
Abstrakt 

 

Název: Optimalizace marketingové komunikace tenisového klubu v závislosti 

na pandemii Covid-19. 

 

Cíle:   Hlavním cílem této diplomové práce je optimalizace marketingové 

komunikace tenisového klubu Tenis Centrum Dobříš na základě zhodnocení 

jejího současného stavu. Podle získaných dat bude vytvořena nová 

optimalizovaná marketingová komunikace, kterou bude možné uskutečnit jak 

za nepandemického stavu, tak i v případě pandemie, či jiné krizové situace.  

 

Metody:   K dosažení kýžených výsledků této diplomové práce je využito kvalitativního 

výzkumu a samozřejmě také analýzy patřičných dokumentů tenisového klubu. 

Pro kvalitativní výzkum je využita metoda skupinové diskuse. Na základě 

získaných dat byl vyhodnocen současný stav marketingové komunikace, který 

vedl k vytvoření optimalizované komunikace.      

 

Výsledky:  Provedením analýzy bylo zjištěno, že Tenis Centrum Dobříš nevyužívá 

potenciál jednotlivých komunikačních nástrojů nezávisle na pandemii Covid-

19. Klubu je navržena optimalizace jednotlivých nástrojů marketingové 

komunikace, zejména v online marketingové komunikaci, kterou je možné 

využít v době pandemických omezení, ale i v době, kdy klub může fungovat 

bez jakéhokoliv omezení. 
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