zvolena metoda vhodné příležitosti a zároveň metoda vhodného úsudku, jelikož dotazování 

probíhalo jak mezi zákazníky fitness centra (u těchto byla použita metoda vhodného úsudku), 

tak u náhodných osob, které byly ochotny dotazník vyplnit (u těchto pak metoda vhodné 

příležitosti).  
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Způsob zpracování a vyhodnocení dat 

Sesbírána data byla zpracovávána a následně vyhodnocována elektronicky ve 

statistickém programu SPSS PASW Statisitcs 18. Tato data pak byla pro lepší názornost 

prezentována prostřednictvím tabulek a grafů v rámci třídění prvního a druhého stupně.  

Pilotáž 

Před zahájením vlastního dotazníkového šetření byla provedena kontrola vytvořeného 

dotazníku formou jeho otestování na několika málo respondentech za účelem odstranění 

nesrovnalostí a zvýšení jeho vypovídací schopnosti a srozumitelnosti. Dotazník byl v rámci 

pilotáže předložen k vyplnění dvěma rodinným příslušníkům a třem přátelům, z nichž dva 

jsou zákazníky fitness centra. Díky pilotáži byla z dotazníku jedna otázka úplně vyřazena a 

otázky č. 10, 11 a 16 byly upraveny. 

Časový harmonogram  

 Následující tabulka č. 4.1 znázorňuje časový sled a přibližnou dobu trvání dílčích 

činností v rámci celého výzkumu. 

Tabulka č. 4.1 Časový harmonogram 

Činnost 
Období v měsících 

XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 

Určení problému             

Definování cíle výzkumu             

Stanovení plánu výzkumu             

Tvorba dotazníku             

Pilotáž             

Dotazníkové šetření             

Zpracování získaných dat             

Analýza zpracovaných dat             

Formulace výsledků výzkumu             

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Pro sběr primárních dat, jak bylo zmíněno výše, bylo zvoleno online dotazníkové 

šetření. Samotné dotazování probíhalo v měsíci březnu elektronickou formou. Nástroj pro 
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sběr dat, tedy dotazník, se skládal celkem z 18 otázek a celková návratnost činila 85,2%. 

Respondenty byl dotazník vyplňován prostřednictvím webového úložiště www.vyplnto.cz. 

V návaznosti na hlavní cíl výzkumu byl výběrový soubor sestaven jak ze zákazníků fitness 

centra tak z těch, kteří s fitness centrem prozatím nepřišli do styku nebo o něm vůbec 

nevěděli. Na emailové adresy z databáze zákazníků byl rozeslán e-mail s informací o 

probíhajícím výzkumu v rámci fitness centra, žádostí o vyplnění dotazníku a odkazem na něj. 

Aby byly získány informace také od osob, které nejsou klienty fitness centra a kteří jej vůbec 

neznají, byly odkazy na úložiště s dotazníkem rozesílány uživatelům sociální sítě Facebook a 

prostřednictvím uživatelských profilů tamtéž sdíleny. Dále byl odkaz na dotazník rozesílán 

prostřednictvím e-mailu známým, přátelům a rodinným příslušníkům. 

Sekundární data byla shromažďována v průběhu celého výzkumu z údajů fitness 

centra ať už prostřednictvím webových stránek či osobní komunikace s majiteli a vedoucími 

pracovníky. Data demografického charakteru byla získána ze statistik Českého statistického 

úřadu. 

4.2.2 Zpracování dat 

Před použitím nasbíraných dat byla tato data kontrolována. Bylo zapotřebí vyhodnotit 

odpovědi respondentů z hlediska jejich správnosti a použitelnosti, což znamenalo vyřadit 

dotazníky těch respondentů, jejichž odpovědi nebyly validní či které by mohly zkreslovat 

výsledky výzkumu. Vzhledem k tomu, že všechny dotazníky byly vyplněny správně, bylo 

všech 155 respondentů zahrnuto do výzkumu. 

Následně bylo zapotřebí zakódovat data tak, aby bylo možné je aplikovat ve 

statistickém programu. Vzhledem k nepřesnostem v odpovědích respondentů na otevřené 

otázky bylo nutno upravit kódování, které nastavil systém webu vyplnto.cz vyhodnocující 

dotazníky.  

Takto upravena a použitelná data byla formou datové matice přenesen do statistického 

programu SPSS PASW Statistics 18, ve kterém byla data vyhodnocována a porovnávána. Pro 

názornost byla vyhodnocená data vyjádřena pomocí grafů a tabulek.  

Komplikace v průběhu výzkumu 

V průběhu celého výzkumu bylo zapotřebí vypořádat se s jistými komplikacemi. První 

podstatnou skutečností, kterou by bylo vhodné zmínit, že ve vzorku respondentů se vyskytuje 
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převážná většina žen a velmi málo mužů. Bylo snahou tento nedostatek vyřešit formou 

vyvažování dat v programu SPSS.  

Druhým významným problémem byla nízká návratnost dotazníků z řad zákazníků 

fitness centra. Přestože Body Academy má v databázi zhruba přes tisíc čtyři sta zákazníků, 

kteří se ve fitness centru zaregistrovali, a jimž byl e-mailem odkaz na dotazník odeslán, 

dotazník jich vyplnilo necelých padesát.  
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5 Analýza výsledků výzkumu  

 

Kapitola analýzy výsledků povedeného výzkumu je rozdělena do tří hlavních částí, 

přičemž v první z nich je věnována struktuře respondentů, druhá vyhodnocení jednotlivých 

otázek, které dotazník obsahoval, a následně jsou vyhodnoceny předpoklady stanovené 

v přípravné fázi výzkumu.  

Grafy a k nim příslušné tabulky četností s přesnými číselnými hodnotami jsou 

z převážné části umístěny v přílohách, pouze některé grafy jsou pro větší srozumitelnost a 

lepší přehlednost umístěny v textu této části práce. 

5.1 Struktura respondentů 

Respondenti byli rozděleni do základních demografických kategorií za pomoci 

identifikačních otázek umístěných v závěru dotazníku. 

Pohlaví 

Z celkového počtu 155 respondentů bylo 45 mužů a 110 žen, tedy 29, 03 % mužů a 

70,97 % žen. Otázka na pohlaví respondentů jako jediná nebyla v programu SPSS 

vyvažována, jelikož by jinak neměla smysl. 

Věkové složení 

Rozdělení respondentů dle věkových kategorií ukázalo, že dotazníkového šetření se 

z převážné většiny zúčastnili lidé ve věku 15-26 let, konkrétně v počtu 115 dotazovaných, 

tedy 73,9 %. Vzhledem ke zvolené technice výběru dat není tento výsledek příliš 

překvapující.  

Nejmenší zastoupení bylo respondenty z věkové skupiny 50 a více let, konkrétně 5 

respondentů, kteří představují 3,2 %. Tato skutečnost může do značné míry souviset s tím, že 

způsobem sběru dat bylo on-line dotazování.  

Věkovou skupinu 27-38 let reprezentovalo 13 % respondentů, přesněji 20 osob. Ve 

věku 39-49 let pak bylo 15 dotazovaných, což představuje 9,9 %. 
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Sociální status 

Vyhodnocení otázky číslo 17, tedy sociálního statusu respondentů, téměř zcela 

koresponduje s výsledky otázky předchozí, co se týče množství respondentů ve věku 15-26 let 

a množství respondentů – studentů. Opět se zde projevily zvolené nereprezentativní techniky 

výběru respondentů, jelikož celých 65,5 % respondentů tvořili studenti. Druhou nejpočetnější 

skupinou respondentů tvořili zaměstnaní v celkovém počtu 26,11 %. Ženy v domácnosti byly 

mezi respondenty zastoupeny v počtu 5,15 %. Nejmenší skupinu respondentů tvořily osoby 

samostatně výdělečně činné a podnikatelé, a to konkrétně 3.59 %. Poslední možnou odpovědí 

v otázce na sociální status byla nezaměstnaný, která se mezi odpověďmi nevyskytla ani 

jednou. 

Místo pobytu 

Převážná většina dotazovaných respondentů uvedla jako místo svého bydliště město 

Ostrava, tedy celkem 78,2 %, což opět odpovídá zvolené technice v rámci výzkumu. Jelikož 

otázka zjišťující místo pobytu respondentů byla otevřená, bylo zapotřebí odpovědi upravit 

vzhledem k nepřesnostem v nich obsažených. Ty odpovědi, respektive města, která se mezi 

všemi odpověďmi na tuto otázku, objevila pouze jednou, byla shrnuta pod možnost ostatní. 

Tato možnost se mezi odpověďmi vyskytla v celkovém počtu 10,6 %. Četnost dalších 

odpovědí jsou ve srovnání s odpovědí Ostrava téměř mizivé. 3,6 % respondentů žije 

v současné době v Praze. V pořadí čtvrtým nejčastějším místem bydliště byl mezi 

respondenty Havířov v počtu 2,9 %, dále Opava, Nový Jičín a Rychvald.  

5.2 Vyhodnocení vybraných oblastí dotazníku 

V této části jsou vyhodnoceny vybrané oblasti dotazníkového šetření. Jsou zde 

porovnávány a dávány do souvislostí otázky na sebe navazující a významově podobné. 

Sportovní aktivita respondentů  

Úvodní část dotazníku měla za úkol rozčlenit respondenty na ty, kteří se aktivně 

nezajímají o sportovní aktivity a na ty, kteří aktivně sportují. Jelikož dotazovanými byli jak 

lidé sportovního zaměření tak nesportovci, byla otázka, zda respondenti sportují aktivně, 

nutná. Respondenti, kteří nesportují aktivně, pokračovali otázkou číslo 13, jelikož v závěru 

dotazníku byly umístěny otázky obecnějšího charakteru. 
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Vyhodnocení ukázalo, že pouhých 9,44 % dotazovaných nerado sportuje aktivním 

způsobem. Důvody pro volbu záporné odpovědi mohly být různé, například zdravotní 

komplikace, nedostatek času apod. Toto však nebylo předmětem výzkumu. Oproti tomu 

hodnota 90,56% značí, že ze vzorku 155 respondentů se drtivá většina sportu věnuje. 

Jelikož byl výzkum zaměřen na oblast fitness, bylo dále zapotřebí rozlišit, kteří 

respondenti se tímto druhem sportu zabývají a kteří nikoliv. Druhá otázka dávala 

respondentům možnost výběru maximálně pěti druhů sportu, kterým se věnují, včetně 

únikové možnosti jiné.  Tato úniková odpověď byla v dotazníku uvedena z toho důvodu, že 

nebylo možné podat výčet všech možných sportovních aktivit, které existují, a následně byla 

z vyhodnocování vyloučena, jelikož pro výzkum nemá podstatnou vypovídací hodnotu. 

Nejvíce dotazovaných se věnuje právě aktivitám fitness a posilování. Tento výsledek 

byl pro výzkum příznivý vzhledem k tématu a oblasti výzkumu. Důvodem toho, že 

respondenti se nejvíce věnují fitness a posilování, může být skutečnost již zmiňovaná v úvodu 

této práce, a sice že v několika posledních letech výrazně vzrostl počet podnikatelů v této 

oblasti, tedy množství fitness zařízení a posiloven. Druhým nejčastějším sportem, kterému se 

respondenti věnují, je cyklistika. Plávání a běh vykazují téměř vyrovnané hodnoty. Nejmenší 

zastoupení měla mezi respondenty atletika. 

Následující obrázek č. 5.1 znázorňuje, nakolik muži a ženy rádi sportují. 

Obrázek č. 5.1 Sportovní aktivita u mužů a žen 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V závislosti na pohlaví respondentů bylo zjištěno, že poměr, ve kterém muži a ženy 

rádi či neradi sportují, je velmi podobný. Následující obrázek č. 5.1 ukazuje, že 45,5 % 

respondentů mužů z celkového počtu respondentů rádi sportují, přičemž 4,5 % mužů uvedlo, 

že sportuje nerado. U žen je situace obdobná. Ženy rády sportují aktivně v počtu 44.9 % ze 

všech dotazovaných. Malá část, tedy 5,1 % žen uvedlo, že nerado sportuje aktivně.  

Znalost fitness centra Body Academy 

K tomu, aby bylo možné ze všech respondentů vyfiltrovat ty, kteří znají fitcentrum 

Body Academy, byť jen z doslechu, bylo zapotřebí se na tuto skutečnost respondentů dotázat. 

Na otázku číslo 3, tedy jestli dotazovaní znají fitness centrum Body Academy, bylo možné 

odpovídat pouze ano či ne. Dle odpovědi se zákazníci automaticky filtrovali do dvou skupin, 

přičemž ti, kteří odpověděli kladně, pokračovali následujícími otázkami, které byly na Body 

Academy podrobněji zaměřené. Respondenti odpovídající záporně pokrčovali otázkou číslo 

13. 

Vyhodnocení dotazníku ukázalo, že většina respondentů, konkrétně 59,73 %, fitness 

centrum Body Academy vůbec nezná. Zbylá část, tedy 40,27 % respondentů o fitness centru 

ví a odpovědělo tedy kladně  

Následující otázka číslo 4 měl zjistit, odkud se ti respondenti, kteří fitness centrum 

Body Academy znají, o něm dozvěděli. Z nabízených možností, které byly výčtem všech 

možných zdrojů, ze kterých se o Body Academy mohli doslechnout, dotazovaní vybírali 

právě jednu možnost. 

Vyhodnocení otázky znárodňuje obrázek číslo 5.2. Výrazná většina respondentů, tedy 

65,3% respondentů, kteří znají Body Academy, zvolila možnost reference známých a rodiny. 

Tento jev je pochopitelný z toho důvodu, že před samotným zahájením provozu fitness centra 

se informace o něm šířily pouze v okruhu známých majitelů a trenérů, tedy těch, u nichž se 

nápad na otevření tohoto podniku zrodil. Majitelé fitness centra nepoužívali téměř žádné 

marketingové nástroje za účelem informování veřejnosti, vyjma profilu na sociální síti 

Facebook, který byl vytvořen téměř souběžně s otevřením fitness centra, a jednorázové 

aktivitě na webu Slevomat, kde byly zákazníkům poskytnuty slevové vouchery na libovolné 

lekce. Toto však majitelé fitness centra již neopakovali. 

Druhá nejčastější odpověď byla šel/šla jsem náhodou kolem, což je pravděpodobně 

dáno samotnou polohou fitness centra. Jak bylo zmíněno v druhé kapitole této práce, budova 
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fitness centra se nachází přímo vedle silnice spojující dva městské obvody města Ostravy, a 

sice Porubu a Pustkovec, přičemž v bezprostřední blízkosti této budovy se nachází zástavba 

panelových domů, která tvoří velké sídliště. 

Nejméně často respondenti získali informaci o fitness centru prostřednictvím sociální 

sítě Facebook a letáků. 

Obrázek č. 5.2 Zdroj informací respondentů o fitness centru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Četnost návštěv a způsob úhrady lekcí  

Otázka č. 5 zjišťovala, jak často průměrně respondenti fitness centrum navštěvují. 

V odpovědích byl opět zahrnut výčet všech možností včetně odpovědi nenavštěvuji vůbec pro 

ty respondenty, kteří fitness centrum sice znají, ale vůbec jej nenavštěvují popř. ho prozatím 

ani jednou nenavštívili.  

Respondenti, kteří fitness centrum znají a navštěvují, zvolili nejčastěji možnost 2-3x 

týdně. V Body Academy jsou lekce jednotlivých druhů cvičení provozovány konkrétním 

trenérem zpravidla vždy ve dvou dnech v týdnu, čemuž odpovídají v průměru dvě až tři 

návštěvy zákazníků za týden, tedy i výsledek vyhodnocení této otázky.  

Za pozornost však stojí druhá nejčastější odpověď respondentů, a sice nenavštěvuji 

vůbec, která představuje celých 22% všech odpovědí na tuto otázku. Důvodem tohoto 

výsledku může být jak zvolená nereprezentativní technika sběru dat a také skutečnost, že 
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fitness centrum má, jak již bylo zmíněno, velmi úzký okruh zákazníků především z řad 

známých a přátel majitelů a trenérů fitness centra. 

Respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli nenavštěvuji vůbec, opět pokračovali 

otázkou číslo 13.  

Nejvíce respondentů navštěvujících fitness centrum má předplacený kredit na svém 

online účtu. Nejméně respondentů si předplatilo členství, při kterém získávají neomezenou 

možnost vstupu na libovolné lekce a využití dalších služeb.  

Vyhodnocením otázky, zjišťující četnost návštěv, s otázkou způsobu úhrady lekcí bylo 

zjištěno, že nejvíce respondentů, tedy 28,9 %, navštěvujících fitness centrum v průměru 2-3x 

týdně, mají na svém online účtu předplacený kredit, ze kterého čerpají. Celkové nejméně 

zákazníků Body Academy má předplaceno členství. Jsou to zákazníci, kteří navštěvují Body 

Academy v průměru 2-3x týdně a 4x a více týdně, jak znázorňuje následující obrázek č. 5.3. 

Celkově má Body Academy nejvíce zákazníků s předplaceným online kreditem a naopak 

nejméně s předplaceným členstvím.  

 

Obrázek č. 5.3 Četnost návštěv v souvislosti se způsobem úhrady lekcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále při porovnání způsobu úhrady lekcí se sociálním statusem respondentů 

vyplynulo, že nejvíce zákazníků, kteří mají předplacený kredit, jsou zaměstnanci, a to v počtu 
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23,9 %. Zaměstnanci jsou také ti, kteří mají ze všech zákazníků nejčastěji předplaceno 

členství. Následně jsou to podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné, kteří mají 

předplaceno členství, konkrétně v počtu 4,3 %, jak je možno vidět na obrázku č. 5.4. Není 

příliš překvapivé, že mezi respondenty – studenty ani jeden neoznačil možnost předplaceného 

členství. Tento jev mohl nastat mimo jiné z toho důvodu, že pro řadu studentů by mohlo 

znamenat jednorázové vynaložení vyšší finanční částky nemalou zátěž, jelikož mezi studenty 

obecně existuje většinou menší kupní síla než mezi zaměstnanými lidmi či podnikateli. 

S tímto aspektem může souviset fakt, že studenti nejčastěji hradí lekce převážně hotově.  

 

Obrázek č. 5.4 Způsob úhrady lekcí v souvislosti se sociálním statusem 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stálé rezervace v souvislosti s četností návštěv fitness centra 

Otázka zjišťující, zda respondenti mají stálou rezervaci na některý druh lekcí, 

poskytovala možnost odpovědi pouze ano či ne. 

Vyhodnocen ukázalo, že 60,93 % respondentů navštěvujících fitness centrum Body Academy, 

má stálou rezervaci na libovolné lekce, přičemž 39,07% stálou rezervaci nemá.  

Skutečnost, že téměř 40 % respondentů odpovědělo ne, může být vysvětlena tím, že 

někteří respondenti do fitness centra chodí příležitostně, tudíž si rezervace nezařizují, anebo 
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jsou lekce, které by chtěli navštěvovat, plně obsazené, takže se na lekce přihlašují nejprve 

jako náhradníci, a v případě, že se místo uvolní, ji navštíví. Další možností je, že respondenti 

zkrátka stálou rezervaci nechtějí mít.  

Následující obrázek č. 5.5 ukazuje četnost návštěv v souvislosti se stálými 

rezervacemi respondentů, tedy zákazníků Body Academy. Zákazníci, kteří navštěvují fitness 

centrum příležitostně, nemají žádné stálé rezervace. Nejvíce rezervací mají zákazníci, kteří 

fitness centrum navštěvují v průměru 2-3x týdně, a sice v počtu 41,9 %. Dále bylo zjištěno, že 

z těch, kteří nemají stálé rezervace, navštěvuje fitness centrum v průměru 4x a více za týden 

celkem 2,3 % zákazníků.  

Obrázek č. 5.5 Četnost návštěv v souvislosti s rezervací lekcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Preferovaný způsob komunikace respondentů 

Jednou z otázek bylo zjišťováno, jakým způsobem respondenti nejraději osobně 

komunikují s fitness centrem.  

Přes všechny možné komunikační kanály, které současné informační technologie 

umožňují, respondenti (bez ohledu na to, zda jsou uživateli sociální sítě Facebook nebo ne) 

preferují osobní formu komunikace v celkovém počtu 64,7%. Sociální síť Facebook se mezi 

možnostmi vyskytla nejméně často, což může být způsobeno tím, že stálou klientelu fitness 
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centra tvoří především ženy středního a staršího věku, u kterých z obecného hlediska není 

komunikace v rámci jakýchkoliv sociálních sítí příliš častá a intenzivní.  

Navazující otázka zkoumala, zda respondenti, kteří navštěvují fitness centrum Body 

Academy, jsou uživateli sociální sítě Facebook. Výsledky ukázaly, že výrazná většina 

dotazovaných, přesněji 87,1%, je uživatelem sociální sítě Facebook. Pouze malé procento, 

tedy 12,9% dotazovaných, na sociální síti Facebook profil nemá.  

Následující obrázek č. 5.6 vyjadřuje, jaký způsob komunikace s Body Academy 

zákazníci nejvíce upřednostňují ve srovnání s tím, zda jsou či nejsou uživateli sociální sítě 

Facebook, na niž má fitness centrum svůj profil. Výsledky ukazují, že 55, 8 % respondentů 

užívajících sociální síť Facebook preferuje komunikaci s fitness centrem osobní cestou. Jen 

malá část, tedy 7 % z těch, kteří mají na sociální síci Facebook profil, upřednostňuje 

komunikaci právě jeho prostřednictvím. Osobní forma komunikace je taktéž nejčastější mezi 

zákazníky, kteří profil na zmíněné sociální síti nemají. Nejmenší zastoupení měla mezi 

odpověďmi možnost e-mailem, a to v počtu 4,7 %. 

Obrázek č. 5.6 Preferovaný způsob komunikace v souvislosti s užíváním sociální sítě 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Využití informací zasílaných e-mailem 

Jelikož fitness centrum Body Academy využívá elektronickou korespondenci v rámci 

komunikace se zákazníky prostřednictvím newsletterů, bylo za pomocí jedné z otázek 

zjišťováno využití této aktivity. Otázka poskytovala pouze dvě možné odpovědi, a sice ano a 

ne, a vyhodnocení ukázalo 63,26 % kladných odpovědí a 36,74 % odpovědí negativních. 

Většina respondentů tedy vítá zasílání novinek a informací prostřednictvím e-mailu, a 

menšina respondentů těmto zprávám nevěnuje pozornost. 

Zakoupení reklamních předmětů  

Fitness centrum Body Academy nabízí k prodeji několik reklamních předmětů, a 

jednou z dalších otázek bylo zjišťováno, kolik respondentů si některý z nich zakoupilo a kolik 

nikoliv. Respondentům byly poskytnuty možnosti odpovědi ano či ne, přičemž ti dotazovaní, 

kteří zvolili možnost ne, pokračovali otázkou č. 13. 

Výsledky se ukázaly jako velmi podobné. 50,69 % respondentů si nějaký reklamní 

předmět zakoupilo, 49,31 % nikoliv.  

Vyhodnocení otázky zjišťující počet zákazníků, kteří si reklamní předmět zakoupili, 

s otázkou týkající se četnosti návštěv, znázorňuje následující obrázek č. 5.7.  

Obrázek č. 5.7 Zakoupení řekl. předmětů v souvislosti s četností návštěv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Je zřejmé, že nejčastějšími kupujícími reklamních předmětů Body Academy byli 

zákazníci navštěvující fitness centrum průměrně 2-3x týdně, kterých bylo celkem 30,4 %. 

Druhou nejpočetnější skupinu zákazníků, přesněji 17,4 %, tvoří ti, kteří si žádný reklamní 

předmět nezakoupili. Zákazníci, kteří navštěvují fitness centrum v průměru 4x a více do 

týdne, si některý z reklamních předmětů zakoupili v počtu 15,2 %.  

Podrobnějším vyhodnocování na základě jedné ze následujících souvisejících otázek 

bylo zjišťováno, kolik kterých reklamních předmětů si zákazníci zakoupili. Respondenti 

mohli odpovídat minimálně jednou možností, přičemž horní limit odpovědí nebyl stanoven 

z toho důvodu, že teoreticky existovala možnost, že si jeden člověk zakoupí z každého 

reklamního předmětu jeden či více kusů. 

Jednoznačně nejvíce respondentů si zakoupilo nálepku na auto ve stylu loga Body 

Academy. Těchto zákazníků bylo celkem 34,9 % ze všech, kteří si nějaký reklamní předmět 

pořídili. Druhým nejčastěji zakoupeným předmětem byl ručník v počtu 32,1 % a nejméně 

často si respondenti zakoupili sportovní tašku, konkrétně v počtu 4,4 %. Čelenku si zakoupili 

zákazníci v počtu 19,7 % a tričko v počtu 8,8 %. 

Nejpoutavější způsob komunikace firmy s veřejností 

Jak již bylo dříve zmíněno, dotazník obsahoval mimo jiné otázky zaměřené také na ty 

respondenty, kteří neznají či nenavštěvují fitness centrum Body Academy. Jednou z těchto 

otázek bylo od respondentů zjišťováno, jakým způsobem je dokáže firma svými 

komunikačními aktivitami zaujmout. Respondentům bylo poskytnuto celkem 7 možných 

odpovědí s těmi druhy marketingové komunikace, se kterými se koneční spotřebitelé mohou 

nejčastěji v praxi setkat.  

Za velmi podobné se dají považovat odpovědi respondentů propagační akce a 

internetová reklama. Propagační akce upřednostňuje nejvíce respondentů, tedy 30,6 %, a 

vzhledem k nárůstu významu informačních technologií v čele s internetem upřednostňuje 

internetovou reklamu celých 29 % dotazovaných. Nejmenší počet odpovědí získala inzerce 

v tisku, a to pouhou polovinu procenta. Možnou příčinou tak úzké popularity tohoto způsobu 

komunikace může být substituce tiskovin elektronickými periodiky, což opět souvisí 

s rostoucím významem internetu a informačních technologií obecně. Televizní reklama 

nejvíce zaujme 18,9 % dotazovaných, billboardy a polepy 10,6 %, letáky 6 % a reklama 
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v rádiu 4,5 % respondentů. Tyto výsledky byly také porovnány s pohlavím respondentů, a 

výsledky znázorňuje následující obrázek č. 5.8. 

Obrázek č. 5.8 Nejpoutavější způsob komunikace firmy u mužů a žen 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z vyhodnocení vyplynulo, že nejvíce mužů, tedy 15,29 %, považuje za nejzajímavější 

způsob komunikace firmy s veřejností propagační akce. Druhou nejčastější odpovědí mužů 

byla internetová reklama, a nejméně často zvolili zástupci tohoto pohlaví reklamu v rádiu. 

Ženy dle odpovědí nejvíce zaujme internetová reklama. Tuto možnost zvolily ženy v počtu 

16,56 %. Druhou nejčastější odpovědí pak byly propagační akce v počtu 14,65 %. Nejméně 

ženy zaujmou letáky a inzerce v tisku.  

Největší rozdíl v odpovědích mužů a žen je možno zaznamenat v možnosti letáky. Zde 

byl zjištěn rozdíl mezi odpověďmi ve výši 5,09 %. 

Nejčastější zdroj informací respondentů 

Jednou z posledních otázek bylo zamýšleno zjistit, odkud nejčastěji respondenti 

získávají informace v případě, že se o libovolném podniku chtějí něco dozvědět. V současné 

době existuje několik hlavních zdrojů, ze kterých mohou lidé čerpat informace, a tyto byly 

vyčteny mezi odpověďmi.  
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Rostoucí význam internetu se projevil i v odpovědích na tuto otázku. Více než 

polovina, přesněji 54,9 % respondentů, získává informace o určitém podniku na internetu. 

Možnosti internetu jsou dnes velice široké, tudíž je logické, že mu lidé věnují svou pozornost 

v daleko větší míře, než tomu bylo dříve. Druhým nejčastějším zdrojem informací o určitém 

podniku jsou reference známých a rodiny v počtu 33,2 % odpovědí, což má pochopitelně také 

svou podstatu. Spotřebitelé obecně více důvěřují svým přátelům než cizím lidem, proto se 

referencemi těchto známých lidí nechají ovlivnit snáze než referencemi samotných podniků či 

jejich zástupců.  

V souvislosti se sociálním statusem respondentů bylo zjištěno, že studenti považují za 

svůj nejčastější zdroj informací internet v počtu 36,1 %. Zaměstnanci, osoby samostatně 

výdělečně činné a ženy v domácnosti taktéž nejčastěji vyhledávají informace na internetu. 

Celkově je tedy internet nejčastějším zdrojem informací v počtu 54,8 % z dotazovaných. 

Druhým nejčastějším zdrojem informací jsou u všech sociálních statusů (kromě statusu 

nezaměstnaný, který jakožto odpověď nebyl ani jednou zvolen) reference známých a rodiny, a 

to celkem u 33,5 % respondentů. Nejméně častým zdrojem informací je u respondentů 

televize a rádio. 

Následující obrázek č. 5.9 graficky vyjadřuje nejčastější zdroj informací u těch 

respondentů, kteří fitness centrum Body Academy znají a kteří nikoliv.  

Obrázek č. 5.9 Zdroj informací v souvislosti se znalostí fitness centra 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejpočetnější skupinu tvoří respondenti, kteří fitness centrum neznají a zároveň 

vyhledávají informace nejčastěji prostřednictvím internetu, celkem tedy 33,6 %. Celkově 

nejméně často hledají respondenti informace z televize, a to jak ti, kteří fitness centrum znají 

tak ti, kteří jej neznají. 

5.3 Vyhodnocení předpokladů 

V této podkapitole budou vyhodnoceny předpoklady, které byly stanoveny v rámci 

přípravné fáze výzkumu. 

Předpoklad č. 1  

Respondenti se o fitcentru Body Academy dozvěděli nejčastěji prostřednictvím 

referencí známých a rodiny. 

Stanovený předpoklad o tom, že nejčastější způsob, jakým se respondenti o fitness 

centru Body Academy dozvěděli, byly reference známých a rodiny, a to v počtu 65,3 %, což 

představuje 38 respondentů z 58, kteří na tuto otázku odpovídali. Zbylá část respondentů na 

tuto otázku neodpovídala, jelikož v předchozích otázkách zvolili možnost, která je odkazovala 

na otázky v závěru dotazníku. Předpoklad č. 1 se tedy potvrdil. 

Předpoklad č. 2 

Respondenti, navštěvující fitcentrum Body Academy méně než 2x za týden, platí hotově 

s každou lekcí.  

Předpoklad č. 2 se na základě analýzy kontingenční tabulkou nepotvrdil. Jak je možno 

vidět v tabulce s příslušnými hodnotami, také zákazníci, kteří navštěvují fitness centrum méně 

než 2x za týden, hradí taktéž ze svého předplaceného kreditu. Ti, jež navštěvují fitness 

centrum v průměru 1x za týden, zvolili možnost předplaceného kreditu v počtu 6,7 %. 

Zákazníci, navštěvující méně než 4x do měsíce, pak ve 2,2 % a příležitostní návštěvníci ve 4,4 

%. Ti respondenti, kteří navštěvují fitness centrum průměrně 1x do týdne, platí častěji 

předplaceným kreditem (6,7 %) než hotově (4,4 %). Respondenti, kteří do fitcentra chodí 

méně než 4x do měsíce, hradí nejčastěji hotově v počtu opět 4,4 % stejně jako ti, kteří do 

Body Academy chodí příležitostně, jichž bylo opět 6,7 %. 

Předpoklad č. 3 

Alespoň třetina zákazníků Body Academy, si zakoupila některý z reklamních předmětů. 
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Ze sta procent respondentů, kteří navštěvují fitness centrum Body Academy, si 50,69 

% zakoupilo některý z reklamních předmětů. Předpoklad č. 3 se tedy potvrdil. 

Předpoklad č. 4 

Zákazníci Body Academy z věkové kategorie 15-26 let preferují komunikaci s fitness 

centrem prostřednictvím jejich profilu na této sociální síti. 

Ze zpracovaných dat k tomuto předpokladu, tedy otázek číslo 8 a 16, bylo zjištěno, že 

respondenti navštěvující fitness centrum z věkové kategorie 15-26 let, preferují komunikaci 

převážně osobní – těchto respondentů bylo celkem 35,6 %. Komunikaci prostřednictvím 

profilu na sociální síti Facebook preferuje velmi malé procento dotazovaných, a to 4,4 %.  

Předpoklad č. 5 

Respondenty, kteří neznají fitcentrum Body Academy, nejvíce zaujmou nebo osloví 

venkovní billboardy a polepy určitého podniku. 

Na základě vyhodnocení otázek číslo 3 a 13 bylo zjištěno, že respondenty, kteří fitness 

centrum neznají, nejvíce osloví v rámci komunikace firmy s veřejností její propagační akce a 

ve stejné míře internetová reklama. Z 60 % respondentů, kteří odpověděli, že Body Academy 

neznají, 17,9 % vybralo možnost propagačních akcí, a stejný počet respondentů, tedy 17,9 %, 

zvolil internetovou reklamu. Předpoklad č. 5 se tedy nepotvrdil.  

Předpoklad č. 6 

Respondenti, kteří se věnují aktivitám fitness a posilování, znají fitness centrum Body 

Academy. 

Na základě vyhodnocení výsledků plynoucích z porovnání otázky č. 2 a 3 vyplynulo, 

že z celkového počtu 72,7 % respondentů, kteří se věnují aktivitám fitness a posilování, 

pouhých 34,7 % zná fitness centrum Body Academy. Předpoklad se tudíž nepotvrdil. 
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6 Návrhy a doporučení 

 

Cílem této práce bylo analyzovat současnou marketingovou komunikaci fitness centra 

Body Academy. Na základě zjištěných skutečností následně podat případné návrhy na 

zlepšení marketingové komunikace za účelem udržení si stávajících zákazníků a získání 

nových zákazníků. 

Vyhodnocená data výzkumu, která jsou uvedena v předchozí kapitole, poskytla 

podklad pro několik návrhů a doporučení, která by mohla pomoci fitness centru zefektivnit 

jejich komunikační strategii. 

Z analýzy výzkumu vyplynulo, že převážná většina respondentů se ve svém volném 

čase věnuje aktivitám fitness a posilování. Méně než polovina těchto respondentů nezná 

fitness centrum Body Academy. Tato zjištěná skutečnost není pro fitness centrum příliš 

příznivá. Bylo by tudíž vhodné snažit se zvýšit povědomí o fitness centru v mysli veřejnosti 

formou vhodné reklamy. Pokud se jedná o nejvíce poutavou formu komunikace firmy 

s veřejností, respondenti zvolili v téměř vyrovnaném počtu internetovou reklamu a propagační 

akce. Význam internetu a informačních technologií byl v této práci již zmiňován, a nyní 

nezbývá než jej znovu zdůraznit. Internet je v současné době téměř nevyhnutelnou a 

nepostradatelnou součástí života velkého množství lidí. Bylo by tudíž vhodné snažit se 

zviditelnit právě prostřednictvím informačních technologií v internetovém prostředí. Fitness 

centrum by se mělo snažit optimalizovat co možná nejvíce své webové stránky pro 

vyhledávače a také se pokusit umístit do tohoto prostředí například reklamní bannery.  

Za zmínku také stojí outdoorová reklama, tedy informační tabule (případně 

billboardy) či letáky umístěné na hojně frekventovaných místech. Ačkoliv těmto signálům 

nemusí lidé na první pohled věnovat pozornost, často je aktivní jejich podvědomé vnímání, 

které při volbě a rozhodování o produktech (v tomto případě službách) sehraje svou roli. 

Další možností jak se v online prostředí zviditelnit, je virální marketing. Za pomoci 

marketingové či reklamní agentury by bylo možné vytvořit krátké poutavé video, které by se 

v prostředí internetu samo šířilo. Obsahem takovéhoto videa by mohly být charakteristiky 

jednotlivých lekcí cvičení, nebo také informace o možnosti kvalitního výživového poradenství 

či masáží, které fitness centrum také poskytuje, avšak na ně zákazníky dostatečně 

neupozorňuje.  
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Ačkoliv zákazníci, tedy respondenti, kteří navštěvují fitness centrum Body Academy, 

preferují komunikaci prostřednictvím sociální sítě Facebook nejméně, celkem 87,1% z nich 

má na této sociální síti profil. Sociální sítě jako takové jistě není vhodné v současné době 

podceňovat a věnovat jim příliš málo pozornosti. Ačkoliv je diskutabilní přínos a prospěšnost 

sociálních sítí (především z hlediska ochrany soukromých dat), lidé dnes jejich 

prostřednictvím hojně komunikují, sdělují si informace, sdružují se do skupin, vyjadřují své 

názory, hledají zaměstnání, účastní se nejrůznějších akcí apod. Fitness centrum Body 

Academy má na sociální síti Facebook svou stránku, počet fanoušků, respektive uživatelů, 

kteří Body Academy dali „like“, je pouhých 159 i přes to, že Body Academy má 

zaregistrovaných více než tisíc čtyři sta zákazníků. Bylo by proto vhodné snažit se 

upozorňovat zákazníky na to, že na sociální síti Facebook má Body Academy profil a na 

možnost komunikovat zde prostřednictvím zpráv, zveřejňovat veškeré aktuality, novinky a 

nastalé změny. Ačkoliv se dá předpokládat, že zdaleka ne všichni zákazníci Body Academy 

jsou příznivci sociálních sítí a jejich uživateli, obzvláště s ohledem na starší zákazníky, 

z dlouhodobého hlediska má aktivita na Facebooku a jiných sociálních sítích perspektivu, 

jelikož velké množství uživatelů v současné době tyto možnosti internetu využívá. Se 

zmíněným významem internetu souvisí také další zjištěná skutečnost. Více než polovina 

dotazovaných zvolila jako nejčastější zdroj informací o určitém podniku právě internet.  

Pokud se jedná o propagační akce, existuje možnost zviditelnění v rámci 

marketingových aktivit jiných podniků a zařízení, jejichž prostřednictvím by bylo možné se 

veřejnosti dostat do povědomí. Například obchodní centrum Avion Shopping park Ostrava již 

několikrát pořádalo na přelomu srpna a září dvoudenní veletrh zájmových kroužků, na kterém 

se zájmová sdružení nejrůznějšího zaměření mohla bezplatně (pouze na vlastní náklady s akcí 

spojené) prezentovat.  

Další možností, jak se zviditelnit na veřejnosti, je inzerce v tisku. Reklama v tištěných 

médiích je považována za známku spolehlivosti a kvality. Bylo by tedy vhodné inzerovat 

v periodicích například s fitness tematikou.  

Z obecného hlediska by bylo určitě zapotřebí snažit se komunikovat s veřejností 

prostřednictvím výše uvedených nástrojů, jelikož jak je patrné z analýzy výsledků výzkumu, 

nejčastějším prozatímním zdrojem prvotní informace o fitness centru Body Academy v řadách 

respondentů, byly reference známých či rodiny. Tento výsledek má svůj původ ve skutečnosti, 

že převážnou část stálých zákazníků fitness centra tvoří od prvopočátku jeho vzniku právě 
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přátelé a známí tamějších trenérů a majitelů. V současné době tito stálí zákazníci se ve 

fitcentru vyskytují pravidelně v dostatečném počtu tak, aby téměř plně obsadili většinu lekcí. 

Z dlouhodobého hlediska však může nastat situace, kdy tito stálí zákazníci, tedy přátelé a 

známí trenérů a majitelů fitness, z jakýchkoliv důvodů přestanou Body Academy navštěvovat. 

V té chvíli by nedostatečná komunikace tohoto podniku s širší veřejností mohla být 

skutečným problémem, který by se mohl projevit v prvé řadě poklesem tržeb a posléze 

poklesem zisku. 

S ohledem na udržení si stávajících zákazníků by ze strany Body Academy bylo 

účelné více podpořit prodej formou různých výhod, které by zákazníkům plynuly z využívání 

služeb fitness centra. Z analýzy výsledků výzkumu vyplynulo, že nejvíce zákazníků, 

navštěvujících fitness centrum, má předplacený kredit. K tomu, aby zákazníci získali slevu ze 

základního vstupného, je zapotřebí vložit na svůj online účet minimálně 350 Kč, což není 

příliš vysoká částka. Významná část zákazníků však hradí lekce hotově a služby si ve fitness 

centru nepředplácí. Bylo by tedy vhodné motivovat zákazníky k tomu, aby si lekce předplatili, 

například dárkem ve formě reklamního předmětu. Toto doporučení platí také v případě 

možnosti předplaceného členství, které využívá pouhých 13 % zákazníků Body Academy 

z dotazovaných. Jen malý počet zákazníků si dlouhodobé předplatné skutečně pořídí. Proto by 

bylo vhodné poskytnout nabídku na toto členství včetně jistých benefitů, které by tím 

zákazníci získali. Kromě výše zmíněného věcného dárku v podobě reklamního předmětu by 

bylo možné například poskytnout k členství možnost využití těch služeb, na něž se běžně 

členství nevztahuje, jako např. masáže či kompletní nutriční a cvičební poradenství zdarma. 

S větším počtem předplacených členství by fitness centrum získalo jistotu většího počtu 

stálých zákazníků.  

Dále zde existuje možnost aplikace event marketingu v rámci vztahů se zákazníky 

fitness centra. Budování vztahů se zákazníky prostřednictvím organizovaných akcí je možno 

charakterizovat jako zábavnou formu marketingové komunikace, ze které plyne ve většině 

případů upevňování již trvajících vztahů a také budování nových vztahů. Fitness centrum 

pořádá malé akce a oslavy k různým příležitostem, které jsou zaměřené výhradně na stávající 

zákazníky. Bylo by však vhodné tuto formu komunikace zaměřit nejen na tyto ale také na 

potenciální zákazníky. Vzhledem k tomu, že většina respondentů fitness centrum nezná a také 

fakt, že druhým nejčastěji provozovaným sportem u dotazovaných byla cyklistika, mohly by 

se v rámci fitness centra pořádat například cyklistické výlety. Informaci o těchto akcích by 

bylo možné šířit jak v prostředí internetu, outdoorovou reklamou tak mezi známými 
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zákazníků Body Academy.  Tímto by se i lidé, kteří aktivně neprovozují fitness či posilování, 

dostali do kontaktu s trenéry a zákazníky fitness centra a mohli by i v tomto druhu sportu najít 

zalíbení.  
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7 Závěr 

 

Tématem této práce byla analýza marketingové komunikace fitness centra Body 

Academy. Cílem práce bylo analyzovat aktuální stav marketingové komunikace tohoto 

podniku, a na základě výzkumem zjištěných skutečností podat návrhy na zlepšení 

marketingové komunikace směrem ke stávajícím i potenciální zákazníků. 

V prvních dvou částech této práce je uvedena charakteristika subjektu, jehož 

marketingová komunikace byla podrobena analýze, a taktéž jsou zde uvedena teoretická 

východiska práce. 

Po definici problému a cíle výzkumu v rámci přípravné fáze výzkumu došlo ke 

stanovení několika předpokladů, jež byly následně vyhodnocovány za účelem jejich potvrzení 

či vyvrácení. 

Ve výzkumu, který tedy tvořil základ této práce, byla využita jak primární tak 

sekundární data. Sekundární data byla získána z údajů fitness centra, konkrétně především 

z webových stránek a z osobního rozhovoru s vedoucími pracovníky podniku. Primární data 

byla získána prostřednictví dotazníkového šetření na skupině respondentů. Technikou výběru 

respondentů byla nereprezentativní technika vhodné příležitosti a taktéž nereprezentativní 

technika vhodného úsudku.  

Respondenty byli muži a ženy starší 15 let Celkový počet dotazovaných byl 155, 

z toho 110 žen a 45 mužů. Základní soubor sestával z obyvatel Ostravy. Výběrovým 

souborem pak byli jak zákazníci fitness centra Body Academy tak osoby, které fitcentrum 

nenavštěvují či o něm vůbec nevědí. 

Získaná data byla statisticky zpracována za pomoci počítačového SPSS PASW 

Statistics 18 a v něm také vyhodnocována. 

Část analýzy výsledků výzkumu přesně a podrobně znázorňuje odpovědi respondentů 

na jednotlivé otázky dotazníku a také vyhodnocení stanovených předpokladů. Tato část práce 

poskytla statistický podklad pro návrhy a doporučení v rámci zlepšení marketingové 

komunikace jak vůči stávajícím zákazníkům, tak vůči potenciálním zákazníkům a širší 

veřejnosti, která prozatím fitness centrum nezná ani o něm neslyšela.  
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Na základě vyhodnocených dat byly podány návrhy z oblasti reklamy, virálního 

marketingu, propagačních akcí, podpory prodeje a event marketingu, které by mohly pomoci 

zintenzivnit a zlepšit marketingovou komunikace Body Academy. 
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apod. – a podobně 
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s. – strana 

SEO – search engine optimalization 
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tzv. – takzvaný/takzvaně 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Grafy a tabulky četností ke struktuře respondentů 

 

Graf: Pohlaví respondentů 

   

Tabulka: Pohlaví respondentů 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid muž 45 29,0 29,0 29,0 

žena 110 71,0 71,0 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
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Graf: Věkové složení respondentů 

 

 

Tabulka: Věkové složení respondentů 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 15-26 let 115 73,9 73,9 73,9 

27-38 let 20 13,0 13,0 86,9 

39-49 let 15 9,9 9,9 96,8 

50 a více let 5 3,2 3,2 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
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Graf: Sociální status respondentů 

 

Tabulka: Sociální status respondentů 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid student 101 65,2 65,2 65,2 

zaměstnanec 40 26,1 26,1 91,3 

OSVČ/podnikatel 6 3,6 3,6 94,8 

žena v domácnosti 8 5,2 5,2 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
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Graf: Místo současného bydliště respondentů 

 

 

Tabulka: Místo současného bydliště respondentů 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ostrava 121 78,2 78,2 78,2 

Havířov 5 2,9 2,9 81,2 

Opava 3 2,0 2,0 83,2 

Praha 6 3,6 3,6 86,8 

Nový Jičín 2 1,6 1,6 88,3 

Rychvald 2 1,1 1,1 89,4 

ostatní 16 10,6 10,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
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Příloha č. 2 Grafy a tabulky četností k vyhodnoceným oblastem dotazníku 

 

Graf: Sportovní aktivita respondentů (otázka č. 1) 

 

 

 

Tabulka: Sportovní aktivita respondentů (otázka č. 1) 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 140 90,6 90,6 90,6 

ne 15 9,4 9,4 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
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Graf: Druhy sportu, kterým se respondenti věnují (otázka č. 2) 

 

 

 

 

Tabulka: Druhy sportu, kterým se respondenti věnují (otázka č. 2) 

 

 

 

Ot. 1 Sportujete rádi 

aktivně? 

Total ano 

Druhy_sportu fitness a posilování 22,1% 22,1% 

míčové sporty 11,5% 11,5% 

lyže a snowboard 11,9% 11,9% 

cyklistika 13,8% 13,8% 

běh 12,6% 12,6% 

tanec 3,5% 3,5% 

atletika ,7% ,7% 

gymnastika 12,9% 12,9% 

plavání 1,0% 1,0% 

jízda na koni 9,9% 9,9% 

Total 100,0% 100,0% 
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Tabulka: Sportovní aktivita u mužů a žen 

 

 

 
Ot. 18 Uveďte prosím své pohlaví. 

Total muž žena 

Ot. 1 Sportujete rádi aktivně? ano 45,5% 44,9% 90,4% 

ne 4,5% 5,1% 9,6% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Graf: Zdroj informace o fitness centru Body Academy (otázka č. 4) 

 

 
Tabulka: Zdroj informace o fitness centru Body Academy (otázka č. 4) 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid webové stránky 5 3,3 8,9 8,9 

Facebook 1 ,5 1,2 10,1 

letáky 1 ,5 1,2 11,3 

reference známých a rodiny 38 24,5 65,3 76,6 

šel/šla jsem kolem 12 7,9 21,0 97,6 

Slevomat 1 ,9 2,4 100,0 

Total 58 37,6 100,0  

Missing 0 97 62,4   

Total 155 100,0   
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Graf: Zdroj informace o fitness centru Body Academy (otázka č. 4) 

 

 

 

 

Tabulka: Četnost návštěv respondentů v Body Academy (otázka č. 5) 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4x a více/týden 10 6,3 16,8 16,8 

2-3x/týden 22 14,2 37,9 54,7 

1x/týden 6 3,6 9,5 64,2 

méně než 4x/měsíc 3 2,0 5,4 69,6 

příležiitostně 5 3,1 8,3 78,0 

nenavštěvuji vůbec 13 8,3 22,0 100,0 

Total 58 37,6 100,0  

Missing 0 97 62,4   

Total 155 100,0   
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Graf: Způsob úhrady lekcí (otázka č. 6) 

 

 
 

 

 

Tabulka: Způsob úhrady lekcí (otázka č. 6) 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hotově s každou lekcí 18 11,5 39,1 39,1 

předplaceným kreditem 21 13,8 47,1 86,2 

mám předplaceno členství 6 4,0 13,8 100,0 

Total 45 29,3 100,0  

Missing 0 110 70,7   

Total 155 100,0   
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Tabulka: Čestnost návštěv v souvislosti se způsobem úhrady lekcí 

 

 

Ot. 6 Jaký způsob úhrady lekcí při návštěvě 

využíváte? 

Total 

hotově s 

každou lekcí 

předplaceným 

kreditem 

mám 

předplaceno 

členství 

Ot. 5 Jak často v průměru 

fitcentrum Body Academy 

navštěvujete? 

4x a více/týden 8,9% 6,7% 6,7% 22,2% 

2-3x/týden 13,3% 28,9% 6,7% 48,9% 

1x/týden 4,4% 6,7%  11,1% 

méně než 4x/měsíc 4,4% 2,2%  6,7% 

příležiitostně 6,7% 4,4%  11,1% 

Total 37,8% 48,9% 13,3% 100,0% 

 

 

Tabulka: Četnost návštěv v souvislosti se stálými rezervacemi 

 

 

Ot. 7 Máte v Body Academy stálou 

rezervaci na některý druh lekcí? 

Total ano ne 

Ot. 5 Jak často v průměru 

fitcentrum Body Academy 

navštěvujete? 

4x a více/týden 16,3% 2,3% 18,6% 

2-3x/týden 41,9% 9,3% 51,2% 

1x/týden 2,3% 9,3% 11,6% 

méně než 4x/měsíc 2,3% 4,7% 7,0% 

příležiitostně ,0% 11,6% 11,6% 

Total 62,8% 37,2% 100,0% 

 

Tabulka: Způsob úhrady lekcí v souvislosti se sociálním statusem 

 

 

Ot. 17 Jaký je Váš aktuální sociální status? 

Total student zaměstnanec OSVČ/podnikatel 

žena v 

domácnosti 

Ot. 6 Jaký způsob 

úhrady lekcí při 

návštěvě využíváte? 

hotově s každou lekcí 21,7% 8,7% 2,2% 4,3% 37,0% 

předplaceným 

kreditem 

17,4% 23,9% 2,2% 4,3% 47,8% 

mám předplaceno 

členství 

,0% 8,7% 4,3% 2,2% 15,2% 

Total 39,1% 41,3% 8,7% 10,9% 100,0% 
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Graf: Zákazníky preferovaný způsob komunikace s Body Academy 

 
Tabulka: Zákazníky preferovaný způsob komunikace s Body Academy 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid osobně 29 18,9 64,7 64,7 

telefonicky 7 4,7 16,2 80,9 

e-mailem 5 3,4 11,6 92,4 

přes Facebook 3 2,2 7,6 100,0 

Total 45 29,3 100,0  

Missing 0 110 70,7   

Total 155 100,0   

 

Tabulka: Preferovaný způsob komunikace v souvislosti s užíváním sociální sítě 

Facebook 

 

 

Ot. 9 Jste uživatelem sociální sítě 

Facebook? 

Total ano ne 

Ot. 8 Jaký způsob vlastní 

komunikace (v případě, že se 

chcete na něco zeptat/něco 

zjistit) s Body Academy 

upřednostňujete? 

osobně 55,8% 9,3% 65,1% 

telefonicky 16,3% ,0% 16,3% 

e-mailem 7,0% 4,7% 11,6% 

přes Facebook 7,0% ,0% 7,0% 

Total 86,0% 14,0% 100,0% 
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Tabulka: Četnost návštěv v souvislosti se zakoupením reklamních předmětů  

 

 

Ot. 11 Zakoupili jste si některý z 

reklamních předmětů Body 

Academy? 

Total ano ne 

Ot. 5 Jak často v průměru 

fitcentrum Body Academy 

navštěvujete? 

4x a více/týden 15,2% 6,5% 21,7% 

2-3x/týden 30,4% 17,4% 47,8% 

1x/týden ,0% 13,0% 13,0% 

méně než 4x/měsíc ,0% 6,5% 6,5% 

příležiitostně 4,3% 6,5% 10,9% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

Graf: Množství zakoupených reklamních předmětů (otázka č. 12) 
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Tabulka: Množství jednotlivých zakoupených reklamních předmětů 

 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Reklamni_predmet sportovní taška 2 4,4% 8,1% 

tričko 3 8,8% 16,2% 

ručník 13 32,1% 58,8% 

čelenku 8 19,7% 36,0% 

nálepku na auto ve stylu 

loga BA 

14 34,9% 64,0% 

Total 39 100,0% 183,1% 

 

 

Graf: Nejpoutavější způsob komunikace firmy s veřejností dle respondentů 

(otázka č. 13) 
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Tabulka: Nejpoutavější způsob komunikace firmy s veřejností dle respondentů (otázka 

č. 13) 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid televizní reklama 29 18,9 18,9 18,9 

internetová reklama 45 29,0 29,0 47,9 

reklama v rádiu 7 4,5 4,5 52,4 

inzerce v tisku 1 ,5 ,5 52,9 

letáky 9 6,0 6,0 58,9 

billboardy a polepy 16 10,6 10,6 69,4 

propagační akce 47 30,6 30,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

 

 

 

Graf: Nejčastější zdroj informací respondentů (otázka č. 14) 
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Tabulka: Nejčastější zdroj informací respondentů (otázka č. 14) 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid z referencí známých a 

rodiny 

51 33,2 33,2 33,2 

z internetu 85 54,9 54,9 88,1 

osobní zkušeností 16 10,6 10,6 98,6 

z televize/rádia 2 1,4 1,4 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

 

Tabulka: Způsob zjišťování informací v souvislosti se sociálním statusem 

 

 

Ot. 14 Jakým způsobem nejčastěji získáváte informace o 

určitém podniku (firmě)? 

Total 

z referencí 

známých a 

rodiny z internetu 

osobní 

zkušeností 

z 

televize/rádia 

Ot. 17 Jaký je Váš 

aktuální sociální 

status? 

student 23,2% 36,1% 5,8% ,6% 65,8% 

zaměstnanec 7,7% 14,2% 3,2% ,6% 25,8% 

OSVČ/podnikatel 1,3% ,6% 1,3% ,0% 3,2% 

žena v 

domácnosti 

1,3% 3,9% ,0% ,0% 5,2% 

Total 33,5% 54,8% 10,3% 1,3% 100,0% 

 

 

Tabulka: Nejčastější zdroj informací v porovnání se znalostí/neznalostí Body Academy 

 

 

 

Ot. 14 Jakým způsobem nejčastěji získáváte informace o 

určitém podniku (firmě)? 

Total 

z referencí 

známých a 

rodiny z internetu 

osobní 

zkušeností 

z 

televize/rádia 

Ot. 3 Znáte fitcentrum 

Body Academy? 

ano 13,6% 18,6% 7,1% ,7% 40,0% 

ne 21,4% 33,6% 4,3% ,7% 60,0% 

Total 35,0% 52,1% 11,4% 1,4% 100,0% 
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Příloha č. 3: Zpracované statistiky ke stanoveným předpokladům 

 
Tabulka s hodnotami k předpokladu č. 2  

 

Předpoklad č. 2 

 

 

Ot. 6 Jaký způsob úhrady lekcí při návštěvě 

využíváte? 

Total 

hotově s 

každou lekcí 

předplaceným 

kreditem 

mám 

předplaceno 

členství 

Ot. 5 Jak často v průměru 

fitcentrum Body Academy 

navštěvujete? 

4x a více/týden 8,9% 6,7% 6,7% 22,2% 

2-3x/týden 13,3% 28,9% 6,7% 48,9% 

1x/týden 4,4% 6,7%  11,1% 

méně než 4x/měsíc 4,4% 2,2%  6,7% 

příležiitostně 6,7% 4,4%  11,1% 

Total 37,8% 48,9% 13,3% 100,0% 

 

 

Tabulka s hodnotami k předpokladu č. 4  
 

Předpoklad č. 4 

 

 

Ot. 8 Jaký způsob vlastní komunikace (v případě, že se 

chcete na něco zeptat/něco zjistit) s Body Academy 

upřednostňujete? 

Total osobně telefonicky e-mailem 

přes 

Facebook 

Ot. 16 Do jaké věkové 

kategorie spadáte? 

15-26 let 35,6% 4,4% 2,2% 4,4% 46,7% 

27-38 let 11,1% 2,2% 2,2%  15,6% 

39-49 let 17,8% 2,2% 4,4% 4,4% 28,9% 

50 a více 

let 

2,2% 4,4% 2,2% 
 

8,9% 

Total 66,7% 13,3% 11,1% 8,9% 100,0% 
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Tabulka s hodnotami k předpokladu č. 5  

Předpoklad č. 5 

 

 

Ot. 13 Jaký druh komunikace firmy s veřejností (myšleno obecně pro 

jakýkoliv podnik) Vás dokáže nejvíce zaujmout/oslovit? 

Total 

televizní 

reklama 

interneto

vá 

reklama 

reklama 

v rádiu 

inzerce v 

tisku letáky 

billboard

y a 

polepy 

propagač

ní akce 

Ot. 3 Znáte 

fitcentrum Body 

Academy? 

ano 7,1% 12,1% ,7% ,7% 1,4% 7,1% 10,7% 40,0% 

ne 10,7% 17,9% 4,3% 
 

5,0% 4,3% 17,9% 60,0% 

Total 17,9% 30,0% 5,0% ,7% 6,4% 11,4% 28,6% 100,0

% 

 

 

 

Tabulka s hodnotami k předpokladu č. 6  

 

 

Předpoklad č. 6 

 

 

Druh_sportu
a
 

Total 

fitness a 

posilování 2 3 4 5 6 

Ot. 3 Znáte fitcentrum 

Body Academy? 

ano 34,7% 8,2% 17,1% 21,3% 19,3% 3,5% 40,7% 

ne 38,0% 29,7% 22,1% 24,1% 22,3% 8,1% 59,3% 

Total 72,7% 37,9% 39,2% 45,4% 41,5% 11,6% 100,0% 
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Příloha č. 4: Dotazník 

 

Vážený respondente, 

jsem studentkou třetího ročníku ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické 

univerzity Ostrava, a dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku za účelem 

zpracování mé bakalářské práce, týkající se analýzy marketingové komunikace fitness centra. 

Dotazník, obsahující 18 otázek, je anonymní a Vaše odpovědi budou požity pouze pro potřeby 

zpracování bakalářské práce.  

Děkuji Vám za ochotu a čas věnovaný jeho vyplnění. 

1. Sportujete rádi aktivně? 

Ano Ne  

2. Jakému druhu sportu se ve svém volném čase nejčastěji věnujete? (max. 5 

možnosti) 

Fitness a posilování 

Míčové sporty 

Lyže a snowboard 

Cyklistika 

Běh 

Tanec 

Atletika 

Gymnastika 

Plavání 

Jízda na koni 

In-line bruslení 

jiné  

 

3. Znáte fitcentrum Body Academy? 

Ano  Ne (Pokračování otázkou č. 13) 

4. Odkud jste se o Body Academy dozvěděli? 

Webové stránky 

Facebook 

Inzerce v časopise 

Letáky 

Reference známých/rodiny 

Šel/šla jsem náhodou kolem 

Slevomat 
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5. Jak často v průměru fitcentrum Body Academy navštěvujete? 

4x a více/týden 

2-3x/týden 

1x/týden 

Méně než 4x/měsíc 

Příležitostně 

Nenavštěvuji vůbec (pokračování otázkou č. 13) 

 

6. Jaký způsob úhrady lekcí při návštěvě využíváte? 

Hotově s každou lekcí 

Předplaceným kreditem 

Mám předplaceno členství 

 

7. Máte v Body Academy stálou rezervaci na některý druh lekcí? 

Ano Ne  

8. Jaký způsob komunikace s Body Academy preferujete? 

Osobně 

Telefonicky 

E-mailem 

Přes Facebook 

 

9. Jste uživatelem sociální sítě Facebook? 

Ano Ne 

10. Využíváte informace o novinkách zasílané fitcentrem Body Academy 

prostřednictvím e-mailu? 

Ano Ne 

11. Zakoupili jste si některý z reklamních předmětů Body Academy? 

Ano Ne 

 

12. Který reklamní předmět jste si pořídil/la? (Zvolte prosím alespoň jednu 

možnost.) 

Sportovní tašku 

Běžeckou ledvinku 

Tričko 

Ručník 

Čelenku 

Nálepku na auto ve stylu loga Body Academy 
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13. Jaký druh komunikace firmy s veřejností (myšleno obecně pro jakýkoliv podnik) 

Vás dokáže nejvíce zaujmout/oslovit? 

Televizní reklama 

Internetová reklama 

Reklama v rádiu 

Inzerce v tisku 

Letáky 

Billboardy a polepy 

Propagační akce 

 

 

14. Jakým způsobem nejčastěji získáváte informace o určitém podniku? 

Z referencí známých a rodiny 

Z internetu 

Osobní zkušeností 

Z tisku 

Z televize/rádia 

 

15. Kde v současné době žijete?  

……………………………. 

 

16. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

15 – 26 let 

27 – 38 let 

39 – 49 let 

50 a více let 

 

17. Jaký je Váš aktuální sociální status? 

Student 

Zaměstnanec 

Nezaměstnaný 

OSVČ/Podnikatel 

Žena v domácnosti 

 

18. Uveďte prosím své pohlaví. 

Muž Žena 

 


