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„Tělo nechť každodenní své hýbání má “
Jan Amos Komenský

Úvod
V současné době se klade důraz na zdravý životní styl, kde je pravidelná
pohybová aktivita samozřejmostí. Pravidelnost by se měla dodržovat i v jiných
oblastech našeho života. Je velice důležitá ve stravování, pitném režimu, spánku
i odpočinku. Dodržování těchto zásad vede ke zkvalitnění života a přispívá ke
zdravému životnímu stylu. Pomocí zdravého životního stylu zlepšíme jak fyzický,
tak psychický stav člověka a předejdeme zejména řadě nemocí a civilizačních
chorob.
Fitness centrum, kde budeme provádět analýzu provozu a následnou
inovaci služeb leží na velice strategickém místě a má tak obrovský potenciál být
sportovním centrem pro všechny. Tak, aby každý bez rozdílu věku či pohlaví
našel takovou pohybovou aktivitu, jež ho bude naplňovat a zároveň pro něj bude
přínosem ke zlepšení kvality života.
Téma diplomové práce jsem si vybrala proto, jelikož v tomto fitness centru
působím jako lektor a mám možnost sledovat vývoj centra, návštěvnost
jednotlivých hodin, sálů a dalších služeb, které dle mého mínění nejsou zcela
dobré.
Cílem diplomové práce, jak je i v názvu uvedeno, je důsledná analýza
provozu fitness centra a následná inovace nabídky služeb. Fitness centrum nabízí
několik rozdílných služeb. Každou současnou nabízenou službu důkladně
analyzujeme nejen pomocí dotazníkového šetření a následně dojde k doporučení
nové strategie včetně doporučení nových služeb a produktů v oblasti fitness,
o které mají stávající klienti zájem a které by mohly do fitness centra přivést nové
klienty. Diplomová práce by měla být přínosem pro fitness centrum především
v uceleném systému marketingové strategie v oblasti služeb fitness centra, na
základě které, by se fitness centrum mohlo v budoucnu stát atraktivním
sportovním centrem pro širokou veřejnost.
V teoretické části diplomové práce se zaměříme na vysvětlení pojmů
fitness a fitness centrum, na jednotlivé způsoby založení fitness centra, možnosti
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nabídky fitness centra, historii a vývoj fitness center, jak vypadají fitness centra
v dnešní podobě, organizaci a řízení fitness center, vývoj a definici marketingu,
marketingové prostředí, marketingové situační analýzy a metody atd.
V praktické části diplomové práce představíme fitness centrum, kde
budeme analýzu provádět, poté přejdeme k marketingovému řízení fitness centra,
situační analýze fitness centra až samotné analýze služeb fitness centra. Na
základě dotazníkového šetření provedeme ve fitness centru průzkum služeb
a následně vytvoříme marketingovou strategii, doporučení a inovaci nabídky
služeb stávajícího fitness centra.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1. Vysvětlení pojmu fitness a fitness centrum
Význam slova fitness přeložíme jako určený pro posilování a udržování
tělesné kondice, tělesná a duševní zdatnost, svěžest. Fitness centrum jako
středisko vybavené pomůckami pro posilování a cvičení k udržování tělesné
kondice (Kraus, 2006, p. 245).
Základní filozofií fitness je dosažení stavu, odpovídajícího starořeckému
pojmu „kalokagathia˝, což znamená soulad fyzické a duševní krásy. Tato idea
byla mimochodem původním mottem starověkých olympijských her. Za první
republiky (v podstatě až do současnosti) tomuto výrazu odpovídalo sokolské heslo
„ve zdravém těle zdravý duch˝ (Fořt, 2005, p. 15).
Pojem fitness podobně jako v mnoha dalších zemích, tak i u nás „zlidověl“
a je používán v různých významech. Označení slouží stejně tak pro vrcholový
sport, jako pro každodenní cvičení běžných lidí. Pro mnoho lidí znamená fitness
ukázku nejvyšších pohybových schopností v tělocvičně, pro jiné zase vzhled
jejich těla. Fitness ovlivňuje téměř každý aspekt našeho života (zdraví, sexuální
život, výběr zaměstnání, zvládání stresových situací, výběr sportu, výběr přátel
atd.). Ovlivňuje i délku života, jeho kvalitu a životní spokojenost. [1]
S tím je spojený i současný trend zdravého životního stylu, kdy většina
z nás dbá o své zdraví a uvědomuje si, jak důležité je mít vyrovnané fyzické
a duševní zdraví.
Fitness jako sport může být spojován s cvičením v tělocvičně bez zátěže
(např. strečink, aerobik), ale i cvičení v posilovně či cvičení s různými přístroji,
např. spinning apod. Fitness cvičení může být jak individuální tak skupinovou
záležitostí.
V rámci fitness se začaly uplatňovat tzv. kombinované činnosti –
posilování, aerobik, běh, jóga, strečink a další. Převážná většina lidí projevuje
zájem o aktivity, které nemají soutěžní charakter, jsou méně stresové a hlučné.

[1]

(http://is.muni.cz/th/102268/fsps_m/Diplomka_final_4.txt)
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Lidé si chtějí zlepšit zdraví a fyzickou kondici či udržet pružnost, zbavit se stresu,
snížit riziko srdečních a oběhových onemocnění. V neposlední řadě chtějí mít
dobrý vzhled a správné držení těla. Pro jiné je zas důležité mít možnost sportovat
mezi lidmi stejných zájmů a navázat s nimi přátelské vztahy. Fitness aktivity
přesahují rámec fyziologicko-anatomického aspektu a zahrnují i psychologický
a sociální prvek (umožňují všímat si okolí, poslouchat zvuky, naslouchat druhým,
navázat rozhovor atd.). Důležité je, aby člověk měl z pohybové aktivity potěšení.
Aktivity, které jsou pro jedince nepříjemné a nepohodlné, mohou sice být jeho
tělu prospěšné, ale navozují psychickou nepohodu, působí rušivě a vyvolávají tak
stres. Přesto se i mezi příznivci fitness vyskytují cvičenci, kteří vyznávají trénink
vysoké intenzity. Zejména mezi kulturisty a návštěvníky posiloven je hodně
příznivců nekompromisního tréninku. [2]
Fitness centra jsou místem, kde se všechny fitness aktivity provozují ať už
ve speciálních sálech pro spinning, schwinn cycling, aerobic, rowing či kurtech
nebo posilovnách.

1.2. Možnosti založení fitness centra
Fitness centrum můžeme založit jako fyzická či právnická osoba na
základě živnostenského listu, jako právnická osoba formou obchodní společnost
nebo jako fyzická či právnická osoba pomocí občanského sdružení.

1.2.1. Živnostenské podnikání
Živnostenské podnikání upravuje zákon číslo 455/1991 Sb.
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,
na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených
živnostenským zákonem.
Živnost může provozovat osoba fyzická nebo právnická, která splní
podmínky pro podnikání stanovené živnostenským zákonem. Všeobecnými
podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: dosažení věku 18let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, předložení dokladu o tom, že

[2]

http://is.muni.cz/th/102268/fsps_m/Diplomka_final_4.txt
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fyzická osoba na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá vůči
územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
(Švarc, 2005, p. 35-42).
Zvláštní podmínky provozování živnosti nemusí být splněny u všech
druhů živností, ale jen tam, kde to stanoví zákon. Jedná se konkrétně o živnosti
řemeslné, živnosti vázané a živnosti koncesované. Zvláštní podmínky se
nevyžadují a živností volných (Švarc, 2005, p. 35-42).
Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná (např. praxe)
nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy
vyžadují (Švarc, 2005, p. 35-42).
Živnosti dělíme na ohlašovací (řemeslné, volné, vázané) a koncesované
živnosti (Švarc, 2005, p. 35-42).
Živnost volná obsahuje živnosti, které opravňují k výkonu činností, pro
jejichž provozování zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
nevyžaduje prokazování odborné či jiné způsobilosti. Živnost volná a obory
činností, které náleží do živnosti volné, obsahuje příloha č. 4 k živnostenskému
zákonu. [3] Pro možnost podnikání a provozu fitness centra bychom zvolili činnost
s názvem ˶Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovních činností˝. [4]
Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2
Živnostenského zákon, resp. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat
odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným
uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

[5]

Jako

předmět podnikání můžeme v tomto typu živnosti využít vázanou živnost

[3]

www.xn--ivnosti-cxb.eu/zivnosti-volne/

[4]

www.zakonycr.cz/seznamy/455-1991-sb-zakon-o-zivnostenskem-podnikani-%28zivnostensky-

zakon%29.html
[5]

http://www.xn--ivnosti-cxb.eu/zivnosti-vazane/
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s názvem „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ...˝ (oblast
je vždy ještě konkrétně specifikovaná např. v oblasti fitness). [6]
Řemeslné živnosti jsou živnosti, které upravuje příloha č. 1 zákona
o živnostenském podnikání. Jsou to živnosti, pro jejichž provozování je třeba
splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem a nezbytnou odbornou
způsobilost k jednotlivým živnostem (vzdělání, praxe, atp).

[7]

Zde bychom pro

možnost založení fitness centra nevyužili žádnou z živností.
Koncesované živnosti lze provozovat na základě udělené státního povolení
(koncese). Pro získání koncese je nutné prokázat odbornou způsobilost
a v některých případech splnit případné další podmínky. Jedná se o, možno říci,
nejsložitější formu získání živnostenského oprávnění. Na rozdíl od živností
ohlašovacích (volné, řemeslné, vázané) je nutné získat souhlas státního orgánu
o podnikání v oborech, které vymezuje živnostenský zákon.

[8]

I u tohoto typu

živnosti nepoužije pro naše účely žádnou z nabízených možností živností.
Oprávněním provozovat živnost se rozumí živnostenské oprávnění. Toto
oprávnění vzniká u ohlašovacích živností dnem ohlášení, splňuje-li ohlašovatel
náležitosti stanovené zákonem pro ohlášení a podmínky pro provozování živnosti.
Toto však neplatí pro právnické osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku.
U těchto osob vzniká oprávnění podnikat (oprávnění provozovat živnost) až
zápisem dané živnosti do obchodního rejstříku. U koncesovaných živností vzniká
oprávnění podnikat dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Pro
právnické osoby platí stejná úprava jako u ohlašovacích živností (Švarc, 2005,
p. 46).
Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list nebo koncesní
listina (Švarc, 2005, p.46).

[6]

www.zakonycr.cz/seznamy/455-1991-sb-zakon-o-zivnostenskem-podnikani-%28zivnostensky-

zakon%29.html
[7]

www.xn--ivnosti-cxb.eu/zivnosti-remeslne/

[8]

www.xn--ivnosti-cxb.eu/zivnosti-koncesovane/
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1.2.2. Obchodní společnosti
Obchodní společnost je nejčastější právní forma, ve které se provozuje
podnikatelská činnost. Zákon ji vymezuje jako právnickou osobu založenou za
účelem

podnikání.

Obchodní

společnosti

umožňují

spojení

kapitálu

a podnikatelských schopností více osob a snižují podnikatelské riziko (Švarc,
2005, p. 73).
Formy obchodních společností, které obchodní zákoník upravuje, jsou:
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské
zájmové sdružení (Švarc, 2005, p. 73). Dále obchodní společnosti můžeme dělit
na osobní a kapitálové společnosti.
Vymezení znaků osobních a kapitálových obchodních společností
nevyplývá ze zákona, ale je definováno teoreticky.
Osobní společnosti jsou ty, v nichž převažuje osobní prvek nad prvkem
majetkovým, podstatná je v nich osoba společníka, méně podstatná je již jeho
majetková účast na společnosti. Tyto společnosti neexistují samozřejmě
v krystalicky čisté podobě, ale převažující rysy jejich vnitřního uspořádání
a postavení společníků dovolují jejich zařazení do této skupiny. Do této skupiny
lze zařadit veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost. [9]
Osobní obchodní společnosti se vyznačují těmito znaky: [10]
Základní kapitál obchodní společnosti ani vklad společníka do základního

-

kapitálu nejsou povinné, společnost může vzniknout i bez vkladů a základního
kapitálu, povinnost vkladu může vyplývat toliko ze společenské smlouvy.
Vklad ani základní kapitál se nezapisují do obchodního rejstříku a zákon pro
ně nestanoví povinná minima ani postupy při zvyšování a snižování.
Společníci jsou povinni účastnit se osobně na činnosti společnosti, společnost

-

je vázána na jejich osoby, pokud by došlo k zániku účasti společníka na

[9]

www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=ob_183.htm

[10]

www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=ob_183.htm
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společnosti (např. smrtí či výpovědí společníka), má to zpravidla za následek
zrušení společnosti.
-

Společníci ručí za závazky společnosti neomezeně (Ručení za závazky
obchodní společnosti).

-

Společnost je řízena a kontrolována společníky samotnými, soustava orgánů,
které by ji spravovaly, se nevytváří.

-

Společníci mají právo ze společnosti vystoupit na základě vlastních
jednostranných úkonů (výpověď). Pokud tento úkon nevede ke zrušení
společnosti, mají nárok na vrácení svých vkladů ve formě vypořádacího
podílu - vypořádací podíl v obchodní společnosti
Kapitálové obchodní společnosti jsou ty, u nichž převažuje prvek

majetkový nad prvkem osobním, podstatný je tedy majetkový vklad společníka do
základního kapitálu obchodní společnosti, nikoli osoba společníka. Do této
skupiny lze zařadit společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. [11]
Kapitálové obchodní společnosti se vyznačují těmito znaky: [12]
-

Vklad a základní kapitál jsou povinné, společnost nemůže vzniknout, aniž by
byla upravena povinnost společníků splatit vklady, výše vkladů i základního
kapitálu se zapisují do obchodního rejstříku a zákon stanoví jejich minimální
rozsah, způsob zvyšování a snižování základního kapitálu (Zvýšení
základního kapitálu, Snížení základního kapitálu) i rozsah, v němž musí být
vklad splacen před vznikem obchodní společnosti.

-

Společníci jsou povinni zavázat se k poskytnutí vkladu a vklad splatit, sami se
však osobně na činnosti společnosti již podílet nemusí.

-

Ručení společníků za závazky společnosti je za trvání společnosti omezené,
popř. žádné.

-

Společnost je řízena pomocí soustavy orgánů, kterou upravuje zákon,
společníci zpravidla konstituují svým rozhodnutím (volba na valné hromadě)
výkonné a kontrolní orgány společnosti, sami však v nich nemusí pracovat.

[11]

www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&refresh=yes&levelid=ob_069.htm

[12]

www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&refresh=yes&levelid=ob_069.htm
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-

Společníci nemohou ze společnosti jednostranně vystoupit ani žádat za trvání
společnosti vrácení svých vkladů.

-

Trvání a existence společnosti je nezávislá na konkrétních osobách
společníků.
K založení

osobních

obchodních

společností

dochází

uzavřením

společenské smlouvy. Společenská smlouva musí mít písemnou formu a musí být
podepsaná všemi společníky. Pravost podpisů společníků na společenské smlouvě
musí být úředně ověřena (Švarc, 2005, p. 81).
Zakladatelské

dokumenty kapitálových

společností

(u

společnosti

s ručením omezeným společenská smlouva nebo, zakládá-li společnost pouze
jedna osoba, zakladatelská listina, u akciové společnosti zakladatelská smlouva,
popř. zakladatelská listina a stanovy) musí mít vždy formu notářského zápisu
(Švarc, 2005, p. 81).
Obsahové

náležitosti

zakladatelských

dokumentů

jsou

upraveny

u jednotlivých právních forem obchodních společností v Obchodním zákoníku
č.513/1991 Sb. (Švarc, 2005, p. 81).
Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

1.2.3. Občanské sdružení
Občanské sdružení je nejtypičtější formou pro založení sportovního klubu
(Pavlík, 2012, p. 125).
Zpravidla se jedná o sdružení fyzických nebo právnických osob za účelem
dosahování a ochrany společného zájmu. Podmínkou je, že se jedná
o nenáboženské, nepolitické a nepodnikatelské sdružení, které svojí činností
nepopírá nebo neomezuje osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich
národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání
a sociální postavení. Sdružení jsou právnickými osobami. Jejich členy mohou být
jak fyzické osoby, tak i právnické osoby s výjimkou obcí. Zakládání a provoz
občanského sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. [13]

[13]

www.mvcr.cz/soubor/manual-sdruzeni-pdf.aspx
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Sdružení mohou založit nejméně tři občané ČR, z nichž alespoň jeden je
starší 18 let. Tito vytvoří tzv. přípravný výbor, který vypracuje stanovy sdružení
a podá návrh na registraci. Občanské sdružení vzniká registrací na Ministerstvu
vnitra České republiky, kam podávají zakladatelé návrh na registraci. Ten musí
podle výše uvedeného zákona obsahovat:
-

podpisy členů přípravného výboru,

-

jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob,

-

označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání
jménem výboru,

-

text stanov ve dvou vyhotoveních, [14]

1.3. Historie a vývoj fitness center
Ve starověké civilizaci začala být spojována fyzická aktivita se stavem
well being („dobře se cítit“). V Čině byla tato myšlenka podporována
filozofickým učením Konfucia, které kromě zdravého stavu mysli zdůrazňovalo
potřebu pohybu jako prevenci různých nemocí. Stejně je to pojímáno v Indii, kde
v této době vzniká jóga. [15]
V antice se tělesná cvičení provozovaly pod určitým sociálním aspektem.
V Řecku a Římě se rozlišovalo mezi gymnastikou a atletikou. Pod pojmem
gymnastika se rozuměla spousta vědění, které pocházelo od gymnastů, učitelů
a trenérů tělesných cvičení, při výchově a přípravě na soutěžení.

[16]

Dalším

místem pro předvedení tělesné zdatnosti se stávají právě vznikající Olympijské
hry, které v důsledku představují další příčinu sportovního tréninku. Nešlo pouze
o udržování fyzické kondice, ale pohyb jako takový byl důležitý pro psychickou
a duševní vyrovnanost. Tento hlavní důvod se objevil a ovlivňoval názory ještě
jednou o pár století později, v době renesance. [17]

[14]

www.mvcr.cz/soubor/manual-sdruzeni-pdf.aspx

[15]

http://is.muni.cz/th/102377/fsps_m/DP_Osobni_trener.pdf

[16]

http://telesna-vychova.studentske.eu/2008/03/historie-fitness-wellness.html

[17]

http://is.muni.cz/th/102377/fsps_m/DP_Osobni_trener.pdf
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Rozvoj moderního fitness jako volnočasové aktivity ať už v Evropě nebo
na americkém kontinentě souvisí se změnou životního stylu s důrazem na rozvoj
pohybu koncem 19. začátek 20. století. Postupně tedy vznikaly první lázně
a tělocvičny. Začaly se, nejprve v sanatoriích, objevovat i první posilovací
přístroje typu rotoped nebo veslařský trenažer. Časopisy jako „Síla a krása“
(Kraft und Schönheit), které v té době vycházely, fitness proslavily. [18]
Ve 20. letech 20. století a v době hospodářské krize začal americký
kulturista LaLanne vyvíjet fitness programy a nářadí, které daly základ dnešní
podobě posilovaní ve fitcentrech. I když byly jeho myšlenky v té době bizarní,
jsou dodnes považovány za zlomové a on sám je považován za „kmotra fitness“.
První fitness centrum moderního typu otevřel v roce 1936 již zmíněný LaLanne
v San Franciscu. LaLanne vymyslel první stroj na posilovaní nohou a kladku na
zesilení rukou. [19]
V 60. letech 20. stoleti vznikl pojem aerobik a móda fitness a zdravého
životního stylu, pojaté v dnešním slova smyslu, se mohla rozvinout. Za tím stál
americký lékař Cooper. Cooperova nová teorie se zaměřila na aerobní pohyb a tím
i na prevenci nemoci a stresu. Doplnil silový trénink aerobním v podobě, jak tuto
kombinaci známe dodnes. Cooper je považován za moderního zakladatele fitness.
O deset let později pak byla zdůrazněna nutnost pravidelností. [20]
Kolébkou klubového členství byla Anglie. Do Evropy však přišlo ve formě
fitness a wellness stejně jako většina trendů z Ameriky někdy v 70. letech. Nešlo
ani tak o výsledek přání klientů a zákazníků, jako si ho vynutila ekonomická
nutnost a bouřlivý rozvoj fitness v 80. letech. Od té doby, kdy stačilo si
pronajmout tělocvičnu, přinést si magnetofon a provozovat tehdy tzv.
muzikogymnastiku, předchůdce dnešního aerobiku. Náklady, které jste s tím měli,
se skládaly jen z pronájmu sálu, minimálního honoráře pro instruktora a pořízení
přenosného magnetofonu. [21]

[18]

http://is.muni.cz/th/102377/fsps_m/DP_Osobni_trener.pdf

[19]

http://is.muni.cz/th/102377/fsps_m/DP_Osobni_trener.pdf

[20]

http://is.muni.cz/th/102377/fsps_m/DP_Osobni_trener.pdf

[21]

http://telesna-vychova.studentske.eu/2008/03/historie-fitness-wellness.html
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V 80. letech bylo však nutné přejít na klubové členství, protože náklady na
organizaci různých hodin pro různé věkové skupiny a náklady na posilovací stroje
rostly. Stroje začaly pomalu odpovídat zdravotním požadavkům a staly se
nákladnějšími. Sokolská tradice se ukázala jako nedostačující, bylo potřeba razit
trend: „přijďte v jakoukoli dobu, jsme tu pro vás.“ Aby tento trend bylo možné
udržet celoročně, bylo jasné, že příjmy provozovatele musí být pravidelné, hlavně
pak v létě, kdy lidé celkem oprávněně vyhledávají pohyb ve volné přírodě.
Provozovatelé prvních klubů začali pociťovat potřebu pravidelného zdroje příjmů,
aby mohl pokrýt své náklady, rozvíjet cvičící park, honorovat instruktory
a obměňovat organizační bázi klubu. Tak se začalo platit formální zápisné
a pravidelné měsíční příspěvky, většinou na půl roku nebo na rok dopředu. [22]
Právě klubové členství a placení poměrně vysokých příspěvků umožnilo
v 80. letech vznik fitness paláců či domů, zaměřených pouze na fitness. Tento
trend současně koresponduje s vlnou wellness. [23]
Pojem wellness je bezpochyby fenoménem dnešní doby a služby wellness
jsou důležitou součástí nabídky hotelů, lázeňských zařízení a relaxačních center.
Můžeme ho chápat jako synonymum zdravého životního stylu. Odborníci
o wellness mluví jako o kultuře těla, duše a mysli. Současné pojetí wellness
vychází z řeckého ideálu kalokagathia – tedy harmonie krásného těla (řecky
„kalós“) a dobrého ducha (řecky „agáthos“). Slovo wellness vzniklo ze spojení
anglických slov: wellbeing a fitness a jeho volný překlad znamená „být v pohodě
a fit“ nebo „dobré zdraví“. Na zdraví je však nahlíženo jako na komplexní
fyzickou, sociální a duševní pohodu a nejen jako na absenci nemoci. V rámci
tohoto vymezení se wellness člení na jednotlivé dílčí součásti, které jsou
i základním předpokladem wellness životního stylu. Jedná se o: tělesnou krásu
a zdatnost, pozitivní přístup k životu, zdravou výživu, osobní návyky a vnitřní
rovnováhu. Wellness tedy znamená nejen být zdravý, ale i cítit se tak v co
nejvyšší možné míře. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu života. Aby bylo dosaženo
wellness, musí být optimalizovány fyzické, emocionální, mentální, spirituální

[22]

http://telesna-vychova.studentske.eu/2008/03/historie-fitness-wellness.html

[23]

http://telesna-vychova.studentske.eu/2008/03/historie-fitness-wellness.html
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a sociální podmínky člověka. Tyto složky se vzájemně ovlivňují a pro dosažení co
nejvyšší kvality života je nutné je chápat jako komplex (Poděbradský, 2008, p. 7).

1.4. Současný trend fitness center
Dnešní fitness centra jsou vybavena stále dokonalejšími stroji a nezřídka
jsou součástí „wellness komplexu“ zahrnujícího kromě klasické posilovny
i např. relaxační bazén, vířivku, solárium, saunový svět, masáže, saunu, solárium
apod.
Dle Thorna (1998) můžeme dnešní fitness centra dělit do dvou základních
typů:
- Fitness centrum se základním, obecným vybavením, jako jsou činky, základní
posilovací stroje.
- Fitness centrum vyšší třídy, kde nalezneme větší výběr posilovacích strojů
a dále solárium, masáže, saunu, vířivku a další služby [24]

1.5. Možnosti nabídky služeb ve fitness centrech
1.5.1. Sportovní služby
Do sportovních služeb ve fitness centrech můžeme zahrnout samotné
cvičení na fitness strojích či cvičení s osobním trenérem fitness s využitím činek
a strojů.
Do sálových aktivit řadíme celou řadu sportovních služeb a to zejména:
Aerobic - je kondiční cvičení při hudbě, které je zaměřené na rozvoj
kardiovaskulárního systému a na zvýšení úrovně vytrvalosti a tělesné zdatnosti.
Jak už samotný název napovídá, jedná se o aerobní formu cvičení, kdy je cvičení
vykonáváno středně vysokou intenzitou (tedy bez vzniku kyslíkového dluhu).
Aerobic má několik variant např. kick-box- aerobic (kombinuje prvky kickboxu
a aerobicu), dance aerobic (choreografie jsou zaměřené více tanečně), aqua
aerobic (jedná se o provádění cviků ve vodě, používají se různé pomůcky, které

[24]

http://is.muni.cz/th/102377/fsps_m/DP_Osobni_trener.pdf
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napomáhají zapojit všechny svaly), step aerobic (při choreografiích či posilování
se hojně využívá stepper). [25]
Port de Bras® - je cvičení z řady Body and Mind, které vede k uvolnění
mysli i těla. Cvičební lekce se obvykle skládá z aktivní části - cvičení s prvky
tance, klasického posilování a nakonec následuje relaxační část. Port De Bras
vychází z klasického tance a baletu, proto si na své přijdou zejména ti, kteří chtějí
u cvičení vypadat elegantně. [26]
Bodystyling - pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu. Trénink
se soustřeďuje na formování svalů celého těla, můžete se ovšem zaměřit pouze na
problémové partie – stehna, hýždě a břišní svaly. Bodystyling je kombinace
klasického aerobiku, který slouží k zahřátí celého těla, a posilování. Tempo se
střídá podle toho, které svalové skupiny zrovna procvičujeme, přičemž byste měli
periodicky střídat svaly horních a dolních končetin, aby nedošlo k jejich přetížení.
Cvičením se zpevňuje a formuje celé tělo (a zejména problémové partie), dochází
také k protažení a posílení těla. Výhodou je, že je vhodný pro jedince různého
věku s různou kondicí a působí jako odreagování. Při cvičení se používá náčiní –
například posilovací gumičky, činky a tyče, naopak se ale nemusíte učit složité
choreografie. [27]
Jóga – je praktická filosofie nikoli náboženství. Slovo „jóga˝ pochází se
sanskrtského slova „yug˝ znamenající spojení jho nebo jednotu. Je to tradiční
indická filozofie, která zahrnuje spojení fyzického a duchovního k dosažení pocitu
blaha. Tato syntéza a nerozlučnost těla a mysli vede k lepšímu spojení vědomí
jednotlivce. Při cvičení jógy je tělo spojeno s pohybem, myslí a dechem, aby se
navodil pocit rovnováhy, relaxace a harmonie. Pomocí cvičení těla a mysli se
člověk učí v sobě probouzet každou buňku. Cvičení pozic (asán) zlepšuje různé
nemoci, posiluje a tonizuje svaly a rozvíjí flexibilitu. Různé pohyby v pozicích
mají za následek prokrvení, vyživení a očištění nejzazších částí těla.

[25]

http://ocviceni.fitweb.cz/aerobic-a4.html

[26]

http://ocviceni.fitweb.cz/port-de-bras-a201.html

[27]

http://ocviceni.fitweb.cz/bodystyling-a7.html
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Z psychologického hlediska jóga zlepšuje pocit vyrovnanosti, klidu a spokojenosti
(F.B.Freedman et all, 2009, p.12).
Pilates - cvičení pilates vzniklo na začátku 20. století a dnes je jednou
z nejoblíbenějších sportovních aktivit, která stále získává nové příznivce. Pilates
má protahovat a posilovat celé tělo. Důraz se u pilates klade na správné dýchání,
soustředění a precizní provedení cviků. [28]
Jogalates (nebo i Yogalates) - je nový cvičební styl, který kombinuje
tisíciletími prověřenou jógu a desetiletí oblíbený Pilates. Jogalates se zaměřuje na
posílení středu těla, zlepšení stability bederní páteře a dosažení pružného, ale
zároveň silného těla. [29]
Zdravotní cvičení - je vyhledáváno zejména těmi, kdo mají problémy
s určitými partiemi - nejčastěji jsou to záda. Zdravotní cvičení pomáhá obnovovat
správné držení těla a rovnováhu. Cvičení na záda se provádí v tělocvičnách či
sálech, většinou se nepotřebuje ani žádné speciální zařízení či nářadí. [30]
Bosu - je druh cvičení, ke kterému se používá speciální pomůcka nazývaná
Bosu balance trainer. Vypadá jako půlka míče a při cvičení lze použít obě strany
polokoule, z čehož také vznikl celý název cvičení sestávající se z prvních písmen
slov \"Both Sides Up\". Při bosu se trénuje stabilita, rovnováha a zpevňuje se tělo.
[31]

Zumba® - je fitness program, který kombinuje aerobní cvičení s prvky
latinsko-amerických tanců. Je vhodná pro každého, bez ohledu na věk a taneční
úroveň. Zumba je zábavná, jednoduchá a efektivní. [32]
Fitbox® - je jednou z nejmodernějších novinek v oblasti fitness. Jedná se
o aerobní pohybovou aktivitu vhodnou pro ženy i muže každého věku, která se
provádí za pomoci speciálních boxovacích totemů. Fitbox je ideální aerobní

[28]

http://ocviceni.fitweb.cz/pilates-t6.html

[29]

http://ocviceni.fitweb.cz/jogalates-a91.html

[30]

http://ocviceni.fitweb.cz/zdravotni-cviceni-t42.html

[31]

http://ocviceni.fitweb.cz/bosu-t81.html

[32]

http://www.zumba-zumba.cz/
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cvičení, které výrazně pomáhá hubnutí. Při jedné lekci vydáte mnohonásobně víc
než při klasických formách cvičení. [33]
Flowin® - je moderní tréninkový systém pocházející ze Švédska, který
využívá váhu vlastního těla a plně dokáže nahradit veškeré fitness aktivity. Je
založen na přirozených a plynulých pohybech bez doskoků a zatížení kloubů.
Flowin je speciální deska s klouzajícími podložkami pod ruce a nohy, které
vytváří odpor podle toho, jak je na ně vytvářen tlak. Materiál podložek vytváří
odpor pohybu podle tlaku, který na podložku vyvinete, takže náročnost cviku si
můžete uzpůsobit podle vaší fyzické kondice. [34]
H.E.A.T. program® - neboli High Energy Aerobic Training je aerobní
cvičení s vysokým energetickým výdejem. Představuje cvičení vycházející
z přirozeného lidského pohybu - chůze. Využívá se speciálního běžícího pásu
Maxerrunner® - první a jedinečný mechanický běžící pás, který dokáže
jednoduchým řízením plynule měnit sklon roviny až do imitace chůze a běhu
v samotném horském terénu. [35]
Spinning program® - je energeticky účinné skupinové cvičení na
stacionárním kole, které spojuje hudbu, motivaci a představivost do jednoho celku
s přesně dávkovaným tréninkem. Tento originální cyklistický program nabízí
fyzické a psychické prvky, pomáhá kvalitně tvarovat a zpevňovat postavu. [36]
Jumping® - je originální program v oblasti fitness průmyslu. Léty
prověřený fitness program na patentovaných trampolínách je určen pro všechny
generace tak, aby vytvářel zábavnou formou fyzickou a duševní rovnováhu.
Dynamické cvičení na patentovaných trampolínách s řídítky doprovází motivující
hudba. [37]
TRX system® (Total-Body Resistance Exercis = Cviky pro zatížení celého
těla), Suspencion Training (Závěsný trénink) - cílem závěsného cvičení je
zdůraznit transfer kondice získané při cvičení na vyšší výkonnost při sportu

[33]

http://www.zone4you.cz/fitness/fitbox

[34]

http://www.zone4you.cz/fitness/flowin

[35]

http://www.zone4you.cz/fitness/h.e.a.t.-program

[36]

http://www.zone4you.cz/fitness/spinning-program

[37]

http://www.jumping.cz/jumping
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a každodenní činnosti. Koncepce, že „tělo vnímá pohyby, nikoli svaly“ je
naprosto odlišná od tradičního posilovacího cvičení na strojích, které se zaměřuje
na izolované svaly a posouvá se směrem k integrovanému přístupu k posilování,
vyrovnanosti, koordinaci a flexibilitě. TRX systém se skládá ze dvou pevných
popruhů nastavitelné délky zakončenými madly pro ruce či nohy. Samotné
cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na podložce (zpravidla na zemi)
a druhá je zavěšena na TRX. [38]
Core training - jde o speciální posilovací cvičení a pohybové aktivity
zaměřující se na zpevnění a posílení “core” , tedy jádra těla s důrazem na správné
držení těla a stabilizaci páteře. “CORE” – anglicky jádro. Dříve se také používal
výraz „power house“ – centrum síly. Při pokročilejším core/funkčním tréninku se
používá široká škála funkčních pomůcek jako je medicinbal/ medicineball , TRX
a další závěsné systémy, bosu , gymnastický míč/ fitball , overball, flexibar,
flowin, pěnové válce, balance step, aquahit, sandbag, balanční válcové, kulové
a vzduchové úseče, gumové expandery či kettlebelly a další.Neustále se však
rozrůstá o další „moderní˝ pomůcky. [39]
Bikram yoga - je moderní dynamické cvičení. Je to původní hot joga životní styl se 40 letou tradicí a výsledky po celém světě, který Vám předáváme
přesně v té formě, v jaké nám byl svěřen. Neměníme to, co funguje. Bikram Yoga
má silné detoxikační účinky na lidský organismus a působí pozitivně na psychiku.
Aktivní formou zbavuje lidské tělo škodlivých látek, odbourává stres a dodává
energii. Pravidelným cvičením Bikram Yogy efektivně zformujete svou postavu
a posílíte svalstvo v celém těle. Cvičením v teple dochází k efektivnějšímu
spalování kalorií a tuk mizí. [40]
Pump Fx® - extrémně atraktivní cvičení s nakládací činkou pro
komplexní posílení celého těla. Během skupinové lekce se zapojí do činnosti
všechny svalové partie díky cvikům jako jsou dřepy, výpady, tlaky a zdvihy. [41]

[38]

www.trxsystem.cz/co-je-trx-system/

[39]

www.coretraining.cz/co-je-core-training/

[40]

www.bikramyoga.cz/oyoze.htm

[41]

www.3dfitness.cz/programy-skupinove-cviceni/pump-fx/
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ViPR - pochází z tréninku ozbrojených složek. ViPR byl vytvořen za
účelem propojení silového tréninku a funkčního tréninku. Budovat svalovou
hmotu a zároveň pálit velké množství energie. Pohyb a jeho rozsah je základ,
a proto je nutné v pohybu zahrnout zdvih, rotaci a přesun těžiště těla. S ViPRem
je možné rotovat, tlouci o zem, využívat jeho mechanickou setrvačnost,
dynamicky se přemisťovat, atd. [42]

1.5.2. Wellness služby
V poslední době rozšířilo mnoho fitness center své služby. Klasické služby
fitness charakteru jsou doplněny i o pasivnější formy odpočinku, které navozují
pocit pohody. Zákazník chce být rozmazlován. Služby pro relaxaci jsou sauny
s odpočívárnou, whirlpool, solária, masáže, vodní střiky i služby z oblasti
alternativní terapie (Poděbradský, 2008, p. 75).

1.5.3 Ostatní služby
Do ostatních služeb můžeme zařadit odborné konzultace s výživovými
poradci, prodej výživových doplňků, kosmetických doplňků, poskytnutí zapůjčení
ručníku na cvičení či prostěradel do wellness, bar v rámci fitness centra a další.

1.6. Vývoj a definice marketingu
Marketingová filozofie je filozofií úspěšného podnikání, která se plně
prosadila ve vyspělých zemích na přelomu 70. a 80. let, a stává se podmínkou
podnikatelského úspěchu a hlavním prostředkem rozvoje trhu. Marketing je tedy
podnikatelskou filozofií, která vznikla jako rozšíření předchozích podnikatelských
forem (Kozák & Staňková, 2008, p. 8).
Při svých každodenních aktivitách musí každý podnik komunikovat se
svým okolím, musí zjišťovat momentální situaci na trhu, vyhodnocovat ji a snažit
se zvolit ten nejvhodnější způsob jak své zákazníky a obchodní partnery oslovit.
Soubor těchto opatření se označuje termínem podnikatelská koncepce a jeho
realizace určuje vztah firmy k jejímu marketingovému okolí (Foret, 2004, p.16).

[42]

www.3dfitness.cz/programy-funkcni-trenink/vipr
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Dle Foreta (2004) je obecně uznáváno pět podnikatelských koncepcí, které
ve své podstatě představují jednotlivé historické etapy marketingu.


Výrobní podnikatelská koncepce (1900-1920) - začíná se uplatňovat od
počátku 20. století. Tato koncepce zastává stanovisko, že spotřebitelé budou
mít v oblibě ty výrobky, které jsou široce dostupné za nízkou cenu. Ředitelé
výrobně orientovaných organizací se soustřeďují na dosahování vysoké
efektivnosti výroby a širokého rozsahu distribuce.



Výrobková podnikatelská koncepce (1920-1930) - výrobková koncepce
zastává názor, že spotřebitelé si oblíbí ty výrobky, které nabízí větší kvalitu
nebo výkon. Manažeři v těchto výrobkově orientovaných organizacích
soustřeďují svou energii na vyrábění dobrých výrobků a na jejich postupné
zlepšování.

Výrobková

koncepce

vede

ke

stavu

„marketingové

krátkozrakosti“, k nepřiměřenému soustředění se spíše na výrobek než na
potřebu.


Prodejní koncepce (1930-1950) - prodejní koncepce zastává takové
stanovisko, že spotřebitelé, kdyby byli ponecháni sami sobě, si obyčejně
nekoupí dost výrobků organizace. Organizace proto musí vyvíjet agresivní
prodejní a komunikační úsilí. Většina firem praktikuje prodejní koncepci,
když má velké nadbytečné kapacity. Cílem firem je prodat to, co vyrábějí,
spíše než vyrábět to, co mohou prodat.



Marketingová koncepce (1950-1960) - marketingová koncepce zastává názor,
že klíč k dosahování cílů organizace spočívá v určování potřeb a požadavků
cílových trhů a v poskytování jejich požadovaného uspokojování účinněji
a efektivněji než u konkurence. Kontrast mezi prodejní a marketingovou
koncepcí spočívá v tom, že prodávání se soustřeďuje na potřeby prodávajícího
a naopak marketing na potřeby kupujícího. Prodávání je zaujato potřebou
prodávajícího převést svůj výrobek na hotové peníze, marketing myšlenkou
uspokojování potřeb zákazníka prostřednictvím výrobků a věcí spojených
s jeho vytvářením, dodáváním a nakonec spotřebou (V. Kozák, P. Staňková,
2008, p. 8, 9).



Sociální koncepce (70. – 80. léta ) - tato koncepce, která vychází
z požadavku, aby činnost výrobců a prodejců nejenže vedla k dokonalému
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uspokojování potřeb zákazníků, ale aby také neměla nepříznivý vliv na kvalitu
životního prostředí a na fungování lidské společnosti. Snahy o udržení
ekologické rovnováhy , o zajištění tzv. trvale udržitelného života jsou v zájmu
nás všech a proto je třeba cílevědomě usilovat o to, aby nedocházelo
k vytváření zbytečných či umělých potřeb, aby nabízené výrobky byly
bezpečné, aby nebyly zdraví škodlivé, aby jejich výroba neměla za následek
devastaci životního prostředí a aby jejich užívání či spotřeba nevedly
k zbytečnému

plýtvání

a

nadměrnému

vyčerpávání

deficitních

a neobnovitelných přírodních zdrojů (Foret, 2004,p.19).
Současné koncepce marketingu ovlivňují především obecné trendy ve
společnosti jako např.:


Návrat ke konzervativním hodnotám - v dnešním chaotickém světě plném
kriminality, sociální nejistoty, hledají lidé pevný bod ve svém životě. Ten
nacházejí stále více v tradičním přístupu k rodině, práci, lásce, životu.



Lidé jsou unaveni „lacinými hodnotami“ jak v oblasti materiální a duševní.
Více tíhnou k produktům kvalitním, v duševní oblasti se začíná klást důraz na
skutečné, vnitřní hodnoty člověka.



Hledání rovnováhy v životním stylu - typická velmi tvrdá práce, Workholik,
nyní se volá po rovnováze mezi prací a aktivním trávením volného času.



Odmítání dědictví 80. let - odmítání konzumního způsobu života.



Růst altruismu - projevuje se ve větším zájmu o ostatní členy společnosti,
zejména ty, kteří potřebují pomoc.
Hlavní důsledky pro marketing dle Kozáka & Staňkové (2008)
-

zvyšování věrnosti značce a kvalitnímu zboží,

-

lidé nebudou za každou cenu vyhledávat levnější zboží, budou ochotni
zaplatit i vyšší (ne však zlodějskou cenu),

-

lidé budou nakupovat tam, kde bude nákup nejpohodlnější a nejpříjemnější
(služby zákazníkům, parkování, osvěžení,..),

-

preference firem s dobrým image firmy,
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-

podniky se budou zaměřovat na výrobu a marketingovou komunikaci
zboží „šitého na míru“ tzn. uspokojující jejich speciálních přání.
Podle Americké marketingové společnosti (AMA) je marketing definován

jako proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, marketingové
komunikace a rozšiřování myšlenek, výrobků a služeb za účelem vyvolání směny,
uspokojující požadavky jednotlivců i organizací (Foret, 2004,p.14).
Dle světoznámého marketingového odborníka Filipa Kotlera je marketing
společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují
a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků
s ostatními. [43]
Britský Autorizovaný institut marketingu zformuloval definici marketingu
jako manažerský proces, který umožňuje zjišťování, předvídání a uspokojování
požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem (Foret, 2004, p. 14).
Marketing lze dále definovat jako styl podnikového managementu
charakterizovaný tím, že všechny události v podniku jsou zaměřeny na požadavky
trhu (zákazníka). Jedná se o řízení na základě cílů, plánování, organizaci
a kontrolu všech aktivit zaměřených na odbyt, nástroje odbytové politiky
a infrastruktur tak, aby byla uspokojena poptávka na stávajících i potenciálních
trzích při současném dosažení podnikových cílů a s ohledem na konkurenční
vztahy (Foret, 2004, p. 14,15).
Všechny definice vyjadřují fakt, že marketing představuje integrovaný
komplex činností zaměřených na spotřebitele a trh a že není pouze jakýmsi
nesourodým či roztříštěným souborem jednotlivých a různorodých aktivit
a operací, ale ucelenou a systematickou snahou a spolupráci a koordinaci činností
velkého počtu na sobě nezávislých a samostatně jednajících subjektů (Foret, 2004,
p. 14,15).

[43]

http://marketing.topsid.com/index.php?war=definice_marketingu
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1.7. Marketingové řízení
Marketingové řízení musí být nedílnou součástí řízení organizace. Klíčová
marketingová rozhodnutí se uskutečňují na úrovni vrcholového managementu
podniku, a to v rámci procesu strategického plánování, kdy se definuje poslání
podniku a kdy jsou formulovány cíle, jichž chce podnik dosáhnout (Foret, 2004,
p. 21). Jde o proces plánování a provádění koncepce tvorby ceny, propagace
a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet směny, které uspokojují cíle
jednotlivce nebo organizací. Tato definice uznává, že marketingové řízení je
profese, zahrnující rozbor, plánování, provádění a kontrolu. Pokrývá myšlenky,
zboží a služby s cílem dosáhnout spokojenosti zúčastněných stran (Kozák &
Staňková, 2008, p. 11).
Východiskem pro účinnou a úspěšnou aplikaci marketingu v řízení firem
je definice vlastního poslání podniku a vymezení jeho cílů.
Poslání firmy bývá obvykle vyjádřeno velmi obecně například slogan
„Albert drží ceny při zemi“ atd. Tyto slogany firem stručně a výstižně
charakterizují poslání uvedených společností. Naproti tomu stanovení cílů
podniku bývá zcela přesné a konkrétní. Na rozdíl od obecnější, abstraktnější
formulace poslání firmy se u cílů obvykle požaduje vyjádření v kvantitativní
podobě, umožňující následně také kvantitativní zhodnocení jejich plnění. Mezi
základní ukazatele úspěšnosti rozvoje firem v tržním prostředí patří zisk,
rentabilita, růst obratu a podíl dosažený na určitém trhu (Foret , 2004, p. 21-23).
Cíle vrcholové strategie může dle Foreta (2004) dělit:


cíle týkající se postavení podniku na trhu (dosažení určitého tržního
podílu, upevnění pozice na trhu, obsazení nových trhů, zvýšení objemu
odbytu)



cíle v ekonomické oblasti (zvýšení zisku, zvýšení rentability odbytu či
obratu, zvýšení rentability vlastního a celkového kapitálu



finanční

cíle

(zhodnocení

úvěru,

zvýšení

likvidity,

stupně

samofinancování, zlepšení struktury kapitálu)


cíle sociální oblasti (zlepšení spokojenosti pracovníků, zvýšení
důchodů a sociálního zajištění, zajištění rozvoje osobnosti)
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cíle v oblasti tržní prestiže (posílení nezávislosti podniku, zlepšení
image podniku)

Realistické stanovení cílů podniku předpokládá dokonalou znalost firmy,
tj. jejich předností a nedostatků, jejich silných a slabých stránek (Foret, 2004,
p. 21-23).

1.8. Strategické marketingové řízení
V konkurenčním úsilí vítězí ten, kdo nejlépe dokáže předvídat budoucí
vývoj a včas, respektive v předstihu, na něj reagovat, ten, kdo je schopen provést
změny.

Nezbytnou

součástí

strategického

řízení

je

porozumění trhům

a zákazníkům, což v konečném důsledku znamená implementování marketingu.
Takový způsob řízení je strategickým marketingovým řízením (Jakubíková, 2008,
p. 61,62).
Proces

strategického

marketingového

řízení

se

skládá

z analýzy

marketingových příležitostí, výzkumu a výběru cílových trhů, z navrhování
marketingových strategií, plánování marketingových programů, organizování
marketingových činností a provádění kontroly marketingového úsilí s cílem
vytvářet směny, které uspokojí jednotlivce a firmy (Jakubíková, 2008, p. 61,62).

1.9. Marketingové strategické plánování a projektování
1.9.1 Strategické plánování
Každé plánování je zaměřeno do budoucnosti. Určuje, čeho má být
dosaženo a jakým způsobem. Redukuje možnost omylů. Nutí podnikatele
a manažery firem zkoumat vnější podnikatelské prostředí, konkurenci, partnery,
stávající i potenciální zákazníky a silné a slabé stránky firmy. Funkce plánování
začíná stanovením poslání a budoucích cílů, tj. budoucích stavů, kterých má být
dosaženo v určitém čase (Jakubíková, 2008, p.33).
Strategické marketingové plánování je proces sloužící formulaci strategií
pro obory podnikání a subjekty trhu. Strategické plánování je proces, jehož
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výstupem je strategický plán, obsahující specifikaci akcí, které musí firma
uskutečňovat v zájmu dosažení stanovených cílů (Jakubíková, 2008, p.62,63).
Podnikové strategické plánování je proces zaměřený na rozvoj podnikové
strategie. Marketingové plánování obsahuje dle Jakubíkové (2008) několik kroků:


Situační analýzu (doplněnou o prognózování).



Stanovení marketingových cílů.



Formulování

marketingových

strategií

vedoucích

k dosažení

stanovených marketingových cílů.


Sestavení marketingových programů.



Sestavení rozpočtu.



Přezkoumávání výsledků, revidovaných cílů, strategií a programů

1.9.2. Strategické projektování
Zahrnuje jednotlivé kroky a operace návrhu marketingové strategie –
algoritmus strategického projektování spočívá v: situační analýze (makro a mikro
prostředí) – prognóza a predikce – formulace a volba strategických cílů (mise,
poslání, filozofie firmy, identifikace tržní orientace, vymezení kvalitativních
a kvantitativních dimenzí cílů) – způsob dosažení cílů – dekompozice podle
realizátorů – kontrola – korekce (Hanáková, 2012, p. 17).
Marketingová situační analýza
Situační analýza (situation analyse) je všeobecná metoda zkoumání
jednotlivých

složek

a vlastností

vnějšího

prostředí

(makroprostředí

a mikroprostředí), ve kterém firma podniká, případně které na ni nějakým
způsobem působí, ovlivňuje její činnost, a zkoumání vnitřního prostředí firmy
(kvalita

managementu

a zaměstnanců,

strategie

firmy,

finanční

situace,

vybavenost, historie, umístění, organizační kultura, image etc.), její schopnosti
výrobky tvořit, vyvíjet a inovovat, produkovat je, prodávat, financovat programy.
Smyslem provádění situační analýzy je nalezení správného poměru mezi
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příležitostmi, jež přicházejí v úvahu ve vnějším prostředí a jsou výhodné pro
firmu, a mezi schopnostmi a zdroji firmy. [44]
Dle Jakubíkové (2008)
Obsah situační analýzy 5C obsahuje:
- company – podnik;
- collaborators – spolupracující firmy a osoby;
- customers – zákazníci;
- competitors – konkurenti;
- climate/context – makroekonomické faktory (analýza PEST).
Analýza prostředí firmy může být provedena metodou 4C:
- customer – zákazník;
- country – národní specifika;
- cost – náklady;
- competitors – konkurence.
V době internacionalizace a globalizace trhů i podnikání by měla být situační
analýza provedena pomocí 7C:
- country – národní specifika;
- climate/context – makroekonomické faktory;
- company – podnik;– spolupracující firmy a osoby;
- customers – zákazníci;
- competitors – konkurenti;
- cost – náklady.
Marketingová situační analýza (marketing situation analyse) zkoumá
prostředí firmy, segmenty trhu, konkurenci, odhad budoucí poptávky a prodejů.
Směřuje k volbě cílových trhů a k nalezení reálných a současně náročných
marketingových cílů a strategií podniku pro jednotlivé trhy včetně strategií

[44]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html
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jednotlivých prvků marketingového mixu. Je prvním krokem přípravy
strategického marketingového plánu. [45]
Marketingoví manažeři zpracovávají situační analýzu, aby získali informace
potřebné pro navržení nových strategií nebo ke změně existující strategie.
Marketingovou situační analýzu lze dle D.Jakubíkové (2008) rozdělit do tří
částí, a to na informační část, porovnávací a rozhodovací část.
Postup realizace situační analýzy obsahuje následující kroky: [46]
- definování problému, který vyžaduje zpracování situační analýzy;
- definování potřebných informací;
- stanovení typů informací a určení jejich zdrojů;
- určení metod sběru informací;
- stanovení způsobu zpracování a vyhodnocení informací;
- určení odpovědnosti;
- stanovení časového harmonogramu;
- sestavení rozpočtu

1.10. Marketingové prostředí – analýzy prostředí firmy
Většina autorů publikací o marketingu používá členění podle Kotlera
a Armstronga na vnější a vnitřní prostředí. [47]
Vnější prostředí členíme na makroprostředí a mikroprostředí (Pošvář &
Erbes, 2004, p. 25).
Při vytváření plánů musí marketingový manažeři respektovat jak své vlastní
zdroje, tak zejména potřeby a přání zákazníků a členů společnosti vně organizace,
dostupnost pracovních sil, informací, know-how a dalších zdrojů z vnějšího
prostředí. Podle Philipa Kotlera marketingové prostředí zahrnuje všechny aktéry
a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet se a udržovat úspěšné transakce
a vztahy se svými cílovými zákazníky (Foret, 2004,p.40).

[45]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html

[46]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html

[47]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html
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1.10.1. Mikroprostředí
Mikroprostředí zahrnuje nejbližší účastníky podniku, kteří ovlivňují její
schopnost obsluhovat své trhy. Mezi ně dle Foreta (2004) patří:
- společnost
- dodavatelé
- tržní zprostředkovatelé
- zákazníci
- konkurenti
- veřejnost
Mikrosprostředi má firma z velké části pod kontrolou a může ho svým
jednáním do značné míry ovlivnit.
Společnost – Bývá tvořen především vrcholovým vedením, které definuje
hlavní činnosti firmy, její poslání a cíle, strategii a politiku (Foret, 2004,p.40).
Dodavatelé - Často rozhodují o úspěchu či neúspěchu firmy. Každá firma
má mnoho dodavatelů. Jde například o dodavatele materiálů a surovin, energie
a paliv, polotovarů, dílů a součástek, technologií, informací, pracovních sil aj.
Specifickými dodavateli jsou finanční instituce, poskytovatelé služeb, reklamní
agentury apod. [48]
Tržní zprostředkovatelé – Jsou to firmy, které pomáhají společnosti při
propagaci, prodeji a distribuci zboží k cílovým zákazníkům. Jde například
o obchodní zprostředovatele, agentury marketingových služeb apod. (Foret,
2004,p.40).
Zákazníci – Mohou to být jednotlivci i právnické osoby. Podle vztahu
k firmě se rozlišují na kupce, uživatele, možné kupce, možné uživatele dané
kategorie produktů. Marketingový pohled na zákazníky se snaží postihnout, jaké
okolnosti podmiňují jejich vztah k daným produktům, jak probíhá jejich
rozhodování, jaké všechny polohy tento vztah obsahuje. [49]
Konkurenti – jde o velmi důležitý faktor, podmiňujícím marketingové
možnosti firmy. Firmy proto zjišťují, kdo je jejich konkurentem, kdo by se jím

[48]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html#b1

[49]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html#b1
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mohl stát, jak silný je konkurent, v jaké oblasti je pro firmu konkurentem, jaké
jsou jeho cíle, strategie, silné a slabé stránky aj. [50]
Veřejnost - Nejedná se o jakoukoliv veřejnost, ale o tu, která věnuje firmě
větší pozornost, sleduje ji. Jde například o obecnou veřejnost, místní komunitu
a občanské iniciativy, spotřebitelská hnutí, vládu, členové obecních zastupitelstev,
parlamentu, senátu a dalších institucí řízení a správy státu i orgánů EU . [51]

1.10.2. Makroprostředí
Všechny prvky a síly vnějšího prostředí se týkají bez výjimky všech
organizací. Vzhledem k tomu, že existuje jen minimální možnost působit na vlivy
z vnějšku, nezbývá manažerům nic jiného, než na ně patřičně reagovat (Foret,
2004, p. 41).
Makroprostředí může dle Foreta (2004) rozdělit na vlivy:
- ekonomické
- demografické
- politické
- technologické
- kulturní
- přírodní
Ekonomické – jde o vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby,
měnové

kurzy,

míra

nezaměstnanosti,

inflace,

koupěschopnost

aj.

Z ekonomického prostředí získávají podniky výrobní faktory a kapitál. [52]
Demografické – Získávání přehledu o stavu a vývoji demogarfického
prostředí. Jde o nápříklad o velikost a růst světové populace, její složení,
geografické rozčlenění a hustotu, o trendy mobility, věkové rozděléní, porodnost
atd. (Foret, 2004,p.41).

[50]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html#b)

[51]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html#b1

[52]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html#b1
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Politické – Patří sem politická stabilita, stabilita vlády, členství země
v různých politicko-hospodářských seskupeních, daňová politika, sociální
politika, zákony, ochrana životního prostředí aj. Politicko-právní prostředí vytváří
rámec pro všechny podnikatelské a podnikové činnosti. [53]
Technologické - Představují trendy ve výzkumu a vývoji, rychlost
technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, komunikační a informační
technologie aj. Technologické prostředí a jeho změny jsou pro podniky zdrojem
technologického pokroku, který jim umožňuje dosahovat lepších hospodářských
výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci. [54]
Kulturní - Spotřební zvyky, kulturní hodnoty, jazyk, řeč těla, osobní image,
chování žen a mužů – sbližování jejich spotřebního chování. [55]
Přírodní – Tímto vlivem je myšleno vše, co vytváří přirozené podmínky
existence lidí i dalších živých organismů a je předpokladem jejich dalšího rozvoje.
Jeho složkami jsou například ovzduší, vodní zdroje, horniny, půda, ekosystém
anergie apod. (Foret, 2004,p.41).
Pro účely zkoumání a analýzy makroprostředí se vžilo je třídění na: P –
politické a právní prostředí, E – ekonomické prostředí, S- sociální, demografické
a kulturní prostředí, T- technické a technologické prostředí, E – ekologické
prostředí. Tato klasifikace složek makroprostředí se označuje je PESTE ( někdy
ve změněném pořadí složek jako STEPE) analýza (Pošvář & Erbes, 2004, p. 27,
28).

1.10.3. Vnitřní prostředí
Cílem analýzy vnitřního prostředí je porozumět schopnostem firmy
produkty vyvíjet, vyrábět, prodávat, poskytovat služby a posoudit zdroje firmy
(posouzení provádí vedení firmy nebo externí experti). Na jejím základě jsou
identifikovány silné a slabé stránky firmy. [56]

[53]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html#b1

[54]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html#b1

[55]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html#b1

[56]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-situace-analyza-predikce-vyvoj-2802.html#b1
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1.11. Cílený marketing a marketingový mix
1.11.1. Cílený marketing
Se vzrůstajícím počtem propagačním médií a distribučních cest
zaměřených na určitý segment začíná být obtížné a i méně ziskové zůstávat
u konceptu hromadného marketingu. Lepších výsledků může podnik dosáhnout
cíleným marketingem, který Kotler přirovnává ke střelbě kulovnicí, tj. k přímému
zásahu zákazníka. Jeho výhodou je, že omezuje plýtvání finančních prostředků
tím, že se zaměřuje ne na všechny zákazníky ale jen na ty, u kterých se domnívá,
že je dokáže uspokojit (Foret, 2004, p. 86-93).
Dle Foreta (2004) cílený marketing zahrnuje tržní segmentaci, tržní cílení
a tržní umisťování.
Tržní segmentace – Dochází při ní k identifikaci potřeb a přání různých
skupin zákazníků. Aby je podniky mohly identifikovat, snaží se trh rozdělit na
menší, stejnorodější části, kterým říkáme segmenty. Spotřebitelé v jednom
segmentu jsou charakterističtější tím, že mají podobné požadavky a potřeby.
Jednotlivé segmenty se od sebe navzájem odlišují v celé řadě ohledů, například
svým chováním, názory, požadavky atd. Tradiční kritéria jsou demografická,
etnografická, fyziografická a geografická.
Tržní cílení – Je proces, během něhož se na základě výsledků segmentace
trhu musí podnik rozhodnout, který segment je pro něj atraktivní, například
z hlediska velikosti a možnosti růstu, z hlediska ziskovosti, z hlediska
dlouhodobých záměrů podniku a zdrojů, a ten si vybrat. Podnik se může soustředit
na jeden segment ( jednostranná specializace - kdy podnik nabízí jeden produkt
jednomu segmentu, tržní specializace – podnik nabízí více produktů jednomu
segmentu) nebo více segmentů ( výběrová specializace - podnik nabízí více
výrobků více segmentů).
Tržní umísťování – Pokud na trhu působí několik podniků, musí
společnost odlišovat svou tržní nabídku od nabídek konkurence, aby mohla
dosáhnout cenového zvýhodnění (např. odlišením výrobku, služeb, personálu
nebo image) a dát tyto odlišnosti veřejnosti najevo. Tomuto procesu, kdy nabídka
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(ale i image) firmy získává odlišné místo v povědomí cílových zákazníků, se říká
umisťování.

1.11.2. Marketingový mix
Prvním, kdo v marketingu hovořil o "mixu jednotlivých ingrediencí", byl
James Culliton na konci 40. let 20. století. Se čtyřmi složkami marketingu později
pracoval Richard Clewett. Jednalo se o produkt (Product), cenu (Price), distribuci
(Distribution) a propagaci (Promotion). Marketingový mix (tzv. 4P) představil
profesor Jerry McCarthy ve své knize Marketing v roce 1960. Ten uvedl, že by se
složky měly propojit a kombinovat. Navíc slovo distribuce nahradil slovem místo
(Place), a tak vznikl klasický marketingový mix 4P. [57]
Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí definici

[58]

marketingového mixu

jako soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční
a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání
zákazníků na cílovém trhu.
Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které
organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu (či v případě demarketingu ji
snížila). [59]
1.11.2.1. Produkt
Podle Americké marketingové asociace je za produkt považováno to, co
lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, k užívání anebo ke
spotřebě, tj. vše co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby
zákazníků.
V souvislosti s produktem mluvíme o jeho vrstvách, které se snaží
postihnout, co vše produkt přináší svým spotřebitelům. Jednotlivé vrstvy
produktu, znázorňuje obrázek číslo 1. Základní dělení produktu dle Kotlera (2001)
je na:

[57]

http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/

[58]

http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/

[59]

http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/
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základní produkt – přináší uspokojení základní potřeby



vnímatelný produkt – je materializovaná forma základního produktu
vyjádřený fyzickými vlastnostmi a přidanými charakteristikami jako je
styl, značka a obal



rozšířený produkt – je vnímatelný produkt rozšířený o další služby,
bonusy, kterými se chce podnik ještě více odlišit od konkurence
a přesvědčit jimi zákazníka k výběru svého produktu



potenciální produkt – představuje všechny možné budoucí přídavky
a rozšířené služby

Obrázek 1: Produkt, (zdroj: vlastní tvorba)
Značka je v podstatě příslibem výrobce či prodejce, že bude zákazníkům
dodávat zboží s určitým souborem vlastností, zaručených funkcí a služeb. Úlohou
značky je pomoci výrobci odlišit svůj produkt od konkurence a spotřebiteli
usnadnit identifikaci produktu, se kterým byl spokojen (Foret, 2004, p. 96-101).
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Design produktu může zabezpečit vyšší funkčnost produktu, zlepšit jeho
užitné vlastnosti a zvýšit jeho estetickou hodnotu. Design mnohdy představuje
rozhodující konkurenční zbraň v marketingovém soupeření firem. Design
produktu kvalitativně mění a zlepšuje jeho užitné vlastnosti a zvyšuje jeho
hodnotu (Foret, 2004,p.96-101).
Kvalita produktu je jedním z hlavních nástrojů budování jeho pozice na
trhu a váže se k pojmu značka. Kvalita v sobě zahrnuje takové stránky produktu,
jako jsou životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost apod. (Foret,
2004, p. 96-101).
Dodatečné služby je další způsob jak se odlišit od konkurence. Mezi
takové služby například patří zajištění individuálních úprav produktu, vytvoření
členských výhod, rychlejší služby atd. (Foret, 2004, p. 96-101).
Životní cyklus výrobku
Každý výrobek či služba prochází určitým životním cyklem. Řízení
životního cyklu je jednou z klíčových úloh řízení marketingu a prodeje. Níže
znázorněný model na obrázku číslo 2, popisuje vztah mezi objemem prodejů
a ziskem z produktu. Model vymezuje pět fází života produktu.

Obrázek 2: Životní fáze produktu, (Zdroj: [60])

[60]

https://managementmania.com/cs/zivotni-cyklus-vyrobku-sluzby
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Vývojová fáze - produkt je vyvíjen, dosud není na trhu, existují pouze náklady (tj.
Zisk je záporný)
Zaváděcí fáze – produkt je uveden na trh, prodeje pomalu rostou, zisk je stále
záporný
Růstová fáze – zisk se dostává do kladných hodnot
Fáze zralosti – prodeje nadále rostou, ale zisk začíná klesat (klesá cena)
Fáze úpadku - prodeje i zisk postupně klesají [61]
1.11.2.2. Cena
Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který představuje pro
firmu zdroj příjmů. Všechny ostatní jeho složky tvoří náklady. Stanovení ceny je
jedním z nejdůležitějších a nejzávažnějších problémů podnikání. Velmi často jsou
ceny určovány bez ohledu na ostatní složky marketingového mixu. Většina cen
také nebývá dostatečně diferencována a to jak podle různorodosti výrobkových
řad, tak také s ohledem na různé tržní segmenty. Stanovení ceny výrobku je
ovlivněno celou řadou faktorů, které cenu i celý marketingový mix ovlivňují
přímo či nepřímo. Tyto faktory lze rozdělit na vnitřní ( celé firmy, organizace
cenové politiky, marketingový mix, diferenciace výrobků, náklady) a vnější
(poptávka, konkurence, distribuční síť, ekonomické podmínky) (Foret, 2004,
p. 110-116).
Metody tvorby cen lze dle Foreta (2004) rozdělit:


Metoda založená na nákladech – je jedním z nejběžnějších a nejčastěji
používaných způsobů. Obecně je založeny na vyčíslení nákladů na jeden
produkt, ke kterým je připočítána zisková marže.



Metoda stanovení ceny na základě poptávky – tvorba cen je založena na
odhadu objemu prodeje v závislosti na různé výši ceny. Základním princip
tohoto způsobu tvorby cen je stanovení vysoké ceny při vysoké poptávce
a nízké ceny při nízké poptávce.

[61]

https://managementmania.com/cs/zivotni-cyklus-vyrobku-sluzby
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Metoda stanovení ceny na základě konkurence – používá se tam, kde je
nabídka podniku konfrontována s nabídkou konkurence. Podnik odvozuje
svou cenu od předpokládané ceny konkurenta, která je pro něj limitujícím
faktorem. Takto stanovená cena je pak základem pro vymezení přijatelné výše
nákladů.



Metoda stanovení cen z marketingových cílů podniku – cena je tvořena
v souladu s cíly podniku.



Metoda stanovení cen na základě vnímané hodnoty – za rozhodující faktor je
považována hodnota výrobku, jak ji vnímá zákazník, a ne jednotkové výrobní
náklady. Kolik je zákazník ochotný za výrobek maximálně zaplatit

1.11.2.3. Distribuce
Marketingovou distribuční cestu lze chápat jako soubor organizací, které
zabezpečují pohyb zboží a služeb ke spotřebiteli.
Délka distribuční cesty závisí na tom zda výrobce prodává své zboží přímo
zákazníkovi (přímá cesta) nebo k tomu využívá mezičlánky (nepřímá cesta). Tyto
mezičlánky můžeme dle Foreta (2004) rozdělit na :


prostředníky – podniky, které přemisťované zboží kupují a znovu ho
prodávají



zprostředkovatelé – podniky, které se aktivně podílejí na procesu směny
přemísťovaného zboží, vyhledávají pozitivní kontakty mezi výrobce
a spotřebitelem, ale zboží, které je předmětem zájmu, nevlastní (např. agent)



podpůrné distribuční mezičlánky – nejsou součástí distribuční cesty, ale
směnu a pohyb zboží značně usnadňují (banky, reklamní agentury, dopravce).
U přímé distribuční cesty nefiguruje žádný mezistupeň. Výrobky nebo

služby směřují tedy přímo ke spotřebiteli (vlastní podnikové prodejny, prodej
pomocí automatů, přímí prodej). Začleněním jednoho mezičlánku do distribuční
cesty znamená přechod na nepřímou distribuci. Tímto mezičlánkem může být
maloobchodní organizace nebo velkoobchodní organizace, která navíc zajistí
i prodej konečným spotřebitelům (Foret, 2004, p. 120-125).
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1.11.2.4. Propagace
Propagace (propagační nebo komunikační mix) v sobě zahrnuje všechny
komunikační nástroje, kterými můžeme předat nějaké sdělení. Propagačními
nástroji dle Foreta (2004) jsou:


reklama – sděluje zákazníkům firemní nabídku prostřednictvím
placených médií



podpora prodeje – program, který činí nabídku podniku aktraktivnější
pro zákazníky a vyžaduje spoluúčast kupujícího



Public Relations – sděluje spotřebitelům firemní poselství jinými
způsoby



osobní prodej – sděluje zákazníkům firemní nabídku prostřednictvím
prodejního personálu



přímý marketing – představuje cílené sdělení firemní nabídky

Sestavení komunikační mixu dle Foreta (2004) ovlivňují tyto faktory:


typ trhu produktů – jiné propagační nástroje jsou využívány na
spotřebitelských trzích a jiné na průmyslových



využití strategie tlaku nebo tahu



stádia připravenosti zákazníka ke koupi



etapy životního cyklu

Hlavním úkolem nástrojů komunikačního mixu je zvyšovat míru
informovanosti spotřebitelů o nabídce podniku. Mezi další úkoly patří např.
zdůrazňování některých objektivně existujících vlastností produktu, působení na
zákazníky se snahou přimět je k tomu, aby výrobek, služby či ideu přijali
a upevňování dlouhodobých trvalých vztahů se zákazníky a další veřejností
(Foret, 2004,p.132-141).

1.12. Marketingová situační analýza a metody
Situační analýza je spojena se shromažďováním velkého množství dat
generujících se jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí firmy. Tato data je nutno
nejen shromáždit, ale také analyzovat, utřídit a interpretovat pro praktické využití.
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K interpretaci

využívají

dat

firmy

různé

techniky

operační

analýzy,

matematického modelování, počítačové simulace, rozhodovací analýzy.

[62]

Přehled specifických metod marketingové situační analýzy: [63]
-

makroekonomické modely;

-

modely a metody finanční analýzy podniku se vztahem k marketing
managementu;

-

SWOT

analýza

a její

modifikace:

verbální-kvalitativní,

kvantitativní,

kombinace bodování, expertní týmové vyhodnocení, zdokonalování na
základě systematizace: M-M/schopnosti;
-

analýza nástrojů a operací s nástroji M-M s využitím škálového hodnocení
významnosti:

podstatný,

důležitý,

nutno

brát

v úvahu,

nedůležitý,

bezvýznamný;
-

metody portfolio analýzy a její modifikace: BCG, GE-McK; Meffert,
rentabilita/prodejnost; BCG+Drucker;

-

poziční mapy;

-

analýza hodnotového řetězce;

-

PIMS (profit impact of market strategies): marketingové situace – parametry
struktury podniku – strategie – výsledky;

-

analýza preferencí: preference spotřebitelů – preference produktů – preference
nástrojů marketingového mixu;

-

tržní testy a pretesty;

-

analýza PLC (product live cycle) – cyklu tržní životnosti produktů;

-

analýza zkušenostního efektu;

-

ABC analýza (P-Q /cena–množství/, Paretto, 80–20);

-

síťová analýza s využitím diagramu marketingu vztahů (vyjádření stupně
významnosti jednotlivých vztahů na osách: trhy zákazníků – současné, nové,
referenční + vlivné, interní; dodavatelské…);

-

ostatní metody použitelné pro situační analýzu.

[62]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/metody-marketingove-situacni-analyzy-2807.html

[63]

www.businessinfo.cz/cs/clanky/metody-marketingove-situacni-analyzy-2807.html
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1.12.1. SWOT analýza
SWOT analýza je jedním ze základních strategických nástrojů
aplikovaných při analýze firemního prostředí.
Analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky naší společnosti, dále na
příležitosti, které nám skýtá současný stav a situace a v neposlední řadě se
orientuje na hrozby, kterým musíme čelit. Silné a slabé stránky, příležitosti,
hrozby a jejich vzájemné propojení nám zobrazuje obrázek číslo 3. Pomocí
analýzy si zmapujeme fungování firmy a uvědomíme lépe souvislosti, které jsme
doposud drželi v podvědomí naší mysli. Dokážeme zhodnotit fungování firmy,
nalézt problémy, možnosti dalšího růstu a vztahy mezi nimi. Tyto vztahy pak
můžeme využít jako výchozí bod při stanovení strategie a rozvoje firmy.
SWOT analýza hodnotí: [64]


silné (Strengths) stránky firmy



slabé (Weaknesses) stránky firmy



příležitosti (Opportunities) firmy



hrozby (Threats) firmy

Obrázek 3: SWOT analýza [65]

[64]

www.braintools.cz/swot-analyza.htm#.USpBrDeA81A
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1.12.2. Dotazování
Dotazování není jedinou metodou a technikou marketingového výzkumu,
ale v kvantitativním i kvalitativním marketingovém výzkumu se používá
nejčastěji (Foret, 2004,p.66).
Podle způsobu kontaktu se rozlišuje dotazování osobní, písemné, telefonické
a elektronické. [66]
Osobním dotazováním myslíme osobní rozhovor. Při rozhovoru je důležité
navázání kontaktu, vytvoření vhodné atmosféry, vedení rozhovoru tak, aby
respondent byl motivován k odpovědi. Výhodou osobního dotazování je možnost
výběru reprezentativního vzorku, vysoká návratnost dotazníků, možnost zjišťovat
i náročné problémy. Nevýhodou je větší časová i finanční náročnost a možnost
ovlivňování výsledků výzkumníkem.
U písemného dotazování používáme předem zpracované dotazníky. Tato forma
může umožnit anonymitu respondentů a k výhodám dále patří nízké náklady,
poměrně menší náročnost na organizaci výzkumu, vyloučení vlivu tazatele.
U nevýhod můžeme zmínit nízkou návratnost dotazníků - nemožnost použít na
složitější problémy. Tato metoda se používá pro předběžné výzkumy a pro méně
náročné výzkumy, kde není nutná vysoká přesnost výsledků.
Dotazník
-

při sestavování dotazníku je důležité správné formulování

-

špatně sestavený dotazník může zpochybnit, znehodnotit získané
informace

-

musí odpovídat cílům a potřebám průzkumu

-

prvním krokem při sestavování je stanovení cílů

-

musí být jasná hlavní myšlenka dotazníku, na koho se s ním budeme
obracet

-

musí být přizpůsoben uživatelům nebo spotřebitelům

[65]

www.braintools.cz/swot-analyza.htm#.USpBrDeA81A

[66]

www.studentske.cz/2007/08/marketingov-vzkum.html
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-

nezajímají nás odpovědi osob, které mají o výrobku pouze
zprostředkované informace

-

nesmí se rozptylovat paměť dotazovaných

-

neptat se na skutečnosti, které nejsou prožívané nebo které si dotazovaní
neuvědomují

-

otázky musí být jasně, srozumitelně formulované

-

musí být jednoznačné vykládání

-

vyhýbat se dvojsmyslným otázkám

-

důležité je použití správného jazyka

-

otázky musí mít logické pořadí

-

vhodné je vyhýbat se zavádějícím otázkám

-

otázky nemají omezovat dotazovaného, musí mít možnost více odpovědí

-

otázek by nemělo být příliš mnoho

-

do dotazníku mohou být zahrnuty i kontrolní otázky, které prověřují
spolehlivost získaných údajů

-

kvalita dotazníku určuje kvalitu získaných informací

Při tvorbě dotazníku musíme vědět:
1. koho budeme zpovídat
2. na co se budeme ptát
3. způsob jakým se budeme ptát
Otázky mohou být
uzavřené

- umožňují výběr s předepsaných variant
- užívají se hlavně v kvantitativním výzkumu

otevřené

- jsou bez předepsaných možností odpovědí
- používají se v kvalitativním výzkumu

Telefonické dotazování má většinu vlastností obdobných jako osobní
dotazování. Použití je závislé na hustotě a spolehlivosti tel. sítě. V poslední době
se rozšiřuje úměrně růstu konkurence. Výhodu je rychlost, nižší náklady
v porovnání

s

osobním

dotazováním.
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Nevýhody

nemožnost

získání

reprezentativního vzorku, použití pro méně složité problémy a zejména pro kratší
rozhovory
Elektronické dotazování má mnoho vlastností obdobných písemného
dotazování s využitím počítačové techniky. Výhodou je možnost kontaktu tazatele
a respondenta, rychlé a levné, umožňuje rychlejší a snadnější zpracování údajů
Výběr vzorku
Pokud je zkoumaný soubor málopočetný, je možné zahrnout do výzkumu
všechny jednotky. Obvykle však toto není možné a provádí se výběr, podle cíle
výzkumu se musí vybrat takové jednotky, které budou zastupovat celou populaci
nebo určitou skupinu. Na základě chování a odpovědí vybraných osob činí
výzkumníci závěry pro celou populaci, jež reprezentují. Dalším problémem je
zvolení

správné

velikosti

vzorku,

aby

poskytoval

dostatečnou

záruku

spolehlivosti. Způsob výběru může být náhodný, záměrný nebo typický. Čím je
vzorek typičtější, tím je vyšší pravděpodobnost, že dobře reprezentuje daný
soubor. [67]

1.13. Strategické plánování a marketing ve sportu
Nahlíží-li se na sportovní výkon jako na zboží, musí se nutně i ve
strategickém plánování činností sportovního klubu objevit marketingové nástroje
– kvalita nabízených sportovních programů, výkonů, služeb, cena, reklama atd.
V podmínkách České republiky se strategické plánování ve sportovních
organizacích objevuje velice úzce. Nejvíce se jim zabývají sportovní kluby
založené na bázi obchodní společnosti, které nahlížejí na strategické plánování
s variantním přístupem ve stanovení strategických cílů dílčích rozvojových
strategií jako na základní platformu životaschopnosti svého sportovního klubu
(Čáslavová, 2009, p. 36-40).

[67]

www.studentske.cz/2007/08/marketingov-vzkum.html
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Strategické cíle sportovního klubu dělíme dle Čáslavové (2009) na
ekonomické, sportovní a sociální.
Strategický marketing operuje dle Čáslavové (2009) s:
-

marketingovými cíli – cíle, které byly managementem klubu vybrány
k realizaci prostřednictvím určitého klubu

-

vlastní strategií – ta musí být velmi přesně určena vzhledem k cílům (např.
strategie uplatnění produktu, konkurenční strategii... )

-

marketingovým mixem – jako realizačním nástrojem strategie

1.14. Marketingový mix ve sportu
Produkt
O sportovním produktu nelze mluvit jako o produktu homogenním.
Zahrnuje sportovní zboží, služby, místa, myšlenky, osoby. Při koncepci
marketingového mixu ve sportu je vždy důležité znát svůj produkt a jeho zvláštní
stránky. Právě podle druhu sportovního produktu, který organizace ve sportu
nabízí, se výrazně liší její marketingová strategie a odráží se i v dalších nástrojích
jako je cena, místo a propagační strategie (Čáslavová, 2009,p.108-113).
Cena
Tvorba ceny u sportovních produktů je vždy úzce vázána na druh
produktu, který sportovní organizace nabízí. Například u sportovních služeb či
výrobků se velmi výrazně můžeme opřít o ekonomickou kalkulaci. U jiných
produktů se spíše bere v úvahu úsudek představitelů poptávky (např. transfer
hráčů). Sportovní organizace se při tvorbě ceny opírají o informace o průběhu
poptávky, o nákladech a o cenách ostatních konkurentů a o doložení jedinečnosti
produktu. Často se při tvorbě ceny u sportovních produktů počítá s uplatněním
necenových nástrojů marketingu jako je například balení, značky, způsob
distribuce, propagace. Uplatnění těchto necenových nástrojů má především
psychologický vliv. Další psychologické působení na zákazníka mají různé typy
slev a způsob platby. Ve sportovních klubech se často využívají tzv. časové platby
(pernamentky), kde je cena koncipována v závislosti na počtu produktů, které
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zahrnuje a na době, kterou zahrnuje cvičební jednotka (Čáslavová, 2009,
p. 108-113).
Distribuce
U distribuce ve sportovním marketingovém mixu záleží především na
druhu sportovního produktu. A to zda je hmotný či nehmotný (Čáslavová, 2009,
p. 108-113).
Propagace
Promyšlenost propagačního mixu záleží opět na specifikaci sportovního
produktu (přihlížíme samozřejmě i na cenu a distribuci). Propagační strategie
může být v různých obdobích vývoje sportovního klubu odlišná (Čáslavová, 2009,
p. 108-113).
Propagační strategie se dle Čáslavové (2009) musí odvíjet od:
- základních cílů klubu
- cílových skupin zákazníků
- výběru médií
- finančních prostředků
- koncipování propagační zprávy pro určitou cílovou skupinu zákazníků
Dnes se ve sportu využívají všechny druhy propagace (reklama, publicita,
podpora prodeje i osobní prodej).
Pro marketingové plánování ve sportu především v oblasti služeb jsou
důležité další nástroje marketingového mixu označována dle Čáslavové (2009)
jako 3P ( people, process, presentation).
Lidé - Tento nástroj zahrnuje celou řadu kvalitativních vlastností
zaměstnance (jde o tzv. měkkou kvalitu podniku). Ve sportovních službách je
personál tím zásadním faktorem, kvůli kterému zákazníci navštěvují určité
zařízení (trenér, instruktor).
Proces – Zahrnuje v sobě složky, které ovlivňují dobu, rychlost, způsob
obsluhy zákazníka.
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Prezentace – Zde je zaměření kladené na provozovnu, ve které se
sportovní služby poskytují a na image firmy. Zde bereme v úvahu například
velikost a vybavení provozovny, atmosféru, komfort provozovny, čistotu.

1. 15. Sponzoring a reklama ve sportu
Sponzorování lze definovat jako připravenost finančních a materiálních
prostředků nebo služeb ze strany podniků, které jsou přidělovány osobám
o organizacím působícím ve sportu, kultuře a v sociálních oblastech s cílem
dosáhnout podnikových marketingových a komunikačních cílů. Jedná se
o specifickou formu partnerství, ve které sponzor a sponzorovaný dosahují svých
cílů s pomocí druhého. Vstup do partnerství je vyjádřen sponzorováním, kde jsou
smluvně regulovány výkony obou stran (Čáslavová, 2009, p. 190-205).
U sponzoringu ve sportu jsou tendence především k podpoře divácky
atraktivních sportů (např. fotbal, hokej). Divácky méně atraktivní sporty jsou
podporovány spíše na regionální úrovni menšími firmami. Formy sponzorování ve
sportu jsou: sponzorování jednotlivých sportovců, sponzorování sportovních
týmů, sponzorování sportovních akcí či klubů a sponzorování ligových soutěží
(Čáslavová, 2009, p. 190-205).
Se sponzoringem se váže pojem sportovní balíček. Jde o předem
vytvořenou nabídku výkonů sponzorovaného pro sponzora. Každý sponzorský
balíček váže na sebe jiné benefity, výhody a má i jinou cenu. V ceně
sponzorského balíčku se odráží, zda jde o: exkluzivní sponzorování, hlavní či
kooperační sponzorování (Čáslavová, 2009, p. 190-205).
Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo
myšlenek určitého subjektu. Pojem sportovní reklama je vztahován k reklamě,
která využívá specifických médií komunikace z oblasti sportu.
Podle využití komunikačních médií dělíme dle Čáslavové (2009) sportovní
reklamu na :
-

reklamu na dresech a sportovních oděvech

-

reklamu na startovacích číslech

-

reklamu na mantinelech

-

reklamu na sportovním načiní a nářadí
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-

reklamu na výsledkových tabulích

Reklama může dle Čáslavové (2009) plnit několik funkcí:
-

funkce informační, která je důležitá v počátcích existence produktu,
kdy je nutné stimulovat primární poptávku

-

funkce přesvědčovací, která má význam v prostředí intenzivní
konkurence

-

funkce upomínací, která se uplatňuje především ve stádiu zralosti
produktu a její účelem je připomenout zákazníkovi výrobek nebo
službu, kterou již dobře zná (Čáslavová, 2009,p.168-169).
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2. CÍL A METODIKA PRÁCE
2. 1. Cíl práce
Hlavním cílem diplomové práce je analýza provozu fitness centra
a následná inovace nabídky služeb fitness centra. Analýza současného provozu
fitness centra nám odhalí jeho nedostatky a jeho přednosti. Pomocí analýzy
můžeme tedy následně navrhnout konkrétní řešení pro zlepšení provozu fitness
centra, návštěvnosti, atraktivnosti a celkového upevnění jeho pozice na trhu.
Dílčí cíle:
-

prostudování literatury marketingového řízení a marketingové strategie,
pojmu a vývoje fitness center

-

charakteristika fintess centra

-

analýza současného stavu fitness centra

-

vyhodnocení dotazníkového šetření

-

konkrétní doporučení, inovace nabídky služeb fitness centra

2. 2. Metodika práce
V diplomové práci jsme použili především obecně teoretické metody
a metodu dotazníkového šetření.
Analýza – rozlišuje na objektu zkoumání jednotlivé části nebo prvky,
vyděluje podmínky vzniku, etapy vývoje jevu či objektu, odděluje podstatné od
nepodstatného, směřuje od složitého k jednotlivému a od mnohosti j jednotě.
V diplomové práci jsou použity následující analýzy:
- situační analýza
- SWOT analýza
- analýza služeb a prezentace fitness centra
Interní informace potřebné k provedení analýz, byly provedeny pomocí
řízeného rozhovoru s majitelem fitness centra Squash Vyškov.
Syntéza- jde o spojení jednotlivých částí v celek. Jde o formování závěrů
na základě výchozích zjištění.
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Dotazníkové šetření- jde o písemné kladení otázek a získávání písemných
odpovědí. Nestandardizovaný dotazník pro naši diplomovou práci obsahuje
celkem 15 otázek a byl vyplněn 100 klienty fitness centra Squash Vyškov.
Výsledky dotazníkového šetření byly vyhodnoceny a použity v jednotlivých
kapitolách vlastní práce.
Otázky v dotazníku jsou formulovány jak do otevřených tak uzavřených
otázek. Převažují otázky uzavřené, kde jsou dotazovaní vyzváni k výběru jedné či
více nabízených odpovědí. Otázky byly zaměřeny na zjištění spokojenosti klientů
s nabídkou služeb fitness centra, na spokojenost s technickým vybavením,
zázemím fitness centra a především zájem klientů o nové služby, které by fitness
centrum mohlo v budoucnu nabízet.
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3. VLASTNÍ PRÁCE
3.1. Základní charakteristika Fitness centra Squash Vyškov
Squash centrum Vyškov je jediné sportovně-zábavní centrum ve Vyškově
a širokém okolí. Poloha centra je přímo ve středu města Vyškov. Na své si přijdou
všichni, kteří mají v oblibě sport – jak aktivně na sportovních kurtech, tak pasivně
u plazmových televizí s přímými přenosy v prostorách restaurace. Součástí
restaurace jsou čtyři bowlingové dráhy, které jsou také vhodným místem pro
konání firemních i soukromých akcí.
Všechny sportoviště (squashové kurty, badmintonové kurty, sály na
skupinové lekce) jsou plně klimatizované a splňují parametry mezinárodních
měřítek. Squash centrum má vlastní parkoviště střežené kamerovým systémem.
Pro širokou veřejnost jsou k dispozici internetové stránky www.squashvyskov.cz, nebo na sociální síti www.facebook.com stránky určené pro fanoušky
a klienty Squash centra, kde se veřejnost dozví veškeré informace týkající se
lekcí, rezervací drah a další případné novinky týkající se Squash centra. Pro
rezervaci nebo informování o službách slouží pevná a mobilní telefonní linka
nebo email info@squash-vyskov.cz.
Otevírací doba Squash centra Vyškov
Sportoviště:
Po: 9:00 - 22:00 hodin
Út - So: 9:00 - 23:00 hodin
Ne: 9:00 - 20:00 hodin
Restaurace:
Po: 14:00 - 22:00 hodin
Út - Čt: 14:00 - 23:00 hodin
Pá - So: 14:00 - 0:00 hodin
Ne: 14:00 - 20:00 hodin
Hlavními partnery Fitness centra Squash Vyškov jsou:
- prince: specialista na squashové, badmintonové a ricochetové vybavení
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- YONEX: specialista na badmintonové a tenisové vybavení
- OLIVER: specialista na squashové, badmintonové a ricochetové vybavení
- VZP ČR: všeobecná zdravotní pojišťovna

3.2. Marketingové řízení Fitness centra Squash Vyškov
Poslání Fitness centra Squash Vyškov je být sportovním centrem jak pro
aktivní, tak i pro pasivní sportovce. Stejně tak můžeme dělit i nabídku služeb
fitness centra.
Do aktivních forem řadíme sálové aktivity (pilates, step aerobic, cvičení na
balonech, chi-toning, bodyform, schwinn cycling, jumping), squash, badminton
a bowling. Do pasivních forem sportu zahrnujeme sledování sportovních zápasů
v restauraci Squash centra.
Cíle Fitness centra jsou:


upevnění pozice na trhu ( zvýšení návštěvnosti centra, zvýšení celkového
podvědomí o nabídkách služeb centra na Vyškovsku a okolí)



zvýšení zisku



zlepšení spokojenosti zaměstnanců, zvýšení důchodu, zajištění osobního
rozvoje



neustálé zlepšování image centra a prestiže

3.3. Situační analýza fitness centra Squash Vyškov
3.3.1. Analýza trhu
Trh se zaměřuje na komplexní fitness centra, která propojují sport, zábavu
a odpočinek. V České republice za poslední roky vysoce vzrostla úroveň fitness
center a nabídka jejich služeb. Klienti žádají kvalitu a odbornost ve sportovních
službách a komfort při odpočinku v rámci wellness. V rámci sportovní nabídky
i wellness nabídky jde vývoj stále kupředu a je třeba stále reagovat na změny
a nové trendy ve fitness a wellness. Pro klienty může být často rozhodující cena
za služby/lekci. Stále rostoucí trend zdravého životního stylu, spojený právě
s kvalitním aktivním pohybem, je podporou pro odborně vedené lekce a odborné
služby v oblasti wellness.
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3.3.2. Vnitřní prostředí fitness centra Squash Vyškov
Majitelem fitness centra Squash Vyškov je firma Moravostav Brno a.s.
Moravostav Brno je stavební společnost a se svým charakterem řadí mezi
významné firmy střední velikosti s celorepublikovou působností. Její obrat se za
poslední tři roky pohybuje kolem 800 mil. Kč a průměrně zaměstnává 200 lidí
v odborných profesích.
Akciová

společnost

MORAVOSTAV

Brno

vznikla

v roce

1992 transformací státního podniku MORAVOSTAV Brno jako nástupnické
organizace bývalých Pozemních staveb. V srpnu 2011 se fúzí sloučila se
společností MORAVOSTAV Brno, a.s. společnost STAPO MORAVA, a.s.
Základní předměty podnikání:
-

provádění stavebních prací, výkonů a dodávek stavebních částí objektů
a staveb v oborech, a to jak ve formě vlastních investic
(developmentu), tak jako dodavatel staveb pro jiné investory

-

výroba cementových výrobků

-

demolice a recyklace stavebních sutí

-

nakládání s odpady, včetně nebezpečných

-

realitní činnost

Provozovatelem fitness centra Squash Vyškov a nájemcem od
Moravostavu Brno a.s. je od srpna 2012 Radim Pytela. Pan Radim Pytele dále
vlastní a řídí firmu AC Vyškov. AC Vyškov je předním poskytovatelem
internetového připojení a služeb spojených s výpočetní technikou ve Vyškově
a okolí. Od svého vzniku v roce 2001 vykazujeme stabilní růst v obratu, počtu
připojených zákazníků i technického personálu.
Strategií fitness centra Squash Vyškov je nasměrovat fitness centrum ke
zvyšování návštěvnosti a k dalšímu zlepšování její konkurenceschopnosti. Ve
strategii řízení si klade za cíl stále zlepšovat kvalitu svých služeb a zaručovat
svým klientům trvalou spokojenost s nabízenými službami.
Umístění fitness centra je přímo ve středu města Vyškov, jak vidíme na
obrázku číslo 4. Adresa fitness centra je Hlavíčkova 19/3, Vyškov 682 01.
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Obrázek č. 4 : Mapové zobrazení adresy fitness centra Squash Vyškov [68]
Organizaci řízení ve fitness centru znázorňuje obrázek č. 5. Vlastníkem
fitness centra je Moravostav Brno, který pronajímá fitness centrum panu Radimu
Pytelovi, který je zároveň provozovatel a ředitelem. V přímém podřízení jsou
panu řediteli vedoucí recepce a vedoucí restaurace. Oddělení recepce má celkem
dva zaměstnance a oddělení restaurace celkem tři zaměstnance. Skupina lektoři
jsou mimo hlavní organizační linii, jelikož všichni lektoři pracují ve fitness centru
jako externisti.

Obrázek č. 5. : Grafické znázornění organizační struktury, (zdroj: řízený rozhovor,
vlastní práce)

[68]

www.squash-vyskov.cz/mapa
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Fitness centrum je vybavené třemi zrcadlovými sály na schwinn cycling,
jumping a další sálové aktivity. Všechny sály jsou dále vybaveny podložkami na
cvičení, overbally a hudební aparaturou. Dále má fitness centrum čtyři squashové
kurty, dva badmintonové kurty a čtyři bowlingovými dráhy. Restaurace je přímo
propojená s hlavní recepcí fitness centra, ale má i samostatný vchod přímo od
parkoviště. Šatny jsou jak pro muže, tak i ženy přímo naproti recepce. Šatny jsou
vybaveny sprchami a toaletami. Při dotazníkovém šetření, které znázorňuje
obrázek číslo 6, bylo zjištěno, že 84 dotazovaným se interiér fitness centra líbí.
16 osobám se interiér nelíbí a upozorňovali především chladné anonymní
prostředí a nutnost opravy toalet a sprch.
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Obrázek č. 6. : Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Líbí se Vám interiér
fitness centra?˝ (zdroj: dotazníkové šetření, vlastní práce)
Vývoj tržeb znázorňuje obrázek číslo 7. Graf znázorňuje vývoj tržeb bez
restaurace. Nejsilnější dny pro tržbu jsou čtvrtek a sobota. Naopak nejslabší dny
jsou pondělí, středa a neděle.
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Obrázek č. 7: Grafické vyhodnocení vývoje tržeb za 1 týden, bez restaurace,
(zdroj: interní dokumenty, vlastní práce)

3.3.3. Makroprostředí firmy
Analýzou vnějšího prostředí zjistíme příležitosti a hrozby, které mohou
Squash centrum ovlivnit. Použijeme analýzu STEPE, která zjistí hrozby
i příležitosti, Squash centrum tak může hrozbám předcházet a příležitosti vhodně
využít.
Politické a legislativní prostředí
Politické a legislativní prostředí v České republice není příliš srozumitelné.
Díky častým přílohám a novelám zákonů může působit až chaoticky. Můžeme
říci, že do značné míry je tato citace způsobena naším členství v Evropské unii
a také reakcí na okolní svět.
Jednou z nevíce diskutovanou oblastí jsou daně. České daně jsou
komplikované a nepřehledné. Daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu
právnických osob jsou zaplaveny spoustou výjimek, v nichž se obtížně vyznají
i daňoví poradci. Daňovou zátěž zvyšuje i relativně vysoké sociální pojištění,
jehož část platí zaměstnanci a část zaměstnavatelé. Druhou nejvýnosnější daní pro
státní rozpočet je po sociálním pojištění daň z přidané hodnoty (DPH). Třetí
v pořadí jsou spotřební daně. Především daně z benzínu a nafty a daně z tabáku.
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V diskusích o změně daňového systému se rovněž hovoří o tom, zda zrušit či
naopak zvýšit daň z nemovitosti či dědickou daň a darovací daň. [69]
Hlavní změnou od 1. 1. 2013 je změna DPH a to na 21% a 15%. Od roku
1993 bylo DPH změněno již 7krát, jak nám ukazuje tabulka č. 1.
Tabulka č. 1 : Vývoj sazeb DPH, vyjádřen v procentech, v ČR, zdroj: [70]

Zaměstnanci Fitness centra Squash Vyškov jsou řízeni zákoníkem práce
č. 262/2006 Sb. a občanským zákoníkem č. 4/1964 Sb. U zákoníku práce došlo na
začátku roku 2012 (od 1.ledna) k novelizaci. Novelizace se týkala např. zkušební
doby, pracovní doby, odstupné atd.
Ekonomické prostředí
Po přeměně plánovaného hospodářství na tržní v průběhu 90. letech Česká
republika prakticky dosáhla ekonomické úrovně zemí Evropské unie, tento trend
byl navíc umocněn vstupem ČR do tohoto společenství v roce 2004 . [71]
České republika je pro exportně orientovanou ekonomikou. Své výrobky
vyváží především do sousedních zemí. Jejím největším obchodním partnerem je
Německo. [72]

[69]

www.penize.cz/dane

[70]

www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-dph-matou-podnikatele-za-poslednich-20-let-uz-sestkrat/

[71]

www.acentos.cz/cs/negocios/439-entorno-economico-y-ser-autonomo-en-la-republica-checa

[72]

www.acentos.cz/cs/negocios/439-entorno-economico-y-ser-autonomo-en-la-republica-checa
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České HDP v prvním čtvrtletí 2012 kleslo s přispěním všech proměnných
s výjimkou čistého vývozu, který naopak dlouhodobě roste. Celková inflace se
pohybuje nad horní hranicí tolerančního pásma, měnově-politická inflace se
dostala lehce nad cíle České národní banky (ČNB). Zdrojem inflace jsou
především daňové změny, vzrůstající ceny komodit na světových trzích a minulé
oslabení měnového kurzu koruny. Cenový růst je mírně tlumen negativním
vývojem domácí ekonomiky. Vláda se navzdory faktům snaží najít prorůstová
opatření právě v institucionální podpoře exportu. Ten však není schopen
samostatně kompenzovat pokles všech ostatních proměnných. Negativní trend
domácí ekonomiky ovlivňuje dynamika mezi trhem práce a reálnou spotřebou
domácností. [73]
Celkový pokles reálné spotřeby domácností v letošním roce (-1,5 %) je
odrazem stagnace nominálních disponibilních příjmů související s vývojem na
trhu práce. Ten je ovlivněn negativním sentimentem a vývojem na zahraničních
trzích. Nezaměstnanost by z loňských 8,6 % měla letos vzrůst na 9 %. Nárůst
nezaměstnanosti předpokládáme i v následujícím roce. Současně bude reálnou
spotřebu brzdit také zvýšený růst cen, a to zejména v důsledku letošní změny
DPH. Utlumenou spotřebitelskou poptávku potvrzují i další indikátory, jako je
spotřebitelská důvěra a pokles tržeb v maloobchodu. [74]

[73]

www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/analyza-ekonomicke-situace-010220

[74]

www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/analyza-ekonomicke-situace-010220
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Obrázek č. 8: Grafické znázornění meziročního vývoje HDP a základních
makroagregátů za sektor domácností: hrubého disponibilního důchodu, výdajů na
konečnou spotřebu, úspor (v běžných cenách) [75]
Struktura váhových schémat spotřebitelských cen v letech 2005, 2008 a 2010 v promile

Obrázek č. 9: Grafické znázornění váhového schématu pro výpočet indexů
spotřebitelských cen domácnosti celkem, stálé váhy roku 2010 [76]

[75]

http://finexpert.e15.cz/spotreba-domacnosti-klesa-hdp-tahne-jen-export_1

[76]

www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
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Obrázek č. 10: Grafické znázornění váhového schéma pro výpočet indexů
spotřebitelských cen domácnosti celkem, stálé váhy roku 2008 [77]

Obrázek č. 11: Grafické znázorní váhového schématu pro výpočet indexů
spotřebitelských cen domácnosti celkem, stálé váhy roku 2005 [78]

[77]

www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

[78]

www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
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Obrázek č. 12 : Grafické znázornění zaměstnanost a nezaměstnanost od roku
1993, údaje za osoby ve věku 15let a více [79]
Tabulka č. 2: Vývoj minimální mzdy [80]

[79]

vdb.czso.cz/vdbvo/grafdetail.jsp?cislotab=PRA1010CU&kapitola_id=3&null

[80]

www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mzda/
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Obrázek č. 13: Grafické znázornění vývoje minimální mzdy od roku 2005 do roku
2012, (Zdroj: Tabulka č. 2, vlastní práce)
Všechny výše zmíněné faktory ovlivňují nákupní chování spotřebitelů
u zboží či služeb. Dle obrázku 9,10 a 11 můžeme sledovat vývoj a růst za služby,
kam fitness centra a wellnes služby patří. Růst výdajů můžeme spojit se stále
rostoucím zájmem o zdraví životní styl. Dle obrázku 8 zachycujeme také snížení
celkových výdajů na konečnou spotřebu pro domácnosti. Zlomový rok je rok
2008, kdy domácnosti začínají více spořit. To můžeme přičíst např. zvyšování
daňových sazeb, růstu inflace či stále se zvyšující nezaměstnanosti jak nám
ukazuje obrázek číslo 12 a také stagnaci minimální mzdy dle obrázku
číslo 13 a tabulky číslo 2.
Demografické prostředí
Nejlepší ekonomické prostředí lze v tuzemsku najít v Jihomoravském
a Středočeském kraji. V obou případech je do značné míry kladně ovlivňují velká
města – Brno a Praha. Naopak nejhorší ekonomické prostředí najdete na Vysočině
a v krajích Zlínském a Pardubickém. Vyplývá to z analýzy regionálních rozdílů,
kterou udělal Český statistický úřad. Pro hodnocení postavení jednotlivých krajů
a správních obvodů v ekonomické oblasti posuzovali statistici hlavně intenzitu
podnikatelské aktivity, daňové příjmy obcí na obyvatele, produktivitu práce
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v průmyslu i ukazatele z oblasti zaměstnanosti, zemědělství, stavebnictví
a cestovního ruchu. Výraznou roli mají na ekonomické prostředí krajská centra.
Ekonomická síla krajských měst je příčinou největších vnitrokrajských rozdílů. [81]
Počet obyvatel dle Českého statistického úřadu je v Jihomoravském kraji
1 168 650 obyvatel, hrubá měsíční mzda je 24 181,-Kč a podíl nezaměstnanosti je
8,79%. Věková struktura obyvatel je znázorněna na obrázku číslo 14 a věkové
skupiny jsou v procentech uvedeny v tabulce číslo 3.

Obrázek č. 14 : Grafické znázornění věkové struktury v Jihomoravském kraji [82]
Tabulka č. 3: Věkové skupiny v Jihomoravském kraji [83]

[81]

www.komora.cz/hk-cr/hlavni-zpravy/art_23678/kde-je-v-cesku-nejlepsi-ekonomicke-

prostredi.aspx
[82]

http://www.czso.cz/animgraf/cz064/

[83]

http://www.czso.cz/animgraf/cz064/
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Obrázek č. 15: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku, zda je dotazovaný muž
či žena, (zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní práce)

Obrázek č. 16: Grafické vyhodnocení dotazníku na dotaz „Kolik Vám je let?“
(zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní práce)
Dle dotazníkového šetření fitness centrum Squash Vyškov navštěvují
52 % mužů a 48 % žen, jak zachycuje obrázek číslo 15. Jejich věkové složení
zachycuje obrázek č. 16. Podle obrázku vidíme, že fitness centrum Squash
Vyškov navštěvují především muži a ženy ve věku 21-30 let a poté muži a ženy
ve věku 31-40 let.
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Pro 74% dotazovaných je fitness centrum Squash Vvškov dobře dostupné
a mají ho blízko domova či práce, dle obrázku číslo 17.

Obrázek č. 17: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Je Squash centrum
blízko Vašeho bydliště či zaměstnání?“, (zdroj: dotazníkové šetření, vlastní práce)
Technologické prostředí
Technologie v oblasti fitness a wellnes jde stále kupředu a je třeba neustále
reagovat na nové trendy v této oblasti. V kategorii fitness jde především o nové
technologie cvičebních strojů a náčiní a sním spojené sportovní aktivity a v oblasti
wellness jde o vývoj nových technologií např. ve whirpool bazénech, saunách,
solárií atd.
Kulturní prostředí
Do kulturního prostředí řadíme např. spotřební zvyky a kulturní hodnoty.
Důležitým spotřebním zvykem pro fitness centrum Squash Vyškov je četnost
návštěvy fitness centra jednou osobou za týden a množství navštěvovaných hodin.
Jak nám ukazuje obrázek č. 18, pouze 27 % dotázaných navštěvuje 3 a více aktivit
Squash centra Vyškov. Celých 49 % dotázaných navštěvuje pouze 1 aktivitu ve
fitness centru.
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Obrázek č. 18: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Kolik aktivit ve
fitness centru Squash Vyškov navštěvujete?“, (zdroj: dotazníkové šetření, vlastní
práce)
Přírodní, ekologické prostředí
Životní prostředí je jednou z nejvíce diskutovanou otázkou současného
světa. Každá firma i každý jeden člověk by se měl touto otázkou zabývat. I fitness
centrum Squash Vyškov není výjimkou, o životní prostředí se zajímá. V provozu
centra jde především o třídění odpadu. Celý Vyškov je dobře známý ve třídění
odpadů. Potvrzuje to i nedávné zveřejnění výsledků o sběru elektroodpadu. Město
Vyškov se umístilo na 3. místě z celorepublikového sběru. Vyhodnocení soutěže
znázorňuje tabulka číslo 4.
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Tabulka číslo 4: Sběr elektroodpadu, rok 2012 [84]

3.3.4. Mikroprostředí firmy
Společnost
Ve Squash centrum Vyškov je jeden hlavní ředitel a zároveň i manažer,
který udává fitness centru směr a trend. Hlavním cílem firmy a myšlenkou je
vytvářet sportovní zázemí jak pro aktivní sportovce tak pasivní sportovce. Další
lidé, pracující v centru, jsou zaměstnanci, brigádníci nebo osoby samostatně
výdělečně činné. Všechny tyto osoby jsou seznámeny s cílem firmy a myšlenkou
firmy a snaží se v rámci svých lekcí či obsluhy, fitness centrum propagovat ke
splnění cíle firmy.
Dodavatelé
Dodavatelé sportovního vybavení jsou pro fitness centrum velice důležití
a zároveň je tomu i naopak. Dodavatelé sportovního vybavení, které je možné si
přímo ve fitness centru zakoupit, jsou tři (prince, YONEX a OLIVER).
Dodavatele sportovních doplňků má fitness centrum pouze jednoho.

[84]

www.vyskov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18857&id=1104980&p1=31138
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Je ve fitness centru Squash Vyškov nabízeno dostatečné
množství sportovních a výživových doplňků?
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Obrázek č. 19: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Je ve fitness centru
Squash Vyškov nabízeno dostatečné množství sportovních a výživových
doplňků?“, ( zdroj: dotazníkové šetření, vlastní práce)
Dle dotazníkového šetření, které znázorňuje obrázek číslo 19, se klientům
nabídka sportovních a výživových doplňků líbí a vyhovuje. Na otázku, zda je
dostatečná nabídka sportovních a výživových doplňků ve fitness centru,
odpovědělo 90 klientů ze 100, že ano.
Mezi důležité dodavatele řadíme i dodavatele energie a dodavatele surovin
pro restauraci, kde si vedení firmy zakládá na místních dodavatelích, tak aby
suroviny k přípravě jídel by vždy čerstvé a kvalitní.
Je třeba neustále analyzovat dodavatelské služby a hlídat konkurenci, tak
aby poměr kvality a ceny odpovídal ekonomické únosnosti provozu fitness centra.
Zákazníci
Zákazníci fitness centra jsou muži i ženy. Dle dotazníkového průzkumu jsou
to z 52 % muži a z 48 % ženy (viz výše obrázek č. 15). Nejvíce klientů fitness
centra je ve věku mezi 21-30 lety a 31-40 lety (viz obrázek č. 16). Většina klientů
má fitness centrum blízko domova nebo práci (viz obrázek č. 20). Celých 48 %
klientů dochází do centra pěšky a 44 % dojíždí autem.
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Obrázek č. 20: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Jakým způsobem se
do fitness centra Squash Vyškov dopravujete?“, (zdroj: dotazníkové šetření,
vlastní práce)

Konkurenti
Konkurence ve fitness centrech ve městě Vyškov je relativně vysoká.
Mezi největší konkurenty patří:
Fitness TRINITY – je přímo v centru Vyškova, komplexní péči o tělo
a širší spektrum sportovních aktivit (fitness, kardio místnost, solárium a sálové
aktivity – aerobic, cvičení na míči)
Relaxační studio Havaj – jde o jedno z luxusnějších fitness center na
Vyškovsku, neleží však přímo v centru Vyškova. Relaxační studio Havaj mimo
fitness, kardi zóny, sálových aktivit, solárií nabízí i wellness zónu s finskou
saunou a hydroterapií. Fitness centrum mimo jednotlivých vstupů nabízí i klubové
členství.
Fitness Zdena – fitness centrum vlastní a vede bývalá reprezentantka ve
bodyfitness Zdena Gottvaldová. Její fitness centrum mimo klasické posilovny
nabízí infrasaunu, bodystyler, power plate, masáže a kosmetiku. I její fitness
najdeme v centru Vyškova.

3.3.5. Marketingový mix
Marketingový mix je důležitý pro návrh vlastní marketingové strategie, pro
doporučení a pro inovaci nabídky služeb fitness centra.
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Produkt
Fitness centrum Squash Vyškov nabízí několik služeb v rámci svého
provozu. Jde jak o sportovní služby, tak služby gastronomické a zábavní.

Obrázek č. 21: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Jaké sporty-služby ve
fitness centru navštěvujete?“ (zdroj: dotazníkové šetření, vlastní práce)
Sálové aktivity
Ze sálových aktivit fitness centrum Squash Vyškov nabízí pilates, step
aerobic, cvičení na balonech, power stretch, body form, jumping a schwinn
cycling. Fitness centrum má celkem 3 sály, kde se tato cvičení provozují.
Speciální sál je na jumping vybavený 10 trampolínami a na schwinn cycling
vybavený 11 koly.
Návštěvnost sálových hodiny je dle výsledků dotazníkového šetření 15%
(obrázek č. 21).
V sále číslo jedna se cvičí tyto lekce:
-

Pilates se cvičí v pondělí a ve čtvrtek. Návštěvnost pondělní hodiny je
8 klientů a návštěvnost čtvrteční hodiny 3 klienti (zdroj: interní dokumenty
fitness centra). Kapacita sálů je 15 cvičících.

-

Step aerobic má svoji lekci v rozvrhu v úterý. Návštěvnost hodiny je
6 osob. Step erobic se cvičí ve stejném sále jako pilates, tedy kapacita sálu
je 15 osob (zdroj: interní dokumenty fitness centra).
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-

Cvičení na balonech má dvě hodiny za týden to ve středu a pátek.
Návštěvnost středeční hodiny je stejná jaké páteční, tedy 4 osoby (zdroj:
interní dokumenty fitness centra). I zde je kapacita sálu 15 osob.

-

Power stretch je jednou týdně a to ve středu. Návštěvnost této lekce jsou
4 klienti (zdroj: interní dokumenty fitness centra). Stejný sál jako
předcházející formy cvičení.

-

Body form má svoji lekci ve čtvrtek a to s návštěvností 3 osob na lekci
(zdroj: interní dokumenty fitness centra). I body form se cvičí v sále
s kapacitou 15 osob.
Více lekcí, dle přílohy číslo 4 této diplomové práce, se v sále číslo jedna

neprovozuje.
Jumping má speciální sál (sál číslo dvě) ke cvičení s 10 trampolínama. Jde
o novinku ve fitness centru a lekce jsou vždy dopředu rezervovány. Návštěvnost
je tedy 100% (zdroj: interní dokumenty fitness centra). Lekce jumpingu probíhají
v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu, dle přílohy číslo 5 této diplomové práce.
Schwinn cycling má také svůj vlastní sál (sál číslo tři) s 11 koly. Jezdí se
každý den mimo pátku a soboty, dle přílohy číslo 6 této diplomové práce, hodiny
modře označené v rozvrhu se nejezdí pravidelně. Návštěvnost lekcí je v pondělí
při jedné odjeté lekci 9 osob, v úterý při 2 lekcích 11 osob, ve středu při jedné
odjeté lekci 10 osob, ve čtvrtek při dvou odjetých lekcích 20 osob a v neděli při
jedné odjeté lekci 6 osob (zdroj: interní dokumenty fitness centra).
Ke všem zmíněným lekcím je třeba, aby lektor měl potřebné vzdělání nebo
alespoň absolvovaný kurz daného cvičení. K lekcím jumpingu a schwinnu je třeba
mít speciální licenci, bez které by lektoři nebyli oprávněni lekce vyučovat.
V případě takové potřeby, platí fitness centrum z 50% svým lektorům potřebné
osvědčení.

Squash
Fitness centrum má celkem 4 squashové kurty. Tuto sportovní aktivitu
v centru navštěvuje podle dotazníkového šetření celkem 22 % dotázaných (dle
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obrázku č. 21). Za týdenní provoz se na kurtech hraje celkem 65 hodin. Mezi dny,
kdy si kurty pronajímá méně klientů, patří pondělí, čtvrtek, sobota a neděle (zdroj:
interní dokumenty fitness centra).

Badminton
Badminton má ve fitness centru celkem 2 kurty. Dle dotazníkového šetření
jde o nejnavštěvovanější sportovní aktivitu fitness centra (obrázek č. 21). 30 %
dotazovaných na otázku „Jaké sportovní služby ve fitness centru navštěvujete?“
Odpovědělo badminton. Týdenní vytíženost pronájmu badmintonových kurtů je
112 hodin (zdroj: interní dokumenty fitness centra).
Squash a badminton jsou součástí Vyškovské vyzývací ligy. Vyškovská
vyzývací liga je celoroční série zápasů jednotlivců ve hrách provozovaných ve
fitness centru Squash Vyškov. Každý hráč je zapsán do žebříčku jednoho či více
vybraných sportů, který je neustále aktualizován po každém zápase a je
k nahlédnutí na recepci SQUASH Centra ve Vyškově nebo na internetových
stránkách www.squash-vyskov.cz. Start v této soutěži mají povolený všichni hráči
a hráčky bez výjimky po úhradě ročního poplatku.

Bowling
Bowlingové dráhy jsou ve fitness centru čtyři. Návštěvnost bowlingu je
stejná jako u sálových aktivit, tedy 15 % dotazovaných navštěvuje bowling (dle
obrázku č.23). Týdenní pronájem je 60 hodin (dle tabulky č.1).
Stejně jako squash a badbinton je i bowling součástí amatérské ligy.
Vyškovská bowlingová amatérská liga je série bowlingových turnajů družstev
(ligy) organizovaná fitness centrem Squash Vyškov. Start v této soutěži mají
povolený všichni hráči a hráčky bez výjimky.

Recepce
Jde o doplňkovou službu pro klienty fitness centra. Recepce nabízí prodej
sportovních a výživových doplňků, půjčení raket a míčků ke hře squash,
badbinton a boty ke hře bowling.
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Restaurace
Restaurace je nedílnou součástí fitness centra Squash Vyškov. Celkem
18 % dotazovaných navštěvuje restauraci a využívá služeb restaurace (dle obrázku
č. 21). Restaurace je vybavena několika plazmovými televizemi ke sledování
sportovních přenosů. Restaurace slouží nejen pro aktivní sportovce ale i pro
pasivní sportovce, kteří nenavštěvují sportovní aktivity fitness centra. Jídelní
lístek je sestaven jednoduše o 37 hlavních jídlech a dalších přílohách (příloha
č.1.).

Obrázek č. 22: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Jakou novou formu
sportovní aktivity byste rádi vyzkoušeli?“ (zdroj: dotazníkové šetření, vlastní
práce)
Při dotazníkovém šetření jsem zjišťovala, jaký zájem mají klienti o nové formy
sportovních aktivit. Na obrázku č. 22 vidíme v procentech, o jaký druh
sportovních aktivit projevili klienti největší zájem. Celá čtvrtina dotazovaných
projevila zájem o akční formu sportovní aktivity a to o fitbox. 21 % dotázaných
by rádo vyzkoušelo express posilování, 19 % dotázaných by rádo vyzkoušelo
kondiční trénink a 16 % dotázaných má zájem zumbu. Zájem je i cvičení pro
maminky s dětmi, cvičení s hlídáním dětí a o ranní lekce.
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Cena
Cena je pro fitness centrum Squash Vyškov jedinou položkou
z marketingového mixu, která přináší zisk. Při stanovení cen ve fitness centru se
vychází především z nákladů, tedy metoda založená na nákladech a cena na
základě konkurence, metoda stanovení na základě konkurence.
Ceník je součástí přílohy této diplomové práce (příloha č. 7). Ceník si
mohou klienti fitness centra dohledat na www stránkách fitness centra nebo je
vyvěšen přímo u recepce ve fitness centru.
Díky partnerské spolupráce s VZP ČR, mohou klienti, jenž jsou pojištěni
právě u Všeobecné zdravotní pojišťovny čerpat po předložení kartičky pojištěnce
10 % slevu na squash a klienti, kteří jsou členy klubu VZP – Klub pevné zdraví,
20 % slevu na Squash.
Fitness centrum nabízí i zvýhodněné pernamentky se slevou na schwin
cycling, jumping, sálové aktivity za 50kč/lekce a komplexní pernamentky (příloha
č. 8 této diplomové práce).
Dle dotazníkového šetření (obrázek č. 22) 45 % dotázaných preferuje
zvýhodněné vstupné ve formě pernamentek a 36 % dává přednost jednorázovým
vstupům. Celých 19 % dotázaných by přivítalo klubové členství, které poskytuje
pro aktivní návštěvníky fitness klubů řadu výhod.

Obrázek č. 22: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Preferujete
zvýhodněné pernamentky, jednotlivé vstupy či klubové členství?“, (zdroj:
dotazníkové šetření, vlastní práce)
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Klienti fitness centra Squash Vyškov by také uvítali benefity od svých
zaměstnavatelů ve formě poukazů na cvičení. Sto klientů za sta dotázaných, by
byla pro benefity ve formě příspěvků na cvičení, obrázek č. 23.

Uvítali byste benefity ve formě příspěvku na cvičení od svého
zaměstnavatele?
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Obrázek č. 23: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Uvítali by klienti od
svého zaměstnavatele benefit ve formě příspěvku na cvičení?“, (zdroj: dotazníkové
šetření, vlastní práce)

Distribuce
Veškeré služby, které fitness centrum Squash Vyškov nabízí, se
uskutečňují v budově fitness centra a služby se nikam dál nedistribuují.
V dotazníkové šetření na otázku „Přidali byste se na akce konané mimo
fitness centrum? Např vyjížďka na kole pod dohledem instruktora, pilates na
čerstvém vzduchu, jóga u moře atd.“ odpovědělo 63 % dotázaných ano (obrázek
č. 24).
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Obrázek č. 24: Grafické vyhodnocení dotazníku na otázku: „Přidali byste se na
akce konané mimo fitness centrum?“, (zdroj: dotazníkové šetření, vlastní práce)
Komunikační mix
V komunikačním mixu jde o všechny komunikační nástroje, díky kterým
můžeme předat nějaké sdělení.
Placenou reklamu využívá fitness centrum ve Vyškovském zpravodaji,
Vyškovských novinách a také na serveru www.vysko-mesto.cz. Jako podporu
prodeje ve fitness centru můžeme označit zvýhodněné vstupy na squash pro
klienty VZP ČR či zvýhodněné pernamentky. Public relations je uplatňováno
především díky facebookovým stránkám a tzv. „sdílení“ fanoušky facebookových
stránek fitness centra Squash Vyškov a jeho příspěvků. Osobní prodej je
uskutečňován na recepci fitness centra, v restauraci a také na jednotlivých lekcích,
kde lektoři propagují další sportovní aktivity fitness centra.
Hlavní prezentací fitness centra jsou internetové stránky www.squashvyskov.cz a facebookové stránky Squash centrum Vyškov. Internetové stránky
navštíví týdně 514 uživatelů a facebookové stránky mají 650 fanoušků.
Internetové stránky i facebookové stránky má fitness centrum aktuální a všechny
změny v rozvrhu či upozornění na aktuální akce fitness centra, vždy na těchto
dvou nejdůležitějších informačních kanálech jsou.
Důležitým komunikačním nástrojem jsou v dnešní době i loga. Níže na
obrázcích 25, 26 a 27 můžeme vidět tři loga, které fitness centru používá ke své
propagaci.
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Obrázek č. 25: Logo fitness centra Squash Vyškov[85]

Obrázek č. 26: Logo Vyškovské vyzívací ligy [86]

Obrázek č. 27: Logo Vyškovské Bowlingová Amatérská liga [87]

3.4. Marketingová strategie – doporučení, inovace nabídky
služeb fitness centra
Návrh marketingové strategie, doporučení a inovace nabídky služeb fitness
centra Squash Vyškov byla zpracována na základě výsledků z předchozích analýz
a dotazníkového výzkumu.

3.4.1. Cíle společnosti
-

upevnění pozice na trhu (zvýšení návštěvnosti centra, zvýšení celkového
podvědomí o nabídkách služeb centra na Vyškovsku a okolí)

-

zvýšení zisku

[85]

www.squash-vyskov.cz/

[86]

www.squash-vyskov.cz/vyzyvaciliga2013

[87]

www.squash-vyskov.cz/vybal2013
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-

zlepšení spokojenosti zaměstnanců, zvýšení důchodu, zajištění osobního
rozvoje

-

neustálé zlepšování image centra a prestiže

3.4.2. Cílová skupina
Cílová skupina je široká. Jde jak o aktivní sportovce, tak pasivní
sportovce. Dle dotazníkového výzkumu fitness centrum navštěvuje 48% žen
a 52 % mužů. Věková skupina 21-30 let navštěvuje fitness centrum z 48 %
a věková skupina 31-40 let z 29 %. Tyto dvě věkové skupiny budou i do
budoucna pro fitness centrum stěžejní. Jde o mladé aktivní lidi, u kterých je
předpoklad, že i nadále budou mít zájem o zdravý životní styl a s ním spojený
sport. Bude důležité o tyto klienty nepřijít a reagovat na jejich měnící se poptávku
spojenou s věkem.

3.4.3. SWOT analýza
SWOT analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky fitness centra a také na
příležitosti a hrozby fitness centra Squash Vyškov. Po sestavení SWOT analýzy
lépe uvidíme případný další možný rozvoj fitness centra Squash Vyškov.
Tabulka č. 4: SWOT analýza, (zdroj: vlastní práce)
Silné stránky (Strengths)

Slabé stránky (Weaknesses)



3 zrcadlové sály



sálové aktivity



kurty squashe a badmintonu



posilovna



propojení aktivního a pasivního
sportování



parkoviště



adresa fitness centra



marketing



jumpping



sportovní manažer



wellness

Příležitost (Opportunities)

Hrozby (Threats)



propagace zdravého životního stylu



konkurence fitness center ve Vyškově



zájem zákazníků o nové sport. aktivity



zvýšení DPH



vyznávání zdravého životního stylu



zvýšení nezaměstnanosti



prosperující firmy ve Vyškově a okolí



stagnace minimální mzdy
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Silné stránky fitness centra Squash Vyškov jsou ve vybavení a to třemi
zrcadlovými sály. Jako jediné fitness centru ve Vyškově nabízí kurty k pronájmu
na squash a badminton. Stejně tak je to i v případě nabídky lekcí jumppingu, které
jiné fitness centrum ve Vyškově nenabízí. Propojení aktivního a pasivního
sportování je také ve Vyškově ojedinělé. Silnou stránkou je pro fitness centrum
i jeho adresa. Fitness centrum Squash Vyškov se nachází přímo ve středu města
Vyškov.
Slabou stránkou fitness centra Squash Vyškov v oblasti služeb je chybění
posilovny a nedostatečné využití sálů. Je zde příliš malá nabídka sálových aktivit.
Fitness centru chybí i wellness služby. S výhodným umístěním v centru Vyškova
přichází i slabá stránka a to v možnosti parkování před fitness centrem. Marketing
fitness centra se soustředí pouze na internetové stránky, facebook a občasnou
inzerci v místních novinách. Jako hlavní slabou stránku fitness centra Squash
Vyškov vidím nepřítomnost sportovního manažera.
Propagace zdravého životního stylu a vyznávání zdravého životního stylu
jsou pro fitness centrum Squash Vyškov velkou příležitostí. Jako velkou
příležitost pro fitness centrum vidím i velký zájem klientů fitness centra
vyzkoušet nové sportovní aktivity. Klienti dále projevili velký zájem o benefity od
zaměstnavatelů ve formě sportovních aktivit. Ve Vyškově a okolí je celá řada
prosperujících firem.
Mezi hrozby, které by mohly ovlivnit provoz fitness centra je především
četná konkurence ve městě Vyškov. Stagnace minimální mzdy a zvýšení DPH
můžeme mít za následek, že lidé budou více šetřit a nejdříve si zabezpečí potřeby
nutné k životu a až co zbyde půjde do zábavy a sportu. S tím souvisí i nárůst
nezaměstnanosti, která by také mohla mít dopad na vývoj obratu a tržeb ve fitness
centru Squash Vyškov.
Doporučení pro rozvoj fitness centrum Squash Vyškov
-

zavedení nových lekcí v zrcadlových sálech

-

otevřít nabídku wellness služeb

-

začít spolupracovat se sportovní manažerem
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-

spuštění promo akcí fitness centra Squash Vyškov a proniknout více do
podvědomí občanů z Vyškova a okolí

-

oslovit firmy ve Vyškově a okolí s nabídkou spolupráce (benefity pro
zaměstnance)

3.4.4. Marketingový mix
Produkt
Fitness centrum Squash Vyškov nabízí širokou škálu služeb. Některé
služby však dle mého názoru potřebují inovaci a rekonstrukci.
Doporučení:
-

rozšíření sálových aktivit o fitbox, kondiční trénink, zumbu, express
posilování, cvičení s možností hlídání dětí a ranní hodiny (návrhu rozvrhu,
příloha číslo 9 této diplomové práce)

-

otevření nabídky wellnes služeb, z technických důvodů doporučuji
masáže, kosmetiku a solárium

Cena
Po zhodnocení cenové strategie doporučuji:
-

zjednodušení obsáhlého ceníku

-

studentské slevy paušálně 10%

-

zdražení některých sportovních aktivit

-

při zjednodušení ceníku dojde i ke zjednodušení pernamentek
Návrh nové ceníku přikládám v příloze č. 10 této diplomové práce.

Distribuce
U distribuce služeb bych doporučila využít velkého zájmu klientů účastnit
se sportovních akcích konané mimo fitness centrum (víkendové sportovní pobyty,
týdenní pobyty u moře, jednodenní sportovní akce atd.)
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Komunikační mix
Po zhodnocení komunikačních nástrojů, které fitness centrum Squash
Vyškov používá ke komunikaci se zákazníky doporučuji:
-

efektivněji využívat facebookové stránky

-

internetové stránky fitness centra rozvrhnout do logičtějšího uspořádání

-

logo fitness centra Squash Vyškov doplnit o název „fitness centrum“

-

letáková kampaň do schránek obyvatel Vyškova, do firem sídlících ve
Vyškově a okolí

-

propagace v obecních zpravodajích (obce v okolí města Vyškov)
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4. DISKUSE
Analýza provozu fitness centra Squash Vyškov nám především díky
dotazníkovému šetření a spolupráci s provozovatelem přinesla zajímavá zjištění,
díky kterým jsme mohli vytvořit závěrečná doporučení pro inovaci nabídky služeb
tohoto fitness centra.
Fitness centrum Squash Vyškov má výbornou polohu. Jeho provozovna
stojí přímo ve středu města Vyškov. Velká část klientů tak navštěvuje fitness
centrum pěšky. S polohou fitness centra však plyne i velká nevýhoda, a to ve
formě nedostatku parkovacích míst.
I když ekonomické a legislativní prostředí rozvoji firem příliš nepřeje,
díky stále se zvyšujícímu trendu zdravého životního stylu můžeme mluvit
o perspektivním druhu podnikání.
Fitness centru Squash Vyškov navštěvují jak muži, tak ženy. Nejpočetnější
věkovou kategorií jsou klienti ve věku od 20 do 40 let. Tito klienti jsou pro fitness
centrum výzvou i do budoucnosti. Klienti této věkové kategorie budou zvyklí na
sportování/cvičení, ale s přibývajícím věkem se jejich zájem o navštěvované lekce
bude měnit. Proto je do budoucna důležité zareagovat na stárnoucí aktivní skupinu
klientů a nabídnout jim adekvátní možnosti sportování.
Dnes je tato skupina klientů ve věku, kdy má stále zájem o atraktivní
a dynamické sportovní služby. Klienti mají také velký zájem o sportovní aktivity
konané mimo fitness centrum.
Za problém u návštěvnosti fitness centra lze považovat především fakt,
že skoro polovina dotázaných klientů navštěvuje pouze jednu sportovní aktivitu,
kterou fitness centrum Squash Vyškov nabízí.
Nejnavštěvovanější aktivitou je badminton, teprve po něm následuje
squash. Dobře navštěvovaná je i sportovní aktivita jumping. Ostatní lekce v sálech
však příliš navštěvované nejsou a jsou i nevyužité časové prostory v zrcadlových
sálech.
Ceny za jednotlivé služby jsou odpovídající nákladům a konkurenci, avšak
ceník je příliš obsáhlý až chaotický.
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V rámci inovace nabídky služeb fitness centra Squash Vyškov považuji za
vhodné zavedení nových lekcí v zrcadlových sálech tak, aby bylo využito volné
místo ve stávajícím rozvrhu. Vhodné by bylo otevřít především lekce, o které
klienti projevili zájem v dotazníkovém šetření (fitbox, kondiční trénink, express
posilování, zumbu, ranní lekce a cvičení s možností hlídání dětí). U lekcí, které by
ani po propagaci neměli více jak pět klientů na lekci, doporučuji zrušit.
S inovací služeb souvisí i zjednodušení rozsáhlého až nepřehledného
ceníku.
V rámci inovace fitness centra bych dále doporučuji otevření wellness
služeb, o které projevili klienti velký zájem. Z technických důvodů považuji za
vhodné začít s masážemi, kosmetikou a soláriem.
Dobrá prezentace fitness centru nesmí chybět. Správné používaní
facebookových stránek, které s narůstajícím počtem akcí a lekcí budou určitě
atraktivnější, a zpřehlednění webových stránek je základem pro dobrou
prezentaci. Doplnění slov „fitness centrum“ do loga je nezbytnou součástí kvalitní
a cílené prezentace. Letáková kampaň by měla být vrcholem změn a inovací, které
ve fitness centru proběhnou. Díky facebookové, webové a letákové kampani se
stávající a případní noví klienti dozvědí o změnách a inovacích ve fitness centru
Squash Vyškov.
Důležitá cesta pro fitness centrum je i v oslovení firem z Vyškova a okolí
k případné spolupráci (firemní akce, benefity pro zaměstnance atd.). Na vše ale
jeden ředitel/manažer nestačí. Jednou z hlavních priorit by proto mělo být
zaměstnání sportovního manažera.
Jako zápory u navržených strategií vidím především finanční stránku. A to
především u zavedení wellness služeb. Další možný problém by mohl nastat
v nedostatku kvalitních lektorů při navrhovaném rozšíření lekcí.
Klady v navrhovaných řešeních jsou především v kapacitním prostoru,
který

umožňuje

jejich

uskutečnění.

Řešení

jsou

stanovena

z analýz

a dotazníkového šetření, která vystihují poptávku klientů.
Důležitý kladný bod je i v odhodlání vedení fitness centra přistoupit na
změny a inovace a stále nabízet svým klientům co nejlepší služby.

86

5. ZÁVĚR
Cílem diplomové práce na téma „Analýza provozu a následná inovace
nabídky služeb fitness centra“ bylo vytvořit důslednou analýzu provozu fitness
centra Squash Vyškov a následně navrhnout doporučení vedoucí k inovaci
nabídky služeb pro dosažení podnikových cílů – upevnění pozice na trhu, zvýšení
návštěvnosti, zvýšení celkového povědomí o nabídkách služeb fitness centra na
Vyškovsku a okolí, zvýšení zisku, zlepšení image a prestiže fitness centra.
Diplomová práce je zaměřena na analýzu sportovních služeb fitness centra.
Každá nabízená služba byla podrobně analyzována tak, aby bylo možno
vyhodnotit její klady a zápory a následně vyvodit závěr vedoucí k případné
inovaci konkrétní služby.
Výsledky byly získávány pomocí analýzy konkurence, zákazníků, trhu,
produktu, makroprostředí a mikroprostředí. Adekvátnost ve výsledcích diplomové
práce a podstatnou část diplomové práce tvoří dotazníkové šetření, kterého se
zúčastnilo 100 klientů fitness centra. Výsledky dotazníkového šetření byly použity
do jednotlivých analýz diplomové práce.
Další potřebné informace, důležité pro zpracování diplomové práce, byly
získány

řízeným

rozhovorem

s panem

Radimem

Pytelou,

ředitelem

a provozovatelem fitness centra Squash Vyškov.
Výsledky byly poté vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy, ze které vzešla
jednotlivá doporučení pro rozvoj a inovaci fitness centra Squash Vyškov.
Doporučení pro rozvoj a inovaci sportovních služeb ve fitness centru se
týká především zavedení nových sportovních lekcí v zrcadlových sálech, otevření
nabídky wellness služeb, zaměstnání sportovního manažera, spuštění promo akcí
fitness centra Squash Vyškov (jednodenní sportovní akce, víkendové sportovní
pobyty) a celkové zlepšení komunikace směrem ke stávajícím klientům
a budoucím zákazníkům (zjednodušení ceníků, efektivnější využívaní facebooku
a internetových stránek, úprava loga, propagace v obecních zpravodajích
a letáková kampaň).
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Příloha č. 1
Jídelní lístek restaurace Squash Vyškov
Jídelní lístek
Kuželka menu:
150 g

Loštický hrabě (k. prso, slaninkatvarůžek, cibule)

100 g

Kuřecí ondráš (k. prso v bramboráku)

200 g

Kuřecí plátek se žampiony (k. prso na grilu se žampiony)

150 g

Smažené kuřecí řízečky

99 Kč

150 g

Chinaiburi (k. nudličky, čínská zelenina, česnek, žampiony)

99 Kč

150 g

Pětky sousedovic tetky (k. prso s broskví a sýrem)

118 Kč

150 g

Sedlčanský Pepík (v. kotleta, hermelín, rajče)

111 Kč

150 g

Moravská kotleta (v. kotleta, uzené maso, uzený sýr)

125 Kč

200 g

BBQ speciál (v. kotleta, BBQ koření, vejce, slanina)

133 Kč

150 g

Smažené vepřové řízečky

150 g

Vepřové nudličky Delicates (v. kotleta, cibule, paprika,
hermelín)

125 Kč
94 Kč
111 Kč

99 Kč

99 Kč

100 g

Vepřový ondráš (v. kotleta v bramboráku)

94 Kč

200 g

Sýrový čtyřboj (smažený: eidam, uzený sýr, tvarůžek, niva)

100 g

Smažený sýr Eidam

76 Kč

100 g

Smažený hermelín

79 Kč

100 g

Hermelín v bramborovém těstíčku

82 Kč

100 g

Smažené tvarůžky

78 Kč

125 Kč

Anglické tvarůžky (do zlatova osmažené s anglickou slaninou)

100 g

85 Kč

Doporučujeme:
250 g

Kuřecí steak

135 Kč

250 g

Vepřový steak

135 Kč

Steakové omáčky: rokforová, žampionová, chilli, dijón

22 Kč

250 g

Hovězí steak Bowling (h. svíčková, hermelín, vejce)

290 Kč

250 g

Hovězí steak Pfeffer (h. svíčková, barevný pepř)

290 Kč

150 g

Poražená kuželka (v. kotleta, hořčice, šunka, niva)

125 Kč

200 g

Mexický kotlík (k. maso, fazole, klobása, kukuřice, brambory)

133 Kč

150 g

Tataráček (z pravé h. svíčkové, topinky 3 ks)

199 Kč

400 g

Penne con pollo (k. prso, žampiony, sýrová omáčka)

96 Kč

400 g

Penne con curry e pollo (k. prso, kari, smetana)

96 Kč

Něco k pivečku:

2 ks

Utopený Buřtík (s cibulkou, feferonkou, křenem a
pečivem)

65 Kč

1 ks

Nakládaný hermelín (s pečivem)

65 Kč

1 ks

Pivní sýr, cibule, panák piva (s pečivem)

67 Kč

250 g

2 ks

Prkénková bašta (uzené, utopenec, slanina, klobása,
sýr)
Topinka s česnekem

119 Kč

29 Kč

1 ks

Topinkas ďábelskou pikantní masovou směsí

69 Kč

2 ks

Bramboráčky s pikantní masovou směsí

69 Kč

Něco sladkého na zub:
1 ks

Koule Tartufo Nero/Bianco

35 Kč

2 ks

Palačinka se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou

69 Kč

2 ks

Palačinka s jahodovou marmeládou a šlehačkou

69 Kč

Zmrzlina "Horká láska" (vanilková zmrzlina, horké maliny,
šlehačka)
Zmrzlinový pohár s míchaným ovocem a šlehačkou

75 Kč

75 Kč

Přílohy:
Vařený brambor
Dušená rýže
Bramboráčky (3ks)
Tatarka, kečup

26 Kč
26 Kč
29 Kč
15 Kč

Smažené hranolky
Smažené krokety
Americké brambory
Pečivo (1ks)

29 Kč
29 Kč
32 Kč
5 Kč

Šopský salát (balk. sýr)
Řecký salát (olivy)

56 Kč
56 Kč

Okurkový salát
Rajčatový salát

35 Kč
35 Kč

Příloha č. 2
Dotazník slouží pro výzkum v diplomové práci Analýza provozu a následná
inovace nabídky služeb fitness centra. Autor: Bc. Jana Kiršová
Dotazník

1.
2.
3.
4.

Pohlaví: žena □ muž □
Věk: ________ let
Máte fitness centrum blízko bydliště či zaměstnání? ano □ ne □
Jakým způsobem se do fitness centra dopravujete?
pěšky □ autem □ MHD □ jiný způsob-uveďte_______ □

5. Máte vždy kde zaparkovat jezdíte-li autem? ano □ ne □
6. Vyhovuje Vám otevírací doba fitness centra? ano □ ne – uveďte novou otevírací dobu __________ □
7. Jaké sporty-služby ve fitness centru navšťěvujete? sálové aktivity □ squash
□ badminton □ bowling □ restauraci □
8. Jakou novou formu sportovní aktivity byste rádi vyzkoušeli? fitbox □
zumba □ kondiční trénik □ cvičení pro maminky s dětmi □ cvičení
s možností hlídání dětí □ express posilování □ ranní lekce □ jiné –uveďte
___________ □
9. Preferujete zvýhodněné pernamenty, jednotlivé vstupy či klubové
členství? pernamentky □ jednotlivé vstupy □ klubové členství □
10.Přidali byste se na akce konané mimo fitness centrum? např vyjížďka na
kole pod dohledem instruktora, pilates na čerstvém vzduchu, jóga u
moře.... ano □ ne □
11.Líbí se Vám interiér fitness centra? ano □ ne □ pokud NE, uveďte příklady
pro zlepšení ________________________________
12.Uvítali byste přímo ve fitness centru solárium, wellness? ano □ ne □
13.Nabízí fitness centrum dostatečné sportovní a výživové doplňky? ano □ ne
– uveďte co Vám chybí ________________ □
14.Uvítali byste před či po tréninku přímo u recepce příjemné posezení u
kávy či míchaného koktejlu na podporu spalování či regeneraci po zátěži?
ano □ ne □
15.Uvítali byste od svého zaměstnavatele jako firemní benefit příspěvek na
cvičení? ano □ ne □

Příloha č. 3

Návštěvnost fitness centra Squash Vyškov za jeden týden
Squash

Badminton

Bowling

Sál. Aktivity

Schwinn cyc.

Pondělí

7 hodin

12 hodin

2 hodiny

8 osob

9 osob

Úterý

13 hodin

17 hodin

2 hodiny

6 osob

11 osob

Středa

12 hodin

16 hodin

3 hodiny

8 osob

10 osob

Čtvrtek

4 hodiny

19 hodin

6 hodin

6 osob

20 osob

Pátek

16 hodin

16 hodin

8 hodin

4 osoby

Sobota

4 hodiny

15 hodin

30 hodin

Neděle

9 hodin

17 hodin

9 hodin

Jumping

10 osob

30 osob
10 osob
20 osob

6 osob

Návštěvnost fitness centra Squash Vyškov během jednoho týdne, Zdroj: Interní
dokumenty fitness centra, vlastní práce

Příloha č. 4

Aktuální rozvrh lekcí pilates, step aerobic, cvičení na balonech, power
stretch a body form, Zdroj: [88]

[88

http://www.squash-vyskov.cz/aerobik

Příloha č. 5

Aktuální rozvrh lekcí jumping, zdroj: [89 ]

[89]

www.squash-vyskov.cz/jumping

Příloha č. 6

Aktuální rozvrh schwinn cycling, zdroj: [90]

[90]

www.squash-vyskov.cz/schwinn-cycling

Příloha č. 7
Ceník za jednotlivé služby fitness centra Squash Vyškov
Pilates, Step aerobic, cvičeni na balonech, Body form

50kč / lekce

Power Stretch

60kč/ lekce

Squash/Badminton 9-16h pondělí až pátek

180kč/ hodina

Squash/Badminton 16 - 23h pondělí až pátek

240kč/ hodina

Squash/Badminton sobota

240kč/ hodina

Sguash/Badminton neděle

210kč/ hodina

Squash/Badminton 9-16h pondělí až pátek - studenti

150kč/ hodina

Squash/Badminton 16 - 23h pondělí až pátek - studenti

216kč/ hodina

Squash/Badminton sobota a neděle od 9-16 - studenti

150kč/ hodina

Squash/Badminton sobota 16-23h studenti

216kč/ hodina

Sguash/Badminton neděle 16-23h studenti

189kč/ hodina

Bowling 14-17h pondělí až pátek

180kč/ hodina

Bowling 17-23h pondělí až pátek

230kč/ hodina

Bowling sobota

230kč/ hodina

Bowling neděle

190kč/ hodina

Bowling 14-17h pondělí až pátek studenti

150kč/ hodina

Bowling 17-23h pondělí až pátek studenti

207kč/ hodina

Bowling sobota 14-17h studenti

150kč/ hodina

Bowling sobota 17-23 studenti

207kč/ hodina

Bowling neděle 14-17h studenti

150kč/ hodina

Bowling neděle 17-23 studenti

171kč/ hodina

Schwin cycling

100kč/ lekce

Jumping

70kč/ lekce

Ceník za jednotlivé služby fitness centra Squash Vyškov, zdroj: [91], vlastní
práce
Doplňky ke sportu
půjčení squash/badminton rakety

50kč

půjčení míšku/košíčku

10kč

zapůjčení bowlingové obuvy

10kč/osoba

Ceník za zapůjčení sportovního vybavení, zdroj: [92], vlastní práce

[91]

http://www.squash-vyskov.cz

[92]

http://www.squash-vyskov.cz

Příloha č. 8

Komplexní pernamentka na všechny služby fintess centra , zdroj: [93]

Pernamentka Schwinn cycling ,Zdroj: [94]

Pernamentka Jumping ,Zdroj: [95]

[93]

www.squash-vyskov.cz/permanentky

[94]

www.squash-vyskov.cz/permanentky

[95]

www.squash-vyskov.cz/permanentky

Pernamentka sálové aktivity ,Zdroj: [96]

[96]

www.squash-vyskov.cz/permanentky

Příloha č. 9
Nový rozvrh
7-8h

10-11h

16-17h

17-18h

18-19h

19-20h

Pilates

Fit box

Kondiční

Step

trénink

aerobic

Power stretch

Fit box

Bodyform

Pilates

Express
pondělí

posilování
Express

úterý

posilování

Pilates/Joga

Zumba
Cvičení na

středa

balonech
Kondiční

Express
čtvrtek posilování

Zumba

trénink
Cvičení na

pátek

balonech

Fit box

sobota
neděle
Poznámka: lekce od 10h do 11h s
možností hlídání dětí

Návrh nového rozvrhu sálových aktivit, šedě označené jsou stávající lekce ve
fitness centru Squash Vyškov, vlastní práce

Příloha č. 10

Nový návrh ceníku
Sálové aktivity + jumpping

70kč/ lekce

Schwin cycling

100kč/ lekce

Squash/Badminton 9-16h pondělí až pátek

180kč/ hodina

Squash/Badminton 16 - 23h pondělí až pátek

240kč/ hodina

Squash/Badminton sobota,neděle

240kč/ hodina

Bowling 14-17h pondělí až pátek

180kč/ hodina

Bowling 17-23h pondělí až pátek

230kč/ hodina

Bowling sobota a neděle

230kč/ hodina

Návrh nového ceníku pro fitness centrum Squash Vyškov

Příloha č. 11
Otázka č.1: Pohlaví u dotazovaných klientů Squash centra Vyškov
Pohlaví
žena
muž

Počet osob
48
52

Otázka č.2: Věkový průměr dotazovaných
Věk
0-20 let
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
60 let a více

Počet osob
5
46
28
6
10
2

Otázka č.3: Máte fitness centrum blízko bydliště či pracoviště?
Odpověď
ano
ne

Počet osob
74
26

Otázka č.4: Jakým způsobem se do fitness centra dopravujte?
Druh dopravy
pěšky
autem
MHD
jiný způsob

Počet osob
54
50
4
5 (kolo)

Otázka č.5: Máte vždy kde zaparkovat jezdíte-li autem?
Odpověď
ano
ne

Počet osob
32
46

Otázka č.6: Vyhovuje Vám otevírací doba fitness centra?
Odpověď
ano
ne

Počet osob
96
2

Otázka č.7: Jaké sporty-služby ve fitness centru navštěvujete?
Služba
sálové aktivity
squash
badminton
bowling
restaurace

Počet osob
28
40
53
28
33

7.1. Kolik aktivit navštěvuje jeden klient fitness centra?
Počet aktivit
1 aktivita
2 aktivity
3 a véce aktivit

Počet osob
46
23
25

Otázka č.8: Jakou novou formu sportovní aktivity chcete vyzkoušet?
Druh aktivity
fitbox
zumba
kondiční trénink
cvičení pro maminky s dětmi
cvičení s možností hlídání
dětí
express posilování
ranní lekce

Počet osob
33
21
25
5
10
28
5
4 (joga, cross fit, heat, bikram joga)

jiné

Otázka č.9: Preferujete zvýhodněné pernamentky, jednotlivé vstupy či klubové
členství?
Druh vstupu
pernamentky
jednotlivé vstupné
klubové členství

Počet osob
47
37
20

Otázka č.10: Máte zájem o akce konané mimo fitness centrum?
Odpověď
ano
ne

Počet osob
62
36

Otázka č.11: Líbí se Vám interiér fitness centra?
Odpověď
ano
ne

Počet osob
84
16 (neútulné, chladné, anonymní)

Otázka č.12: Máte zájem o wellness služby přímo ve fitness centru?
Odpověď
ano
ne

Počet osob
65
30

Otázka č.13: Nabízí fitness centrum dostatečné sportovní a výživové doplňky?
Odpověď
ano
ne

Počet osob
90
9

Otázka č.14: Uvítali byste před či po tréninku přímo u recepce příjemné posezení o
kávy či míchaného nápoje?
Odpověď
ano
ne

Počet osob
86
14

Otázka č.15: Uvítali byste od svého zaměstnavatele jako firemní benefit příspěvek
na cvičení?
Odpověď
ano
ne

Počet osob
100
0

Resumé
Diplomová práce se zabývá analýzou provozu fitness centra Squash
Vyškov. Součástí práce je důsledná analýzy celého fitness centra, jeho zákazníků i
konkurentů. Práce obsahuje doporučení pro zlepšení postavení fitness centra na
trhu a to především v rámci jeho inovací v oblasti služeb.

Resume
The Thesis is concentrated for business of the fitness centre Squash Vyškov.
Consistent analysis of the whole fitness centre is a part of the Thesis, analysis of
customers and rivals as well. Recommendation for better place on the market for
fitness centre is in the Thesis, especially in the frame of innovation in area of
services.

