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1 Úvod 

 

V současné moderní době se svět, a to i na poli sportovním, podřizuje přáním 

spotřebitele, který žádá co nejvíce služeb takzvaně pod jednou střechou, nejen z důvodů 

úspory času a nákladů, ale také z určité pohodlnosti. Proto i výstavba multifunkčních 

sportovně-relaxačních center zaznamenává rozmach, jelikož spojuje sport, odpočinek i 

kulturu. Je zde umožněno zákazníkům sportovat, relaxovat a popřípadě i pobavit se s přáteli.  

 

Sedavé zaměstnání, obezita, zdravotní problémy - tohle všechno samozřejmě 

sportovním zařízením nahrává. I přesto všechno ale existuje vysoké procento lidí, kteří do 

sportcenter nechodí. Ač si to lidé připouští či nikoliv, snad neexistuje člověk, který by nebyl 

nějakým způsobem ovlivněn reklamou či správněji marketingovou komunikací. Ta zahrnuje 

nejen reklamu samotnou, ale i další nástroje, kterými je možné komunikovat se zákazníkem a 

přimět ho ke koupi čehokoliv, aniž by si člověk sám uvědomil, že za normálních okolností by 

si výrobek nebo službu vůbec nekoupil. Lidé se snadno nechají zmanipulovat působením 

médií, které denně produkují nespočet reklamních kampaní na téměř každý výrobek, který 

existuje. Totéž platí i ve sportovním světě.  

 

Ve své diplomové práci jsem se tedy rozhodla zabývat marketingem, konkrétně 

tvorbou reklamní kampaně s následnou aplikací na sportovní centra ve městě Kroměříž.  

 

Jedním z hlavních důvodů mého rozhodnutí pro vypracování uvedeného tématu do 

diplomové práce je zájem o danou problematiku a také fakt, že jsem sama pravidelným 

návštěvníkem obou sportovních center ve městě Kroměříž.  

 

 Cílem mé diplomové práce je vytvořit reklamní kampaň pro dvě sportovní centra 

ve městě Kroměříž s ohledem na požadavky jejich managementu.  

 

 Ke splnění stanoveného cíle jsem použila metodu pozorování a dotazování, konkrétně 

ve formě rozhovoru a dotazníku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a 

praktickou. Teoretická část je věnována teoretickým východiskům a jsou zde objasněny 

pojmy jako marketing, marketingový mix a jeho prvky, SWOT analýza a metody 

marketingového výzkumu.  
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 V praktické části se práce zabývá charakteristikou sledovaných sportovních center, 

aplikací rozšířeného marketingového mixu a SWOT analýzy na každé z nich a jejich 

následnou komparaci. Dále je popsán postup tvorby reklamní kampaně a vhodné mediální 

mixy pro sledovaná sportovní centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2 Teoretický úvod do problematiky 

 

2.1 Vymezení základních pojmů  

 
V současnosti existuje celá řada definic pojmu marketing, P.Kotler v knize Marketing 

management (2001, str.23) tvrdí že: „Marketing je funkcí firmy, která identifikuje nenaplněné 

potřeby a požadavky, definuje a měří jejich velikost, určuje, kterým cílovým trhům může 

organizace nejlépe sloužit, rozhoduje o patřičných výrobcích, službách, programech, které 

mají sloužit těmto trhům, a vyzývá každého v organizaci k tomu, aby myslel na zákazníka a 

sloužil mu. Ze společenského hlediska je marketing silou, která využívá industriální kapacitu 

národa k tomu, aby uspokojovala materiální potřeby společnosti.“   

 

 Definicí marketingového mixu existuje celá řada, jednu z nich uvádí Moi v knize 

Efektivní marketing (2003, str. 8): „Marketingový mix je recept, který je velmi snadný a 

vyplatí se jej následovat. Smíchejte jeho čtyři ingredience- produkt, pořizovací cenu, prodejní 

místo a prezentaci- ve správném poměru a získáte výhody efektivního a strategického 

marketingu.“  

 

Stejně tak Janečková s Vaštíkovou v knize Marketing služeb (2000, str. 29) uvádějí, 

že: „Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový manažer 

utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může marketingový 

manažer namíchat v různé intenzitě a různém pořadí.“ 

 

Marketingový mix produktu, místa, ceny a prezentace známe jako 4P. Jak je z výše 

uvedených dvou definic jasné, samotný marketing v sobě zahrnuje vývoj takového produktu, 

jaký zákazníci požadují, stanovení správné ceny, která přinese zisk a pro zákazníka je 

výhodná, dopravu produktu do místa, kde ho mohou zákazníci nakoupit a takovou prezentaci, 

jež by zákazníky povzbuzovala k jeho koupi. Prvky mixu jsou tedy shodné pro všechny 

organizace, jen se mění jejich objem a nastavení poměru využití [15]. 

 

Původní marketingový mix tedy obsahuje čtyři základní prvky. Mnoho autorů se 

postupem času snaží o rozšiřování mixu o další prvky, např. Payne rozšiřuje o další 3P  - 
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služba zákazníkovi, proces a lidé, přičemž „službu zákazníkovi“ lze zařadit pod „produkt“.1 

Další autoři navrhují také rozšíření například o Politics (politika), Public opinion (veřejné 

mínění), Passion (vášeň), Presentation (prezentace) nebo Partnership (kooperace). 

 

Vzhledem k tomu, že se ve své diplomové práci budu zabývat organizacemi 

poskytující služby, konkrétně sportovními centry, použiji podrobněji koncepci 7P podle 

Cowella2, který se zabýval marketingem služeb a připojil k tradičnímu marketingovému mixu 

další 3P - Physical evidence (Materiální prostředí) pomáhá zhmotnění služby, People (Lidé) 

usnadňují vzájemnou interakci mezi poskytovatelem služeb a sledování a analýzy Process 

(Procesy) poskytování služeb zefektivňující produkci služby, čímž ji činí pro zákazníka 

příjemnější [9]. 

 

2.1.1 Product (Produkt) 

 

V knize Strategický marketing se setkáváme s definicí, podle níž „výrobek je hmotný 

statek, služba ale i myšlenka, která se stává předmětem směny na trhu a je určena 

k uspokojování lidských potřeb“. Současně se zde zdůrazňuje marketingové pojetí tzv. 

komplexního výrobku, který je tvořen jádrem výrobku, vyjadřujícím vlastní užitnou hodnotu 

výrobku, a rozšiřujícími efekty výrobku (balení, značka, kvalita, styl, záruka, servis, dodací 

podmínky, …) [18]. 

 

 Produkt můžeme rozdělit na hmotný a nehmotný, přičemž základním nehmotným 

produktem je služba. Služba jako taková je velmi složitý produkt, který v sobě zahrnuje 

hmotné i nehmotné složky. U čistých služeb lze produkt popsat jako určitý proces, který je 

často bez hmotných výsledků. Klíčovým prvkem definujícím službu je kvalita [9]. 

 

Členění z pohledu 4 úrovní 

 

1. Výhoda pro spotřebitele – tento bod zahrnuje veškeré důvody, proč zákazník přišel, proč si 

vybral naše služby, jaké jsou jeho motivy, jakou potřebu přišel uspokojit a co hledá. 

 

                                                           
1 Payne,A.:Marketing služeb, str. 34 
2 Cowell,D.W.: The marketing of services 
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2. Koncepce služby – zahrnuje nabídku organizace, jakými prostředky je služba poskytována, 

pro koho je služba určena. Dále pak tento bod řeší vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem a 

image firmy. 

 

3. Nabídka služby – zahrnuje rozdělení poskytnutých služeb na základní a periferní, z hlediska 

prvků, forem a úrovně služeb. 

� základní (klíčové) služby: jsou takové, které definují podstatu fungování organizace 

(proč funguje, co poskytuje) 

� periferní (doplňkové) služby: přidávají k základním službám určitou hodnotu 

(poskytování informací, přebírání objednávek, poradenské služby, péče o zákazníka..) 

  

Prvky služeb dělíme na hmotné (zařízení, suroviny, přístroje, vybavení…) a nehmotné 

(atmosféra, komunikace se zákazníkem, dojem…), dále pak na kontrolovatelné (stav zásob, 

surovin, techniky...) a nekontrolovatelné (např. chování personálu), předvídatelné (opotřebení 

materiálu...) a nepředvídatelné (vyhoření, ztráta, krádež) a žádoucí (dodržování pokynů, 

včasný příchod...) a nežádoucí (zranění...). 

 

4. Systém dodávky služeb – nabídka je charakterizována z hlediska lidí (kolik pracovníků, 

jakou mají kvalifikaci, na jakých pozicích pracují, viz kapitola Lidský faktor), zařízení (jaké 

je materiální zázemí, viz kapitola Materiální prostředí) a procesů (jaké probíhají procesy, viz 

kapitola Procesy).  

 

2.1.2 Price (Cena) 

 
Cena je nejen významným prvkem marketingového mixu, ale je jednou ze základních 

ekonomických kategorií vůbec. Cena plní v podniku několik významných funkcí. Na jedné 

straně by měla vytvářet tlak na efektivnost hospodaření a snižování nákladů, na straně druhé 

by měla podporovat rozvoj a vydělat tak na výzkum, vývoj a podobně [28]. 

 

Cena jako součást marketingového mixu  

 

� vyjadřuje hodnotu výrobku pro zákazníka 

� je nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku 
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� je důležitým zdrojem informací 

� vytváří příjmy podniku [28]. 

Stanovení cen produktů je důležitým procesem, ve kterém bereme v úvahu mnoho 

faktorů působících na trhu – ceny konkurence, předpokládaný počet zákazníků, jejich nákupní 

chování, typ podnikání, velikost firmy, vyjednávací sílu vzhledem k dodavatelům a mnoho 

dalších [34]. 

U poskytování služeb však lze účtovat vyšší ceny, pokud je jakýmkoliv způsobem 

možné službu zhmotnit. Na zvyšování cen působí geografický faktor, což znamená, že služba 

se nachází v blízkosti zákazníka a je tedy spojena s vyššími náklady na vhodné umístění 

provozovny. Dalším faktorem je fakt, že poskytování služeb klade vysoké nároky na školení a 

kvalifikaci zaměstnanců [9]. 

 

Klasifikace služeb pro cenové účely 

 

� Služby podléhající veřejné regulaci: jsou nařízené (regulované) státem, spadají do 

kompetencí vlády (např. poplatky u lékaře). Cenu jako prvek marketingového mixu 

nekontroluje prodejce, nestanovuje si cenu sám. U rozhodování o veřejné regulaci nejsou 

prioritní ekonomická hlediska. 

� Služby podléhající samoregulaci: o cenách rozhoduje kontrolní orgán, aby se zabránilo 

cenovým válkám. 

� Služby regulované trhem: ceny si diktují samotné organizace [9]. 

 

Metody stanovení ceny  

 

Při stanovování ceny musíme brát v úvahu důležité faktory jako jsou náklady, 

konkurence a hodnota služeb pro zákazníka. Základem pro stanovení ceny jsou již zmiňované 

náklady, stropem pak to, co je zákazník ochoten za službu zaplatit. 

 

� Nákladová tvorba: zohledňuje náklady, ceny jsou stanoveny tak, aby náklady byly 

pokryty. V oblasti služeb existují podle Lovelocka tři druhy nákladů - fixní (existují, i 

když organizace neposkytuje žádné služby - odpisy, nájemné, energie, mzdy, údržba, 

pojištění), semivariabilní (odvíjí se od počtu obsloužených zákazníků a od objemu 
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realizovaných služeb - provozní náklady) a variabilní (jsou spojeny s přírůstkem 

prodeje).  

� Tržně orientovaná tvorba: zohledňuje subjekty na trhu tzn. konkurenci a spotřebitele. 

V případě konkurenčních cen existují v podstatě tři možnosti stanovení cen (nastavím 

cenu vyšší, stejnou, nebo nižší), vše záleží na kvalitě produktů, na schopnosti 

substituce a na znalosti produktů konkurence. Ceny orientované na spotřebitele 

naopak zkoumají názory zákazníků na cenu. 

� Objektivně stanovené ceny 

� Subjektivně stanovené ceny [9] 

 

Taktika – typy cen 

 

� odstupňované (flexibilní) ceny – různé ceny pro různé skupiny zákazníků (podle doby 

využití, studentské ceny, ceny pro důchodce, lístky ke stání levnější než k sezení 

apod.) 

� individuální ceny – pro každého zákazníka zvlášť, podle toho, jakou službu chce 

využít (podle obsahu zakázky) 

� diskontní ceny – zvýhodnění za objem 

� ceny určené k odvrácení pozornosti – např. MENU v restauracích, jdu na levný oběd, 

ale zakoupím si i pití, zákusek apod. 

� prestižní ceny – cena za „značku“, zákazník očekává určitou kvalitu 

� zaváděcí ceny – ceny na přilákání zákazníka 

� oceňování ve dvou fázích – fixní cena za určitou službu a doplatek za využití 

doplňkových služeb (např. paušál u telefonního operátora je fixní po určitou částku a 

zbytek se mi naúčtuje za provolané jednotky navíc) 

� oceňování produkčního mixu – výčet všech nabízených služeb, aby měl zákazník 

přehled, jaká služba kolik stojí (katalogy, ceníky, jídelní lístek apod.) 

� oceňování „package“ ve službách – nastavím cenu za soubor (balíček) služeb tak, aby 

jednotlivé položky vyšly levněji, než kdyby je zákazník využil každou zvlášť [9]. 
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2.1.3 Place (Distribuce, Místo) 

 

Služby zákazníkům se stávají důležitým strategickým prvkem marketingového 

procesu. Někdy je velmi obtížné odlišit nabídku pouze samotným výrobkem a je třeba užít 

takové kombinace služeb, které zajistí odlišnost jedné nabídky od druhé. Dobře řízený fyzický 

distribuční systém poskytuje služby vysoké úrovně při udržování přijatelných nákladů a stává 

se na současném trhu silnou konkurenční výhodou. 

Pod pojmem distribuce je nejčastěji chápán proces, kterým se zboží nebo služba 

dostává ke správnému zákazníkovi, na správné místo, ve správném množství, stavu a čase. 

Zboží nebo služba je k zákazníkovi od výrobce dodávána prostřednictvím distribučních 

kanálů, které můžeme rozdělit na: 

a) přímé, kdy je zboží ke spotřebiteli doručeno přímo 

b) nepřímé, kdy mezi producentem a zákazníkem stojí mezičlánek, například v podobě 

specializované prodejny [28]. 

 

Neoddělitelnost služeb od zákazníků způsobuje, že nemůžeme rozhodovat o umístění 

prodejny bez předchozího zvažování potřeb zákazníků. Samotné rozhodování je obvykle 

kompromisem mezi potřebami organizace a potřebami zákazníka. 

 

Metody distribuce služeb (dle Lovelocka) 

 

� Zákazník jde za službou do provozovny 

� jedno místo: divadlo, kadeřnictví, videopůjčovna, prádelna 

� více míst: autobusová doprava, řetězec hotelů, restaurací, bankovní pobočky 

 

� Služba přichází za zákazníkem 

� jedno místo: taxi, instalatérské služby, opravy televizí 

� více míst: silniční služba oprav aut 

 

� Zákazník a organizace jsou ve vzájemném neosobním styku 

� jedno místo: emailové obchody, místní televize 

� více míst: rozhlasové a televizní sítě, telekomunikace 
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2.1.4 Promotion (Marketingová komunikace) 

 

Promotion neboli marketingová komunikace je asi nejznámějším prvkem 

marketingového mixu. Pokud se totiž řekne marketing, většina lidí si automaticky vybaví 

reklamu. Pojem promotion však nelze zužovat pouze na reklamu, která je jen součástí 

propagace. Je to každá forma komunikace, kterou firma používá k informování, 

přesvědčování nebo ovlivňování zákazníků. 

 

Mezi základní cíle propagace patří: 
 

• Informovat, vytvořit, zvýšit nebo udržet stupeň známosti 

• Zvýšit poptávku, stimulovat stávající nebo potenciální zákazníky ke koupi 

• Odlišit výrobek, zdůraznit užitek a hodnotu výrobku 

• Vytvořit zákaznické preference 

• Budova t nebo upevnit pozitivní image [28] 

 

Nástroje marketingové komunikace (komunikační mix) 

 

� Reklama  

 

„Reklama je placená forma neosobní, masové komunikace, která je uskutečňována 

prostřednictvím tiskových médií, rozhlasu a televize, reklamních tabulí, plakátů, výloh, 

firemních štítů atd. Jejím cílem je informování širokého okruhu spotřebitelů se záměrem 

ovlivnění jejich kupního chování“ [9]. 

 

Zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení, či 

jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské 

činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, k pronájmu nebo prodeje 

nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytovaných služeb, 

propagaci ochranné známky, pokud není stanoveno jinak.“ 

 

V oblasti marketingu služeb se reklamy využívá hlavně z důvodu zviditelnění a 

„zhmotnění“ poskytovaných služeb. Existuje také několik faktorů, které ovlivňují vhodnost 
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výběru:  

o charakter média a jeho geografický dosah 

o soulad vybraného zákaznického segmentu se segmentem, na který je dané médium 

zaměřeno 

o frekvence působení reklamních spotů, popřípadě inzerátů apod. 

o potřeba zapojení více smyslů při vnímání reklamního poselství  

o schopnost přiblížit se cílovému segmentu důvěryhodným způsobem 

o srovnání nákladů na užití různých mediálních nástrojů a jejich srovnání s potenciálním 

užitkem z reklamy [9]. 

 

Vysekalová se v knize Psychologie reklamy zabývá působením reklamy na konečného 

spotřebitele. Také zdůrazňuje, že je důležité, aby reklama na jakýkoliv produkt či službu, 

využívala všech prvků, které působí na smysly člověka (zajímavý titulek, velikost a druh 

písma, obrázky, barvy, zvuky, hudba). Prostřednictvím reklamy je možné oslovit široké 

spektrum jak potenciálních, tak stávajících zákazníků. Mezi hlavní prostředky reklamy 

zahrnujeme: 

 

o inzerci v tisku 

o televizní spoty 

o rozhlasové spoty 

o venkovní reklamu 

o reklamu v kinech 

o audiovizuální snímky [21].  

 

� Podpora prodeje  

Je forma neosobní komunikace a zahrnuje všechny prostředky vedoucí ke 

krátkodobému stimulování a k podpoře efektivní práce obchodních mezičlánků.  

Rovněž zahrnuje širokou škálu nástrojů, které přitahují pozornost spotřebitele a 

poskytují mu všechny dostupné informace, čímž ho mohou přivést k nákupu výrobku. 

Prostředky sales promotion jsou zaměřeny na jednotlivé články distribučních cest i koncové 

spotřebitele. Veškeré prostředky můžeme uplatnit především v situacích, kdy chceme 

dosáhnout rychlé a intenzivní reakce. Výsledky jsou jen krátkodobé a nevytvářejí trvalé 



 17 

preference k danému výrobku, značce. V případě sales promotion je možná přímá 

komunikace, díky níž se stává nákup přitažlivější a to prostřednictvím předvádění výrobků na 

místě prodeje, ochutnávky zboží nebo nabídky bezplatné ukázky služby apod. Patří sem také 

různé soutěže, hry, výstavky, zábavní akce, vzorky, kupony, prémie, dárkové předměty atd. 

Podpora prodeje se zaměřuje na široký okruh spotřebitelů a je používána k tomu, aby přiměla 

zákazníky co nejdříve přejít od zájmu či přání něco koupit, k samotné akci [21].  

Při nákupu služeb je nejčastější variantou ze širokého spektra nástrojů podpory 

prodeje uplatňování cenových slev, jak sezónních, tak množstevních a jiných. Lze tak 

kvalitně reagovat na výkyvy v poptávce po určitých službách [9]. 

 

� Public relations (PR) - vztahy s veřejností  

 

Mezi cíle práce s veřejností patří vytvoření příznivého klimatu, získání podpory a 

sympatií veřejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosažení marketingových záměrů. Jedná 

se o dlouhodobé cílevědomé úsilí, jež se snaží vytvářet a podporovat vzájemné pochopení 

mezi organizací a veřejností. Důležitým znakem práce s veřejností je její důvěryhodnost, která  

mnohdy ovlivňuje i část veřejnosti nepřístupnou reklamě. I když nejde o přímou prodejní 

komunikaci, ovlivňuje tento nástroj perspektivně i kupní jednání a je jedním z důležitých 

nástrojů integrovaného komunikačního mixu. 

Zaměření public relations může zahrnovat různé cílové skupiny - od zákazníků přes 

vlastní zaměstnance, dodavatele, akcionáře, úřady, investory až po místní obyvatelstvo či 

sdělovací prostředky [25]. 

Public relations lze členit podle několika typů na: 

� Mezifiremní komunikaci (business-to-business) - zahrnující komunikaci s obchodní 

veřejností z hlediska jejích nákupních rozhodnutí 

� Oborové - týkající se vztahů mezi poskytovateli a výrobci zboží a jejich 

velkoobchodními a maloobchodními partnery 

� Spotřebitelské/produktové - související výhradně se zbožím a službami, nabízenými 

a prodávanými soukromým zákazníkům pro jejich vlastní potřebu 
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� Firemní - zahrnující komplexní prezentaci firem a organizací, často děleny podle 

specializace (finanční PR, komunikace se zaměstnanci, charita, politické a vládní 

veřejné vztahy, veřejné záležitosti a lobbying, krizová komunikace) [21]. 

Toto základní členění lze najít v knize Psychologie reklamy, avšak v současnosti se 

objevují daleko rozsáhlejší výpisy typů PR a to převážně z důvodu rozvoje informačních 

technologií a také v důsledku rozvoje samotného public relations. V dnešní době je potřeba, 

aby organizace daleko více komunikovaly s veřejností a poskytovaly informace v každé 

důležité oblasti. Pro představu uvádím rozpis typů PR uvedený na stránkách Asociace Public 

Relations Agentur (APRA), což je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území 

České republiky. 

 

Typy PR dle APRA:  

• Business-to-business (mezifiremní komunikace)  

• Firemní (podnikové)  

• Spotřebitelské/produktové (o značce výrobku)  

• Vztahy k místním orgánům a komunitám  

• Krizová komunikace  

• Řízená komunikace o změnách  

• Vztahy k zaměstnancům  

• Ekologie/životní prostředí  

• Vnitřní komunikace  

• Vnější záležitosti  

• Politika/lobbování  

• Finanční a investorské vztahy  

• Zdravotní péče/PR ve farmacii  

• Volný čas/turistika  

• PR v maloobchodě  

• Řízené utváření pověsti a způsobu vnímání 

• Profesionální služby  

• PR v mezinárodních vztazích  

• PR v technologiích a internet  

• PR v nekomerční sféře/charita  
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Nejčastěji používané prostředky ke komunikaci v PR: 

• placené inzeráty a články 

• informační bulletiny 

• podnikové časopisy, výroční zprávy, vývěsky, informační tabule 

• dny otevřených dveří, tematické dny 

• interview, rozhovory, tiskové konference 

• televizní nebo rozhlasová reportáž 

• účast na soutěžích a jejich sponzoring [9]. 

 
� Osobní prodej   

 

K nejefektivnějším prostředkům komunikačního mixu patří osobní prodej nebo také 

osobní nabídka, jež využívá psychologické poznatky z verbální i neverbální interpersonální 

komunikace. Má řadu podob, od obchodního jednání přes zajišťování prodeje obchodními 

zástupci až po prodej v maloobchodní síti. Osobní kontakt umožní snazší rozpoznání potřeb 

druhé strany a podle toho se můžeme zaměřit na prodejní argumentaci, tzn. můžeme 

přizpůsobit obsah i formu sdělení na konkrétního zákazníka. Při osobním prodeji lze získat 

informace o prodejních možnostech nebo o konkurenci, které umožňují optimalizovat vlastní 

prodeje. Důležitou roli hraje přímý kontakt se zákazníky a možnost péče o ně i po nákupu 

(poskytování dodatečných služeb, vyřizování reklamací, nové nabídky) [22]. Význam 

osobního prodeje ve službách vyplývá z neoddělitelnosti služeb, to znamená neoddělitelnosti 

mezi poskytovatelem a zákazníkem. Oproti ostatním prvkům komunikačního mixu má osobní 

prodej ve službách jisté výhody a to především osobní kontakt, kdy se jedná nejen o prodej, 

ale i službu zákazníkovi a monitorování. Rovněž dochází v důsledku častého kontaktu při 

poskytování služeb k posilování vztahů mezi organizací a spotřebitelem, což má za následek 

větší pravděpodobnost nákupu další služby právě u této organizace [9]. 

 

2.1.5 Physical evidence (Materiální prostředí) 

 

Organizace nabízející služby by se v důsledku nehmotnosti služeb měly více zaměřit 

právě na materiální prostředí organizace, které evokuje v zákazníkovi očekávání a potřebu 

nákupu. Při vstupu do prostorů hrají roli právě první dojmy a vjemy. Materiální prostředí  
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rozdělujeme na základní prostředí a periferní prostředí. 

 

Základní prostředí – zahrnuje exteriér i interiér firmy. Do exteriéru zahrnujeme velikost a 

vzhled budovy, jaké je okolí firmy, kde jsou umístěny cedule s nápisy, jak vypadá vchod a 

okolí vstupu do budovy. Naopak interiérem rozumíme vzhled chodeb, kanceláří, místností, 

vzhled zařízení, nábytku, zda je vybavení jednotné, zda jsou stejné nápisy, jestli hraje hudba, 

jaké je barevné ladění, osvětlení, jaká je celková atmosféra apod. 

 

Periferní prostředí – jsou účelně vybrané prvky, které zákazník uvítá a souvisí 

s poskytovanou službou. Jedná se o různé drobnosti, dárečky, reklamní předměty, brožurky, 

letáčky, bonbóny, tužky atd. Tyto prvky zároveň plní propagační funkci [9]. 

 

2.1.6 People (Lidský faktor) 

 

Neoddělitelnost služby od poskytovatele je hlavní důvod, proč je prvek „People“ 

zařazen do marketingového mixu, protože při poskytování služeb dochází ve větší či menší 

míře ke kontaktu zákazníka s poskytovatelem služby – zaměstnancem. Proto se lidé stávají 

jedním z významných prvků marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. 

Organizace by se měla zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování zaměstnanců a stejně tak 

by měla stanovovat určitá pravidla pro chování zákazníků. Obojí je velmi důležité pro 

vytváření příznivého stavu mezi zákazníky a zaměstnanci. Vhodnou volbou personálu mohou 

firmy získat silnou konkurenční výhodu. 

  

� Klasifikace zaměstnanců 

 

Kontaktní pracovníci – ovlivňují kvalitu produktu, jsou v častém kontaktu se zákazníky a 

významně se podílejí na marketingových činnostech. Jsou zkušenými v oblasti podnikových 

marketingových strategií, dobře vyškolení, motivovaní a připravení reagovat na potřeby a 

přání zákazníků. 

 

Koncepční pracovníci – mají stejně jako kontaktní pracovníci přímý vztah k marketingovému 

mixu, ovlivňují marketingovou strategii, určují strategii firmy, politiku, ale kontakt se 
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zákazníkem je velmi výjimečný. Jsou to např. pracovníci marketingového výzkumu, vývoje 

nových produktů, majitelé firem nebo manažeři. 

 

Obsluhující pracovníci – jsou pracovníci, kteří nemají vztah k marketingovému mixu, ale 

přicházejí často do kontaktu s klientem. Předpokladem jsou dobré komunikační schopnosti. 

 

Podpůrní pracovníci - nemají téměř žádný kontakt se zákazníky a ani se příliš nepodílejí na 

marketingových činnostech. Zajišťují podpůrné činnosti organizace, nemají žádný vliv na 

poskytnutí služby. 

 

� Zvyšování kvality personálu 

 

Tento bod se zaměřuje převážně na interní marketing, jehož cílem je získání a udržení 

co nejlepších zaměstnanců a jejich motivace k co nejlepším výkonům. Interní marketing 

zahrnuje také veškeré metody řízení lidských zdrojů, nemůžeme jej tedy zaměňovat pouze za 

komunikaci se zaměstnanci. Je zde popsáno, jak bude probíhat výběrové řízení zaměstnanců, 

co od nich organizace požaduje a očekává, jaké předpoklady by měli uchazeči splňovat, zda 

jakožto zaměstnavatel nabízím zaměstnanecké výhody, jaký je způsob motivace zaměstnanců 

apod.  

 

� Kontrolní a hodnotící systémy 

 

K monitorování zaměstnanců používají organizace různé metody kontroly: 

 

� Závislé na prodeji – např. v pojišťovnictví (počet podepsaných smluv) 

� Systémy stížností a systémy návrhů – zákazníci přímo hodnotí zaměstnance 

� Auditní návštěvy – mohou být ohlášené, rutinní nebo jen občasné. Tyto kontroly 

sledují chování zaměstnanců a dodržování pravidel a pracovních postupů 

� Průzkum spokojenosti zákazníků [9] 

 

� Zákazníci  

 

Zákazníky členíme v marketingu služeb do tří základních kategorií a to jako – 

spoluproducenty služeb, uživatele služeb a nositele informací. V roli spoluproducenta služby 
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se spotřebitel objevuje vždy,  když se podílí na produkci služby, bez zákazníků by organizace 

nemohly nabízet stávající služby, ani vytvářet nabídku služeb nových. Uživatelem služeb je 

každý klient, který službu v určitém okamžiku spotřebovává, nikoliv každý, který si službu 

zaplatí. V současnosti se rozvíjí trend nákupu zážitků (let balónem, bungee jumping, vodácké 

kurzy, horolezecké kurzy, vstup do lanového centra apod.) a ne vždy je platící klient také 

uživatelem, rozmáhá se totiž nákup těchto aktivit jako daru, což znamená, že platící klient 

obdrží pouze dárkový poukaz, který dále věnuje. Pokud jsou zákazníci spokojeni s kvalitou 

poskytovaných služeb, mohou poskytovat reference, informace, mohou podávat různé návrhy, 

stížnosti, mohou vznášet požadavky a tím se dostávají do role nositelů informací [9]. 

 

2.1.7 Process (Procesy)  

 

Procesy poskytování služeb lze nazvat jako činnosti či úkoly, které musí zákazník 

provést, aby mohl službu čerpat. Jedná se o sled určitých kroků, které na sebe plynule 

navazují a podle počtu těchto kroků můžeme hodnotit složitost procesu, a podle možnosti 

volby způsobu poskytované služby hodnotíme různorodost procesu. 

 

� Členění podle typu procesu 

• Liniové procesy – kroky, které mají pevný řád, navazují na sebe a nelze je 

zaměnit 

• Zakázkové procesy – sám zákazník si volí souslednost kroků, jak bude služba 

probíhat 

• Specifické (projektové) procesy – služby poskytované specialisty, zpravidla 

dlouhodobé zakázky nebo daný projekt 

 

� Členění podle stupně kontaktu se zákazníkem 

• S nízkým stupněm kontaktu – není kontakt během poskytování služby nebo je 

velmi malý, větší část procesu poskytování služby probíhá bez účasti zákazníka 

• Se středním stupněm kontaktu – zákazník je přímým příjemcem služby, ale 

nemusí se přímo setkat s poskytovatelem 
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• S vysokým stupněm kontaktu – kontakt se zákazníkem je po celou dobu procesu 

poskytování služby [9] 

 

� Regulace vztahu nabídky a poptávky 

Téměř každá organizace poskytující služby se setká s výkyvy v poptávce, které mohou být 

denní, týdenní, sezónní, cyklické nebo v důsledku nepředvídaných událostí. Proto je potřeba 

tyto výkyvy korigovat  a přizpůsobovat nabídku. 

 

2.2 Výzkumné metody a techniky 

 
V této podkapitole popisuji výzkumné metody a techniky, které jsem použila při 

vypracovávání mé diplomové práce. Podstatou výzkumného šetření je systematické 

plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování informací potřebných pro účinné řešení 

konkrétních problémů.  

 

1. Pozorování – při této metodě poznáváme skutečnosti na základě smyslového vnímání, 

získáváme primární data záměrným a plánovaným sledováním příslušné skupiny lidí či 

situací. Pozorování lze rozdělit na skryté (pozorovaný objekt neví o tom, že je sledován), 

zjevné (objekt o sledování ví) a zúčastněné (pozorovatel a objekt jsou ve vzájemném 

sociálním kontaktu). 

 

2. Dotazování – jedná se o metodu sběru prvotních informací, která je založena na přímém 

(rozhovor) nebo zprostředkovaném (dotazník) kontaktu mezi výzkumným pracovníkem a 

respondentem podle obvykle předem předepsané formy otázek sloužící ke sjednocování 

podmínek a usnadnění zpracovaní. Tuto metodu lze dále dělit na dotazování písemné, osobní 

nebo telefonické. Písemné dotazování je ve formě dotazníku, výhodou je rychlost, čas (za 

méně času je vyplněno velké množství dotazníků) a finance (nízké náklady). Nevýhodou 

naopak nemožnost dodatečných otázek nebo riziko nepochopení otázky respondentem. 

Naopak osobní dotazování umožňuje klást složitější a dodatečné otázky, podávat vysvětlení 

k otázkám a doba rozhovoru může být flexibilní. Nevýhodou je naopak velká časová a 

finanční náročnost, neochota poskytovat dlouhé rozhovory a neochota poskytovat informace. 

Na základě řazení otázek u rozhovoru jej dělíme na standardizovaný, nestandardizovaný a 

polostandardizovaný. Telefonické dotazování umožňuje snadno a rychle kontaktovat zvolený 
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výběr respondentů, ale je velmi finančně náročné a musí být krátké, aby zbytečně nenudilo a 

nezdržovalo. Novým trendem v tomto odvětví je bezesporu internetové (on-line) dotazování, 

kdy oslovujeme respondenty  elektronickou formou [31]. 

 

Pro potřebu své diplomové práce jsem zvolila formu dotazování, konkrétně formu 

ústní neboli rozhovor, formu písemnou a internetovou a to v podobě anonymního dotazníku 

(viz příloha č.1), kdy jsem zpracovala a formulovala otázky potřebné pro svou práci, ze 

kterých jsem dále čerpala informace. 

 

2.2.1 SWOT analýza  

 

SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů marketingového auditu, který se 

využívá obvykle pro syntézu výsledků získaných na základě jiných analýz. SWOT je postup 

rozboru strategických situací.  

Samotná analýza je analytickým rámcem a postupem, který identifikuje a posuzuje 

faktory z pohledu silných (strenghts) a slabých (weaknesses) stránek zkoumaného objektu a 

také z pohledu jeho příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats), které jsou spojeny s okolím 

podniku a kterým je objekt vystaven. 

V rámci SWOT analýzy je vhodné a důležité nejen identifikovat silné a slabé stránky a 

příležitosti a hrozby, ale také hledat vzájemné synergie mezi nimi. Tyto synergie pak v zápětí 

mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy. Cílem by také mělo být silné 

stránky rozvíjet a slabé potlačovat a současně být připraven na potenciální hrozby a 

příležitosti. 

 Je důležité si také uvědomit, že silné a slabé stránky jsou interními faktory, nad 

kterými máme určitou kontrolu a které lze svým způsobem ovlivňovat (například výjimečnost 

nebo naopak průměrnost našeho produktu, chování personálu či schopnosti manažera). 

Naopak příležitosti a hrozby jsou externí vlivy, které nelze nijak vůlí či schopnostmi 

ovlivňovat a na které můžeme pouze reagovat a přizpůsobit chování podniku (ekonomická 

situace, chování konkurence, změny v legislativě – změny v daňové politice, pracovním 

právu) [12]. 
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Tabulka č. 2. 1 SWOT matice 

 

 
Vnitřní faktory 

 
 

Vnější faktory 

Silné stránky (Strenghts) 
kvalitní management, 
odlišnost produktu, 

finanční síla, zdraví firmy 

Slabé stránky 
(Weaknesses) 

nedostatečná diferenciace 
produktu, vysoké náklady, 

slabá obchodní značka 

Příležitosti 
(Opportunities) 

ekonomické podmínky, 
politické změny, nové 
technologie a výrobky, 

oslovení nových zákazníků 

SO strategie 
Maxi - Maxi 

Potenciálně nejúspěšnější 
strategie, využívá sílu 

organizace pro zužitkování 
příležitostí 

WO strategie 
Mini - Maxi 

Např. strategie rozvoje na 
překonání slabostí, aby 

bylo možné využít výhod 
příležitostí 

Hrozby (Threats) 
ekonomická krize, 

konkurence, inflace, růst 
nezaměstnanosti 

ST strategie 
Maxi - Mini 

Například použití vnitřních 
sil k překonání hrozeb 

nebo jejich obejití 

WT strategie 
Mini - Mini 

Likvidace, redukování 
nebo jiné joint venture 

 

Zdroj: Koontz, H.; Weihrich, H. Management 

 

2.3 Reklamní kampaň 

 

Definice: „Reklamní kampaň je souhrn vybraných reklamních a marketingových 

plánovaných aktivit směřujících k jasnému cíli“ [35]. 

Tvorba reklamní kampaně obsahuje několik kroků, které na sebe navazují. Vysekalová 

a Mikeš uvádějí ve své knize sedm na sebe navazujících kroků. Jiný zdroj uvádí kroků pět. 

V podstatě není důležité kolik kroků při přípravě provedeme, ale musíme v nich  obsáhnout 

všechny podstatné náležitosti. Reklamní kampaň by měla obsahovat jasně definovaný 

reklamní plán, před jehož tvorbou je nutné položit si pět základních otázek, zvaných též jako 

5M:  

1. Mission (poslání) - Jaké jsou cíle propagace? 

2. Money (peníze) - Kolik můžeme investovat? 

3. Message (zpráva) - Jaká zpráva by měla být odeslána? 

4. Media (média) - Jaká média by měla být použita? 
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5. Measurement (měřítko) - Jak by se měli hodnotit výsledky? [35] 

 

Cíle reklamní kampaně  
 
 

Prvním krokem v realizaci kampaně pro veřejnost je stanovení cílů kampaně, které by 

měly splňovat podmínku SMART.  

S- specific (měly by být specifické) – navrhované řešení by mělo být popsáno konkrétně a 

měli bychom být schopni jednoznačně odpovědět, jaký je problém. 

M- measurable (měřitelné) – cíl musí být vyjádřen přesně, kvantifikovatelně, což umožňuje 

následnou nebo průběžnou kontrolu plnění [33]. 

A- acceptable (přijatelné) – akceptovatelné pro všechny, kterých se problém týká. 

R- realistic or realisable (reálné nebo realizovatelné) – z hlediska všech potřebných zdrojů, 

tzn. musíme být schopni dosáhnout cíle s tím, co je k dispozici.  

T- timed (časované) - musíme také určit časové rozmezí, ve kterém se při tvorbě kampaně 

budeme pohybovat. To znamená přesně vymezit, do kdy má být daných cílů dosaženo [36].  

Cíle lze rozdělit na dvě skupiny a to cíle ekonomické a mimoekonomické. Formulace 

ekonomických cílů musí být přesná, nejlépe v číslech, aby bylo možné na konci kampaně 

změřit jejich splnění a aby byla umožněna lepší kontrola. 

 
 
Stanovení finančního rozpočtu 
 
 

Rozsah kampaně se odvíjí převážně od finančního zázemí, je nutné si stanovit, kolik 

peněz máme při realizaci kampaně k dispozici nebo kolik finančních prostředků můžeme 

v rámci celkového rozpočtu na kampaň vynaložit. Existuje několik metod na kalkulaci 

rozpočtu a to například:  

• Metoda zůstatkového rozpočtu - v tomto případě organizace dává do kampaně 

„kolik může“, vychází to z jejích finančních možností.  



 27 

• Metoda procentuálního podílu z obratu - kde je rozpočet na komerční komunikace 

stanoven formou procenta z objemu prodejů v minulém období.  

• Metoda konkurenční parity – vychází z předpokladu, že částka na kampaň je 

v podobné nebo stejné výši jako u konkurence [22]. 

• Metoda srovnání s konkurencí – kolik prostředků musíme vynaložit, abychom 

porazili konkurenci. 

• Metoda cíle a úkolu – cílová částka slouží pouze ke splnění určitého cíle. 

• Metoda maximalizace zisku – volba takového rozpočtu, který nejvíce zvýší zisky 

[35]. 

 
Charakteristika cílové skupiny 
 
 

Při charakteristice cílové skupiny musí být jasné, jaká je naše cílová skupina, na 

kterou chceme zaměřit pozornost a kterou chceme kampaní oslovit. Je to důležité hlavně 

proto, abychom stanovili CO budeme sdělovat, JAKÝM ZPŮSOBEM, KDY a KDE. Cílovou 

skupinu lze určit na základě demografických, geografických, psychografických a 

psychologických znaků. Mezi demografické a geografické znaky patří například pohlaví, věk, 

rodinný stav, vzdělání, povolání, příjem, velikost města, nákupní oblasti aj. Naopak pod 

psychografické znaky spadají již zmíněné znaky psychologické (osobnost, charakter, postoje, 

motivy..) a životní styl (návyky, normy chování, zájmy, zkušenosti…) [22]. 

Popsat cílovou skupinu na základě psychologických kritérií je daleko složitější než 

uvést věk, pohlaví, velikost bydliště nebo příjem. Psychologická typologie dává do souvislosti 

charakteristické znaky člověka, jako jsou temperament nebo osobnost, se způsobem chování. 

Můžeme se setkat i s charakteristikou lidí podle nákupního chování: 

o spotřebitelé kupují podle návyku, což znamená nákup stejných výrobků a značek 

o spotřebitelé, kteří se rozhodují převážně podle ceny 

o emocionální spotřebitelé, pro které má rozhodující význam image 

o impulzivní spotřebitelé reagující na aktuální apel  

o skupiny nových spotřebitelů [21]. 
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Stanovení požadavků na kampaň 
 
 

V téhle fázi bychom měli přesně formulovat a vymezit si všechny požadavky, které od 

kampaně požadujeme, co od ní očekáváme, do kdy apod. Dále musíme přesně specifikovat, 

co chceme sdělit a jaké cílové skupině. Všechny informace se snažíme podat tak, aby 

informovaly spotřebitele o tom, co nakupují a zároveň působily na jejich emoce. V reklamě 

bychom měli dávat pozor na obrazy, jak jsou seřazeny a co sdělují (je prokázáno, že zůstávají 

déle v paměti a ovlivňují emocionální přijetí značky). Také si musíme dát pozor na slovní 

obsah, tzn. výběr slov, délku vět, typ písma (hlavně čitelnost a snadná rozpoznatelnost). 

Důležitým faktorem sdělení jsou také barvy, které mají symbolický význam a jiný 

psychologický obsah. Aby bylo sdělení co nejúčinnější, musíme použít „jazyk“ cílové 

skupiny, správný tón oslovení a hlavně mít k dispozici fakta a argumenty [22]. 

 

Volba médií 
 

Při přípravě kampaně je nutné vybrat odpovídající média, pomocí kterých budeme 

propagovat svoji službu a realizovat kampaň. Soubor vybraných médií se nazývá mediální 

mix. Tato média samozřejmě musíme vybrat tak, aby optimálním způsobem oslovila naše 

cílové skupiny a aby přenášela informace, jaké potřebujeme a požadujeme. Kromě toho je 

důležité zaměřit média na určité tržní segmenty. Rozlišujeme celou řadu médií, které lze 

rozdělit do tří hlavních skupin: 

� masová média – televize, rozhlas, noviny, časopisy 

� specifická média (venkovní reklama) – billboardy (cena 7.000 Kč-13.000 Kč/měsíc), 

bigboardy (cena jedné plochy od 20.000 Kč-75.000 Kč/měsíc), city light vitríny (cca 

7.900 Kč/měsíc), dopravní prostředky, reklamní lavičky, reklamní balóny, vývěsní 

štíty, plakátovací plochy, ohrady sportovišť, reklamní předměty, direct marketing 

(letáky, maily) [23] 

� internetová reklama – bannery (cena od 100Kč-2000Kč, záleží na typu agentury, 

velikosti, obsahu animací, zda je banner statický atd.), PPC a kontextové reklamy 

[24]. 

Použití jakéhokoliv média má své přednosti i slabší stránky. Při rozhodování jaká 

média použít pro reklamní kampaň postupujeme ve dvou krocích: 1. stanovíme typy médií, 

která můžeme pro svoji kampaň použít a za 2. stanovíme optimální kombinaci těchto médií. 
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Masová média 

• Televize 

Výhodou televizní reklamy je, že působí na více smyslů, protože používá prezentace 

s využitím vizualizace, zvuku, pohybu, barvy. Lidé sdělení přenášená televizí berou osobněji, 

nepůsobí to anonymně, navíc je televize schopna pokrýt masovou veřejnost, takže sdělení 

oslovuje širokou škálu spotřebitelů. Naopak nevýhodou jsou vysoké náklady (jak na pořízení 

televizního spotu, tak na vysílání), možnost přepínání na jiný kanál a zkracování reklam 

(proto máme omezené informace) [1]. 

 

• Rozhlas 

Výhodou je vysoká segmentace, to znamená možnost zasažení konkrétních cílových 

skupin. Rozhlas je také cenově dostupný, je rychlý (krátká doba potřebná k realizaci spotu i 

možnost rychlého nasazení do vysílání) a je možnost osobního oslovení (prostřednictvím 

moderátorů). Bohužel se však jedná o jakési „médium v pozadí“, protože se lidé často při 

poslechu rozhlasu zabývají jinou činností a nevěnují dostatek pozornosti předávaným 

informacím a zároveň je až moc velká roztříštěnost posluchačů. To, že rozhlasová reklama 

pracuje pouze se zvukem ovlivňuje možnosti tvorby. Důležité je ale vytvořit kontrast, který 

by při poslechu zaujal a zvýšil pozornost spotřebitelů [1]. 

• Noviny  

Průzkumem bylo dokázáno, že noviny čtou až dvě třetiny populace, proto reklamou 

v tiskových médiích lze zaujmout masové publikum a zároveň jsou informace v novinách 

považovány za důvěryhodné. Také můžeme použít takové noviny, které jsou přesně zacíleny 

na potřebnou cílovou skupinu. Další silnou stránkou novin je rychlost inzerce (okamžitý 

účinek, od zadání inzerátu do jeho vydání je většinou krátký časový interval a zároveň je 

možné inzerát opakovat po určitou dobu). Důležitá je i flexibilita inzerce, kdy mohu 

přizpůsobovat obsah inzerce podle jednotlivých novin. Nevýhodou je naopak přeplněnost 

inzercí, protože zvyšuje riziko přehlédnutí inzerátu (a pokud bychom chtěli inzerát umístit 

viditelněji, musíme vynaložit vyšší náklady). Z hlediska nákladů jsou také znevýhodněni 

nepravidelní inzerenti, množství a opakování inzerce zase náklady snižuje. Podle frekvence 
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vydávání novin některé z nich „rychle stárnou“, tohle je případ především deníků a týdeníků. 

Poslední nevýhodou je kvalita tisku, noviny obvykle neposkytují příliš kvalitní reprodukci 

[1]. 

• Časopisy  

Ve srovnání s novinami je zde jednoznačně vyšší kvalita reprodukce, lepší tisk 

barevné části inzerátu, časopis má také delší životnost. Můžeme též lépe zasáhnout specifické 

cílové skupiny, při současné široké nabídce je možné zvolit časopis odpovídající současným i 

potenciálním zákazníkům a s tím je spojeno i využití redakčního kontextu (umístění inzerátu 

o nabídce sportcentra přímo ve sportovní části časopisu). Časopis je rovněž považován za 

důvěryhodné médium. Na rozdíl od novin je zde však delší doba realizace (delší výrobní 

lhůty), vysoká přeplněnost (inzerce zhruba na 50% plochy a proto je velmi těžké čtenáře 

zaujmout) a celoplošnost (není možné přizpůsobit kampaň jen podle regionů). Tři poslední 

jmenované jsou slabými stránkami při inzerování v časopisech [1]. 

 

 Specifická média  

Velká část ze specifických médií je zároveň propagačním prostředkem. Propagační 

prostředky jsou jakýmsi materiálním vyjádřením reklamního sdělení. Jsou účinným 

nástrojem, který působí slovem, obrazem, zvukem, pohybem, tvarem, barvou a jinými 

komunikačními prvky.  

Venkovní reklama nabízí velkou škálu výběru, pestrost forem a různé cenové relace. 

Je příležitostí pro novou tvorbu (stále nové formy, které zvyšují vliv na zákazníka), má široký 

zásah a vysokou frekvenci zásahu, může být na velkém počtu míst (venkovní reklamu lze 

najít téměř všude, je geograficky flexibilní a je možno ji posílit na místech, kde je to potřeba), 

je efektivní a ve srovnání s ostatními médii má nižší cenu. Nevýhodou je omezené množství 

informací, protože lidé jsou vystaveni sdělení jen několik málo sekund a z toho důvodu je 

velmi vhodná stručnost, přehlednost a čitelnost. Rovněž zacílení je pouze na široce 

definované skupiny a potýkáme se s dlouhou dobou realizace (technické lhůty na přípravu, 

plánování a nákup ploch) [1].  
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Internetová reklama  

Rychlá a levná záležitost, umístění reklamního textu, obrazu i zvuku je prakticky 

okamžité, kapacita sítě je neomezená a proto je možné „vyvěšovat“ libovolné množství 

elektronického materiálu. Naopak je ale velká konkurence a velké množství informací na 

internetu, sdělení se nehodí pro oslovení široké cílové skupiny a existují určitá omezení, jako 

rychlost přístupu k internetu, velikost hardwaru nebo ochranné brány na serverech. Při tvorbě 

reklamy je zapotřebí znalost grafiky i technické znalosti programátorské práce. 

V současné moderní době je počítač nezbytnou součásti téměř každého člověka a 

každé firmy. I proto narůstá význam webových stránek nebo reklamy umístěné na internetu, 

ať už v podobě bannerové (plošné), textové nebo intextové reklamy. Mezi obchodní modely 

internetové reklamy patří platba za proklik (CPC-cost per click), platba za proklik s aukční 

cenou (PPC-pay per click), platba za zobrazení (CPM-cost per mile), platba za pevné umístění 

a čas (pronájem, sponzorship), platba za akci, za provizi (CPA-cost per action) a platba za 

unikátní uživatele (cena za počet uživatelů, kteří shlédli reklamu) [27].  

 

Vyhodnocení úspěšnosti reklamní kampaně 
 
 

V době po reklamní kampani bude rovněž potřeba celkové zhodnocení kampaně, 

jejího průběhu, zhodnocení stanovených cílů, zda bylo splněno vše nebo jen část toho, co bylo 

v kampani zamýšleno a pokud ne, tak jaký je rozdíl mezi plánem a skutečností, co bylo 

špatně, jakých chyb se příště vyvarovat a co udělat jinak [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

3 Marketingová analýza ve sledovaných sportovních centrech 

 
Nástrojů pro marketingovou analýzu existuje celá řada, některé z nich se zaměřují na 

analýzu vnitřního prostředí, jiné na analýzu vnějšího prostředí. Analýzy vnitřního prostředí se 

mohou zaměřit na vymezení obecných oblastí, které pokrývají všechny možné vnitřní faktory 

a jiné jsou zaměřeny na konkrétní skupinu faktorů. K prvnímu jmenovanému typu patří 

například analýza 7S, do druhého pak portfoliové matice (BCG matice, GE matice) nebo 

analýza marketingového mixu 4P, popřípadě 5P či 7P. K analýzám vnějšího prostředí patří 

například analýzy PEST nebo SLEPT. Další velmi používanou analýzou, která zkoumá vnější 

i vnitřní prostředí je SWOT analýza. 

 

3.1  Stručná charakteristika sportcenter 

 

 Ve městě Kroměříž se nacházejí dvě multifunkční sportovní centra a to sportcentrum 

Paráda a sportcentrum Zapletal. Obě tato zařízení nabízejí širokou škálu sportovních aktivit 

pro veřejnost. Pro bližší charakteristiku použiji analýzu marketingového mixu 7P a SWOT 

analýzu. 

 

 3.1.1 Sportovní centrum Paráda (Paráda) 

 

Sportovní centrum Paráda se nachází na ulici Tovačovského č.p.3250 ve městě 

Kroměříži. Nové sportovní centrum v první etapě uspokojuje zájemce o hru squash, ricochet a 

spinning. Sportovní areál se nachází v krytém parkovišti za Domem kultury v Kroměříži, v 

blízkosti centra města. Sportovní centrum Paráda nabízí vedle sportovních aktivit i možnosti 

relaxační. Kromě již výše zmíněného squashe, ricochetu a spinningu nabízí Paráda také 

badminton, bowling, simulátor golfu, life studio (posilovna), stolní tenis a nově také fitbox, 

H.E.A.T program a jumping. Od září loňského roku jsou v nabídce také různé formy aerobicu 

a cvičení - modern dance, gymbally, latin dance, jogalates, power joga, pilates, chitoning, 

salsa a sebeobrana.Ve sportcentru je k dispozici rovněž solárium (horizontální i vertikální), 

pánské a dámské kadeřnictví, manikúra, pedikúra, myostimulátor, výživové poradenství a 

masáže. 
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1. Produkt 

 

Výhoda pro spotřebitele 

 

Zákazník sem přichází strávit svůj volný čas ať už aktivně u jakékoliv sportovní 

aktivity nebo pasivně při čerpání doplňkových služeb, jako je kadeřnictví, solárium atd. 

Dalším důvodem návštěvy může být také nákup sportovních pomůcek, které jsou k dostání na 

recepci (bandáže na fitbox, rakety a míčky na squash, badminton, ricochet a další).  

 

Koncepce služby  

 

Paráda nabízí širokou škálu sportovních aktivit (zmíněno výše), na které si klienti 

rovněž mohou za poplatek zapůjčit i vybavení a náčiní. Také nabízí možnost lekce 

s kvalifikovanými a certifikovanými instruktory. Služby mohou využívat lidé všech věkových 

skupin, kteří si chtějí zahrát, uvolnit se, odreagovat se, všichni, kteří rádi zkouší nové aktivity 

a sportovní nadšenci. Image firmy se formuje od počátku vzniku, sportovní centrum má 

vlastní inzeráty, nabídky, reklamní předměty, logo, nápisy a webové stránky. Interiér 

sportovního centra budovy je dotvářen velmi příjemnými barvami. 

 

Nabídka služby   

 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, dělíme služby na základní a periferní. Mezi 

základní prvky sportovního centra Paráda patří veškeré sportovní aktivity (aerobic, spinning, 

squash, fitbox, H.E.A.T, badminton, posilovna, masáže, solárium, bowling atd.). Do 

periferních, takzvaných doplňkových služeb pak můžeme zahrnout prodej sportovního 

vybavení (míčky, rakety, bandáže, pomůcky na golf), sportovních doplňků (cyklodresy, 

oblečení na tenis, trička s logem sportcentra), výživových doplňků (energy drinky) a ostatních 

nápojů a občerstvení (minerální vody perlivé, neperlivé i ochucené, pivo, čaj, káva, chipsy, 

oplatky apod.). Mezi další periferní služby lze zahrnout i možnost objednávek, jenž je možný 

osobně, přes telefon i emailem. Ve sportovním centru jsou zavedeny permanentky, proto při 

objednávce musí klient zadat číslo své permanentky, která je již dopředu „přednabita“ určitou 

finanční částkou. Pokud klient tuto permanentku nevlastní, je možné přijít do sportovního 

centra přímo a hodinu si zaplatit na místě. Ovšem je zde riziko, že hodina bude již obsazena. 

Zrušení lekce je možné nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, pokud takto zákazník 
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neučiní nebo na hodinu nepřijde, je mu celá částka stržena právě z přednabité permanentky.  

  

Hmotnými prvky služeb jsou zařízení, nábytek, spinnery, pytle na fitbox, gymnastické 

míče, rakety, míčky, podložky na cvičení, stroje v posilovně, trampolínky na jumping, síť na 

badminton, míčky a hole na golf, solária, bowlingové koule a další, nehmotnými pak celková 

atmosféra, příjemné chování personálu a lektorů a komunikace se zákazníky. Stav vybavení a 

zařízení nebo jeho opotřebení můžeme zařadit mezi kontrolovatelné prvky služeb. Co však 

kontrolovat nelze je chování instruktorů, popřípadě jakékoliv nenadálé události, u kterých 

musíme doufat, že personál je dostatečně kvalitně vyškolen, aby si s těmito problémy poradil.  

 

2. Cena  

 

Sportovní centrum má na svých stránkách zveřejněn ceník jednotlivých aktivit (viz 

tabulka č. 3.1), který se vztahuje na jednu hodinu. Má navíc systém slevových karet pro 

klienty, kdy je sleva čerpána z počtu vstupů. 

o Při čerpání po 3.-10. návštěvy získává zákazník slevu na poskytnuté služby ve výši 

10% z hodnoty služby. 

o Při čerpání po 11.-20. návštěvy získává zákazník slevu na poskytnuté služby ve výši 

15% z hodnoty služby.  

o Při čerpání 21. a každé další návštěvy získává zákazník slevu na veškeré poskytnuté 

služby ve výši 25%. 

  

Do posilovny (life studia) a na cvičení fitboxu je samostatná permanentka, která je 

omezena jak počtem vstupů, tak časovým úsekem. O slevu na lekce mohou požádat studenti 

s platným studentským průkazem nebo kartou ISIC.  
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Tabulka č. 3. 1 Ceník sportovního centra Paráda 

 

 

Zdroj: http://www.sportparada.cz/ 

 

3. Místo      

Poskytování služeb ve sportovním centru Paráda je prostřednictvím přímých 

distribučních kanálů, kdy je služba přímo poskytována zákazníkovi při jeho návštěvě. Lidé si 

mohou zacvičit jakýkoliv z nabízených sportů ve vybavených místnostech, například v 

místnosti na spinning se nachází 19 spinnerů a aparatura k pouštění hudby, pro cvičení 

fitboxu, jumpingu nebo H.E.A.T. je k dispozici potřebné vybavení (6 boxovacích pytlů, 10 

trampolínek nebo trenažery). Cvičí se v menších místnostech cca pro 15 lidí. Ve sportovním 
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centru jsou dva kurty na squash, jeden kurt na ricochet a badminton, místnost se simulátorem 

golfu a indoor odpalištěm, posilovna se stroji, dvě místnosti se solárii atd. 

Veškeré permanentky je možné zakoupit na recepci po vyplnění příslušných 

formulářů. Žádnou z nabízených služeb nelze čerpat prostřednictvím jakýchkoliv mezičlánků 

(zprostředkovatelé, agenti). 

4. Marketingová komunikace  

Sportovní centrum Paráda má dobře vypracovaný systém reklamy a celkově 

„zviditelnění se“. Od doby otevření spolupracuje s regionálním týdeníkem, ve kterém 

pravidelně inzeruje veškeré novinky, od zavádění nových aktivit až ke speciální inzerci, 

týkající se např. zvýhodněných a zlevněných lekcí. V současnosti Paráda začala spolupracovat 

s firmou SPORTFUN (www.SPORTFUN.cz), kde si každý stálý klient s předplacenou 

permanentkou může pořídit sportovní vybavení s 20% slevou. V březnu letošního roku se 

v Kroměříži otevřela také Ambulance estetické medicíny, se kterou sportovní centrum rovněž 

navázalo spolupráci a stálí klienti Parády zde budou obslouženi s 15% slevou.  

 

Při příjezdu ke sportovnímu centru nelze přehlédnout vlajku s logem v barvách Parády 

a před vstupem reklamní stojan s vybranou nabídkou. U recepce si kdokoliv může přečíst 

informace v plastových stojanech nebo vzít letáček s celkovou nabídkou sportovního centra či 

pouze letáček s rozpisem jednotlivých lekcí (spinning, fitbox apod.), kde není rozepsán jen 

čas lekce, ale přímo i jméno instruktora. Všechny potřebné informace lze získat i na 

webových stránkách (www.sportparada.cz), kde je v levé části rozpis všech aktivit, které 

sportovní centrum nabízí a po rozkliknutí se dovíme základní informace o sportu, čas, kdy se 

jednotlivé lekce konají, cenu i jméno instruktora.  

 

Při zavádění nového sportu se konají ukázkové hodiny, které lze po rezervaci navštívit 

zdarma nebo přijít jen jako divák. Jak je již výše zmíněno, ve sportovním centru si klient 

může předplatit permanentku, ze které čerpá slevy odvíjející se z počtu vstupů, nebo si 

zakoupit permanentku na jednotlivý sport (pokud tato možnost existuje), v opačném případě 

platí plnou cenu. Studenti mohou žádat o slevy po předložení karty ISIC či jiného platného 

studentského průkazu. V loňském roce byla také vyhlášena takzvaná LIGA Sportcentra 

Paráda ve squashi a badmintonu. Zúčastnění hráči platili při vzájemném duelu částku 40Kč na 

hodinu za kurt (plná cena kurtu 190Kč/badminton a 160Kč/squash za hodinu). 
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V nepravidelných intervalech mají ve sportovním centru také akce, kdy při  návštěvě obdrží 

klienti poukaz na zlevněnou hodinu, se kterým mohou přijít v jakýkoliv den či hodinu. 

 

5. Materiální prostředí 

 

Při příchodu k sídlu sportovního centra můžeme z dálky vidět již zmíněnou vlajku 

s logem a plastovou tabuli, dále pak před vstupem do budovy informační stojan s názvem a 

základní nabídkou, aby byla upoutána pozornost potenciálních zákazníků. Celé sportovní 

centrum se nachází ve třetím patře nad krytým parkovištěm za Domem kultury Kroměříž.  Do 

objektu je možné se dostat několika způsoby, buď vchodovými dveřmi a dále po schodech 

nebo výtahem, nebo autem od centra města a zaparkovat přímo v kryté garáži, kde jsou 

rezervovaná místa pro klienty sportcentra. Vjezd do garáží je možný i od hotelu Octárna.  

 

Exteriér sportovního centra má příjemné barvy. Na budově visí velký transparent 

s logem. Při vstupu do samotné Parády jdeme delší, úzkou chodbou, kde po levé straně na zdi 

visí zasklené vitrínky s hokejovými dresy vybraných českých reprezentantů, s tenisovými 

tričky, reklamními tričky s logem Parády, s raketami na různé druhy sportů a míčky nebo 

bandážemi na fitbox. Na konci chodby je po pravé straně bar, který plynule přechází 

v recepci. Ve vyšším patře se nachází další prostory na bowling, golf, dětský koutek a 

tělocvična, kde se cvičí fitbox, jumping a aerobic. 

 

U schodů do vyššího patra jsou dveře do šaten se skříňkami a sociálním zařízením. Za 

recepcí je malé posezení v podobě stolů a pohovek, ze kterých se lze dívat na probíhající 

sportovní nebo hudební přenosy na LCD televizi visící na zdi. Vedle schodů je malá ulička, 

kterou se dá projít do dalších částí sportovního centra, do této chodbičky vedou i dveře 

z každé šatny. V pravé části se nachází posilovna a kurt na badminton, v levé pak solária, 

kadeřnictví a manikúra, spinning, ricochet a squash. 

 

6. Lidský faktor  

 

Klasifikace zaměstnanců 

 

Kontaktními pracovníky jsou recepční, které jsou k dispozici při každé návštěvě. Přijímají 
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veškeré telefonní hovory a emaily a na základě žádostí klientů objednávají na určité aktivity a 

zajišťují celý rezervační systém, tzn. pokud je požadovaný termín již obsazený, navrhnou 

další volný termín. Pracovní doba recepčních je rozdělena na krátký a dlouhý týden. 

 

Koncepčními pracovníky jsou majitelé a manažerka. Tito lidé vytváří nabídku služeb a 

spravují veškeré finance.  

 

Obsluhujícími pracovníky by mohli být všichni externí lektoři. Jejich počet se neustále mění 

v závislosti na rozvoji počtu aktivit a počtu lekcí. V současnosti se pohybuje kolem 30 

lektorů, kteří zajišťují výuku. Jejich počet se také mění v důsledku jejich volného času a 

dohodě s vedením, všichni lektoři cvičí ve volném čase a velká část z nich jsou studenti. 

 

Ve sportovním centru Paráda je jeden údržbář, kterého bychom mohli považovat za 

podpůrného pracovníka. 

 

Kontrolní a hodnotící systémy 

 

Ve sportovním centru se každý návštěvník může vyjádřit k poskytnutým službám, 

popřípadě zanechat stížnost na lektora či nekvalitní zařízení, jedná tak ale pouze z vlastního 

uvážení a iniciativy. Samotné sportovní centrum nijak nevybízí klienty k hodnocení svých 

služeb a zaměstnanců. 

 

Zákazníci  

 

Každý zákazník sportovního centra Paráda je uživatelem služby a zároveň je i 

nositelem informací, protože může poskytovat informace svým známým. Klienty jsou muži i 

ženy všech věkových skupin v závislosti na čerpané službě (podrobnější rozpracování 

zákazníků viz kapitola 4.1 v odstavci charakteristika cílové skupiny). 

 

7. Procesy 

 

Jak je již výše zmíněno, proces poskytování služeb je činnost, kterou musí zákazník 

provést, aby mohl službu čerpat. Sled určitých, na sebe navazujících kroků lze dělit do tří 

základních typů na liniové, zakázkové a specifické. Ve sportcentru se jedná o typ liniového 
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procesu, kdy jsou kroky nezaměnitelné a nelze je prohodit. To znamená, že zákazník zavolá, 

objedná službu na určitý den a hodinu, platba je mu stržena z permanentky, přijde, službu 

čerpá a odchází.  

 

Během poskytování služby dochází k velmi vysokému stupni kontaktu se zákazníkem, 

na každé hodině je přítomen lektor, který se nepřetržitě zákazníkům věnuje. Sportovní 

centrum má zajištěn celoroční provoz a složení hodin se mění podle návštěvnosti i dle 

zavádění novinek, jimž je někdy dána přednost před stávajícími lekcemi a harmonogram je 

neustále upravován. V letní sezoně zaznamenává sportovní centrum úbytek klientů v důsledku 

krásného počasí, které dovoluje outdoorové aktivity (inline bruslení, kolo, plavání apod.). 

 

3.1.2 Sportovní centrum Zapletal (Zapletal)  

 

Sportovní centrum Zapletal v Kroměříži je multifunkční centrum na ulici Obvodová 

3115/15A, Kroměříž (u plaveckého stadionu), zaměřené na sportovní a relaxační aktivity. 

V nabídce sportovního centra je squash, spinning, posilovna, stolní tenis, kulečník a cvičební 

sál, kde se cvičí aerobic, bosu, taiči, dance aerobic, zumba, gymbally, pilates a power joga. Na 

relax lze použít solárium, saunu, whirpool nebo infrasaunu s hydromasážním boxem. 

Vybavení doplňuje také sportbar, kde lze sledovat sportovní přenosy. 

 

1. Produkt 

 

Výhoda pro spotřebitele  

 

Stejně jako u předchozího sportovního centra, i Zapletal nabízí sportovní aktivity na 

trávení volného času, setkávání s přáteli a solárium, saunu či whirpool na pasivní odpočinek a 

relaxaci. 

 

Koncepce služby  

 

Sportovní centrum nabízí výše zmíněné sportovní aktivity a rovněž se zde dá zapůjčit 

za malý poplatek náčiní a vybavení. Všechny lekce jsou vedeny certifikovanými a 
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kvalifikovanými lektory. Stejně jako u konkurence, služby mohou využívat všichni, kteří si 

chtějí zacvičit, relaxovat, tvarovat postavu či redukovat hmotnost, všichni sportovci a celkově 

ti, kteří chtějí aktivně strávit svůj volný čas. Image firmy je formována od začátku vzniku, 

základními barvami jsou modrá a červená, jež jsou použity na základní nápisy, avšak na 

plastových tabulích, poutačích, webových stránkách apod. je použito širší spektrum barev. 

Letáčky s nabídkou jsou tištěny černobíle. 

 

Nabídka služby  

 

Tato položka zahrnuje rozdělení služeb na základní a periferní. Mezi základní prvky 

sportovního centra Zapletal tedy patří veškeré sportovní aktivity, jako je spinning, squash, 

posilovna, kulečník, solárium, whirpool, sauna, nebo různé druhy cvičení (taiči, dance 

aerobic, jóga, bosu, cvičení s gymbally a podobně). Od počátku dubna se zavádí také aktivita 

zumba, což je spojení latinsko-amerických tanců a aerobicu. Periferními službami jsou 

půjčovna náčiní (míčky, rakety, tága, ručníky) a prodej výživových doplňků (energy drinky) a 

ostatních nápojů a občerstvení (minerální vody perlivé, neperlivé, ochucené, pivo, čaj, káva, 

chipsy, oplatky apod.). Další periferní službou je systém objednávek, jenž je možný osobně 

nebo přes telefon. Sportovní centrum Zapletal nabízí nově předplacení finančního kreditu na 

pokrytí nejen veškerých sportovních a relaxačních aktivit, ale také na nabídku sportbaru. Při 

dobití kreditem nad 500Kč jsou klienti zvýhodněni 10% slevou. Na téměř každou aktivitu 

existuje samostatná permanentka, která je omezena počtem vstupů. Je také možné rezervovat 

si hodinu a zaplatit až na místě před začátkem lekce. Stejně jako u konkurence můžete zrušit 

hodinu 24 hodin před jejím začátkem.  

  

Do hmotných prvků služeb řadíme veškeré zařízení, nábytek, míčky, rakety, spinnery, 

gymnastické míče, podložky na cvičení, stroje v posilovně, infrasaunu, whirpool, solárium, 

stoly na kulečník a další, do nehmotných prvků pak atmosféru nejen ve sportcentru, ale přímo 

na určitých hodinách, chování personálu a lektorů, komunikaci se zákazníky a celkový dojem. 

Stejně jako u konkurenčního sportovního centra je stav vybavení a zařízení nebo jeho 

opotřebení kontrolovatelným a rovněž předvídatelným prvkem služeb, nekontrolovatelným a 

také nepředvídatelným je chování lektorů a personálu. Tento problém se dá ale eliminovat 

vhodným výběrem zaměstnanců.  
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2. Cena 

 

Na webových stránkách je zveřejněn ceník jednotlivých služeb sportovního centra (viz 

tabulka č. 3.2). Po rezervaci je možné zaplatit zmíněnou hodinu na místě před jejím začátkem, 

je ale možné i nabití permanentky vztahující se na všechny aktivity (jak je zmíněno výše, 

nabití nad 500 Kč je zvýhodněno 10% slevou). Na spoustu aktivit existuje samostatná 

permanentka, která má také zvýhodněnou cenu. Permanentky mají platnost 12 měsíců a jsou 

na konkrétní jméno. O slevu může požádat student s platným potvrzením o studiu, ISIC 

kartou či jiným průkazem studenta.  

 

Tabulka č. 3. 2 Ceník sportovního centra Zapletal 

 

 

Zdroj: http://www.sportcentrum-zapletal.cz/ 
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3. Místo 

 

Stejně jako u konkurenčního sportovního centra Paráda, i zde klient čerpá službu 

přímo na místě. Sportovní centrum nabízí místnost s 10 spinnery na cvičení spinning, malou 

tělocvičnu o velikosti 75 m2 se zrcadlovou stěnou, která je využívána ke cvičebním lekcím 

aerobního i zdravotního charakteru. Ve sportovním centru jsou dva kurty na squash a také 

menší vybavená posilovna. Permanentky je možné zakoupit taktéž na recepci. 

 

4. Marketingová komunikace 

 

Sportovní centrum Zapletal nespolupracuje s žádnými regionálními novinami ani 

časopisy, jeho propagace není vidět, jelikož své služby nijak neprezentuje a spoléhá vyloženě 

na stálé zákazníky a jejich doporučení. Při příjezdu k budově lze zahlédnout plastovou tabuli 

a na samotné budově menší nápis s názvem. Sportovní centrum nespolupracuje ani s žádným 

sportovním či jiným obchodem. U recepce si zájemce může vzít malý papírový letáček (cca 

9x7cm) s nabídkou cvičebních lekcí a spinningu s rozpisem přesného času a jména lektora, 

vše tištěno černobílou barvou, a větší letáček (cca 21x10cm), opět černobílý, s celkovým 

ceníkem služeb. Informace lze získat i na www stránkách (www.sportcentrum-zapletal.cz), 

kde se dozvíme také rozpis cvičebních lekcí a určité informace o jednotlivých aktivitách a 

sportech. Je zde také přístup do fotogalerie a do diskusního fóra. Ne všechny informace jsou 

však aktuální a některé sekce se stále připravují. Jak je již výše zmíněno, klient si může 

zakoupit celkovou permanentku nebo jen permanentku na samostatné cvičení. Studenti 

mohou požádat o slevu po předložení studentského průkazu. Dříve byla ve sportcentru hrána 

squashová liga, která se ale pro nedostatek zájemců po několika měsících zrušila. 

 

5. Materiální prostředí 

 

Ke sportovnímu centru vede jen jediná příjezdová cesta, u které je plastová tabule 

s logem. Tato tabule je jediný viditelný bod, který láká k návštěvě, dále je až před vstupem na 

schodiště reklamní poutač a název na budově. Před budovou a vedle ní je vyhrazeno pár 

parkovacích míst přímo pro klienty. Reklamní stojan je až přímo v budově sportovního 

centra, lze ho tedy vidět až po vstupu, a další propagační materiály v podobě zmíněných 

malých černobílých letáčků si lze vzít na recepci. Budova, ve které sídlí sportovní centrum, 

má nevýraznou šedivou barvu a je propojena s byty. Na levé straně je modročervený nápis 
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„SportCentrum“. Sportovní centrum má příjemný interiér s dlouhou chodbou s prosklenými 

vitrínami plnými sportovního náčiní. Po levé straně chodby jsou dveře, které vedou do 

místnosti určené pro spinning, kde se nachází 10 spinnerů, hned vedle je místnost se saunou, 

lehátky a bazénkem, dále pak mužská a ženská šatna se skříňkami, sprchami a WC. Po levé 

straně chodby jsou další WC místnosti a schody do nižšího podlaží (zde se nachází dva 

pingpongové stoly a dva squashové kurty za sebou). Na konci chodby je místnost s 

„cihlovým“ sportbarem a barovými stoličkami, se stoly a židlemi, plazmovými televizemi, 

které visí na zdi a velkou prosklenou stěnou po pravé straně, kterou lze pozorovat squashové 

kurty. Pokud pouze mineme sportbar, můžeme pokračovat další chodbou na jejíž pravé straně 

je posilovna a za rohem je vpravo šatna (rovněž se skříňkami, sprchami a WC), vlevo 

horizontální solárium a přímo rovně tělocvična. 

 

6. Lidský faktor  

 

Zaměstnance ve sportovním centru klasifikujeme podle jejich vztahu 

k marketingovému mixu a podle kontaktu se zákazníkem. Stejně jako u konkurence jsou 

kontaktními pracovníky recepční, které zabezpečují veškeré objednávky a platby a poskytují 

informace zákazníkům.  

 

Koncepčními pracovníky jsou majitel a manažerka provozu, kteří zajišťují chod, 

upravují nabídku služeb a řídí veškeré propagační aktivity. Sama manažerka je rovněž i 

jednou z lektorek, které bychom mohli zařadit do obsluhujících pracovníků. Instruktorů je zde 

cca 17, jejich počet se mění dle jejich domluvy s managementem a volných časů v tělocvičně 

a také na základě poptávky po kurzech. Rovněž i zde lektoři cvičí ve svém volném čase, proto 

je domluva nezbytná.  

 

Na webových stránkách můžeme najít odkaz na diskusní fórum, kde může kdokoliv 

přidávat poznámky, připomínky a požadavky. Ve sportovním centru se na zmiňované emaily 

odpovídá zpravidla do dvou dnů. Také zde můžeme najít knihu přání a stížností, jež není 

veřejná.  

 

Zákazníci jsou zde uživateli služby a zároveň nositeli informací. Na druhé zmíněné je 

kladen sportcentrem důraz, protože nemají tak rozsáhlý propagační systém jako konkurence a 

stálí zákazníci jim tímto dělají reklamu. 
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7. Procesy 

 

I zde se jedná o liniový typ procesu, kde kroky procesu jsou nezaměnitelné a musí na 

sebe navazovat. Stejně tak kontakt se zákazníkem je velmi vysoký, na každé hodině musí být 

dotyčný přítomen, aby mohlo docházet k poskytování služeb. Ve sportovním centru je 

celoroční provoz, nedochází ani k velké obměně stávajících kurzů. V době letních prázdnin 

bývá provoz částečně časově omezen a nabídka cvičení je také jiná.  

 

3.2 Komparace sledovaných sportovních center 

 

1. Služba jako produkt  

 

Z hlediska nabídky produktů a služeb má sportovní centrum Paráda rozsáhlejší a 

komplexnější nabídku služeb a to nejen co se týká sportovních aktivit, jež se neustále rozšiřují 

a zkvalitňují, ale také z hlediska doplňkových služeb. Ve sportovním centru Paráda se nachází 

kadeřnictví, manikúra, pedikúra, solárium, masáže, myostimulátor a je možná i návštěva 

výživového poradce. Naopak Zapletal má solárium, saunu, whirpool nebo infrasaunu. Tento 

rozdíl v nabídce je i důsledkem neustálého rozšiřování prostor Parády a výstavby nových 

tělocvičen a sportovišť, což u konkurence již nelze, protože všechny prostory jsou obsazeny a 

není kam se rozvíjet. Paráda navíc nabízí ještě bowling, badminton, simulátor golfu, fitbox, 

jumping, H.E.A.T a ricochet. Možnosti cvičení se u obou center srovnávat nedají, každé 

z nich nabízí jiné druhy, Zapletal spíše pomalejší formy jako bosu, taiči, gymbally, jogalates, 

aerobic a Paráda naopak dynamičtější formy cvičení jako je salsa, latinsko-americké tance, 

fitbox či jumping. 

 

V obou sportovních centrech je také možnost zapůjčení vybavení na různé druhy 

sportů za poplatek dle platného ceníku, ve sportcentru Paráda je navíc i možnost zakoupení 

vybavení (bandáží, míčků, raket apod.) 

 

 Také z hlediska objednávek je lepší, že mohu hodinu objednat i online, což u 

Zapletala nelze. V dnešní technicky pokročilé době je to handicap, protože skoro každý má 

přístup k internetu a objednávka online je časově i finančně méně náročná.  
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Systém permanentek je v obou sportovních centrech, Paráda jej má lépe promyšlený, 

ale myslím si, že není „dotažený“ do konce. A to z toho důvodu, že sice přednabitá 

permanentka je pro stálého klienta velmi výhodná - pokud někdo chodí často a navštíví 

sportovní centrum vícekrát než 21x, čerpá pak slevu 25%, což je znatelná částka, ale noví 

nebo „občasní“ klienti tuto permanentku nemají a tím, že se každá hodina odečítá 

z permanentky, jsou znevýhodněni a pokud chtějí navštívit jakoukoliv lekci, musejí se 

v předstihu dostavit osobně a lekci rezervovat a zaplatit. Což by nové a potenciální klienty 

mohlo od návštěvy odradit. Toto naopak může „nahrávat“ konkurenčnímu sportovnímu 

centru, kde lze platit až na místě. Zapletal má bohužel většinu lekcí nepatrně dražší, tzn. je 

pak na zákazníkovi, které ze dvou center si zvolí např. na hodiny aerobicu nebo spinning, kde 

lze u Zapletala zakoupit také zvýhodněná permanentka. Je možné zakoupit i jednotnou 

permanentku na vše, ale jde v podstatě jen o přednabitý kredit, ze kterého při částce nižší než 

500Kč neplynou žádné výhody. 

 

Již druhým rokem sportovní centrum Paráda pořádá letní příměstské tábory pro děti, 

na kterých je pro ně v době od 8:00 do 17:00 přichystán program plný sportovních a 

zábavných her. Letos se tábory konají už ve čtyřech turnusech, dva v červenci a dva v srpnu. 

 

2. Cena 

 

Jak již bylo zmíněno, obě centra mají systém permanentek, Paráda však nabízí 

mnohem větší slevy pro stálé klienty, kdežto Zapletal spíše umožňuje jen přednabitý kredit 

s minimální nebo žádnou slevou. Při srovnání ceníků společných aktivit lze vidět, že ceny se 

buď vůbec nebo jen nepatrně liší, například spinning stojí v obou centrech stejně, squash se 

liší podle hracích hodin, dopoledne bývá levnější a odpoledne dražší, ačkoli na Parádě je o 

něco levnější. Pomalé formy cvičení jsou naopak levnější u Zapletala.  

 

Dynamické formy cvičení, badminton, ricochet, golf a podobné aktivity jsou relativně 

drahou záležitostí, důvodem je nulová konkurence pro sportovní centrum Paráda, které tyto 

aktivity nabízí. Nikde v nejbližším okolí nelze tyto nebo podobné aktivity navštívit, proto si 

Paráda může dovolit ceny těchto sportů držet na vysoké úrovni. Hodina badmintonu tak vyjde 

na 190Kč na hodinu, fitbox na 100Kč/hodina, H.E.A.T na 119Kč za hodinu a podobně. Dle 

mého názoru jsou tyto vysoké ceny nastaveny schválně, protože každého zákazníka nutí ke 

koupi speciální permanentky, kdy ho pak hodina vyjde i na dvě třetiny původní ceny a 
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sportovní centrum má dalšího klienta, o kterém ví, že bude pravidelným návštěvníkem. Pokud 

zákazník chodí na více sportů, je pro něj také výhodné zaregistrovat se a požádat o celkovou 

permanentku, která má slevy nastaveny z počtu vstupů (viz výše). Toto chytré nastavení 

vysokých cen s pozdější koupí permanentek v podstatě donutí klienty k pravidelným 

návštěvám a v konečné fázi hodina cvičení stojí cca 60Kč jako kdekoliv jinde, ale sportovní 

centrum má registrované další a další klienty. 

 

3. Místo 

 

Obě sportovní centra jsou strategicky velmi dobře umístěna, Paráda je v blízkosti 

centra města u Kulturního domu a Zapletal se nachází mezi plaveckým stadionem a 

supermarketem Kaufland. Obě jsou tedy velmi dobře dostupná a to nejen autem či pěšky, ale 

jsou i v blízkosti zastávek MHD. Dle mého názoru je přesto Paráda více „vidět“, při příjezdu 

lze zahlédnout sice téměř stejně velké informační tabule poutající pozornost ke sportovním 

centrům, ale tabule před Parádou je lépe viditelná, před Zapletalem je umístěna mezi dalšími 

reklamními tabulemi jiných firem a je snadno přehlédnutelná. I samotný vchod do sportcenter 

je rozdílný. Zatímco Zapletal má na budově strohý nápis, před vstupem do Parády vlaje velká 

vlajka s logem.  

 

4. Marketingová komunikace 

 

Sportovní centrum Paráda má lépe vypracovaný systém propagace, spolupracuje 

s regionálním týdeníkem, kde nechává inzerovat veškeré dění a aktuality a také spolupracuje 

se sportovním obchodem, kde si jejich zákazníci mohou nakoupit sportovní vybavení a 

oblečení se slevou, pokud se prokáží platnou permanentkou sportcentra. Nově také Paráda 

spolupracuje s Ambulancí estetické medicíny, kde si mají lidé možnost po předložení 

permanentky nechat udělat zákrok s 15% slevou. Sportovní centrum Zapletal nemá 

domluvenou žádnou spolupráci ani s novinami, které by ho zviditelňovaly nebo s jakýmkoliv 

jiným obchodem, který by nabízel určité slevy za zboží po předložení permanentky. 

 

I co se týče dalšího oslovení zákazníků, je Paráda daleko více vidět. U recepce leží 

velmi viditelně nejen barevné i černobílé letáčky s nabídkou a novinkami, ale také malé 

plastové stojany, kde si rovněž nabídku můžeme přečíst. Zde je také výhodou, že recepce je 

velmi dobře strategicky umístěna hned naproti šatnám a každý, kdo přichází nebo odchází 
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projde kolem letáčků. Ve sportovním centru Zapletal tomu tak není, letáčky jsou sice na 

recepci, ale spíše v pozadí a sportující kolem nich neprojde. Navíc jsou malé a černobílé, 

takže nebudí žádnou pozornost. 

 

Jedním z nedostatků sportcentra Zapletal je také to, že kdykoli je zavedena nová 

aktivita, nedělají na rozdíl od Parády žádné ukázkové hodiny, které by návštěvníkům 

přiblížily, o co se jedná a co bude náplní hodiny. Paráda naopak při každé příležitosti 

ukázkovou hodinu udělá a pokud je více zájemců, je ukázkových hodin zdarma i více a každý 

může přijít i jako divák. 

 

5. Materiální prostředí 

 

Materiálně jsou obě centra vybavena dostatečně, vkusně a moderně, u Zapletala je 

zařízení modernější, ale působí „chladně“ a stroze. Zapletal má také menší prostory a již není 

kam se rozšiřovat na rozdíl od Parády, která již od svého vzniku neustále buduje nová 

sportoviště a prostory a rozšiřuje tak svou nabídku. Vybavení a zařízení na Parádě je také více 

„domácí“ a přátelštější a je laděno do základních barev sportcentra, tzn. v oranžové a modré. 

V obou sportovních centrech je samozřejmě možné uložení věcí do skříněk v šatnách, kde je 

k dispozici sociální zařízení a je možnost se vysprchovat. Sportovní centrum Zapletal má 

sportbar, kde se můžou klienti posadit, sledovat televizní přenosy a objednat si cokoliv k pití. 

Je zde možnost také objednávky pizzy z nedaleké pizzerie. Posezení je možné i na Parádě, zde 

jsou ale k dispozici jen nápoje. 

 

Do obou center se také mohou vydat maminky s dětmi, v nabídce je hlídání dětí po 

celou dobu konání lekce, ve sportovním centru Paráda je dokonce dětský koutek s hlídáním, 

nebo je k dispozici dětský squash pro děti sportujících rodičů. 

 

Obě sportovní centra nabízejí možnost parkování pro klienty, Paráda se nachází 

v prostorách krytého parkoviště, kde má rezervována místa pro klienty, ale parkování je 

placené. Zapletal má naopak před budovou a vedle budovy pár míst k parkování vyhrazené 

návštěvníkům sportcentra, která jsou zcela zdarma.  
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6. Lidský faktor 

 

Velkou nevýhodu u sportovního centra Zapletal vidím také v chování personálu, 

zejména recepčních, které jsou odtažité, neochotné a při každém dotazu vypadají, jako byste 

je „obtěžovali“. Stejně tak jednání s manažerkou provozu je velmi obtížné, člověk se setkává 

s velkou neochotou poskytovat jakékoliv informace a naráží také na její časovou 

zaneprázdněnost. Naopak Paráda má milé a ochotné recepční, při jakémkoliv dotazu dostanete 

potřebné informace a pokud je člověk stálým klientem, pamatují si i jeho jméno, což je 

praktické, protože nemusí neustále ukazovat permanentku s registračním číslem. 

 

Na webových stránkách sportovního centra Zapletal lze najít knihu přání a stížností, 

která je anonymní a kde můžeme zanechat jakýkoliv pozitivní nebo negativní vzkaz či přání, 

co se nám líbilo nebo co bychom chtěli změnit. Takovou zpětnou vazbu Paráda nemá.  

 

Obě sportovní centra jsou zaměřena na stejné zákazníky, a to na lidi, kteří přišli 

uspokojit určitou „sportovní“ potřebu a kterým je třeba se věnovat, a pro které musíme zajistit 

kompetentního lektora. Toto platí samozřejmě pro různé formy cvičení, například na ricochet, 

squash či badminton může člověk přijít sám, popřípadě s partnerem. Sportovní centrum 

Paráda nabízí lekce s trenérem, je potřeba si dopředu tuto lekci domluvit, aby byl trenér 

k dispozici. 

 

7. Procesy 

 

 Jediným typem procesu, který probíhá je liniový typ a to proto, že v ani jednom ze 

sledovaných sportovních center nelze kroky procesu zaměňovat. Klient musí dopředu hodinu 

rezervovat, ať už telefonicky, mailem nebo osobně, poté službu čerpá a odchází. Výhodou 

sportovního centra Paráda je již zmíněná rezervace online, která ušetří nejen spoustu času, ale 

hlavně umožňuje minimální náklady na objednávku. 

 

 U poskytování služeb ve sportovních centrech dochází k vysokému stupni kontaktu se 

zákazníkem, při každé návštěvě jednoho či druhého se musíme nahlásit na recepci, kde jsme 

v kontaktu s recepční a poté, pokud nemáme zamluven jeden z individuálních sportů, jsme 

celou hodinu v kontaktu s lektorem.  
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3.3 SWOT analýza pro jednotlivá sportcentra 

 

 Komplexní marketingovou analýzou je SWOT analýza, která zkoumá silné a slabé 

stránky sportovních center a také jejich příležitosti a hrozby. Z následujících SWOT matic 

(tabulka č. 3.3 a tabulka č. 3.4) pro obě sportovní centra je patrné, že sportcentrum Zapletal 

má daleko více slabých stránek, které není nemožné napravit. Většina slabých stránek je lehce 

napravitelných, jen je potřeba více angažovanosti a ochoty.  

  

Silné stránky jsou relativně totožné, sportcentrum Paráda ale daleko více sleduje 

současné trendy a snaží se jich zachytit a neustále svou nabídku rozšiřovat a nakupovat nové 

vybavení.  

 

 Obě sportovní centra se musí potýkat stejnou měrou s ekonomickou krizí, 

nezaměstnaností nebo konkurencí. Není v moci ani jednoho z nich jakýmkoliv způsobem tyto 

jevy ovlivňovat, v jejich moci je pouze se tomuto dění přizpůsobit a reagovat na něj. 

Příležitostmi pro obě sportovní centra je samozřejmě neustálé sledování nových trendů 

v oblasti sportu, rozšiřování nabídky a také modernizace svých prostor. Pro centrum Zapletal 

je velkou příležitostí zaměřit se na rozsáhlejší propagaci vlastních služeb. 
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Tabulka č. 3. 3 SWOT matice sportovního centra Paráda 

 

Silné stránky 
- nabídka atraktivních služeb 
- rozvoj zájmu lidí o aktivní trávení 

volného času 
- jeden provozní manažer (žádné 

konflikty při rozhodování) 
- dobrá technická vybavenost 
- dobrá dostupnost 
- dodržování bezpečnostních zásad 
- sledování nových trendů 
- kvalitní www stránky s pravidelnou 

aktualizací 
- rezervační systém online 
- možnost zapůjčení vybavení 

Slabé stránky 
- jeden provozní manažer (žádná 

diskuse, jedno řešení) 
- vysoké ceny služeb 
 

Příležitosti 
- rozšíření nabídky služeb o nové 

trendy 
- rozšíření prostor 
- oslovení nových zákazníků 
- zlepšení stávajících služeb 
- modernizace zařízení a sportovišť 

Hrozby 
- konkurence 
- ekonomická krize 
- vysoká nezaměstnanost 
- ztráta zákazníků 
- zvyšování cen 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka č. 3. 4 SWOT matice sportovního centra Zapletal 

 

Silné stránky 
- rozvoj zájmu lidí o sportovní aktivity 
- dobrá dostupnost 
- dobrá vybavenost 
- jeden provozní manažer (žádné 

konflikty při rozhodování) 
- dodržování bezpečnostních zásad 
- možnost zapůjčení vybavení 
 

Slabé stránky 
- chování personálu 
- nedokonalé www stránky 

s nepravidelnou aktualizací 
- téměř žádná propagace 
- nemožnost rezervace online 
- vysoké ceny služeb 
- jeden provozní manažer (jeden názor, 

jedno řešení) 
 

Příležitosti 
- reklama a propagace 
- rozšíření nabídky 
- oslovení potenciálních zákazníků 
- zlepšení stávajících služeb 
- modernizace sportovišť a zařízení 

Hrozby 
- konkurence 
- ekonomická krize 
- nezaměstnanost 
- zvyšování cen 
- ztráta zákazníků 

Zdroj: vlastní 

 

Z výše popsaných SWOT analýz pro jednotlivá sportovní centra vyplývá, že sportovní 

centrum Paráda má dost silných stránek, přičemž za nejsilnější stránky považuji nabídku 

atraktivních služeb, dobrou technickou vybavenost, kvalitní www stránky a hlavně sledování 

nových trendů v oblasti sportu. Naopak slabou stránkou jsou vysoké ceny nabízených služeb. 

Velkou příležitostí může být neustále rozšiřování stávajících prostor a v nich nabízení nových 

služeb a modernizace současných sportovišť.  

 

Mezi silné stránky sportovního centra Zapletal patří dobrá dostupnost a dobrá 

vybavenost. Je zde také celá řada slabých stránek, které by se daly zlepšit, mezi nejzásadnější 

patří chování personálu a nedokonalé www stránky, které nejsou dokončené a jsou 

nepravidelně aktualizovány. Mezi příležitosti můžeme zařadit zlepšení stávajících služeb a 

zlepšení propagace. 
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4 Reklamní kampaň sportcentra 

 
Pro účely své diplomové práce jsem oslovila kroměřížská sportovní centra a nabídla, 

že jim vytvořím reklamní kampaň. Každé na nabídku zareagovalo jinak, sportovní centrum 

Zapletal požadovalo návrh reklamní kampaně na celkové zviditelnění s důsledkem zvýšení 

návštěvnosti a sportovní centrum Paráda kampaň jen na jednu aktivitu. 

 

4.1 Postup při realizaci reklamní kampaně sportovního centra Zapletal 

 

Definice cílů kampaně  
 

Hlavním cílem je především již zmíněné zvýšení návštěvnosti, to znamená udržení 

stálých klientů a zisk klientů nových, zvýšení zájmu o služby sportovního centra a zvýšení 

povědomí o značce. Toto všechno se později může projevit na zvyšování tržeb, což nemusí 

být v době konání kampaně nebo bezprostředně po jejím skončení, ale až v delším časovém 

horizontu. 

 

Stanovení finančního rozpočtu 
 

Poté, co jsem kontaktovala sportovní centrum Zapletal mi bylo řečeno, že v 

současné době ekonomické krize nemají v úmyslu rozjíždět drahé reklamní kampaně a ani 

nemají nikoho, kdo by se o takovou problematiku staral. Po mém dotazu, kolik by byla 

částka, kterou by byli ochotni akceptovat při tvorbě kampaně, byla vyslovena částka 30 tisíc 

korun s podmínkou, že pokud by mé návrhy odpovídaly představám, jsou ochotni investovat 

více. 

 

Charakteristika cílové skupiny 
 

Některé parametry cílové skupiny pro sportovní centrum lze odhadnout, ale pro 

přesnější vymezení jsem zpracovala dotazník (viz příloha č.1), díky kterému se snadněji zjistí, 

jací lidé a proč navštěvují tato centra nejčastěji. Dle výše zmíněné charakteristiky 

předpokládám, že cílovou skupinou budou aktivní lidé zajímající se o sport, mladé ženy, které 

chtějí formovat postavu, maminky na mateřské dovolené (jsou zde speciální hodiny 

s hlídáním dětí), starší ženy, které se chtějí udržet v kondici a celkově ti, kteří mají rádi pohyb 
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a v podstatě u nich nezáleží na věku, pohlaví, vzdělání, příjmu ani velikosti obce, ve které žijí. 

 Jak jsem již výše zmínila, ke zjištění potřebných údajů jsem zpracovala jednoduchý 

dotazník, který se skládal ze sedmi otázek a který mi umožnil zjistit, jaká je návštěvnost ve 

dvou sledovaných sportovních centrech ve městě Kroměříži, jaký je věkový rozptyl zákazníků 

a jaké jsou nejčastější důvody návštěvy sportcentra či naopak, jaké by mohly být důvody 

návštěvy potenciálních klientů. Pro potřebu diplomové práce jsem do grafů a tabulek 

rozpracovala pouze první tři otázky, které se týkaly pohlaví, věku a návštěvnosti jednotlivých 

sportovních center. Zbývající čtyři otázky se týkaly důvodů, proč lidé navštěvují respektive 

nenavštěvují sportovní centrum a jaké k tomu mají důvody. Tyto otázky sloužily pouze 

k odůvodnění návštěvnosti a nebylo nutné je rozpracovávat do tabulek nebo grafů. 

 Dotazník jsem převedla do online podoby, abych mohla snáze získávat potřebné 

informace. Formou sociálních sítí ICQ a FACEBOOK jsem opakovaně rozesílala odkaz na 

vyplnění dotazníku, jehož výsledky se mi rovnou zpracovávaly do přehledné tabulky. Po 

uzavření průzkumu jsem měla 285 vyplněných dotazníků. Z tohoto celkového počtu téměř 

polovina lidí nenavštěvuje žádné z kroměřížských sportcenter, jako důvod uvádějí výkon 

jiných sportovních aktivit, příliš vysokou cenu a nedostatečnou nabídku služeb, které by je 

přilákaly.  

Kvůli přesnějšímu odhadu cílové skupiny jsem v dotazníku v otázce číslo 1 a 2 

zjišťovala pohlaví a věkový rozptyl návštěvníků v obou sportovních centrech, výsledky 

uvádím v následující tabulce a grafech (tabulka č. 4.1, graf č. 4.1, graf  č. 4.2). 

Tabulka č. 4. 1 Věk návštěvníků sportcenter 

 

 

Zdroj: vlastní 

 
 
 

  Paráda   Zapletal   
  Ženy Muži Ženy Muži 
do 20 let 9 3 3 0 
21-30 48 15 12 24 
31-40 6 3 3 6 
41-50 3 0 0 3 
51 a více 3 6 0 0 

Celkem 69 27 18 33 
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Graf č. 4. 1 Věkový rozptyl návštěvníků sportovního centra Paráda 
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Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 4. 2 Věkový rozptyl návštěvníků sportovního centra Zapletal 
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Z výše uvedených výsledků vyplývá, že nejpočetnější skupinou jsou ženy a muži ve 

věku 21-30 let, naopak nejméně zastoupenou skupinou jsou lidé ve věku 41-50 let a 51 a více 

let, což může být i výsledkem neochoty vyplňovat dotazníky nebo sporadického přístupu 

k internetu, nikoliv nezájmem o sport. Lidé z těchto věkových kategorií rovněž uváděli jako 

důvod, proč nechodí do sportcentra, výkon jiných sportovních aktivit nebo nedostatečnou a 

nezajímavou nabídku jejich služeb.  

 

V následující tabulce a grafu (tabulka č. 4.2 a graf č. 4.3) jsou zpracovány odpovědi 

na otázku číslo 3 v dotazníku – Které sportcentrum ve městě Kroměříž navštěvujete? 

 

Tabulka č. 4. 2 Návštěvnost sportcenter ve městě Kroměříž 

 

Sportcentrum 
Počet 

návštěvníků Procenta 

Paráda 96 33,68 
Zapletal 51 17,89 
Žádné 138 48,42 

Celkem 285 100,00 

Zdroj: vlastní 

 

 

Graf č. 4. 3 Grafické znázornění návštěvnosti sportcenter 
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Otázka číslo 4 v dotazníku zněla - Jaké jsou důvody vaší návštěvy sportcentra? 

Respondenti měli možnost zaškrtnou i více odpovědí z nabízených nebo připsat vlastní 

odpověď. Nejčastějšími důvody, proč lidé navštěvují sportcentrum, byly vyhovující nabídka 

služeb, redukce hmotnosti a tvarování těla, setkávání s přáteli, kvalitní sportoviště a dobrá 

dostupnost. Otázka č. 5 zjišťovala četnost návštěv sportovních center. Průměrná návštěvnost u 

obou sledovaných sportovních center je 4-8 návštěv za měsíc. 

 

 Dle předpokladu jsou tedy cílovou skupinou lidé všech věkových kategorií, 

nejčastěji pak lidé 21-30 let, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas nejen sami, ale také s 

přáteli při sportovní aktivitě, ženy a muži, kteří mají zájem o vytvarování postavy a redukci 

hmotnosti a sportovní nadšenci sportující pro zábavu a relax. 

 

Stanovení požadavků na kampaň 
 

Požadavkem sportovního centra Zapletal je vytvoření celkové reklamní kampaně na 

zvýšení návštěvnosti za použití finančně dostupných médií. Cílem je oslovit a přilákat 

všechny věkové kategorie mužů i žen k jeho návštěvě a využití služeb.  

 

Volba médií, mediální mix sportovního centra Zapletal 

 

Masová média 

 

• Televize 

 

Ve Zlínském kraji se lze obrátit na regionální televizi RTA Zlín, která nabízí natočení 

reklamního spotu a jeho přípravu do vysílání přesně podle představ. RTA disponuje deseti 

profesionálními televizními studii. Pro představu uvádím níže ceník reklamních spotů 

(tabulka č. 4.3), ceny jsou orientační, konečné ceny jsou stanoveny individuální dohodou 

smluvních stran s přihlédnutím k vyprodanosti reklamního času, rozsahu kampaně nebo 

platebním podmínkám.  

Spoty by se také mohly vysílat na celostátních televizích, tam se ale cena spotu 

pohybuje řádově v milionech korun podle vysílacího času, délky spotu, frekvence a dalších 
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smluvních podmínek. Pro tyto účely je tohle řešení bezpředmětné, celostátní televize 

nepokryje potřebnou cílovou skupinu a je finančně velmi náročné. 

Tabulka č. 4. 1 Ceník RTA Zlín 

 

Zdroj: http://www.rta.cz/index3.html?page=obchod_reklama_cenik 

 

• Rozhlas 

V okrese Kroměříž vysílá celá řada rádií, proto jsem zaměřila pozornost na 

celorepublikově nejposlouchanější rádia a to Impuls, Evropu 2, Frekvenci 1 (zdroj: 

http://www.rrm.cz/index.php?cmd=page&id=8). Dále jsem se zaměřila na zlínská rádia Rádio 

Zlín a Kiss publikum a moravské rádio, Rádio Čas.  Impuls, Evropa 2, Frekvence 1 - 

všechny tyto tři rozhlasové stanice jsou zastoupeny media zastupitelstvím Regie Radio Music 

a pokud chce subjekt zadat reklamu do rádia, musí se zaregistrovat, to znamená dodat 

potřebné fakturační podklady. Spot může mít žadatel vlastní nebo si jej nechá zhotovit 

v Regie Radio Music. Ke spotu musí mít takzvaný rodný list, neboli protokol rozhlasového 

reklamního spotu, který musí obsahovat všechny potřebné údaje, tzn. že obsah a způsob 

provedení je v souladu s platnými právními předpisy České republiky, které se rozhlasového 

vysílání týkají. Bez protokolu nelze spot pustit do vysílání. Ceny se odvíjí od rozsahu 

zacílení, celoplošné vysílání je několikanásobně dražší než ceny regionální. Každý region má 

své ceny, pro potřebu kampaně uvádím pouze region Zlínský (tabulka č. 4.4). 
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Tabulka č. 4. 2 Ceník rozhlasového vysílání vybraných médií pro Zlínský kraj 

 

 

Zdroj: Zpracováno společností Regie radio music pro účely diplomové práce 

 

Kiss publikum rovněž umožňuje vysílat reklamní spoty, pro představu i zde uvádím 

ceník služeb, který se vztahuje na 30 sekundový spot a je uveden bez 20% DPH a bez ceny 

výroby spotu. Cena výroby spotu na Kiss publiku je rovněž uvedena v ceníku (tabulka č. 4.5). 

 

Tabulka č. 4. 3 Ceník rádia Kiss publikum 

 

 

Zdroj: http://www.kisspublikum.cz/team/obchodni-oddeleni/cenik-reklamniho-vysilani.html 

Ze dvou podnikatelských zdrojů, kteří si nepřejí být jmenováni, mi bylo poskytnuto 

pár reklamních materiálů k nahlédnutí. Jedná se o nabídky rádia Kiss publikum pro stávající 
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klienty nebo potenciální klienty, které jsou určitým způsobem zvýhodněny. Pro představu 

uvádím několik příkladů.  

Podzimní dekády – název pro vysílání 6 spotů o délce 30 sekund denně v časovém horizontu 

10 nebo 20 dní, tzn. 10 dní = 60 spotů za zvýhodněnou cenu 15 000Kč a 20 dní = 120 spotů 

za 24 000Kč. Cena nezahrnuje výrobu spotu. 

Vánoce za dveřmi – tato nabídka se vztahovala k prosinci 2009, podmínkou zvýhodněné 

ceny bylo zahájení vysílání a platba v prosinci a zahrnovala vysílání 100 reklamních spotů o 

délce 30 sekund za cenu 20 000Kč + DPH. Cena nezahrnovala výrobu spotu. 

Vánoční přání – zahrnovalo odvysílání 30 spotů v délce 20 sekund po dobu měsíce prosinec. 

Spoty byly umístěny v reklamních blocích v časovém pásmu od 6:00 do 20:00. Cena včetně 

výroby spotu 9 800Kč + DPH. 

Babí léto na Kissu – zahrnuje dvě varianty A a B. Varianta A zahrnuje 49 placených a 60 

sponzorovaných spotů za týden za 17 000Kč + DPH a varianta B zahrnuje 98 placených a 84 

sponzorovaných spotů za dva týdny za 25 000Kč + DPH. Výroba spotu je účtována 

samostatně. 

Rádio Zlín je nejposlouchanější regionální rozhlasovou soukromou stanicí ve 

Zlínském kraji a současně nejposlouchanějším rádiem v okrese Zlín. Rovněž umožňuje 

pouštění reklamních spotů v průběhu vysílání. Ceny jsou uvedeny v následující tabulce 

(tabulka č. 4.6) a vztahují se na 30 sekundový spot, jsou uvedeny bez DPH a ceny za výrobu 

spotu, která se pohybuje od 2 000Kč bez DPH v závislosti na množství použitých hlasů, 

hudby a zvukových efektů (tabulka č. 4.7). 
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Tabulka č. 4. 4 Ceník Rádia Zlín 

 

Zdroj: Zpracováno Rádiem Zlín pro účely diplomové práce 

 

Tabulka č. 4. 5 Ceník výroby spotu Rádia Zlín 

 

Zdroj: Zpracováno Rádiem Zlín pro účely diplomové práce 

 Rádio Čas je nejposlouchanějším moravským rádiem a pomocí vysílání reklamních 

spotů je schopno oslovit přes 400 tisíc posluchačů měsíčně. (Zdroj: SKMO Radio Projekt, 

STEM/MARK-MEDIAN, Období: 1.1. až 30.6.2009, pondělí až neděle, Cílová skupina: 12-

79 let, 15 tisíc respondentů). Také umožňuje vysílání reklamních spotů, ale bohužel ani po 

opakovaném kontaktu se mi nepodařilo získat ceník vysílání. 
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• Noviny  

Jak jsem již výše zmínila, na kroměřížsku vycházejí tři periodika - Naše adresa, 

týdeník Kroměřížska a Kroměřížský deník, přičemž každý z nich si lze předplatit. 

Předplatitelé týdeníku Kroměřížska mají možnost při splnění určitých podmínek inzerovat 

zdarma. Pro komerční objekty je stanovena cena 80Kč za jeden řádek (= 22znaků) + 40Kč za 

každý další započatý řádek.  

Kroměřížský deník má dány ceny za 1mm sloupce, přičemž jeden sloupec má 43mm, 

dva sloupce 90mm, tři sloupce 137mm, čtyři 184mm, pět 231mm a šest 278mm. Mezera mezi 

jednotlivými sloupci je 4mm. Ceny v deníku rozdělujeme na ceny základní (pro klienty, kteří 

využívají pro nákup plochy zprostředkovatele) a lokální (pro zadavatele inzerce bez 

zprostředkovatele). Cena základní za 1mm sloupce je pondělí-čtvrtek + sobota 5Kč a v pátek 

9Kč, lokální cena pondělí-čtvrtek + sobota 4Kč/1mm a v pátek 8Kč/1mm. 

Naše adresa je rovněž týdeníkem, který nabízí možnost inzerce jak v samotných 

novinách (obrázek č. 4.1), tak v příloze Naše TV (obrázek č. 4.2). Ceny se odvíjí i od počtu 

opakování inzerátu, 2-5x opakování 25% sleva, 6-10x opakování 35% sleva, 11-14x 

opakování 40% sleva a 15x opakování 50% sleva. Naše adresa je také jediným periodikem na 

kroměřížsku, který nabízí takzvaný konfigurátor reklamy, který umožňuje vytvoření vlastního 

atypického inzerátu jakéhokoliv tvaru s libovolně vloženým textem.  
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Obrázek č. 4. 1 Ceník inzerátů periodika Naše adresa 

 

Zdroj: http://obchod.naseadresa.cz/download/letak_A3_Kromeriz.pdf 

 

Obrázek č. 4. 2 Ceník inzerátů periodika Naše adresa - TV program 

 

Zdroj: http://obchod.naseadresa.cz/download/letak_A3_Kromeriz.pdf 

• Časopisy 

Na kroměřížsku lze samozřejmě zakoupit jakýkoliv časopis, avšak všechny jsou zcela 

nevhodné pro účely kampaně v jediném regionu, protože nedochází ke správnému zasažení 
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cílové skupiny obyvatel.  

 

Specifická média  

 

City light vitrína je osvětleným reklamním nosičem, který má velmi dlouhou dobu 

působení a jeho velkou výhodou je opakovaný zásah cílové skupiny. V Kroměříži je vitrína 

instalována v prostorách vlakového nádraží, pronájem její plochy (118,5x175cm) stojí 

6 800Kč na měsíc. V prostorách autobusového nádraží je možnost pronájmu pevných 

reklamních ploch na zábradlí (2,0x0,52m) za 250Kč/měsíc a plochy na nástupištích 

(4,4x1,7m) za 1 250Kč/měsíc.  

 

Majitelé městské hromadné dopravy a linkových autobusů KRODOS pronajímají 

plochy autobusů k reklamním účelům. Pronájem plochy autobusu (při zachování původní 

barvy autobusu – použití samolepicích folií) stojí - jednotlivé výlepy 1 100Kč/m2/měsíc a 13 

200Kč/m2/rok, polepy na zadním skle 1 500Kč/měsíc a 18 000Kč/rok, celá pravá nebo levá 

strana vozidla 1 700Kč/měsíc a 20 400Kč/rok a celé vozidlo 3 300Kč/měsíc a 39 600Kč/rok.  

Pronájem reklamních ploch nabízí také Hokejový klub Kroměříž, místo na 

mantinelech stojí od 10 000Kč dle velikosti reklamy, je možnost také umístit reklamu na 

dresy hráčů. Tyto ceny se pohybují od 20 000Kč dle velikosti reklamy a jejího umístění. Je 

možná i reklama na ledové ploše, tato se pohybuje od 50 000Kč. Všechny ceny jsou uvedeny 

za roční pronájem.  

V současné době je také velkým hitem pronajímat jako reklamní plochu zeď 

nemovitosti či poskytnout k polepu osobní automobil. Ve městě Kroměříž jsou k dispozici 

dvě plochy na štítových stěnách nemovitostí, jedna na ulici Skopalíkova směrem k nádraží a 

centru města (cena 1 800Kč/měsíc) a druhá na ulici Obvodová v blízkosti supermarketu 

Kaufland (cena 4 000Kč/měsíc). Ceny reklam a polepů na osobních automobilech jsou věcí 

dohody, záleží na typu vozu, s tím související velikosti reklamy a na počtu ujetých kilometrů. 

 

Tisk letáčků, vizitek, plakátů a výrobu PVC tabulí a vlajek zajišťuje množství 

grafických dílen a tiskáren. Pro potřebu diplomové práce jsem kontaktovala (emailem či 

osobně) kroměřížské dílny a tiskárny, abych mohla zhodnotit cenové relace výroby 

reklamního materiálu. Cena černobílého tisku formátu A4 se pohybuje v rozmezí od 1,50Kč-



 64 

3Kč, barevný tisk A4 od 8Kč-20Kč, cena vizitek od 1,50Kč-8Kč. Výroba PVC tabulí a vlajek 

je ve shodné cenové relaci, a to 1 500Kč až 2 000Kč za formát 150x100cm a záleží na kvalitě 

dodaných podkladů (při nekvalitním podkladu se zvyšuje čas strávený u počítače při jeho 

úpravě a tím i náklady). Cena řezané reklamy (polepy aut, výloh, reklamní poutače, 

transparenty) stojí od 0,10Kč/cm2 do 0,70Kč/cm2, malba na fasádu pak od 500Kč/m2 (cena 

nezahrnuje režijní náklady a pronájem lešení) a výroba billboardů 850Kč-1 250Kč/m2. Při 

tisku i výrobě tabulí a plakátů vždy záleží na technice výroby, použitých barvách, množství 

zboží a kvalitě podkladů.  

 

Internetová reklama  

Reklamu na webových stránkách je schopný udělat téměř kdokoliv „počítačově 

zdatný“, v reklamních agenturách je tato služba samozřejmá. I samotné firmy umožňují 

reklamu na svých webových stránkách, např. výše zmíněné rádio Kiss publikum. Novinkou 

v jeho nabídce je možnost zařadit svoje základní údaje na webové stránky rádia (název firmy, 

popis činnosti a kontakt + mapa umístění prodejny + logo + prolinkování na home page). 

Nabídka je koncipována na 12 měsíců, podmínkou je fakturace pololetně předem. Cena je 

500Kč měsíčně + DPH. 

Možnost reklamy je i na webových stránkách týdeníku Naše adresa, kde se průměrná 

cena pohybuje okolo 50 haléřů za 1 zobrazení. Prezentace firem je možná i na webových 

stránkách hokejového klubu.  

 

 

Navrhovaná reklamní kampaň pro sportovní centrum Zapletal  

 

Pro zviditelnění sportovního centra Zapletal a jeho služeb a pro zvýšení návštěvnosti 

bych navrhla mix finančně dostupných reklamních materiálů. Nejlepším způsobem je 

bezesporu oslovení reklamní agentury, která vyslechne, jakých cílů chce klient dosáhnout, 

v jakém finančním rozsahu, navrhne kampaň a poté ji i zrealizuje. Tato možnost je sice 

nejjednodušší, ale také finančně náročná, protože do kampaně je zahrnuto nejen vytištění a 

vyhotovení reklamních materiálů, ale také čas strávený vymýšlením kampaně a zpracováním 

návrhů na počítači.  
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Z výsledků dotazníkového průzkumu vyplynulo, že sportovní centrum Zapletal 

navštěvuje 18% respondentů ze všech dotázaných a 48% dotázaných nenavštěvuje žádné 

kroměřížské sportcentrum (viz tabulka č. 4.2 a graf č. 4.3), což je velmi vysoké procento a tito 

lidé jsou pro nás potenciálními klienty, které by bylo možné přilákat. Pro potřebu kampaně je 

důležité zjistit, co by tyto spotřebitele přimělo k návštěvě a proto se i tato otázka v dotazníku 

objevila a k jejímu zodpovězení mohli respondenti použít více variant. Velkému počtu 

respondentů (téměř třetina) vadí příliš vysoké ceny za nabízené služby, další by uvítali 

ukázkové hodiny zdarma a pánové by zavítali do sportovního centra kvůli horolezecké stěně 

nebo laserové střelnici.  

Vzhledem k tomu, že jedinou „reklamou“ jsou jen malé černobílé letáčky s nabídkou 

služeb v recepci, uvažovala bych o rozšíření těchto propagačních materiálů a o motivaci 

zaměstnanců tyto letáčky nabízet. Od dubna letošního roku je v nabídce také nové cvičení 

zumba (pohyb podobný aerobicu a latinskoamerickým tancům), které rovněž není moc 

propagované. 

K tomuto účelu bych využila nabídky tiskárny TEMPO, která poskytuje nejlevnější 

tisk ve městě a zhotovení černobílých letáků s nabídkou vyjde na 3Kč/kus při formátu A4 a 

barevné 8Kč/kus při formátu A4. Rozpis cvičení se vejde na formát A5, tudíž jeden letáček 

vyjde na 1,50Kč. Dalším tiskem bych propagovala právě „nastupující“ zumbu, na kterou bych 

nechala zhotovit barevný leták, také formátu A5, abych upoutala pozornost. Černobílé letáky 

bych nechala vytisknout zhruba v množství 1000 kusů A4, tudíž 2000 kusů letáků s nabídkou 

a 100 kusů A4 respektive 200 kusů A5 barevných letáků s nabídkou zumby. V současnosti je 

také velká poptávka studentů po brigádách, v Kroměříži se brigády spojené s roznosem letáků 

platí v rozmezí 50Kč-60Kč/hodina a i já bych využila těchto služeb k roznosu letáků 

v přilehlých částech města, které jsou sportovnímu centru nejblíže. Letáky s nabídkou zumby 

bych ponechala na recepci a dávala každému klientovi, který navštíví jakoukoliv hodinu. 

Průběžnou sumu vynaloženou na tisk a roznos letáků uvádím v tabulce (tabulka č. 4.8). 
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Tabulka č. 4. 6 Cena tisku a roznášky letáků 

 

 kusů cena v Kč celkem 
černobílé letáky 1000 3 3000 
barevné letáky 100 8 800 
        
počet studentů čas/hodin celkem hodin 1hodina=50Kč 

4 4 16 800 
        

    celkem Kč 4600 

Zdroj: vlastní 

S přihlédnutím k vysokému počtu odběratelů novin bych zaměřila pozornost také na 

opakovanou inzerci právě v některém ze jmenovaných periodik. Vzhledem k tomu, že nám 

jde především o zviditelnění „značky“, využila bych možnosti atypické reklamy v týdeníku 

Naše Adresa. Ostatní noviny umožňují pouze obyčejný inzerát, který je sice levnější 

variantou, ale ve velkém množství ostatních inzerátů je lehce přehlédnutelný a nedosáhneme 

tak žádoucího efektu propagace. Atypická inzerce v rozsahu cca 15x5 centimetrů vychází na 

cenu 2 944Kč bez DPH, tzn. 3 533Kč. Kdybychom inzerovali dva týdny po sobě, získali 

bychom slevu 25%, tudíž bychom místo 7 066Kč zaplatili jen 5 299Kč. 

V mediálním mixu bych rovněž využila propagace v rozhlase, ze tří vytipovaných 

celorepublikových rádií mi bylo mediálním konzultantem navrženo rádio Frekvence 1, které 

nejlépe vystihuje cílovou skupinu nejčastěji navštěvující sportovní centra a to lidi ve věku 15-

30let. Ve Zlínském regionu stojí vysílání 1 spotu na Frekvenci 1 200Kč v době od 6:00-9:00 

hodin ráno. Pro větší medializaci bych využila i regionálních rádií, Kiss Publikum je dražší 

variantou, vysílání 1 spotu stojí v ranních hodinách 6:00-9:00 600Kč. Jako podnikatel bych 

ovšem zkusila kontaktovat mediálního konzultanta Kiss publikum, který má v popisu práce 

nabízet akční nabídky podnikatelským subjektům. V těchto nabídkách obvykle vyjde vysílání 

1 spotu na cca 200Kč. Levnější verzí by mohlo být rádio Zlín, které v době 6:00-7:00 vysílá 1 

spot za 275Kč a 7:00-9:00 1 spot za 410Kč. I kdybychom se rozhodli pro vysílání ve více 

rádiích, spot by mohl být vyroben jen jeden. Výroba spotu se odvíjí od zvukových efektů, 

množství použitých hlasů a tak dále, v průměru výroba jednoho „obyčejného“ spotu 

s jednoduchým dialogem a hudbou vyjde na cca 3 000Kč + DPH a cena za autorská práva cca 

1 500Kč včetně DPH (viz tabulka č. 4.9). Pro propagaci tedy navrhuji dvě varianty, dražší 

variantu „A“, kdy bychom spojili reklamu na Frekvenci 1 a Kiss Publiku (viz tabulka č. 4.10) 

a levnější variantu „B“ s vysíláním spotů na Frekvenci 1 a Rádiu Zlín (viz tabulka č. 4.11). 
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Pro lepší zaregistrování spotů koncovým spotřebitelem bych nechala vysílat spoty denně po 

dobu 1 měsíce v době od 6:00-7:00, tedy v době, kdy nejvíce lidí dojíždí do práce.  

Tabulka č. 4. 7 Cena výroby rozhlasového spotu 

 

Výroba 30s 
spotu/Kč 20%DPH Autorská práva/Kč 

3000 600 1500 

  Celkem Kč 5100 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 4. 8 Varianta A 

 

 Cena/Kč/1spot Cena/Kč/měsíc 
Frekvence1 200 6000 
Kiss publikum 600 18000 

 Celkem Kč/měsíc 24000 

 Celkem Kč/měsíc+DPH 28800 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 4. 9 Varianta B 

 

 Cena/Kč/1spot Cena/Kč/měsíc 
Frekvence1 200 6000 
Rádio Zlín 275 8250 
  Celkem Kč/měsíc 14250 

  Celkem Kč/měsíc+DPH 17100 

Zdroj: vlastní 

Po zpracování do tabulek lze vidět, že varianta „A“ je pro nás nepřijatelná, protože na 

kampaň máme pouze 30 tisíc korun a v tomto případě bychom jen za reklamu v rádiu zaplatili 

necelých 29 tisíc korun, proto nadále s touto variantou operovat nebudeme. 

Dalším místem vhodným k propagaci je, dle mého názoru, zimní stadion ve městě 

Kroměříž, který také nabízí reklamní plochy k pronájmu. Vzhledem ke sportovnímu prostředí 
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je ideálním místem pro vylepení plakátu, který na mantinelu uvidí nejen všichni sportovci, 

kteří budou na ledě, ale také všichni fanoušci, kteří se přijdou podívat na hokejová utkání. 

Plakát také uvidí všichni, kteří přijdou kdykoliv na bruslení veřejnosti a rodiče, kteří mají 

možnost své děti přihlásit do školky bruslení a často své děti na bruslení doprovázejí. Cena 

pronájmu mantinelu je od 10 000Kč ročně. Výroba plakátu velikosti 80x140cm, který je na 

mantinel potřeba, by u firmy Stojaník stála 1 120Kč. 

Nejdůležitější součástí propagace jsou kvalitní internetové stránky. Sportcentrum 

Zapletal sice webové stránky má, ale dodnes některé sekce nejsou hotové, stránky jsou pozdě 

aktualizovány a nepoutají na nové služby, což považuji za velký nedostatek. Je proto důležité 

postarat se o následnou údržbu webových stránek. Cena této služby může být různá, protože 

závisí na mnoha faktorech, jako například na rozsahu webu, grafické náročnosti, na frekvenci 

požadavků zadavatele a podobně. Registrace domény stojí zhruba 260Kč/rok a webhosting od 

500Kč/rok. Aktualizace webových stránek je účtována podle hodin, které administrátor stráví 

jejich údržbou, hodinová sazba se pohybuje od 200Kč za hodinu. Po konzultaci s odborníkem, 

který práci na stávajících web stránkách (dodělání sekcí, které chybí a aktualizace cvičení) 

vyhodnotil na cca hodinu práce, bych doporučovala dodělání a v průběhu následujícího 

měsíce ještě jednu aktualizaci, což by vyšlo na cca 400 Kč. 

Jak jsem již výše zmínila, částka, kterou by sportcentrum Zapletal bylo ochotno 

vynaložit na reklamní kampaň je 30 000Kč. Z následující tabulky (tabulka č. 4.12) lze vyčíst 

soupis mnou navržených propagačních opatření. 

Tabulka č. 4. 10 Cena mediálního mixu sportovního centra Zapletal (vysílání rozhlasu 

30 dní) 

  Cena v Kč "B" 
Letáky 4600 
Noviny 5299 
Rádio 30 dnů 22200 
Mantinel na stadionu 10000 
Výroba plakátu 1120 
Web stránky 1160 

Celkem 44379 

Zdroj: vlastní 

 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná varianta je dražší než přípustná cena, je třeba 

zaměřit se na zlevnění některých z navržených opatření. Mohli bychom stlačit cenu za 
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vysílání spotů v rádiích na polovinu, tím pádem by délka vysílání byla 15 dní, což je také 

dostatečný čas na oslovení zákazníků a ceny by se tímto opatřením výrazně snížily (tabulka č. 

4.13). 

Tabulka č. 4. 11 Cena mediálního mixu sportovního centra Zapletal (vysílání rozhlasu 

15 dní) 

 

 Cena v Kč "B" 
Letáky 4600 
Noviny 5299 
Rádio 15 dnů 11100 
Mantinel na stadionu 10000 
Výroba plakátu 1120 
Web stránky 1160 

Celkem 33279 

Zdroj: vlastní 

Jak můžeme vidět v předchozí tabulce, stlačením doby vysílání na polovinu se 

dostáváme na částku 33 279Kč. Varianta „B“ nyní přesahuje limit jen o 3 279Kč. V tomto 

případě by záleželo na rozhodnutí sportovního centra, zda je ochotno tuto variantu akceptovat 

a zaplatit ji a pokud ne, musela by se udělat další opatření ke snížení ceny. 

Vyhodnocení úspěšnosti reklamní kampaně 
 

Pokud jmenované sportovní centrum přijme návrh reklamní kampaně a následně ji 

zrealizuje, bude potom na něm, aby po uplynutí určitého časového horizontu zhodnotilo 

dopady a výsledky kampaně. Z vyhodnocení výsledků si pak musí ujasnit, zda došlo ke 

splnění vytyčených cílů, popřípadě, kterých chyb se v budoucnu vyvarovat nebo které části 

kampaně naopak zachovat. 

4.2 Postup při realizaci reklamní kampaně sportcentra Paráda 

 

Definice cílů kampaně  
 

 Cílem reklamní kampaně ve sportovním centru Paráda je zvýšení návštěvnosti aktivity 

bowling především v pracovních dnech. Samotný bowling se v Kroměříži nachází na několika 

místech a sportovní centrum v důsledku vyšší konkurence zaznamenává úbytek klientů. 
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Stanovení finančního rozpočtu 
 

Poté, co jsem sportovní centrum navštívila a konzultovala svoji nabídku na vytvoření 

kampaně v rámci diplomové práce, mi bylo nabídnuto vytvoření kampaně pro aktivitu 

bowling, která se potýká s nižší návštěvností než ostatní aktivity. Celkovou reklamní kampaň 

vedení nepožadovalo a to z toho důvodu, že spolupracují s regionálním týdeníkem, ve kterém 

pravidelně inzerují a také proto, že ostatní aktivity jsou vytížené a nechtějí dělat kampaň pro 

zvyšování návštěvnosti u aktivit, kde mnohdy ani neuspokojí poptávku. 

 

Na reklamní kampaň mohu použít částku 5 tisíc korun, přičemž vedení sportovního 

centra nechce propagaci v tisku, jelikož již spolupracuje s týdeníkem Kroměřížska. 

 

Charakteristika cílové skupiny 
 

Cílovou skupinou jsou titíž lidé jako u sportovního centra Zapletal, všichni, kteří mají 

rádi sport a aktivní trávení volného času a ti, kteří sportem relaxují. Častějšími návštěvníky na 

Parádě jsou ženy, nejpočetnější skupinou pak ty, které jsou ve věkové kategorii 21-30 let. 

 

Stanovení požadavků na kampaň 
 

Požadavkem sportcentra je vytvoření kampaně pro bowling tak, aby se zvýšila jeho 

návštěvnost. Chceme přilákat zákazníky jakéhokoliv věku, nejen jednotlivce a skupiny či 

rodiny, ale zaměřím se také na firmy, které by mohly pořádat firemní turnaje a občas tak 

věnovat jedno dopoledne aktivitám zaměstnanců. 

 

Volba médií, mediální mix  
 

Pro účely této kampaně je zcela zbytečné oslovit jakoukoliv televizní stanici, nebyla 

by zasažena požadovaná cílová skupina a vysílání by nemělo žádoucí efekt. Navíc při 

zadaném rozpočtu je to nereálné, není dostatek peněz ani na natočení jednoho spotu, natož na 

jeho vysílání. 

Rovněž by žádoucí efekt neměla ani reklama v rádiu, kdyby byl natočen jednoduchý 

spot, který by obsahoval pozvánku a základní informace, i tak by celková cena spotu byla cca 

3 500Kč a na vysílání by zůstalo 1 500Kč, což je velmi malá částka na to, abychom mohli 

udělat dlouhodobější kampaň. 
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 Při stávajících podmínkách a požadavcích na kampaň, jsem se rozhodla opět pro 

letáky, které jsou, dle mého názoru, účinné, pokud jsou kvalitně zpracované a upoutají 

pozornost. Jak jsem již výše zmínila, zaměřila bych se také na oslovení firem, které by mohly 

pořádat ve sportovním centru firemní turnaje. Pro tyto účely jsem vytvořila seznam 100 firem 

v Kroměříži a jeho nejbližším okolí (viz příloha č. 2), do kterých by letáky byly doručeny.  

Letáky bych nechala opět vytisknout v tiskárně TEMPO v Kroměříži, kde tisk jedné barevné 

strany A4 stojí 8Kč, při počtu 100Ks barevných letáků je celková cena 800Kč. Samozřejmě 

by bylo potřeba tyto letáky do firem roznést, opět bych využila služeb studentů. Troufám si 

odhadnout, že při počtu dvou studentů, přičemž každý má na roznos 50 letáků, je v jejich 

moci roznést je do příslušných firem za 4 hodiny a při platbě 70Kč/hodina by celková částka 

vyplacená za tuto službu činila 560Kč.  

 Pro oslovení co největšího počtu potenciálních klientů za minimální náklady jsem se 

rozhodla umístit reklamu na autobusovém nádraží v Kroměříži, kde je vysoká frekvence 

pohybu lidí každý den. Cena za pronájem reklamní plochy 2x0,52m na měsíc je 250Kč, 

výroba takto velkého transparentu by u firmy Stojaník stála 1 040Kč (sazba 0,10Kč/cm2). 

Posledním krokem by bylo vylepení reklamy na městskou hromadnou dopravu (nejlépe 

nejfrekventovanější linky číslo 4 nebo 6, která jezdí okružní jízdy skrz celou Kroměříž), kde 

cena za pronájem 1m2 je 1 100Kč. Výroba polepu by u firmy Stojaník stála 1 000Kč.   

 
Tabulka č. 4. 12 Cena mediálního mixu sportovního centra Paráda 

 

  Cena v Kč 
Letáky 800 
Roznos letáků 560 
Výroba transparentu 1040 
Výroba polepu 1000 
Plocha na nádraží 250 
Plocha na autobusu 1100 
    

Celkem 4750 

Zdroj: vlastní 

Jak je vidět z tabulky (tabulka č. 4.14), cena všech navržených opatření je 4 750Kč, 

což je v zadaném limitu. V současnosti sportcentrum Paráda nabízí bowling za 99Kč/hodina 

za jednu dráhu od pondělí do čtvrtku a 150Kč za dráhu od pátku do neděle. Pokud bychom 

firmám udělali akční nabídku např. 160Kč za obě dráhy na hodinu v době od pondělí do 
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čtvrtku a na tuto nabídku by reagovala třetina oslovených firem, vrátily by se nám vložené 

investice zpět.  

Vzhledem k tomu, že reklama na nádraží a na autobusu bude vylepena celý měsíc a za 

tuto dobu opakovaně osloví celou řadu lidí, je předpoklad, že lidé budou na novou levnější 

nabídku reagovat.  

I kdyby na nabídku nezareagovala žádná z oslovených firem, ale kampaň by oslovila 

jednotlivce a návštěvnost bowlingu ve sportcentru by dosáhla 50% denně (cca 7 hodin), což 

není nereálné, peníze vložené do kampaně by se vrátily zpět za jeden týden. 

 

Vyhodnocení úspěšnosti reklamní kampaně 
 

Nelze hodnotit výsledky kampaně před jejím započetím, tudíž vyhodnotit splnění cílů 

musí sportovní centrum po skončení doby jejího konání. Z výsledků lze vyčíst, zda kampaň 

měla či neměla požadovanou úspěšnost, zda bylo dosaženo zadaných cílů a pokud ne, jaké 

byly chyby, kterých bude potřeba se do budoucna vyvarovat.  
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5 Shrnutí výsledků 

 
Úbytek klientů sportovního centra Zapletal je dlouhodobým procesem. Sportovní 

centrum bylo prvním a jediným sportovním zařízením v okolí, ve kterém si mohli lidé zahrát 

squash či jít zacvičit apod., což přilákalo dostatek klientů a sportcentrum dlouhou dobu 

spoléhalo na fakt, že nemá konkurenci (ve městě existovaly možnosti spinningu nebo cvičení 

aerobicu v tělocvičně, ale vše bylo jen iniciativou soukromých jednotlivých osob nebo 

malých fitcenter). Od počátku vzniku mělo sportovní centrum jen malé letáčky s nabídkou, 

které jsou volně položené u recepce a u příjezdové cesty před budovou je plastová tabule cca 

1x1 metr. Žádný jiný systém propagace sportovní centrum nemělo a nemá. V době nástupu 

konkurenčního centra Paráda neudělalo vedení sportovního centra Zapletal žádné další kroky 

k rozšíření své prezentace a propagace svých služeb a v časovém horizontu jednoho, dvou let 

jej Paráda předčila v nabídce a přilákala množství klientů.  

 

Již od počátku nabízí Paráda své služby o něco málo levněji a také velmi rychle rozvíjí 

nabídku služeb. K původní nabídce squashe a solária rychle přidali ricochet, bowling, 

posilovnu a v posledním roce také nabídky cvičení aerobicu a badminton. Paráda se také 

rychle přizpůsobuje poptávce a trendům, novinkou je fitbox, jumping, golf a H.E.A.T. 

Sportovní centrum Zapletal téměř nereaguje na současné trendy, přitom veškeré cvičení není 

náročné na prostory a neexistuje nejmenší důvod, proč do nabídky nepřidat onen zmíněný 

fitbox a různá jiná cvičení. Od počátku dubna je zde novinkou možnost cvičení zumby, což je 

nový styl cvičení, ale místo, aby toto cvičení hojně propagovali a lákali nové klienty, narazila 

jsem na něj v rozpisu „náhodou“. Dle mého názoru je to velká škoda, protože toto cvičení je 

velmi příjemné pro ženy, které mají rády tanec, chtějí zhubnout či si jen netradičně 

„zasportovat“ a zumba se stává velmi populární a mohla by přilákat více zákaznic. Dalším 

nedostatkem sportovního centra Zapletal je nevyužití databáze klientů. Není nic jednoduššího 

než požádat o email klienty a zeptat se, zda mají zájem o pravidelné zasílání informací a 

novinek. Většina zákazníků by tuto nabídku jen uvítala, kdyby v pohodlí domova otevřeli 

email a věděli o veškerém dění, novinkách i změnách cen. Přes emaily lze pravidelně 

kontaktovat stávající zákazníky, kteří by mohli na nové aktivity zvát známé.  

 

Sportovní centrum Paráda takto pravidelně informuje stávající zákazníky a z vlastní 

zkušenosti vím, že popis činností, fotografie i rozpis lekcí zasílané v emailu mě zaujme a 

navíc Paráda pořádá ukázkové hodiny zdarma každé nové lekce v nabídce, na kterou se mohu 
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přihlásit a jít ji vyzkoušet. Tento systém by například pomohl i propagaci zmiňované zumby, 

nejen že téměř nikdo nevěděl, že se lekce koná, ale kdyby se dopředu propagovaly ukázkové 

hodiny zdarma, jistě by přišlo dostatek lidí. 

Na reklamu a propagaci netřeba vynakládat vysoké finanční částky, v případě 

sportovního centra Zapletal by stačily zmiňované ukázkové hodiny zdarma, aby se klienti 

mohli přijít podívat a inzerce v novinách o nabídce služeb. Největší chybou je, že se stále 

nesnaží nijak zviditelnit a svým přístupem ztrácí i klienty, kteří si chodí občas zacvičit. 

Bohužel nabídka také nedosahuje kvalit Parády, nemluvě o chování personálu a lektorů. 

Obě vytvořené reklamní kampaně nelze srovnávat, každá je vytvořena na míru podle 

požadavků. Sportovní centrum Zapletal požadovalo vytvoření celkové kampaně, aby se 

zvýšilo povědomí o sportcentru  a jeho návštěvnost a Paráda naopak požadovala jen 

zviditelnění a zvýšení návštěvnosti bowlingu. 

V dnešní době ekonomické krize ani jedno z oslovených center nechtělo vynakládat 

příliš velké prostředky na reklamní kampaň a ani jedno z nich o vytvoření kampaně 

neuvažovalo. Sportovní centrum Paráda proto, že je relativně dost vytížené a stěží uspokojuje 

současnou poptávku, navíc pravidelně inzeruje v regionálním týdeníku a i jeho další 

propagace (www stránky, letáky, PVC tabule) je účinná. Důvody sportovního centra Zapletal 

mi bohužel až tak jasné nejsou, jak jsem již několikrát zmínila, jeho propagace je velmi malá, 

můžeme tedy pouze spekulovat, zda je to v důsledku finančních problémů nebo jsou k tomuto 

kroku důvody jiné. 
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6 Závěr 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vytvoření reklamních kampaní pro sportovní 

centra ve městě Kroměříži na základě požadavků jejich managementu. Obě sportovní centra 

se svým způsobem potýkají s úbytkem klientů, sportovní centrum Zapletal má celkově nízkou 

návštěvnost a sportovní centrum Paráda zaznamenala pokles návštěvnosti aktivity bowling. 

 

V diplomové práci jsem stručně charakterizovala obě sledovaná kroměřížská 

sportovní centra a poté na ně podrobně aplikovala marketingový mix 7P, SWOT analýzu a 

následně provedla jejich vzájemnou komparaci. Dále jsem popsala tvorbu reklamní kampaně 

a postup při její realizaci. Poté jsem rozepsala média dostupná na kroměřížsku a navrhla, 

v rámci daného finančního omezení, vhodné mediální mixy pro obě sportcentra. 

 

Při vypracovávání své diplomové práce jsem kontaktovala nejen obě sportovní centra, 

ale také různá média, která na kroměřížsku působí a obešla jsem všechny tiskárny a grafické 

dílny. Narazila jsem na řadu překážek v podobě velké neochoty poskytovat informace, musela 

jsem opakovaně kontaktovat některé osoby a i tak se mi nepodařilo získat všechny informace. 

 

I přesto jsem přesvědčena, že se mi podařilo dosáhnout vytyčeného cíle mé diplomové 

práce a věřím, že mnou navržené kampaně jsou reálné a jejich realizace by přinesly 

sportovním centrům prospěch.  
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Seznam zkratek 

 

aj.    a jiné 

apod.    a podobně    

atd.    a tak dále 

cca    circa 

např.    například 

tzn.    to znamená 

tzv.    takzvaně 

APRA    Asociace Public Relations Agentur 

DPH    daň z přidané hodnoty 

ISIC    International student identity card 

MHD    Městská hromadná doprava 

PR    Public relations 
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Příloha č. 1 
 
Milí respondenti, 
dovolte, abych Vás tímto požádala o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky poslouží 
jako podklad k vypracování mé diplomové práce na téma Reklamní kampaň sportovního 
zařízení. Dotazník je zcela anonymní a na jeho vyplnění nepotřebujete více než 5 minut. 
Odpovědi prosím zaškrtněte. 
 
Předem Vám za Váš čas a ochotu při spolupráci děkuji. 
Bc. Absatzová Ivana 
 

 

1. Jste:   
 Muž 
 Žena 
  
 
2. Věk 
 Do 20 let 
 21-30 
 31-40 
 41-50 
 51 a více 
 
 
3. Které sportcentrum ve městě Kroměříž navštěvujete? (vyberte pouze nejčastější 
variantu) 
 Paráda  
 Zapletal 
 Žádné 
 
4. Jaké jsou důvody vaší návštěvy sportcentra? (lze zaškrtnout i více možností) 
 
 Vyhovující nabídka služeb 
 Vyhovující cena 
 Kvalitní instruktoři 
 Využívám jen doplňkových služeb (kosmetika, solárium, kadeřnice, masáž apod.) 
 Příjemný personál  
 Redukce hmotnosti a tvarování těla 
 Aktivní setkání s přáteli  
 Dobrá dostupnost MHD 
 Kvalitní sportoviště 
 Jiné (uveďte)……. 
 
 

 

 

 

 

 



5. Jak často navštěvujete sportcentrum?  
 
 Méně než 1x měsíčně 
 1-3x měsíčně 
 4-8x měsíčně 
 9 a vícekrát za měsíc 
 
 
6. Z jakého důvodu nechodíte do sportcentra? (pokud navštěvujete sportcentrum, otázku 
přeskočte), (lze zaškrtnout i více možností) 
 
 Chodím jinam, věnuji se jiným aktivitám (plavat, bowling, tenis, inline, kolo…)  
 Vysoká cena  
 Nejsem sportovec  
 Nelíbí se mi jejich nabídka  
 Jiné  
 
 
7. Jaké by mohly být důvody Vaší případné návštěvy sportcentra? (pokud navštěvujete 
sportcentrum, otázku přeskočte), (lze zaškrtnout i více možností) 
 
 Levnější nabídka služeb 
 Dobré doporučení od přátel 
 Horolezecká stěna 
 Šipky 
 Hodiny vedené VIP osobností (např. aerobic s Hankou Kynychovou, Olgou Šípkovou..) 
 Laserová střelnice 
 Ukázková hodina zdarma 
 Redukce hmotnosti a tvarování těla 
 Jiné (uveďte)…………. 
 
 
 
 
 



Příloha č.2 

1. Okresní sdružení hasičů Kroměříž 

2. Policie ČR – Územní Odbory Kroměříž 

3. Městská policie Kroměříž 

4. Kroměřížské technické služby, s.r.o.  

5. Městský Úřad Kroměříž 

6. Dům kultury Kroměříž 

7. KMOTR - Masna Kroměříž a.s. 

8. Kroměřížská nemocnice, a.s. 

9. Kromexim Material Handling ČR, a.s 

10. Walker Pilana Magnetics, spol. s.r.o. 

11. Prima, komanditní společnost 

12. Horma – drátěný program 

13. EMEA, s.r.o. 

14. AUTTEP, spol s.r.o. 

15. ELTEK, spol s.r.o. 

16. GRAFICO, s.r.o. 

17. IBS – Engineering, s.r.o. 

18. I.S.FOND, spol s.r.o. 

19. KONEXPO automatizační systémy, s.r.o. 

20. KS Cert, s.r.o. 

21. KORD CZECH, s.r.o. 

22. LESTE TECHNOLOGY, s.r.o. 

23. LIFT SYSTEMS, s.r.o.  

24. marketing4you, s.r.o. 

25. MIX TECHNOLOGIE, s.r.o. 



26. NEKO Kroměříž, spol. s r.o.  

27. P & L, spol. s r.o.  

28. Syman, spol. s r.o.  

29. NATIS, s.r.o.  

30. SAV CZECH, spol. s r.o.  

31. SEALL, v.o.s.  

32. AGROTERNO s.r.o. Kroměříž  

33. AIRTRADE, s.r.o.  

34. APICON, s.r.o.  

35. BREVIL, export - import, spol. s r.o.  

36. DEGAS, s.r.o.  

37. EUROFORM, a.s. 

38. FORT - GASTRO, s.r.o.  

39. Gistech, s.r.o.  

40. GOTTSCHOL ALCUILUX CZ, spol. s r.o.  

41. HNS mechanix, s.r.o.  

42. INDUSTRING, spol. s r.o.  

43. InTeO, s.r.o.  

44. KROMTRANS, spol. s r.o.  

45. Max Portman, s.r.o.  

46. Modikov, s.r.o.  

47. NVB LINE, s.r.o.  

48. PHARMIX, s.r.o.  

49. Prodos, spol. s r.o.  

50. PROFIS, veřejná obchodní společnost 

51. SEPIO, spol. s r.o.  

52. TOSHULIN, a.s.  



53. CHALLENGE PT (Czech), s.r.o. 

54. PILANA MARKET, s.r.o.  

55. ACCORTA INSTITUTE, s.r.o.  

56. LUKROM milk, s.r.o.  

57. Omega CZ spol., společnost s ručením omezeným  

58. Rekaro, s.r.o.  

59. RESTA DAKON, s.r.o.  

60. Stroje JMK, s.r.o.  

61. Stanislav Kytlica - Kominictví 

62. JAKUBEC Consulting, s.r.o. 

63. ALMAROS, s.r.o. 

64. Apis - zateplování oken, s.r.o 

65. V okno, s.r.o. 

66. VPO Protivanov, a.s. 

67. OKNO, spol. s r.o. 

68. ATOL GROUP a. s.  

69. AUTOCENTRUM TOP-CAR, s.r.o. 

70. AUTOEDEN s.r.o. 

71. AUTOSHOP PAULUS s.r.o 

72. Realitní Kancelář Sting, s.r.o.  

73. Realitní kancelář Klíč spol. s r.o. 

74. Betonárna ZAPA beton a.s. 

75. Biopas, spol s s.r.o. 

76. ČSAD Kroměříž a.s. 

77. DOBE - CAR s.r.o. 

78. ERMONTA s.r.o. 

79. FONTÁNA Kroměříž spol. s.r.o 



80. Fornal trading s.r.o. 

81. FRAJT PRO s.r.o.  

82. GENOVA-SERVIS s.r.o. 

83. Hanák nábytek a.s. 

84. Moravastav Kroměříž S.r.o.  

85. HMS - REAL, s.r.o. 

86. INTERIÉR KM s.r.o. 

87. Jazyková agentura Maximum 

88. Jazyková škola Athéna 

89. KOLTICO s.r.o. 

90. KOMOS Kroměříž spol. s r.o. 

91. Brázda Continue, A.s. 

92. Kronex s. r. o. 

93. M Plast spol. s r.o. 

94. Magneton, a.s. 

95. MANĎÁK a. s. 

96. NWT Computer s.r.o. 

97. Okea CS 21 Kroměříž s.r.o. 

98. OPTIMAL INTERIER SERVIS, spol. s r.o. 

99. URBANSTAVBY s.r.o. 

100. TOURTREND s.r.o. 

 


