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1. Úvod 

V mé bakalářské práci se zabývám analýzou a komparací nabídky služeb fitness-center 

v České republice. Vybral jsem fitness-centra ve dvou krajích a provedl podrobnou analýzu a 

následnou komparaci.  

 

První ze sledovaných fitness-center se nachází v Olomouckém kraji, v jednom z největších 

měst v této oblasti- Přerově. Druhé je vybudováno v Jihomoravském kraji, v městě Hodoníně.  

 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu a komparaci dvou fitness-center podle 

zvolených kritérií s důrazem na nabídku služeb. 

 

V teoretické části bakalářské práce se zabývám faktory nutnými k založení živnosti.  

 

V praktické části se věnuji analýze a komparaci všech služeb nabízených fitness-centry, dále 

jsem provedl rozhovor s manažerem klubu, který mi poskytl cenné informace. Důležitou 

součástí bakalářské práce byla také SWOT analýza, pomocí níž jsem přehledně upozornil na 

činitele ovlivňující podnikání. Srovnával jsem úroveň služeb poskytovaných oběma fitness-

centry (množství posilovacích strojů, prostory, sociální zařízení, ceny vstupů a osobní 

trenéry). Spokojenost klientů v obou fitness-center jsem sledoval dotazníkovým šetřením, 

který jsem vyhodnotil a data zpracoval do grafů. 
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2. Teoretické vymezení pojmů 

 

2.1 Sportovní management 

Pojmem sportovní management můžeme chápat způsob uceleného řízení tělovýchovných 

svazů, klubů, spolků, jednot, které alespoň z části berou ohled na podnikatelsky vedené 

chování. Bezvýhradně zde jde řízení v podnikatelském sektoru, jež se zaměřuje jak na výrobu 

a prodej sportovního zboží, tak i na poskytování sportovních služeb. Zahrnují se do téhle 

oblasti také např. fitness-centra. Jelikož se ve sportu pohybuje stále více peněz, musel být pro 

práci s těmito prostředky zaveden management, který kontroluje pohyb finančních prostředků 

v souvislosti s komerčním zájmem, cílevědomým chováním ve sportovní konkurenci, 

vynakládání prostředků na vedení sportovní mládeže. Management využívá nejen manažerské 

funkce sloužící k řízení, jako jsou plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, ale také 

spadá i do oblasti ekonomie, účetnictví, marketingu, financí či práva. [1] 

 

2.2 Marketing ve sportu 

Projevy marketingu ve sportu jsou za poslední roky stále výraznější. Uplatňují ho hlavně 

organizace, které vyrábějí sportovní zboží a poskytují sportovní služby. Objevují se 

marketingové agentury, které shánějí, připravují finance pro sportovní organizace. Finance 

jsou používány na identifikaci a analýzu konkrece, zjišťování přání zákazníků a v neposlední 

řadě také na propagaci nabízeného sportovního produktu. Marketingová činnost je stále 

dokonalejší díky vývoji elektroniky, která ji pomáhá vyhodnocovat účinky sponzorských 

projektů nebo také vytvářet virtuální reklamy apod. [1] 

 

Definice sportovního marketingu je rozebírána hned několika autory. Mezi nejznámější patří 

W. Freyer, B. G. Pitts, D. K. Stotlar, S, Hardy či W. Sutton. 

Například američané B. G. Pitts a D. K. Stotlar uvádějí, že sportovní marketing je: 

 

„Proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci 

sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů 

firmy.“ [9, str. 80] 
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Američtí autoři také prezentují model řízeného marketingu ve sportu. Podle jejich názoru by 

měl sloužit hlavně pro všechny účastníky, kteří se na trhu pohybují z hlediska řízení 

marketingu organizací. [9]  

 

2.3 Obchodní rejstřík 

Obchodní rejstřík je vyřešen velmi podrobně v obchodním zákoníku v jeho obecných 

ustanoveních (hlava III). Lze jej charakterizovat jako veřejný seznam, do kterého se zapisují 

zákonem předepsané náležitosti a veškeré údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních 

složek jejich podniku. Nalezneme zde obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, 

zahraniční osoby a fyzické osoby. Fyzické osoby se zapisují dobrovolně na základě vlastního 

rozhodnutí nebo povinně při splnění určitých zákonem stanovených kritérií: dosáhne-li výše 

jejích výnosů nebo příjmů stanovené částky (v průměru 120 milionů Kč za dvě po sobě jdoucí 

účetní období), provozují-li živnost průmyslovým způsobem nebo ukládá-li jim to konkrétní 

zvláštní předpis. [11] 

 

Mezi další náležitosti patří zejména: obchodní jméno, sídlo, IČ, předmět podnikání, právní 

forma podnikání, statutární orgány, prokura, základní kapitál, vklady společníků a obdobné 

podstatné skutečnosti. V praxi se můžeme setkat s problémem, že podnikatel nezapíše 

skutečné sídlo nebo místo podnikání, odkud je firma řízena, a není tudíž v případě potřeby na 

oficiální adrese firmy k zastižení (např. věřiteli, je-li v pozici dlužníka). Součástí obchodní 

rejstříku je kromě povinných údajů také sbírka listin, které musí podnikatelé doložit. Jedná se 

např. o zakladatelské dokumenty a případné pozdější změny, rozhodnutí o volbě nebo 

jmenování či odvolání nebo jiné ukončení funkce osob, výroční zprávy, smlouva o převodu 

podniku nebo jeho části a mnohé další. [11] 

 

Obchodní rejstřík vedou soudy, označované jako rejstříkové, které jsou k tomu určené opět na 

základě zvláštního předpisu. [11] 

 

Rejstřík je zveřejňován v Obchodním věstníku, což jsou specializované noviny dostupné také 

na internetu. Na rozdíl od živnostenského rejstříku, kde se zapisují přidělená živnostenská 

oprávnění a který má funkci zejména evidenční, má obchodní rejstřík funkci konstitutivní. To 

znamená, že zápisem do něj vznikají právnické osoby, pro které je tato forma vzniku povinná. 
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Pro fyzické osoby rejstřík tuto funkci neplní, jelikož k provozu živnosti jim plně vystačí 

platná živnostenská oprávnění. [11] 

  

2.4 Obchodní společnosti 

V úvodu je nutné vymezit základní pojmy přibližující subjekty národního hospodářství, mezi 

které řadíme také právnické osoby (a tudíž i obchodní společnosti). Zjednodušeně jde o 

společnost několika lidí, která je oprávněna vstupovat do právních vztahů a jednat svým 

jménem. Právnické osoby lze rozčlenit do různých subkategorií: stěžejní část tvoří právě 

obchodní společnosti (viz popsané níže), dále družstva a státní podniky. [7] 

 

Právnické osoby se při podnikání musí řídit mnohdy speciálními zákony, ale ve většině 

případů si vystačí „pouze“ s obchodním zákoníkem, což je speciální norma upravující právní 

vztahy výlučně mezi podnikateli včetně vzniku a podnikání právnických osob. Obecnější a 

rozsáhlejší je občanský zákoník, který zahrnuje právní vztahy mezi občany navzájem, dále 

mezi občany a firmami, ale také mezi firmami vzájemně. Dále by měly mít určitě dostačující 

přehled také v jiných právních náležitostech vztahujících se k oboru: živnostenský zákon 

(pravidla pro udělování živnostenských oprávnění nezbytných k podnikání), zákoník práce 

(pro úpravu a znalost vztahů se zaměstnanci), další řada zákonů ve vztahu k státu (např. 

zákony daňový, celní apod.). [7] 

 

Obchodní společnosti jsou právnickými osobami, které jsou založeny za účelem podnikání a 

dosažení zisku. Základní dělení společností je na osobní a kapitálové v závislosti na určitá 

třídící kritéria: např. zda je stanovena minimální výše základního kapitálu, způsob ručení 

společníků za závazky společnosti a  vyřešení osobní účasti společníků na řízení společnosti. 

Z tohoto vyplývá, že neexistuje pouze jeden typ společnosti, nýbrž se můžeme setkat s 

různými druhy. Každý oplývá jinými charakteristickými rysy týkající se prvotního založení 

nebo dalšími právními úpravami ovlivňující samotný průběh a směr podnikání. Právě tyto 

kritéria hrají nejdůležitější roli ve výběru. [7] 

 

Ani pro založení fitness-center v České republice není tedy stanoven striktní jednotný způsob, 

ale existuje více variant, jak mohou tyto centra vznikat a tak i nadále působit. Vše je otázkou 

svobodné volby podnikání a velmi důležitého primárního rozhodnutí, kterým si může 

společnost připravit vhodné podmínky pro budoucí rozvoj a fungování. Tento krok by se 
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neměl v úplných počátcích opomenout náležitě promyslet kompetentními a zkušenými 

osobami. [7] 

 

Fitness-centra se povětšinou zakládají buď jako společnosti s ručeným omezeným (s.r.o.) 

nebo jako veřejné obchodní společnosti (v.o.s.). Avšak kromě těchto dvou forem můžeme 

využít také akciovou společnost (a.s.) či společnosti komanditní (k.s.). 

Jednotlivé druhy, včetně zmíněných podmínek pro jejich založení, bych chtěl přiblížit v této 

kapitole. [7] 

 

2.4.1 Veřejná obchodní společnost 

Jde o společnost osobní, ve které podnikají alespoň 2 osoby a svou činnost vykonávají pod 

společnou firmou a tudíž i pod společným názvem. Za závazky ručí společně a nerozdílně 

veškerým svým majetkem. Právě tento fakt představuje velkou nevýhodu a mnohdy 

nepodstupitelné riziko, kdy při krachu společnosti může společníci přijít o všechen majetek, 

který vlastní. Společníkem se může stát jakýkoliv fyzická osoba nebo právnická osoba, která 

má povolení vykonávat právě tuto činnost a splňuje podmínky pro členství, obdobně jako 

veškeré podmínky vytyčené právními předpisy. Společnost může být založena pouze na 

základě společenské smlouvy, která musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti, aby 

mohla vstoupit v platnost (např. firmu společnosti, taktéž její zkratku, výčet společníků, 

předmět podnikání či způsob dělení majetku mezi společníky při případném zrušení firmy a 

také rozdělení zisku). Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. [7] 

 

Každý společník má také ve smlouvě stanovená svá práva, mezi která patří stěžejní právo 

veta, podepisování různých smluv či samostatné jednání za společnost. 

 

2.4.2 Komanditní společnost 

Jako jediná ze všech typů se vyznačuje tím, že se v ní prolínají základní znaky osobní a 

kapitálové společnosti. Nelze tedy určit, do jaké „kategorie“ lze tuto výjimečnou společnost 

zařadit. Zakládajícím dokumentem je společenská smlouva (náležitosti a právní předpisy, 

stejně jako den vzniku společnosti, jsou obdobné jako u výše zmíněné v.o.s.). U společníků 

rozlišujeme tzv. komanditisty a komplementáře, kdy třídícím znakem je v tomto případě 

způsob a výše ručení vlastním majetkem za společnost. Komplementáře charakterizuje rys 

společníků z v.o.s., tzn. ručí za závazky společnosti celým svým majetkem a tudíž mají 

výhradní právo vést společnost včetně jejího zastupování ve vnějším prostředí (prezentace 
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firmy, uzavírání smluv atd.). Nazývají se tzv. statutárním orgánem. Naopak komanditisty 

můžeme se svým způsobem ručení přirovnat nejvíce ke společníkovi z s. r. o. Komanditista 

ručí do výše svého v kladu, který musí dosahovat nejméně minimální výše 5 000 Kč. 

Z jednoho pohledu se zdá, že komanditista má výhodu oproti komplementáři, avšak pouze 

týkající se vkladu. Tato skutečnost se kompenzuje se tím, že nemůže aktivně zasahovat do 

chodu podniku, nýbrž může pouze kontrolovat jeho hospodaření. [7] 

 

2.4.3 Společnost s ručením omezeným 

Jako první zástupce z kapitálových společností se nám představuje s.r.o. Jedná se zároveň o 

jeden z nejčastěji v praxi využívaných druhů společností, a to i přesto, že předpisy pro její 

založení jsou složitější než u jejích „kolegyň“. 

 

Je nutnost diferencovat počet společníků - v případě dvou nebo více společníků se firma 

zakládá společenskou smlouvou, a pokud zde figuruje pouze jeden účastník / jedna osoba, 

sepisuje se zakladatelská listina. Minimální výše základního kapitálu, jak již napovídá 

samotné kategorické zařazení, je zakotvena v právních předpisech a činí 200 000 Kč. Ze 

zákona také vyplývá, že každý společník je povinen vložit minimálně 20 000 Kč. Při 

zakládání více společníky platí skutečnost, že minimální splacená částka musí být 100 000 

Kč. U jednoho zakladatele musí být základní kapitál splacen v plné výši. Společníci ručí za 

závazky společně a nerozdílně, ale pouze do výše nesplacených vkladů, nikoliv celým svým 

majetkem. Přímá účast na řízení není pro společníky charakteristická, ale je vyřešena 

zvolením řídících orgánů. [7] 

 

Nejvyšším orgánem v tomto právním celku je valná hromada, která rozhoduje o prioritních 

náležitostech, jako je rozdělování zisku nebo schvalování účetní uzávěrky. 

 

Statutárním orgánem, majícím v pravomoci vedení společnosti, nazýváme jednatele, kteří jsou 

jmenování a odvolávání valnou hromadou. 

 

Na průběžnou činnost jednatelů dohlíží dozorčí rada a informuje nejvyšší valnou hromadu. 

Není zákonem stanovena povinnost jmenování a fungování dozorčí rady, avšak možnost této 

skutečnosti právní řád povoluje a závisí pouze na libovolném rozhodnutí firmy (na 

společenské smlouvě). [7] 
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2.4.4 Akciová společnost 

Tento druh kapitálové společnosti není všeobecně v oblasti založení fitness-centra moc 

používán – obdobně je tomu také v ČR. Když už se vyskytne fitness-centrum s příponou a.s., 

ve většině případů se jedná o velmi podobný prototyp: větší komplex, jehož nabídka služeb se 

stále rozšiřuje a zkvalitňuje za účelem zaujetí čím dál širší klientely v rámci vzrůstajícího 

konkurenčního boje – kromě „fitka“, jakožto základní služby, zde také můžeme „přídavně“ 

nalézt saunu, solárium, prostory pro gymnastiku a další sportovní aktivity. [7] 

 

Základní kapitál je stanoven ve výši 2 000 000 Kč, přičemž je tato částka rozvržena na určitý 

počet akcií, a to podle jmenovité hodnoty akcie. Společnost se zakládá zakladatelskou 

smlouvou nebo zakladatelskou listinou. Za vzniklé závazky společnosti akcionáři neručí a 

stejně jako u společnosti s.r.o. se na vedení společnosti přímo nepodílí, avšak tuto f-ci 

vykonávají jimi zvolené řídící orgány (obr. 2.1): valná hromada rozhoduje o věcech, které 

jsou přímo uvedeny ve stanovách společnosti; představenstvo jedná jménem společnosti a 

vykonává také další činnosti, jakou jsou např. včasné vedení účetní uzávěrky a rozdělení 

zisku. Stejně jako u s.r.o. je poslední orgánem dozorčí rada, jejímž úkolem je dohlížet na 

činnost představenstva.[7] 

Obr. 2.1 Organizační struktura sportovního klubu jako akciové společnosti.  

: 

Zdroj: Eva Čáslavová, 2000 
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2.5 Práce manažera 

V průběhu své práce se manažeři pohybují v oblasti plánování, vedení a organizování. Pro 

vyhodnocení poznatků o okolním prostředí a vnitřních záležitostí se každý manažer bude 

zabývat správným výběrem strategií, které bude při své činnosti používat, jako jsou např.: 

stabilizace, expanze1, omezení nebo kombinace. Jakmile začne strategii používat, probíhá 

činnost z hlediska manažerských technik. [12] 

 

Manažerské dovednosti musí být na takové úrovni, aby dokázal správně pracovat s lidmi, 

uměl řídit jakoukoliv organizace nebo klub a samozřejmě, aby používal vhodné pracovní 

postupy. Všechny tyto činnosti musí ovšem vykonávat s ohledem na zásady 4E a těmi jsou: 

 

- účelnost 

- účinnost 

- hospodárnost 

- odpovědnost 

 

2.5.1    SWOT  Analýza2 

Slouží k vyjádření předností a příležitostí firmy a také ukazuje hrozby a nedostatky firmy. 

Patří do tzv. technik strategické analýzy a zařazujeme ji do činnosti plánování. Záleží na 

managementu, jakou strategii zvolí. SWOT analýza je postavená na maximálním rozvoji 

předností a příležitostí a také na minimalizaci hrozeb a nedostatků. [12] 

 

Silné stránky 

Jde o pozitivním vnitřní podmínky, které dávají možnosti, získat převahu nad konkurencí na 

trhu. Předností může být zdroj nebo schopnost zabezpečující konkurenční výhody. Jestli že 

má organizace přístup k lepší zdrojům nebo má dobré finanční vztahy, velké distribuční 

kanály či kvalifikované a zkušené manažery, dostává se do popředí.  

 

Slabé stránky 

Je to pravý opak přednosti. Když nemá firma přístup ke kvalitnímu materiálu nebo její 

manažeři nemají ty správné strategické schopnosti, bude pomalu docházet k úpadku celé 

                                                 
1 Expanze = územní rozšiřování podniku 
2 SWOT Analýza = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats = Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, 
Hrozby 
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organizace. Důležitý je také image výrobku a moderní výrobní proces ani bez toho se dobrá 

firma neobejde, pokud se chce svým konkurentům vyrovnat.  

 

Příležitosti 

Příležitosti se týkají hlavně současných a budoucích podmínek. Příkladem je například změna 

zákona, která může organizaci přinést větší možnost, jak se na trhu prosadit. Jednou z velkých 

ch příležitostí firem je rychlý vývoj techniky, tzn. výroba je vykonávána na moderních 

strojích a tím se zvyšuje počet zákazníků, protože pravidelnou modernizací výroby získáváme 

kvalitnější výrobky do jejich výroby, nemusíme vkládat tolik financí, jako u zastaralé výroby.  

 

Hrozby 

Tak, jako to bylo předností a nedostatků, jsou hrozby, opakem příležitostí. Největší hrozbou 

pro každou organizaci je fakt, že na trh vstoupí nová konkurence, která bude mě dostatek 

financí na to, abych předčila dosavadní účastníky trhu a přiklonila na svou stranu více 

zákazníků.  

 

Jakmile je analýza SWOT dokončena, mají manažeři lepší možnost přistoupit k takovým 

opatřením, aby budoucnost organizace pokračovala správným směrem. K zobrazení výsledků 

šetření a porovnávání interních a externích vlivů, mohou manažeři používat čtyři kvadranty.    

 

Kvadrant I 

V první kvadrantu se mísí vnější příležitosti s interními přednostmi. Díky rychle rostoucí 

poptávce po výrobcích a dobrému jménu celé společnosti, zafixovanému v hlavách zákazníků 

se podnik dostane právě do tohoto kvadrantu, kde bych byl rád určitě každý podnik.  

 

Kvadrant II 

Firmy, které si jsou vědomé vnější příležitostí, ale nedokážou je kvůli interním nedostatkům 

využívat, se dostávají do kvadrantu II.  Jde o neschopnost firem zajistit nezbytné dovednosti 

pracovníků či dobré zdroje.  

 

Kvadrant III 

Kvadrant III je nejkritičtější pro organizaci, protože převládající vnější hrozby využívají 

interního nedostatku a tím ohrožují celou organizaci. Takové podniky pomalu krachují, pokud 

nepřijmou opatření pro nápravu celé situace.  
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Kvadrant IV 

Organizační přednosti mohou být poškozeny externími hrozbami. Kvadrantem IV se mohou 

stát obětí také větší firmy jako byla v minulosti Gillete, která díky tomu, že na trh přišly nové 

umělé holící strojky od jiné firmy, ztratila zákazníky, protože začali preferovat levnější 

strojky. [12] 

 

2.5.2    Analýza zdrojů 

Jejím posláním je opět dosažení cílů podniku, které dosáhne při průzkumu trhu zabývajícím 

se jaké zdroje brát, odkud a od koho. Zařazení stejné jak SWOT analýza. Rozlišujeme zde, 

jestli máme hmotné nebo nehmotné zdroje a také jak efektivně jsou zdroje využívány. Pro 

zjištění jak dobře zdroje využíváme, existuje spousta poměrných ukazatelů a to např. 

pracovníci/prodej, zisk/prodej nebo zameškané dny/celkový počet pracovních dní. Každý 

manažer by měl přemýšlet, jestli by zdroje, které využívá, nemohly vydělávat více peněz. Do 

rovnováhy zdroje dostaneme tím způsobem, že rovnoměrné množství výrobků bude zaměřeno 

jak na klesající trhy, tak na sílící trhy. [12] 

 

2.5.3    Brainstorming 

Jde o zvláštní typ porad - součást vedení. Název je přeložen jako „bouře mozků“ a je založen 

na poznatcích, že čím víc hlav přemýšlí nad daným problémem, tím rychleji se dobereme 

správného řešení. Díky brainstormingu, můžeme odbourávat bariéry.:  

- autocenzura – sami si vytváříme vlastní omezení a ještě než je stačíme domyslet, tak je 

zavrhneme 

- ješitnost – nemůžeme překousnout fakt, že jsme použitý nápad nevymysleli a děláme 

všechno pro to, abychom ten nápad pomlouvali a poškozovali. Zkrátka hledali na něm chyby. 

- tendenčnost – když dlouho pracujeme ve vyjetých kolejích, nedokážeme překonat mentální 

hranice a nemůžeme se zbavit našich zvyků. 

 - strach z kritiky – raději se přizpůsobíme většině, protože máme strach, že by náš nápad 

zavrhly a tak ho vůbec neprosazujeme. [12] 
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2.5.4 Strategické plánování 

Je významný úkol manažerovi práce. Strategický plán je vlastně odpovědí managementu na 

tři základní otázky: 

 

1. Co a pro koho to budeme dělat? 

2. Jakých cílů chceme dosáhnout? 

3. Jakým způsobem budeme řídit podnikovou činnost, abychom dosáhly vymezených cílů? 

 

Mnoho organizací mám útvary, které se specializují přímo na samotné plánování. Strategické 

plánování je důležité, protože propojuje cíle organizace s jeho okolím. [12] 

 

2.5.5 Konkurenční model 

Byl vytvořený profesorem Porterem. Spočívá v předpokládání správné strategie v odvětví, 

protože v každém odvětví je jiný stupeň a charakter konkurence. Podle Portera je 

identifikováno pět vlivů, které musejí být brány v úvahu při formování strategie. 

 

1. konkurence mezi jednotlivými firmami 

2. hrozba, že vstoupí nové firmy na trh 

3. možnost využití náhradních výrobků (substitutů) nebo služeb 

4. síla obchodních dodavatelů 

5. obchodní síla kupujících [12] 

 

2.5.6 SMART cíly3 

Jsou to vlastnosti, jaké by měl cíl mít např.: specifické, měřitelné, akceptované, reálné a 

sledovatelné. Do celého procesu určování by měli být zapojeni všichni zaměstnanci. Přesné 

určování cílů je velice obtížné i pro zkušeného manažera. Pro nejlepší naplánování používají 

otázky typu: 

 

1. Poznám na konci období, jestli bylo cílů dosaženo či nikoliv? 

2.  Kolik bude vyráběno? 

3. Jakou bude mít kvalitu? 

4. Kdy? 

                                                 
3 SMART cíly = Specific, Measurable, Agreed, Realistic, Trackable = specifický, měřitelný, akceptovaný, 
reálný, sledovatelný 
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5. Při jakých nákladech? 

6. Jsou prováděny kontroly mými podřízeným? [12] 

 

2.5.7 Portfoliová matice růst-podíl 

Tato analýza patří společně s analýzou SWOT mezi ty nejběžnější a v praxi nejvíce 

používané. Bývá také označována jako analýza BCG4, kdy je název odvozen dle poradenské 

firmy, která ji jako poprvé použila. Analýza se skládá ze čtyř kvadrantů, do kterých 

zakreslujeme jednotlivé „strategické obchodní jednotky“ pod pojmenováním otazníky, 

hvězdy, peněžní krávy a psi. Každý kvadrant má charakteristické rysy, kterými prochází 

každý výrobek (nebo tzv. obchodní jednotka) při své dráze a logické posloupnosti.  

 

Analýza nám také umožňuje zaznačit tempo růstu trhu v procentech a relativní tržní podíl 

(kdy se konkrétní firma porovnává, kolikrát má větší podíl na trhu než jeho největší 

konkurent). Pro otazníky je typické, že se jedná o obchodní jednotky vyznačující se vysokým 

tempem růstu, avšak mají na těchto trzích malý relativní tržní podíl. Jsou to ve většině případů 

nové výrobky, které vyžadují větší finanční obnosy a výdaje (např. na reklamu, vývoj apod.).  

 

Je-li otazník úspěšný, stane se hvězdou a získá také vysoký podíl na trhu. Avšak ještě v tomto 

stádiu vyžadují jednotky relativně vydatnou peněžní hotovost na stále stejné potřeby. Je zde 

velká šance proměny na peněžní (často se jim také odůvodněně říká dojné) krávy. Ty 

nevyžadují tolik peněžních vkladů a ještě k tomu se stanou naopak samy nejdůležitějším 

zdrojem příjmů pro firmu. Avšak jako kompenzace už nemají tak velké tempo růstu trhu. 

Z výše popsaného předchozího kvadrantu přechází dříve či později do poslední fáze nazvanou 

psi. Zde už jednotky mají slabý tržní podíl a velmi nízké tempo růstu a i v peněžním vyjádření 

jsou pro firmu nevýznamné a mnohdy i ztrátové. Většina takových obchodních jednotek je 

tudíž logicky určena k útlumu a postupné likvidaci. [2] 

 

Je otázkou, co je optimální pro firmu – kolik jednotek by se mělo vyskytovat v jakém 

kvadrantu. Optimální podmínky pro firmu jsou např.: 

- dva otazníky (představující pro firmu dobrou perspektivu a příležitost, přičemž má 

velkou šanci proměnit alespoň jeden z otazníku na hvězdu), 

                                                 
4 Boston Consulting Group 
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- jednu hvězdu (která časem bude schopna přeměnit se v dojnou krávu a nahradit ji, až 

se dostane do etapy poklesu a ocitne se mezi psy), 

- jednu dojnou krávu (zaručující plynulý a stálý příjem pro firmu), 

- jednoho psa (který se už pomalu úplně vytrácí, ale v některých případech slouží ještě 

alespoň k minimálním peněžním příjmům, i když velmi zanedbatelným). [12] 

 

2.6 Základní manažerské funkce 

Mezi základní manažerské funkce patří: 

 

Plánování 

Jednoduše řečeno se jedná o informační proces stanové cílů jednotlivých postupů k jejich 

dosažení. V oblasti sportu se plánování vyskytuje ve sponzorské činnosti. Úplně první 

činností, se kterou se manažer setká, je prognózování nebo také předvídání budoucího vývoje 

podnikatelského prostředí, jež je základem pro funkci plánování. Při plánování manažer 

zohledňuje míru rizika podnikání. Jestli by byla prognóza budoucího vývoje přesná, stane se 

plánování jednoduchou funkcí. Jakmile by se objevily nějaké negativní vlivy, měly by se o 

části strategického plánování najít takové podměty, které by tyhle vlivy odstranily. 

 

Při prognóze prodeje jsou používány statistické techniky. Vycházejí z toho, že budoucí vývoj 

bude stejný jako dosavadní vývoj podniku. Základními statistickými technikami jsou.: [2] 

 

- Analýza trendů a cyklů – nejprve se data shromáždí a pak analyzují. Jde o základní 

ukazatele například času. Prognózování se pak uskutečňuje na základě přechodu z minulého 

období do budoucnosti. To znamená, že se počítá s tím, že se historie bude opakovat. Mohou 

vzniknout tři druhy křivek a to lineární, exponenciální a S-křivka, která je charakteristická pro 

počáteční životní cyklus. [2] 

 

- Matematické modely – snaží se vyjádřit závislost mezi vzájemně propojenou řadou 

proměnných. Za pomoci mnohonásobné regrese se zkoumají vztahy závislými proměnnými a 

nezávislými proměnnými. Postupem času se stávají moderními i díky rychlému vývoji 

techniky. [2] 
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- Korelační analýza – díky této technice jsou určovány závislosti na jednom nebo hodně 

ukazatelích. Nejvhodnější je analýzu provádět k většímu počtu různorodých faktorů a z nich 

vybrat jen ty, které jsou nejspolehlivější. [2] 

 

Organizování 

Hlavní úkolem organizování je péče o finanční toky. Organizační struktura by měla být pevně 

stanovená a ne volná. Kdyby byla volná, budou vznikat výkyvy kvality samotného fungování 

celého organizování. Rozdíl mezi ziskovými a neziskovými organizacemi je ten, že ziskové 

organizace dávají větší pozor na organizování. Zdvojování funkcí nebo naopak nedostatečné 

pokrytí nějaké funkce jsou jedny z problémů, které by se měly hospodárně vyřešit. Vyvolává 

to změnu, jež je vyvolávána buď vnitřními, nebo vnějšími silami. Vnitřní síly mají přímý vliv 

na ekonomické, politické nebo také konkurenční oblasti. [2] 

 

Vedení lidí 

Spočívá v motivování lidí ať už vnitřně, nevykonávají práci za účelem vydělání peněz nebo 

motivací lidí určitým druhem odměn atd. Existují také různé způsoby, jak vedení lidí 

aplikovat např. tvrdě tak, aby se manažer cítil, že je vedoucí osobou nebo třeba tak, že se 

poradí se svými spolupracovníky a nad nikoho se nepovyšuje. [2] 

 

Kontrolování 

Při kontrolování financí se používají ukazatelé pro finanční kontrolu organizací. Sleduje, jak 

se plní plánované cíle, do jaké míry, o kolik se skutečný stav liší od toho plánovaného stavu a 

pokud je výsledek negativní, opět se musí přijmout nějaká opatření pro nápravu zmíněného 

nežádoucího stavu. [2] 
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Podle německého sportovně-ekonomického učitele Zeyera, se cíle sportovního klubu díl na tři 

skupiny: 

1. Sportovní cíle  

2. Ekonomické cíle 

3. Sociální cíle 

 

Všechny cíle jsou provázány s operativním řízením, což znamená spojení dlouhodobých cílů 

se střednědobými až po krátkodobé cíle (obr. 2.2). [4] 

 

Obr. 2.2 Stanovení cílů klubu 

 

Zdroj: Eva Čáslavová 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22  

2.7   Marketingový mix 

Aby organizace vyráběla zboží nebo poskytovala služby s dosaženým plánovanými výsledky, 

musí brát ohled na marketingový mix. Není to povinné, ale organizace jej používají na 

správné hospodaření. Marketingový mix má tzv. 4P5 a těmi jsou: 

 

1. Produkt (Product) – z pohledu hmatatelnosti představuje zboží a výrobky hmatatelné 

produkty, které mají určité vlastnosti a měly by uspokojovat přání a potřeby 

zákazníka. Nehmatatelné jsou služby například opět s vlastnostmi uspokojující 

zákazníka. [12] 

 

2. Cena (Price) – jestli-že na trhu existuje více podniků, které vyrábějí stejný produkt, 

mohou se ceny pohybovat. Cena představuje hodnotu produktu, kterou zákazníci jsou 

ochotni zaplatit. Je jasné, že čím nižší je cena, tím více existuje zákazníků. Je odvíjena 

od nákladů vložených do výroby a od dalších faktorů. [12] 

 

3. Místo (Place) – právě místo představuje produkt v dobrém nebo ve špatném světle. 

Jedním z hlavních reprezentantů schopnosti prodeje produktu. Může se jednat jak o 

internetové obchody, kamenné obchody tak o obchody přímo ve skladišti. [12] 

 

4. Podpora (Placement) – Nejdůležitější pro to, aby se produkt začal prodávat. Zahrnuje 

to veškeré komunikace se zákazníkem. V podpoře jsou 4 základní elementy.: 

- reklama 

- objektivní propagace 

- ústní podání 

- bod prodeje[11] 

 

2.8   Sportovní produkt 

Sportovní produkt bych vlastními slovy definoval jak nějaké jádro obalené dalšími vrstvami 

doprovodných činností. Dle názoru autorů Mullina, Hardyho a Suttona tvoří jádro sportovního 

produktu zpravidla 4 složky.: 

 

                                                 
5 Marketingový mix je charakterizován také dle zdroje: [1] ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 

1. vyd. Praha: Olympia, a. s., 2009. 228 s. ISBN 978-80-7376-150-9 
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1. Forma hry 

2. Hráči 

3. Sportovní výbava a výstroj 

4. Místo [8] 

 

Mezi činnosti, které obsahují jádro sportovního produktu patří hudba, statistiky, vstupenky, 

videonahrávky, programy a maskoti. Existují určité prvky, které tvoří, dělají produkt 

jedinečným a těmi jsou. : 

1. Sportovní hra 

2. Přitažlivost sportovních hvězd 

3. Výbava a výstroj 

4. Novinky a nápady 

5. Místo 

6. Personál a proces 

7. Vstupenky a jiné tiskové materiály 

8. Elektronické produkty [8] 

 

2.9   Prostředí ve sportu v ČR 

Členíme ho do tří sektorů a to: 

1.spolkový sektor tělesné výchovy a sportu – patří sem tělovýchovné jednoty a kluby jako 

obchodní společnosti i jako občanská sdružení, federace asociace a další různé společnosti i 

na způsob veřejně prospěšných prací. [3] 

 

2.komunální sektor – především sem spadají tělovýchovné školní kluby, řízení 

tělovýchovných zařízení v jedině v komunální správě. Obecní úřady zajišťují komunální péči 

o sportovní aktivity zdravotně postižených a také seniorů. [3] 

 

3.podnikatelský sektor – v tomto sektoru se za tělovýchovné a sportovní aktivisty platí, 

většinou jsou organizace provozovány jako obchodní společnosti nebo mohou podnikat také 

fyzické osoby. Zahrnuje se sem také marketingové a reklamní služby. [3] 
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2.10 Definice Fitness 

Fitness je činnost, vykonávanou ve specializovaně vybavených prostorách tzv. Fitness-

centrech. Používají se zde činky, trenažéry a cviky aerobního charakteru. Nejde jen o samotné 

cvičení, ale také o dodržování stravy (dietní režimy), používání různých doplňků stravy a 

změnu celkového životního režimu. Cílem celého procesu je dosáhnutí vyšší zdatnosti, 

zkvalitnění držení těla a zlepšení vzhledu těla. Fitness se skládá s pěti složek, které všechny 

souvisejí se zdravím a tím jsou kardiorespirační vytrvalost, svalová síla, svalová vytrvalost, 

kloubní pohyblivost a složení těla. [5] 
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3. Popis sledovaných fitness-center, analýza současného stavu 
 

3.1 Lipovka Relax club 

 

Lipovka Relax club se nachází v Hodoníně, jež leží v jihovýchodní části České republiky a 

spadá do Jihomoravského kraje. I když nepatří mezi největší města, má velmi bohatou historii 

a v jeho okolí najdeme hned několik kulturních památek. Hodonín je postaven poblíž řeky 

Moravy. Jedná se o město, které se zatím rozvíjí a snaží se dosáhnout vysoké úrovně za 

pomoci spojeneckých smluv s některými městy. Počet obyvatel města je 26 225 na rozloze 

62,05 km2 a narodil se zde T.G.Masaryk. 

Erb Hodonína 
                                                         

 

                                                                                  

 

 

 

 

Lipovka Relax club patří mezi nově zbudované sportovní centra. Právní forma podnikání 

klubu je společnost s ručením omezeným, jeho majitelem je Sporobyt, s. r. o. a společník 

TRUSTINVEST ČR, s. r. o. 

Základní kapitál byl splacen dne 16.října 2009 ve výši 22 235 000,- Kč  Majitel neprovozuje 

pouze fitness-centrum, ale také další zařízení, jako jsou wellness, penzion a hostinství. Celý 

komplex stojí poblíž centru města, a tak je díky své dostupnosti na vysoké úrovni velice 

oblíbený u místních občanů. 

 

 

 

 

Areál                
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3.1.1 Nabízené služby 

Se samotným fitness-centrem jsou spojeny také další činnosti, jež do fitness rozhodně patří. 

Pro zákazníky jsou tu kdykoliv k dispozici školení instruktoři, kteří dokážou ochotně odborně 

poradit. Díky modernímu prostředí a přívětivosti personálu patří toto fitness-centrum 

k největším a nejlepší v celém městě a okrese. V sledovaném Lipovka Relax clubu byly 

zjištěny následující služby, které jsou hlavními prvky fitness.  

 

Posilovna 

V posilovně se nachází špičkové vybavení s nemodernějšími výrobci cvičících přístrojů, jako 

jsou značky GRUN SPORT řad DELUXE 2007. U těchto přístrojů je použita nová 

technologie, biomechanika s novými úhly cvičení. Konstrukce je robustní a vyznačuje se 

speciálním oválným profilem. Vše je navrhnuto tak, aby se zákazník cítil při cvičení co 

nejpohodlněji a neohrožoval své zdraví. Na své, si přijdou také ti nejnáročnější fanoušci 

posiloven. Rozlohou velká tréninková plocha, o rozměru 300m2, nabízí dostatek prostoru a 

tak se v posilovně může člověk v klidu a bez tlačení pohybovat.  

 

Cardio zóna 

Provoz cardio trenažérů zajišťuje všem zákazníkům vytrvalostní trénink rozhodující o jejich 

zdraví a kondici. Monitorování tepové frekvence zobrazuje nejen kondici, ale také hmotnost 

cvičence a dále jej chrání před stresem a velmi neoblíbeným přetrénováním. Stroje a trenažéry 

jsou vyvinuty tak, aby trénink prováděli v aerobním pásu, jenž odpovídá kondici každého 

jednotlivce. Tuto činnost mohou provádět začátečníci, senioři, ale také lidé s nemocným 

pohybovým aparátem. Obtížnosti cvičení na trenažérech jsou nízká a intenzita se může podle 

potřeby stupňovat.  

Moderní cardio zóna je poskládána ze strojů 

americké firmy Life Fitness: 

- 3x běžecké pásy 

- 3x cross trapery 

- 2x ergometry                                                                   

- 2x ergometry s opěrkou 

- 2x veslování 

- 3x steppery                                                         Cardio zóna ve fitness-centru Lipovka 
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Fitbox 

Program, založený na tréninku kickboxu, ale z pohledu fitness se nazývá fitbox. Skládá se z 

prvků boxu, thajského boxu a karate. Rozhodně se však nejedná o bojový sport, nýbrž o 

aerobní cvičení, u kterého nedochází k fyzickému kontaktu mezi cvičícími lidmi. [10]  

 

Všechny údery jsou usměrněny a ukončeny v tzv. boxovacích totemech (boxovacích pytlů) a 

díky tomu se posílení svalů stává velice efektivní než při klasickém boji jeden na jedno. 

Klienti nacházejí v jednom okamžiku hudbu, motivaci, kondici, zábavu a psychickou 

uvolněnost. Program Fitbox byl vyvinut tak, aby dokázal oslovit populaci téměř každého věku 

a zdatnosti. [10] 

 

Pilates 

Cílem cviků Pilates je posílení, vypracování jádra těla a celkově dlouhých, štítných svalů. 

Klade důraz na správné dýchání, které způsobuje okysličování svalů a podporuje cirkulaci 

krve. I když jde o náročné cvičení tak bylo dokázáno, že Pilates člověka nevyčerpává, ale 

naopak dodává energii. Rozdíl mezi cvičením na trenažérech a cvičením Pilates je ten, že 

Pilates nevyužívám mnoho opakování, které vedou k únavě svalů, ale spíše pozvolně 

vypracovává jednotlivé svalové skupiny a odbourává nenásilnou formou špatné návyky při 

držení těla.  

 

InBody 

Přístroj InBody využívá metodu DSM-BIA, při které se měří odpor elektrických proudů, jež 

procházejí celým tělem a rozdělují tělo do 3 oblastí (horní končetiny, trup a dolní končetiny). 

Prostřednictvím této metody zjistíte, s jakou efektivitou pracuje váš kompletní metabolismus 

a tak si budete moci odvodit, jak se máte do budoucna chovat při pohybových aktivitách a 

jídelních zvyklostech. 

Přístroj měří: 

• BMI, PBF (procento tělesného tuku), WHR (poměr objemu boků a pasu), BMR 

(minimální kalorickou potřebu těla) 

• Celkovou hmotnost svalové tkáně, tukové tkáně a vody v těle 

• Rozložení svalů a tuků v těle včetně jednotlivých končetin, součástí je celkové 

vyhodnocení stavu 
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• Navrhne pohybový plán – výpočte spotřebovanou energii za jednotku času u 

nejrůznějších pohybových činností  

Po dokončení cvičení se pak z výsledku dovíte stupeň obezity, podvýživy, dehydratace, otoku 

a valové ochablosti jak v trupu, tak v jednotlivých končetinách. Tyhle informace se pak pro 

vás stanou nesmírně důležitým vodítkem k zdravému způsobu života.  

 

3.1.2 SWOT Analýza 

 

Silné stránky:                                

• součást moderního komplexu 

Nejedná se o klasické samostatné fitness-centrum, komplex zahrnuje také wellness 

služby a možnost komfortního ubytování, jež využívají převážně hosté z 

vzdálenějších míst.                 

 

• velké prostory pro sportování  

Díky prostorným místnostem má toto fitness-centrum výhodou před svými 

konkurenty jak ve městě tak i v okolí Hodonína. 

                 

• klimatizace    

Důležitým a vyhledávaným kritériem pro mnohé klienty také může být moderní 

technologie a přístroje umožňující pohodlnější cvičení v příjemném prostředí. 

                                            

• odborný a zkušený personál        

Cílem je samozřejmě péče o své zákazníky na co nejvyšší úrovni a z tohoto 

hlediska je velmi důležitá míra jejich spokojenosti, jejíž velká část je přímo 

úměrná právě odbornému a vyškolenému personálu včetně jejich ochoty a přístupu 

k hostům. 

                  

• poloha města  

Velká síla spočívá ve výhodném umístění, které představuje příležitost a výzvu jak 

pro slovenskou klientelu, tak i pro návštěvníky z Rakouska. 
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• prostorné parkoviště 

V dnešní době čím dál více „potřebnější vymoženost“, zvláště jedná-li se o klienty, 

jenž nebydlí přímo v místě daného fitness-centra nebo jeho nejbližšího okolí. 

Zaručuje tedy bezpečné zaparkování a opět přispívá k pohodlí svých hostů. 

 

• finanční síla majitele 

Díky své finanční stabilitě a síle může majitel investovat vysoké náklady do 

výstavby či zdokonalování komplexu. Na druhé straně se však musí někde projevit 

kompenzace, a to jejich úsporou - v tomto případě ve snížení provozních nákladů 

v rámci osobních mezd. To znamená neblahý dopad na počet zaměstnaných lidí. 

 

• nabízené služby 

Nabídka je široká a rozmanitá, každý si může vybrat podle svých zvyklostí či 

aktuálních potřeb a dispozic.  

 

• poradenská činnost 

Poradenství je v tomto směru nesmírně důležité, obzvláště pro začínající či mírně 

pokročilé klienty, kteří si mohou díky neznalosti o správném cvičení přivodit 

zranění různého charakteru. Nebo naopak tato služba může být atraktivní pro ty 

náročnější, kteří vyžadují v každé situaci dokonalý účinek a výsledný efekt svého 

snažení. 

 

 

Slabé stránky: 

• slabá komunikace s klienty 

Lipovka relax club komunikuje se svými klienty hlavně prostřednictvím 

internetových stránek. Myslím, že kdyby se zaměřili také na jiné způsoby 

komunikace s klienty, mohli by tuhle slabou stránku eliminovat. 

 

• nevhodné umístění fitness-centra ve městě 

Fitness-centrum leží příliš daleko od největšího sídliště ve městě.  
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• počet zaměstnanců 

Personál je sice odborně vyškolený, ale ne příliš početný, což je opravdu slabá 

stránka jak fitness-centra, tak i wellness-centra.  

 

Příležitosti:                    

• spojení s bowlingovou halou   

Z rozhovoru s manažerem bylo zjištěno, že mají v úmyslu vybudovat v komplexu 

Lipovka Relax clubu také bowlingovou halu, která by měl opět zvednout 

návštěvnost všech nabízených služeb. 

                  

• reklama    

Kvalitnější a rozšířenější reklama v médiích, hromadných sdělovacích 

prostředcích, na internetu či jakýmkoliv jiným modernějším způsobem by mohla 

dopomoci ke zvýšení vzniku povědomí mezi potencionálními klienty. Nejlepší 

osvědčenou a působivou reklamou neustále zůstává dobré jméno firmy založené 

na osobní zkušenosti a spokojenosti každého návštěvníka.  

                                                  

• Vytvoření podmínek pro zahraniční klientelu 

Možnost získání příležitostných či pravidelných hostů ze zahraničí souvisí 

samozřejmě s výhodnou polohou, kterou jsem již uvedl výše. 

 

• příliv obyvatel 

Dojde-li jakýmkoliv způsobem k zatraktivnění samotného města (např. pomocí 

ekonomicky zajímavých pracovních příležitostí, daňových zvýhodnění, zlepšení 

životního prostředí atd.) můžeme očekávat s přílivem obyvatel samozřejmě také 

přírůst klientů. 

 

Hrozby: 

• ekonomická krize 

V případě ekonomické krize nacházíme její důsledky téměř ve všech existujících 

odvětvích, do kterých řadíme také oblast sportu a fitness. Jde o využití volného 

času a pro mnohé klienty, nepočítáme-li např. profesionální sportovce apod., není 
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zrovna otázkou priority a směřují své menší disponibilní důchody raději do 

skutečně životně důležitých statků a služeb.  

 

 

• sezónní sport 

Počasí a sezónní výkyvy jsou velmi důležitými faktory ovlivňující proud fitness, 

návštěvnost, tudíž i zisky a samotný chod fitness-center v rozhodující míře. Pokud 

nám počasí dovoluje provádět oblíbené aktivní činnosti „outdoor-ovým“ 

způsobem, např. v přírodě, většinou se každý rozhodne právě pro tu aktivitu, jež je 

tomu uzpůsobena. Z tohoto důvodu fitness-centrum pociťuje úbytek klientů 

zejména v období letních měsících a také prázdnin.  

 

Jak lze vyčíst ze samotné analýzy vyhotovené výše, převládají v podniku silné, tzn. právě ty 

pozitivní, stránky. Z tohoto pohledu můžeme říci, že se majiteli a také provozovateli daří 

komplexně plnit své stanovené a očekávané hlavní cíle v návaznosti na mnohé dílčí faktory, 

které hrají v jejich prospěch. Ty jsou taktéž uvedeny v silných stránkách. 
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3.1.3 Rozhovor s manažerem 

Za účelem přiblížení problematiky sportovního managementu v obecné rovině, stejně jako v 

jeho jednotlivých významných součástech, jsem si domluvil odbornou konzultaci 

s kompetentním člověkem. Jednalo se o osobu s potřebnou mírou znalostí zabývající se právě 

mým analyzovaným oborem – manažera Lipovky Relax centrum, pana Vojtěcha Klučáka. 

Připravil jsem si pro něj pár otázek, na které mi s velkou vstřícností odpověděl. 

 

Záměrně jsem se zaměřil na manažera jednoho z již mnohokrát zmíněných fitness-center, 

protože si myslím, že nejlepším příkladem je objektivní porovnání teorie s praxí u téhož 

právnického subjektu. Nejvíce na těchto případech můžeme porovnat, jak stanovené cíle a 

plánované metody odpovídají těm skutečným a také celkovému reálnému stavu, který lze 

vyjádřit mnoha způsoby (nejčastěji kvantitativně a kvalitativně). Cílem mého pohovoru bylo 

právě zaměřit se na teorii zmíněného manažera. 

 

Základní informace o manažerovi: 

 

Jméno: Vojtěch Klučák 

 

Místo povolání:  Lipovka Relax centrum  

 

Věk : 33 

 

Nejvyšší dokončené vzdělání: střední 

 

Informace o povolání manažera: 

Jak dlouhou provádíte manažerskou činnost? 

Tuhle práci vykonávám zatím jen 2 roky takže se zatím s tím pořádně seznamuji, ale věřím že 

díky mým znalostem z předchozí práce mi to jde dobře. 

 

Dělal jste manažera i někde jinde než v tomto klubu, pokud ano v jakém? 

Co se týče fitness-center a welness-center ne, ale dělal jsem pomocného manažera u jiné 

firmy, kterou nechci jmenovat a tato práce mě začala velice bavit, a tak jsem teď i rád, že 

jsem se stal svým šéfem. 
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Je tohle povolání, které jste chtěl vždycky dělat? 

Ne, to určitě ne, vyplynulo to ze situace. 

 

Vykonáváte práci manažera, mohl byste popsat, v čem přesně spočívá Vaše práce? 

Má práce zahrnuje nákupy, prodeje, platby, marketing celkově.  

 

Je vaše pracovní doba časově náročná, jestli ano proč? 

Časově náročná ne, ale jelikož se zajímám ještě i o další oblasti, tak jsem celkem dost 

vytížený a toho času už pak moc nezbývá. 

 

Při své práci, setkáváte se i se zahraničními klienty nebo zahraničními obchodními partnery? 

Ano setkávám se i se zahraničními klienty například ze Slovenska, Rakouska a Německa 

protože tu provozujeme i penzion a máme opravdu dobré služby, které nás od ostatních 

odlišují. 

 

Myslíte, že na tuhle práci je potřeba vysokoškolské vzdělání?? 

Spojitost a nutnost vysokoškolského vzdělání s výkonem této pozice příliš neprosazoval, ale 

ani se nestavěl do role odpůrce. Nemyslí si, že by to byla důležitá podmínka, avšak na druhé 

straně dodává, že je nezanedbatelně vhodné mít znalosti managementu a marketingu na 

vysoké úrovni. 

 

Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít dobrý manažer? 

Flexibilita, oddanost práci, vědomosti v oboru a v mém případě loajálnost vůči 

zaměstnavateli. 

 

Jaký je cíl vašeho klubu? 

Cíl klubu spočívá v myšlence a realizaci oslovit co nejvyšší množství klientů, aby prováděli 

více pohybu, a následně jim toto umožnit v zajištění potřebného místa. 

 

Při výběru personálu dáváte přednost dlouhodobým zkušenostem nebo také mladému, ne až 

tak zkušenému, kolektivu? 

Personál jsem převzal, ale jinak šlo většinou o doporučení. 
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Mohl byste říct nějaké přednosti klubu, které konkurence nemá? 

Mezi velké přednosti patří velké parkoviště, klimatizované velké prostory  cardio centrum 

možnost využití rozsáhlé nabídky služeb 

 

Jaké jsou podle vás rizika spojená s podnikáním v oblasti fitness-center? 

Rizika jsou úzce spjata také s množstvím klientů, kteří jsou závislí na mnoha faktorech. 

Většinou klientela není příliš rozsáhlá a tento obor oslovuje spíše užší okruh zájemců, i když 

v poslední době se dá říci, že se trend fitness prosazuje čím dál více. Počasí je také velmi 

ovlivňujícím faktem – lidé v období hezkého slunného počasí raději provádí sportovní 

aktivity venku než v uzavřených prostorech. Více zákazníků tedy přichází v zimě a na jaře a 

naopak jejich úbytek se zřetelně projeví v létě a na podzim. 

 

Pociťuje klub ekonomickou krizi, která je momentálně v ČR? 

Ano pociťuje. Ekonomická krize je sama o sobě velmi rozsáhlou kapitolou a její dopady na 

podniky jsou všem známy – úpadek klientů (v různé míře, avšak k poklesu dochází téměř ve 

všech případech), díky tomu snížení výnosů a nárůst nákladů, což se v konečném důsledku 

projeví jako ztráta zisku a případně možnost nižších investic apod. Každý podnik se s touto 

skutečností vyrovnává jinak a jinak ji také zvládá. Musíme se s tím vypořádat, tak jako 

všichni. 

 

Myslíte, že je v takovýchto klubech o zákazníky dobře postaráno nebo ne?  

Setkal jsem se už i se špatnými podmínkami, ale rozhodně převažuje 95%, že se snaží aby 

bylo všechno v pořádku. 

 

Existují nějaké prvky, které používáte ke komunikaci s potencionálními zákazníky? 

Internet, letáky, inzerce. 

 

Sportujete rád ve svém volném čase, jestli ano tak jaký sport provádíte? 

Sportuji- posilovna, miluji lyže, brusle, plavání ovšem hlavním nepřítelem je čas, kterého moc 

není, jak už jsem říkal. 

 

 

Váš největší sportovní zážitek nebo čeho jste v životě dosáhl? 

4. místo na mistrovství ČR v kulturistice. 
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Jaké jsou náklady na provozování a jaké výnosy? (jen orientačně) 

Na tohle vám bohužel nemůžu odpovědět. Mohu vám říct pouze odhad a ten se pohybuje 

okolo 200 000 Kč/měsíčně. Zisk v jednotlivých měsících, nebo spíše ročních obdobích, 

nedosahuje stabilní úrovně a neustále kolísá v pravidelně se opakujících intervalech. 

 

Kolik lidí vaše fitness-centrum navštěvuje? (přibližně) 

Léto a podzim je slabší, naopak zima a jaro silnější. Průměrně naše fitness-centrum navštíví 

asi 2500lidí měsíčně. 
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3.2 Fitklub-centrum  

 

Město Přerov se nachází v severovýchodní části České republiky a patří do Olomouckého 

kraje. V roce 2006 se Přerov stal statutárním městem. Je důležitou dopravní křižovatkou a 

také vojenským městem. Centrem města protéká jedna z větší moravských řek Bečva. Má 

rozlohu 58, 48 km2 a 46 627 obyvatel. 

                                                                 Erb Přerova 

 

 
 
 
             
 

 

 

Sledované fitness-centrum bylo založeno v prostorech nákupního centra TRUMF v Přerově a 

stejně tak jak o Lipovka Relax club nemá příliš velkou historii. Celá rekonstrukce prostorů 

začínala probíhat po zápisu do obchodního rejstříku, jež byl proveden dne 8. března 2005. 

První služby byly poskytovány od roku 2007. Fitklub-centrum je v obchodním rejstříku 

zapsán jako veřejná obchodní společnost. Předmětem jejich podnikání je: 

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci 

a rekondici 

- provozován solárií 

- hostinská činnost 

                    Umístění Fitklub-centra 
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3.2.1 Nabízené služby 

Fitklub je vybaven velkou škálou služeb. Nabízí 24 posilovacích stanovišť, strečinkovou zónu 

a 11 cardio stanovišť vybavených kvalitními stroji značky Oemmebi. Značka Oemmeby 

rozhodně patří k absolutní špičce v oblasti fitness a vybavení fitness-center. Zajímavý je 

špičkový design zkonstruovaný v Itálii, ale hlavně jde o výbornou biomechaniku a snadné 

ovládání a nastavení všech těchto strojů.  

 

Cardio stroje nabízejí celou řadu tréninkových programů, které pracují s tepovou frekvencí. 

Tyto programy pak pomohou klientům rychleji redukovat nadváhu, zvýšit kondici atd. 

Všechny prostory jsou klimatizovány a vyhovují evropským normám. Ve Fitklub-centru byly 

analyzovány následující služby.  

 

Cardio zóna s Cardio Cinda systémem 

Jak už bylo v úvodu napsáno velká a cardio zóna operuje s 11 cardio stroji značky Oemmebi. 

Tyto přístroje jsou velice kvalitní italské výrobky, které pomohou dosáhnout všech 

vytyčených cílů klienta. Cardio zóna získává na atraktivitě také díky zavedení světové 

novinky „Cardio Cinda System“(CCS). Jde o LCD televizory, jež mohou klienti využívat při 

svém cvičení, a celý pohyb se pak stává mnohem příjemnější.  

 

                              

 
Cardio zóna ve Fitklubu 
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Spinning  

Dle analýzy je jednou z hlavních poskytovaných služeb Spinning. Jízda na stacionárním kole 

spojená s hudbou a představivostí je dokonalé, energické, skupinové cvičení. Za poslední 

desetiletí je to nejvíc rozšířený druh posilování. Je na rozhodnutí každého jezdce jakou zátěž 

zvolí podle svých možností. Tempo jízdy na tzv. spinnerech určuje hudba, podle které se buď 

tempo zvyšuje, snižuje nebo udržuje v konstantní rychlosti. Velkou předností spinningu je 

nenáročná koordinace pohybů nezatěžující kloubní systém a směřující k celkovému 

procvičení svalů dolních končetin, hýždí, trupu a také paží.  

 

Výzkumem bylo zjištěno, že už po několika cvičeních jsou vidět výsledky a proto je tahle 

služba velmi vyhledávanou aktivitou. Hodiny cvičení jsou variabilní a může je navštěvovat 

každý, aniž by záleželo na věku či fyzické zdatnosti. Fitklub nabízí různé varianty spinningu, 

ve kterých si zákazník může vybrat lekce formovací, redukční, kondiční a intervalové. 

Spinningový sál je vybavený 13 spinningovými koly značky Star Trac. Samozřejmostí jsou 

prostory vybavené kvalitními vzduchotechnikou a klimatizací. 

    

                                                     Spinningové kolo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti tréninku jsou různé: 

- Redukční - intenzita jízdy je 65-75%. Převážně roviny v sedle. Vytváří aerobní základ 

nutný pro jakékoliv budování kondice. Učí tělo spalovat tuky. Nejvíce energie se bere 

z tukových zásob, ale celkově se spálí méně energie než při vyšší intenzitě. Můžete 
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vidět zmenšení vašich partií v oblasti kyčlí, stehen, rukou a břicha. Spalování tuků, 

aerobní základ Nejčastěji, cca 2x týdně. 

 

- formovací - intenzita jízdy je 75-85%. Hlavně kopce, všechny druhy. Trénink okolo 

anaerobního prahu využívá jako zdroj energie tuky i cukry. Při této lekci nemusíte mít 

obavy, že vám porostou svaly, spíše budete tvarovat hýždě a stehna. Posilujete vůli, 

protože stále jedete v kopcích a přidáváte zátěž. Síla vůle, spalování tuků i cukrů. 

 

- intervalová - intenzita jízdy je 65-85%. Všechny styly jízdy Učíte tělo odolávat laktátu 

a využít jej jako palivo pro srdce. Zvyšujete svoji kondici a spalujete velké množství 

energie, kterou tím pádem neuložíte do tuků. Při aerobních intervalech spalujete 

převážně tuky. Velký výdej energie, zvyšování kondice 1x - 6x za měsíc, častěji 

aerobní interval (do 80%intenzity). 

 

- kondiční - intenzita jízdy je 70-90%. Roviny v sedle, kopce, sprinty. Kondiční trénink 

vyzývá vaše tělo, aby pracovalo na nejvyšších tepových frekvencích, blízko nebo nad 

anaerobním prahem. Trénujete svalová vlákna tak, aby pracovala rychleji, měla více 

energie a uměla se lépe a rychleji zregenerovat. Při této lekci vydáváte největší 

množství energie, adaptujete organismus na vyšší zátěž. Obrovský výdej energie, 

simulace závodu 1x - 4x za měsíc. Jde o náročnou lekci.  

 

Aerobní sál 

Výhodou členství ve Fitklubu je, že máte neustále k dispozici klimatizovaný sál, kde můžete 

provádět své vlastní cviky popřípadě strečink. Provozují se zde také skupinová cvičení pod 

dozorem instruktorů. Vybavení sálu je opět velmi moderní. Disponuje odpruženou podlahou, 

rozlehlými zrcadli pro vlastní koordinaci pohybu a pak samozřejmě celou řadou sportovních 

pomůcek jako jsou například činky, podložky, gumové pásy k posilování, fitbally, overbally, 

fitboxové totemy a balanční plošiny BOSU© Balance Trainer. Na všechny cvičení se jde 

přihlašovat pomocí internetu nebo přímo na recepci. Mezi cvičení prováděná v aerobní sále 

patří:  

 

- Pilates 

- BOSU Core 

- Power jóga 
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- Balantes 

- Zdraví 50+ 

- Bodyforming 

- Bodystyling 

 

Náprava svalových dysbalancí 

Jedná se o další zajímavou službu vyhledávanou lidmi, kteří mají typ sedavého zaměstnaní. 

Procvičením a protáhnutím částí těla se člověk zbavuje bolesti zad, stresů z každodenního 

života a samozřejmě při tom formuje svoji postavu.  

 

Osobní trenér 

Osobní trenér se rozděluje na tři druhy a těmi jsou: 

- první úroveň – to jsou trenéři, kteří jsou při uzavření členství zdarma  

- druhá úroveň – trenér vypracovává tréninkové programy (přihlíží na zákazníkovi 

specifika) a pak vás celým programem provede. 

- třetí úroveň – ten to typ trenéra nejen provádí tréninkovými programy a za pomoci 

jeho znalostí a zkušeností dosáhnete absolutní efektivitu.  

 
 
3.2.2 SWOT analýza 
 
Silné stránky: 

• spinning 

Velké pozitivum shledávám v zaměření se tohoto fitness-centra na spinning a jeho 

různé variace, jelikož se jedná o preferované aktivity současné doby. Je to tedy 

stěžejní aktivita vyučovaná zkušenými lektory pro klienty.  

 

• lokalita 

Dané sportovní zařízení se nachází v jednom komplexu společně s dalšími 

obchody nabízející zákazníkům nejčastěji stravovací nebo občerstvovací služby. 

V tomto případě můžeme proto očekávat větší koncentraci lidí než u konkurenta, 

kteří mohou jít původně nebo současně za jinými službami „pod jednou střechou“.   

 

• odborný personál a poradenská činnost 
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Obě služby jsou na velmi dobré úrovni, srovnatelné s areálem Lipovka Relax club. 

Velkou výhodou také pro mnohé klienty může být možnost vyzkoušení první 

hodiny zdarma, přičemž se právě vyškolený personál bude klientovi ve smluvenou 

dobu plně věnovat a bude mu ochotně k dispozici. Provede jej zároveň celkovým 

prostorem fitness-centra a klient se na základě dostupných informací a osobních 

zkušeností bude schopen lépe rozhodnout ohledně další návštěvy a povinného 

členství..  

 

• klimatizace 

Opět kvalitní technologie, díky které se klienti i při cvičení a namáhavém výdeji 

energie cítí příjemně.  

 
Slabé stránky: 

• parkoviště 

Fitness-centrum nemá bohužel parkoviště vyhrazené výlučně pro své hosty, nýbrž 

slouží pro širokou veřejnost, která se v dané lokalitě nachází, ať už se jedná o 

parkování vozidel obyvatel zde žijících nebo osob využívajících služeb celého 

komplexního areálu. 

 

• množství nabízených služeb 

Myslím si, že pro rozsáhlou variabilitu spinningu dochází k zanedbávání rozvoje 

ostatních služeb, které by si také mohly vybudovat své silné postavení. 

 

• prostory 

Velikost prostoru plně odpovídá rozsahu a potřebám aktivit zde prováděných, 

avšak neposuzujeme-li tuto skutečnost ze stejného hlediska, mohl by být skutečně 

prostor větší. Což by poté bylo v souladu s rozšířením množství nabízených 

služeb. 

 

• ceny 

Podle mého názoru jsou poplatky za členství příliš vysoké a navíc bez možností 

různých slev či jiných zvýhodnění, např. pro studenty či jiných ekonomicky 

slabších skupin. 
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Příležitosti: 

• spinningové akce 

Za zajímavou příležitost rozvoje fitness-centra považuji nabídku různých 

spinningových akcí, a to nejen pro stálé členy, ale pro zájemce z nečlenských řad 

po zaplacení stanoveného poplatku. Mohlo by se jednat např. o víkendové akce, 

při kterých by také potenciální zákazníky měli možnost prohlédnout si interiér, 

seznámit se s personálem, dozvědět se nové poutavé informace o chodu fitness-

centra, které by je inspirovali k další návštěvě, popř. k stálému členství. 

 

• propagace 

Důležité je zaměřit se na kvalitnější a efektivnější dosavadní propagandu 

poskytovaných služeb, možnost více se zviditelnit a vyzdvihnout své ojedinělé a 

často vyhledávané přednosti. 

 

• snížení ceny 

Cenová relace poplatku je příliš vysoká i přes všechny benefity (hygienické 

prostředky – ručníky, šampony, sprchové gely apod.) obdržené či pravidelně 

poskytovávané po jeho zaplacení. Snížení ceny by vyvolalo nárůst zájmu, jelikož i 

v této oblasti je velmi důležitým, mnohdy tím nejdůležitějším, rozhodujícím 

kritériem cena. 

 

• rozšíření služeb 

Protože za slabou stránku považuji omezený rozsah služeb, logicky si myslím, že 

své postavení si může ještě více vybudovat a upevnit širokou nabídkou kvalitních 

služeb, kterou v tomto případě příliš nevyniká. 

 

Hrozby: 

• konkurence 

Při komparaci s jinými fitness-centry v téže lokalitě není Fit Klub jednoznačně 

nejvyhledávanější a nejoblíbenější poskytovatelem sportovních služeb, ale naopak 

– konkurence je vysoká, podnik jen musí zvolit vhodnou strategii a efektivitu 

podnikání.. 
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• sezónní sport 

• ekonomická krize 

 

Shrneme-li výše popisovaná fakta, dojdeme ke skutečnosti, že některá z nich mohou v kritické 

situaci a zároveň za současného vyhrocení slabých stránek a hrozeb způsobit nemalý úpadek 

až úplný zánik fitness-centra. Naopak při stabilitě silných stránek a přítomnosti některých 

z jejích příležitostí se Fit Klub Přerov může v budoucnu ještě rozvíjet v centrum, jenž bude 

plně odpovídat potřebám a představám klienta. 

 

 

3.2.3 Rozhovor s manažerem 

Rozhovor s manažerem se mi i přes veškerou snahu nepodařilo získat. Manažer byl příliš 

zaneprázdněný. K získání informací o fitness-centru by byl rozhovor určitě velkým přínosem. 
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4. Komparace sledovaných fitness-center z hlediska nabídky služeb 
 
Po ukončení analýzy poskytovaných služeb fitness-center následuje komparace fitness-center. 

Komparaci jsem provedl na základě vlastní návštěvy a pomocí dotazníkového šetření, který 

najdete v příloze 1. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 100 lidí. Nazpět jsem získal jen 83 

vyplněných dotazníků. Otázky zodpovědělo celkem 52 můžu a 31 žen.  

 

4.1 Struktura služeb využívaných klienty 

Z grafu 4.1 lze vyčíst, že ve „Fitklub-centru“ se zaměřují spíše na spinning a hned za ním je 

samozřejmě využívání posilovny. Důvodem těchto výsledku je žádanost o druhy cvičení. 

Lipovka Relax club se všeobecně zaměřuje na všechny poskytované služby, i když 

samozřejmě nejvíce využívanou službou je posilovna.  

 

Graf. 4.1 Zaměření na služby-Fitklub-centrum 
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4.2 Komparace poplatků za vstup 

Při porovnávání poplatků za jednorázový vstup byl od hodonínského fitness-centra poskytnut 

ceník, a od přerovského fitness-centra byla sdělena cena jednorázového vstupu ve výši 60 Kč 

na osobu. Obě fitness-centra nabízejí také permanentky s deseti a dvaceti vstupy. V grafu 4.2 

a grafu 4.3 jsou porovnány jednotlivé poplatky za vstupy. 

 

Graf. 4.2 Porovnání poplatků za jednorázový vstup 
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Graf .4.3 Porovnání cen 10 vstupů 
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Je jasné, že čím vyšší počet vstupů si zakoupíme (vstupy jsou pak prodávány formou 

permanentek), tím menší bude cena v porovnání s jednorázovými vstupy. U hodonínského 

fitness-centra je to ovšem tak, že čím více vstupů zakoupíme tím se nám více zvýhodňuj vstup 

na jednu hodinu posilování. 

 

4.3 Komparace počtu klientel 

K tomuto porovnání byly opět poskytnuty informace z obou fitness-center.  

Jak je zřejmé z grafu 4.4 má hodonínské fitness-centrum obrovskou výhodu, protože je blízko 

jak Slovenským, tak Rakouským hranicím a hlavně provozovatel vybavil areál Lipovky Relax 

clubu malým penzionem, který hojně využívají také zahraniční návštěvníci z Německa. 

Oproti Fitklubu mají tedy nesmírnou výhodu, která se jen lehce kompenzuje tím, že Přerov je, 

co se týče počtu obyvatel, větší, a tak je i rozšířenější klientela.  

 

Graf. 4.4 Počet zákazníků za poslední tři měsíce-Fitklub centrum. 
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4.4 Komparace struktury klientely dle věku 

V téhle podkapitole je v grafu 4.5 porovnána struktura klientů obou fitness-center. Výsledky 

jsou podobné. Manažer Lipovky Relax clubu sdělil, že díky blízkosti hranic, dojíždějí klienti 

ve věku 30-45 let i ze zahraničí a tudíž je procento vyšší než u Fitklub-centra. Dotazníkové 

šetření jeho tvrzení potvrdilo. 

 

Graf. 4.5 Struktura klientely podle věku 
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4.5 Využívání služeb osobního trenéra klienty 

Využívání trenéra je dosti drahou záležitostí, nicméně se zákazníkům podaří docílit svých 

vytoužených výsledků mnohem rychleji a bezpečněji vůči svému zdravím. Následující graf 

4.6 lidé odpovídali na otázku: Jak často využíváte nebo jste v minulosti užívali služeb 

odborného trenéra?. 

 
Graf 4.6 Četnost využívání trenéra 
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4.6 Způsoby propagace a jejich účinnost 

V následující sloupcovém grafu 4.7 jsou zobrazeny způsoby propagace, na které Lipovka 

Relax club a Fitklub-centrum spoléhá a investuje do nich. V grafu 4.8 je graficky znázorněno, 

který způsob propagace má na klienty největší vliv. 

 

Graf.4.7 Způsoby propagace 
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Graf. 4.8 Účinnost propagace 
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Spojením obou grafů lze vyčíst, se fitness-centrům vyplácí profesionální poskytování služeb, 

díky kterému mají dobré jméno. Jinak internetová propagace je také na dobré úrovni 

obzvláště u hodonínského fitness-centra. 
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4.7 Četnost využívání služeb trenéra 

V grafu 4.9 Jedna z otázek dotazníkového šetření se týkala o četnosti vyžívání trenéra při 

posilování. Jak už bylo jednou psáno, Lipovka Relax club má i zahraniční klientelu, která se 

neostýchá za služby trenéra zaplatit a to je cena trenéra vyšší u hodonínského fitness-

centram viz. graf 4.10. 

 

Graf. 4.9 Využívání služeb trenéra 
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Graf. 4.10 Cena trenéra na jednu hodinu posilování 
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5. Shrnutí výsledků šetření, náměty, doporučení 

 

Z výsledných výše uvedených skutečností a výzkumů je podle mého mínění téměř zřejmé, že 

hodonínské fitness-centrum Lipovka Relax club prosperuje mnohem lépe než Fitklub-centrum 

v Přerově, a to hlavně díky velmi zodpovědnému a zkušenému spolumajiteli. 

K analyzovaným službám a ke způsobu jejich poskytování nejsou z mé strany žádné výhrady. 

Obě fitness-centra se totiž přirozeně snaží, aby bylo o všechny skutečné i potenciální 

zákazníky postaráno co nejlépe. Jedinou možnou výtkou či doporučením z mé strany, které 

bych jako samotný klient uvítal, by bylo nejspíš jen rozšíření poskytovaných služeb či 

zavedení některých nových trendů, které popisuji dále. 

 

U Lipovky Relax club bych doporučil zavedení hodin spinningu, jelikož se jedná 

v současnosti o často vyhledávanou a populární službu. Při současné analýze města jsem si 

plně vědom, že by sice tato služba již konkurenci měla, ale rozhodně by byla 

v nezanedbatelné výhodě - a to díky svému velkému areálu, který je zároveň na špičkové 

úrovni. V porovnání s konkurencí v celém Jihomoravském kraji patří mezi nejlépe technicky 

vybavené, a proto je velká škoda, že se zde neprovozuje činnost tak oblíbená jako je spinning. 

Myslím, že by se setkala s nemalým zájmem a oslovila by ještě širší klientelu, než jakou se 

může pyšnit tento klub v současné době. Podobně uvažuji také o aerobicu, který je 

vyhledáván především ženami všech věkových kategorií a troufám si říci, že ve všech větších 

či menších městech by se tento druh sportu ujal. Abych neukazoval jen na nedostatky, 

vyzvedl bych prostředí, ve kterém se klienti fitness-centra pohybují. Veškeré vybavení je 

moderní a zároveň bezpečné a sociální prostory (WC, sprchy) jsou luxusně vybavené. Další 

přednosti jsou popsány ve SWOT analýze. 

 

Názory na Fitklub-centrum  v Přerově jsou poněkud rozličné než u výše popisovaného 

konkurenta, stejně jako jsou rozdílné náměty na možnost získání a rozšíření klientely. V první 

řadě mě zarazilo, že takto moderní fitness-centrum nemá pořádně propracované internetové 

stránky. Ty by měly být základem pro styk a mnohdy i prvotní kontakt se zákazníky a je to již 

neodmyslitelná součást reklamy a propagace. Při tvorbě internetových stránek a následné 

prezentace firmy jejich prostřednictvím by si měli majitelé či tvůrci stanovit jasná kritéria a 

priority vztahující se k důležitosti a charakteru vystavovaných informací. Z mého pohledu je 

pro potencionální klienty nejdůležitější zobrazit vzhled interiéru, který by je měl ohromit a 
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sloužit jako prvotní motivace k jeho návštěvě. Z toho důvodu bych doporučoval vylepšit 

vzhled internetových stránek, zejména z pohledu fotek vybavení. Moderním a tudíž čím dál 

rozšířenějším způsobem vylepšení je vytvoření vlastní video prezentace a následná možnost 

spouštění přímo z domácích internetových stránek. V současné době patří mezi nejdůležitější 

rozhodující ekonomické faktory samozřejmě také cena, a to nejenom v oblasti sportu a fitness. 

I když lze platit pouze hodinu cvičení, je zvláštní, že k dlouhodobému navštěvování je potřeba 

zajistit si povinné členství.  

 

Cena povinného členství se mi v tomto případě zdá příliš vysoká, porovnám-li ji navíc 

s hodonínským fitness-centrem Lipovka Relax club. To si myslím, že může být pro mnohé 

zájemce také největší překážkou. Já sám bych spíše volil systém na základě jednorázového 

vstupného nebo uhrazení stanoveného poplatku za dané služby, nikoliv systém pevného 

členství. Má to své výhody, zejména uzavřená společnost, možnost věnovat se stálým 

zákazníkům kvalitněji a s větší péčí a znalostí apod. Sám jsem neměl možnost dané fitness-

centrum osobně navštívit, a proto nemohu říci, zda je tedy cena adekvátní kvalitě služeb, které 

fitness-centrum poskytuje či právě naopak. Ale i přesto neopomíjím myšlenku zlevněného 

členství jako nadějnou ideu do budoucna. Co se týče kladný stránek, poukázal bych na 

výborná spinningová kola. Další „plus“ bych vybral to, že  má zákazník možnost, při odchodu 

z fitness-centra, navštívit kavárny, jež se v objektu vyskytují. Ve SWOT analýze naleznete 

další přednosti, které jsem popsal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 53  

6. Závěr 
 
I přes některé komplikace spojené se získáváním informací o nákladech a výnosech a špatnou 

domluvu s vedením přerovského fitnnes-centra si myslím, že analýza a komparace, jakožto 

hlavní součást mé práce, byla úspěšná vykonána. Provedl jsem shrnutí, podal náměty a 

doporučení na případné zlepšení chodu obou fitness-center. Tím si myslím, že jsem úspěšně 

splnil cíl mé bakalářské práce a zahrnul do ni všechny očekávané předpoklady. 

 

V průběhu zkoumání obou fitness-center jsem získal mnoho informací o podnikání v oblasti 

sportu. Velikým přínosem byl bezesporu rozhovor s manažerem, který mě poučil o 

výnosných, ale i rizikových stránkách podnikání, které jsou jeho nedílnou součástí . I když 

jsou obě fitness-centra na vysoké úrovni, je zajímavé, jaký může být (a v tomto případě také 

je) velký rozdíl v podnikání v souvislosti na rozdílné místní podmínky. Podstatnou roli hraje 

tudíž ta skutečnost, že Lipovka Relax Club se nachází ve městě přímo sousedícím s jiným 

státem, kdežto Fit Klub-centrum v Přerově můžeme najít ve městě nacházející se od hranic 

podstatně dále. Právě blízkost Rakouska a Slovenska dává fitness-centru v Hodoníně 

obrovskou šanci při získávání zákazníků a motivaci při zdokonalování svých služeb. Další 

velkou výhodou je také vybudování útulného penzionu ve sportovním areálu, což přidává na 

nadstandardu nabízených služeb tvořící jeden velký komplex. 

 

Je nutné říci, že fitness se stává díky technologickým pokrokům a také díky vedení zdravého 

životního stylu velmi oblíbenou nejen volno časovou aktivitou. Největší počet zákazníků se 

objevuje z řad aktivních sportovců, pro něž je nutný takový trénink, jakým je fitness. 

Protáhnutím a posílením celého těla zmírňují poškození zdraví důležitého při práci, sportu a 

jiných aktivních činnostech.  

 

Nabízené služby v oblasti fitness se stále vyvíjejí a rozvíjejí a tak usuzuji, že je jen otázkou 

času, kdy si každý člověk bude moci vybrat způsob cvičení vyhovující individuálním 

schopnostem jedince.  
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Seznam zkratek: 

 

SK Sportovní klub 

BCG Boston Consulting Group 

CCS Cardio Cinda Systém 

PBF Percentage of body fat (Procento tělesného tuku) 
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