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1 Úvod 

Šachy bývají označovány za královskou hru a mnoţství kombinací, které nabízí, 

fascinuje velké myslitele jiţ několik staletí. Tento nabízí komplexní růst a vývoj osobnosti. 

Šachová hra zlepšuje kombinační, strategické a logické myšlení. Podporuje soustředění, 

schopnosti, paměť i fyzickou kondici. Rozvíjí kreativní myšlení, flexibilitu, inteligenci, 

koncentraci, samostatnost, představivost, spolupráci a připravuje předškolní děti 

na povinné vzdělávání. [48, 50] 

Organizace provozující zájmové krouţky se předbíhají v získávání potenciálních 

zájemců, kterým se snaţí nabídnout nepřeberné mnoţství různých druhů aktivit a krouţků, 

jejichţ počet neustále roste. Rodiče mají často problém rozhodnout se, jaký zájmový 

krouţek bude pro jejich dítě tím nejlepším a zároveň cenově přijatelným. Mezi 

organizacemi probíhá boj o získávání a udrţení klientů. Není pravidlem, ţe do krouţků, 

které jsou moderní a oblíbené, je jednoduché přilákat zákazník. Je to však lehčí, neţ 

u krouţků neznámých a ne příliš populárních. Zde probíhá usilovnější a intenzivnější boj 

o klienty. Mezi takové se můţe řadit i šachový krouţek. V této zájmové oblasti, více neţ 

v jiných, by se měla uplatňovat marketingová komunikace. Na současných trzích se jiţ 

většina komerčních i nekomerčních organizací bez ní neobejde. Tento prvek 

marketingového mixu je pro většinu společností klíčem k úspěchu. Jestliţe je dobře 

zvládnutá a cílená a kombinuje více sloţek najednou, můţe přinést mnoho uţitku. 

Je důleţité k ní přistupovat strategicky a jednotlivé kroky pečlivě zváţit a časově 

i obsahově sladit. [10, 32] 

Ačkoli mnoho lidí povaţují šachy za poměrně sloţitou hru, i malé děti dokáţou 

okolí přesvědčit, ţe jsou schopny zvládnout její základy. Vzdělávání dětí v oblasti šachové 

hry, od tří do osmnácti let, je činností Beskydské šachové školy (BŠŠ), občanské sdruţení. 

Jedná se o největší šachovou základnu a nejúspěšnější školu v České republice. Vychovává 

velmi nadějné šachisty, kteří ji reprezentují na vrcholových šachových turnajích doma 

i v zahraničí.  

Diplomová práce je zpracována na téma Analýza marketingové komunikace šachové školy. 

Ačkoli je BŠŠ v České republice svou velikostí i úspěchy ojedinělá, nemá přesto mnoho lidí 

vůbec povědomí, ţe existuje. Rodič ani často netuší o moţnosti navštěvování šachového 

krouţku jejich dítětem. Neměla by proto spoléhat jen na svou pověst a dlouholetou tradici, ale 

také na zlepšování propagace, zviditelnění, upoutání pozornosti, informování a to pomocí 
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jednotlivých prvků komunikačního mixu. Jelikoţ má organizace v tomto směru rezervy, stala 

se analýza a veškeré návrhy a doporučení k této oblasti předmětem práce.  

Cílem diplomové práce je analýza a následné vyhodnocení marketingové 

komunikace, včetně všech prvků komunikačního mixu, které Beskydská šachová škola 

vyuţívá ke své propagaci. Bude zaměřena na současné klienty, jejichţ děti navštěvují 

krouţek Vrcholové střediska mládeţe a na klienty potenciální, kteří mají zájem na tom, aby 

jejich děti chodily do jakéhokoli krouţku, nebo uţ krouţky navštěvují. Budou oslovováni 

prostřednictvím dotazníku s vyuţitím osobního nebo písemného dotazování, jelikoţ nelze 

zastihnout všechny rodiče osobně. Cílem je zjistit, jak vnímají marketingovou komunikaci 

obě cílové skupiny a jaké se mezi nimi nacházejí rozdíly, co by vylepšily, změnily nebo 

nechaly stejné. Dále jaké faktory ovlivňují rodiče při výběru krouţku. Poté nalézt moţné 

příčiny neúspěšné komunikace a navrhnout moţná doporučení ke zvýšení povědomí 

a přilákání potenciálních klientů a udrţení klientů stávajících. 
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2 Charakteristika prostředí Beskydské šachové školy, o. s. 

Kapitola Charakteristika prostředí Beskydské šachové školy, o. s., se zabývá 

makroprostředím, mezoprostředím a analyzovanou organizací.  

 

2.1 Makroprostředí 

Vnější prostředí tvoří makroprostředí. Cílem této analýzy je určení moţných 

příleţitostí pro uplatnění strategických aktivit organizace a identifikovat případná rizika 

a ohroţení. Je pouţita PEST analýza, protoţe přírodní prostředí nijak neovlivňuje 

šachovou školu. Analýza se skládá ze sociálního (sloţeno z demografické a kulturního 

prostředí), technologického, ekonomického a politicko-právního prostředí. [20] 

 

2.1.1 Demografické prostředí 

Beskydskou šachovou školu ovlivňuje, z hlediska demografického prostředí, 

porodnost, počet dětí v domácnosti a počet uzavřených manţelství.  

Velký vliv na fungování BŠŠ má porodnost. Za prvních devět měsíců minulého 

roku se narodilo 83 300 dětí, to je o 5 700 méně neţ ve stejném období roku 2010. 

Průměrný počet dětí narozených jedné ţeně se mírně sníţil. [38] Z toho plyne, ţe čím 

méně se rodí děti, tím víc klesají šance pro školu k získání a přilákaní potenciálních 

klientů. Škola by měla zjistit, jakým způsobem umět přesvědčit a motivovat moţné klienty 

k navštěvování krouţku tak, aby klesající porodnost měla na školu co nejmenší vliv. 

Ukázat přednosti, výhody a přínosy šachové hry prostřednictvím různých komunikačních 

kanálů by mohlo, alespoň mírně, odvrátit vliv negativního trendu. 

V roce 2011 přibylo nejvíce lidí ve Středočeském kraji, naopak v Moravskoslezském 

kraji lidí výrazně ubývá. Největší úbytek zaznamenaly okresy Ostrava-město a Karviná. 

Nejvíce přistěhovaných občanů bylo v městě Frýdek-Místek, za 10 let zde přibylo přes 

5 tisíc obyvatel. [38, 41] Tento fakt můţe být pro BŠŠ přínosem. Mezi přistěhovalými 

mohou být i rodiny s dětmi, které jsou pro školu významné, neboť pro ni představují 

potenciální klienty.  Analyzovaná organizace by tak mohla zintenzivnit komunikaci ve městě 

k přilákání nových klientů, kteří o ní ještě nevědí. 

Počet obyvatel města Frýdku-Místku k 1. 1. 2012 je 59 818 obyvatel. Konkrétní 

rozdělení občanů dle příměstských oblastí a dalších faktorů lze nalézt v přehledné tabulce 

v Příloze č. 2. V nejmladší věkové kategorii 0 aţ 5 let je 3 164 dětí, od 6 do 18 let je 

7 509 dětí. Chlapců ve městě do 15 let je 3 920 a dívek je 3 835. [44, 45] Počet dívek 

 achlapců je téměř shodný, ale do šachového krouţku chodí více kluci. Příčinou není tedy 
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menší počet děvčat, ale to, ţe k šachům více inklinují a mají k němu blíţe chlapci. 

To potvrzuje i sloţení dětí v krouţku Vrcholového střediska mládeţe (VSM), kde 

dominuje muţské pohlaví. Není tedy nijak náročné přilákat k šachové hře chlapce, ale 

naopak děvčata. Marketingová komunikace by proto měla být zaměřena tak, aby dokázala 

zaujmout a přesvědčit mladé dívky k hraní šachu prostřednictvím letáčků, plakátů nebo 

jiných propagačních materiálů. 

Počet uzavřených manţelství k 1. 1. 2012 je ve F-M 23 295, rozvedlo se 

7 852 párů. [45] Rozvod nepřispívá k příjemné atmosféře v rodině, navíc má často velký 

vliv na děti. Převaţuje u nich větší pravděpodobnost zhoršení prospěchu ve škole, nechuť 

cokoli dělat a celkově špatný duševní stav. To můţe ovlivnit chování dítěte i v šachovém 

krouţku. Slábne u nich motivace, chuť se zdokonalovat a věnovat se šachům. Jelikoţ je 

u nás velmi vysoká rozvodovost, škola by se na tento fakt měla připravit. Těmto dětem by 

škola mohla alespoň pomoci osobním a milým přístupem trenérů, kteří v kaţdé situaci děti 

motivují a ubezpečují o vhodnosti hry. 

 

2.1.2 Ekonomické prostředí 

V kraji, kde sídlí i šachová škola, je jedna z nejvyšších nezaměstnaností. 

K 31. 12. 2011 činí 11,73 %. [42] Ztráta i vytrvalé hledání zaměstnání nepřináší do rodin 

s dětmi pozitivní atmosféru. Rodiče často nemají finance ani na základní potřeby, proto si 

lidé bez zaměstnání většinou nemohou dovolit, aby jejich dítě navštěvovalo více krouţků. 

Z toho plyne moţná ztráta potenciálních i současných klientů BŠŠ. Je tedy vhodné 

rodičům vysvětlit a ukázat, proč by zrovna jejich ratolest měla chodit do šachového 

krouţku, například prostřednictvím ukázkových hodin nebo Dne otevřených dveří. 

Hrubý příjem jedné osoby přepočtený na plně zaměstnané činí 22 271 Kč pro první 

čtvrtletí 2011. V České republice (ČR) je, pro stejné období, celkový hrubý příjem 23 726 

Kč, coţ je o 1 455 Kč méně neţ má analyzovaný kraj. [40] Lidé ţijící ve Frýdku-Místku 

pobírají tedy niţší neţ průměrnou mzdu. Coţ není příznivé hlavně pro rodiny s dětmi, kde 

jsou náklady na ţivobytí daleko vyšší neţ v bezdětných domácnostech. BŠŠ tak můţe 

přicházet jak o potenciální klienty, tak o klienty současné, coţ by pro ni nebylo 

akceptovatelné. Většina současných rodin často pečlivě uváţí krok kde investovat peníze. 

Zájmové krouţky mohou být pro mnohé rodiny finančně náročné, avšak pozitivně rozvíjí 

schopnosti i mysl dítěte, proto je na kaţdém rodiči důkladně se rozmyslet, zda by jejich dítě 

mělo navštěvovat krouţek a pokud ano, tak jaký. Šachový krouţek je vzhledem k běţným 

krouţkům, jako jsou výtvarná výchova, keramika či aerobik, mírně draţší aktivitou, pokud 
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se mu chce dítě intenzivně věnovat. Škola by tak opět měla ukazovat své přednosti, přínosy a 

výhody šachové hry prostřednictvím vhodně zvolených komunikačních prvků tak, aby 

dokázala přesvědčit rodiče i děti k navštěvování šachového krouţku. 

Podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí se nezaměstnanost odhaduje 

v úrovni 8,6 %. Předpokládá se i přírůstek jak nominální tak reálné mzdy. [30] Coţ by mohlo 

mít pozitivní vliv i pro rodiny s dětmi. Kdyţ budou mít domácnosti větší příjmy a získají 

zaměstnání, je větší šance, ţe jejich děti budou navštěvovat zájmové krouţky. Proto i pro 

BŠŠ se bude zvyšovat naděje k lehčímu a méně náročnému získávání moţných klientů. 

 

2.1.3 Sociálně-kulturní prostředí 

Sociálně-kulturní prostředí se promítá do spotřebního a kupního chování zákazníka. 

V našem případě se jedná o to, zda se potenciální klient rozhodne, aby jeho dítě 

navštěvovalo šachový krouţek. Postoje, zvyky, tradice, náboţenství, sociální skupiny a také 

vzdělání ovlivňuje chování rodiny a následně také zařazení dítěte do určitého krouţku. 

Jestliţe se v rodině dříve vyskytovaly tendence k určité zájmové aktivitě, tak je velmi 

pravděpodobné, ţe i jejich dětí budou v této tradici nadále pokračovat. To platí i v případě 

šachové krouţku. Mění se ţivotní priority a cíle, důvodem je klesající ţivotní úroveň a s ní 

i finanční prostředky. To má za následek niţší porodnost. Rodiny si uvědomují svou finanční 

situaci, a proto si častěji pořizují jedno dítě a dopřejí mu vše, co si přeje od maličkostí aţ po 

vzdělání na vysoké úrovni. Nemusí se však vţdy jednat o školní instituce, mohou mít 

podobu krouţků. Právě prostřednictvím šachové hry se lze vzdělávat a rozvíjet ve všech 

oblastech jedince. 

 

2.1.4 Politické prostředí 

Dodrţovat základní právní normy musejí všechny právnické i fyzické osoby. 

Mohou prodávat výrobky nebo zboţí, poskytovat sluţby nebo vyvíjet zcela jinou 

podnikatelskou aktivitu. I občanská sdruţení, mezi která se řadí i Beskydská šachová 

škola, musí dodrţovat pravidla stanovena platnými předpisy. Hlavním zákonem upravující 

činnost těchto sdruţení je zákon o sdruţování občanů č. 83/1990 Sb. [37] 

Jelikoţ se škola zabývá zájmovou aktivitou a to šachovou hrou, je její činnost 

ukotvena v zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném 

vzdělávání a především ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění 

vyhlášky č. 109/2011 Sb. Všechny tyto zákony jsou pod záštitou Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy. [36] 
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Beskydská šachová škola by měla rovněţ dodrţovat zásady a stanovy Šachového 

svazu České republiky. Aby BŠŠ mohla provozovat šachovou školu, musela se stát členem 

tohoto svazu. [35] 

 

2.1.5 Technologické prostředí 

Dnešní doba klade značný důraz na technologii, proto by se kaţdá organizace měla 

snaţit ji aplikovat v co nejvyšší míře. Aby šachová škola mohla konkurovat jiným 

zájmovým krouţkům, měla by vyuţívat nejmodernější technologie. Takto si můţe zajistit 

popularitu, známost a zvýšit si tak prestiţ nejen v okolí, ale také v jiných městech. 

Pro průběh šachového krouţku je důleţité zajistit kvalitu vyučování v podobě nejen 

moderní magnetické tabule, ale zejména dataprojektorů, pomocí nichţ lze snadno, rychle 

a efektivně vysvětlit probíranou látku. To zaručí kvalitu vyučování.  

Jelikoţ někdy šachová hra trvá i 3 hodiny je vhodné vybavit místnosti kvalitními 

ţidlemi, zejména kdyţ hru hrají malé děti. Vyuţít nové, moderní a osvědčené technologie 

v této oblasti přinese šachové škole zisk v podobě spokojených rodičů a zdravých šachistů. 

 

2.2 Mezoprostředí 

Podnik si můţe účastníky mezoprostředí  zvolit a částečně ovlivnit. Jedná se 

o zákazníky, veřejnost, konkurenci a prostředníky. [49] 

 

2.2.1 Segmentace 

Beskydská šachová škola se zaměřuje na více segmentů. Tento případ se označuje 

jako diferencovaný marketing. Jedná se o způsob, kdy organizace nebo firma uplatňuje 

různé nabídky pro různé segmenty. [12] 

Hlavním segmentem jsou rodiče dětí navštěvující šachový krouţek Vrcholové 

středisko mládeţe. Věk dětí se pohybuje od 3 do 15 let. Rodiny bydlí nejčastěji ve F-M 

a v jeho okolí. Škola by se měla co nejvíce věnovat výše uvedené skupině a snaţit se ji 

udrţet, neboť klienti BŠŠ představují celou existenci Beskydské šachové školy.  

Dalším segmentem jsou klienti potenciální, kteří se pro šachovou školu nacházejí 

zejména v mateřských školách (rodiče těchto dětí). V MŠ probíhají šachové krouţky, 

nikoli pod vedením BŠŠ (vyučují zde jen jejich trenéři), ale pod Střediskem volného času 

Klíč. Organizace SVČ Klíč nabízí nepřeberné mnoţství zájmových krouţků a kurzů pro 

děti od 3 do 18 let. Cílem Beskydské šachové školy je, aby tito malí šachisti začali chodit 

do krouţku Vrcholového střediska mládeţe. Tvoří tedy další důleţitý segment školy. 
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Pro Beskydskou šachovou školu jsou segmentem i rodiny, které mají zájem, aby 

jejich dítě navštěvovalo jakýkoli zájmový krouţek. Chtějí rozvíjet jejich schopnosti 

(soustředěnost, myšlení, logiku, aj.) dítěte prostřednictvím šachového krouţku.  

Posledním segmentem mohou být samotné děti, protoţe umějí značným způsobem 

ovlivnit chování a rozhodování svého rodiče, tedy potenciálního klienta pro BŠŠ. 

 

Typické skupiny klientů 

Nejtypičtější skupinou není klient v roli zákonného zástupce, ale dítě, které je 

členem šachového krouţku. Jedná se v drtivé většině o chlapce ve věku od 3 do 15 let. 

Jsou inteligentnější neţ děti ve stejném věku. Mají lepší zrakové vnímání, pozornost, 

paměť a myšlenkové operace, časovou posloupnost a soustředění, a to vše díky šachové 

hře. Bývá pro ně často jediným koníčkem, kterému se věnují na sto procent. [50] 

Další typickou skupinou jsou rodiče dětí, tedy klienti BŠŠ. Věk rodičů není 

pravděpodobně niţší jak 18 let a vyšší jak 60 let. Nejvyšší dokončené vzdělání je nejčastěji 

vysokoškolské a domácnosti disponují poměrně vyšším příjmem neţ průměrné rodiny. 

Pocházejí ve většině případů z města Frýdek-Místek nebo z jeho blízkého okolí. Nově se 

můţe jednat i o obyvatele Frýdlantu n. O. kvůli nově zřízené pobočce BŠŠ. Z rodičů umí 

obvykle hrát šachy jen otec, matka hraje jen výjimečně. 

Dále jsou to rodiny, které mají vybudovanou uţ určitou šachovou tradici. Tito 

rodiče jsou ochotní vloţit do šachové hry i více finančních prostředků, neţ je potřeba, aby 

se jejich dítě stalo špičkou ve své věkové kategorii, později i mezi všemi šachisty. Rozumí 

šachům víc neţ běţné rodiny a vyţadují trenéry, kteří jim zajistí vysokou kvalitu, určitou 

šachovou úroveň a především výborné výsledky. 

 

2.2.2 Dodavatelé 

V Beskydské šachové škole je šest trenérů fungujících na bázi dodavatelů. Jedná se 

o tzv. externisty, kteří pracují pro školu a jsou s ní ve volném smluvním vztahu. 

Vypomáhají s výukou šachové hry a předávají tak své cenné zkušenosti a rady malým 

šachistům. 

 

2.2.3 Konkurence 

Co se týká přímé konkurence Beskydské šachové školy, lze nově nalézt jen jednu 

organizaci, která by jí mohla konkurovat. Jedná se o Beskydskou šachovou společnost 

a vznikla teprve 1. září 2011. Výuka šachistů probíhá nejčastěji v hotelech ve F-M. 

Společnost nemá zřízenou webovou stránku, navíc se soustředí jen na šachisty, kteří uţ 
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nějakou dobu šachovou hru hrají, tudíţ je společnost nevychovává zcela od základu. 

Z pohledu Beskydské šachové školy se nejedná o nijak významného konkurenta. [54] 

Nepřímé konkurence má škola podstatně více. Jedná se o všechny moţné zájmové 

krouţky a aktivity ve volných chvílích dítěte. Konkrétně to můţe být Středisko volného 

času Klíč F-M, které provozuje velké mnoţství krouţků (keramika, balet, břišní tance, 

aerobic, paličkování, keramika a mnoho dalších). Dalšími potenciálními konkurenty jsou 

folklórní soubor Ostravička F-M, fotbal F-M a jiná zájmová sdruţení. Mezi nepřímou 

konkurenci lze zařadit ještě vymoţenosti dnešní doby. Jedná se především o internet, 

počítačové hry a jiné. [54] 

 

2.2.4 Prostředníci 

Beskydská šachová škola kooperuje s několika partnery, kteří jsou prostředníky 

školy. Jednotliví předsedové a ředitelé škol jsou spřízněnci školy a tím vzniká širší 

spolupráce. Jedná se o slovenské i polské zahraniční školy, např. Liptovská šachová škola 

na Slovensku nebo Šachový oddíl Rybník z Polska. Z českých šachových škol se jedná 

o organizaci Panda. [54] 

Šachová škola spolupracuje i s většinou mateřských školek ve Frýdku-Místku, která 

jí můţe v budoucnu přinést klienty. Prostředníky jsou i základní školy, ale spolupráce není 

jiţ tak intenzivní. [54] 

 

2.3 Beskydská šachová škola 

Prvním impulsem pro šachovou hru ve Frýdku-Místku bylo zaloţení oddílu 

SK Karlová huť v roce 1935. Šachová hra se nerozvíjela, nebylo dostatek literatury a hráči 

se připravovali na partie jen individuálně. [54] 

Po konci 2. světové války přicházeli do oddílu noví členové. Šachová hra zvyšovala 

svou úroveň, druţstva se zúčastňovala krajských přeborů. Tato společenská hra získávala 

na své oblibě hlavně u mladších ročníků. Začal velký rozkvět frýdecko-místeckého šachu. 

V té době se nejvíce šachová hra proslavila simultánními hrami. Jeden hráč hraje šachové 

partie současně s více hráči najednou. Tento způsob nevšedního turnaje zvedl zájem 

i popularitu o tuto hru nejen u šachové veřejnosti. [54] 

V roce 1990 byla působnost přenesena do Domu dětí a mládeţe ve Frýdku-Místku. 

O tři roky později vznikla samotná Beskydská šachová škola. V současnosti působí 

ve spolupráci se Střediskem volného času Klíč a to od roku 2008. Jedná se o občanské 

sdruţení a její sídlo se nachází na ulici Pionýrů 767 ve městě Frýdek-Místek. Další nově 
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zřízena pobočka se nachází ve Frýdlantě nad Ostravicí. Nynějším ředitelem je Ing. Pavel 

Benčo. [54] 

Zárukou kvalitní práce je sedm profesionálních trenérů a šest trenérů s kvalifikací 

1. aţ 3. třídy. Tito zaměstnanci a externí pracovníci představují pro školu jeden z hlavních 

pilířů, protoţe odbornost a kvalifikovanost jsou pro tento typ krouţku zcela stěţejní. [50, 54] 

Velkou doménou školy jsou její úspěchy, které v České republice nemají 

konkurenci. Například v soutěţích druţstev od mladších ţáků aţ po dorostenecká druţstva 

bezkonkurenčně vládnou po řadu let. Pravidelně početná účast bývá na mistrovství ČR 

jednotlivců, kde odchovanci BŠŠ získávají 3 aţ 6 bronzových, stříbrných nebo zlatých 

medailí. Tímto se pak kvalifikují na mistrovství Evropy a světa. [50] 

Největším talentem a jiţ odchovankyní je Jana Jacková, která dosahuje výborných 

výsledků na mezinárodní scéně. Dosáhla na 9. místo na mistrovství světa ţen v šachu 

v roce 2004. Nejen tato velmistryně, ale i ostatní šachisté přináší škole řadu úspěchů. 

Například na mistrovství ČR získala zlatou medaili Kateřina Němcová, stejný kov získala 

starší druţstva na mistrovství ČR jiţ 13krát, naposledy v roce 2010. Aktuální seznam 

nejlepších výsledků pro rok 2010/2011 je umístěn v Příloze č. 3. [54] 

Ve školním roce 2011/2012 spolupracuje BŠŠ společně se Střediskem volného času 

Klíč celkem s 250 dětmi, které navštěvují krouţek v mateřských školách. BŠŠ do těchto 

krouţků zajišťuje jen své kvalifikované trenéry. Samotná organizace má 112 dětí 

navštěvujících krouţek Vrcholové středisko mládeţe. Dále spolupracuje s šachisty, kteří ji 

reprezentují na různých turnajích, přeborech, atd. Tito šachisté dovršili věku 18 let a jiţ 

nemohou navštěvovat krouţek školy, jejich počet je 45. [54] 

 

Obr. 2. 1 Logo Beskydské šachové školy 

 
Zdroj: [54] 

Pevnou součástí školy je její logo, které ji doprovází uţ 20 let na různých akcích, 

turnajích nebo reklamních předmětech. Zobrazuje dvě figurky koně a věţe stojících 

na šachových polích, coţ má představovat hru šachy. Rok 1935 znamená první zaloţení 

šachového oddílu ve Frýdku-Místku (viz Obr. 2.1). [54]  
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2.3.1 Poskytované sluţby BŠŠ 

Hlavním přínosem školy je smysluplné vyuţívání volného času dětí, včetně 

víkendů a prázdninových období. Vedení a členové se nezabývají jen šachovou hrou, ale 

i dalšími činnostmi, jakými jsou např. sportovní, turistické a prázdninové aktivity 

a krátkodobá soustředění. Pořádá pravidelné prázdninové tábory. Navíc má rozvinutou 

mezinárodní síť kontaktů s mládeţnickými centry v celé Evropě. [50] 

 

Šachové krouţky 

Beskydská šachová škola spolu se Střediskem volného času Klíč provozuje 

krouţky určené pro děti mateřských škol (MŠ). Jednotlivé lekce šachu jsou vyučovány 

trenéry BŠŠ ve vybraných školách. Rodiče těchto dětí nejsou klienti BŠŠ a 

za navštěvování krouţku v MŠ zaplatí za rok 700 Kč. Seznam MŠ lze najít v Příloze č. 4. 

[54] 

Pro děti s lepší výkonností a s úmyslem věnovat se šachové hře i v pozdějších 

letech je určen speciální krouţek Vrcholového střediska mládeţe (VSM). Cena krouţku 

pro stále klienty činí 500 Kč/měsíc. Pro nové klienty připravila škola výhodné finanční 

podmínky, kdy platí jen 300 Kč po dobu 12 měsíců. Krouţek probíhá 2 x týdně a jedna 

lekce trvá 1,5 hod. [54] 

 

2.3.1 Turnaje Beskydské šachové školy 

BŠŠ organizuje řadu velkých i malých turnajů, přeborů a soustředění. Pořádá 

turnaje základních škol, některých středních škol, šachisté vyjíţdějí na soustředění 

do různých koutů ČR a mají tak moţnost poznat kulturu své země. [50] 

Jeden z největších a nejkvalitnějších šachových turnajů z celé Evropy je Turnaj 

šachových nadějí (TŠN), který je pořádán šachovou školou. Do Frýdku-Místku se sjíţdí 

aţ 400 zahraničních šachistů z celé Evropy i dalších kontinentů, proto je tento turnaj 

označován školou za jejich „vlajkovou loď“. Zvyšuje se tak výrazně propagace jak BŠŠ, 

tak samotného města i kraje. [50] 

Mezi velmi populární turnaj šachové školy patří Městská liga v šachu. BŠŠ chce, 

aby si co nejvíce mladých šachistů prověřilo své schopnosti z tréninkových krouţků, avšak 

tento turnaj mohou navštívit i děti, které nechodí do ţádného šachového krouţku školy. 

Jednoho kola Městské ligy v šachu se zúčastňuje přibliţně aţ 100 účastníků, mezi kterými 

nechybí ani děti z okolních vesnic a měst, někdy dokonce z Polska. [50] 
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Koná se pravidelně co tři týdny. Jako jediný turnaj šachové školy tvoří příjem ve 

formě startovného ve výši 30 Kč. Také si lze zakoupit celoroční vstupné se zvýhodněnou 

cenou 300 Kč. [54] 

Turnaj Pobeskydí navázal na podobně zaměřený „Festival šachových turnajů“, 

který se ve F-M konal do roku 1997. I přes krátkou dobu získal mezi šachisty značnou 

oblibu. [50]  

O království šachové je určen pro ty nejmenší děti a spolu se SVČ Klíčem 

připravuje škola seriál turnajů. Chtějí dětem umoţnit, aby si mohly vyzkoušet všechna 

pravidla šachové hry v praxi. Na něj navazuje druhý turnaj s názvem O krále a královnu 

špuntů. Jedná se o prestiţní turnaj, ve kterém jsou vítězi jednotlivci. Je určen pouze pro 

děti z mateřských školek zúčastňujících se šachových krouţků. [50] 

Vyvrcholení sezóny všech mateřských škol je kaţdoroční turnaj O mistrovský titul 

MŠ, kde si školky změří síly v podobě čtyřčlenných druţstev na 5 kol. Účast činí vţdy 

přibliţně 20 druţstev. [50] 

 

2.3.2 Knihovna BŠŠ 

Novinkou školy je obnovení knihovny šachové literatury s tituly vhodnými jak pro 

malé začátečníky, tak i velké mistry ve Středisku volného času Klíč, ke dni 9. února 2012. 

Jejich počet čítá zatím 213 svazků. Počet knih se bude zvětšovat a přibudou i zajímavá 

hodnocení knih trenéry BŠŠ. Aktuální seznam je vyvěšen na šachových nástěnkách 

v prostorách BŠŠ a SVČ Klíče. Literaturu si lze bezplatně vypůjčit aţ na 1 měsíc. V Příloze 

č. 5 je uvedeno pár titulů se základními informacemi (autor a název knihy). [50, 54]  

 

2.4 Marketingová komunikace Beskydské šachové školy 

Beskydská šachová škola vyuţívá prvky marketingové komunikace ke zlepšení 

známosti a povědomí a to především ve městě Frýdek-Místek, ojediněle ve Frýdlantě 

nad Ostravicí. 

 

2.4.1 Reklama  

BŠŠ vyuţívá ke zviditelnění reklamu v různých formách. Jedná se o webové 

stránky, tisk, plakáty a další. Webové stránky školy by mohly být zařazeny do této 

kapitoly, avšak internet se stal postupem času samostatným prvkem komunikace, proto 

www stránky BŠŠ jsou zahrnuty do části internetová komunikace (viz kapitola 

2.4.5 Internetová komunikace). 
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Od roku 2011 se BŠŠ rozhodla vyvěsit ve všech prodejnách Inva, ve Frýdku-

Místku a Frýdlantě n. O., bannery s názvem Beskydská šachová škola. Jsou umístěné 

uvnitř těchto maloobchodů nad jejich východem. V Příloze č. 6 je fotografie reklamy. [54] 

Další reklama školy se kaţdý měsíc nachází pravidelně ve Zpravodaji města F-M. 

Jedná se o upozornění konání turnaje Městské ligy mládeţe s kontaktem na uvedenou 

osobu.  

Jestliţe se konají významné akce, turnaje, jakými můţe být Cesta za Frymíkem, 

ples BŠŠ nebo Turnaj šachových nadějí, vyvěšuje šachová škola plakáty na informačních 

tabulích nebo válcích ve městě a také samotným konáním akcí upozorňuje na svou činnost. 

 

2.4.2 Podpora prodeje  

BŠŠ se snaţí zvýšit zájem o šachový krouţek, proto pořádá na Den dětí, Den 

rodiny, na začátku nebo na konci školního období akce na náměstích. Děti na těchto akcích 

poznají šachovou hru a zároveň získají drobnosti s logem a nápisem Beskydské šachové 

školy, např. tuţky, trička, komplet fotografií, pohlednice s nápisem školy, keramické logo 

školy, a další.  

Pomocí kvalifikovaných profesionálních trenérů a návštěv světově uznávaných 

ikon šachu v BŠŠ je rovněţ podporována známost šachového krouţku.  

Nově škola připravila zvýhodněné ceny krouţku Vrcholového střediska mládeţe. 

Pro klienty, jejichţ dítě začne tento krouţek navštěvovat, je cena pro prvních 12 měsíců jen 

300 Kč/měsíčně namísto 500 Kč/měsíčně.  

Další podporu vyuţívají na turnajích Městské ligy mládeţe, kdy nabízejí klientům 

i „neklientům“ zvýhodněnou permanentku v hodnotě 300 Kč. Těchto turnajů se koná 

kaţdoročně 16 při běţné ceně 30 Kč za jeden vstup. Celkem tedy účastník můţe ušetřit 

aţ 180 Kč ročně, 6 vstupů na tento turnaj má zcela zdarma. 

 

2.4.3 Přímý marketing 

Beskydská šachová škola vyuţívá databázi svých klientů pro lepší přehlednost 

a orientaci, zejména však k zasílání e-mailů rodičům. Prostřednictvím emailových 

schránek je informuje o pořádaných akcích, turnajích, propozicích, změnách či novinkách, 

nebo rodičům poděkují za jejich aktivitu a loajálnost.  
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2.4.4 Public relations 

Tento prvek je pro školu velmi důleţitý, protoţe díky němu si občané utvářejí 

postoje, názory a celkovou představu o Beskydské šachové škole. Pravidelně se o této škole 

objevují články ve Zpravodaji města Frýdku-Místku, jedná se např. o novinky, změny, 

turnaje nebo aktivity školy. Dále ji je věnován kaţdý měsíc oddíl s názvem Šachové zprávy. 

Občané se zde mohou dozvědět o úspěších, vítězích a výsledcích jednotlivých turnajů 

a extraligy.  

Na své trenéry a významné návštěvy se snaţí upozorňovat na pořádaných akcích, 

v místních novinách nebo v místních televizních zpravodajstvích (např. TV Polar,  

RTA – Regionální televizní agentura). 

Součástí PR je tzv. firemní kultura (corporate identity), která je i součástí BŠŠ. 

V jejím případě je tvořena logem BŠŠ staré přes 20 let. U lidí, kteří jsou se školou spjati, 

si logo vybudovalo tradici (obrázek loga v kapitole 2.3 Beskydská šachová škola). Dalším 

prvkem tvořící firemní kulturu je maskot Frymík v podobě bílé šachové věţe (viz Příloha 

č. 7). Název vznikl spojením města Frýdek a Místek. Škola ho ale nevyuţívá v rámci všech 

svých akcí, coţ můţe být chybou v rámci zlepšování propagace. Jeho oblíbenost i tak 

začíná velmi rychle stoupat, ale jen v rámci F-M. S maskotem je u řady dětí spojována 

Beskydská šachová škola a stala se pro ně symbolem a veselým společníkem. A to byl také 

jeden z důvodů k vytvoření jeho kamaráda v černém provedení věţe. 

Škola pořádá akci pro veřejnost s názvem Cesta za Frymíkem. Účastní se jí i řada 

rodičů a to je jeden z aspektů, jak můţe rozšiřovat svou dobrou pověst mezi širokou veřejnost 

formou zábavy. Podobně je na tom i s šachovým plesem, kde dochází taktéţ k propagaci 

a především zde prohlubuje vztahy s klienty a můţe získávat i potenciální klientelu. 

Od září roku 2011 se BŠŠ stala členem projektu GENS UNA SUMUS (hra, která 

spojuje národy) a prohlubuje tak pozitivní vztahy s veřejnosti nejen u nás ale i v zahraničí. 

Jedná se o výměnné pobyty členů jednotlivých šachových škol, oddílů v rámci měst i států. 

Vyměňují si cenné informace a rady, které přispívají k vzájemné důvěře. [51] 

 

2.4.5 Internetová komunikace 

Webové stránky Beskydské šachové školy se nachází na www.chessfm.cz a fungují 

od roku 2002. Jejich vzhled a ani struktura se v čase příliš nemění. Členové školy se je 

snaţí co nejčastěji aktualizovat. Novinkou je sledování on-line šachových zápasů, např. 

v extralize šachu. Nejedná se však o přímý a skutečný pohled na hráče, ale jen 

o vypisování jednotlivých tahů určité šachové partie. 
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Celé stránky jsou sladěny do zeleno bílé barvy, a to ke dni 13. února 2012. Na horní 

straně vlevo je umístěn nápis Beskydská šachová škola s jejím logem. Vedle názvu školy 

je nově vytvořeno malé okénko s dynamickou rotací fotek, coţ vede k oţivení stránek. 

V pravé horní liště se nachází sdělení, ţe se jedná o nejúspěšnější šachovou školu v ČR. 

Při načtení stránek se objeví aktuality školy, např. výsledky, novinky, změny, turnaje 

a další. Aktuality jsou doplněné často o fotografie jednotlivých protagonistů. Levá strana se 

mění podle pořádaných událostí. V období zimy a jara je hlavním poutačem Turnaj 

šachových nadějí, který poskytuje informace ve třech jazycích (čeština, angličtina, ruština). 

Pod nabídkou TŠN se nachází hlavní menu, které je sloţeno z aktualit, představení BŠŠ, 

galerií úspěchů, mateřských škol, nabídek turnajů, knihovny, kalendáře, partnerů, fotografií, 

kontaktů. Pod tímto panelem se nacházejí další moţnosti k nahlédnutí (Klub přátel šachu, 

tábory, městská liga, druţstva, atd.). Škola zařadila na své stránky tlačítko „hledat“, které 

usnadňuje návštěvníkům najít to, co potřebují. V Příloze č. 8 jsou k nahlédnutí www stránky 

BŠŠ.  
 

Sociální média 

BŠŠ má čerstvě vytvořenou oficiální skupinu na sociální síti Facebook s názvem 

Beskydská šachová škola. K 31. 3. 2012 čítá jen 27 členů. Nízký počet je dán 

pravděpodobně krátkým fungováním skupiny. Nejsou zde vloţeny zatím ţádné fotografie 

a ani videa. Je zaloţena členem rady, který ostatní informuje o nadcházejících turnajích, 

akcích, novinkách nebo propagaci školy. Pomalu přibývají i komentáře a názory členů 

skupiny k jednotlivým statusům, ale není jich mnoho a většinou se jedná o tytéţ osoby. 

BŠŠ vyuţívá Facebook jen krátce, proto má zde momentálně značné mezery - jak 

v získávání nových členů, tak v její propagaci.  

 

2.4.6 Sponzoring 

Na začátku svého fungování neměla škola dominantního sponzora nebo jiný zdroj 

dotací, který by jí zajistil jistý příjem. Nyní sponzory má, ale generální jí stále chybí. 

Největším sponzorem je především statutární město Frýdek-Místek, dále Moravskoslezský 

kraj a Středisko volného času Klíč (další sponzory lze nalézt v Příloze č. 9). Celá 

Beskydská šachová škola funguje především ze sponzorských darů. Nejvíce sponzorů se 

zúčastňuje Turnaje šachových nadějí, který se řadí mezi nejkvalitnější turnaje v Evropě 

a zajišťuje tak reprezentativnost jednotlivých sponzorů. Dále je to šachový ples, který 

získává na prestiţi a oblíbenosti. Tombola se stává stále bohatší, jelikoţ rok od roku 

přibývá sponzorů a hodnoty i počty darů se neustále zvyšují. [54]  
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Vhodného a především dominantního sponzora hledá škola prostřednictvím svých 

webových stránek a rozesílání dopisů jednotlivým institucím a organizacím, které ji 

finančně ještě nepodporují. 

 

2.4.7 Nové trendy v marketingové komunikaci 

I BŠŠ vyuţívá ke své propagaci i nové trendy v marketingové komunikaci. 

 

Event marketing 

Nově od září 2011 provozuje Beskydská šachová škola pravidelně workshopy, které 

lze díky jeho vlastnostem zařadit do jednoho z nových trendů marketingové komunikace a tím 

je Event Marketing (záţitkový marketing). Workshopy nejsou však určené pro osoby, která se 

chtějí přijít jen tak podívat. Je vyhrazen jen pro organizace zabývající se šachovou hrou, tj. 

šachové školy, šachové oddíly, sdruţení či šachové krouţky. Nyní poběţí (2011/2012) série 

šesti workshopů, z nichţ 3 se budou konat ve Frýdku-Místku a tři v Čadci. [53] 

Workshopy Beskydské šachové školy jsou zaměřené na výuku šachové hry, 

na získávání šachových zkušeností, na základní principy logického myšlení, předvídání a na 

poučení se z chyb analýzami turnajových partií. Tento nový trend zajišťují lektoři z téţe 

školy, kteří mají mnoho zkušeností z mezinárodních soutěţí, turnajů a soustředění. [52, 53] 

Další event se jmenuje Cesta za Frymíkem. Je mezi dětmi i rodiči velmi oblíbená, 

o čemţ svědčí aţ 350 účastníků. Akce vznikla jako poděkování malým šachistům za účast 

v šachových krouţcích MŠ. Probíhá vţdy v červnu. Děti podstoupí dobrodruţně-

pohádkovou cestu přírodou, která vyvrcholí místem, které obývá Maskot BŠŠ – Frymík 

(o něm více v kapitole 2.4.4 Public Relations). Díky hravému a veselému pojetí dokáţe 

škola vzbudit zájem o šachovou hru a také zvýšit povědomí u rodičů a dětí. Moţnost 

shlédnout fotografie z Cesty za Frymíkem je v Příloze č. 10. [54] 

Jiţ od roku 2005 pořádá šachová škola populární a oblíbený šachový ples 

v Kulturním domě ve Frýdku-Místku (fotografie šachové plesu je v Příloze č. 11). Díky 

zajímavému a kreativnímu programu, lidovým cenám a výborným kapelám se řadí mezi 

plesy, které jsou ve velmi krátkém období vyprodané. Získává si tak pomalu prestiţ a 

určitou image, o čemţ svědčí neustále zvyšování cen vstupenek. V letošním ročníku (rok 

2012) se zúčastnilo plesu rekordních 350 osob a byla tak zcela naplněna kapacita. Stále 

bohatší a luxusnější se stává tombola, a to díky značnému počtu štědrých sponzorů. 

Návštěvníci plesu jsou nejen současní a bývalí klienti, sponzoři a osoby spjaté s BŠŠ, ale i 

lidé, kteří se o něm dozvěděli především na základě pozitivních referencí. [54]  
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace 

ve sluţbách  

V této kapitole je popisovaná marketingová komunikace jak v neziskovém sektoru 

a sluţbách, tak obecně. Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace 

Beskydské šachové školy, občanské sdruţení, která poskytuje v oblasti šachových krouţků 

své sluţby. Ke své činnosti vyuţívá jednotlivé prvky komunikačního mixu a některé nové 

trendy v marketingové komunikaci. Rovněţ je v této kapitole popisována integrovaná 

marketingová komunikace, která je v současnosti čím dál více důleţitější. 

 

3.1 Marketingová komunikace 

V kaţdé situaci, ať uţ firma chce nebo nechce, svým způsobem komunikuje 

s okolím, informuje zákazníky, jaký je charakter její činnosti, či jaké základní hodnoty 

uznává, atd. V dnešním intenzivním konkurenčním prostředí nestačí být jen vidět, ale 

důleţité je zaujmout, odlišit se od konkurenčních značek a přimět zákazníky ke koupi. 

Marketingová komunikace se stala stimulující oblastí moderního marketingu. Její 

popularita i počty článků, textů i knih v průběhu let neustále roste. [9, 25] 

Marketingovou komunikací rozumíme řízené informace a přesvědčování cílových 

skupin, díky kterému firmy a další instituce splňují své marketingové cíle. Je to záměrné 

a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro trh, a to ve formě, která je pro cílovou 

skupinu přijatelná. [1, 3, 9] 

Konkrétně se marketingová komunikace zaměřuje i na sektor sluţeb, které nabízí 

šachová škola. Sluţba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana můţe nabídnout 

druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce sluţby 

můţe, ale nemusí být spojena s hmotným produktem. (Vaštíková, 2008, s. 13) 

Sektor sluţeb je velmi rozsáhlý. Nejvíce jich poskytuje stát. Můţe se jednat např. 

o vzdělávání, sluţby z oblasti zákonodárství a výkonu práva, zdravotní sluţby a další. 

V sektoru sluţeb operují i podnikatelské a neziskové organizace. [20] 

Základním cílem komunikace jak ve sluţbách, tak u výrobků, je směřovat 

k současným, případně potenciálním zákazníkům a usměrňovat jejich chování a očekávání 

takovým způsobem, který by odpovídal cílům organizace. [8] 
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V rámci diplomové práce je analyzovaná organizace, která se řadí do neziskového 

sektoru. Řadí se do třetího odvětví vedle veřejného státního a soukromého ziskového trţního 

sektoru. Je nazýván také jako občanský, dobrovolný sektor či sociální ekonomika. [2] 

Jedná se o soubor institucí, které existují vně státních struktur, avšak slouţí 

k veřejným zájmům, na rozdíl od zájmů nestátních. Neziskové organizace se vyznačují pěti 

základními vlastnostmi, měly by tedy být institucionalizované, soukromé, neziskové, 

samosprávné a nezávislé, dobrovolné. Neziskové organizace posilují a zvyšují pocit 

solidarity a komunity. Snaţí se lidem pomáhat, aby zvyšovaly svůj „sociální kapitál“, 

povzbuzuje proces vzájemné spolupráce a tvorby důvěry. Jejím produktem je změněna 

lidská bytost. [2, 20] 

Nejdůleţitějším a hlavním cílem marketingu neziskových organizací je slouţit 

zákazníkovi. Tyto organizace poskytují sluţby lidem, které lze označit za spotřebitele, 

pacienty, klienty, zákazníky, cestující nebo „veřejnost“. Marketing neziskového sektoru je 

moţno definovat jako kaţdé marketingové úsilí, které vynakládají organizace či jednotlivci 

za účelem dosahování neziskových cílů. [7] 

Úroveň marketingových a komunikačních aktivit je v jednotlivých neziskových 

organizacích velmi rozdílná. Marketing tohoto sektoru se předně neobrací pouze na ty, kteří 

spotřebovávají jejich sluţby, ale také na ty, kteří je financují. Většina sluţeb neziskových 

organizací je jejich uţivatelům poskytována zdarma, nebo je jimi nahrazena jen částečně. 

Větší díl financí jim plyne z veřejných rozpočtů, od firem nebo od dárců z řad veřejnosti. [1] 

U neziskového sektoru je vytvoření správné sluţby nejdůleţitější činností 

marketingu. Jestliţe sluţba nebo výrobek neodpovídá poţadavkům zákazníka, ţádná 

reklama ani cenové úpravy je nepřimějí k tomu, aby výrobek nebo sluţbu poţadovali více 

neţ jednou. V tomto sektoru je osobní doporučení jedním z nejdůleţitějších způsobů, jimţ 

se vytváří image organizace. [7] 

Analyzovaná organizace v diplomové práci je zařazena konkrétně do nestátní 

neziskové organizace (NNO). Z tohoto důvodu je vysvětlen tento typ sektoru a její 

komunikace. NNO je souborem objektů, jeţ jsou zakládány s primárním cílem dosáhnout 

přímého uţitku. Zakladateli jsou soukromé osoby, které vkládají prostředky 

do soukromých neziskových subjektů bez očekávání dosaţeného zisku, protoţe jsou 

zainteresovány na daném přímém uţitku. [4] 

NNO působí v několika právních formách, a to jako občanská sdruţení a jejich 

organizační jednotky; nadace a nadační fondy; církevní právnické osoby zřizované církvemi 

a náboţenskými společnostmi a nakonec lze zde zařadit i obecně prospěšné společnosti. [1, 4] 
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Nezbytnou součástí NNO je její vnitřní a vnější komunikace. Nestátní nezisková 

organizace potřebuje jednotné vnitřní komunikační prostředí, ke koordinaci pracovníků je 

nutná její informační propojenost. Jednotné prostředí je důleţité pro formování kultury 

této organizace, bez něj se nemohou vytvářet transparentní postoje jednotlivých 

pracovníků a dobrovolníků. Vnitřní komunikační prostředí je poté podmínkou kvalitní 

vnější komunikace NNO. Právě vnější komunikace obsahuje klíčové aktivity, na kterých 

závisí existence NNO. Bez vhodného informování a následného přesvědčení okolí 

o přínosu zvoleného poslání, nemůţe organizace smysluplně existovat. [1, 4] 

 

3.1.1 Model marketingové komunikace  

Efektivní marketingová komunikace musí respektovat řadu principů. Je důleţité, 

jak bude sdělení vnímat cílová skupina. Na Obr. 3.1 je model, který umoţňuje shrnutí 

a systematizaci klíčových fází efektivní marketingové komunikace. [10]  

Model se skládá z 3 hlavních částí, a to marketingového sdělení, cílové skupiny 

a šíření ústním podáním (WOM). [10] 

Sdělení, patří do první části modelu, je dobré chápat v marketingové komunikaci 

v co nejširší podobě. Je to suma informací, které se zdroj snaţí vyslat příjemci 

prostřednictvím komunikačního média. Chce upoutat pozornost a vzbudit v něm potřebu 

a přání, které pak budou uspokojeny. [10, 17] 

Obr. 3.1 Model marketingové komunikace 

 

 

Zdroj: [10, Str. 224] 

 

Sdělení se dostává k cílové skupině i prostřednictvím média. Mohou to být 

prostředky určené pro neosobní masovou komunikaci, tzv. massmédia (televize, tisk nebo 

rozhlas) nebo pro komunikaci osobní. Kaţdé médium má svůj vlastní význam 

a představuje tedy významný prvek efektivní komunikace. [9] 

Sdělení 

Médium 

Kontex

t 

Cílová skupina 

Zaujetí 

Pochopení 

Přesvědčení 

Změna postojů a chování 

Marketingové sdělení WOM 
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Marketingová komunikace se odehrává vţdy v nějakém určitém situačním kontextu, 

který sdělení můţe posilovat nebo oslabovat. Pokud např. zastihne cílovou skupinou ve chvíli, 

kdy je ve spěchu, nemusí být vůbec registrováno. V opačném případě můţe nastat, ţe cílová 

skupina se nudí a marketingová komunikace je velmi účinná (např. v čekárnách). [10] 

Správné definování cílové skupiny je v marketingové komunikaci velmi důleţité. 

Sdělení by mělo zaujmout, být pochopeno a zároveň umět přesvědčit. V konečném 

důsledku by mělo vyvolat změnu postojů a chování cílové skupiny, a to podle předem 

stanovených komunikačních cílů. [10] 

Poslední částí komunikačního marketingového modelu WOM (Word-of-Mouth) 

nebo také označováno jako slovo z úst. Účinek WOM výrazně převyšuje účinek 

marketingové komunikace. Je-li WOM negativní produkt nebo sluţba nemůţe být 

zachráněn, pokud je tomu naopak lze marketingovou komunikaci značně posílit nebo 

dokonce i nahradit. Jedná se tedy o nejdůvěryhodnější formu komunikace, více o tomto 

prvku je v kapitole 3.3.3 Word-of-Mouth. [10, 17]  

 

3.1.2 Situační analýza 

Tato analýza má podrobně identifikovat firmu, její činnost, sluţbu či sluţby, které 

poskytuje. Dále její dosavadní postavení na trhu, stávající a potenciální zákazníky 

a konkurenci, která ohroţuje její činnost. [20] 

 

3.1.3 Cíle marketingové komunikace ve sluţbách 

Stanovení cílů je jedním z nejdůleţitějších manaţerských rozhodnutí. Vychází 

ze strategických marketingových cílů a jasně směřovat k upevňování dobré firemní 

pověsti. Vytváření cílů ovlivňuje také cílová skupina, na niţ je marketingová komunikace 

zaměřena, a téţ stadium ţivotního cyklu produktu, sluţby nebo značky. [17]  

Mezi hlavní cíle marketingové komunikace ve sluţbách patří informovat zákazníky 

sluţby o jejích výhodách pro zákazníka; vybudovat u zákazníka preferenci sluţby; 

přesvědčit zákazníky, aby sluţbu koupili nebo vyuţili. Dalším důleţitými cíly jsou 

připomínat průběţně poskytované produkty sluţby; rozlišit nabídku sluţeb od konkurence 

a tlumočit okruhu cílových zákazníků filozofii a hodnoty firmy. [20] 

Obecně platí, ţe by cíle měly být SMART, tzn. specifické, měřitelní, 

akceptovatelné, realizovatelné a termínované. [12] 
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3.1.4 Strategie uplatnění nástrojů komunikačního mixu 

K dosaţení cílů u vybrané skupiny zákazníků musí být vybrána odpovídající 

komunikační strategie. Rozeznávají se dvě základní strategie. [20] 

Strategie pull je zaloţena na úsilí prodávajícího stimulovat poptávku konečného 

spotřebitele, který pak vyvine tlak na distribuční cestu. Podnik tak přitahuje zákazníka 

ke koupi svých sluţeb především vyuţitím reklamy a podpory prodeje. Předpokladem však 

je, ţe zákazník bude výrobek poptávat. [17, 20]  

U strategie push je cílem podporovat výrobek nebo sluţbu na jeho cestě ke konečnému 

spotřebiteli. Podnik tlačí zákazníka k nákupu svých sluţeb. Tato strategie směřuje 

k marketingovému úspěchu firemního produktu motivací zástupců obchodních mezičlánků. 

Základním prvek komunikačního mixu této strategie je osobní prodej a přímý marketing. 

[17, 20]. Většina firem však přistupuje ke kombinaci těchto obou strategií. [20] 

 

3.1.5 Stanovení rozpočtu  

Rozpočty na komunikaci se mohou lišit částkou, ale i jejím rozdělením. Zisk 

v první fázi ţivotního cyklu podstatně zaostává za náklady komunikace. Ve fázi růstu se 

obvykle výdaje srovnají s trţbami. Ve fázi pokročilého růstu a fázi zralosti by se investice 

do komunikace měly pomalu začít vracet – náklady se sniţují a obraz výrazně roste. [17]

 Ideální metoda alokace komunikačního rozpočtu je zvyšování rozpočtu do té doby, 

dokud kaţdá další koruna vloţená do komunikace přinese více neţ jednu korunu zisku. [17] 

Mezi tradiční metody ke stanovení rozpočtu lze zařadit metodu moţností, metodu 

sestavení rozpočtu procentem z příjmu, další je metoda konkurenční rovnosti nebo metoda 

cíl a úkol. [20] 

 

3.1.6 Efektivnost v marketingové komunikaci 

V dnešním ekonomicko-společenském prostředí se stává problematika investic 

do komunikace a její návratnost těchto prostředku stále kritičtější. „Efektivní vyhodnocení 

kampaně vyţaduje určit cíle hodnocení a učinit je součástí marketingové a komunikační 

strategie. [9] 

K celkovému posouzení efektivnosti přispívá stanovení mezistupňových cílů, 

a to získat nové uţivatele výrobku; zvýšit loajalitu ke značce; zvýšit frekvenci nákupů; 

povzbudit nové způsoby vyuţití produktu; oslovit novou cílovou skupinu a změnit pozici 

značky. [9] 
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3.2 Marketingový komunikační mix 

Komunikační strategie říká, jakým způsobem dosáhnout stanovených 

komunikačních cílů. Jedna ze součástí strategie je i volba optimálního komunikačního 

mixu. Ten zahrnuje komunikační nástroje, které firma cíleně vyuţívá ke komunikaci 

s okolím. Pro efektivitu fungování je třeba tyto nástroje harmonizovat. [2, 9] 

Úkolem komunikačního mixu je prostřednictvím vzájemné kombinace svých 

nástrojů informovat, přesvědčovat a ovlivňovat potenciální spotřebitele ke koupi. [9] 

Různé literatury uvádějí různý počet hlavních komunikačních nástrojů. Lze 

vycházet z pěti hlavních disciplín. Těmi jsou reklama, direkt marketing, podpora prodeje, 

public relations, osobní prodej. Jedná se o tradiční prvky, které mohou být některými 

autory rozšířeny. Při rozhodování, které nástroje vyuţít a v jakém rozsahu, jak kombinovat 

a který z nich povaţovat za hlavní, je důleţité zváţit některé okolnosti. Těmi jsou cíle 

firmy, firemní, marketingová, komunikační strategie, jací jsou její potenciální zákazníci 

a jaké mají mediální a nákupní zvyklosti. Je třeba vědět, jaké disciplíny pouţívá 

konkurence a jaké má firma finanční prostředky. Proto se můţe komunikační mix rozšířit 

např. o sponzoring, event marketing, či on-line komunikaci. Všechny výše uvedené prvky, 

vč. jejich rozšíření o další 3 prvky, budou vyuţity v diplomové práci. [2, 9] 

Komunikační mix lze rozdělit na osobní prodej, který lze definovat osobní 

komunikací mezi prodávajícím a kupujícím. Má za cíl vytvářet dlouhodobé pozitivní 

vztahy, posilovat image firmy nebo prodat produkt. Neosobní forma komunikace zahrnuje 

reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, public relations a sponzoring. [17]  

 

3.2.1 Reklama 

Jedná se o placenou neosobní formu komunikace prostřednictvím různých médií 

zadávanou či realizovanou podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi 

či osobami, které jsou identifikovatelné v reklamním sdělení a jejichţ cílem je přesvědčit 

cílovou skupinu. [17]  

Mezi základní cíle reklamy patří informativnost. Reklama by měla veřejnost 

informovat o novém produktu, o jeho vlastnostech. Účelem je vyvolat zájem a poptávku. 

Dalším cílem je přesvědčování. Tento krok by měl nastoupit v období zvýšeného 

konkurenčního tlaku a jde o to, aby si zákazník koupil náš produkt. Posledním důleţitým 

cílem je připomínací reklama, která má udrţet v povědomí zákazníků náš produkt i naši 

značku, např. před nadcházející sezonou. [5] 
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V marketingu sluţeb je vyuţívána reklama zejména pro zviditelnění a „zhmotnění“ 

poskytovaných produktů sluţeb. Podstatnými faktory při výběru vhodnosti reklamních médií 

je jejich charakter, vč. geografického dosahu, soulad vybraného zákaznického segmentu se 

segmentem, na který je dané médium zaměřeno, frekvence působení reklamních spotů. Dále 

je potřeba zapojit více smyslů při vnímání reklamního poselství, schopnost přiblíţit 

se cílovému segmentu důvěryhodným způsobem. Je vhodné vybrat správného 

„doručovatele“ reklamního sdělení. V neposlední řadě je důleţité srovnat náklady na uţití 

různých mediálních nástrojů a jejich srovnání s potenciálním uţitkem reklamy. [20] 

 

3.2.2 Podpora prodeje  

Podporu prodeje lze definovat jako soubor pobídek, které stimulují okamţitý 

nákup. Primárním cílem je vyvolání určitého chování cílové skupiny. Nejčastěji je 

stimulován pouhý nákup propagovaných produktů či jejich vyzkoušení spotřebiteli. [9, 17] 

Do nabídky nástrojů podpory prodeje můţeme také zařadit i výstavy a veletrhy. 

I kdyţ díky povaze sluţeb je jejich uţití někdy problematické, existuje přesto celá škála 

specificky zaměřených veletrhů. [20] 

Tento komunikační mix zahrnuje pobídky zaloţené na sníţení ceny (přímé slevy), 

kupón, rabaty a výhodná balení. Můţe se pak jednat o techniky, které cílový segment 

obdarovávají nějakou věcnou odměnou, tj. prémie, reklamní dárky nebo soutěţe. Také zde 

patří věrnostní programy. [10] 

Účelem reklamních a dárkových předmětů je podpořit prodej jiného produktu 

a zvýšit tím jeho hodnotu pro spotřebitele. Tyto předměty by měly mít nutnou vazbu 

na vlastní produkt, samotnou poskytovanou sluţbu. [20] 

 

3.2.3 Přímý marketing 

Za přímý marketing lze v dnešní době označit za všechny trţní aktivity, které slouţí 

k přímému, adresnému či neadresnému kontaktu s cílovou skupinou. Zaměřuje 

se na výrazně uţší segmenty, někdy také i na jednotlivce. [17]  

Direct marketing umoţňuje přesné zacílení, výraznou adaptaci sdělení a vyvolání 

okamţité reakce daných jedinců. Nástroje tohoto nástroje jsou sdělení zasílaná poštou 

či kurýrní sluţbou, tj. direct maily, katalogy a neadresná roznáška, dále sdělení předávaná 

telefonicky (telemarketing a mobilní marketing) a sdělení vyuţívající internet, tj. emaily, 

online newslettery a www stránky. [9] 
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 Mezi nástroje přímého marketingu patří direct mail, kdy se oslovují zákazníci 

prostřednictvím pošty. Můţe se jednat o přímý prodej sluţeb, získávání kontaktů nebo 

potenciálních zákazníků a jiné. Dalším nástrojem je telemarketing. Zprostředkujícím 

médiem je telefon. Existuje ve dvou podobách. První moţností je aktivní, kdy firma sama 

vyhledává své potenciální zákazníky. Nebo se jedná o pasivní telemarketing, kdy je tomu 

naopak neţ u předchozího, tzn., ţe zákazník volá firmě z vlastní iniciativy. Do přímého 

marketingu lze zařadit televizní a rozhlasový, případně tiskový marketing s přímou 

odezvou, katalogový prodej a elektronickou poštu. [20] 

 

3.2.4 Osobní prodej 

Osobní prodej se vyuţívá zejména v situacích, kdy chceme měnit preference, 

stereotypy a zvyklosti spotřebitelů. Je schopen více neţ jiné nástroje ovlivnit zákazníka 

a přesvědčit ho o přednostech nové nabídky. Jde tedy o to produkt nejen prodat, ale také 

spotřebitele informovat o jeho správném, účinném a vhodném pouţívání a spotřebovávání. 

Tento nástroj je typický u zboţí dlouhodobé spotřeby a sluţeb. [5] 

Osobní prodej sluţeb má některé společné prvky s prodejem výrobků, a o zejména 

na postup prodeje. Jeho význam ve sluţbách vyplývá z neoddělitelnosti sluţeb, tzn. osobní 

interakce mezi poskytovatelem sluţeb a zákazníkem. Mnohé firmy mají úzké a trvalé 

vztahy se svými zákazníky. V těch případech zaujímá tento komunikační nástroj dokonce 

vedoucí místo mezi ostatní prvky komunikačního mixu. [20] 

K výhodám osobního styku patří mnohem efektivnější komunikace. Prodávající 

vidí bezprostředně reakce zákazníků a můţe na ně reagovat. Posilování vztahů a stimulace 

nákupu další sluţeb, poskytovaných danou organizací. K nevýhodám patří menší akční 

rádius oproti reklamě, horší kontrola prodejců, navíc jeho omyly a chyby mohou poškodit 

dobré jméno firmy. [5, 20] 

 

3.2.5 Public relations 

V rámci komunikačního mixu se PR setkává se ve světě s nejmenším pochopením. 

Je definován jako dialog mezi organizací a skupinami, které rozhodují o úspěchu 

či neúspěchu organizace. PR aktivity se především zaměřují na to, aby kaţdé moţné 

kontaktní místo bylo zdrojem pozitivní a jednotné firemní komunikace. Tento 

komunikační nástroj umí velmi efektivně informovat o nových produktových kategoriích 

a způsobech jejich uţití a stimulovat poptávku po jiţ existujících produktech. PR zvyšuje 

pověst značky a chránit ji v případech ohroţení. [9, 10, 24] 
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Úkolem public relations je budovat důvěryhodnost organizace. K jeho dalším 

úkolům patří vytváření podnikové identity, účelové kampaně a krizová komunikace, kde 

jsou základem vztahy se sdělovacími prostředky a novináři. Dále je to lobbying 

a sponzoring. [20] 

Významnou části PR je pozitivní publicita. Je to neosobní stimulace poptávky 

po výrobku, sluţbě, místě, osobě, organizaci či myšlence bezplatným umístěním zprávy 

ve sdělovacím prostředku. Jedná se o informační sloţku PR.  Existuje i negativní publicita, 

kterou nelze řídit. Kaţdá firma by měla mít proto připravený krizový plán komunikace. [17] 

Mezi výstupy aktivit organizace v oblasti PR patří posilování firemní kultury 

a image organizace, provoz webových stránek, vydávání tištěných materiálů, pořádání 

akcí, komunikace s důleţitými partnery a subjekty a také s médii. Směřuje dovnitř 

organizace, jedná se o tzv. interní PR a aktivity směřující navenek – externí PR. Tyto 

směry se prolínají se všemi uvedenými aktivitami. [19, 29] 

 

Public relations neziskových organizací 

Jak jiţ bylo výše zmiňováno, analyzovaná společnost je neziskovou organizací. 

Public relations je pro tento sektor mírně odlišný, proto je zde vysvětleno. 

Je nejrozšířenější formou marketingových komunikací u těchto typu organizací. 

V této oblasti se prolíná komunikace s uţivateli sluţeb, donátory i veřejností. [1] 

Cílem PR je dosáhnout u relevantních částí veřejnosti přesvědčení, ţe daná 

nezisková organizace chrání vhodným způsobem určité zájmy, a tudíţ si zaslouţí obecnou 

podporu, která bude v konečném důsledku vyjádřena důvěrou v její sluţby a myšlenky 

jejich finanční a nefinanční podporou. [1] 

Příznivý obraz, který nezisková organizace vytváří pomocí PR, je základem její 

pověsti, reputace a předpokladem moţnosti jejího financování z veřejných zdrojů. [1] 

 

3.2.6 Sponzoring  

Sponzorství vyjadřuje, ţe organizace finančními příspěvky sponzoruje jednotlivce, 

skupinu či aktivitu. [24] Je to nástroj tematické komunikace, kdy sponzor pomáhá 

sponzorovanému zrealizovat jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho 

komunikační cíle. [17] 

Tento komunikační prvek mixu je v poslední době stále více vyuţíván jako nástroj 

marketingové a komunikační politiky a jeho význam roste v posledních letech. [23] Některými 
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autory je zařazován do nástrojů PR, ale lze ho chápat jako samostatnou součást komunikačního 

mixu, který se vyznačuje značnou flexibilitou, můţe směřovat k řadě cílů a záměrů. [19]  

Sponzoring je zaloţen na principu sluţby a protisluţby. Seznam moţných objektů 

sponzorování je prakticky nekonečná. Sponzorské programy posilují a budují firemní 

image a věrnost značce. Lze ho tedy vyuţít k propojení firemního jména s popularitou 

sponzorovaného subjektu. Trendy směřují k věcným darům, těmi mohou být různá 

technická zařízení nebo „vlastní“ produkty. [21, 24] 

 

Sponzoring neziskových organizací 

Také sponzorství je pro neziskové organizace velmi důleţitým prvkem a můţe 

probíhat jinak neţ u společností se zaměřením na zisk.  

Nekomerční sponzoring bývá pochopitelně často finančně ztrátový. Ovšem řada 

neziskových organizací disponuje velkým mediálním potenciálem či vlivem a spojení 

s nimi můţe být pro komerční firmu zajímavé právě z toho hlediska, ţe jejich 

prostřednictvím můţe dosáhnout ohlasu i u cílových skupin, které by pro ni jinak byly 

nedosaţitelné. [1] 

 

3.2.7 Internetová komunikace  

Ţádné jiné médium nemělo tak zásadní a celosvětový vliv na oblast obchodu, 

marketingu a komunikace tak jako internet. Ten se stal veřejnou globální decentralizovanou 

sítí zaloţenou na určitých standardech. Není součástí ničeho, jeho řídící struktury jsou 

otevřené, decentralizované, neformální. Rozšířením internetu se změnila podoba kaţdého 

nástroje komunikačního mixu (např. media relations se neobejdou bez on-line tiskového 

servisu nebo e-mailing stále více „vytlačuje“ direct mailing), kromě osobního prodeje. [9, 17] 

Internetová komunikace má řadu významných pozitivních charakteristik. Těmi 

mohou být moţnosti přesného zacílení, personalizace, interaktivita, vyuţitelnost 

multimediální obsahů, jednoduchá měřitelná účinnost a relativně nízké náklady. [9] 

Internet nabízí firmám řadu moţností pro prezentaci firem a jejich výrobků. Mezi 

jeho nejdůleţitější výhody pro společnosti a organizace patří: rozšíření internetu v České 

republice je ve srovnání s jinými zeměmi na velmi dobré úrovni, uţivatelé internetu jsou 

mladí lidé s nadprůměrným vzděláním a příjmy, zlepšení image firmy, nalezení nových 

trţních příleţitostí, zviditelnění se, moţnost vedení on-line obchodních jednání 

a posledním důvodem je, ţe internet můţe usnadnit pronikání na nové trhy, dokonce 

se můţe stát páteří tohoto podnikání. [17, 20] 
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Firmy si stále více uvědomují, ţe právě web a jeho působení na zákazníka můţe být 

rozhodujícím faktorem pro jejich konkurenceschopnost. Současně se potýkají se záplavou 

dat, která ale sama o sobě nestačí pro lepší rozhodování. Firmy se proto poohlíţejí 

i po vhodných nástrojích, které jim pomohou tato data uchopit. Roste zájem o nejrůznější 

oblasti business inteligence, webové analytiky, data, hlasové analýzy v call centrech 

a podobně. [34] 

 

3.3 Trendy v marketingové komunikaci 

V následující části je charakterizována guerillová komunikace, virální marketing, 

Word-of-Mounth a event marketing. Všechny tyto nové trendy souvisí nebo by mohly být 

součástí právě analyzované BŠŠ, proto jsou zde zařazeny. 

 

3.3.1 Guerillová komunikace 

Guerillová komunikace (GK) je nekonvenční marketingová kampaň, jejímţ účelem 

je dosáhnout co nejvyššího efektu s minimem zdrojů. Jedná se o kampaně s nízkými 

náklady, které dokáţou vzbudit pozornost. To je na současných hyperkonkurenčních trzích 

oceňováno. Jedná se o koncepci určenou především pro malé a střední podniky, které 

nemají dostatek finančních prostředků. [9, 17] 

Netradiční přístup tohoto nového trendu má cílovou skupinu překvapit, zaujmout 

svým originálním řešením a přesvědčit je tak o vhodnosti svého výrobku nebo sluţby. 

Velmi často se k tomu vyuţívají alternativní média, tzv. ambientní média. Označují se také 

jako nestandardní, alternativní, zejména outdoorová, která mohou velmi účinně přilákat 

pozornost, vzbudit zájem či vytvořit rozruch kolem značky či produktu. [9, 15, 27] 

Guerillová komunikace můţe být velmi účinným komunikačním nástrojem 

přitahujícím pozornost jak médií, tak spotřebitelů. Nezřídka však bývá postavena 

na hranici zákona a vkusu, v některých případech dokonce můţe být agresivní 

vůči konkurenci i spotřebitelům samým. [17]  

O guerillovém marketingu se hodně mluví, ale do praxe se rozšiřuje jen velmi 

pomalu. A to i přesto, ţe v době kdy je opět krize, se můţe jednat o jeden z vysoce 

efektivních komunikačních nástrojů. [28] 

 

3.3.2 Virální marketing 

Virální marketing (VM) je povaţován za dovednost, jak získat zákazníky, aby si mezi 

sebou řekli o výrobku, sluţbě či webové stránce. Existují 2 formy a to pasivní a aktivní. 
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Pasivní spoléhá pouze na slovo doporučení z úst zákazníka a snaţí se vyvolat jen pozitivní 

reakci nabídkou kvalitního výrobku nebo sluţby. Aktivní forma spočívá v tom, ţe se snaţí 

ovlivnit chování zákazníka a zvýšit tím prodej sluţby nebo výrobku či povědomí o značce. [5] 

Tato forma marketingové komunikace vychází z verbálního přenosu zpráv, 

modernizována je však cesta přenosu, kdy se výměna informací odehrává v internetovém 

či mobilním prostředí. VM se vyuţívá často e-mailovou komunikaci a internetové stránky 

pro vytvoření zájmu o výrobek, sluţbu nebo značku. Virální zpráva můţe mít podobu 

obrázku, odkazu, videa, e-mailu, textu, hudby, her, atd. [17]  

 

3.3.3 Word-of-Mouth 

Word-of-mouth (WOM) je forma osobní komunikace zahrnující výměnu informací 

o produktu mezi cílovými zákazníky a sousedy, přáteli, příbuznými nebo kolegy. Řadí se 

mezi jedny z nejúčinnějších komunikačních nástrojů a v současné době je 

nejdůvěryhodnější formou komunikace. Tento typ neformální komunikace vykazuje velmi 

silný účinek, jelikoţ osobní doporučení má často významnější vliv na rozhodování 

spotřebitelů neţ jiné komunikační nástroje. [17]  

Pozitivní WOM je stimulován originální komunikační kampaní. Musí být však 

natolik zajímavá, ţe se stane tématem, o kterém si lidé povídají. Pokud se to podaří, můţe 

kampaň vyvolat tzv. druhotnou publicitu, tedy větší či menší zájem médií. [9] 

WOM marketing se doporučuje především pro výrobky a sluţby, s jejichţ 

spotřebou lze spojit silný záţitek nebo pro zavádění novinek. [17]  

Lze se také setkat i s on-line WOM, které se šíří prostřednictvím e-mailu 

a nejrůznějšími on-line sociálními médií např. blogy, on-line sociální sítě nebo další on-line 

komunity. [9] 

Často vyuţívanou technikou WOM marketingu je buzz marketing. Tento nový 

pojem je zaměřen na vyvolání rozruchu „bzukotu“ (buzzu), tedy zájmu kolem určité 

značky, produktu, akce, firmy apod. jahod. Vyuţívá něco chytrého, neobvyklého 

či kontroverzního, co lidem poslouţí jako téma k diskuzi. [9] 

 

3.3.4 Event marketing 

Event marketing lze definovat jako událost, která má vyvolat záţitek či proţitek 

emocionální povahy s cílem získat pozornost a zájem cílové skupiny, a to v rámci komunikace 

firmy. Event marketing také znamená aktivity, kdy firma zprostředkovává emocionální záţitky 

s její značkou. To má vzbudit pozitivní pocity a projevit se tak na oblíbenosti značky. Jedná se 
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o programy zaměřené na sportovní, umělecký, gastronomický či jiný zábavný a společenský 

záţitek. Event tak můţe zvyšovat loajalitu zákazníků ke značce. [9, 22] 

Akce zaloţené na principech event marketingu reagují na potřeby a poţadavky 

zákazníků, pomáhají vytvářet zajímavější spojení se značkou, odpovídají ţivotnímu stylu 

zaměřenému na proţitky a záţitky a prostřednictvím přímého kontaktu se zákazníky zvyšují 

efektivitu celé kampaně. Stále více bude ceněna tvořivost, protoţe spotřebitelé si na různé akce 

stále ve větší míře zvykají. Také nové technologie vnášejí do akcí dynamičtější prostředí. [22] 

Firma by si měla určit hlavní cíle podpory konkrétní akce, sladit je s profilem 

firemních zákazníků a zajistit, aby bylo jméno firmy uvedeno na prominentních místech 

ve všech tiskových materiálech spojených s akcí. [24] 

Podstatné pro event marketing je zaměření na působení na smysly člověka, které 

se aktivují prostřednictvím vlastního záţitku. [22] 

 

3.4 Integrovaná marketingová komunikace 

Integrovaná marketingová komunikace by měla být zahrnuta do kaţdé společnosti, 

aby se mohla stát úspěšnější. Proto i pro analyzovanou organizaci je takový způsob 

komunikace důleţitý a podstatný.  

Integrovanou marketingovou komunikaci (IMC) lze definovat jako plánování 

a provádění všech typů marketingových komunikačních reklam a podpor na vybrané 

značky, sluţby nebo společností s cílem aplikovat společné komunikační cíle. [26]  

IMC nevzniká automaticky. Všechny prvky komunikační mixu musejí být pečlivě 

plánovány tak, aby byl plán vnitřně provázaný a logický. Jedná se tedy o ucelený proces 

zahrnující analýzu, plánování, implementaci a kontrolu veškeré osobní i neosobní 

komunikace, médií, nástrojů podpory prodeje a sdělení, které jsou zaměřeny na vybranou 

cílovou skupinu zákazníků. To znamená, ţe integrovaná komunikace můţe úspěšná jen 

tehdy, je-li zaloţena na strategické integraci jednotlivých útvarů firmy, jeţ se podílejí na 

celkové komunikaci. [16, 17] 

  Integrovaná komunikace je oproti klasické komunikaci mnohem více 

personalizována, zaměřena na zákazníka, na vztahy a interakci s ním (více informací 

o rozdílech mezi IMC a klasickou reklamou v Příloze č. 12). Není to jen změna jeho 

povědomí a postojů, ale také přímé ovlivňování jeho chování. IMC je prostředkem 

k efektivnějšímu dosaţení klíčových cílů moderního marketingu. [16] 
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Přípravná fáze výzkumu 

V přípravné fázi byl identifikován problém a cíl, hypotézy, metoda výzkumu, 

technika výběru vzorku, popis dotazníku, určení kvót, základního a výběrového souboru, 

analýza dat. Nakonec byl stanoven harmonogram činností, rozpočet a pilotáţ. 

 

4.1.1 Definování problému 

V dnešní době se většina organizací, které chtějí něčeho dosáhnout, neobejdou 

bez kvalitní marketingové komunikace. Aby se Beskydská šachová škola stala ještě více 

známou, populárnější, oblíbenou a vyhledávanou organizací, měla by zlepšit jednotlivé 

prvky komunikačního mixu, které by měly být zaměřené na potenciální klienty. Vedení 

školy si přeje orientovat svou marketingovou komunikaci i na současné klienty, kteří jsou 

pro ni velice důleţitým segmentem. Hlavním problémem BŠŠ je neznalost potenciálních 

klientů o šachové hře. Často netuší, ţe pro šachovou hru existuje speciální krouţek 

či škola, kde se vyučuje. Pro školu je obtíţným úkolem zajistit, aby děti z mateřských 

školek, které zde navštěvují šachový krouţek, pokračovaly dál v této zájmové aktivitě 

ve Vrcholovém středisku mládeţe. Jen prostřednictvím tohoto krouţku dojde ke zvyšování 

počtu klientů. Škola si u klientů není jistá, zda jsou o její marketingové komunikaci 

dostatečně informováni, také jaké by uvítali změny nebo novinky v této oblasti. Další 

problémy, které vedou k tomuto výzkumu, je neznalost BŠŠ o tom, co je pro klienty 

při výběru krouţků důleţité. Často klienti netuší, čím vším se škola zabývá a jakých akcí je 

součástí. 

 

4.1.2 Cíl marketingového výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu byla analýza a návrh marketingové komunikace šachové 

škole. Dále zjistit, které prvky marketingového, vč. komunikačního, mixu, ovlivňovaly 

současné i potenciální klienty při výběru zájmového krouţku a jak vnímali marketingovou 

komunikaci BŠŠ, co by vylepšili nebo změnili. Úkolem bylo určit rozdíly v marketingové 

komunikaci mezi oběma analyzovanými segmenty. Posledním cílem bylo zjistit, jakým 

způsobem si udrţet stávající klientelu a zvýšit povědomí u potenciálních klientů.  

Pomocí získání a vyhodnocení dat bylo navrţeno a doporučeno případné zlepšení 

komunikačních aktivit směrem k oběma cílovým skupinám. 
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4.1.3 Hypotézy 

Níţe uvedené hypotézy byly vytvořeny na základě konzultace s místopředsedou 

Beskydské šachové školy Bc. Martinem Kocurem. 

Hypotéza č. 1: Nejčastějším důvodem, proč dítě šachový krouţek nenavštěvuje, je 

moţnost, ţe potenciální klient nikdy neměl důvod hledat informace o tomto krouţku a ani 

o této myšlence nepřemýšlel. 

Hypotéza č. 2:  Pro současné klienty je důleţitá tradice v rodině u krouţků více neţ 

u potenciálních klientů.  

Hypotéza č. 3: O existenci Beskydské šachové školy se nejvíce klientů dozvědělo 

prostřednictvím mateřských škol. 

Hypotéza č. 4: Klienti BŠŠ by nejvíce uvítali moţnost zasílat prostřednictvím  

e-mailů slovní vyjádření trenéra o chování jejich dítěte. 

 

4.1.4 Typy údajů 

Údaje jsou čerpány z primárních a sekundárních zdrojů.  Nástrojem sběru dat jsou 

dva dotazníky určené pro potenciální a současné klienty a jsou tak primárním zdrojem 

výzkumu. Jako sekundární zdroje byly pouţity interní materiály a internetové stránky BŠŠ, 

bakalářská práce na téma Analýza spokojenosti klientů šachové školy, kterou napsala 

autorka této diplomové práce. 

 

4.1.5 Metoda marketingového výzkumu 

Potřebné údaje byly zajištěny pomocí písemného a osobního dotazování. Obě 

metody byly v rámci dotazování nutné, jelikoţ klienty BŠŠ lze jen těţko zastihnout 

v šachových krouţcích (písemné dotazování), naopak u většiny potenciálních klientů 

nebylo osobní dotazování problémem. Konkrétní vysvětlení se nachází v kapitole 

4.1.6 Technika výběru vzorku. V obou případech se jedná o kvantitativní výzkum. 

Největšími výhodami písemného dotazování je levný a časově nenáročný sběr dat. 

Jeho hlavní nevýhodou, v rámci diplomové práce, byla nízká návratnost. Výhodami 

u osobního dotazování je velmi dobrá návratnost, moţnost upřesnit a lépe pochopit otázku, 

předkládání vzorků a moţnost gradace otázek (mají dané pořadí). Vysoká časová náročnost 

a přítomnost tazatele patří naopak nedostatkům osobního dotazování. [23] 

 

4.1.6 Technika výběru vzorku 

U dotazníku směřovaného na potenciální klienty byla zvolena technika vhodného 

úsudku. Výhodou této techniky bylo, ţe se jednalo o respondenty, u kterých byla větší šance 
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k získání správné odpovědi. [13] Dotazník vyplňovali jen rodiče, jejichţ děti navštěvují 

zájmové krouţky nebo mají jen zájem, aby jejich dítě nějaký krouţek navštěvovalo. 

Ke sběru dat byla především vybrána budova Střediska volného času Klíč, která 

spolupracuje s BŠŠ. Dotazníky byly předány vyučujícím různých zájmových krouţků 

a kurzů (písemné dotazování). Dalšími oblastmi dotazování byly parky pro děti, obchody 

nabízející zboţí pro děti (osobní dotazování). Výběrový soubor je stanoven 

na 100 potenciálních klientů. Aby byla správně zastoupena cílová skupina, musely být 

stanoveny u této skupiny respondentů kvóty. Zdrojem pro navrţení kvót byla databáze BŠŠ, 

která má v evidenci počty dětí ve věkových kategoriích. Rozdělení je následující: 25 % dětí 

ve věkové kategorii 3 – 5 let, 55 % dětí 6 – 10 let a 20 % dětí 11 – 15 let. 

U klientů BŠŠ byla vyuţita technika reprezentativní a to technika základního 

souboru. Po domluvě s vedením Beskydské šachové školy byly dotazníky předávány všem 

rodičům dětí, kteří jsou jejími klienti. Nejčastějším místem předávání dotazníků byl 

krouţek Vrcholového střediska mládeţe, dále turnaj Městská liga v šachu a šachový ples. 

Základní soubor Beskydské šachové školy čítá 112 klientů. Výběrový soubor se rovná 

základnímu, a proto se v tomto případě kvóty nestanovují.  

Kompletní přehled všech výsledků v relativních a v některých případech 

i v průměrných hodnotách se nacházejí v Příloze č. 29 Tab. 1 aţ Tab. 7. 

 

4.1.7  Dotazník 

Nástrojem sběru jsou dva strukturované dotazníky (viz Příloha č. 1). V úvodu bylo 

uvedeno, kdo je autorem diplomové práce, co bylo cílem dotazníku a jak jej měli 

respondenti vyplňovat.  

U obou skupin se objevují filtrační, identifikační, otevřené, uzavřené i polouzavřené 

otázky. Pro klienty BŠŠ bylo sestaveno 17 otázek, pro druhou skupinu respondentů 14 otázek. 

Počet stejných otázek pro oba soubory dotazovaných byl 11. Mezi identifikační otázky patřilo 

pohlaví, věk, vzdělání, bydliště, celkový hrubý měsíční příjem domácnosti, dále počet, věk 

a pohlaví dětí v rodině. V nástroji sběru dat byla pouţita baterie, která zjišťovala důleţitost 

u patnácti faktorů při výběru zájmového krouţku. Obě skupiny také měly společnou otázku, 

kde by hledaly zdroje o zájmovém krouţku, o jakých aktivitách BŠŠ vědí a jaký postoj 

k šachové hře zaujímají. Klienti i „neklienti“ si měli vybavit jakékoli slovo, srovnání nebo 

myšlenku, kdyţ se řeknou „šachy“. Klienti dále uváděli, odkud se o škole dozvěděli, museli 

seřadit novinky a změny, které by nejraději uvítali a jestli by BŠŠ doporučili. Potenciální 

klienti měli označit důvody, proč jejich děti nenavštěvují šachový krouţek. Dotazníky byly 
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zaměřeny zejména na atributy marketingové komunikace, tj. známost, povědomí, zdroje 

a na návrhy k jejímu zlepšení. 

 

4.1.8 Analýza dat 

Všechna zjištěná data byla analyzována a následně vyhodnocena. K analýze 

jednotlivých výsledků byly vyuţity dva programy. K vytvoření grafů a ujasnění výsledků 

u některých otázek byl vyuţit program Microsoft Excel 2007. Hlavním programem 

pro analýzu dat diplomové práce byl zvolen statistický program SPSS (PASW Statistics 

18), který slouţil k analýze vztahů mezi proměnnými. V rámci vyhodnocování výzkumu 

byly pouţity kontingenční tabulky, Spearmanova korelace, jednovýběrový T-test (One-

Sample Test), a Anova. Jednotlivá vyuţití testování záleţelo vţdy na typech proměnných.  

 

4.1.9 Časový harmonogram 

V Tab. 4.1 jsou definovány činnosti, které byly nutné k tvorbě přípravné 

a realizační fázi výzkumu. Nejdelší dobu v přípravné fázi představovala tvorba dotazníku, 

který je nejdůleţitějším nástrojem pro realizaci výzkumu. 

Tab. 4.1 Časový harmonogram 

Činnost Rok 2011 Rok 2012 

 25.-

30. 9. 

1.-

22.10. 

25.10-

30.11. 

1.12.-

22.12 

28.1.-

5.3. 

5.3.-

9.3. 

9.3.-

31.3. 

1.4.-

15.4. 

Přípravná fáze  

Definování problému a cíle x        

Plán marketingového výzkumu  x       

Tvorba dotazníku   x      

Pilotáţ    x     

Realizační fáze  

Sběr informací     x    

Zpracování dat      x   

Vyhodnocení a interpretace výsledků       x  

Návrhy a doporučení        x 

 

4.1.10 Rozpočet výzkumu 

Výzkum diplomové práce měl náklady ve výši 720 Kč. Nejnákladnější poloţka 

výzkumu byl tisk dotazníků (viz Tab. 4.2). K dalším nákladům se zařadila doprava ve městě  

F-M a kancelářské potřeby (papíry, sloţky, psací potřeby).  

Tab. 4.2 Rozpočet 

Poloţka Částka 

Tisk 400 Kč 

Doprava 100 Kč 

Kancelářské potřeby  220 Kč 

CELKEM 720 Kč 
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4.1.11 Pilotáţ 

Po vytvoření dotazníku bylo provedeno jeho testování. Úkolem této části je zjistit, 

zda jsou otázky správně a srozumitelně formulovány. Celkem 6 dotazníků bylo předáno 

respondentům z kaţdé cílové skupiny. Při pilotáţi rodiče upozorňovali na vysoký počet 

faktorů důleţitosti při výběru zájmových krouţků, a proto bylo mnoţství těchto atributů 

sníţeno tak, aby pro faktory s podobným významem byl vytvořen jen jeden společný 

atribut. V dotaznících, určených pro klienty BŠŠ, bylo označováno u otázky č. 9 více 

odpovědí, neţ je dovoleno. Proto byla v úvodu zvýrazněna část věty „Vţdy zvolte jen 

jednu odpověď,…“. I k této otázce se připsalo upozornění „vyberte pouze jednu moţnost“. 

Ostatní otázky byly jiţ srozumitelné a správně pochopeny. Po pilotáţi byly sestavené 

dotazníky předány ke sběru dat.  

 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dotazníků začal šachovým plesem, který se konal 28. ledna 2012. V rámci 

sběru dat bylo rozdáno celkem 112 Ks dotazníků. Návratnost byla vysoká, tj. 89 %. 

Největší počet dotazníků byl sesbírán na turnaji Městské ligy v šachu a v krouţku 

Vrcholového střediska mládeţe. Primární výzkum byl však u této skupiny problematický. 

Sběr dotazníků se nakonec musel prodlouţit o 11 dní, aby autorka diplomové práce získala 

co nejvíce dotazníků. Jiţ při kaţdé konané akci BŠŠ byli dotazníky předávány klientům 

k vyplnění. Bohuţel všechny klienty nebylo moţné zastihnout, proto je celkový počet 

sesbíraných dotazníků 100 ks.  

Potenciálním klientům bylo rozdáno celkem 160 dotazníků. Návratnost činila 63 %, tj. 

100 ks dotazníků. Největší problém s návratností dotazníků byl ve SVČ Klíč a na šachovém 

plese. Naopak při oslovování rodičů v parcích pro děti a před prodejnou Krteček se nevyskytl 

ţádný výrazný problém, respondenti byli ochotní a vstřícní. Sběr dotazníků trval do 5. 3. 2012. 

 

4.2.1. Struktura respondentů 

Struktura respondentů je rozdělena na současné a potenciální klienty. Obě skupiny 

jsou porovnávány s identifikačními otázkami. Jedná se o pohlaví, věk, vzdělání, počet dětí 

v rodině, bydliště a celkový hrubý příjem domácnosti. Všechny níţe uvedené výsledky 

v tabulkách jsou uváděny v relativních hodnotách, ty se rovnají i hodnotám absolutním, 

jelikoţ je celkový počet jednotlivých skupin rovných 100.  

Aby potenciální klienti mohli vyplnit dotazník, musí mít dítě, které chodí do zájmového 

krouţku nebo mít jen zájem, aby chtělo nějaký navštěvovat. Celkem 74 % rodičů má dítě, které 
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navštěvuje alespoň jeden krouţek a 26 % „neklientů“ má jen zájem o navštěvování krouţku 

dítětem, ale ţádný momentálně dítě nenavštěvuje (viz Příloha č. 13 Tab. 1). 
 

Struktura respondentů dle počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích  

K identifikační otázce týkající se počtu dětí dle věku byl přiřazen kvótní výběr 

(více v kapitole 4.1.6 Technika výběru vzorku). Stanovená procenta u obou cílových 

skupin byla dodrţena ve všech věkových kategoriích dětí (viz Tab. 4.3).  

Tab. 4.3 Kvótní výběr dle počtu dětí v rodině 

 

 

 

 

U „neklientů“ byly do kvótního výběru zahrnuty všechny děti bez ohledu na to, jaký 

typ zájmového krouţku navštěvují, u klientů pak jen děti navštěvující šachový krouţek. 

V analýze je dále jen pracováno s celkovým počtem dětí v domácnosti s rozdělením na 1 dítě a 2 

děti a více ve věkovém rozmezí 3 aţ 15 let, kvůli lepší přehlednosti a zpracovávání výsledků. 

Podrobné rozdělení věkových kategorií dle pohlaví a věku dětí u obou cílových skupin, vč. 

tabulek týkající se kvótního výběru s uvedenými absolutními četnostmi a podrobného rozdělení 

respondentů dle počtu dětí v domácnosti, se nachází v Příloze 13 Tab. 5 aţ Tab. 11.  
 

Struktura respondentů dle pohlaví 

Struktura pohlaví u obou cílových skupin byla velmi podobná. Více neţ polovina 

dotázaných byla tvořena ţenami (viz Tab. 4.4). 

           Tab. 4.4 Struktura respondentů dle pohlaví 

 
Pohlaví 

Total žena muž 

Cílová skupina potenciální klient BŠŠ 63 37 100 

současný klient BŠŠ 65 35 100 
Total 128 72 200 

Struktura respondentů dle věkových kategorií    

Skladba respondentů se u obou cílových skupin opět příliš nelišila (viz Tab. 4.5). 

Potenciální i současní klienti měli největší zastoupení v kategorii 30 aţ 40 let. Kategorie 51 

let a výše byla u obou skupin vyřazena, protoţe ani jeden respondent tuto moţnost neoznačil. 

           Tab. 4.5 Struktura respondentů dle věkové kategorie 

 
Věková kategorie 

Total 18 - 29 let 30 - 40 let 41 - 50 let 

Cílová skupina potenciální klient BŠŠ 25 43 32 100 

současný klient BŠŠ 30 45 25 100 
Total 55 88 57 200 

 Plán Skutečnost 

  3 - 5 let 6 - 10 let 11 - 15 let 3 - 5 let 6 - 10 let 11 - 15 let 

Neklient 25% 55% 20% 25% 55% 20% 

Klient 25% 55% 20% 25% 55% 20% 
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Struktura respondentů dle vzdělání 

Z Tab. 4.6 lze vyčíst, ţe klienty BŠŠ tvoří převáţně vysokoškoláci (56 %). 

Respondenti s vystudovanou vyšší odbornou školou byli vzhledem k nízkému počtu odpovědí 

(„neklienti“ 12 %, klienti 10 %), zařazeni do kategorie střední škola s maturitou. Původní 

rozdělení je v Příloze č. 13 Tab. 2. Na základě spojení obou vzdělání byla tato odpověď 

nejvíce označována potenciálními klienty (51 %). Jelikoţ jen 9 klientů vystudovalo ZŠ nebo 

získalo výuční list, jsou výsledky nevypovídající, a proto s nimi v analýze nebude dále 

pracováno. 
 

          Tab. 4.6 Struktura respondentů dle vzdělání 

 
Vzdělání 

Total základní, vyučen střední s maturitou vysokoškolské 

Cílová skupina potenciální klient BŠŠ 24 51 25 100 

současný klient BŠŠ 9 35 56 100 
Total 33 86 81 200 

 

Struktura respondentů dle bydliště 

Nejvíce klientů bydlí přímo ve F-M (75 %), jen 9 % respondentů pochází 

z příměstských oblastí. Jedná se o velmi nízký počet klientů v této kategorii 

a vyhodnocování výsledků by nebylo dostatečně vypovídající, proto se tato moţnost stala 

součástí odpovědi obce mimo F-M, které nyní tvoří 25 % (viz Tab. 4.7). Tabulka 

s prvotním rozdělením se nachází v Příloze č. 13 Tab. 3. Nejčastější vypisovanou obcí 

mimo F-M klienty je Frýdlant nad Ostravicí. Celkový přehled všech uváděných obcí 

mimo F-M, zvlášť pro klienty i „neklienty, se nachází v Příloze č. 13 Tab. 4. 

           Tab. 4.7 Struktura respondentů dle bydliště 

  
Bydliště 

Total F-M Příměstská oblast F-M obec mimo F-M 

Cílová skupina potenciální klient BŠŠ 55 16 29 100 

současný klient BŠŠ 75 0 25 100 
Total 130 16 54 200 

 

Struktura respondentů dle celkového hrubého příjmu domácností 

Nejpočetnější zastoupení u obou cílových skupin je v rozmezí 25 001 aţ 45 000 Kč. 

Osloveni potenciální klienti nejméně označovali příjem v kategorii 60 001 Kč a více 

(16 %) a klienti naopak nejniţší příjem, tj. 25 tis. Kč a méně (19 %), (viz Tab. 4.8). 

            Tab. 4.8 Struktura respondentů hrubého příjmu domácností 

 
Hrubý příjem 

Total 25 tis. Kč a méně 25 001 - 45 000 Kč 45 001 - 60 000 Kč 60 tis. Kč a více 

Cílová 
skupina 

potenciální 
klient BŠŠ 

27 34 23 16 100 

současný 
klient BŠŠ 

19 36 25 20 100 

Total 46 70 48 36 200 
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5 Analýza marketingové komunikace 

V následující části je analyzovaná marketingová komunikace Beskydské šachové 

školy, která je zaměřena na současné a potenciální klienty. Kapitola je takto rozdělena 

pro větší přehlednost a orientaci v dané problematice. Bude provedeno zhodnocení výsledků 

pomocí třídění dat 2. stupně a vzájemné srovnávání výsledků. K vyhodnocování dat bude 

slouţit Spearmanova korelace, jednovýběrový T-test (One-Sample Test) a Anova. 

 

5.1 Klienti Beskydské šachové školy 

Tento úsek analýzy je věnován pouze klientům BŠŠ. Jsou zde popisovány zdroje 

informací, důleţitost faktorů při výběru krouţku, postoje k šachové hře, znalost 

a informovanost klientů, změny, novinky či doporučení.  

 

5.1.1 Zdroje pro vyhledávání informací o zájmových krouţcích a existenci BŠŠ 

Klienti Beskydské šachové školy odpovídali na otázku, kde vyhledávají informace 

o zájmovém krouţku. Mohli označit více odpovědí, proto součet všech zdrojů můţe být 

větší neţ sto procent.  

Nejčastěji hodnoceným zdrojem byly mateřské a základní školy (62 %). Rodiče 

předpokládají, ţe jim učitel ve školce poradí, vysvětlí nebo poskytne reference na daný typ 

zájmového krouţku. Po sečtení všech tří internetových zdrojů plyne, ţe internet 

ve vyhledávání informací volí hned 49 % rodičů, z toho 30 % tvoří internetové stránky 

vybraných krouţků. Konkrétní rozdělení všech internetových zdrojů je k vidění v Příloze 

č. 14 Tab. 1. Celkem 43 % rodičů vyuţívá k vyhledávání informací přímo organizace 

provozující zájmové krouţky. Ve F-M se jedná především o Středisko volného času Klíč, kde 

má škola nově své sídlo. V těchto prostorách by škola mohla zavést svou propagaci, pomocí 

prvků komunikačního mixu. Klienti také dají, v 39 %, na doporučení rodiny, přátel 

či známých, coţ je u jakéhokoli typu podnikání (ziskového, neziskového) velmi důleţité. 

Za důleţitý zdroj lze ještě povaţovat i místní noviny (24 %). Ve Frýdku-Místku se jedná 

především o Zpravodaj města. Ostatní zdroje byly ohodnoceny maximálně 10 % a méně, 

všechny jsou uvedeny v Příloze č. 14 Tab. 1. 

Při porovnávání toto problematiky dle identifikačních otázek, na základě testování 

2. stupně, byly zjištěny rozdíly u věkových kategorií a pohlaví. Obr. 5.1 zobrazuje první 

významnější rozdíl u organizací provozující zájmové krouţky, které byly označovány 

nejvíce mladými rodiči ve věku od 18 do 29 let (50 %). S rostoucím věkem zájem o tento 

zdroj klesá (viz Obr. 5.1). Rodiče v nejniţší věkové skupině mají, ve většině případů, ještě 
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děti s nízkým věkem, proto jsou pro školu z dlouhodobého hlediska důleţití. Aby si škola 

dokázala své klienty udrţet, mohla by do těchto organizací umístit zajímavou reklamu, 

která zaujme. Stejní respondenti, tj. od 18 do 29 let, preferují celkově všechny internetové 

zdroje (diskuse, www stránky krouţků a jiné stránky, tj. celkem 66 %), daleko více neţ 

zbylé dvě skupiny. To ukazuje, ţe mladí rodiče raději vyuţívají internet k vyhledávání 

informací o zájmovém krouţku. Vyhledávané zdroje dle věkových kategorií jsou k vidění 

v Příloze č. 14 Tab. 2. 

Obr. 5.1 Zdroje informací o zájmovém krouţku dle věkových kategorií 

 

U muţů a ţen se první místo ve zdrojích shoduje (MŠ a ZŠ), další jsou odlišné. 

Internetovým stránkám daného krouţku dává přednost 46 % muţů, coţ je poměrně vysoké 

procento v celkovém hodnocení. V tomto případě by mohla škola své www stránky 

přizpůsobit více muţům neţ ţenám. Všeobecně ke všem internetovým zdrojům se ţeny 

přikláněly vţdy méně. BŠŠ tak můţe celou svou internetovou komunikaci zaměřit spíše 

na muţe a mladé lidi (viz výše). Ţeny naopak vítají reference (41 %) a k vyhledávání 

informací vyuţívají více místní noviny (29 %) neţ muţi. Upřednostňují více tradiční 

komunikaci zaloţenou spíše na osobním kontaktu. Přehled všech vyhledávaných zdrojů 

dle pohlaví se nachází v Příloze č. 14 Tab. 3. 

Klienti BŠŠ dále uváděli, z jakých zdrojů se dozvěděli o existenci školy s moţností 

označit více odpovědí. Na prvním místě se opět umístily MŠ a ZŠ (59 %), coţ vypovídá 

o tom, ţe MŠ spolupracují s BŠŠ a rodiče informuje o fungování organizace. Také druhá 

i třetí pozice zůstává stejná, zde se ale jedná uţ o konkrétní organizaci SVČ Klíč F-M (30 %) 

a reference (28 %). Prostřednictvím internetu se o existenci školy dozvědělo jen 18 % 

respondentů, z toho nejčastěji byly klienty označovány stránky BŠŠ (13 %). Ostatní zdroje 

označovali rodiče méně. Celkový přehled výsledků i vzájemného porovnání vyhledávaných 

zdrojů a zdrojů informujících o existenci BŠŠ se nachází v Příloze č. 14 Tab. 1. 
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Při testování 2. stupně se objevily rozdíly u pohlaví respondentů. Velmi vysoké 

procento ţen (68 %) označilo MŠ a ZŠ (viz Obr. 5.2). V tomto případě se bude jednat spíše 

o mateřské školy, neboť tam probíhají šachové krouţky pod vedením lektorů z BŠŠ. Je 

dobré zde soustředit intenzivně marketingovou komunikaci, jelikoţ z těchto potenciální 

klientů se mohou stát klienti skuteční. Nejvýraznější rozdíl se vyskytuje u internetového 

zdroje, kdy 31 % otců se o působení školy dozvědělo prostřednictvím jejich internetových 

stránek www.chessfm.cz, u ţen to jsou jen 3 %. Internet je zde tedy doménou otců. 

Všechny zdroje informující o existenci BŠŠ dle pohlaví, uvedené v relativních četnostech, 

se nachází v Příloze č. 14 Tab. 4. 

Obr. 5.2 Zdroje informující o existenci Beskydské šachové školy dle pohlaví 

 

Při podrobnějším zkoumání bylo zjištěno, ţe 10 z 11 obyvatel ţijících ve Frýdlantě 

nad Ostravicí uvedlo jako zdroj, který je informoval o existenci školy, MŠ a ZŠ. V tomto 

případě se bude jednat pravděpodobně o základní školu Komenského sídlící jiţ 

ve jmenovaném městě, kde škola má pronajatou třídu. BŠŠ by, na základě těchto výsledků, 

měla poţádat o spolupráci s uvedenou ZŠ a také s jinými školními institucemi k získání 

většího povědomí u obyvatel Frýdlantu n. O., prostřednictvím rozšíření propagace o BŠŠ. 

Strukturu příměstských oblastí a obcí mimo F-M dle zdroje MŠ a ZŠ se nachází v Příloze 

č. 14 Tab. 5. 

Vzájemné srovnání výsledků mezi zdroji k vyhledávání informací o zájmovém 

krouţku a zdroje informací o tom, ţe existuje BŠŠ, přineslo zajímavé skutečnosti. Rodiče 

by vyhledávali informace nejvíce v MŠ a ZŠ a právě v těchto organizacích se také 

o samotné škole nejčastěji dovídali. Jedná se o dobrou propagaci školy, jelikoţ v těchto 

školách rodiče zaznamenali informace o fungování BŠŠ. I přesto by škola neměla zahálet, 

naopak by měla stále více posilovat a zintenzivňovat svou marketingovou propagaci a lákat 



43 

 

tak potenciální klienty k navštěvování krouţku VSM. Organizace provozující zájmové 

krouţky (SVČ Klíč) byly častěji uváděny jako zdroje, kde by rodiče hledali informace 

o zájmovém krouţku, neţ jako zdroje informující o existenci BŠŠ. Rodiče by informace 

v organizacích, jako je SVČ Klíč, hledali více, ale pravděpodobně se k nim informace 

nedostávají v takové míře, jak by klienti sami očekávali. Je vhodné, aby škola vyuţila 

některé z prvků komunikačního mixu a zavedla je nejen do SVČ Klíče, kde má nyní sídlo, 

ale i do jiných zájmových organizací, a to na základě spolupráce. Stejný případ, jako 

u výše zmíněných organizací provozujících zájmové krouţky, nastal i u internetových 

stránek vybraných krouţků a místních novin. BŠŠ by měla své internetové stránky upravit 

tak, aby dokázala zaujmout současné klienty a přilákat nové. Mohla by zřídit například 

internetovou přihlášku, která by potenciálním i současným klientům ušetřila čas a zvýšila 

tak kvalitu poskytovaných sluţeb. Také místní noviny, zejména Zpravodaj města F-M, by 

lidé k hledání zajímavostí a informací rádi vyuţívali. Škola by tak měla zlepšit svou 

komunikaci v těchto novinách a najít i jiná periodika nebo časopisy zaměřující 

se na cílovou skupinu. Snaha produkovat více informativních článků o škole by poté mohla 

směřovat k vytváření pozitivních vztahů s veřejností. Vzájemné porovnání zdrojů 

informací při hledání zájmového krouţku a zdrojů informací o tom, ţe existuje BŠŠ, 

se nachází v Příloze č. 14 Tab. 1. 

 

5.1.2 Důleţitost jednotlivých faktorů při výběru zájmového krouţku 

Klienti měli ohodnotit celkem 15 faktorů, které jsou pro ně důleţité při výběru 

krouţku. Škála byla pětistupňová, kde známka jedna znamenala velmi důleţitý a pět vůbec 

nedůleţitý. Zjištěné průměrné hodnoty byly převedeny, vzhledem k lepší orientaci, 

na procenta. Čím je procento vyšší, tím se důleţitost faktoru zvyšuje. 

Rodiče, kteří jsou klienty školy, povaţují za nejdůleţitější faktor všeobecné 

předpoklady vyučujícího (93 %), tj. odbornost, pedagogické schopnosti, přístup k dětem, atd. 

Z toho pro BŠŠ plyne, ţe vyučující, tedy trenéři, jsou pro samotnou školu jeden 

z nejdůleţitějších prvků, a proto by si je měla vybírat s rozvahou a vědomím, ţe budou 

dobrými lektory a dělat BŠŠ dobré jméno. Téměř v závěsu se umístila komunikace mezi 

rodičem a vyučujícím (92 %) a atmosféra v krouţku (91 %). Klient povaţuje slovní kontakt 

za významný, proto by se komunikace školy měla stále zlepšovat a zrychlovat, a to hlavně 

u vyskytnutých problémů, kdy byl tento atribut ohodnocen 87 %. Faktory, které klienti 

hodnotí za spíše nedůleţité, jsou tradice v rodině (43 %) a dostatek parkovacích míst (36 %). 

Umístění všech hodnocených faktorů je k nahlédnutí v Příloze č. 15 Tab. 1. 
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Díky vytvoření kontingenčních tabulek byly nalezeny významné rozdíly především 

u pohlaví. Ţeny povaţují cenu i poskytnutou slevu při výběru krouţku za více důleţitou 

neţ muţi (viz Obr. 5.3). Prostřednictvím analýzy Anovy, která je uvedena v Příloze 

č. 15 Tab. 3, byla odhalena závislost pohlaví na jednom z výše uvedených atributů, tj. 

poskytnutá sleva. Škola by se tak měla zaměřit na poskytování výhodných cen pro ţeny 

k jejich snadnějšímu rozhodování při výběru krouţku. Mohlo by se jednat o věrnostní 

programy, které by však měli vyuţívat i muţi. 

Další statisticky významný rozdíl se nachází u prvku tradice v rodině, kdy otcové ji 

označovali výrazně častěji za významnou (60 %) neţ ţeny (33 %). To se potvrdilo analýzou 

Anova, kdy je muţ tímto faktorem ovlivňován více neţ ţena (viz Příloha 15. Tab. 3). Jelikoţ 

šachovou hru hrají zejména chlapci, mají k ní muţi bliţší vztah a šachy se pro ně stávají tradicí. 

Průměrné a relativní hodnoty týkající se hodnocení faktorů dle pohlaví je v Příloze č. 15 Tab. 2. 

Obr. 5. 3 Hodnocení důleţitosti faktorů při výběru krouţku dle pohlaví 

 

 

U věkových kategorií byla, pomocí Anovy, zjištěna závislost na čtyřech faktorech, 

tj. na nabídce dalších akcí spojených s krouţkem, blízkosti krouţku od bydliště, dostatku 

parkovacích míst a referenci známých. Pro nejmladší kategorii jsou uvedené faktory 

důleţitější neţ pro skupiny starší. Klient ve věkovém rozmezí 18 aţ 29 let je těmito 
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atributy ovlivňován při výběru krouţku. Např. nabídku dalších akcí spojených s krouţkem 

by mohla škola vyuţívat a uplatňovat u menších dětí, jejichţ rodiče patří většinou 

do mladší věkové kategorie. Testování prostřednictvím Anovy je v Příloze č. 15 Tab. 4. 

            Tab. 5.1 Spearmanová korelace 

 
Cena 

kroužku 
Poskytnutá 

sleva 
Tradice 
v rodině 

Možnost přijít 
se podívat, 
jak kroužek 

probíhá 

Nabídka 
dalších akcí 
spojených s 
kroužkem 

Spearman's 
rho 

Cena kroužku 1,000 0,696
**
 -0,251

*
 -0,138 -0,140 

Poskytnutá sleva 0,696
**
 1,000 -0,088 0,103 0,075 

Tradice v rodině -0,251
*
 -0,088 1,000 0,587

**
 0,280

**
 

Možnost přijít se podívat, 
jak kroužek probíhá 

-0,138 0,103 0,587
**
 1,000 0,519

**
 

Nabídka dalších akcí 
spojených s kroužkem 

-0,140 0,075 0,280
**
 0,519

**
 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Další analýza, která se nazývá Spearmanova korelace a udává statistickou závislost, 

byla provedena navzájem mezi jednotlivými faktory důleţitosti. Největší hodnota 

se vyskytla mezi poskytnutou slevou a cenou krouţku ve výši 0,696. Tzn., ţe čím je 

pro klienty důleţitější cena krouţku, tím více důleţitější bude i poskytnutá sleva. Stejný 

princip platí i u dalších atributů uvedené v Tab. 5.1, které jsou označeny šedou barvou.  

Tab. 5.2 Jednovýběrový T-test týkající se důleţitosti faktorů při výběru krouţku 

 

Test Value = 3                                        

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Cena kroužku -3,190 99 0,002 -0,340 -0,55 -0,13 
Poskytnutá sleva 0,154 99 0,878 0,020 -0,24 0,28 
Blízkost kroužku od 
bydliště/práce 

-8,952 99 0,000 -0,960 -1,17 -0,75 

Dostatek parkovacích míst 3,947 99 0,000 0,570 0,28 0,86 
Dostupnost kroužku  -3,752 99 0,000 -0,460 -0,70 -0,22 
Komunikace mezi rodičem 
a vyučujícími 

-29,323 99 0,000 -1,670 -1,78 -1,56 

Popularita organizace -4,628 99 0,000 -0,520 -0,74 -0,30 
Tradice v rodině 2,159 99 0,033 0,290 0,02 0,56 
Možnost přijít se podívat, 
jak kroužek probíhá 

-8,089 99 0,000 -0,770 -0,96 -0,58 

Nabídka dalších akcí 
spojených s kroužkem 

-9,312 99 0,000 -0,820 -0,99 -0,65 

Reference známých -10,101 99 0,000 -1,010 -1,21 -0,81 
Všeobecné předpoklady 
vyučujícího 

-38,772 99 0,000 -1,730 -1,82 -1,64 

Atmosféra v kroužku -33,592 99 0,000 -1,630 -1,73 -1,53 
Vybavenost budovy -7,021 99 0,000 -0,550 -0,71 -0,39 
Rychlost vyřizování 
vzniklých problémů 

-23,156 99 0,000 -1,490 -1,62 -1,36 

Pomocí jednovýběrového One-Sample Test (viz Tab. 5.2) lze zjistit, kde byly 

faktory důleţitosti hodnoceny nadprůměrně, průměrně a podprůměrně. Střední hodnotou 

škály 1 aţ 5 je číslo 3 (=Test Value). Jen poskytnutá sleva byla hodnocena průměrně 
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(modrá barva). Mezi podprůměrně důleţité prvky patří tradice v rodině a dostatek 

parkovacích míst (zelená barva). Všechny ostatní faktory jsou nadprůměrné. 

 

5.1.3 Postoje k šachové hře 

Respondenti měli moţnost ohodnotit jednotlivé názory a postoje k šachové hře 

na čtyřstupňové škále, kdy buď souhlasili, spíše souhlasili nebo spíše nesouhlasili 

či nesouhlasili. Dotazovaní mohli označovat moţnost „neschopnost posoudit daný výrok“. 

Tyto odpovědi byly tak z analýzy vyřazeny. Výsledky jsou přepočteny z průměrných 

hodnot na procenta. Čím více se hodnota blíţí k 100 %, tím více klienti s daným výrokem 

souhlasili a naopak. 

Klienti se nejvíce přikláněli k tomu, ţe šachová hra rozvíjí velmi pozitivně 

schopnosti dítěte (94 %). To je pro školu pozitivní zjištění, neboť si rodiče myslí, 

ţe navštěvováním krouţku se dítě zlepšuje a zdokonaluje ve svých schopnostech, které se 

dají pravidelným výcvikem a vzděláváním neustále zlepšovat. Na druhou stranu 

dotazováni spíše souhlasí (83 %), ţe šachová hra má vysoké nároky na vlastnosti dětí, tj. 

koncentrace, soustředěnost, myšlení, aj. Z uvedeného postoje by mohlo vyplývat, ţe ji hrají 

děti s vyšší inteligencí, avšak jednoznačný pohled na tento názor nebyl. Výsledek tohoto 

tvrzení, tj. ţe šachy hrají děti s vyšší inteligencí, se nachází mírně za 50 % hodnotící škály. 

Většina rodičů spíše nesouhlasí, ţe taktiku a strategii šachů lze naučit doma rodinou nebo 

známými (uvedlo jen 22 % klientů). Tím vyjádřili názor, ţe dítě by mělo navštěvovat 

šachový krouţek, coţ se můţe uplatnit v marketingové komunikaci. Klienti téměř 

nesouhlasí, ţe se jedná o hru nudnou a nezáţivnou (9 %). Pravděpodobně si myslí opak, 

coţ potvrzují jejich děti pravidelným navštěvováním krouţku (viz Příloha č. 16 Tab. 1). 

Tab. 5.3 Jednovýběrový T-test týkající se postojů k šachové hře 

 

Test Value = 2.5                                      

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Šachy hrají jen děti s vyšší 
inteligencí. 

1,524 94 0,131 0,121 -0,04 0,28 

Šachová hra má vysoké 
nároky na vlastnosti dětí. 

-17,150 99 0,000 -0,990 -1,10 -0,88 

Šachová hra je nudná a 
nezáživná. 

21,010 96 0,000 1,222 1,11 1,34 

Šachová hra rozvíjí velmi 
pozitivně schopnosti dítěte. 

-35,229 99 0,000 -1,330 -1,40 -1,26 

Dítě nemusí chodit do 
šachového kroužku, aby se 
naučilo taktiku a strategii 
šachové hry. Naučí se je 
doma s pomocí rodičů, 
příbuzných, přátel. 

10,217 96 0,000 0,830 0,67 0,99 
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Pro lepší přehlednost výroků, se kterými respondenti souhlasili nebo nesouhlasili, 

poslouţí jednovýběrový T-test (viz Tab. 5.3). Modře označený text znamená, ţe s výrokem 

respondenti ani souhlasili, ani nesouhlasili. U postojů, které jsou označeny zelenou barvou, 

klienti spíše nesouhlasili. S ostatními názory dotazování spíše souhlasili. 

Hledání rozdílů u kaţdé identifikační otázky nepřineslo ţádné statisticky významné 

rozdíly. K této problematice byla provedena i analýza Anova. Neexistuje zde ţádná 

závislost mezi identifikačními znaky a jednotlivými postoji u respondentů. 

 

5.1.4 Povědomí a znalost o šachové hře a BŠŠ 

Na začátku dotazníku měli klienti vypsat jakékoli slovo, větu nebo myšlenku, která 

se jim vybaví při slově „šachy“. Blízké výroky, které se sobě podobaly, byly poté shrnuty 

do jednotlivých skupin, kterých bylo vytvořeno sedm. Nejčastěji uváděli slovo „hra“ 

(34 %) s různými přívlastky (stolní, královská, společenská). Lidské schopnosti napadlo 

28 % klientů a souvislosti přímo s šachovou hrou, tj. šachovnice, pole, figurky, tahy, maty 

pak 13 % respondentů. Jiné moţnosti se objevovaly málo. Přehled výroků je uveden 

v Příloze č. 17 Tab. 1. 

Klienti hodnotili celkem osm moţností skládajících se z různých akcí, novinek nebo 

informací související s Beskydskou šachovou školou, se kterými se setkali nebo o nich jen 

slyšeli. Průměrné hodnoty byly převedeny, pro lepší orientaci ve výsledcích, na procenta. 

Pokud se hodnocení rovná 100 %, všichni klienti o této informaci slyšeli nebo se s ní přímo 

setkali. Čím je procento menší, tím víc klesá povědomí rodičů u dané aktivity. 

Nejvíce rodičů ví o tom, ţe lektoři BŠŠ vyučují šachové krouţky na MŠ (93 %). Zde 

se potvrzuje dobré povědomí i propagace školy prostřednictvím mateřských škol. O existenci 

známého maskota ví také dost klientů (88 %). Mnoho respondentů slyšelo, ţe je škola 

nejúspěšnější v ČR (87 %). Je poznat, ţe BŠŠ udělala v informovanosti významný pokrok, 

a to vzhledem ke skutečnosti, ţe před 2 lety o tomto faktu vědělo jen 60 % klientů [33]. 

I přesto má však stále rezervy, jak svou propagaci zlepšovat. Jen 67 % rodičů má povědomí 

o tom, ţe v kaţdém čísle Zpravodaje města F-M vycházejí krátké šachové zprávy. Jedná 

se většinou o velmi stručná sdělení, které je strohé a informuje často jen o výsledcích 

šachistů na pořádaných turnajích BŠŠ. Jelikoţ jsou noviny potenciálním zdrojem 

pro vyhledávání informací o krouţku, je třeba do nich zintenzivnit svou propagaci, aby 

se o škole vědělo a stala se známější. Nejméně procent ve znalosti a povědomí BŠŠ získalo 

umístění plakátů školy v prodejnách Inva (32 %) a workshop šachové hry (26 %). Je dobré 
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uváţit, jak plakát zvýraznit nebo umístit na jiné místo, kde bude viditelnější. Znalost 

a informovanost rodičů o BŠŠ dle třídění 1. stupně se nachází v Příloze č. 17 Tab. 2. 

Obr. 5.4 Znalost klientů o BŠŠ dle bydliště 

 

Jediné statisticky významné rozdíly byly shledány u identifikačního znaku bydliště. 

Největší rozdíl se týkal krátkých šachových zpráv ve Zpravodaji F-M (viz Obr. 5.4), kdy 

se s tímto sdělením setkalo nebo o něm slyšelo 76 % klientů ţijících ve Frýdku-Místku 

a jen 40 % obyvatel z obcí mimo F-M, vč. příměstských oblastí města. V Příloze 

č. 17 v Tab. 3 je k vidění přehled výsledků u všech osmi moţností dle bydliště. 

Informovanost prostřednictvím novin není u klientů pocházejících mimo město F-M 

vysoká, nachází se za průměrem. Aby tito občané měli moţnost přečíst si zajímavé a někdy 

i důleţité zprávy, mělo by být na základě výzkumu navrţeno, jakým jiným způsobem je 

oslovit prostřednictvím tištěných médií. Také by bylo vhodné, aby škola vyvěsila plakáty 

nebo umístila letáčky, např. do škol a školek, na autobusové zastávky či na jiná veřejná 

místa, v obcích mimo F-M a zvýšila tak informovanost, např. o TŠN. 

 

5.1.5 Výběr nejvítanějších novinek BŠŠ 

Klienti měli vybírat z pěti novinek jen dvě nejpreferovanější a ty pak seřadit. První 

místo znamenalo novinky nejvíce vítané, druhé místo pak vítané méně. Ostatní návrhy uţ 

seřazovat neměli a kolonky zůstaly prázdné. Získané výsledky jsou v procentech 

přepočítané na počty respondentů, kteří zvolili danou moţnost. Hodnotí se celkový počet 

označení a poté dílčí hodnocení, tj. uvítám nejvíc, uvítám méně. Čím je procento vyšší, tím 

častěji se daná odpověď vyskytovala. 

Téměř shodně v hodnocení dopadly dva návrhy ke zkvalitnění sluţeb. Největší 

zájem byl o novinku, aby bylo rodičům, prostřednictvím e-mailu, zasíláno slovní vyjádření 
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trenéra o chování dítěte. Tuto novinku označilo 62 % klientů (z toho 35 % tuto moţnost 

uvítá nejvíce a 27 % ji uvítá, ale méně), tzn., ţe byla označována v 62 případech jako zcela 

vítána nebo vítána méně. Další ţádanou novinkou, která respondentům chybí, je zavést 

věrnostní program pro dlouhodobé klienty s různými výhodami. Označilo ji celkem 59 % 

klientů (33 % klientů ji uvítá nejvíce a 26 % ji uvítá méně). Obě tyto aktivity jsou u rodičů 

nejvíc ţádoucí a pro školu by se měly stát součástí marketingové komunikace. Další 

aktivitou, o kterou stojí 36 % rodičů, je pořádání pravidelných setkání vyučujících s rodiči 

pro zlepšení a zkvalitnění sluţeb BŠŠ (15 % tuto moţnost uvítá nejvíce, 21 % ji uvítá 

méně). Poslední dvě novinky, vytvoření čtvrtletního časopisu a spojení školy s významnou 

osobností, byly označovány nejméně. Přehled celkových výsledků, vč. konkrétního 

seřazení, novinek v relativních hodnotách je k vidění v Příloze č. 18 Tab. 1 a Tab. 2.  

Na Obr. 5.5 je jiţ na první pohled patrný rozdíl u moţnosti pořádat pravidelná setkání 

s rodiči dle počtu dětí. Nejčastěji byla tato moţnost označována rodinami s jedním dítětem. 

Druhý nejvýznamnější rozdíl je u zavedení věrnostního programu, kdy je ţádán více na straně 

rodin s 2 dětmi a více. Těmto rodičům se můţe návrh líbit proto, ţe mají více dětí ve věku 

od 3 do 15 let a kaţdou slevu a cenovou výhodu uvítají více, protoţe vynakládají větší 

mnoţství finanční prostředků. Aby se zvýšila spokojenost klientů, měla by škola uvaţovat 

o realizaci této sluţby. Jestliţe budou klienti spokojeni, mohou prostřednictvím referencí lákat 

další zájemce do BŠŠ a zvyšovat tím tak známost organizace. Pět podrobných tabulek 

týkajících se jednotlivých novinek dle počtu dětí se nacházejí v Příloze č. 18 Tab. 3 aţ Tab. 7. 

Obr. 5.5 Nejvíce označované novinky dle počtu dětí 

 

Na základě testování 2. stupně byly zjištěny statisticky významné rozdíly dle pohlaví. 

Nejvíce označovanou novinkou u ţen je zasílání informací o chování dítěte prostřednictvím 

e-mailu (66 %). Matku zajímá, jak se její dítě chová a projevuje, proto je u ní tato varianta 

na prvním místě. Otcové nejčastěji volili moţnost věrnostního programu (57 %). Uvítali by 
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tedy různé cenové a jiné výhody. Škola by měla obě novinky uvést do praxe vzhledem 

k vysokému zájmu, jak pro ţeny, tak pro muţe. Velmi podrobné tabulky všech novinek 

dle pohlaví je k nahlédnutí v Příloze č. 18 Tab. 8 aţ Tab. 12.  

 

5.1.6 Akce BŠŠ 

Klienti vţdy měli zvolit jen jednu akci školy z nabízených sedmi variant odpovědí, 

kterou by chtěli nejvíce zachovat pro její úroveň. Ţádná akce výrazně nevyčnívala 

nad ostatními, z čehoţ plyne, ţe klienti jsou v tomto hodnocení nejednotní. Nejčastěji byla 

označována akce Cesta za Frymíkem (25 %), dále tábory (22 %), Turnaj Šachových Nadějí 

(21 %) a Městská liga mládeţe v šachu (19 %). BŠŠ by se měla zaměřit jen na jednu 

aktivitu, tak aby se z ní stala akce výjimečná, ţádaná a známá v širokém okolí, jak u klientů 

tak i u „neklientů“. Nejvíc v úvahu přichází právě Cesta za Frymíkem nebo stále více 

rostoucí zájem veřejnosti o šachový ples, důkazem jsou vyprodané lístky během 20 dnů. 

Tuto variantu uvedlo sice jen 8 %, ale jedná se o jednu z nejmladších pořádaných akcí 

s vysokou perspektivou do budoucnosti. Celkový přehled výsledků třídění 1. stupně je 

v Příloze č. 19 Tab. 1. 

Pomocí testování 2. stupně byly zaznamenány rozdíly. Celkem 29 % ţen, by 

zachovalo tábory a 34 % muţů zase Cestu za Frymíkem (viz Obr. 5.6). Obě pohlaví 

se v názorech na prvním místě rozcházejí. Kaţdému vyhovuje jiný druh doprovodné akce. 

Jednotlivé akce dle pohlaví lze nalézt v Příloze č. 19 Tab. 2. 

Obr. 5.6 Doprovodné sluţby BŠŠ dle věku 

 

Rodiny se 2 dětmi a více upřednostňují Městský turnaj mládeţe v šachu (25 %) víc 

neţ rodiny s jedním dítětem (12 %). Tento turnaj je pro rodiče, kteří mají 2 děti a více, 

finančně zvýhodněný, tím pádem se pro ně můţe stávat atraktivnějším a více vyhledávanou 

akcí. Všechny výsledky dle počtu dětí jsou v Příloze č. 19 Tab. 3. 



51 

 

Rodiče, ve věku 18 aţ 29 let, by chtěli zachovat šachový ples (20 %) výrazně více, 

neţ osoby starší 30 let. Škola by se plesu měla i nadále plně věnovat, neboť má vysoký 

potencionál ještě více růst a zdokonalovat se, to pomůţe ke zvýšení prestiţe v okolí 

a k vytváření kladných vztahů s okolím. Rozdělení akcí BŠŠ dle věkových kategorií, 

v absolutních i relativních četnostech, je k vidění v Příloze č. 19 Tab. 4.  

 

5.1.7 Reference 

Neobjevil se ţádný klient, který by Beskydskou šachovou školu nedoporučil svým 

přátelům, rodinám a známým. Určitě by ji doporučilo 84 % klientů a 16 % spíše (viz 

Příloha č. 20 Tab. 1). To svědčí o kvalitě sluţeb, kterou škola poskytuje svým klientům. 

Škola se s velkou pravděpodobností můţe těšit jen z kladných referencí, coţ přispěje k její 

lepší propagaci formou jednoho z nejúčinnějšího prvku marketingové komunikace, tj. 

Word-of-Mouth. Měla by však dávat pozor, aby se nevyskytl nějaký problém, který by toto 

pozitivní zjištění narušil, proto by své pořádané aktivity i trenéry měla hlídat a kontrolovat. 

 

5.2 Potenciální klienti 

V této části je analyzována marketingová komunikace u potenciálních klientů, kteří 

mají dítě navštěvující jakýkoli zájmový krouţek nebo mají jen zájem na tom, aby jejich 

dítě nějaký navštěvovalo. Řeší se zde podobné problémy jako u klientů, tj. zdroje 

informací, znalost a informovanost o BŠŠ, faktory důleţitosti při výběru zájmového 

krouţku, navíc pak důvody, proč dítě šachový krouţek nenavštěvuje.  

 

5.2.1 Zdroje pro vyhledávání informací o zájmových krouţcích 

Potenciální klienti odpovídali na otázku, kde by vyhledávali nebo hledají informace 

o zájmovém krouţku. Tak jako klienti, mohli označit i více odpovědí. 

Nejčastěji označovanou moţností, kde respondenti hledají informace o zájmovém 

krouţku, byly MŠ a ZŠ (56 %). Jen těsně za tímto zdrojem se umístil internet. Po sečtení 

všech nabízených moţností internetových zdrojů získal celkově 55 % (z toho nejvíc 

získaly stránky vybraných krouţků, a to 28 %). Škola by zde měla zlepšit svou 

internetovou komunikaci ve všech směrech. Polovina respondentů uvedla organizace 

provozující zájmové krouţky a 45 % dotazovaných pak rodinu, přátelé a známé. Celkem 

24 % potenciálních klientů by uvítalo letáky umístěné v organizacích zabývajících 

se krouţky. Všechny zdroje, vč. těch, které byly označovány nejméně, jsou uvedeny 

v Příloze č. 21 Tab. 1.  
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Občané z obcí mimo F-M, vč. příměstských oblastí, označovali zdroj MŠ a ZŠ 

daleko častěji neţ obyvatelé města F-M (viz Obr. 5.8). Potenciální klienti zde nejvíce 

hledají informace o zájmových krouţcích, a proto je potřeba nabídnout informace, údaje či 

zajímavosti o BŠŠ i v jiných MŠ a ZŠ, neţ které sídlí ve F-M. Stejné skupiny, tj. 

příměstské oblasti (31 %) a obce mimo F-M (38 %), také vítají jako zdroj i letáčky 

v organizacích zabývajících se zájmovými krouţky. I zde je dobré cílit svou komunikaci. 

Kompletní rozdělení vyhledávaných zdrojů dle bydliště lze nalézt v Příloze č. 21 Tab. 2. 

Obr. 5. 8 Zdroje informací o zájmovém krouţku dle místa bydliště 

 

 

5.2.2 Důleţitost jednotlivých faktorů při výběru zájmového krouţku 

Potenciální klienti měli hodnotit celkem 15 faktorů, které jsou pro ně důleţité při 

výběru krouţku. Tak jako u klientů, i u nich byla pětistupňová škála, kde známka jedna 

znamenala velmi důleţitý a známka pět vůbec nedůleţitý. Průměrné hodnoty byly 

převedeny na procenta. Čím je procento vyšší, tím je faktor pro respondenta důleţitější. 

Mezi tři nejlepší ohodnocené faktory patří atmosféra v krouţku (88 %), všeobecné 

předpoklady vyučujícího (85 %) a rychlost vyřizování vzniklých problémů (81 %). Moţnost 

přijít se podívat, jak krouţek probíhá, získala 69 %, z pohledu šachové školy je to důleţité 

zjištění, neboť ţádnou takovou nabídku pro potenciální klienty nemá. Na posledních dvou 

místech s hodnocením spíše nedůleţité skončila tradice v rodině (42 %) a dostatek 

parkovacích míst (32 %). Všechny faktory jsou uvedené v Příloze č. 22 Tab. 1. 

Z hlediska hodnocení dle příjmové kategorie je pro lidi s nejvyšším rodinným 

příjmem (60 tis. a více) poskytnutá sleva nejméně důleţitou (jen 34 %), naopak 

respondenti v nejniţší příjmové skupině, tj. 25 tis. Kč a méně, povaţují tento faktor 

za poměrně důleţitý (68 %), viz Obr. 5.9. Všechny výsledky hodnocení dle příjmové 
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kategorie jsou umístěny v Příloze č. 22 Tab. 2. Tento rozdíl potvrdilo i testování 

prostřednictvím Anovy, kdy byla zjištěna závislost příjmu domácnosti na poskytnuté slevě, 

analýza se nachází v Příloze č. 22 Tab. 5. Rodiny s nejniţším příjmem povaţují tento faktor 

ze všech ostatních skupin za statisticky nejdůleţitější. Z toho plyne, ţe pro rodiny s příjmem 

pod 25 tis. je při výběru krouţku důleţitá právě poskytnutá sleva. Uvítali by tedy jakékoli 

slevové výhody při přihlášení dítěte do krouţku nebo různé cenové akce v průběhu 

navštěvování zájmového krouţku. Komunikace s vyučujícím je rovněţ pro domácnosti 

s nejniţším hrubým příjmem důleţitější neţ u zbylých příjmových skupin. Rodiče vyţadují 

komunikaci s vyučujícím uţ moţná z důvodu, ţe krouţky jsou v dnešní době draţší a chtějí 

tak vědět, co nejvíce informací vzhledem ke svým investovaným finančním prostředkům.  

Obr. 5. 9 Faktory důleţitosti dle příjmové skupiny 

 

Pro lidi ţijící v obcích mimo město je blízkost krouţku od bydliště nebo práce 

důleţitější (85 %) neţ u občanů z F-M (70 %). Obyvatelé ţijící ve F-M, mají velký výběr 

zájmových krouţků v dosahu svého bydliště či práce, kdeţto lidé z jiných částí nikoli. BŠŠ by 

mohla vyuţít všechny své přednosti a klady k nalákání rodičů i z obcí mimo F-M 
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a příměstských oblastí tak, aby vzdálenost nepovaţovali za rozhodující faktor. Kompletní 

tabulka faktorů důleţitosti dle bydliště je k vidění v Příloze č. 22 Tab. 3. 

V rámci testování byla, prostřednictvím Anovy, zjištěna závislost mezi věkem 

respondenta a popularitou organizace (viz Příloha č. 22 Tab. 4). Rodiče, kteří spadají 

do nejniţší věkové kategorie, jsou známostí a oblíbeností organizace ovlivněni a je pro ně 

při rozhodování, kam dítě umístit, důleţitá. Zatímco rodiče v nejvyšší věkové kategorii 

popularita organizace při výběru krouţku neovlivňuje a dávají raději přednost dostatku 

parkovacích míst před budovou. 

Poslední závislost, pomocí Anovy, se prokázala mezi vzděláním a referencemi 

(viz Příloha č. 22 Tab. 6). Je zajímavým zjištěním, ţe čím více je dotazovaný vzdělanější, 

tím více jsou pro něho důleţitější reference, to platí i opačně. Pro vysokoškolsky vzdělané 

osoby jsou reference známých podstatně důleţitější neţ u lidí se základní školou nebo 

výučním listem.  

Pro zjištění podprůměrných, průměrných nebo nadprůměrných hodnot byl pouţit 

jednovýběrový T-test. Mezi podprůměrné faktory se zařadily ty, které byly pro rodiče 

statisticky nejméně důleţité, tj. tradice v rodině a dostatek parkovacích míst. Průměrná 

hodnota je u faktoru poskytnutá sleva. Ostatní atributy byly nadprůměrné. Kompletní 

jednovýběrový T-test se nachází v Příloze č. 22 Tab. 7. 

V rámci analýzy byla provedena Spearmanova korelace. Závislosti byly zjištěny 

u čtyř faktorů. Největší závislost je mezi komunikací mezi rodičem a vyučujícími a rychlostí 

vyřizování problémů. Tzn., ţe čím důleţitější bude komunikace, tím víc důleţitá bude 

rychlost vyřizování krouţků. Spearmanova korelace je 0,644. Dále z výsledků vyplývá, ţe 

čím důleţitější jsou pro respondenta všeobecné předpoklady vyučujícího, tím důleţitější je 

pro něj komunikace s vyučujícím. Pozitivní závislost je ve výši 0,561. Ostatní faktory jsou 

taktéţ vzájemně závislé, ale jejich hodnota je niţší jak 0,5. Všechny faktory s vyšší závislosti 

jak 0,4 jsou uvedeny v Příloze č. 22 Tab. 8.  

 

5.2.3 Postoje k šachové hře 

Respondenti měli moţnost ohodnotit jednotlivé názory a postoje k šachové hře 

na čtyřstupňové škále, kdy buď souhlasili, spíše souhlasili nebo spíše nesouhlasili 

či nesouhlasili. Výsledky jsou přepočteny z průměrných hodnot na procenta. Čím více 

se hodnota blíţí k 100 %, tím více klienti s daným výrokem souhlasili a naopak. 

Nejvíce se rodiče ztotoţňovali s výroky, ţe šachová hra má vysoké nároky 

na vlastnosti dětí (80 %) a rozvíjí pozitivně schopnosti dítěte (78 %). Téměř polovina 
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respondentů si myslí, ţe šachy hrají jen děti s vyšší inteligencí, stejná půlka si myslí opak. 

Celkově 38 % „neklientů“ souhlasilo s názorem, ţe taktiku a strategii šachů se dá naučit 

doma a není teda zapotřebí chodit do šachového krouţku. Tento nevýhodný postoj pro BŠŠ 

je třeba v lidech odbourat a přesvědčit je, ţe šachy se nejlépe naučí děti prostřednictvím 

kvalifikovaného trenéra. I kdyţ potenciální klienti pravděpodobně příliš šachy nehrají, 

nepředpokládají, ţe jsou nudné a nezáţivné, coţ je pozitivní zjištění. Celkové výsledky 

s průměrnými hodnotami a relativními četnostmi lze nalézt v Příloze č. 23 Tab. 1.  

Obr. 5.10 zobrazuje rozdíly v postojích u příjmových skupin. Rodiny s hrubým 

příjmem pod 25 tis. Kč usuzují, ţe jejich dítě do šachového krouţku chodit nemusí, 

protoţe se šachy naučí doma s pomocí známých. Zde je nutné potenciální klienty 

přesvědčit, aby dokázali rozpoznat, který krouţek je pro jejich dítě přínosné, a do kterého 

se vyplatí investovat více. I kdyţ nedisponují značnými finančními prostředky, měli by 

Beskydskou šachovou školu zváţit jako jednu z alternativ. Zcela opačná situace se týká 

postoje „šachy mají vysoké nároky na vlastnosti dětí“. Aţ 92 % domácností s nejvyššími 

příjmy s tímto výrokem souhlasí (viz Obr. 5.10). Škola by tento fakt měla posoudit 

pozitivně. Toto tvrzení by mohla vyuţít ve své komunikaci. Kompletní výsledky postojů 

dle příjmů jsou k nahlédnutí v Příloze č. 23 Tab. 2. 

Obr. 5. 10 Postoje k šachové hře dle příjmu 

 

Opět byla zjištěna závislost prostřednictvím Anovy, a to mezi vzděláním a výrokem 

„šachová hra je nudná a nezáţivná“ (viz Příloha č. 23 Tab. 3). Lidé s vyšším vzděláním, tj. 

středním, vyšším a vysokoškolským, s tímto tvrzením nesouhlasí častěji, neţ respondenti 

s nejniţším vzděláním. Z toho vyplývá, ţe čím niţší je dosaţené vzdělání, tím více 

si potenciální klienti myslí, ţe se jedná o nudnou hru.  
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Pro lepší přehlednost výsledků je uveden, v Příloze č. 23 Tab. 4, jednovýběrový  

T-test a jeho součástí je krátký komentář. 

 

5.2.4 Povědomí a znalost o šachové hře a BŠŠ 

Potenciální klienti si měli cokoli vybavit, kdyţ se řeknou šachy. Podobné myšlenky 

či slova byly seskupeny do jednotlivých skupin, tak aby orientace ve výsledcích byla 

přehledná. Celkem 52 % potenciálních klientů si šachy spojilo s lidskými schopnostmi 

(inteligence, soustředění, myšlení, logika), 19 % rodičů napadlo jakékoli vybavení 

či doplňky k šachové hře (figurky, šachovnice, atd.) a v 11 % to byla hra, ať uţ královská, 

desková nebo stolní. Dokonce 6 % si vzpomnělo při slově šachy na Beskydskou šachovou 

školu, coţ je pro školu potěšující. Kompletní výsledky se nacházejí v Příloze č. 24 Tab. 1. 

Aby potenciální klienti Beskydské šachové školy mohli vyplňovat další otázku 

týkající se aktivit školy, museli o ní nejdříve slyšet nebo se s ní přímo setkat. Respondenti 

měli na výběr jen dvě moţnosti, a to ano nebo ne. Celkově 52 % rodičů o ní někdy slyšelo 

nebo se s ní setkalo, ale 48 % dotazovaných tuto zkušenost vůbec nemělo (viz Příloha č. 24 

Tab. 2).  

Pomocí testování 2. stupně byly zjištěny rozdíly u bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. 

Nejvíce o ní slyšeli lidé z Frýdku-Místku, coţ je logické. Nejméně pak z obcí mimo F-M, 

tzn., ţe 18 z 29 respondentů o ní vůbec neslyšelo. Více o existenci ví ţeny (54 %) neţ muţi 

(49 %). Nejméně rodičů ví o fungování školy v nejmladší kategorii (jen 34 %) a osoby 

se základní školou a výučním listem (29 %). Všechny výše zmiňované skupiny, které o škole 

nevěděly, by se měly stát pro BŠŠ předmětem zájmu v informovanosti o fungování. Všechny 

výše uvedené identifikační znaky, které jsou porovnávány se znalostí o existenci BŠŠ 

pomocí testování 2. stupně jsou uvedeny v Příloze č. 24 Tab. 3 aţ Tab. 6. 

Celkem 52 respondentů o existenci školy ví a dále v dotazníku hodnotili, zda 

se setkali nebo slyšeli o nějaké aktivitě BŠŠ. Potenciální klienti hodnotili celkem osm 

moţností skládajících se z různých akcí, novinek nebo informací související s Beskydskou 

šachovou školou, se kterými se setkali nebo o nich jen slyšeli. Průměrné hodnoty byly 

převedeny na procenta. Pokud se hodnocení rovná 100 %, všichni klienti o této informaci 

slyšeli nebo se s ní přímo setkali a naopak. 

Nejvíce respondenti slyšeli o tom, ţe lektoři šachové školy vyučují na mateřských 

školách ve F-M (87 %). Uţ méně vědí o tom, ţe kaţdý měsíc jsou umístěné ve zpravodaji  

F-M krátké šachové zprávy (69 %), o maskotovi ví jen 67 % dotazovaných. Shodně je 

na tom pořádání TŠN a tvrzení, ţe se jedná o nejúspěšnější šachovou školu v ČR (obě 65 %). 
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Jen velmi nízké procento rodičů se setkalo nebo slyšelo o umístění plakátů BŠŠ v prodejnách 

Inva a o workshopu šachové hry. Celkový přehled výsledků je v Příloze č. 24 Tab. 7. 

Z Obr. 5.11 lze usoudit, ţe téměř vţdy mají lepší informovanost o fungování BŠŠ 

lidé z Frýdku-Místku. Důvodem je, ţe šachová škola soustřeďuje svou marketingovou 

komunikace především do tohoto města a nikoli do vzdálenějších obcí a vesnic, coţ by 

mohla napravit. Opravdu málo respondentů z F-M (19 %) se setkalo nebo jen slyšelo 

o reklamě v prodejnách Inva. Na základě těchto výsledků by měla škola popřemýšlet, kde 

umístit reklamu lépe a viditelněji, aby si ji alespoň zákazníci prodejny Inva všimli 

a zapamatovali. Je potěšující skutečností, ţe dotazovaní z F-M a příměstských oblastí mají 

poměrně dobrou znalost o tom, ţe v místních novinách se objevují krátké šachové zprávy. 

Je překvapením, ţe nikdo z respondentů pocházejících z příměstských oblastí neslyšel 

a ani se nesetkal s maskotem školy a jen 25 % respondentů ví, ţe je škola nejúspěšnější 

v ČR. Z toho plyne, ţe v těchto místech by škola měla posílit svou komunikaci jak 

na maskota, tak jiţ na zmíněné tvrzení. Kompletní rozdělení informovanosti a znalosti 

o BŠŠ respondentů dle bydliště lze nalézt v Příloze č. 24 Tab. 8. 

Obr. 5. 11 Znalost potenciálních klientů o fungování BŠŠ 

 

 

5.2.5 Důvody k nenavštěvování šachového krouţku 

Opět všichni respondenti měli uvádět důvody, proč jejich dítě nenavštěvuje 

šachový krouţek. Bylo dovoleno označovat více odpovědí. Pokud měli ještě nějaký jiný 

důvod, který nebyl v nabídce, mohli ho vypsat. 
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Celkově 42 % respondentů nikdy nemělo důvod hledat informace o šachovém 

krouţku a ani o něm nepřemýšleli. To byl nejčastější důvod k nenavštěvování šachového 

krouţku. Za zmínku stojí ještě časové vytíţení dítěte (39 % rodičů), dítě šachy nebaví 

(31 %), v blízkosti bydliště není ţádný šachový krouţek (20 %) a patří mezi finančně 

náročné krouţku (14 %). Jako jiný důvod uváděli rodiče nízký věk dítěte a nedostatek 

pohybu. Všechny odpovědi jsou k nahlédnutí v Příloze č. 25 Tab. 1. 

Opět byly nalezeny rozdíly u jednotlivých identifikačních otázek dle testování 

2. stupně. Lidé s příjmem nad 60 tis. neumísťují své děti do šachového krouţku z důvodu 

vzdálenosti od bydliště (38 %), viz Obr. 5.12. Tyto rodiny mají vysokou mzdu, proto jsou, 

častěji neţ jiné příjmové skupiny, více zaneprázdnění. Vyţadují tedy dostatečnou blízkost 

krouţku od domova kvůli moţnému nedostatku času a pracovnímu vytíţení. Respondenti 

s nejniţším příjmem pod 25 tis. nikdy o šachovém krouţku nepřemýšleli a ani je nenapadl 

(59 %). Většina z nich nemá ani tušení, ţe existuje a ani se o něj nezajímá. Důvody 

k nenavštěvování šachového krouţku dle příjmu, v relativních hodnotách, jsou v Příloze 

č. 25 Tab. 2. 

Obr. 5. 12 Důvody k nenavštěvování šachového krouţku dítětem dle příjmu 
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Co se týká bydliště, respondenti v obcích mimo F-M nejvíce uváděli, jako důvod 

nenavštěvování šachového krouţku, ţe v blízkosti bydliště ţádný takový krouţek není 

(45 %). V okolí Frýdku-Místku se totiţ podobná aktivita nenachází, lidé ji proto postrádají. 

Obyvatelé F-M si oproti ostatním skupinám myslí, ţe patří mezi finančně náročné aktivity 

(22 %). Rovněţ uvedli, ţe je informace o šachovém krouţku nezaujaly (16 %). Škola by 

měla informovat potenciální zájemce, ţe šachový krouţek není z pohledu financí náročný, 

ba naopak, jedná se o velmi levný krouţek, ke kterému děti potřebují jen šachovnici, 

figurky a dobrého trenéra. Kompletní přehled, proč dítě šachový krouţek nenavštěvuje, 

a to dle bydliště, je uveden v Příloze č. 25 Tab. 3. 

 

5.3 Rozdílnosti v názorech cílových skupin  

Současní i potenciální klienti odpovídali celkem na jedenáct společných otázek, 

z toho šest bylo identifikačních. Jednalo se o otázky, které byly zaměřené na zdroje 

slouţící k vyhledávání informací o zájmovém krouţku, důleţitost jednotlivých faktorů při 

výběru zájmových krouţků, postoje a povědomí o šachové hře a znalost BŠŠ.  

 

Zdroje k vyhledávání informací o zájmovém krouţku 

Nejvýraznější rozdíl ve zdrojích, pomocí kterých jsou vyhledávány informace 

o zájmovém krouţku, byl u letáků umístěných v organizacích zabývající se krouţky. 

Celkem 24 % potenciálních respondentů by zde hledalo informace, stejnou moţnost 

zvolilo o 15 % méně klientů. Pro „neklienty“ jsou lepším a ţádanějším zdrojem. Rádi by 

uvítali tento typ propagace, který by si mohli prostudovat v klidu domova, a zjistit tak, 

zda chtějí dítě do krouţku umístit. Srovnání výsledku se nachází v Příloze č. 26 Tab. 1. 

 

Důleţitost faktorů při výběru zájmového krouţku 

U důleţitosti faktoru ceny krouţku byl zjištěn statisticky významný rozdíl, coţ 

potvrdila analýza závislosti Anova (viz Příloha č. 26 Tab. 6). Pro potenciálního klienta je 

uvedený atribut důleţitější (72 %) neţ pro klienta (59 %). Cena krouţku je významnější 

spíše u rodičů, kteří mají děti nenavštěvující šachový krouţek. Výše jeho ceny je vzhledem 

k podobným typům krouţků, jako je výtvarná výchova, keramika či hraní jiných 

deskových her, poměrně vysoká. Avšak šachy v sobě skrývají moţnost zlepšování 

a zdokonalování schopností a mnoha vlastností, coţ jiné aktivity v takové míře nenabízejí. 

Je vhodné proto rodiče o tomto faktu informovat prostřednictvím různých komunikačních 

kanálů. Další moţností pro BŠŠ je zavést tzv. ukázkovou hodinu, kdy si dítě můţe vyzkoušet 
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krouţek Vrcholového střediska mládeţe. Rodič se poté můţe rozhodnout, jestli cena krouţku 

odpovídá jeho kvalitě, a zároveň dítě zjistí a pozná, zda krouţek zaujal či nikoliv.  

Další rozdíl v názoru je u faktoru všeobecné předpoklady vyučujícího (odbornost, 

kvalifikovanost, přístup k dětem, atd.). Pro 93 % klientů se jedná o nejdůleţitější faktor 

při výběru krouţku, zatímco u potenciálních rodičů je to 85 %. Z tohoto zjištění lze vyvodit, ţe 

vyučující, tedy trenér, je velmi významnou a nepostradatelnou sloţkou v šachové hře. Jen 

prostřednictvím správně zvoleného trenéra můţe být šachový krouţek kvalitní a plnohodnotný. 

To si, na základě získaných výsledků, uvědomují i klienti, proto je jim třeba zajistit vysokou 

kvalitu a profesionalitu sluţeb. Všechny hodnocené faktory, které respondenti povaţují 

za důleţité při výběru krouţku, dle cílových skupin, lze nalézt v Příloze č. 26 Tab. 2. 

 

Postoje k šachové hře 

Výraznější rozdíl je u tvrzení „šachová taktika a strategie se dá naučit doma 

s pomocí rodičů, známých, dítě do krouţku chodit nemusí“. Toto si myslí jen 22 % klientů, 

stejnou moţnost označilo o 16 % více potenciálních klientů. Současní klienti vědí, 

co obnáší šachová hra, jak je náročná a sloţitá, proto zastávají výše uvedený názor. 

Naopak druhá analyzovaná skupina nehraje šachy na takové úrovni, proto se více 

přiklánějí k myšlence, ţe není třeba navštěvovat šachový krouţek. BŠŠ by měla pracovat 

na lepší informovanosti a orientaci ve hře šachy u „neklientů“. Celkem 94 % klientů a jen 

78 % „neklientů“ souhlasí, ţe šachy vedou k pozitivnímu rozvoji dítěte. Jelikoţ potenciální 

klienti nejsou do této hry zasvěceni, není jejich názor tak jednoznačný. Bylo by vhodné je 

o tomto přínosu informovat prostřednictvím prvků komunikačního mixu. Rozdíly 

v postojích k šachové hře dle cílových skupin jsou v Příloze č. 26 Tab. 3. 

 

Povědomí a znalost o šachové hře a BŠŠ 

Kdyţ se řekne slovo „šachy“, klientům a „neklientům“ se vybavovaly rozdílné 

myšlenky, představy, nápady. Je překvapením, ţe současní klienti si představovali 

ve spojení s šachy hru s různými přívlastky (královská, společenská, desková), kdeţto 

potenciální klienti různé lidské schopnosti. Klienti si pravděpodobně šachy spojili s hrou, 

protoţe jejich děti povaţují šachy za klasickou hru, a moţná proto se rodiče nad tímto 

slovem více nezamýšleli. Druhou cílovou skupinu slovo hra uţ tak často nenapadala, naopak 

převaţovala logika, chytrost, soustředění nebo inteligence. Porovnání obou skupin se nachází 

v Příloze č. 26 Tab. 4. 
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Poslední analyzovaná oblast se týká znalosti klientů i „neklientů“ o BŠŠ. Téměř 

ve všech směrech jsou klienti o škole vţdy lépe informováni neţ druhá skupina, coţ 

se očekávalo. Cílem BŠŠ by mělo být zvýšení jejího povědomí a znalosti u potenciálních 

klientů a zlepšení znalosti pořádaných aktivit BŠŠ u současných klientů. Vzájemné 

srovnání výsledků obou cílových skupin je k vidění v Příloze č. 26 Tab. 5.  

 

5.4 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: Nejčastějším důvodem, proč dítě šachový krouţek nenavštěvuje, je 

moţnost, ţe potenciální klient nikdy neměl důvod hledat informace o tomto krouţku a ani 

o této myšlence nepřemýšlel. 

Pro potenciálního klienta bylo nejčastěji označovaným důvodem, proč dítě šachový 

krouţek nenavštěvuje, to, ţe nikdy nehledal o šachové hře ţádné informace a ani o nich 

nepřemýšlel. Tuto odpověď označilo celkem 42 % rodičů. Na druhé místo, s odstupem jen 

3 %, se zařadil důvod časové vytíţení dítěte. Rozdíl nejvíce označovaných důvodů je velmi 

nízký, proto nelze hypotézu jednoznačně potvrdit. I přesto by se škola měla snaţit 

zlepšovat propagaci i informovanost o samotné šachové hře. 

 

Hypotéza č. 2:  Pro současné klienty je důleţitá tradice v rodině při výběru 

krouţků více neţ u potenciálních klientů.  

Pro klienty je důleţitost tradice v rodině při výběru krouţku ohodnocena jen 43 %. 

U druhé skupiny získal stejný faktor jen o 1 % méně, tj. 42 %. Nelze tedy o hypotéze říci, ţe 

se potvrdila. Lze konstatovat, ţe tradice v rodině není jak pro klienty, tak pro „neklienty“ moc 

důleţitým atributem při výběru krouţku. 

 

Hypotéza č. 3: O existenci Beskydské šachové školy se nejvíce klientů dozvědělo 

prostřednictvím mateřských a základních škol. 

Nejvíce klientů se o BŠŠ dozvědělo prostřednictvím mateřských a základních škol. 

Celkový počet čítal 62 % respondentů a hypotéza se opět potvrdila. Trenéři školy totiţ učí 

děti šachu zejména v MŠ a rodiče jsou informováni, ţe pocházejí právě z BŠŠ. 

Ve školkách jsou i propagační materiály, a zvyšují tak povědomí o škole. Vedení školy 

si přeje, aby děti z MŠ dále pokračovaly v šachu ve Vrcholovém středisku mládeţe. Co 

se týká základních škol, zde kdysi trenéři vyučovali, ale v nynější době nikoli. I přesto je 

dobré směřovat reklamu do ZŠ, jelikoţ se zde pohybují děti, které se mohou stát členy 

školy a kreativní reklamy si mohou všimnout. 
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Hypotéza č. 4: Nejvíce klientů BŠŠ by uvítalo, aby vznikla moţnost zasílat slovní 

vyjádření trenéra, prostřednictvím e-mailů, o chování jejich dítěte. 

Celkem 35 % klientů BŠŠ by nejvíce uvítalo moţnost zasílat prostřednictvím e-mailů 

slovní vyjádření trenéra o chování jejich dítěte, ale o pouhé 2 % méně získalo zavedení 

věrnostního programu. Takţe nelze zcela napsat, ţe hypotéza se potvrdila, ba naopak. Obě 

novinky by mohly vzbudit velmi pozitivní reakce a to v podobě kladných referencí, coţ je pro 

školu ta nejlepší reklama. Zavedení by mohlo zvýšit povědomí, známost, image, spokojenost 

a loajálnost klientů. 
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6 Návrhy a doporučení 

V této poslední kapitole budou navrhována různá doporučení ke zlepšení 

marketingové komunikace Beskydské šachové školy. Tento úsek je sestaven z jednotlivých 

prvků komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, public relations, přímý marketing, 

internetová komunikace, event marketing), na konci kapitoly se nacházejí návrhy 

ke zkvalitnění sluţeb BŠŠ. Kaţdá část se zabývá doporučeními a návrhy. V některých 

případech jsou určeny pro klienty, jindy pro potenciální klienty a vyskytují se návrhy, které 

by byly vhodné zacílit na obě skupiny. 

Cílem bude nabídnout škole ke kaţdému níţe uvedenému prvku komunikačního mixu 

návrh nebo doporučení, který přispěje ke zlepšení celkové marketingové komunikace BŠŠ.  

 

6.1 Reklama 

O fungování a existenci BŠŠ neví téměř polovina potenciálních klientů. Uvedená 

cílová skupina pouţívá k vyhledávání informací o zájmovém krouţku letáčky (24 %), 

a projevují o tento zdroj větší zájem neţ klienti (9 %). Potenciální klienti zaujímají vcelku 

negativní postoje k šachové hře. Jen 78 % „neklientů“ souhlasí s tím, ţe šachy rozvíjejí 

pozitivně schopnosti dítěte, kdeţto hodnocení klientů bylo o 16 % vyšší. Také polovina 

respondentů kaţdé cílové skupiny se domnívá, ţe šachy hrají jen děti s vyšší inteligencí. 

Zajímavé zjištění se vyskytlo u potenciálních klientů s nejvyššími příjmy, kdy 92 % 

souhlasí, ţe šachy mají vysoké nároky na vlastnosti dětí. 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, jako zdroj informací vyuţívají „neklienti“ letáky. Proto 

do organizací, kde si škola můţe domluvit spolupráci nebo s danou organizací nyní 

spolupracuje, bude umísťovat letáčky, které budou vyvracet nebo potvrzovat myšlenky 

respondentů o šachové hře a informovat je o fungování BŠŠ a krouţku Vrcholového 

střediska mládeţe. Tyto letáčky můţe rozdávat jeden z členů školy na akcích, kde se cílová 

skupina vyskytuje, tj. akce na Den dětí, Den rodiny nebo na šachovém plese, workshopu 

konané pro potenciální klienty (více v kapitole 6.7 Event marketing). Je vhodné přidat 

na propagační materiál fotografii, např. výuky v krouţku VSM nebo jakéhokoli turnaje 

pořádaného školou, tak aby zaujala a přilákala pozornost rodiče a dítěte. Letáky budou 

informovat, jaký vliv mají šachy na rozvoj schopností dítěte (myšlení, soustředěnost, 

logika, atd.) a přitom vysvětlí, ţe na inteligenčním kvocientu dítěte vůbec nezáleţí, protoţe 

šachy můţe hrát úplně kaţdý. Leták by měl poukázat na to, ţe i v šachovém krouţku je 



64 

 

moţné zaţít spoustu zábavy a získat si zde spousty kamarádů a záţitků. Je vhodné objasnit, 

ţe taktiku a strategii lze jen dobře naučit v šachovém krouţku s pomocí kvalitních trenérů. 

Zvlášť u rodičů, s vysokým příjmem, by mohly mít letáky úspěch. Tito rodiče jsou 

mnohdy ambiciózní a své sebevědomí často přenáší i na své dítě. To můţe vyústit 

v předsvědčení, ţe hraní šachu znamená určitou prestiţ. V tomto názoru je mohou utvrdit 

právě zmiňované letáky. Tento typ reklamy navíc vysvětlí výhody, klady a přínosy 

navštěvování krouţku VSM. Rodič se dozví o fungování BŠŠ, sluţbách, www stránkách 

a úspěších. Je teda navrţeno vytvoření letáčků s informováním potenciálních rodičů 

o BŠŠ a šachové hře jako takové. Podkladem textu bude stín černo-bílé šachovnice, tak 

aby vynikl černě psaný text s barevným zvýrazněním důleţitých informací (výhody 

navštěvování krouţku VSM a různé zajímavosti a přínosy šachové hry), velikost A5, 

barevně, oboustranně, papír lesklá křída, s celkovým počtem 2 000 kusů za 4 200 Kč. 

Na straně první by měly být informace o šachové hře a na straně druhé informace o škole 

a krouţku VSM. Tato reklama by měla hlavně vyvrátit různé mýty a negativní myšlenky 

o šachu, které se nezakládají na pravdě a zvýšit tak oblibu a zájem o šachovou hru a zároveň 

zlepšit povědomí a známost o BŠŠ. 
 

Drtivá většina respondentů obou cílových skupin téměř nevěděla, ţe škola má svou 

reklamu umístěnou ve všech prodejnách Inva. Všimlo si jí nebo o ní slyšelo jen 15 % „neklientů“ 

a 32 % klientů. Tento typ reklamy je důleţité zacílit především na potenciální klientelu.  

Plakát z tvrdých desek označovaný jako banner, který je umístěn nad vchodem 

v prodejnách Inva ve Frýdku-Místku, nepoutá dostatečnou pozornost. Školu můţe jen těšit, 

ţe reklama je vyvěšena zadarmo ve spolupráci s firmou Soudal. Lepší reklamu, 

ke zviditelnění a propagaci školy, je vhodné umístit tam, kde je vysoká frekvence lidí a lze 

ji zaznamenat na první pohled. Bylo zjištěno, ţe škola má dobré vztahy s restaurací 

Veranda ve Frýdku-Místku. Na základě tvorby tohoto návrhu byla domluvena spolupráce 

k vyvěšení reklamy BŠŠ na plot restaurace Veranda. Jedná se o plakát vyrobený 

z plachty, který lemuje tvar části oplocení. Reklama bude umístěna na velmi 

frekventovaném místě u hlavní čtyř-proudové silnice a v blízkosti křiţovatky řízenou 

semafory. Tudíţ kdyţ bude čekat řidič na zelenou, můţe si lépe všimnout této poměrně 

velké reklamy. Je zde i vysoká koncentrace chodců a jen kousek od restaurace se nachází 

venkovní atrakce pro malé děti a základní škola. Restaurace poskytuje sluţby pro rodiny 

s dětmi, tj. dětský koutek, dětské menu. Umístění velkého plakátu je tedy strategicky dobře 

vyřešen. Návrh reklamy, který byl vytvořen autorkou této diplomové práce, odpovídal 
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poţadavkům BŠŠ a byl tak přijat k následné realizaci. Barvy reklamy byly zvoleny tak, aby 

ladily s reklamou restaurace. Pod názvem Beskydské šachové školy je umístěný slogan 

„moţná mezi námi vyrostou i velmistři, ale my všichni hrajeme šachy proto, abychom 

se naučili lépe poznávat svět“, který upozorňuje na to, ţe šachy se nehrají jen pro úspěch 

a slávu, ale i pro rozvoj osobnosti, poznání sebe sama, zábavy a příjemnému strávení 

volných chvílí. Obr. 6.1 zobrazuje konečnou verzi reklamy. Návrh je jiţ zrealizován 

a reklama jiţ informuje potenciální zájemce o fungování Beskydské šachové školy. Reálná 

fotografie reklamy na plotě restaurace Veranda je k vidění v Příloze č. 27. Škola dlouhodobě 

spolupracuje s firmou, která dokáţe vyrobit tyto propagační materiály. Zrealizování reklamy 

stálo školu 3 500 Kč.  

Obr. 6.1 Konečná verze reklamy BŠŠ 

 
 

Smyslem těchto výše zmíněných reklam je, aby potenciální klient alespoň začal 

přemýšlet o šachové hře a uvědomil si, ţe pro tuto hru existuje krouţek, který je 

vykonáván v Beskydské šachové škole. 

 

6.2 Osobní prodej 

Z výsledků vyplynulo hned několik skutečností. Potenciální klienti z jiných měst 

a obcí mimo F-M, vč. příměstských oblastí a klientů ţijících ve Frýdlantě n. O., pouţívají 

často k vyhledávání informací MŠ a ZŠ. Dalším velmi častým zdrojem byly uváděny 

organizace provozující zájmové krouţky, konkrétně SVČ Klíč.  

BŠŠ by neměla soustřeďovat svou komunikaci nejen do mateřských škol 

ve Frýdku-Místku, ale i do základních škol. Ve Frýdlantě n. O., kde má škola svou další 

pobočku, by měla uplatňovat propagaci taktéţ v MŠ a ZŠ. Informovanost potenciálních 

i současných klientů v mateřských školách ve F-M je velmi dobrá, to se však nedá říci 

o základních školách, kde je téměř nulová. Zvýšení povědomí i image závisí opět na tom, 

jak vedení školy dokáţe přesvědčit odpovědné osoby ZŠ k umístění propagačních 

materiálů. Škola má pronajatou třídu na ZŠ Komenského ve Frýdlantě n. O. Bohuţel i tam 

nejsou ţádné vystavené reklamy. Stejně je tomu tak v mateřských školách v tomto městě, 

kde trenéři vyučují. Šachy v MŠ jsou ve F-M velmi oblíbené, proto by mohly být 
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vyhledávané i v MŠ ve Frýdlantě n. O. Návrhem je spolupracovat se všemi základními 

školami ve Frýdku-Místku a s mateřskými a základními školami ve Frýdlantě n. O. 

Jelikoţ se jedná o rozsáhlou skupinu, kterou má škola oslovit, je doporučeno naplánovat 

si osobní setkání se zástupci jednotlivých škol, kterému předchází telefonický či 

elektronický kontakt. Pověřený člen BŠŠ by navštívil odpovědnou osobu v místě, kde to 

druhé nejvíce vyhovuje. Zástupcům budou vysvětleny důvody proč, jakým způsobem 

a s jakým cílem budou reklamní materiály vyvěšeny v těchto organizacích. Cílem bude 

informovat děti, jakým způsobem šachy fungují, co jim můţou přinést a jaké přednosti 

v sobě skrývá šachový krouţek. Návrh není finančně náročný, ale vyţaduje dostatek času 

na jednotlivé schůzky. 

Stejně tak by měla BŠŠ zaměřit svou propagaci do různých organizací, které 

se zabývají zájmovými krouţky. Nemuselo by se jednat jen o město F-M, ale i organizace 

z jiných obcí. Nejlepší a nejjednodušší by však pro školu bylo, kdyby se domluvila 

se Střediskem volného času Klíč k umístění svých propagačních materiálů. Je proto 

navrhováno, aby BŠŠ vyjednala se SVČ Klíč moţnost vyvěšovat plakáty, letáky, 

zajímavosti a poháry v těchto prostorách. Dále by škola mohla směřovat svou komunikaci 

i do jiných středisek. Jedná se o folklórní soubor Ostravička F-M. Je to jedna z organizací, 

která má vysoký počet členů, vč. těch nejmladších. Jestliţe by mezi sebou navázali 

spolupráci, mohlo by to být pro obě strany přínosné. Kaţdé středisko by vyvěsilo informační 

plakát ve své budově.  

Další variantou je Beskydské informační centrum (BIC), které sídlí ve F-M 

a Frýdlantě n. O. Poskytuje zájemcům informace o daném městě, ať uţ osobně nebo přes 

internet. Škola by neměla mít problém přesvědčit informační centrum o spolupráci 

v umístění reklamy, protoţe úkolem této organizace je mít dostatek materiálů a informací 

o dění v daném městě. Návrhem je tedy vzájemná spolupráce s Beskydským 

informačním centrem s moţností vystavení propagačních materiálů. U potenciálních 

klientů to povede ke zvýšení povědomí, známosti a také přehlednosti, co šachová hra 

obnáší. 

 

6.3 Přímý marketing 

Klienti by velmi uvítali, aby jim Beskydská šachová škola zasílala, prostřednictvím 

e-mailu, slovní vyjádření trenéra o chování dítěte. Tuto novinku si přeje celkem 62 % rodičů.  

Ukázalo se, ţe rodiče mají značný zájem na výše uvedeném návrhu. Doporučením 

pro školu je, aby zavedla informování rodičů o chování jejich dítěte trenérem, 
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prostřednictvím e-mailu. Trenér by vţdy jednou na konci šachové sezóny, tj. měsíc červen, 

rozeslal rodičům komplexní zprávu o tom, jak se šachista zlepšuje ve svých schopnostech, 

vlastnostech a také, jak se chová ke svým vrstevníkům a vyučujícímu, jaký zaujímá přístup 

k dodrţování zadaných úkolů a zda vyvíjí aktivitu v krouţcích. To přispěje k lepší 

informovanosti rodičů o tom, jak se jejich dítě vyvíjí a chová. V důleţitých situacích, které 

vyţadují informovat rodiče, trenéři tak samozřejmě učiní a nebudou čekat aţ na ukončení 

šachové sezóny, tj. měsíc červen. S tímto návrhem však rostou náklady v podobě stráveného 

času, na který si musí trenér vyhradit speciální dobu. Nelze opomenout ani finanční stránku. 

Trenér by tuto sluţbu měl mít automaticky v popisu práce a jeho plat by škola měla zvýšit 

v závislosti, kolik dětí vyučuje. Výše částky za napsání komplexních informací pro jedno 

dítě by se mohla pohybovat od 50 do 150 Kč, záleţí však na BŠŠ, jaká částka je pro ni ještě 

únosná. Zavedení této nové sluţby do praxe by určitě zvýšilo spokojenost, loajálnost klientů, 

jedinečnost a výjimečnost školy. Tímto způsobem by mohla přilákat i potenciální rodiče, 

kteří by tuto novinku mohli ocenit. BŠŠ by měla upozornit na tuto zajímavou sluţbu v rámci 

svých propagačních materiálů a webových stránek www.chessfm.cz.  

 

6.4 Podpora prodeje 

Klienti by rádi uvítali vytvoření věrnostního programu (59 %), ten byl nejčastěji volen 

rodinou se dvěma dětmi a více. Méně klientů pak označovalo novinku pravidelného setkávání 

rodičů s vyučujícími (36 %), které povede ke zlepšení a zkvalitnění poskytovaných sluţeb 

BŠŠ.  

Škola za celou svou dobu existence nikdy věrnostní program pro dlouhodobé klienty 

nevytvořila. V době, kdy věrnostní karty hýbou světem, by BŠŠ neměla být pozadu. Klienti, 

kteří mají dítě v šachové škole, konkrétně v krouţku VSM, déle neţ 3 roky, by se zařadili mezi 

věrné členy BŠŠ a získávali by tak výhody v rámci dlouhodobého členství. BŠŠ by na tuto 

novou skutečnost mohla upozorňovat v místnostech a prostorách, kde šachovou hru učí. Díky 

své databázi klientů by informovala rodiče o uvedené novince pomocí e-mailu. Škola můţe 

rozdat letáčky klientům, které jednoduše a levně vyrobí a popíšou na ně veškeré výhody 

a způsoby jak věrnostní členství získat. Doporučením je zavést věrnostní program 

pro dlouhodobé klienty. Náplní věrnostního programu by bylo levnější navštěvování krouţku 

VSM, a to zhruba o 5 % na měsíc z ceny 500 Kč (sleva 25 Kč/měsíčně). Ročně by klient 

ušetřil 300 Kč. Pro rodiny se dvěma dětmi a více, kterým není více jak 15 let a obě navštěvují 

krouţek VSM, by sleva činila 7 % na měsíc (35 Kč) na kaţdé dítě. Další cenová výhoda by 

se týkala šachových táborů. Díky věrnostnímu členství by rodina navíc získala slevu 8 % 
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z ceny tábora (cena tábora se pohybuje kolem 3 000 Kč na 10 dní). Rodiny se dvěma dětmi 

a více pak získají slevu ve výši 10 % na kaţdé z nich, musí se ho však alespoň dvě děti přímo 

zúčastnit. Pokud členství bude trvat déle neţ 8 let, obdrţí dítě zcela nové a moderní šachové 

vybavení (šachovnici, figurky, šachové hodiny). Jestliţe členství překročí dokonce hranici 

10 let, dítě by muselo začít chodit do VSM nejpozději v 8 letech, získá šachista čestný odznak, 

resp. placku, malého člena BŠŠ a rodič za svou vytrvalost poukázku v hodnotě 500 Kč 

na libovolný nákup, pro rodiny se dvěma dětmi je určená stejná částka. Návrh je poměrně 

finančně i organizačně dost náročný. Letáky, které by informovaly klienty i potenciální rodiče 

o věrnostním programu, nepatří mezi nákladné poloţky. Jejich cena by se pohybovala kolem 

1 000 Kč/700 ks. Celková roční cena pro rodinu s jedním dítětem při navštěvování krouţku 

více jak 10 let s účastí na táboře je 2 360 Kč a pro rodinu se dvěma dětmi navštěvující krouţek 

VSM více jak 10 let s účastí na táboře činí 4 580 Kč. Kompletní cenovou kalkulaci 

věrnostního programu lze nalézt v Příloze č. 28 Tab. 2. Cílem tohoto zavedení je si udrţet 

stávající klienty a zvyšovat u nich loajálnost.  

Rodiče vţdy rádi uvítají moţnosti, kdy mohou svými názory sami zasáhnout 

a ovlivnit následující dění. Proto je návrhem uspořádat pravidelná setkání s rodiči 

pro zlepšení a zkvalitnění sluţeb. Na této oficiální schůzce mohou klienti říkat své názory, 

připomínky nebo pochvaly. Vedení BŠŠ by rodiče mělo vţdy vyslechnout a co nejvíce jim 

vyhovět. Rodiče by škola informovala prostřednictvím e-mailů. Toto doporučení by se 

mohlo konat vţdy v polovině (prosinec) a na konci (červen) konání šachových krouţků.  
 

Na základě zjištěných výsledků se objevil mezi klientem a „neklientem“ rozdíl 

v důleţitosti u ceny při výběru zájmového krouţku. Pro potenciálního klienta je tento 

faktor více významný (72 %) neţ pro klienta (59 %). Na to, jak krouţek probíhá, by se 

rádo přišlo podívat 69 % potenciálních rodičů, kteří tento faktor ještě povaţují za důleţitý. 

Jestliţe je pro potenciálního klienta cena poměrně důleţitá, mohla by škola zavést 

způsob, jak si krouţek můţe rodič, resp. dítě, zadarmo otestovat, neţ ho začne pravidelně 

platit, resp. navštěvovat. Navíc Beskydská šachová škola do dneška nenabízí ţádnou 

oficiální ukázku výuky šachové hry. To můţe být pro mnohé potenciální rodiče 

rozhodujícím faktorem, proto je škole doporučeno zavést Den otevřených dveří 

s moţností vyzkoušet si krouţek prostřednictvím tzv. ukázkové hodiny. Trenéři by 

dětem názorně ukázali, jak probíhá šachový krouţek tak, aby věděly, co mohou očekávat 

při pravidelném navštěvování VSM. Návštěvníci budou mít moţnost setkat se s vedením 

školy a s trenéry, zeptat se jich na jakékoli informace. Potenciálním klientům bude 
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vysvětleno jaké klady a výhody s sebou přináší šachová hra. Rodičům i dětem by při této 

příleţitosti byly rozdány propagační materiály školy, např. letáky informující o věrnostním 

programu, o BŠŠ, o samotné šachové hře a rozdávaly by se broţury. Den otevřených dveří 

by se měl konat 1x ročně v měsíci červen, kdy se děti i rodiče rozhodují, jaký krouţek 

zvolit. Informovat veřejnost o této akci můţe prostřednictvím letáků a plakátů v daných 

organizacích, se kterými se škola můţe domluvit na spolupráci (viz kapitola 6.2 Osobní 

prodej). Další moţností je vyvěsit plakáty na veřejných místech, jako jsou autobusové 

zastávky, informační válce a tabule, ve F-M, příměstských oblastech a Frýdlantu n. O. 

Vytvoření zhruba 50 ks plakátů s velikostí A3, barevně, s leskem, by díky dlouhodobé 

spolupráci s určitou firmou z F-M stálo jen 1 000 Kč. Za dvou měsíční pronájem (květen, 

červen) plakátovacích ploch by škola zaplatila přibliţně 3 000 Kč. Upoutávka na Den 

otevřených dveří by se samozřejmě nacházela i na internetových stránkách BŠŠ. Tento 

způsob můţe rodiči ulehčit rozhodování v tom, zda cena odpovídá šachovému krouţku. 

Tento návrh můţe ovlivnit pozitivně poptávku po šachové hře v BŠŠ, zvýšit povědomí 

a známost a především přilákat potenciální zájemce o šachovou hru.  

 

6.5 Public Relations 

Mezi novinky, které by klienti uvítali, bylo označováno zavedení čtvrtletního 

časopisu (22 %) a spojení školy s významnou osobností (21 %). Oba návrhy byly voleny 

nejméně, nicméně někteří klienti by uvítali, kdyby se uskutečnily.  

Většina lidí ocení Pro většinu lidí je často lepší, kdyţ si mohou vzít časopis, broţuru 

nebo jen letáček do ruky a mít ho tak u sebe ve fyzické podobě. Proto by se mohl klientům 

i „neklientům“ líbit návrh k vytvoření čtvrtletního časopisu, který by rodiče informoval 

o fungování školy. Tato novinka v podání školy by určitě zaznamenala úspěch, pokud by byla 

vytvořena moderně, zajímavě, poutavě a s určitým nadhledem. Zcela jistě by všichni časopis 

vnímali kladně a vytvářely by pozitivní vztahy s veřejností. Bohuţel, je tato činnost poměrně 

náročná na čas a především na peníze, proto tento návrh není příliš reálný. Reálnější se jeví 

moţnost vytvořit, nikoliv časopis, ale broţuru, která bude vycházet jednou za rok tak, aby 

vedení školy nebylo zatěţováno časově i finančně její tvorbou. Obsahem broţury budou 

dosaţené úspěchy v daném období, zajímavosti, novinky, změny a hlavně fotografie. Byla by 

určena především pro klienty, neboť jejich dítě navštěvuje BŠŠ. Dále pro širokou veřejnost 

a okolí. Klienti by získali broţuru v krouţku VSM a potenciální klienti např. v MŠ 

a organizacích, kde si škola domluví spolupráci (viz kapitola 6.2 Osobní prodej). Broţuru 

můţe škola umístit i na svůj web v elektronické podobě, ušetří tak náklady na distribuci. Tento 
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návrh je finančně i časově přijatelnější a můţe vytvářet taktéţ pozitivní vztahy s veřejností. 

Cena za 1 000 ks broţur (8 stran, papír křída, barevná) se pohybuje kolem 4 500 Kč vzhledem 

k několikaleté spolupráci s určitou firmou. 

Spojení školy s významnou osobností by v očích veřejnosti vyvolalo zvýšení prestiţe, 

image a známost BŠŠ. Je však důleţité s jakou akcí by se známá osobnost měla pojit. 

Nejvýznamnější a největší akcí je bezesporu Turnaj šachových nadějí, který překonává 

ihranice ČR. Zde by spojení přicházelo nejvíc v úvahu. Osobnost by to měla být 

reprezentativní, bez skandálů, významná a nejlépe, aby uměla hrát šachy. Těmto kritériím by 

odpovídal Václav Klaus, ml. Všechny poţadavky splňuje a byl by velmi vhodnou osobností 

BŠŠ. Návrhem je spojit Turnaj šachových nadějí s Václavem Klausem ml. Realizace by 

mohla proběhnout v roce 2013, kdy by hostem TŠN byl syn prezidenta Václava Klause. Tento 

návrh paří mezi ty finančně a organizačně nejnáročnější, je teda na zváţení školy, zda ho 

uskuteční nebo nikoli. Cena této realizace by se mohla pohybovat v řádu několika desítek tisíc, 

proto by BŠŠ potřebovala k uskutečnění této akce značnou pomoc sponzorů. 
 

Celkově 18 % „neklientů“ a 24 % klientů by prostřednictvím místních novin 

vyhledávalo informace o zájmovém krouţku. O mnohých aktivitách nebo informacích 

o BŠŠ většina respondentů neví, jednalo se např. o workshopy, pořádání Turnaje 

šachových nadějí nebo o existenci maskota Frymíka. Jen 69 % potenciálních klientů a 67 

% klientů vědělo, ţe jsou pravidelně publikované krátké šachové zprávy ve Zpravodaji 

města F-M (místní noviny). Nejméně o této informaci věděli lidé pocházející mimo F-M. 

Všichni klienti by měli mít moţnost vědět o organizaci, co nejvíce informací. Chtějí 

vědět o akcích, turnajích nebo změnách BŠŠ. Potenciální klienty je vhodné informovat 

o tom, ţe existuje škola zabývající se šachovou hrou a pořádá zajímavé akce pro děti. 

Noviny jsou zdrojem pro rodiče k vyhledávání zajímavostí či údajů o krouţku, ale 

informovanost je prostřednictvím tohoto zdroje nízká zejména v obcích mimo F-M 

a příměstských oblastech. Škola by měla tyto rodiče umět oslovit, protoţe tímto způsobem 

se buduje vztah s veřejností a zvyšuje se prestiţ i image školy i za hranicí města F-M. BŠŠ 

by mohla uvést do místních novin v příměstských oblastech a obcích mimo F-M vţdy 

poutavý článek na jakoukoli významnější akci, novinku nebo zajímavost, např. Turnaj 

šachových nadějí, který je svou velikosti největší v ČR. Záleţí však na domluvě, zda na to 

v obcích přistoupí. Jednání můţe být obtíţné a zdlouhavé, avšak není finančně náročné.  
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6.6 Internetová komunikace 

Internetová komunikace je pro potenciální zájemce jeden z nejdůleţitějších zdrojů 

při hledání informací o zájmovém krouţku. Označilo ji celkem 55 % respondentů, z toho 

28 % dotazovaných uvedlo, ţe hledá na internetu na konkrétních internetových stránkách 

vybraného krouţku. 

Je pravda, ţe rodič si většinou danou organizaci, kterou by mělo jejich ratolest 

navštěvovat, prohlédne na vlastní oči a zjistí tak skutečné a bliţší podmínky, informace 

a pozná atmosféru a kolektiv, v němţ se bude dítě pohybovat. Tomu však předchází často 

pečlivý výběr, a to zejména na internetu, kde se vyskytuje velmi mnoho informací. Škola by 

tak měla umět konkurovat jiným populárnějším krouţkům. Je vhodné zaměřit internetové 

stránky školy i přímo na potenciální klienty. Doporučením je vytvořit speciální záloţku  pro 

potenciální zájemce na chessfm.cz. Odkaz pro budoucí klienty by se mohl nacházet vpravo 

nahoře nad panelem nabídek. Nápis této záloţky by měl být výrazný, tak aby ho návštěvník 

rychle a bez problémů nalezl. Obsahem by měly být všechny důleţité informace 

k navštěvování krouţku a celkové představení školy. Tato myšlenka přispěje ke zvýšení 

spokojenosti těch rodičů, kteří chtějí najít jasné a výstiţné informace k přihlášení dítěte 

do šachového krouţku. 
 

Celkem 49 % klientů by informace o šachovém krouţku hledalo pomocí internetu, 

ale uţ méně rodičů se o škole tímto způsobem dozvědělo. Celkem 46 % muţů, uvedlo jako 

zdroj ve hledání informací www stránky vybraných krouţků a 31 % z nich se o BŠŠ 

dozvědělo prostřednictvím stejného zdroje, coţ činí mnohem více neţ u ţen (3 %). 

Můţe se zdát, ţe internetové stránky krouţků nejsou tak důleţité jako u jiných typů 

zaměření, i přesto by klienti, hlavně muţi, rádi vyhledávali informace prostřednictvím 

www stránek daných organizací. Škola by mohla vytvořit on-line video z výuky šachové 

hry, které by bylo ihned k nahlédnutí jen pro klienty. Později, kdyţ se tento způsob 

osvědčí, by mohl být zpřístupněn i široké veřejnosti. Nejdřív musí projít zkušební dobou, 

kdy klienti budou moci, např. prostřednictvím e-mailu nebo schůzek, vyjadřovat své 

názory a připomínky ke zlepšení této sluţby. 
 

K snadnějšímu a pohodlnějšímu přihlašování dítěte do šachového krouţku by 

mohla slouţit nově vytvořená záloţka umístěna vlevo nahoře pod hlavním panelem. 

Mohli by ji vyuţívat potenciální i současní klienti, kteří nechtějí ztrácet čas návštěvou BŠŠ 

a jsou jiţ obeznámeni s prostředím i atmosférou v krouţku, např. pomocí Dnu otevřených 
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dveří. Škole tento návrh ušetří čas i peníze a pomůţe k rychlejšímu vyřizování ţádostí 

rodičů a tím i ke zkvalitnění nabízených sluţeb. 

Je důleţité, aby škola šířila svůj odkaz www.chessfm.cz na internetové stránky, které 

navštěvují její potenciální klienti. Návrhem je, aby se škola domluvila s určitými 

provozovateli internetových stránek o umístění odkazů na její stránky. Můţe se jednat 

o Beskydské informační centrum, stránky mateřských a základních škol, organizace 

provozující zájmové krouţky nebo město Frýdek-Místek, které sice informuje o šachové škole, 

ale nemá na hlavní straně její odkaz. Důvodem proč by město mělo odkaz na školu umístit je, 

ţe se o Frýdku-Místku mluví jako o šachovém městě. Je to jeden ze způsobů, jak vyjádřit 

podporu BŠŠ. 

Beskydská šachová škola si teprve v březnu 2012 zaloţila svou oficiální stránku 

na sociální síti Facebook (více v kapitole 2.4.5 Internetová komunikace). Je vhodné, aby 

co nejdříve doplnila v zaloţené skupině veškeré potřebné údaje. Škola by měla přidat 

fotografie, pravidelně sdělovat členům zajímavosti, události, akce o BŠŠ, můţe zde přidávat 

zajímavé odkazy. BŠŠ by měla informovat klienty prostřednictvím emailu o tom, ţe se mohou 

přihlašovat do skupiny a sdělovat tak vedení své názory a připomínky, a to buď veřejně, nebo 

soukromě. Stejnou moţnost mají i potenciální klienti, kteří se rovněţ mohou stát členy BŠŠ. 

Informovat by je měla škola pomocí propagačních materiálů (letáky, plakáty). Také na svých 

webových stránkách můţe umístit odkaz a informovat o zaloţení skupiny na Facebooku jak 

potenciální, tak současné klienty.  

 

6.7 Event marketing  

Beskydská šachová škola má propagaci v mateřských školách na velmi dobré 

úrovni, navíc pořádá Cestu za Frymíkem určené jen pro děti z MŠ. Propagace a ani 

zmíněná akce neumí malé šachisty, navštěvující šachový krouţek v MŠ, v dostatečném 

počtu přilákat do krouţku Vrcholového střediska mládeţe, a vyřešit tak problém školy. 

BŠŠ můţe děti přesvědčit, aby začaly chodit do Vrcholového střediska mládeţe 

(VSM) formou zábavné show. Pro děti ze všech školek by BŠŠ mohla zorganizovat společná 

setkání za přítomnosti rodičů. Vţdy by se sloučilo tolik MŠ, aby se počet dětí pohyboval 

kolem 30. Jednalo by se o děti, které mají začít chodit do 1. třídy a navštěvují šachový 

krouţek v MŠ. Sraz by se konal vţdy v největším prostoru z jedné MŠ. Škola učí celkem 

247 dětí v mateřských školách, proto by se kaţdá akce konala 8x. Pro rodiče by bylo 

připravené krátké video, které by ukazovalo na klady a přínosy šachové hry a na pozitiva 

v krouţku VSM. Video by bylo natočené členy BŠŠ, tak aby působilo věrohodně 
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a přirozeně. Během jeho sledování, by pro děti bylo připraveno zábavné představení 

šachového krouţku VSM v čele s maskoty Frymíky, kteří budou děti bavit svými výstupy. 

Představení by ukázalo, jaké výhody v sobě skrývá krouţek VSM oproti krouţku v MŠ, 

a čeho je moţné dosáhnout pílí a snahou v šachové hře, např. kvalifikace na mistrovství 

Evropy, EU, světa a další turnaje zajistí především záţitek z poznání nové země, její kultury 

a přírody. Po obou ukázkách bude pro děti vytvořen šachový turnaj, kdy první tři vítězové 

vyhrají na měsíc zdarma účast v krouţku VSM, dále diplomy a sladkou odměnu. 

V souvislosti se samotnou akcí, je tedy dalším návrhem, jak si získat budoucí klientelu, 

vytvoření soutěţe. Rodiče dostanou letáčky, které je budou informovat o kvalitě 

a úspěšných výsledcích členů, kteří navštěvovali VSM. V MŠ by mohly být vyvěšeny 

plakáty a letáčky pro bliţší informace ke konané akci. Doporučením je zorganizovat 

zábavné setkání s dětmi z MŠ za účelem přilákat šachisty do krouţku VSM. Jako motivace 

můţe působit výhra v podobě měsíčního chození do krouţku VSM zdarma, coţ můţe zvýšit 

zájem o tuto akci nejen mezi všemi malými šachisty, ale i rodiči. MŠ by neměly mít 

s uspořádáním této akce problém, jelikoţ mají s BŠŠ velmi dobré vztahy a spolupracují 

spolu jiţ několik let. Video nevyţaduje pro školu ţádné finanční prostředky, jelikoţ si ho 

vytvoří sama, totéţ platí pro představení, kde jiţ má zajištěno všechno vybavení i dobrovolné 

herce z řad svých členů. Akce se bude konat 8x, proto výhry na turnaji budou školu stát 

celkem 7 920 Kč (900 Kč stojí dvouměsíční navštěvování krouţku VSM, 60 Kč činí sladké 

odměny, 30 Kč vyhotovení diplomů - pro první tři výherce). Cenovou kalkulaci uvedeného 

návrhu lze vidět v Příloze č. 28 Tab. 1. 
 

Mnoho rodičů nevědělo o tom, ţe škola pořádá šachový workshop. O tom, ţe 

nějaký workshop existuje, ví jen 26 % klientů a 13 % potenciálních klientů. 

Přijít se podívat na tuto akci vyţaduje účast na některém ze soustředění. Jedná se tedy 

často o skupiny šachistů, kteří vyjíţdějí hrát turnaje do jiných měst proti jinému šachovému 

klubu nebo oddílu. Na základě těchto turnajů probíhají workshopy, kde se vysvětlují principy 

šachu a analyzují se odehrané partie. Tudíţ ne kaţdé dítě se můţe workshopu zúčastnit. Tato 

akce je poměrně nová, funguje od září roku 2011, proto se očekává vylepšení a rozšíření 

sluţeb. Běţný klient si můţe připadat ochuzen o tento event, proto je doporučeno uspořádat 

workshopy výhradně pro klienty. Škola by akci mohla pořádat 2x ročně v jejich prostorách. 

Prostřednictvím své emailové databáze informovat o konání všechny klienty. Průběh 

workshopu by odpovídal jiţ tomu, který nyní probíhá. To znamená, ţe by trenéři sdělovali 

šachistům své zkušenosti z šachových her, vysvětlili by základní principy logického myšlení 
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a předvídání a byla by provedena analýza zajímavých partií. Na konci kaţdého ze dvou 

workshopů se uskuteční bleskový turnaj, který by trval přibliţně 1 hodinu. Na posledním 

workshopu proběhne vyhodnocení a předání putovního poháru s názvem „nejlepší hráč 

workshopu“. Vítěz má pohár rok doma a na dalším závěrečném vyhodnocení ho předá opět 

výherci. Z hlediska financí není tento návrh příliš náročný, v tomto případě se jedná spíše 

o časovou náročnost zorganizování. Realizací tohoto doporučení se zvýší šance na udrţení 

klienta po celý rok. Škola můţe i uvaţovat, aby zavedla workshop pro potenciální klientelu. 

Probíhal by obdobně jako u klientů, jen s tím rozdílem, ţe bude mnohem méně odborně 

zaloţen a vysvětlovaly by se zde jen základní principy šachové hry. Trval by kratší dobu a jeho 

konání by se odehrávalo jen 1x ročně v prostorách BŠŠ. Informování potenciálních rodičů by 

bylo prostřednictvím vylepených 50 ks plakátů na informačních tabulích či válcích ve F-M, 

příměstských oblastech a Frýdlantu n. O., cena se pohybuje kolem 4 500 Kč/50 ks (velikost 

A3, papír křída, barevný). 

 

6.8 Návrhy ke zkvalitnění sluţeb 

Nejdůleţitějším faktorem při výběru krouţku jsou pro klienta všeobecné 

předpoklady vyučujícího (93 %), tj. odbornost, kvalifikovanost, přístup k dětem. 

Je velmi důleţité, aby škola neustále zajišťovala kvalitní sluţby prostřednictvím 

špičkových trenérů. Nemělo by docházet k výkyvům a selháním. Proto je škole doporučeno, 

aby uskutečňovala pravidelné školení trenérů nejen v oblasti šachu, ale i ve schopnosti 

organizovat výuku, zaujmout, zabavit dítě nebo získat jeho pozornost. Škola můţe vyuţít 

i druhou nabízenou variantu, doporučení by bylo zaměřeno na provádění kontrol trenéra 

v krouţcích. Oba návrhy zajišťují, aby prodej zkušeností trenéra nebyl proměnlivý 

a nevyhovující. BŠŠ tento návrh bude pravděpodobně stát hlavně čas, ale pro blaho a kladné 

reference klientů se jí to určitě vyplatí. Z finančního hlediska by školení nemuselo být tak 

náročné, jelikoţ si ho můţe provádět vedení BŠŠ samo a libovolně si můţe zvolit 

odpovídající a finančně přijatelnou odměnu.  
 

Jak uţ bylo uvedeno v kapitole 6.7 Event marketing, problémem školy je, ţe neumí 

děti z mateřských škol přilákat do krouţku Vrcholového střediska mládeţe. 

Nabízí se tedy moţnost vytvoření dotazníku, který bude zaměřen na děti 

a na rodiče. U dotazovaných dětí do 14 let je nutné vţdy získat souhlas samotného dítěte 

i souhlas odpovědné osoby (rodiče, učitelé, jiné dozírající osoby). Pomocí dotazníku by měla 

škola zjistit, proč malí šachisté nepokračují dál v hraní šachu a rodičům poloţit takové 
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otázky, které určí důvody, ať uţ rodiče nebo dítěte, k nenavštěvování šachového krouţku 

VSM. Dotazník bude zcela jinak koncipován pro dítě a pro rodiče tak, aby výsledky byly 

věrohodné. 
 

Pro klienta je velmi důleţitá komunikace mezi rodičem a vyučujícím (92 %) při výběru 

krouţku, naopak potenciální klient uvedený atribut nepovaţuje jiţ za tak podstatný (77 %). 

Klient si přeje být informován o všem, co se v krouţku děje. Čím víc bude 

komunikace rychlejší a srozumitelnější, tím víc bude klient spokojen a jeho reference 

budou kladné. Díky tomu se mohou šířit dál a přesvědčovat tak potenciální zájemce, aby 

šachový krouţek vyzkoušeli. Návrhem je zjistit, jak jsou klienti spokojeni 

s osobní komunikací, a to prostřednictvím dotazníků. Vedení si vytvoří dotazník, který 

prostřednictvím e-mailu zašlou klientovi a následně je budou vyhodnocovat s tím, ţe 

zjištěné nedostatky se budou snaţit odstranit. S tímto jim můţe pomoct kvalifikovaná 

osoba nebo člověk, který studuje příslušný obor, kde je výzkum předmětem zájmu, např. 

marketing a obchod. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat marketingovou komunikaci Beskydské 

šachové školy se zaměřením na současné i potenciální klienty s orientací na jednotlivé 

prvky komunikačního mixu, které škola vyuţívá. Bylo vyuţito dotazníkové šetření 

s pomocí písemného a osobního dotazování, jelikoţ nelze zastihnout všechny rodiče 

osobně. Dálepak doporučit a navrhnout nová řešení ke zdokonalení komunikačních 

nástrojů a celé marketingové komunikace školy. Úkolem bylo zvýšit povědomí a znalost 

u potenciálních klientů a zjistit, jakým způsobem si udrţet stávající klientelu. 

Beskydská šachová škola se můţe stále zlepšovat a zdokonalovat v oblasti 

marketingové komunikace. Mnoho klientů si přálo, aby škola zavedla informování rodičů 

o chování jejich dítěte v šachovém krouţku, a to prostřednictvím e-mailu. Aby se odlišila 

a stala se v budoucnu vyhledávanější organizací, byl ji návrh doporučen. Další doporučení 

se týká věrnostního programu pro dlouhodobé klienty, jejichţ děti chodí do krouţku 

Vrcholového střediska mládeţe, déle jak tři roky. Rodič bude uţívat taková cenová a jiná 

zvýhodnění týkající se krouţku, která se odvíjí od délky trvání věrnosti. Dalším 

doporučením pro zlepšení a zkvalitnění sluţeb je pořádat pravidelná setkání s rodiči. 

Všechny tyto návrhy by měly přispět ke zvýšení loajality a udrţení stávající klientely. 

U potenciálních klientů je nutné zvýšit povědomí a znalost o analyzované 

organizaci. Jelikoţ škola nepořádá Den otevřených dveří a ani nic podobného, byla tato 

akce škole navrţena, protoţe ji rodiče povaţovali za důleţitou. Součástí této akce je 

moţnost vyzkoušet si šachový krouţek prostřednictvím ukázkové hodiny, kdy se dítě 

přímo krouţku zúčastní, coţ by mohlo vést ke zvýšení podpory prodeje. Vzhledem 

k neúspěšné reklamě v prodejnách Inva, kdy si reklamy všimlo jen málo rodičů, byla 

domluvena spolupráce s restaurací Veranda. Na plotě bude vyvěšen velký plakát 

na frekventovaném místě, jehoţ návrh i realizaci vytvořila autorka této diplomové práce. 

Ke zvýšení známosti školy bylo doporučeno, aby vyjednala se SVČ Klíč, nebo s jakoukoli 

jinou organizací, moţnost vyvěšovat v těchto prostorách plakáty, zajímavosti a letáky. 

Konkrétně letáky budou rodiče informovat o škole a měnit postoje rodičů k šachové hře 

k pozitivnímu myšlení. Letáky by měly vysvětlovat, co je to šachová hra, co přináší a 

v čem tkví její jedinečnost. Aby škola nalákala malé šachisty z mateřských škol 

k navštěvování krouţku VSM, bylo jí navrţeno zorganizování zábavné show se soutěţí 

určené hlavně dětem. V internetové komunikaci bylo doporučením vytvořit speciální 

záloţku pro potenciální zájemce na chessfm.cz.  
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Potenciální a současní klienti by mohli uvítat vytvoření broţury, jak ve fyzické, tak 

v elektronické podobě, jejímţ obsahem by byly zajímavosti, články a fotografie BŠŠ. 

Dalším doporučením bylo uspořádat workshopy pro kaţdou cílovou skupinu zvlášť 

se zaměřením na šachovou hru. Škole bylo doporučeno, aby na svých webových stránkách 

vytvořila záloţku, kde by rodič mohl přihlásit své dítě do šachového krouţku. Škole tento 

návrh ušetří čas i peníze. 

Kompletní diplomová práce byla předána vedení Beskydské šachové škole. Výše 

zmíněné návrhy byly konzultovány s místopředsedou p. Kocurem. Realizován byl jiţ 

návrh reklamy na plot restaurace Veranda, další výše uvedená doporučení bude vedení 

BŠŠ zvaţovat.  
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Příloha č. 1 Dotazníky pro klienty Beskydské šachové školy a potenciální klienty 

Dotazník pro klienty Beskydské šachové školy 

Váţený rodiči, 

 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který mi poslouţí k mé diplomové práci. Jsem studentkou 5. 

ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU v Ostravě. Studuji obor Marketing a obchod. Provádím 

marketingový výzkum, jehoţ cílem bude analýza a návrhy ke zlepšení marketingové komunikace Beskydské 

šachové školy.  

Odpovědi zakrouţkujte. Vţdy zvolte jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. Tento dotazník je zcela 

anonymní. 

 

Mockrát Vám děkuji za pravdivě vyplněné údaje a za čas, který dotazníku budete věnovat. 

Lucie Kocurová 

 

1. Navštěvuje Vaše dítě šachový krouţek Beskydské šachové školy 

a) ano     b) ne (ukončete, prosím, dotazník) 

 

2. Co se Vám vybaví jako první, kdyţ se řeknou „šachy“? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Kde obvykle vyhledáváte nebo jste vyhledával(a) informace o zájmovém krouţku? (můţete označit 

více odpovědí) 

a) Organizace provozující zájmové krouţky,   f) Mateřské, základní školy 

    např. Středisko Volného času Klíč    g) Rodina, přátelé a známí  

b) Místní noviny, např. Zpravodaj města Frýdku-Místku, Sedmička h) Letáky umístěné v organizacích  

c) Internetové diskuze zaměřené na vybraný zájmový krouţek  zabývající se zájmovými krouţky 

d) Internetové stránky vybraných krouţků    i) Jiný, uveďte:…………………                                                                                                                      

e) Jiné internetové stránky (www stránky měst, články na i-netu,…) 

 

4. Odkud jste se dozvěděl(a) o existenci BŠŠ? (můţete označit více odpovědí) 

a) Středisko Volného času Klíč     f)Mateřské, základní školy 

b) Místní noviny, např. Zpravodaj města Frýdku-Místku, Sedmička g) Rodina, přátelé a známí 

c) Internetové diskuze zaměřené na šachový krouţek h) Letáky umístěné v organizacích  

d) Internetové stránky Beskydské šachové školy  zabývající se zájmovými krouţky 

e) Jiné internetové stránky (www stránky města, články na i-netu,…)  i)Jiný, 

uveďte:………………………… 

    

5. Ohodnoťte všechny níţe uvedené faktory, jak jsou pro Vás důleţité při výběru zájmového krouţku, 

např. šachového, výtvarného, uměleckého a jiných.  
(1 -  velmi důleţité, 2 – spíše důleţité, 3 – ani důleţité ani nedůleţité, 4 – spíše nedůleţité, 5 – vůbec nedůleţité) 

 

Faktory Důleţitost 

Cena krouţku 1 2 3 4 5 

Poskytnutá sleva (při přihlašování dítěte do krouţku nebo v jeho průběhu) 1 2 3 4 5 

Blízkost krouţku od bydliště, popř. od práce 1 2 3 4 5 

Dostatek parkovacích míst 1 2 3 4 5 

Dostupnost krouţku (autobusem, vlakem) 1 2 3 4 5 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícím 1 2 3 4 5 

Popularita (známost, oblíbenost) organizace 1 2 3 4 5 

Tradice v rodině 1 2 3 4 5 

Moţnost přijít se podívat, jak krouţek probíhá (Den otevřených dveří, ukázková hodina) 1 2 3 4 5 

Nabídka dalších akcí spojených s krouţkem (tábory, plesy,...) 1 2 3 4 5 

Reference známých 1 2 3 4 5 

Všeobecné předpoklady vyučujícího (odbornost, pedagogické schopnosti, přístup k dětem,..) 1 2 3 4 5 

Atmosféra v krouţku 1 2 3 4 5 

Vybavenost budovy, popř. místnosti, kde se krouţek koná (moderní zařízení, technika) 1 2 3 4 5 

Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1 2 3 4 5 
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6. Jaký názor zastáváte k šachové hře? 

 Souhlasím Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhla

sím 

Nesouhla

sím 

Neumím 

posoudit 

Šachy jsou velmi náročná hra na myšlení, 

proto ji hrají jen děti s vyšší inteligencí. 

     

Šachová hra má vysoké nároky na vlastnosti 

dětí (soustředěnost, logické myšlení, 

disciplína). 

     

Šachová hra je nudná a nezáţivná.      

Šachová hra rozvíjí velmi pozitivně 

schopnosti dítěte. 

     

Dítě nemusí chodit do šachového krouţku, 

aby se naučilo taktiku a strategii šachové hry. 

Naučí se je doma s pomocí rodičů, 

příbuzných nebo známých. 

     

 

7. O jakých informacích, akcích nebo novinkách BŠŠ jste slyšel(a) nebo se jiţ setkal(a)? 

 Slyšel(a)

/setkal 

Neslyšel(a)

/nesetkal(a) 

Umístění plakátů BŠŠ z tvrdých desek v prodejnách Inva   

Workshop šachové hry pořádaný BŠŠ   

Spolupráce se zahraničními šachovými školami   

Kaţdý měsíc je věnován ve zpravodaji F-M krátké info k šachům z BŠŠ   

Maskot Frymík v podobě šachové figurky věţe   

Pořádání ojedinělého turnaje v ČR – Turnaj šachových nadějí   

Je nejúspěšnější šachovou školou v České republice   

Lektoři vyučují na mateřských školách ve F-M a okolí   

 

8. Vyberte POUZE 2 níţe uvedené aktivity nebo změny BŠŠ a seřaďte je podle toho, které byste 

nejvíce uvítal(a)  

(1 – uvítám nejvíce, 2 – uvítám méně). 
a) Prostřednictvím e-mailu zasílat slovní vyjádření trenéra o chování mého dítěte  ….. 

b) Zavést věrnostní program pro dlouhodobé klienty, který bude poskytovat různé cenové ….. 

 a jiné výhody 

c) Vytvořit čtvrtletní časopis, který by informoval o fungování BŠŠ    ….. 

d) Pořádat pravidelná setkání s rodiči dětí pro zlepšení a zkvalitnění sluţeb   ….. 

e) Spojení školy na prestiţní akci s významnou a známou osobností    ….. 

 

9. Kterou akci pořádanou BŠŠ doporučujete pro její úroveň zachovat? Vyberte pouze jednu moţnost. 

a) Turnaj šachových naději    e) Šachový ples 

b) Městská liga mládeţe v šachu    f) Tábory 

c) Cesta za Frymíkem      g) Turnaje určené pro mateřské školky,  

d) Workshop Beskydské šachové školy    uveďte konkrétně …………………… 

   

10. Doporučil(a) byste BŠŠ svým přátelům a známým? 

a) určitě ano    c) spíše ne 

b) spíše ano    d) určitě ne 

 

11. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) ţena   b) muţ 

 

12. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) 18 – 29 let  b)  30 – 40 let  c) 41 – 50 let  c) 51 let a výše 

 

13. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání? 

a) základní, vyučen    c) vyšší odborné 

b) střední s maturitou   d) vysokoškolské 
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14. Doplňte tabulku o počty Vašich dětí/dítěte, v těchto věkových kategoriích.  

 3 - 5 let 6 – 10 let 11 – 15 let 

Chlapec    

Dívka    

 

15. Doplňte tabulku o počty Vašich dětí/dítěte v těchto věkových kategoriích, které navštěvují POUZE 

šachový krouţek. 

 

 3 - 5 let 6 – 10 let 11 – 15 let 

Chlapec    

Dívka    

 

16. Kde bydlíte? 

a) ve Frýdku-Místku    c)  obec mimo F-M, uveďte ………………… 

b) v příměstské oblasti Frýdku-Místku 

 

17. Jaký je celkový hrubý měsíční příjem Vaší domácnosti? 

a) 25 000 Kč a méně    c) 45 001 Kč – 60 000 Kč 

b) 25 001 Kč – 45 000 Kč    d) 60 001 Kč a více 

 

Dotazník pro potencinální klienty Beskydské šachové školy 
 

Váţený respondente, 

 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který mi poslouţí k mé diplomové práci. Jsem studentkou 5. 

ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU v Ostravě. Studuji obor Marketing a obchod. Provádím 

marketingový výzkum, jehoţ cílem bude analýza a návrhy ke zlepšení marketingové komunikace zájmového 

krouţku pro děti.  

 

Odpovědi zakrouţkujte. Vţdy zvolte jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. Tento dotazník je zcela 

anonymní. 

 

Mockrát Vám děkuji za pravdivě vyplněné údaje a za čas, který dotazníku budete věnovat. 

Lucie Kocurová 

 

1. Navštěvuje alespoň jedno Vaše dítě zájmový krouţek? 

a) ano, navštěvuje 

b) ne, ale mám zájem, aby nějaký navštěvovalo 

c) ne, nemám zájem, aby nějaký navštěvovalo (ukončete dotazník) 

  

2. Doplňte tabulku o počty Vašich dětí, popř. dítěte, v těchto věkových kategoriích.  

 3 - 5 let 6 – 10 let 11 – 15 let 

Chlapec    

Dívka    

 

(Jestliţe nemáte ţádné dítě v těchto věkových kategoriích, ukončete dotazník) 

 

3. Co se Vám vybaví jako první, kdyţ se řeknou „šachy“? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Kde obvykle vyhledáváte nebo jste vyhledával(a) informace o zájmovém krouţku? (můţete označit 

více odpovědí) 

a) Organizace provozující zájmové krouţky,   f) Mateřské, základní školy 

    např. Středisko Volného času Klíč    g) Rodina, přátelé a známí  

b) Místní noviny, např. Zpravodaj města Frýdku-Místku, Sedmička h) Letáky umístěné v organizacích       

c) Internetové diskuze zaměřené na vybraný zájmový krouţek  zabývající se zájmovými krouţky 

d) Internetové stránky vybraných krouţků    i) Jiný,uveďte:……………………… 

e) Jiné internetové stránky (www stránky měst, články na i-netu,…) 
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5. Ohodnoťte všechny níţe uvedené faktory, jak jsou pro Vás důleţité při výběru zájmového krouţku, 

např. šachového, výtvarného, uměleckého a jiného .  
(1 -  velmi důleţité, 2 – spíše důleţité, 3 – ani důleţité ani nedůleţité, 4 – spíše nedůleţité, 5 – vůbec 

nedůleţité) 

 

Faktory Důleţitost 

Cena krouţku 1 2 3 4 5 

Poskytnutá sleva (při přihlašování dítěte do krouţku nebo v jeho průběhu) 1 2 3 4 5 

Blízkost krouţku od bydliště, popř. od práce 1 2 3 4 5 

Dostatek parkovacích míst 1 2 3 4 5 

Dostupnost krouţku (autobusem, vlakem) 1 2 3 4 5 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícími 1 2 3 4 5 

Popularita (známost, oblíbenost) organizace 1 2 3 4 5 

Tradice v rodině 1 2 3 4 5 

Moţnost přijít se podívat, jak krouţek probíhá (Den otevřených dveří, ukázková hodina) 1 2 3 4 5 

Nabídka dalších akcí spojených s krouţkem (tábory, plesy,...) 1 2 3 4 5 

Reference známých 1 2 3 4 5 

Všeobecné předpoklady vyučujícího (odbornost, pedagogické schopnosti, přístup 

k dětem,...) 

1 2 3 4 5 

Atmosféra v krouţku 1 2 3 4 5 

Vybavenost budovy, popř. místnosti, kde se krouţek koná (moderní zařízení, technika) 1 2 3 4 5 

Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1 2 3 4 5 

 

6. Jaký názor zastáváte k šachové hře? 

 Souhlasím Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhla

sím 

Nesouhla

sím 

Neumím 

posoudit 

Šachy hrají jen děti s vyšší inteligencí.      

Šachová hra má vysoké nároky na 

vlastnosti dětí (soustředěnost, logické 

myšlení, disciplína). 

     

Šachová hra je nudná a nezáţivná.      

Šachová hra rozvíjí velmi pozitivně 

schopnosti dítěte. 

     

Dítě nemusí chodit do šachového 

krouţku, aby se naučilo taktiku a 

strategii šachové hry. Naučí se je doma 

s pomocí rodičů, příbuzných nebo 

známých. 

     

 

7. Vyberte max. 3 důvody, proč Vaše dítě ţádný šachový krouţek nenavštěvuje?  

a) V blízkosti mého bydliště není ţádný šachový krouţek  

b) Patří mezi finančně náročnější krouţky 

c) Časové vytíţení dítěte (jiţ navštěvuje jiné krouţky) 

d) Informace, které jsem našel(a) o šachovém krouţku, mě nezaujaly 

e) Neslyšel(a) jsem ţádné kladné reference na šachový krouţek 

f) Nelíbil se mi přístup vedení (špatná komunikace, neochota,…) 

g) Nikdy jsem nehledal(a) ţádné infor. a ani nepřemýšlel(a) o tom, ţe by mé dítě navštěvovalo šach. 

krouţek 

h) Mé dítě šachy nebaví 

i) Mé dítě šachový krouţek nyní navštěvuje 

j) Jiný důvod, vypište…………………………………………………………………………….. 

 

8. Slyšel(a) nebo setkal(a) jste se s nějakou aktivitou, propagací nebo akcí spojenou s Beskydskou 

šachovou školou ve F-M? 

a) Ano    b) Ne (pokračujte otázkou č. 10) 

 

9. O jakých informacích, akcích nebo novinkách Beskydské šachové školy jste slyšel(a) nebo se jiţ 

setkal(a)? 
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 Slyšel(a)/

setkal(a) 

Neslyšel(a)

/nesetkal 

Umístění plakátů BŠŠ z tvrdých desek v prodejnách Inva   

Workshop šachové hry pořádaný BŠŠ   

Spolupráce se zahraničními šachovými školami   

Kaţdý měsíc je věnován ve zpravodaji F-M krátké info k šachům z BŠŠ   

Maskot Frymík v podobě šachové figurky věţe   

Pořádání ojedinělého turnaje v ČR – Turnaj šachových nadějí   

Je nejúspěšnější šachovou školou v České republice   

Lektoři vyučují na mateřských školách ve F-M a okolí   

 

10. Jaké je Vaše pohlaví? 

b) ţena   b) muţ 

 

11. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 a) 18 – 29 let  b)  30 – 40 let  c) 41 – 50 let  c) 51 let a výše 

 

12. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání? 

c) základní, vyučen    c) vyšší odborné 

d) střední s maturitou   d) vysokoškolské 

 

13. Kde bydlíte? 

c) ve Frýdku-Místku    c)  obec mimo F-M, uveďte ………………… 

d) v příměstské oblasti Frýdku-Místku 

 

14. Jaký je celkový hrubý měsíční příjem Vaší domácnosti? 

c) 25 000 Kč a méně    c) 45 001 Kč – 60 000 Kč 

d) 25 001 Kč – 45 000 Kč    d) 60 001 Kč a více 



 

 

 

Příloha č. 2 Struktura obyvatelstva města Frýdek-Místek 

Tab. 1 Rozdělení obyvatelstva Frýdku-Místku dle jednotlivých faktorů 

Celkový počet obyvatel 59 818 

Rozdělení obyvatelstva dle katastru 

Frýdek 33 026 

Chlebovice 766 

Lískovec 1 406 

Lysůvky 323 

Místek 22 680 

Skalice 1 324 

Zelinkovice 293 

Rozdělení obyvatelstva dle věku 

0 – 5 let 3 164 

6 – 18 let 7 509 

19 – 60 let 37 368 

60 let a více 11 777 

Obyvatelstvo dle rodinného stavu 

Svobodní 24 523 

Ţenatí a vdané 23 295 

Rozvedení 7 852 

Ovdovělí 4 148 

Zdroj: [45]  



 

 

 

Příloha č. 3 Největší úspěchy BŠŠ za rok 2010/2011 

 

Tab. 1 Nejlepší sportovní výsledky v roce 2010/2011 

Nejlepší sportovní výsledky sezóny 2010/2011 

Extraliga druţstev 6.místo 

Česko-Slovenská Extraliga ţen 3.místo 

Extraliga druţstev dorostu 1.místo 

MČR druţstev starších ţáků 1.místo 

MČR druţstev mladších ţáků 3.místo 

MČR středních škol v šachu 1.místo - GPZ Frýdek-Místek 

 
3.místo - ČOG Frýdek-Místek 

MČR škol v šachu, 6.-9.třída 11.místo - ZŠ Komenského, Frýdlant n.O. 

MČR škol v šachu, 1.-5.třída 5.místo - 6.ZŠ Frýdek-Místek 

MČR ţen v bleskovém šachu 2.místo - Kateřina Němcová 

MČR juniorek 6.místo - Magdaléna Miturová 

MČR dorostenek 5.místo - Magdaléna Miturová 

MČR juniorek v rapid šachu 1.místo - Kristýna Novosadová 

MČR mládeţe do 16 let H16 - 1.místo - Tadeáš Kriebel 

 
H14 - 1.místo - Van Thai Dai Nguyen 

 
H14 - 2.místo - Matěj Svoboda 

 
H14 - 3.místo - Tomáš Pavelek 

 
D12 - 3.místo - Natálie Kaňáková 

MČR dětí do 8 let D8 - 1.místo - Kristýna Laurincová 

MČR mládeţe v rapid šachu H16 - 1.místo - Tadeáš Kriebel 

Mistrovství světa mládeţe H10 - 32.místo - Van Thai Dai Nguyen 

 
H16 - 39.místo - Tadeáš Kriebel 

Mistrovství světa juniorek 16.místo - Kateřina Němcová 

Mistrovství světa juniorů 79.místo - Tadeáš Kriebel 

Mistrovství EU mládeţe D12 - 4.místo - Natálie Kaňáková 

 
H12 - 5.místo - Van Thai Dai Nguyen 

 

Zdroj: [50] 



 

 

 

Příloha č. 4 Seznam mateřských škol 

Tab. 1 Aktuální seznam mateřských škol pro rok 2010/2011 

DEN MATEŘSKÁ ŠKOLA POČET DĚTÍ 

Pondělí Slezská - Gustlíček 10 

 
Slezská - Tesco 15 

 
J. Trnky 8 

 
Sv. Čecha 14 

 
Beruška 13 

 
Naděje 10 

 
8. p.p. 17 

   

Úterý Myslivečka 13 

 
Třaňovského 18 

 
Ke Splavu 9 

 
J. Lady 14 

 
Staré Město 10 

   

Středa Smetanova - Frýdlant 21 

 
Janáčkova - Frýdlant 17 

   

Čtvrtek Lískovecká 12 

 
Fr. Čejky 13 

 
Anenská 20 

 
Olbrachtova 13 

   

CELKEM 
 

247 dětí 

 

Zdroj: [50] 

 



 

 

 

Příloha č. 5 Seznam titulů v knihovně BŠŠ 

 

Tab. 1 Seznam šachových knih BŠŠ 

Autor Název knihy 

Averbakh Yuri Chess Tactics for Advanced Players 

Basman Mike Chess Openings 

Flesch János The Morra-Smith Gambit, 1.e4 c5 2.d4 cd 3.c3 

Karpov Anatoli 101 Glorieuses Victories 

Kolektiv autorů Black is OK 

Verpal Milan Chess for Beginners 

Walker John 
Attacking the King, Fighting Strategy and Tactics 

Checkmate 

Webb Simon Chess For Tiger 

Aljechin Alexandr Zápas Aljechin - Capablanca Buenos Aires 1927 

Alster Ladislav Miniaturní šachové partie 

Báňas J., Ftáčník Ľ. Světový pohár (1. aţ 6. díl) 

Bjelica Dimitrije Šachová čítanka 

Bulletin Olimpiada de sah Novi Sad 1990 

Dufek Vladimír Šachové supermini 

Encyklopedie zahájení Francouzská obrana I. (C 17) 

Encyklopedie zahájení Vídeňská hra (C27, C28, C29) 

Filip Miroslav Celý svět se od nich učí 

Filip Miroslav Sto dní v Baguiu, o titul MS 1978 

Fritz Jindřich Vybrané šachové problémy 

Ftáčnik L., Kozma J., Plachetka J. Šachové olympiády 

Ftáčnik L., Stohl I. Manila 1990 

Ftáčnik Lubomír Novi Sad 1990 

Giţycki Jerzy Šachy všech dob a zemí 

Gross Štefan Šachová olympiáda Novi Sad 

Hort V., Přibyl J. Pirc-Ufimcevova obrana, 1.e4 d6 2.d4 Jf6 

Hort Vlastimil Zápas Spasskij - Fischer, turnaj kandidátů MS 1971 

Juříček A., Juříček S. 100 let šachu na Valašsku 

Kalendovský J., Dobrovolský L.,  Krajina A.: Zápas Kasparov - Karpov 1990-91 

Kalendovský J., Ševeček R. Historie korespondenčního šachu 1870-1999 

Kasparov Garri Nelítostný boj (zápasy Kasparov - Karpov) IV. 1988-2009 

Kaválek Lubomír Tilburg 1977 

Klíma L., Cvek R. Lázeňské rošády, MČR 2005 

Kolektiv autorů Šachová terminológia 

Kolektiv autorů Přebor SM kraje v koresp. šachu 1981-82 

Kopáč Luboš Abeceda šachového problému 

 

Zdroj: [50] 



 

 

 

Příloha č. 6 Fotografie reklamy BŠŠ v prodejnách Inva 

 

 
 

Zdroj: vlastní 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7 Fotografie maskotů BŠŠ 

 

 

Zdroj: [50] 



 

 

 

 

Příloha č. 8 Náhled na internetové stránky BŠŠ 

 

Obr. 1 Pohled na úvodní webovou stránku BŠŠ 

 

Zdroj: [50] 

 

Obr. 2 Pohled na webovou stránku školy při otevření jedné ze sloţek nabídky Menu 

 

Zdroj: [50] 



 

 

 

Příloha č. 9 Sponzoři Beskydské šachové školy 

1. Město Frýdek-Místek 

2. Moravskoslezský kraj 

3. Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek 

 

Šachový svaz České republiky 

Moravskoslezský krajský šachový svaz 

ČEZ, a. s. 

Nadace OKD 

Nadace ČEZ 

Plzeňský Prazdroj, a.s. 

TS, a.s. 

Moravskoslezská elektromontáţní, a.s. 

Chance, a.s. 

Advokátní kancelář Mgr. Pavel Szkandera 

Alpress, s.r.o. 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

Technomont Frýdek-Místek, s.r.o. 

HOPAX s.r.o. 

ANAJ Czech, s.r.o. 

SOUDAL 

Duflex, s. r. o. 

VÚHŢ a.s. 

Profinvestik, s. r. o. 

Tiskárna Kleinwächter 

S&C elektronic 

ISA Consult, s.r.o. 

Naturprodukt CZ, s.r.o. 

Nakladatelství Pliska Frýdek-Místek 

Distep, a.s. 

Finstal, s.r.o. 

ABEX Substráty a. s. 

MPM-Quality v.o.s. 

Národní dům 

Hotel Centrum 

Hotel Afrika 

Restaurace Veranda 

Fa Bauer 

Zámecká cukrárna 

ŠACH Info 

 

Zdroj: [50] 

 

 

 

http://www.frydekmistek.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.ddmfm.cz/
http://www.chess.cz/
http://www.mkss.wz.cz/mkss.htm
http://www.cez.cz/
http://www.nadaceokd.cz/
http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7099
http://www.radegast.cz/
http://www.tsfm.cz/
http://www.msem.cz/
http://www.chance.cz/
http://www.advokat-szkandera.cz/advokatni-kancelar.php
http://www.alpress.cz/
http://www.vpfm.cz/
http://www.technomont.cz/
http://www.hopax.cz/
http://www.anaj.cz/
http://www.soudal.cz/
http://www.duflex.cz/
http://www.vuhz.cz/pages/cs/o-firme/o-vuhz/predstaveni-spolecnosti.php?first
http://www.profinvestik.cz/
http://www.tiskarnaklein.cz/
http://www.sc-elektronic.cz/
http://www.isarege.cz/
http://www.naturpro.cz/
http://www.pliska.byl.cz/
http://www.distep.cz/
http://www.finstal.cz/
http://www.substraty.eu/
http://www.mpm-quality.cz/
http://www.kulturafm.cz/
http://www.hcentrum.cz/
http://www.hotel-afrika.cz/
http://www.verandacafe.cz/
http://www.pohary-bauer.cz/#_blank
http://www.sachinfo.cz/


 

 

 

Příloha č. 10 Fotografie z Cesty za Frymíkem 

 

Zdroj: [50] 



 

 

 

 

Příloha č. 11 Fotografie z šachového plesu, 28. 1. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [50] 



 

 

 

 

Příloha č. 12 Tabulka hlavních rozdílů mezi klasickou a integrovanou komunikací 

Klasická komunikace Integrovaná komunikace 

Zaměřena na akvizici, prodej Zaměřená na udrţování trvalých vztahů 

Masová komunikace Selektivní komunikace 

Monolog, jednostranná komunikace Dialog, dvoustranná komunikace 

Informace jsou vysílány Informace na vyţádání 

Informace jsou předávány Informace – samoobsluha 

Iniciativa je na straně vysílajícího Příjemce přebírá iniciativu 

Přesvědčování Informace jsou poskytovány 

Účinek na základě opakování 
Účinek na základě konkrétních 

informací 

Ofenzivnost Defenzivnost 

Obtíţný prodej Snadný prodej 

Vlastnosti značky Důvěra ve značku 

Orientace na transakci Orientace na vztahy 

Změna postojů Spokojenost 

Moderní, přímočará, masivní Postmoderní, cyklická a fragmentární 

Zdroj: [16]  
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Příloha č. 13 Struktura respondentů  

Tab. 1 Navštěvování zájmového krouţku u potenciálních klientů 

 Absolutní 
četnost (AČ) 

Relativní 
četnost (RČ) 

Valid ano, navštěvuje 74 74,0 

ne, ale mám zájem, aby 
nějaký navštěvovalo 

26 26,0 

Total 100 100,0 

Tab. 2 Struktura respondentů dle vzdělání, vč. vyššího odborného 

 

Vzdělání 

Total 
základní, 
vyučen 

střední s 
maturitou 

vyšší 
odborné 

vysokoškolské 

RČ RČ RČ RČ RČ 

Cílová 
skupina 

potenciální klient BŠŠ 24 39 12 25 100 

současný klient BŠŠ 9 25 10 56 100 
Total 33 64 22 81 200 

 

Tab. 3 Struktura respondentů dle bydliště, vč. příměstských oblastí  

 
Bydliště 

Total F-M Příměstská oblast F-M obec mimo F-M 

RČ RČ RČ RČ 

Cílová skupina potenciální klient  55 16 29 100 

současný klient BŠŠ 75 9 16 100 
Total 130 25 45 200 

Tab. 4 Vypsané jednotlivé obce mimo F-M 
     Absolutní četnost 

dimension0 

potenciální klient BŠŠ 

dimension1 

  Bruzovice 1 

Dobrá 1 

Frýdlant nad Ostravicí 1 

Ostrava 8 

Ostravice 2 

Palkovice 3 

Pazderna 2 

Příbor 6 

Staříč 1 

Sviadnov 3 

Total 100 

současný klient BŠŠ 

dimension1 

  Čeladná 2 

Frýdlant nad Ostravicí 11 

Janovice 1 

Malenovice 1 

Paskov 1 

Total 100 

 

Tab. 5 Kvótní výběr – klient BŠŠ, děti navštěvující šachový krouţek 

 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Šachový kroužek - Kategorie 3 - 5 let 27 25 
Šachový kroužek - Kategorie 6 - 10 let 59 55 
Šachový kroužek - Kategorie 11 - 15 let 21 20 
Celkem 107 100 
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Tab. 6 Kvótní výběr – potenciální klient BŠŠ 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Kategorie 3 - 5 let 36 25 
Kategorie 5 - 10 let 78 55 
Kategorie 11 - 15 let 29 20 

Celkem 143 100 

 

Tab. 7 Rozdělení počtu dětí u neklientů dle pohlaví a věku 

 Absolutní četnost 

Kategorie: chlapec 3 - 5 let 15 
Kategorie: chlapec 6 - 10 let 39 
Kategorie: chlapec 11 - 15 let 19 
Kategorie: dívka 3 - 5 let 21 
Kategorie: dívka 6 - 10 let 39 
Kategorie: dívka 11 - 15 let 10 

 

Tab. 8 Rozdělení počtu dětí, které navštěvují jen šachový krouţek dle pohlaví a věku - 

klient 

 Absolutní četnost 

Šach. kroužek - Kategorie: chlapec 3 - 5 let 24 
Šach. kroužek - Kategorie: chlapec 6 - 10 let 43 
Šach. kroužek - Kategorie: chlapec 11 - 15 let 19 
Šach. kroužek - Kategorie: dívka 3 - 5 let 3 
Šach. kroužek - Kategorie: dívka 6 - 10 let 16 
Šach. kroužek - Kategorie: dívka 11 - 15 let 2 

 

Tab. 9 Rozdělení počtu všech dětí, vč. navštěvujících šachový krouţek, dle pohlaví a věku - 

klient 

 Absolutní četnost 

Kategorie: chlapec 3 - 5 let 46 
Kategorie: chlapec 6 - 10 let 55 
Kategorie: chlapec 11 - 15 let 19 
Kategorie: dívka 3 - 5 let 14 
Kategorie: dívka 6 - 10 let 25 
Kategorie: dívka 11 - 15 let 6 

 

Tab. 10 Rozdělení respondentů dle počtu dětí, vč. navštěvujících šachový krouţek – 

klient 

 

 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 dítě 43 43,0 43,0 43,0 

2 děti a více 57 57,0 57,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Tab. 11 Rozdělení respondentů dle počtu dětí - neklient 

 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 

 

1 dětí 63 63,0 63,0 63,0 

2 dětí a více 37 37,0 37,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  



 

 

Příloha č. 14 Zdroje pro vyhledávání informací o zájmových krouţcích a zdroje 

informující o existenci BŠŠ  
 

Tab. 1 Zdroje k vyhledávání informací o zájmových krouţcích a zdroje informující 

o existenci BŠŠ, včetně vzájemného porovnání, dle třídění 1. stupně 

 

Tab. 2 Zdroje k vyhledávání informací o zájmových krouţcích dle věku  

 

Tab. 3 Zdroje k vyhledávání informací o zájmových krouţcích dle pohlaví  

 

Tab. 4 Zdroje informující o existenci BŠŠ dle pohlaví 

 

Tab. 5 Struktura obcí mimo F-M dle MŠ a ZŠ 

 
Mateřské, základní školy 

Absolutní četnost 
Uvedl (Absolutní četnost) 

Obec mimo F-M    46 46 

Čeladná 2 2 

Frýdlant n. O. 10 10 

Paskov 1 1 
Total 59 59 

Zdroj 
Vyhledávané zdroje 
(relativní četnosti) 

Zdroje informující o existenci 
BŠŠ (relativní četnosti) 

Mateřské, základní školy  62  59  

Organizace provozující zájmové kroužky  43  30  

Rodina, přátelé, známí  39  28  

Internetové stránky vybraných kroužků  30  13  

Místní noviny  24  9  

Internetové diskuse zaměřené na vybraný kroužek  10  4  

Letáky umístěné v organizac. zabývající se kroužky  9  2  

Jiné internetové stránky (www stránky měst, články) 9  1  

  
18 - 29 let 30 - 40 let 41 - 50 let 

RČ  RČ RČ 
Mateřské, základní školy  57   64  64  

Organizace provozující zájmové kroužky  50  44  32  

Rodina, přátelé, známí  40  36 44  

Internetové stránky vybraných kroužků  33  2  28  

Místní noviny  33  11 36  

Letáky umístěné v organ. zabývající se zájm. kroužky  13  4  16  

Internetové diskuse zaměřené na vybraný kroužek  27  2  4  

Jiné internetové stránky  20  4  4  

  

žena muž 

RČ RČ 

Organizace provozující zájmové kroužky  46  37  

Místní noviny  29  14  

Internetové diskuse zaměřené na vybraný kroužek  8  14  

Internetové stránky vybraných kroužků  22 46  

Jiné internetové stránky (www stránky měst, články na internetu ...)  6 14  

Mateřské, základní školy  62  63  

Rodina, přátelé, známí  42  34  

Letáky umístěné v organizacích zabývající se zájmových kroužky  14  3  

  

žena muž 

RČ RČ 

Organizace provozující zájmové kroužky  46  37  

Místní noviny  29  14  

Internetové diskuse zaměřené na vybraný kroužek  8  14  

Internetové stránky vybraných kroužků  22 46  

Jiné internetové stránky (www stránky měst, články na internetu ...)  6 14  

Mateřské, základní školy  62  63  

Rodina, přátelé, známí  42  34  

Letáky umístěné v organizacích zabývající se zájmových kroužky  14  3  
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Příloha č. 15 Důleţitost faktorů při výběru krouţků u klienta 

Tab. 1 Celkové hodnocení důleţitosti při výběru krouţku dle třídění 1. stupně 

Faktory důležitosti Průměrné hodnoty Relativní četnost 

Všeobecné předpoklady vyučujícího 1,27 93 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícími 1,33 92 

Atmosféra v kroužku 1,37 91 

Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1,51 87 

Reference známých 1,99 75 

Blízkost kroužku od bydliště/práce 2,04 74 

Nabídka dalších akcí spojených s kroužkem 2,18 71 

Možnost přijít se podívat, jak kroužek probíhá 2,23 69 

Vybavenost budovy, popř. místnosti, kde se kroužek koná 2,45 64 

Popularita organizace 2,48 63 

Dostupnost kroužku (autobusem, vlakem) 2,54 62 

Cena kroužku 2,66 59 

Poskytnutá sleva 3,02 50 

Tradice v rodině 3,29 43 

Dostatek parkovacích míst 3,57 36 

 

Tab. 2 Hodnocení důleţitosti při výběru krouţku dle pohlaví 

  žena muž 

  průměr Relativní četnost průměr Relativní četnost 

Cena kroužku 2,42 65 3,11 47 

Poskytnutá sleva 2,74 57 3,54 36 

Blízkost kroužku od bydliště/práce 1,98 75 2,14 71 

Dostatek parkovacích míst 3,35 41 3,97 26 

Dostupnost kroužku (autobusem, vlakem) 2,49 63 2,63 59 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícími 1,32 92 1,34 91 

Popularita organizace 2,58 60 2,29 68 

Tradice v rodině 3,66 33 2,60 60 

Možnost přijít se podívat, jak kroužek probíhá 2,34 67 2,03 74 

Nabídka dalších akcí spojených s kroužkem 2,29 68 1,97 76 

Reference známých 1,97 76 2,03 74 

Všeobecné předpoklady vyučujícího 1,20 95 1,40 90 

Atmosféra v kroužku 1,26 93 1,57 86 

Vybavenost budovy, popř. místnosti, kde se 
kroužek koná 

2,58 60 2,20 70 

Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1,46 88 1,60 85 
 

Tab. 3 Analýza závislosti týkající se důleţitosti faktorů při výběru krouţku dle pohlaví  

 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Poskytnutá sleva 1,407 1 98 ,238 
Tradice v rodině ,417 1 98 ,520 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Poskytnutá sleva Between Groups 14,720 1 14,720 9,539 ,003 

Within Groups 151,240 98 1,543   
Total 165,960 99    

Tradice v rodině Between Groups 25,636 1 25,636 16,425 ,000 

Within Groups 152,954 98 1,561   
Total 178,590 99    
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Tab. 4 Analýza závislosti týkající se důleţitosti faktorů při výběru krouţku dle věkových 

kategorií  

 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Blízkost kroužku od 
bydliště/práce 

2,029 2 97 ,137 

Dostatek parkovacích míst 2,668 2 97 ,074 
Nabídka dalších akcí 
spojených s kroužkem 

1,213 2 97 ,302 

Reference známých 1,037 2 97 ,358 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Blízkost kroužku od 
bydliště/práce 

Between Groups 9,869 2 4,934 4,604 ,012 

Within Groups 103,971 97 1,072   
Total 113,840 99    

Dostatek parkovacích míst Between Groups 13,339 2 6,669 3,349 ,039 

Within Groups 193,171 97 1,991   
Total 206,510 99    

Nabídka dalších akcí 
spojených s kroužkem 

Between Groups 6,860 2 3,430 4,760 ,011 

Within Groups 69,900 97 ,721   
Total 76,760 99    

Reference známých Between Groups 6,519 2 3,259 3,419 ,037 

Within Groups 92,471 97 ,953   
Total 98,990 99    

 

 



 

 

Příloha č. 16 Postoje k šachové hře 

Tab. 1 Postoje k šachové hře dle třídění 1. stupně 

 

Postoje k šachové hře Relativní četnost 

Šachová hra rozvíjí velmi pozitivně schopnosti dítěte. 94 

Šachová hra má vysoké nároky na vlastnosti dětí. 83 

Šachy hrají jen děti s vyšší inteligencí. 46 

Dítě nemusí chodit do šachového kroužku, aby se naučilo taktiku a strategii šachové hry… 22 

Šachová hra je nudná a nezáživná. 9 

 



 

 

Příloha č. 17 Povědomí a znalost klientů o BŠŠ 

Tab. 1 Kdyţ se řekne slovo „šachy“ dle třídění 1. stupně 

 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Valid lidské schopnosti 28 28,0 

hra (stolní, královská, 
společenská) 

34 34,0 

vybavení šachové hry 
(šachovnice, figurky, tahy, 
maty) 

13 13,0 

rodina 8 8,0 

zábava 7 7,0 

jiné 7 7,0 

Beskydská šachová škola 3 3,0 

Total 100 100,0 

Pod moţností „jiné“ bylo uváděno: peníze, turnaje nebo šachista Karpov Kasparov. 

Tab. 2 Znalost a informovanost klientů o BŠŠ dle třídění 1. stupně 

  Průměr Relativní četnost 

Lektoři vyučují na mateřských školách ve F-M a okolí 1,07 93 

Maskot Frymík v podobě šachové figurky věže 1,12 88 

Je nejúspěšnější šachovou školou v České republice 1,13 87 

Pořádání ojedinělého turnaje v ČR – Turnaj šachových nadějí 1,14 86 

Každý měsíc je věnován ve zpravodaji F-M krátké info k šachům z 
BŠŠ 

1,33 67 

Spolupráce se zahraničními šachovými školami 1,46 54 

Umístění plakátů BŠŠ z tvrdých desek v prodejnách Inva 1,68 32 

Workshop šachové hry pro veřejnost pořádaný BŠŠ 1,74 26 

 

Tab. 3 Znalost a informovanost klientů dle bydliště  

 
Bydliště 

Frýdek-Místek obec mimo F-M 

Relativní četnost Relativní četnost 

Umístění plakátů BŠŠ v 
prodejnách Inva 

slyšel(a)/setkal(a) 34,7 24,0 
neslyšel(a)/nesetkal(a) 65,3 76,0 

Workshop šachové hry pro 
veřejnost pořádaný BŠŠ 

slyšel(a)/setkal(a) 28,0 20,0 
neslyšel(a)/nesetkal(a) 72,0 80,0 

Spolupráce se zahraničními 
šachovými školami 

slyšel(a)/setkal(a) 58,7 40,0 
neslyšel(a)/nesetkal(a) 41,3 60,0 

Každý měsíc je věnován ve 
zpravodaji F-M krátké info k 
šachům z BŠŠ 

slyšel(a)/setkal(a) 76,0 40,0 

neslyšel(a)/nesetkal(a) 24,0 60,0 

Maskot Frymík v podobě 
šachové figurky věže 

slyšel(a)/setkal(a) 89,3 84,0 
neslyšel(a)/nesetkal(a) 10,7 16,0 

Pořádání ojedinělého 
turnaje v ČR – Turnaj 
šachových nadějí 

slyšel(a)/setkal(a) 90,7 72,0 

neslyšel(a)/nesetkal(a) 9,3 28,0 

Je nejúspěšnější šachovou 
školou v České republice 

slyšel(a)/setkal(a) 88,0 84,0 
neslyšel(a)/nesetkal(a) 12,0 16,0 

Lektoři vyučují na 
mateřských školách ve F-M 
a okolí 

slyšel(a)/setkal(a) 92,0 96,0 

neslyšel(a)/nesetkal(a) 8,0 4,0 
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Příloha č. 18 Novinky BŠŠ 

Tab. 1 Hodnocení novinek BŠŠ dle třídění 1. stupně 

 AČ RČ 

Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Prostřednictvím e-mailu zasílat slovní vyjádření trenéra o 
chování mého dítěte  

62 62,0% 

Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Zavést věrnostní program pro dlouhodobé klienty, který 
bude poskytovat různé cenové a jiné výhody  

59 59,0% 

Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Pořádat pravidelná setkání s rodiči dětí pro zlepšení a 
zkvalitnění služeb   

36 36,0% 

Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Vytvořit čtvrtletní časopis, který by informoval o fungování 
BŠŠ  

22 22,0% 

Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Spojení školy na prestižní akci s významnou a známou 
osobností  

21 21,0% 

Tab. 2 Novinky BŠŠ dle konkrétního seřazení v relativních hodnotách 

 RČ 

Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Prostřednictvím e-mailu zasílat slovní 
vyjádření trenéra o chování mého dítěte 

velmi uvítám 35 

spíše uvítám 27 
Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Zavést věrnostní program pro 
dlouhodobé klienty, který bude poskytovat různé cenové a jiné výhody 

velmi uvítám 33 
spíše uvítám 26 

Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Vytvořit čtvrtletní časopis, který by 
informoval o fungování BŠŠ 

velmi uvítám 13 
spíše uvítám 9 

Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Pořádat pravidelná setkání s rodiči dětí 
pro zlepšení a zkvalitnění služeb  

velmi uvítám 15 
spíše uvítám 21 

Seřazení aktivit nebo změn BŠŠ: Spojení školy na prestižní akci s 
významnou a známou osobností 

velmi uvítám 5 

spíše uvítám 16 

 

Tab. 3 Zavést věrnostní program pro dlouhodobé klienty, který bude poskytovat různé 

cenové a jiné výhody dle počtu dětí 
Počty dětí AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

1 dítě Valid velmi uvítám 13 30,2 % 59,1 59,1 

spíše uvítám 9 20,9 % 40,9 100,0 

Total 22 51,2 % 100,0  
Missing System 21 48,8 %   
Total 43 100,0 %   

2 děti a více Valid velmi uvítám 20 35,1 % 54,1 54,1 

spíše uvítám 17 29,8 % 45,9 100,0 

Total 37 64,9 % 100,0  
Missing System 20 35,1 %   
Total 57 100,0 %   

 

Tab. 4 Prostřednictvím emailu zasílat slovní vyjádření o chování dítěte dle počtu dětí 
Počty dětí AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

1 dítě Valid velmi uvítám 15 34,9 % 60,0 60,0 

spíše uvítám 10 23,3 % 40,0 100,0 

Total 25 58,1 % 100,0  
Missing System 18 41,9 %   
Total 43 100,0 %   

2 děti a více Valid velmi uvítám 20 35,1 % 54,1 54,1 

spíše uvítám 17 29,8 % 45,9 100,0 

Total 37 64,9 % 100,0  
Missing System 20 35,1 %   
Total 57 100,0 %   
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Tab. 5 Vytvořit čtvrtletní časopis, který by informoval o fungování BŠŠ dle počtu dětí 

Počty dětí AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

1 dítě Valid velmi uvítám 6 14,0 % 85,7 85,7 

spíše uvítám 1 2,3 % 14,3 100,0 

Total 7 16,3 % 100,0  
Missing System 36 83,7 %   
Total 43 100,0 %   

2 děti a více Valid velmi uvítám 7 12,3 % 46,7 46,7 

spíše uvítám 8 14,0 % 53,3 100,0 

Total 15 26,3 % 100,0  
Missing System 42 73,7 %   
Total 57 100,0 %   

 

Tab. 6. Pořádat pravidelná setkání s rodiči dětí pro zlepšení a zkvalitnění sluţeb dle 

počtu dětí 
Počty dětí AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

1 dítě Valid velmi uvítám 9 20,9 % 39,1 39,1 

spíše uvítám 14 32,6 % 60,9 100,0 

Total 23 53,5 % 100,0  
Missing System 20 46,5 %   
Total 43 100,0 %   

2 děti a více Valid velmi uvítám 5 8,8 % 38,5 38,5 

spíše uvítám 8 14,0 % 61,5 100,0 

Total 13 22,8 % 100,0  
Missing System 44 77,2 %   
Total 57 100,0 %   

 

Tab. 7 Spojení školy na prestiţní akci s významnou a známou osobností dle počtu dětí 
Počty dětí AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

1 dítě Valid spíše uvítám 9 20,9 % 100,0 100,0 

Missing System 34 79,1 %   
Total 43 100,0 %   

2 děti a více Valid velmi uvítám 5 8,8 % 41,7 41,7 

spíše uvítám 7 12,3 % 58,3 100,0 

Total 12 21,1 % 100,0  
Missing System 45 78,9 %   
Total 57 100,0 %   
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Tab. 8 Prostřednictvím e-mailu zasílat slovní vyjádření trenéra o chování mého dítěte 

dle pohlaví 
Pohlaví AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

žena Valid velmi uvítám 31 47,7 % 72,1 72,1 

spíše uvítám 12 18,5 % 27,9 100,0 

Total 43 66,2 % 100,0  
Missing System 22 33,8 %   
Total 65 100,0 %   

muž Valid velmi uvítám 4 11,4 % 21,1 21,1 

spíše uvítám 15 42,9 % 78,9 100,0 

Total 19 54,3 % 100,0  
Missing System 16 45,7 %   
Total 35 100,0 %   

 

Tab. 9 Zavést věrnostní program pro dlouhodobé klienty, který bude poskytovat 

různé cenové a jiné výhody dle pohlaví 
 

Pohlaví AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

žena Valid velmi uvítám 19 29,2 % 48,7 48,7 

spíše uvítám 20 30,8 % 51,3 100,0 

Total 39 60,0 % 100,0  
Missing System 26 40,0 %   
Total 65 100,0 %   

muž Valid velmi uvítám 14 40,0 % 70,0 70,0 

spíše uvítám 6 17,1 % 30,0 100,0 

Total 20 57,1 % 100,0  
Missing System 15 42,9 %   
Total 35 100,0 %   

 

Tab. 10 Vytvořit čtvrtletní časopis, který by informoval o fungování BŠŠ dle pohlaví 
 

Pohlaví AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

žena Valid velmi uvítám 7 10,8 % 46,7 46,7 

spíše uvítám 8 12,3 % 53,3 100,0 

Total 15 23,1 % 100,0  
Missing System 50 76,9 %   
Total 65 100,0 %   

muž Valid velmi uvítám 6 17,1 % 85,7 85,7 

spíše uvítám 1 2,9 % 14,3 100,0 

Total 7 20,0 % 100,0  
Missing System 28 80,0 %   
Total 35 100,0 %   
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Tab. 11 Pořádat pravidelná setkání s rodiči dětí pro zlepšení a zkvalitnění sluţeb dle 

pohlaví 
 

Pohlaví AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

žena Valid velmi uvítám 7 10,8 % 28,0 28,0 

spíše uvítám 18 27,7 % 72,0 100,0 

Total 25 38,5 % 100,0  
Missing System 40 61,5 %   
Total 65 100,0 %   

muž Valid velmi uvítám 8 22,9 % 72,7 72,7 

spíše uvítám 3 8,6 % 27,3 100,0 

Total 11 31,4 % 100,0  
Missing System 24 68,6 %   
Total 35 100,0 %   

 

Tab. 12 Spojení školy na prestiţní akci s významnou a známou osobností dle pohlaví 

Pohlaví AČ RČ Valid Percent Cumulative Percent 

žena Valid velmi uvítám 2 3,1 % 25,0 25,0 

spíše uvítám 6 9,2 % 75,0 100,0 

Total 8 12,3 % 100,0  
Missing System 57 87,7 %   
Total 65 100,0 %   

muž Valid velmi uvítám 3 8,6 % 23,1 23,1 

spíše uvítám 10 28,6 % 76,9 100,0 

Total 13 37,1 % 100,0  
Missing System 22 62,9 %   
Total 35 100,0 %   

 

 



 

 

Příloha č. 19 Akce BŠŠ 

Tab. 1 Akce BŠŠ dle třídění 1. stupně 

 Absolutní četnost (AĆ) Relativní četnost (RČ) 

Valid Cesta za Frymíkem 25 25,0 

Tábory 22 22,0 

Turnaj šachový nadějí 21 21,0 

Městská liga mládeže v šachu 19 19,0 

Šachový ples 8 8,0 

Workshop Beskydské šachové školy 3 3,0 

Turnaje určené pro mateřské školy 2 2,0 

Total 100 100,0 

 

Tab. 2 Akce BŠŠ dle pohlaví 

 
žena muž 

AĆ RČ AČ RČ 

Valid Turnaj šachový nadějí 14 21,5 7 20,0 

Městská liga mládeže v šachu 12 18,5 7 20,0 

Cesta za Frymíkem 13 20,0 12 34,3 

Workshop Beskydské šachové školy   3 8,6 

Šachový ples 5 7,7 3 8,6 

Tábory 19 29,2 3 8,6 

Turnaje určené pro mateřské školy 2 3,1   
Total 65 100,0 35 100,0 

 

Tab. 3 Akce BŠŠ dle počtu dětí  

  
1 dítě 2 děti 

AĆ RČ AĆ RČ 

dimension1 

Valid Turnaj šachový nadějí 8 18,6 13 22,8 

Městská liga mládeže v šachu 5 11,6 14 24,6 

Cesta za Frymíkem 9 20,9 16 28,1 

Workshop Beskydské šachové školy 2 4,7 1 1,8 

Šachový ples 5 11,6 3 5,3 

Tábory 12 27,9 10 17,5 

Turnaje určené pro mateřské školy 2 4,7   
Total 43 100,0 57 100,0 

 

Tab. 4 Akce BŠŠ dle věkových kategorií 

 
18 - 29 let 30 - 40 let 41 - 50 let 

AĆ RČ AĆ RČ AĆ RČ 

Valid Turnaj šachový nadějí 7 23,3 9 20,0 5 20,0 

Městská liga mládeže v šachu 2 6,7 13 28,9 4 16,0 

Cesta za Frymíkem 8 26,7 10 22,2 7 28,0 

Workshop Beskydské šachové školy     3 12,0 

Šachový ples 6 20,0   2 8,0 

Tábory 7 23,3 11 24,4 4 16,0 

Turnaje určené pro mateřské školy   2 4,4   
Total 30 100,0 45 100,0 25 100,0 

 

 



 

 

Příloha č. 20 Doporučení BŠŠ známým, přátelům, rodině 

 

Tab. 1 Doporučení BŠŠ známým, přátelům, rodině dle třídění 1. stupně 

 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Valid určitě ano 84 84,0 

spíše ano 16 16,0 

Total 100 100,0 

 

 



 

 

Příloha č. 21 Zdroje k vyhledávání informací o zájmovém krouţku 

 

Tab. 1 Zdroje k vyhledávání informací o zájmovém krouţku dle třídění 1. stupně 

 

 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost (RČ) 

Mateřské, základní školy  56 56,0 
Organizace provozující 
zájmové kroužky  

50 50,0 

Rodina, přátelé, známí  45 45,0 
Internetové stránky 
vybraných kroužků  

28 28,0 

Letáky umístěné v 
organizacích zabývající se 
zájmových kroužky  

24 24,0 

Místní noviny  18 18,0 
Jiné internetové stránky 
(www stránky měst, články 
na netu ...)  

16 16,0 

Internetové diskuse 
zaměřené na vybraný 
kroužek  

11 11,0 

Jiný zdroj  1 1,0 

Jako jiný zdroj byla uvedena kniha. 

Tab. 2 Zdroje k vyhledávání informací o zájmovém krouţku dle bydliště 

  

Frýdek-Místek 
Příměstská 
oblast F-M 

Obec mimo F-M 

RČ RČ RČ 

Mateřské, základní školy  40 63 83 

Organizace provozující zájmové kroužky  51 69 38 

Rodina, přátelé, známí  44 38 52 

Internetové stránky vybraných kroužků  31 31 21 
Letáky umístěné v organizacích zabývající se  
kroužky  

15 31 38 

Místní noviny  25 6 10 

Internetové diskuse zaměřené na vybraný kroužek  13 13 7 

Jiné internetové stránky  20 13 10 
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Příloha č. 22 Důleţitost faktorů při výběru krouţku  

Tab. 1 Důleţitost faktorů při výběru krouţku dle třídění 1. stupně 

  Průměrné hodnoty Relativní četnost (RČ) 

Atmosféra v kroužku 1,50 88 

Všeobecné předpoklady vyučujícího 1,61 85 

Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1,78 81 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícími 1,93 77 

Blízkost kroužku od bydliště/práce 1,97 76 

Cena kroužku 2,13 72 

Reference známých 2,18 71 

Možnost přijít se podívat, jak kroužek probíhá 2,26 69 

Vybavenost budovy, popř. místnosti, kde se kroužek koná 2,26 69 

Dostupnost kroužku (autobusem, vlakem) 2,33 67 

Popularita organizace 2,64 59 

Nabídka dalších akcí spojených s kroužkem 2,64 59 

Poskytnutá sleva 3,03 49 

Tradice v rodině 3,31 42 

Dostatek parkovacích míst 3,72 32 

 

Tab. 2 Důleţitost faktorů při výběru krouţku dle příjmu rodiny 
 

  25 000 Kč a 
méně 

25 001 - 45 000 
Kč 

45 001 - 60 
000 Kč 

60 tis. Kč a 
více 

  Průměr RČ Průměr RČ Průměr RČ Průměr RČ 

Dostatek parkovacích míst 1,96 34 2,21 26 2,30 34 2,00 38 

Tradice v rodině 2,30 53 3,50 36 2,78 42 3,63 38 

Poskytnutá sleva 2,04 68 1,88 38 2,22 55 1,69 34 

Popularita organizace 3,63 57 3,94 57 3,65 67 3,50 53 

Nabídka dalších akcí spojených s 
kroužkem 

2,15 57 2,50 58 2,39 66 2,19 53 

Dostupnost kroužku (autobusem, 
vlakem) 

1,59 71 2,18 63 1,91 65 2,00 70 

Vybavenost budovy, popř. místnosti 2,70 72 2,71 64 2,30 66 2,88 75 

Možnost přijít se podívat, jak kroužek 
probíhá 

2,89 67 3,56 61 3,30 78 3,50 73 

Reference známých 2,33 73 2,56 65 1,87 80 2,06 64 

Cena kroužku 2,70 76 2,68 70 2,35 67 2,88 75 

Blízkost kroužku od bydliště/práce 2,07 74 2,41 78 1,78 70 2,44 83 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícími 1,63 85 1,65 71 1,39 77 1,81 75 

Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1,74 81 1,62 76 1,22 83 1,25 86 

Všeobecné předpoklady vyučujícího 2,11 84 2,44 84 2,35 90 2,00 80 

Atmosféra v kroužku 1,74 81 1,97 85 1,70 95 1,56 94 
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Tab. 3 Důleţitost faktorů při výběru krouţku dle bydliště 

  F-M 
Příměstská oblast F-

M obec mimo F-M 

  Průměr RČ Průměr RČ Průměr RČ 

Cena kroužku 2,16 71 2,44 64 1,90 78 

Poskytnutá sleva 2,80 55 3,50 38 3,21 45 

Blízkost kroužku od bydliště/práce 2,20 70 1,88 78 1,59 85 

Dostatek parkovacích míst 3,51 37 3,69 33 4,14 22 

Dostupnost kroužku (autobusem, vlakem) 2,45 64 2,31 67 2,10 72 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícími 1,85 79 1,88 78 2,10 72 

Popularita organizace 2,58 60 2,88 53 2,62 59 

Tradice v rodině 3,11 47 4,19 20 3,21 45 

Možnost přijít se podívat, jak kroužek probíhá 1,98 75 2,63 59 2,59 60 

Nabídka dalších akcí spojených s kroužkem 2,45 64 2,81 55 2,90 53 

Reference známých 1,96 76 2,25 69 2,55 61 

Všeobecné předpoklady vyučujícího 1,62 85 1,50 88 1,66 84 

Atmosféra v kroužku 1,49 88 1,63 84 1,45 89 

Vybavenost budovy, popř. místnosti, kde se 
kroužek koná 

2,25 69 2,25 69 2,28 68 

Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1,78 80 1,63 84 1,86 78 

 

Tab. 4 Analýza závislosti týkající se důleţitosti faktorů při výběru krouţku dle věkových 

kategorií 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 
Popularita organizace 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,340 2 97 ,713 

 
ANOVA 

Popularita organizace 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6,102 2 3,051 3,053 ,052 
Within Groups 96,938 97 ,999   
Total 103,040 99    

 

Tab. 5 Analýza závislosti týkající se důleţitosti faktorů při výběru krouţku dle příjmu 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Poskytnutá sleva 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,438 3 96 ,237 

 
ANOVA 

Poskytnutá sleva 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 29,117 3 9,706 6,480 ,000 
Within Groups 143,793 96 1,498   
Total 172,910 99    
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Tab. 6 Analýza závislosti týkající se důleţitosti faktorů při výběru krouţku dle vzdělání 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Reference známých 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,866 2 97 ,424 

 
ANOVA 

Reference známých 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,201 2 3,600 5,021 ,008 
Within Groups 69,559 97 ,717   
Total 76,760 99    

 

Tab. 7 Jednovýběrový T-test dle faktorů důleţitosti 

 

Test Value = 3                                        

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Cena kroužku -8,961 99 ,000 -,870 -1,06 -,68 
Poskytnutá sleva ,227 99 ,821 ,030 -,23 ,29 
Blízkost kroužku od bydliště/práce -9,097 99 ,000 -1,030 -1,25 -,81 
Dostatek parkovacích míst 5,308 99 ,000 ,720 ,45 ,99 
Dostupnost kroužku (autobusem, 
vlakem) 

-5,172 99 ,000 -,670 -,93 -,41 

Komunikace mezi rodičem a 
vyučujícími 

-9,863 99 ,000 -1,070 -1,29 -,85 

Popularita organizace -3,529 99 ,001 -,360 -,56 -,16 
Tradice v rodině 2,459 99 ,016 ,310 ,06 ,56 
Možnost přijít se podívat, jak kroužek 
probíhá 

-6,527 99 ,000 -,740 -,96 -,52 

Nabídka dalších akcí spojených s 
kroužkem 

-3,256 99 ,002 -,360 -,58 -,14 

Reference známých -9,312 99 ,000 -,820 -,99 -,65 
Všeobecné předpoklady vyučujícího -18,193 99 ,000 -1,390 -1,54 -1,24 
Atmosféra v kroužku -22,760 99 ,000 -1,500 -1,63 -1,37 
Vybavenost budovy, popř. místnosti, 
kde se kroužek koná 

-8,488 99 ,000 -,740 -,91 -,57 

Rychlost vyřizování vzniklých 
problémů 

-14,390 99 ,000 -1,220 -1,39 -1,05 

Světlé šedý pruh označuje průměrnou hodnotu, tmavě šedé podprůměrně hodnocení a 

zbytek jsou nadprůměrné hodnocení. 
 

Tab. 8 Spearmanova korelace faktorů důleţitosti 

 
Komunikace 
mezi rodičem 
a vyučujícími 

Všeobecné 
předpoklady 
vyučujícího 

Atmosféra v 
kroužku 

Rychlost 
vyřizování 
vzniklých 
problémů 

Spearman's rho Komunikace mezi 
rodičem a vyučujícími 

1,000 ,561
**
 ,192 ,644

**
 

Všeobecné předpoklady 
vyučujícího 

,561
**
 1,000 ,437

**
 ,489

**
 

Atmosféra v kroužku ,192 ,437
**
 1,000 ,299

**
 

Rychlost vyřizování 
vzniklých problémů 

,644
**
 ,489

**
 ,299

**
 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 



 

 

Příloha č. 23 Postoje k šachové hře potenciálních klientů 

Tab. 1 Postoje k šachové hře dle třídění 1. stupně 

  Průměr Relativní četnost (RČ) 

Šachová hra má vysoké nároky na vlastnosti dětí. 1,59 80 

Šachová hra rozvíjí velmi pozitivně schopnosti dítěte. 1,66 78 

Šachy hrají jen děti s vyšší inteligencí. 2,72 43 

Dítě nemusí chodit do šachového kroužku, aby se naučilo taktiku a strategii 
šachové hry. Naučí se je doma s pomocí rodičů, příbuzných, přátel. 

2,85 38 

Šachová hra je nudná a nezáživná. 3,36 21 

Tab. 2 Postoje k šachové hře dle hrubého příjmu domácností 

  

25 000 Kč a 
méně 

25 001 - 45 000 
Kč 

45 001 - 60 000 
Kč 

61 000 Kč a více 

  Průměr RČ Průměr RČ Průměr RČ Průměr RČ 

Šachová hra je nudná a nezáživná. 2,41 53 2,91 36 2,74 42 2,81 40 

Dítě nemusí chodit do šachového 
kroužku, aby se naučilo taktiku a 
strategii šachové hry… 

1,15 95 1,47 84 1,96 68 2,06 65 

Šachy hrají jen děti s vyšší 
inteligencí. 

3,15 28 3,41 20 3,57 14 3,31 23 

Šachová hra má vysoké nároky na 
vlastnosti dětí. 

1,96 68 1,74 75 1,48 84 1,25 92 

Šachová hra rozvíjí velmi pozitivně 
schopnosti dítěte. 

2,96 35 2,59 47 2,96 35 3,06 31 

Tab. 3 Analýza závislosti hodnocení postoje „šachová hra je nudná a nezáţivná“ dle 

vzdělání 
Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2,699 2 97 ,072 

 

 

 

Tab. 4 Jednovýběrový T-test postojů k šachové hře 

 

Test Value = 2.5                                      

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Šachy hrají jen děti s vyšší inteligencí. 2,187 99 ,031 ,220 ,02 ,42 
Šachová hra má vysoké nároky na 
vlastnosti dětí. 

-11,482 99 ,000 -,910 -1,07 -,75 

Šachová hra je nudná a nezáživná. 10,451 99 ,000 ,860 ,70 1,02 
Šachová hra rozvíjí velmi pozitivně 
schopnosti dítěte. 

-9,095 99 ,000 -,840 -1,02 -,66 

Dítě nemusí chodit do šachového kroužku, 
aby se naučilo taktiku a strategii šachové 
hry. Naučí se je doma s pomocí rodičů, 
příbuzných, přátel. 

2,818 99 ,006 ,350 ,10 ,60 

Ţádný výrok není průměrný. Podprůměrné výroky (respondenti spíše nesouhlasili) jsou: „šachová hra je 

nudná a nezáţivná“, „dítě nemusí chodit do šachového krouţku, aby … „ a „šachy hrají jen děti s vyšší 

inteligencí“. Ostatní jsou nadprůměrné – respondenti spíše souhlasili.     

 

ANOVA 

 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 7,905 2 3,953 6,484 ,002 
Within Groups 59,135 97 ,610   
Total 67,040 99    
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Příloha č. 24 Povědomí a znalost o šachové hře a BŠŠ 

Tab. 1 Kdyţ se řekne slovo „šachy“ dle třídění 1. stupně 

 
Absolutní 

četnost (AČ) 
Relativní 

četnost (RČ) 

Valid lidské schopnosti 52 52,0 

vybavení šachové hry 
(šachovnice, figurky, tahy, 
maty) 

19 19,0 

hra (stolní, královská, 
společenská) 

11 11,0 

jiné 8 8,0 

Beskydská šachová škola 6 6,0 

zábava 3 3,0 

rodina 1 1,0 

Total 100 100,0 

Mezi jiné moţnosti patří: ztráta času; sedavá hra; hra, která mi nejde; nic 

Tab. 2 Setkání s akcí, propagací nebo aktivitou BŠŠ dle třídění 1. stupně 

 RČ = AČ 

Slyšel(a) nebo setkal(a) s 
akcí, propagací či aktivitou 
BŠŠ 

ano 52 

ne 48 

Tab. 3 Setkání s akcí, propagací nebo aktivitou BŠŠ dle vzdělání 

 Vzdělání AČ RČ 

základní, vyučen Valid ano 7 29,2 

ne 17 70,8 

Total 24 100,0 

střední s maturitou Valid ano 27 52,9 

ne 24 47,1 

Total 51 100,0 

vysokoškolské Valid ano 18 72,0 

ne 7 28,0 

Total 25 100,0 

Tab. 4 Setkání s akcí, propagací nebo aktivitou BŠŠ dle věkových kategorií 

Věková kategorie AČ RČ 

18 - 29 let Valid ano 9 36,0 

ne 16 64,0 

Total 25 100,0 

30 - 40 let Valid ano 29 67,4 

ne 14 32,6 

Total 43 100,0 

41 - 50 let Valid ano 14 43,8 

ne 18 56,3 

Total 32 100,0 

Tab. 5 Setkání s akcí, propagací nebo aktivitou BŠŠ dle pohlaví 
Pohlaví AČ RČ 

žena Valid ano 34 54,0 

ne 29 46,0 

Total 63 100,0 

muž Valid ano 18 48,6 

ne 19 51,4 

Total 37 100,0 
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Tab. 6 Setkání s akcí, propagací nebo aktivitou BŠŠ dle bydliště 

 
Bydliště AČ RČ 

Frýdek-Místek Valid ano 37 67,3 

ne 18 32,7 

Total 55 100,0 

Příměstská oblast F-M Valid ano 4 25,0 

ne 12 75,0 

Total 16 100,0 

obec mimo F-M Valid ano 11 37,9 

ne 18 62,1 

Total 29 100,0 

 

Tab. 7 Znalost a informovanost neklientů dle třídění 1. stupně 

 
Průměr RČ 

Lektoři vyučují na mateřských školách ve F-M a okolí 1,13 87 
Každý měsíc je věnován ve zpravodaji F-M krátké info k šachům z 
BŠŠ 

1,31 69 

Maskot Frymík v podobě šachové figurky věže 1,33 67 

Pořádání ojedinělého turnaje v ČR – Turnaj šachových nadějí 1,35 65 

Je nejúspěšnější šachovou školou v České republice 1,35 65 

Spolupráce se zahraničními šachovými školami 1,50 50 

Umístění plakátů BŠŠ z tvrdých desek v prodejnách Inva 1,85 15 

Workshop šachové hry pro veřejnost pořádaný BŠŠ 1,87 13 

 

Tab. 8 Znalost a informovanost potenciálních klientů dle bydliště 

  F-M 
Příměstská oblast 

F-M 
obec mimo 

F-M 

  průměr RČ průměr RČ průměr RČ 

Umístění plakátů BŠŠ z tvrdých desek v prodejnách Inva 1,81 19 2,00 0 1,91 9 

Workshop šachové hry pro veřejnost pořádaný BŠŠ 1,84 16 1,75 25 2,00 0 

Spolupráce se zahraničními šachovými školami 1,46 54 1,75 25 1,55 45 

Ve zpravodaji F-M je krátké info k šachům z BŠŠ každý měsíc 1,19 81 1,25 75 1,73 27 

Maskot Frymík v podobě šachové figurky věže 1,32 68 2,00 0 1,09 91 

Pořádání ojedinělého turnaje v ČR – TŠN 1,27 73 1,50 50 1,55 45 

Je nejúspěšnější šachovou školou v České republice 1,30 70 1,75 25 1,36 64 

Lektoři vyučují na mateřských školách ve F-M a okolí 1,08 92 1,25 75 1,27 73 



 

 

Příloha č. 25 Důvody nenavštěvování šachového krouţku 

 

Tab. 1 Důvody nenavštěvování šachového krouţku dle třídění 1. stupně 

 
Relativní 
četnost 

Nikdy jsem nehledal(a) žádné informace a ani nepřemýšlel(a) o tom, že by mé dítě 
navštěvovalo šachový kroužek 

42 

Časové vytížení dítěte (již navštěvuje jiné kroužky) 39 
Mé dítě šachy nebaví 31 
V blízkosti mého bydliště není žádný šachový kroužek 20 
Patří mezi finančně náročnější kroužky 14 
Jiný důvod  13 
Informace, které jsem našel(a) o šachovém kroužku, mě nezaujaly 10 
Neslyšel(a) jsem žádné kladné reference na šachový kroužek 9 
Nelíbil se mi přístup vedení (špatná komunikace, neochota,…) 0 
Mé dítě šachový kroužek nyní navštěvuje 0 

 

Tab. 2 Důvody nenavštěvování šachového krouţku dle hrubého příjmu domácností 
 

 

Hrubý příjem 

25 000 Kč 
a méně 

25 001 - 
45 000 Kč 

45 001 - 
60 000 Kč 

61 000 
Kč a více 

RČ RĆ RĆ RĆ 

dimension1 

V blízkosti mého bydliště není žádný šachový kroužek  22,2 17,6 8,7 37,5 

Patří mezi finančně náročnější kroužky  18,5 2,9 17,4 25,0 

Časové vytížení dítěte (již navštěvuje jiné kroužky)  18,5 41,2 65,2 31,3 

Informace, které jsem našel(a) o šachovém kroužku, mě 
nezaujaly  

3,7 14,7 17,4 ,0 

Neslyšel(a) jsem žádné kladné reference na šachový 
kroužek  

14,8 8,8 4,3 6,3 

Nikdy jsem nehledal(a) žádné informace a ani 
nepřemýšlel(a) o tom, že by mé dítě navštěvovalo šachový 
kroužek  

59,3 35,3 39,1 31,3 

Mé dítě šachy nebaví  29,6 32,4 39,1 18,8 

Jiný důvod   18,5 17,6 ,0 12,5 

 

Tab. 3 Důvody nenavštěvování šachového krouţku dle bydliště 

 

Bydliště 

Frýdek-
Místek 

Příměstská 
oblast F-M 

obec 
mimo F-M 

RČ RĆ RČ 

dimension1 

V blízkosti mého bydliště není žádný šachový 
kroužek  

7,3 18,8 44,8 

Patří mezi finančně náročnější kroužky  21,8 ,0 6,9 

Časové vytížení dítěte (již navštěvuje jiné kroužky)  34,5 81,3 24,1 

Informace, které jsem našel(a) o šachovém kroužku, 
mě nezaujaly  

16,4 ,0 3,4 

Neslyšel(a) jsem žádné kladné reference na šachový 
kroužek  

9,1 12,5 6,9 

Nikdy jsem nehledal(a) žádné informace a ani 
nepřemýšlel(a) o tom, že by mé dítě navštěvovalo 
šachový kroužek  

32,7 68,8 44,8 

Mé dítě šachy nebaví  36,4 25,0 24,1 

Jiný důvod   14,5 ,0 17,2 
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Příloha č. 26 Rozdílnosti cílových skupin 

Tab. 1 Rozdíly ve vyhledávání informací o zájmovém krouţku dle cílových skupin 

 

Cílová skupina 

potencionální 
klient BŠŠ 

současný 
klient BŠŠ 

dimension1 

Mateřské, základní školy  56,0 62,0 

Organizace provozující 
zájmové kroužky  

50,0 43,0 

Rodina, přátelé, známí  45,0 39,0 

Internetové stránky 
vybraných kroužků  

28,0 30,0 

Místní noviny  18,0 24,0 

Letáky umístěné v 
organizacích zabývající se 
zájmových kroužky  

24,0 10,0 

Jiné internetové stránky 
(www stránky měst, články 
na netu ...)  

16,0 9,0 

Internetové diskuse 
zaměřené na vybraný 
kroužek  

11,0 10,0 

 

Tab. 2 Porovnání obou cílových skupin v důleţitosti faktorů při výběru krouţku 

  potenciální klient  současný klient  

  průměr RČ průměr RČ 

Cena kroužku 2,13 72 2,66 59 

Poskytnutá sleva 3,03 49 3,02 50 

Blízkost kroužku od bydliště/práce 1,97 76 2,04 74 

Dostatek parkovacích míst 3,72 32 3,57 36 

Dostupnost kroužku (autobusem, vlakem) 2,33 67 2,54 62 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícími 1,93 77 1,33 92 

Popularita organizace 2,64 59 2,48 63 

Tradice v rodině 3,31 42 3,29 43 

Možnost přijít se podívat, jak kroužek probíhá 2,26 69 2,23 69 

Nabídka dalších akcí spojených s kroužkem 2,64 59 2,18 71 

Reference známých 2,18 71 1,99 75 
Všeobecné předpoklady vyučujícího 1,61 85 1,27 93 
Atmosféra v kroužku 1,50 88 1,37 91 
Vybavenost budovy, popř. místnosti, kde se kroužek koná 2,26 69 2,45 64 
Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1,78 81 1,51 87 
 

Tab. 3 Porovnání obou cílových skupin v postojích k šachové hře 

  potenciální klient  současný klient  

  průměr RČ průměr RČ 

Šachy hrají jen děti s vyšší inteligencí. 2,72 43 2,62 46 

Šachová hra má vysoké nároky na vlastnosti dětí. 1,59 80 1,51 83 

Šachová hra je nudná a nezáživná. 3,36 21 3,72 9 

Šachová hra rozvíjí velmi pozitivně schopnosti dítěte. 1,66 78 1,17 94 

Dítě nemusí chodit do šachového kroužku, aby se naučilo 
taktiku a strategii šachové hry. Naučí se je doma s pomocí 
rodičů, příbuzných, přátel. 

2,85 38 3,33 22 
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Tab. 4 Porovnání obou cílových skupin, kdyţ se řekne slovo „šachy“ 

 
Cílová skupina 

Total potenciální klient  současný klient  

Absolutní četnost Absolutní četnost 

Co se vybaví respondentovi, 
když se řeknou šachy 

lidské schopnosti 52 28 80 

hra (stolní, královská, 
společenská) 

11 34 45 

vybavení šachové hry 
(šachovnice, figurky, tahy, 
maty) 

19 13 32 

jiné 8 7 15 

zábava 3 7 10 

rodina 1 8 9 

Beskydská šachová škola 6 3 9 
Total 100 100 200 

 

Tab. 5 Porovnání obou cílových skupin v povědomí a znalosti o BŠŠ 

  
  

potenciální klient  současný klient  

průměr RČ průměr RČ 

Umístění plakátů BŠŠ z tvrdých desek v prodejnách Inva 1,85 15 1,68 32 

Workshop šachové hry pro veřejnost pořádaný BŠŠ 1,87 13 1,74 26 

Spolupráce se zahraničními šachovými školami 1,50 50 1,46 54 

Každý měsíc je věnován ve zpravodaji F-M krátké info k 
šachům z BŠŠ 

1,31 69 1,33 67 

Maskot Frymík v podobě šachové figurky věže 1,33 67 1,12 88 

Pořádání ojedinělého turnaje v ČR – Turnaj šachových 
nadějí 

1,35 65 1,14 86 

Je nejúspěšnější šachovou školou v České republice 1,35 65 1,13 87 

Lektoři vyučují na mateřských školách ve F-M a okolí 1,13 87 1,07 93 

 

 

Tab. 6 Analýza závislosti hodnocení důleţitosti faktoru cena při výběru krouţku dle cílové 

skupiny  

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,629 1 198 ,429 

 

 
ANOVA 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14,045 1 14,045 13,516 ,000 
Within Groups 205,750 198 1,039   
Total 219,795 199    

 

 



 

 

Příloha č. 27 Zrealizovaný návrh reklamy pro Beskydskou šachovou školu 

 

 

Zdroj: vlastní



 

 

Příloha č. 28 Cenové kalkulace 

Tab. 1 Cenová kalkulace zábavné show pořádané v mateřské školce 

Položka 
Cena za 

jednu osobu 
Cena za 

jeden turnaj 
Cena za konání 8 turnajů 

Měsíční navštěvování kroužku VSM zdarma 300 Kč 900 Kč 7 200 Kč 

Sladkosti pro výherce 20 Kč 60 Kč 480 Kč 

Vyhotovení diplomu 10 Kč 30 Kč 240 Kč 

Cena celkem 330 Kč 990 Kč 7 920 Kč 

 

Tab. 2 Cenová kalkulace zavedení věrnostního programu 

Nabídky věrnostního programu Sleva 
Původní 
částka 

Částka po slevě 

Navštěvování kroužku VSM více jak 3 roky pro 
rodiny s jedním dítětem 

5 % 500 Kč/měsíčně 
25 Kč/měsíčně, 300 

Kč/ročně 

Navštěvování kroužku VSM více jak 3 roky pro 
rodiny se dvěma dětmi a více 

7 % 500 Kč/měsíčně 
35 Kč/měsíčně, 840 

Kč/ročně – pro dvě děti 

Sleva z tábora pro rodiny s jedním dítětem 8 % 3 000 Kč/ročně 240 Kč/ročně 

Sleva z tábora pro rodiny s dvěma dětmi a více 10 % 3 000 Kč/ročně 600 Kč/ročně pro 2 děti 

Navštěvování kroužku VSM více jak 8 let 
Šachová 
výbava 

--- 
300 Kč šachovnice a 

figurky, 1 000 Kč šachové 
hodiny 

Navštěvování kroužku VSM více jak 10 let 
Odznak, 
poukázka 

---- 
20 Kč za placku, 500 Kč 

poukázka 

Celková cena pro rodinu s jedním dítětem při 
navštěvování kroužku více jak 10 let s účastí 
na táboře 

--- --- 2 360 Kč 

Celková cena pro rodinu se dvěma dětmi, 
z nichž obě navštěvují VSM více jak 10 let 
s účastí na táboře 

--- --- 4 580 Kč 

K nákladům věrnostního programu je nutno přičíst vyhotovení letáků v celkové hodnotě 

1000 Kč. 



 

 

Příloha č. 29 Kompletní přehled celkových výsledků v absolutních i průměrných hodnotách  

Členění otázek podle jednotlivých identifikačních skupin dle KLIENTA 

Tab. 1 Zdroje k vyhledávání informací o zájmovém krouţku a zdroje informující o existenci BŠŠ dle jednotlivých identifikačních otázek 

 

Pohlaví Věková kategorie Vzdělání Bydliště Hrubý příjem Počty dětí 
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Zdroje k vyhledávání informací o 
zájmovém kroužku 

  

Organizace provozující zájmové 
kroužky 

 
46,2% 37,1% 50,0% 44,4% 32,0% 44,4% 42,9% 42,9% 48,0% 28,0% 57,9% 41,7% 40,0% 35,0% 51,2% 36,8% 

Místní noviny  29,2% 14,3% 33,3% 11,1% 36,0% 11,1% 34,3% 19,6% 30,7% 4,0% 47,4% 13,9% 12,0% 35,0% 27,9% 21,1% 
Internetové diskuse zaměřené na 
vybraný kroužek 

 
7,7% 14,3% 26,7% 2,2% 4,0% 11,1% 11,4% 8,9% 13,3% ,0% 5,3% 13,9% 12,0% 5,0% 11,6% 8,8% 

Internetové stránky vybraných kroužků  21,5% 45,7% 33,3% 28,9% 28,0% 11,1% 34,3% 30,4% 30,7% 28,0% 15,8% 19,4% 68,0% 15,0% 34,9% 26,3% 
Jiné internetové stránky (www stránky 
měst, články na netu ...) 

 
6,2% 14,3% 20,0% 4,4% 4,0% 11,1% 14,3% 5,4% 9,3% 8,0% 5,3% 5,6% 16,0% 10,0% 11,6% 7,0% 

Mateřské, základní školy  61,5% 62,9% 56,7% 64,4% 64,0% 66,7% 62,9% 60,7% 60,0% 68,0% 84,2% 61,1% 56,0% 50,0% 44,2% 75,4% 
Rodina, přátelé, známí  41,5% 34,3% 40,0% 35,6% 44,0% 33,3% 34,3% 42,9% 42,7% 28,0% 15,8% 61,1% 8,0% 60,0% 30,2% 45,6% 
Letáky umístěné v organizacích 
zabývající se zájmových kroužky 

 
13,8% 2,9% 13,3% 4,4% 16,0% ,0% 17,1% 7,1% 12,0% 4,0% 15,8% 13,9% 8,0% ,0% 20,9% 1,8% 

Jiný zdroj  ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Zdroje informující o existenci BŠŠ   

Středisko volného času Klíč  24,6% 40,0% 40,0% 33,3% 12,0% 33,3% 34,3% 26,8% 37,3% 8,0% 31,6% 36,1% 36,0% 10,0% 32,6% 28,1% 
Místní noviny  9,2% 8,6% 3,3% 6,7% 20,0% ,0% 11,4% 8,9% 12,0% ,0% 5,3% 11,1% 12,0% 5,0% 9,3% 8,8% 
Internetové diskuse na vybraný 
kroužek 

 
1,5% ,0% 3,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8% 1,3% ,0% 5,3% ,0% ,0% ,0% 2,3% ,0% 

Internetové stránky BŠŠ  3,1% 31,4% 16,7% 11,1% 12,0% 11,1% 14,3% 12,5% 10,7% 20,0% ,0% 13,9% 24,0% 10,0% 11,6% 14,0% 
Jiné internetové stránky (www stránky 
měst, články na netu, atd.) 

 
1,5% 8,6% 10,0% 2,2% ,0% ,0% 11,4% ,0% 4,0% 4,0% ,0% ,0% 16,0% ,0% 7,0% 1,8% 

Mateřské, základní školy  67,7% 42,9% 40,0% 68,9% 64,0% 66,7% 57,1% 58,9% 52,0% 80,0% 57,9% 61,1% 48,0% 70,0% 41,9% 71,9% 
Rodina, přátelé, známí  32,3% 20,0% 46,7% 20,0% 20,0% 33,3% 22,9% 30,4% 33,3% 12,0% 21,1% 41,7% 20,0% 20,0% 34,9% 22,8% 
Letáky umístěné v organizacích 
zabývající se kroužky 

 
3,1% ,0% ,0% 2,2% 4,0% ,0% 5,7% ,0% 1,3% 4,0% ,0% 5,6% ,0% ,0% 4,7% ,0% 

Jiný  ,0% 2,9% 3,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8% ,0% 4,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 2,3% ,0% 
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Tab. 2 Novinky BŠŠ, akce a doporučení dle jednotlivých identifikačních otázek 

 

Pohlaví Věková kategorie Vzdělání Bydliště Hrubý příjem Počty dětí 
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Prostřednictvím e-mailu 
zasílat slovní vyjádření 
trenéra o chování mého 
dítěte 

velmi uvítám 47,7% 11,4% 40,0% 40,0% 20,0% 33,3% 22,9% 42,9% 33,3% 40,0% 52,6% 36,1% 36,0% 15,0% 34,9% 35,1% 

spíše uvítám 18,5% 42,9% 23,3% 26,7% 32,0% ,0% 40,0% 23,2% 28,0% 24,0% 31,6% 13,9% 48,0% 20,0% 23,3% 29,8% 

Zavést věrnostní program 
pro dlouhodobé klienty, 
který bude poskytovat 
různé cenové a jiné 
výhody 

velmi uvítám 29,2% 40,0% 20,0% 35,6% 44,0% 11,1% 45,7% 28,6% 33,3% 32,0% 36,8% 19,4% 56,0% 25,0% 30,2% 35,1% 

spíše uvítám 30,8% 17,1% 23,3% 31,1% 20,0% 11,1% 17,1% 33,9% 28,0% 20,0% 21,1% 38,9% 20,0% 15,0% 20,9% 29,8% 

Vytvořit čtvrtletní časopis, 
který by informoval o 
fungování BŠŠ 

velmi uvítám 10,8% 17,1% 20,0% 8,9% 12,0% 44,4% 17,1% 5,4% 14,7% 8,0% 10,5% 8,3% 8,0% 30,0% 14,0% 12,3% 

spíše uvítám 12,3% 2,9% 6,7% 13,3% 4,0% 22,2% 2,9% 10,7% 1,3% 32,0% 10,5% 13,9% ,0% 10,0% 2,3% 14,0% 

Pořádat pravidelná setkání 
s rodiči dětí pro zlepšení a 
zkvalitnění služeb  

velmi uvítám 9,2% 22,9% 20,0% 6,7% 20,0% 11,1% 14,3% 14,3% 14,7% 12,0% ,0% 22,2% ,0% 30,0% 20,9% 8,8% 

spíše uvítám 29,2% 8,6% 26,7% 20,0% 20,0% 11,1% 14,3% 28,6% 22,7% 20,0% 31,6% 22,2% 16,0% 20,0% 32,6% 14,0% 

Spojení školy na prestižní 
akci s významnou a 
známou osobností 

velmi uvítám 3,1% 8,6% ,0% 8,9% 4,0% ,0% ,0% 8,9% 4,0% 8,0% ,0% 13,9% ,0% ,0% ,0% 8,8% 

spíše uvítám 9,2% 28,6% 20,0% 8,9% 24,0% 55,6% 25,7% 3,6% 20,0% 4,0% 5,3% 11,1% 16,0% 35,0% 20,9% 12,3% 
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Turnaj šachový nadějí 21,5% 20,0% 23,3% 20,0% 20,0% ,0% 31,4% 17,9% 24,0% 12,0% 10,5% 25,0% 20,0% 25,0% 19 % 23% 
Městská liga mládeže v 
šachu 

18,5% 20,0% 6,7% 28,9% 16,0% ,0% 8,6% 28,6% 14,7% 32,0% 10,5% 19,4% 4,0% 45,0%  12% 25% 

Cesta za Frymíkem 20,0% 34,3% 26,7% 22,2% 28,0% 33,3% 25,7% 23,2% 25,3% 24,0% 10,5% 27,8% 40,0% 15,0% 21% 28% 
Workshop Beskydské 
šachové školy 

,0% 8,6% ,0% ,0% 12,0% 11,1% ,0% 3,6% ,0% 12,0% 5,3% ,0% ,0% 10,0% 5,0% 2,0% 

Šachový ples 7,7% 8,6% 20,0% ,0% 8,0% 11,1% 5,7% 8,9% 10,7% ,0% 5,3% 5,6% 16,0% 5,0% 12% 5,0% 
Tábory 29,2% 8,6% 23,3% 24,4% 16,0% 44,4% 22,9% 17,9% 22,7% 20,0% 47,4% 22,2% 20,0% ,0% 28% 18% 
Turnaje určené pro 
mateřské školy 

3,1% ,0% ,0% 4,4% ,0% ,0% 5,7% ,0% 2,7% ,0% 10,5% ,0% ,0% ,0% 5% ,0% 

D
o
p

o
ru

č
e

n
í 

B
Š

Š
 

s
v
ý
m

 

p
řá

te
lů

m
 

a
 

z
n

á
m

ý
m

 určitě ano 84,6% 82,9% 90,0% 84,4% 76,0% 77,8% 88,6% 82,1% 86,7% 76,0% 89,5% 77,8% 88,0% 85,0% 83,7% 84,2% 

spíše ano 15,4% 17,1% 10,0% 15,6% 24,0% 22,2% 11,4% 17,9% 13,3% 24,0% 10,5% 22,2% 12,0% 15,0% 16,3% 15,8% 

spíše ne ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

určitě ne ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

 

 

2
 



 

 

Tab. 3 Povědomí o šachové hře, znalost a informovanost klientů dle jednotlivých identifikačních otázek 

 

Pohlaví Věková kategorie Vzdělání Bydliště Hrubý příjem Počty dětí 
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lidské schopnosti 29,2% 25,7% 10,0% 40,0% 28,0% 44,4% 31,4% 23,2% 26,7% 32,0% 26,3% 25,0% 28,0% 35,0% 27,9% 28,1% 

hra (stolní, královská) 33,8% 34,3% 50,0% 24,4% 32,0% 33,3% 31,4% 35,7% 36,0% 28,0% 47,4% 30,6% 48,0% 10,0% 37,2% 31,6% 

Beskydská šachová škola 1,5% 5,7% 3,3% ,0% 8,0% ,0% ,0% 5,4% ,0% 12,0% ,0% ,0% ,0% 15,0% 4,7% 1,8% 

vybavení šachové hry  12,3% 14,3% 20,0% 13,3% 4,0% 22,2% 14,3% 10,7% 13,3% 12,0% 5,3% 16,7% 4,0% 25,0% 9,3% 15,8% 

zábava 7,7% 5,7% 13,3% 4,4% 4,0% ,0% 2,9% 10,7% 5,3% 12,0% ,0% 16,7% ,0% 5,0% 2,3% 10,5% 

rodina 9,2% 5,7% 3,3% 4,4% 20,0% ,0% 8,6% 8,9% 9,3% 4,0% 15,8% 5,6% 8,0% 5,0% 16,3% 1,8% 

jiné 6,2% 8,6% ,0% 13,3% 4,0% ,0% 11,4% 5,4% 9,3% ,0% 5,3% 5,6% 12,0% 5,0% 2,3% 10,5% 

Znalost a informovanost klientů                 
Umístění plakátů 
BŠŠ v prodejnách 
Inva 

slyšel/setkal 32,3% 31,4% 33,3% 28,9% 36,0% 44,4% 45,7% 21,4% 34,7% 24,0% 15,8% 44,4% 24,0% 35,0% 32,6% 31,6% 

neslyšel/nesetkal 67,7% 68,6% 66,7% 71,1% 64,0% 55,6% 54,3% 78,6% 65,3% 76,0% 84,2% 55,6% 76,0% 65,0% 67,4% 68,4% 

Workshop šachové 
hry pro veřejnost 
pořádaný BŠŠ 

slyšel/setkal 21,5% 34,3% 16,7% 24,4% 40,0% 33,3% 22,9% 26,8% 28,0% 20,0% 21,1% 22,2% 28,0% 35,0% 41,9% 14,0% 

neslyšel/nesetkal 78,5% 65,7% 83,3% 75,6% 60,0% 66,7% 77,1% 73,2% 72,0% 80,0% 78,9% 77,8% 72,0% 65,0% 58,1% 86,0% 

Spolupráce se 
zahraničními 
šachovými školami 

slyšel/setkal 60,0% 42,9% 36,7% 71,1% 44,0% 44,4% 57,1% 53,6% 58,7% 40,0% 84,2% 58,3% 40,0% 35,0% 53,5% 54,4% 

neslyšel/nesetkal 40,0% 57,1% 63,3% 28,9% 56,0% 55,6% 42,9% 46,4% 41,3% 60,0% 15,8% 41,7% 60,0% 65,0% 46,5% 45,6% 

Krátké šachové 
zprávy ve 
zpravodaji F-M 

slyšel/setkal 73,8% 54,3% 46,7% 86,7% 56,0% 33,3% 65,7% 73,2% 76,0% 40,0% 78,9% 69,4% 84,0% 30,0% 65,1% 68,4% 

neslyšel/nesetkal 26,2% 45,7% 53,3% 13,3% 44,0% 66,7% 34,3% 26,8% 24,0% 60,0% 21,1% 30,6% 16,0% 70,0% 34,9% 31,6% 

Maskot Frymík v 
podobě šachové 
figurky věže 

slyšel/setkal 90,8% 82,9% 76,7% 97,8% 84,0% 77,8% 85,7% 91,1% 89,3% 84,0% 89,5% 88,9% 88,0% 85,0% 83,7% 91,2% 

neslyšel/nesetkal 9,2% 17,1% 23,3% 2,2% 16,0% 22,2% 14,3% 8,9% 10,7% 16,0% 10,5% 11,1% 12,0% 15,0% 16,3% 8,8% 

Pořádání 
ojedinělého turnaje 
v ČR – Turnaj 
šachových nadějí 

slyšel/setkal 84,6% 88,6% 80,0% 91,1% 84,0% 66,7% 82,9% 91,1% 90,7% 72,0% 89,5% 77,8% 84,0% 
100,0

% 
86,0% 86,0% 

neslyšel/nesetkal 15,4% 11,4% 20,0% 8,9% 16,0% 33,3% 17,1% 8,9% 9,3% 28,0% 10,5% 22,2% 16,0% ,0% 14,0% 14,0% 

Je nejúspěšnější 
šachovou školou v 
České republice 

slyšel/setkal 87,7% 85,7% 76,7% 97,8% 80,0% 55,6% 77,1% 98,2% 88,0% 84,0% 89,5% 94,4% 88,0% 70,0% 88,4% 86,0% 

neslyšel/nesetkal 12,3% 14,3% 23,3% 2,2% 20,0% 44,4% 22,9% 1,8% 12,0% 16,0% 10,5% 5,6% 12,0% 30,0% 11,6% 14,0% 

Lektoři vyučují na 
mateřských školách 
ve F-M  

slyšel/setkal 92,3% 94,3% 83,3% 
100,0

% 
92,0% 

100,0
% 

82,9% 98,2% 92,0% 96,0% 
100,0

% 
100,0

% 
92,0% 75,0% 93,0% 93,0% 

neslyšel/nesetkal 7,7% 5,7% 16,7% ,0% 8,0% ,0% 17,1% 1,8% 8,0% 4,0% ,0% ,0% 8,0% 25,0% 7,0% 7,0% 
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Tab. 4 Důleţitost faktoru při výběru krouţku a postoje k šachové hře dle jednotlivých identifikačních otázek uvedené v průměrech 

  Pohlaví Věková kategorie Vzdělání Bydliště Příjem Počet dětí 
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Důležitost faktorů při výběru kroužku 
 

Cena kroužku 2,42 3,11 2,83 2,60 2,56 1,89 2,60 2,82 2,71 2,52 1,79 2,75 3,28 2,55 2,51 2,77 

Poskytnutá sleva 2,74 3,54 2,73 3,22 3,00 2,11 3,03 3,16 3,13 2,68 1,89 3,31 3,44 3,05 2,60 3,33 

Blízkost kroužku od bydliště/práce 1,98 2,14 1,57 2,29 2,16 1,67 2,00 2,13 1,91 2,44 1,58 2,22 1,76 2,50 1,81 2,21 

Dostatek parkovacích míst 3,35 3,97 3,03 3,89 3,64 4,00 3,80 3,36 3,59 3,52 3,21 3,61 4,00 3,30 3,16 3,88 

Dostupnost kroužku (autobusem, vlakem) 2,49 2,63 2,53 2,42 2,76 1,89 2,57 2,63 2,57 2,44 2,21 2,56 2,72 2,60 2,33 2,70 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícími 1,32 1,34 1,27 1,31 1,44 1,56 1,34 1,29 1,27 1,52 1,53 1,28 1,12 1,50 1,28 1,37 

Popularita organizace 2,58 2,29 2,67 2,20 2,76 1,78 2,63 2,50 2,59 2,16 1,95 2,33 2,64 3,05 2,51 2,46 

Tradice v rodině 3,66 2,60 2,90 3,47 3,44 2,44 3,00 3,61 3,27 3,36 3,21 3,75 2,52 3,50 3,00 3,51 

Možnost přijít se podívat, jak kroužek probíhá 2,34 2,03 1,73 2,42 2,48 1,56 1,91 2,54 2,24 2,20 2,32 2,50 1,88 2,10 2,00 2,40 

Nabídka dalších akcí spojených s kroužkem 2,29 1,97 1,90 2,47 2,00 1,56 2,06 2,36 2,15 2,28 2,21 2,28 2,00 2,20 1,93 2,37 

Reference známých 1,97 2,03 1,60 2,16 2,16 2,22 2,17 1,84 1,96 2,08 2,05 1,94 1,68 2,40 1,72 2,19 

Všeobecné předpoklady vyučujícího 1,20 1,40 1,13 1,24 1,48 1,44 1,23 1,27 1,24 1,36 1,16 1,33 1,20 1,35 1,23 1,30 

Atmosféra v kroužku 1,26 1,57 1,23 1,36 1,56 1,22 1,40 1,38 1,40 1,28 1,26 1,39 1,48 1,30 1,33 1,40 

Vybavenost budovy, popř. místnosti, kde se kroužek koná 2,58 2,20 2,43 2,51 2,36 1,89 2,63 2,43 2,48 2,36 2,47 2,67 2,08 2,50 2,23 2,61 

Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1,46 1,60 1,50 1,47 1,60 1,11 1,57 1,54 1,53 1,44 1,47 1,53 1,40 1,65 1,47 1,54 

Postoje k šachové hře 
 

Šachy hrají jen děti s vyšší inteligencí. 2,60 2,66 3,00 2,33 2,64 3,00 2,76 2,47 2,66 2,48 2,56 2,52 2,88 2,55 2,72 2,54 

Šachová hra má vysoké nároky na vlastnosti dětí. 1,68 1,20 1,57 1,58 1,32 1,22 1,49 1,57 1,48 1,60 1,63 1,56 1,32 1,55 1,53 1,49 

Šachová hra je nudná a nezáživná. 3,76 3,66 3,80 3,67 3,72 3,67 3,74 3,72 3,65 3,96 3,89 3,68 3,72 3,63 3,62 3,80 

Šachová hra rozvíjí velmi pozitivně schopnosti dítěte. 1,15 1,20 1,17 1,16 1,20 1,00 1,26 1,14 1,19 1,12 1,05 1,14 1,28 1,20 1,28 1,09 

Dítě nemusí chodit do šachového kroužku, aby se naučilo 
taktiku a strategii šachové hry. Naučí se je doma s pomocí 
rodičů, příbuzných, přátel. 

3,34 3,31 3,27 3,40 3,28 2,56 3,47 3,37 3,39 3,13 3,11 3,21 3,60 3,42 3,26 3,38 
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Členění otázek podle jednotlivých identifikačních skupin dle „NEKLIENTA“ 

Tab. 5 Zdroje k vyhledávání informací o zájmovém krouţku a důvody k nenavštěvování šachové krouţku dle jednotlivých identifikačních otázek 
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Zdroje k vyhledávání 
informací o zájmovém 
kroužku 

 
 

Organizace provozující zájm. 
kroužky 

 
46,0% 56,8% 44,0% 53,5% 50,0% 25,0% 49,0% 76,0% 50,9% 68,8% 37,9% 25,9% 64,7% 56,5% 50,0% 50,8% 48,6% 

Místní noviny  15,9% 21,6% 20,0% 20,9% 12,5% 16,7% 21,6% 12,0% 25,5% 6,3% 10,3% 11,1% 23,5% 21,7% 12,5% 14,3% 24,3% 
Internetové diskuse zaměřené 
na vybraný kroužek 

 
11,1% 10,8% 12,0% 7,0% 15,6% 12,5% 7,8% 16,0% 12,7% 12,5% 6,9% 18,5% 5,9% 4,3% 18,8% 11,1% 10,8% 

Internetové stránky kroužků  28,6% 27,0% 20,0% 30,2% 31,3% 25,0% 27,5% 32,0% 30,9% 31,3% 20,7% 29,6% 29,4% 21,7% 31,3% 27,0% 29,7% 
Jiné internetové stránky   9,5% 27,0% 16,0% 16,3% 15,6% 20,8% 9,8% 24,0% 20,0% 12,5% 10,3% 18,5% 11,8% 17,4% 18,8% 23,8% 2,7% 
Mateřské, základní školy  65,1% 40,5% 64,0% 60,5% 43,8% 41,7% 56,9% 68,0% 40,0% 62,5% 82,8% 63,0% 52,9% 56,5% 50,0% 49,2% 67,6% 
Rodina, přátelé, známí  47,6% 40,5% 48,0% 48,8% 37,5% 41,7% 39,2% 60,0% 43,6% 37,5% 51,7% 44,4% 47,1% 39,1% 50,0% 49,2% 37,8% 
Letáky umístěné v organizacích 
zabývající se kroužky 

 
27,0% 18,9% 24,0% 30,2% 15,6% 20,8% 27,5% 20,0% 14,5% 31,3% 37,9% 29,6% 23,5% 21,7% 18,8% 23,8% 24,3% 

Jiný zdroj  1,6% ,0% ,0% 2,3% ,0% ,0% 2,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,3% ,0% 1,6% ,0% 

Důvody k nenavštěvování 
šachové kroužku 

 
 

V blízkosti mého bydliště není 
žádný šachový kroužek 

 
25,4% 10,8% 20,0% 11,6% 31,3% 33,3% 17,6% 12,0% 7,3% 18,8% 44,8% 22,2% 17,6% 8,7% 37,5% 20,6% 18,9% 

Patří mezi finančně náročnější 
kroužky 

 
12,7% 16,2% 16,0% 7,0% 21,9% 16,7% 9,8% 20,0% 21,8% ,0% 6,9% 18,5% 2,9% 17,4% 25,0% 11,1% 18,9% 

Informace, které jsem našel(a) 
o šach. kroužku, mě nezaujaly 

 
4,8% 18,9% 12,0% 16,3% ,0% ,0% 11,8% 16,0% 16,4% ,0% 3,4% 3,7% 14,7% 17,4% ,0% 14,3% 2,7% 

Neslyšel(a) jsem žádné kladné 
reference na šachový kroužek 

 
7,9% 10,8% 8,0% 7,0% 12,5% 16,7% 9,8% ,0% 9,1% 12,5% 6,9% 14,8% 8,8% 4,3% 6,3% 12,7% 2,7% 

Nelíbil se mi přístup vedení   ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
Nikdy jsem nehledal(a) žádné 
informace a ani nepřemýšlel(a) 
o tom, že by mé dítě 
navštěvovalo šachový kroužek 

 

47,6% 32,4% 52,0% 30,2% 50,0% 54,2% 41,2% 32,0% 32,7% 68,8% 44,8% 59,3% 35,3% 39,1% 31,3% 44,4% 37,8% 

Mé dítě šachy nebaví  23,8% 43,2% 24,0% 39,5% 25,0% 25,0% 45,1% 8,0% 36,4% 25,0% 24,1% 29,6% 32,4% 39,1% 18,8% 23,8% 43,2% 
Dítě do šach. kroužku už chodí  ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Jiný důvod   11,1% 16,2% 8,0% 14,0% 15,6% ,0% 7,8% 36,0% 14,5% ,0% 17,2% 18,5% 17,6% ,0% 12,5% 17,5% 5,4% 
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ano, navštěvuje 73,0% 75,7% 72,0% 81,4% 65,6% 62,5% 84,3% 64,0% 74,5% 81,3% 69,0% 66,7% 67,6% 87,0% 81,3% 60,3% 97,3% 
ne, ale mám zájem, aby 
nějaký navštěvovalo 

27,0% 24,3% 28,0% 18,6% 34,4% 37,5% 15,7% 36,0% 25,5% 18,8% 31,0% 33,3% 32,4% 13,0% 18,8% 39,7% 2,7% 

ne, nemám zájem 
 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
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lidské schopnosti 58,7% 40,5% 56,0% 53,5% 46,9% 50,0% 54,9% 48,0% 41,8% 56,3% 69,0% 51,9% 64,7% 39,1% 43,8% 50,8% 54,1% 
hra (stolní, královská, 
společenská) 

11,1% 10,8% 8,0% 14,0% 9,4% 16,7% 11,8% 4,0% 12,7% 12,5% 6,9% 11,1% 2,9% 17,4% 18,8% 6,3% 18,9% 

BŠŠ 3,2% 10,8% 4,0% 4,7% 9,4% ,0% 3,9% 16,0% 9,1% ,0% 3,4% 3,7% 8,8% 4,3% 6,3% 7,9% 2,7% 
vybavení šachové hry 
(šachovnice) 

17,5% 21,6% 24,0% 23,3% 9,4% 20,8% 21,6% 12,0% 18,2% 25,0% 17,2% 22,2% 14,7% 26,1% 12,5% 20,6% 16,2% 

zábava 3,2% 2,7% ,0% 2,3% 6,3% ,0% 2,0% 8,0% 5,5% ,0% ,0% ,0% 2,9% ,0% 12,5% 1,6% 5,4% 
rodina ,0% 2,7% ,0% ,0% 3,1% ,0% ,0% 4,0% 1,8% ,0% ,0% 3,7% ,0% ,0% ,0% 1,6% ,0% 
jiné 6,3% 10,8% 8,0% 2,3% 15,6% 12,5% 5,9% 8,0% 10,9% 6,3% 3,4% 7,4% 5,9% 13,0% 6,3% 11,1% 2,7% 

Slyšel(a) jste o 
BŠŠ 

ano 54,0% 48,6% 36,0% 67,4% 43,8% 29,2% 52,9% 72,0% 67,3% 25,0% 37,9% 37,0% 50,0% 60,9% 68,8% 41,3% 70,3% 
ne 46,0% 51,4% 64,0% 32,6% 56,3% 70,8% 47,1% 28,0% 32,7% 75,0% 62,1% 63,0% 50,0% 39,1% 31,3% 58,7% 29,7% 

Umístění plakátů BŠŠ v 
prodejnách Inva 

slyšel/setkal 20,6% 5,6% 22,2% 6,9% 28,6% ,0% 11,1% 27,8% 18,9% ,0% 9,1% 10,0% 23,5% ,0% 27,3% 11,5% 19,2% 
neslyšel/nes
etkal 

79,4% 94,4% 77,8% 93,1% 71,4% 
100,0

% 
88,9% 72,2% 81,1% 

100,0
% 

90,9% 90,0% 76,5% 100,0% 72,7% 88,5% 80,8% 

Workshop šachové hry pro 
veřejnost pořádaný BŠŠ 

slyšel/setkal 11,8% 16,7% 11,1% 6,9% 28,6% ,0% 18,5% 11,1% 16,2% 25,0% ,0% 30,0% 5,9% 21,4% ,0% 7,7% 19,2% 
neslyšel/nes
etkal 

88,2% 83,3% 88,9% 93,1% 71,4% 
100,0

% 
81,5% 88,9% 83,8% 75,0% 100,0% 70,0% 94,1% 78,6% 

100,0
% 

92,3% 80,8% 

Spolupráce se zahraničními 
šachovými školami 

slyšel/setkal 44,1% 61,1% 22,2% 55,2% 57,1% 14,3% 48,1% 66,7% 54,1% 25,0% 45,5% 50,0% 47,1% 50,0% 54,5% 46,2% 53,8% 
neslyšel/nes
etkal 

55,9% 38,9% 77,8% 44,8% 42,9% 85,7% 51,9% 33,3% 45,9% 75,0% 54,5% 50,0% 52,9% 50,0% 45,5% 53,8% 46,2% 

Krátké šachové zprávy ve 
Zpravodaji F-M 

slyšel/setkal 70,6% 66,7% 77,8% 62,1% 78,6% 14,3% 74,1% 83,3% 81,1% 75,0% 27,3% 70,0% 76,5% 64,3% 63,6% 57,7% 80,8% 
neslyšel/nes
etkal 

29,4% 33,3% 22,2% 37,9% 21,4% 85,7% 25,9% 16,7% 18,9% 25,0% 72,7% 30,0% 23,5% 35,7% 36,4% 42,3% 19,2% 

Maskot Frymík v podobě 
šachové figurky věže 

slyšel/setkal 85,3% 33,3% 77,8% 58,6% 78,6% 71,4% 51,9% 88,9% 67,6% ,0% 90,9% 60,0% 88,2% 50,0% 63,6% 65,4% 69,2% 
neslyšel/nes
etkal 

14,7% 66,7% 22,2% 41,4% 21,4% 28,6% 48,1% 11,1% 32,4% 
100,0

% 
9,1% 40,0% 11,8% 50,0% 36,4% 34,6% 30,8% 

Pořádání ojedinělého 
turnaje v ČR  

slyšel/setkal 64,7% 66,7% 77,8% 55,2% 78,6% 28,6% 55,6% 94,4% 73,0% 50,0% 45,5% 80,0% 88,2% 35,7% 54,5% 65,4% 65,4% 
neslyšel/nes
etkal 

35,3% 33,3% 22,2% 44,8% 21,4% 71,4% 44,4% 5,6% 27,0% 50,0% 54,5% 20,0% 11,8% 64,3% 45,5% 34,6% 34,6% 

Je nejúspěšnější šachovou 
školou v České republice 

slyšel/setkal 61,8% 72,2% 44,4% 58,6% 92,9% 71,4% 63,0% 66,7% 70,3% 25,0% 63,6% 90,0% 58,8% 50,0% 72,7% 73,1% 57,7% 
neslyšel/nes
etkal 

38,2% 27,8% 55,6% 41,4% 7,1% 28,6% 37,0% 33,3% 29,7% 75,0% 36,4% 10,0% 41,2% 50,0% 27,3% 26,9% 42,3% 

Lektoři vyučují na 
mateřských školách ve F-M  

slyšel/setkal 85,3% 88,9% 100,0 82,8% 85,7% 57,1% 88,9% 94,4% 91,9% 75,0% 72,7% 70,0% 100,0 92,9% 72,7% 84,6% 88,5% 

neslyšel/nes
etkal 

14,7% 11,1% ,0% 17,2% 14,3% 42,9% 11,1% 5,6% 8,1% 25,0% 27,3% 30,0% ,0% 7,1% 27,3% 15,4% 11,5% 
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Tab. 6 Navštěvování zájmového krouţku, povědomí o šachové hře, setkání s BŠŠ a znalost „neklientů“ o BŠŠ dle všech identifikačních otázek 



 

 

Tab. 7 Důleţitost faktorů při výběru krouţku a postoje k šachové hře dle jednotlivých identifikačních otázek uvedené v průměrech 

 

  Pohlaví Věková kategorie Vzdělání Bydliště  Příjem Počet dětí 
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Důležitost faktorů při výběru kroužku 
 

Cena kroužku 1,95 2,43 2,00 2,09 2,28 1,83 2,27 2,12 2,16 2,44 1,90 1,96 2,21 2,30 2,00 2,13 2,14 

Poskytnutá sleva 3,08 2,95 2,88 3,05 3,13 2,88 2,98 3,28 2,80 3,50 3,21 2,30 3,50 2,78 3,63 2,76 3,49 

Blízkost kroužku od bydliště/práce 1,79 2,27 1,64 2,00 2,19 1,83 1,84 2,36 2,20 1,88 1,59 2,04 1,88 2,22 1,69 2,06 1,81 

Dostatek parkovacích míst 3,71 3,73 3,72 3,74 3,69 3,92 3,71 3,56 3,51 3,69 4,14 3,63 3,94 3,65 3,50 3,71 3,73 

Dostupnost kroužku (autobusem, vlakem) 2,00 2,89 1,84 2,53 2,44 2,21 2,39 2,32 2,45 2,31 2,10 2,15 2,50 2,39 2,19 2,49 2,05 

Komunikace mezi rodičem a vyučujícími 1,87 2,03 1,48 1,98 2,22 2,08 1,90 1,84 1,85 1,88 2,10 1,59 2,18 1,91 2,00 1,81 2,14 

Popularita organizace 2,62 2,68 2,48 2,47 3,00 2,83 2,57 2,60 2,58 2,88 2,62 2,70 2,71 2,30 2,88 2,52 2,84 

Tradice v rodině 3,33 3,27 2,96 3,37 3,50 3,50 3,16 3,44 3,11 4,19 3,21 2,89 3,56 3,30 3,50 3,24 3,43 

Možnost přijít se podívat, jak kroužek probíhá 2,29 2,22 2,20 2,21 2,38 2,42 2,22 2,20 1,98 2,63 2,59 2,33 2,56 1,87 2,06 2,21 2,35 

Nabídka dalších akcí spojených s kroužkem 2,79 2,38 2,48 2,51 2,94 2,63 2,39 3,16 2,45 2,81 2,90 2,70 2,68 2,35 2,88 2,65 2,62 

Reference známých 2,24 2,08 2,04 2,07 2,44 2,63 2,12 1,88 1,96 2,25 2,55 2,07 2,41 1,78 2,44 2,05 2,41 

Všeobecné předpoklady vyučujícího 1,60 1,62 1,52 1,56 1,75 1,83 1,47 1,68 1,62 1,50 1,66 1,63 1,65 1,39 1,81 1,60 1,62 

Atmosféra v kroužku 1,54 1,43 1,56 1,37 1,63 1,71 1,39 1,52 1,49 1,63 1,45 1,74 1,62 1,22 1,25 1,59 1,35 

Vybavenost budovy, popř. místnosti, kde se kroužek koná 2,22 2,32 2,32 2,33 2,13 2,21 2,25 2,32 2,25 2,25 2,28 2,11 2,44 2,35 2,00 2,16 2,43 

Rychlost vyřizování vzniklých problémů 1,73 1,86 1,64 1,86 1,78 1,71 1,67 2,08 1,78 1,63 1,86 1,74 1,97 1,70 1,56 1,75 1,84 

Postoje k šachové hře 
 

Šachy hrají jen děti s vyšší inteligencí. 2,62 2,89 2,84 2,72 2,63 2,63 2,98 2,28 3,09 2,19 2,31 2,41 2,91 2,74 2,81 2,63 2,86 

Šachová hra má vysoké nároky na vlastnosti dětí. 1,62 1,54 1,40 1,67 1,63 1,54 1,65 1,52 1,67 1,69 1,38 1,15 1,47 1,96 2,06 1,58 1,42 

Šachová hra je nudná a nezáživná. 3,32 3,43 3,44 3,47 3,16 2,88 3,57 3,40 3,58 3,38 2,93 3,15 3,41 3,57 3,31 3,34 3,36 

Šachová hra rozvíjí velmi pozitivně schopnosti dítěte. 1,57 1,81 1,52 1,72 1,69 1,71 1,71 1,52 1,55 1,69 1,86 1,96 1,74 1,48 1,25 1,64 1,75 

Dítě nemusí chodit do šachového kroužku, aby se naučilo 
taktiku a strategii šachové hry. Naučí se je doma s 
pomocí rodičů, příbuzných, přátel. 

2,94 2,70 2,68 2,93 2,88 2,83 2,80 2,96 2,82 3,13 2,76 2,96 2,59 2,96 3,06 2,85 2,78 
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