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Abstrakt 

 

Název:  Strategická analýza vybraného sportovního subjektu 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je identifikace silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb vybraného sportovního subjektu –  Sportclubu Řevnice, z.s. 

a následně vybrat vhodný strategický přístup pomocí matice TOWS. 

 

Metody:   Výzkum byl proveden pomocí PEST analýzy, Porterova modelu pěti sil, 

VRIO analýzy a SWOT analýzy. Do jednotlivých analýz byla vkládána data 

z analýzy dokumentů a polostrukturovaného rozhovoru. 

 

Výsledky: Jako hrozby byly identifikovány velké množství konkurentů, velké množství 

substitutů, vysoký průměrný věk ve městě Řevnice, rostoucí inflace a růst 

úrokových sazeb. Za příležitosti je možné označit  možnost zisku dotací 

na zázemí od NSA, rostoucí počet obyvatel v Řevnicích, pozitivní vztah města 

ke sportu, nízkou nezaměstnanost v okrese Prahazápad a technologii 

„Klubové prostředí“. Silné stránky jsou moderní zázemí, zaměření na celkový 

rozvoj sportu, špičkoví trenéři, silní partneři a široká členská základna. Mezi 

slabé stránky patří slabá propagace, absence loga, vyrovnaný rozpočet, špatně 

formulovaná vize a slabá komunikace mezi členy a trenéry.  Vhodný 

strategický přístup pomocí matice TOWS vyšel přístup maximaxi. 

 

Klíčová slova:  Strategie, SWOT analýza, PEST analýza, VRIO analýza, strategický 

management 

 

 

   



 
 

Abstract 

 

Title:  Strategic analysis of a selected sports club 

 

Objectives:  The  main  objective  of  the  thesis  is  to  identify  strengths,  weaknesses, 

opportunitites and threats of the selected sports club – Sportclub Řevnice, z.s. 

and to choose the right strategic approach via the TOWS matrix. 

 

Methods:  The research was done with use of PEST analysis, Porters 5F model, VRIO 

analysis  and  SWOT  analysis.  Data  put  in  the  analysis  were  obtained  with 

document analysis and semistructured interview. 

 

Results:  Identified threats are a lot of competition, a lot of substitutes, a high average 

age in Řevnice, rising inflation and rising of  interest  rate.  Identified 

opportunitites are possibility of getting a  facility  subsidy  from NSA,  rising 

number of Řevnice inhabitants, towns’s positive relation to the sports, low 

unemployment  rate  in  Prahazápad and a technology called „Klubové 

prostředí“. As strengths  were  identified  modern  facility,  aim  on  all  sports 

development,  topclass  trainers,  strong  partners,  and  wide  member  base. 

Identified weaknesses are low propagation, absence of logo, balanced budget, 

poorly  formulated  vision  and  wrong  communication  between  staff  and 

members.  The  approach  maximaxi  came  as  the  right  option  via  TOWS 

matrix. 

 

Keywords:  Strategy,  SWOT  analysis,  PEST  analysis,  VRIO  analysis,  strategic 

management 
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1  Úvod 

Sport je důležitým prvkem životů většiny z nás. Žijeme  v  době plné technologií 

a moderních přístrojů, které mohou nahradit trávení volného času ve smyslu zábavy nebo 

komunikace a stýkání se s přáteli. Pohyb, který je důležitý pro zdraví těla, však 

technologie nahradí jen těžko.  

V České republice z velké části zajišťují sportovní aktivity  pro děti i dospělé  spolky. 

Ty se řadí mezi neziskové organizace a jejich primárním cílem tedy nesmí být zisk. Zisk 

však mohou vykazovat, ale musí ho investovat  zpět do hlavní činnosti spolku. Přesto 

by i takovéto organizace měly mít určený směr, kterým se chtějí v budoucnu vydávat 

a mít nastavenou strategii a cíle. To není v českém prostředí vždy dodrženo.  

V době rostoucí konkurence, nejen z pohledu sportovních aktivit, ale právě i dalších 

volnočasových činností  se  může  stát, že  neziskové organizace bez  správně nastavené 

strategie bojují o přežití. 

Mezi neziskové organizace se zaměřením na sport patří například i Sportclub Řevnice, 

z.s.  (dále jen Sportclub  Řevnice nebo Sportclub). Jak název napovídá,  sídlí  ve městě 

Řevnice nedaleko Prahy. Vznikl v roce 2009 tehdy ještě jako čistě tenisový klub se čtyřmi 

členy, od té doby  rozšiřuje svou působnost na další sporty a cílí na další nové členy, 

kterých je v současnosti přes 200. 
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2  Cíle a úkoly bakalářské práce 

2.1  Cíle 

Hlavním cílem této práce je identifikovat příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky 

a vybrat strategický přístup  pomocí matice TOWS  pro vybraný sportovní 

subjekt – Sportclub Řevnice, z.s. K tomu  slouží důkladná analýza vnějšího i vnitřního 

prostředí klubu. 

2.2  Úkoly 

K naplnění cílů budou sloužit následující úkoly: 

•  Nastudovat odbornou literaturu zaměřenou na strategický management. 

•  Vytvořit a uskutečnit polostrukturovaný rozhovor s předsedou Sportclubu. 

•  Provést analýzu textu stanov Sportclubu Řevnice a zákonů o podpoře sportu 

115/2001 a část občanského zákoníku, která upravuje spolky 89/2012 §214. 

•  Provést analýzu dat z ČSÚ zkoumajících míru inflace, vývoj HDP České 

republiky a středočeského kraje, a data popisující demografický vývoj 

obyvatelstva v Řevnicích, míru zaměstnanosti obyvatel a jejich platové 

podmínky v regionu Prahazápad. 

•  Provést analýzu dat z ČNB zkoumajících vývoj HDP a úrokové sazby. 

•  Provést analýzu textu článků týkajících se technologií v tenise a ve výpočetní 

technice. 

•  Provést analýzu webových stránek konkurentů a substitutů. 

•  Provést analýzu webových stránek Sportclubu Řevnice. 

•  Představit Sportclub Řevnice. 

•  Provést analýzu makroprostředí klubu pomocí PEST analýzy na základě dat 

z ČSÚ, ČNB a výše uvedených zákonů. 

•  Provést analýzu mikroprostředí pomocí Porterova modelu pěti sil. 

•  Provést analýzu vnitřního prostředí klubu pomocí VRIO analýzy. 

•  Na základě dat z předchozích analýz vytvořit SWOT analýzu. 

•  Vyhodnotit SWOT analýzu. 

•  Pomocí matice TOWS vybrat strategický přístup pro Sportclub Řevnice. 
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3  Teoretická východiska 

V této části práce autor popisuje a vysvětluje některé pojmy, které je nutné mít 

v povědomí pro pochopení dalších částí práce. Jedná se o pojmy spojené se strategií, 

strategickým řízením, strategickou analýzou a metodami, které do strategické analýzy 

vstupují.  

3.1  Strategie 

Termín strategie má v dnešním slova smyslu různé interpretace. Základ slova však 

pochází z antického Řecka,  ze  slova  „stratagan.“  To  původně znamenalo  léčku nebo 

nečekaný zvrat. Slovo se začalo využívat v Řecku, kde se generál začal označovat jako 

„stratégos“. Postupem času se tento termín vyvinul přes různé stolní a počítačové hry, 

sport a jiné aktivity,  až k podnikům a jejich strategiím. V této práci se logicky 

pohybujeme na úrovni podniků a podnikové strategie (Zuzák, 2011). 

Horáková (2001,  s.  11)  definuje  strategii následovně: „Strategie charakterizuje směr, 

který bude organizační jednotka sledovat v určitém časovém období, a který vede 

k nejúčinnější alokaci zdrojů pro dosažení vytyčených cílů.“ 

Podobným způsobem jako Horáková na strategii v oblasti podnikání nahlíží i další autoři, 

jako například Mallya, který vnímá strategii také jako následovaný směr, který označuje 

trajektorií nebo dráhou. 

Mallyova (2007, s. 17) definice strategie: „Strategie může být definována, jako trajektorie 

nebo dráha směřující k předem stanoveným cílům, která je tvořena podnikatelskými, 

konkurenčními a funkcionálními oblastmi přístupu.“ 

Fotr a kol. (2020, s. 87) pak vidí strategii jako: „Vodítko pro rozhodování za neurčitých 

podmínek“ Strategie je podle Fotra a kol. široké spektrum hypotéz určujících: 

•  Konkurenční schopnost firmy. 

•  Rozvíjení jedinečných kompetencí firmy. 

•  Naplnění budoucích cílů. 

•  Politiky určující dosažení těchto cílů (Fotr a kol., 2020). 

Z výše uvedených definic je patrné, že strategií v oblasti podniku se rozumí určitý proces 

nebo postup, který slouží k tomu, aby byl podnik schopen naplnit co nejefektivněji své 

cíle. 
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Úspěšná strategie by měla  odrážet dvě perspektivy. První perspektivou je umístění 

podniku  v rámci jeho vnějšího prostředí. Druhou perspektivou je rozvržení vnitřních 

kompetencí podniku (Wittman, Reuter, 2008). 

Být srozuměn s tím, co je to strategie, nestačí. K úspěšnému vedení podniku je nutné, aby 

podnik svou strategii následoval  a stanovil cíle, které bude plnit.  Není ovšem možné 

strategii ani cíle stanovit a dodržovat bez strategického řízení. 

3.2  Strategické řízení 

Strategické řízení neboli strategický management má hlavní uplatnění v získávání 

konkurenční výhody  jakožto jednoho z podnikových cílů. Veškerá operativní 

(krátkodobá)  rozhodnutí by měla  vycházet z dlouhodobého strategického zaměření. 

Strategické řízení, tak představuje neustálý úkol pro celý podnik a každého jeho člena. 

Cílem strategického řízení je tvorba jedinečných podnikových kvalit, které zajistí 

dlouhodobě výhodnější pozici podniku (Tichá, Hron, 2003). 

Fotr a kol. (2020, s. 107) definuje strategické řízení: „Jedná se umění a vědu formulovat, 

implementovat a hodnotit  ve všech funkčních částech podnikatelského subjektu taková 

rozhodnutí, která zaručí dosažení stanovených cílů.“ 

Autorka Jakubíková strategické řízení na rozdíl od Fotra nevidí jako vědu, nýbrž vidí 

strategické řízení jako dynamický proces.  Zároveň podle  Fotra je strategické řízení 

orientováno na cíle. Jakubíková vidí orientaci strategického řízení zejména na rozvoj 

firmy. 

Dle  Jakubíkové (2013,  s.  34):  „Strategické řízení firmy je dynamický proces tvorby 

a implementace rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy.“ 

Jakubíková pak do strategického řízení zahrnuje aktivity, které jsou zaměřené na udržení 

dlouhodobého souladu mezi posláním, dlouhodobými cíli,  zdroji,  a  mezi  firmou 

a prostředím, ve kterém se firma nachází. K dodržování tohoto dlouhodobého souladu 

slouží vymezení vize, mise, cílů a strategie. Jádro strategického řízení vidí Jakubíková 

ve strategii (Jakubíková, 2013). 

Ačkoliv strategické řízení ovlivňuje celý podnik a všechny jeho členy,  je  úlohou 

především vrcholového managementu, který musí činit závažná rozhodnutí. Mezi ně patří 

například: 

•  Rozhodnutí o směru podnikání. 
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•  Stanovení cílů. 

•  Formulace a implementace strategie. 

•  Rozhodnutí o alokaci zdrojů. 

•  Stanovení pozice marketingu v podniku. 

•  Utvoření kontrolní funkce. 

•  Atd. (Jakubíková, 2013). 

Křekovský a Vykypěl  (2002,  s.  6)  o strategickém managementu hovoří  takto: 

„Strategický management by měl být chápán, jako nikdy nekončící proces, posloupnost 

opakujících se na sebe navazujících kroků, počínajícím vymezením poslání firmy a jejích 

cílů strategickou  analýzou a končících formulací možných variant strategií.  Výběrem 

a implementací optimálních strategií a kontrolou a korekcemi průběhu jejich realizace.“ 

Způsob,  jakým mluví o strategickém řízení Křekovský a Vykypěl,  se jeví jako 

nejvyužitelnější. Jelikož na rozdíl od předchozích definic počítá i s vymezením cílů, nejen 

se způsobem, jakým těchto cílů dosáhnout. 

Proces strategického řízení se, jak znázorňuje obrázek 1, skládá z pěti fází.  Jednotlivé 

kroky strategického řízení autor blíže popisuje v následujících částech práce. Ještě 

je nutné poznamenat, že jednotlivé fáze, které jsou zobrazeny na obrázku 1, se mohou 

vzájemně prolínat a ovlivňovat, a dohromady se jedná o nikdy nekončící proces. 

První fází procesu strategického řízení je identifikace mise, vize a cílů. Má za úkol zjistit 

hlavní smysl existence podniku a  čeho chce podnik v budoucnu dosáhnout. Zároveň 

určuje současný stav strategického řízení daného podniku. Druhou fází procesu 

strategického řízení je strategická analýza vnějšího, odvětvového a vnitřního prostředí 

podniku. Analýza vnějšího prostředí zkoumá okolní faktory, jako například vliv počasí 

nebo politiky na chod podniku. Analýza odvětvového prostředí hledá hrozby konkurentů, 

sílu zákazníků a dodavatelů. Analýza vnitřního prostředí pak hledá silné a slabé stránky 

podniku a zjišťuje současné mise, vize a cíle. Třetí fází je formulace strategie jako takové. 

Vychází ze strategické analýzy a snaží se modifikovat současné cíle, aby podnik mohl 

fungovat úspěšněji.  Další fází je implementace strategie. Poslední fází je hodnocení 

a kontrola  strategie. Ta má za úkol kontrolovat fungování strategie a případně nasadit 

nápravné kroky (Mallya, 2007). 
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Obrázek 1 – Proces strategického řízení 

 

(Zdroj: Mallya, 2007) 

Pro správné pochopení a vyřešení problémů, které se týkají strategického řízení a všech 

jeho procesů, musí strategický manažer umět strategicky myslet. Tedy mít vyvinutou 

schopnost strategického myšlení. 

3.2.1  Strategické myšlení 

Strategické myšlení není vrozenou vlastností, manažeři se ji musí naučit. Pro jednotlivce 

je strategické myšlení cennou pomocí v oblasti životního plánování. Strategické myšlení 

je zároveň velmi důležitou složkou pro podniky všech velikostí. Slouží k tomu, aby byl 

podnik úspěšný (Mallya, 2007). 
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Mallya (2007, s. 18) pak uvádí definici dle Staceyho: „Strategické myšlení je využíváním 

analogií a kvalitativních podobností k tvorbě kreativních nových idejí.“  nebo  dle 

Wilsona, který tvrdí, že: „Strategické myšlení je přemýšlení o strategii.“ Pro přehlednost 

pak Mallya uvádí Liedtkovo znázornění,  vycházející z definice:  „Strategické myšlení 

je určitý způsob myšlení se specifickými a jasně identifikovanými charakteristikami.“ 

Liedtkova teorie dělí strategické myšlení na několik elementů, které dohromady tvoří 

strategické myšlení. Model je znázorněn na obrázku 2. 

Obrázek 2 – Liedtkův model elementů strategického myšlení 

 

(Zdroj: vlastní zpracování, dle Mallya, 2007) 

Systémový pohled je prvním elementem strategického myšlení a umožňuje jedinci 

objasnit  své role v rámci fungování celého systému. Tento element je nejdůležitější 

na lidské úrovni (Mallya, 2007). 

Druhým elementem strategického myšlení je zaměření na cíle.  Jedná se o  zaměření 

veškeré své pozornosti, energie a soustředění po dobu nezbytnou k dosažení vytyčených 

cílů.  Dalším  elementem je inteligentní oportunismus. Zde figuruje schopnost využití 

nových zkušeností, umožňující využití jiné strategie, které mohou vycházet z nižších 

úrovní organizační struktury. Čtvrtým a předposledním elementem strategického myšlení 

je myšlení v čase. Tento element vychází z myšlenky, že strategické myšlení kombinuje 

minulost, současnost i budoucnost. Využitím historických výstupů organizace  jako 

kritických vstupů,  se snaží organizace vytvořit lepší budoucnost.  Pátým elementem 
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je hypoteticky založené myšlení. Zde se jedná o schopnost vytvořit a otestovat ideální 

varianty optimálních hypotéz (Mallya, 2007). 

3.3  Vize, poslání, cíle 

Z obrázku 1 je patrné, že v procesu strategického řízení musí management podniku 

nejdříve  formulovat  podnikovou vizi, misi (poslání) a následně z těchto dvou faktorů 

vyplývají cíle organizace. 

3.3.1  Vize 

Vize je jakýmsi obrazem toho,  jaký chce podnik v budoucnosti být, čeho chce podnik 

v budoucnu dosáhnout. Vize představuje a popisuje ideální popis organizace, tvaruje její 

žádoucí budoucnost.  Vize  tak  v podstatě udává směr, kterým by se organizace měla 

do budoucna vydávat (Hitt et al., 2007). 

Jakubíková (2013,  s.  45)  pak  definuje  vizi:  „Vize dává odpověď  na otázku,  jak  bude 

podnik vypadat v budoucnosti. Dobře formulovaná vize v sobě obsahuje inovační náboj 

a vytváří pozitivní pocity všech zainteresovaných pro motivaci.“ 

Z toho tedy vyplývá, že vize představuje jakýsi ideální obraz toho, jak by organizace měla 

vypadat v budoucím čase. Důležité je podotknout, že by měla být pro daný podnik reálná 

a splnitelná. 

3.3.2  Poslání 

Poslání (někdy označováno jako mise) znamená pro  podnik  v podstatě smysl jeho 

existence. Nemělo by se zde jednat pouze o zisk, případně o jiné ekonomické důvody. 

Pro definování mise (poslání) organizace by se podnik měl ptát na otázky: 

•  Co je předmětem podnikání? 

•  Kdo je náš zákazník? 

•  Jaká je hodnota zákazníka? 

•  Jaký bude náš podnik v budoucnu? 

•  Jaký by měl být náš podnik (Kotler, Keller, 2013)? 

Jsou to zdánlivě jednoduše znějící otázky, avšak pro podnik jsou jedny z vůbec 

nejsložitějších. Úspěšné organizace by si tyto otázky měly klást a odpovídat 

na ně průběžně po celou dobu jejich existence (Kotler, Keller, 2013). 
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Jakubíková (2013, s. 58)  pak  definuje  poslání:  „Poslání představuje hlavní důvod 

existence organizace. Mělo by být ve shodě jak s vnějším, tak s vnitřním prostředím.“ 

V případě spolku, kterým se zabývá  i  tato práce, je mise neboli poslání prakticky 

definováno už ve stanovách, jako hlavní činnost nebo účel spolku. Vize a mise společně 

tvoří základ (jakýsi směr) podniku, který umožní stanovit  podnikové cíle a následně 

formulovat strategii. 

3.3.3  Cíle 

Cíle vycházejí z podnikové vize a z podnikového poslání. Vyjadřují, čeho by chtěl daný 

podnik dosáhnout.  Je  to  v podstatě konkrétní žádoucí stav, který je  předpokládaný 

v určitém časovém horizontu. 

Cíle můžeme rozdělit podle času na krátkodobé cíle, střednědobé cíle a dlouhodobé cíle. 

Krátkodobé cíle jsou v časovém horizontu do jednoho roku a měly by vycházet z cílů 

střednědobých.  Ty  jsou  stanovené v rozmezí od jednoho roku do tří let a vychází 

z dlouhodobých cílů. Dlouhodobé cíle jsou stanoveny na tři a více let (Čáslavová, 2009). 

Fotr  a kol  (2020)  tvrdí, že  cíle by měly být jasně popsány a zároveň by jich měl být 

co nejmenší počet, pro zachování přehlednosti.  Ke správnému definování cíle slouží 

metoda SMARTER, což je akronym pro slova: 

•  Specific 

•  Measurable 

•  Achievable 

•  Result oriented 

•  Time framed 

•  Ethical 

•  Resourced (Fotr a kol 2020). 

To znamená, že cíle by  měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, orientované 

na výsledek (realistické), časově vymezené, v souladu s etickými normami a zaměřené 

na zdroje. 

3.4  Strategická analýza 

Po  identifikaci  mise,  vize a cílů, nastává čas na další fázi procesu strategického 

managementu, kterou je strategická analýza. Vedení podniku si musí uvědomit, že podnik 
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existuje  v určitém prostředí. Toto prostředí podniku je možné  rozdělit  na dvě části. 

Na vnitřní prostředí a vnější prostředí, které se ještě dělí na makroprostředí 

a mikroprostředí.  K analýze se přistupuje podle zásad MAP (monitoruj, analyzuj, 

předvídej). Jako první při strategické analýze probíhá analýza vnějšího prostředí 

(Jakubíková, 2013). 

Jakubíková  (2013,  s.  439) pak strategickou analýzu definuje:  „Strategická situační 

analýza je komplexní přístup k zachycení podstatných faktorů ovlivňujících činnost firmy 

ve vzájemných souvislostech, jehož výsledky jsou podkladem pro tvorbu návrhů možných 

strategií budoucího chování firmy.“ 

Strategická analýza je základem pro formulování strategie. Jejím cílem je identifikovat, 

analyzovat a ohodnotit všechny faktory, u kterých lze předpokládat, že ovlivní volbu cílů 

a podnikovou strategii. Zároveň je nutné posoudit vzájemné vztahy  a souvislosti mezi 

jednotlivými faktory. Vychází se z odhadu budoucích trendů a jevů, které mohou nastat. 

Proto se musí analyzovat  současné trendy,  a na základě nich odhalit budoucí vývoj. 

Strategie ovšem nemůže být založena pouze na odhadu budoucích trendů.  Musí 

budoucnost sama vytvářet. Vytváření této budoucnosti musí vycházet z analýzy, pomocí 

které dochází k pochopení faktorů, které ovlivňují podnikové prostředí (Sedláčková, 

2000). 

3.5  Analýza vnějšího prostředí 

Prvním krokem strategické analýzy je analýza vnějšího prostředí. Ta by měla zachycovat 

veškeré faktory ovlivňující podnik,  a zároveň stojící vně podniku, jako například 

politickou  situaci  nebo  dodavatele.  Z analýzy vnějšího prostředí by měly  vyplynout 

příležitosti a hrozby podniku.  Vnější prostředí podniku se ještě dělí na dvě části, 

na mikroprostředí a makroprostředí podniku (Dedouchová, 2001). 

Makroprostředí podniku tvoří širší okolí  a je téměř neovlivnitelné. Jsou  mimo  dosah 

podniku,  a  v podstatě podniku diktují, co a jak může podnik provozovat.  Podnik 

je z makroprostředí ovlivňován v oblasti postavení a chování.  Tím jsou ovlivněny 

i obchodní úspěchy nebo neúspěchy.  Podnik  by  v ideálním případě měl jednotlivé 

elementy makroprostředí poznat, analyzovat a následně je využít pro svůj vlastní rozvoj 

(Horáková, 2001). 

Horáková pak uvádí příklady činitelů makroprostředí: 
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•  Ekonomičtí činitelé (nezaměstnanost, inflace, hospodářská situace země…) 

•  Demografičtí činitelé (počet obyvatel, věková struktura obyvatel…) 

•  Politická situace (ochrana spotřebitele, zákonné normy, antimonopolní 

opatření…) 

•  Kulturní a sociální podmínky (kulturní hodnoty společnosti, sociální 

prostředí…) 

•  Technologičtí činitelé (přijímání nových technologií, technologický vývoj 

země…) 

•  Přírodní faktory (klima, znečišťování ovzduší…) (Horáková, 2001). 

Mikroprostředí podniku je nejbližší okolí podniku a je alespoň částečně ovlivnitelné. Jeho 

analýza pak zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. Cílem této 

analýzy je identifikovat faktory, které se vyskytují v tomto prostředí a ovlivňují jej. A tím 

ovlivňují i podnik samotný, ať už pozitivně nebo negativně. (Sedláčková, 2000). 

Jakubíková pak do mikrookolí podniku řadí: 

•  Partnery (dodavatelé, odběratelé, finanční instituce…) 

•  Zákazníky 

•  Konkurenci 

•  Veřejnost (Jakubíková, 2013). 

3.5.1  PEST analýza 

PEST analýza je jednou z metod analýzy vnějšího prostředí firmy, konkrétně pak 

makroprostředí.  Jedná se vlastně o model, který nám umožňuje strukturovat složitou 

situaci v makroprostředí podniku. Zkratka PEST se skládá z počátečních písmen faktorů, 

které se vyskytují v makroprostředí podniku,  a nějakým způsobem na podnik působí. 

Jedná se o faktory politické, ekonomické, sociální a technologické. Existuje množství 

variant  této analýzy,  například STEP, PESTLE,  PESTEL  nebo  SLEPTE,  zkratky 

PESTLE, PESTEL a SLEPTE pak přibírají ještě faktory legislativní a ekologické (Kovář, 

2008). Obrázek 3 znázorňuje model analýzy s vybranými faktory. 
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Obrázek 3 – znázornění modelu PEST analýzy 

(Zdroj: vlastní zpracování, dle Kovář, 2008) 

PEST analýza identifikuje klíčové trendy a vlivy.  Dále zjišťuje, jaké vlivy na  podnik 

působí z venku. Zahrnuje široký výčet vlivů, ale ne vždy je jasný jejich konkrétní dopad 

na danou organizaci. PEST analýza je však přínosná už jen v případě identifikace vlivů, 

která umožňuje podniku připravit se na potenciální změny (Mallya, 2007). 

Kozel (2011) uvádí, co by analýza vlivů měla přinést, a co by mělo být jejím cílem: 

•  Identifikace všech vlivů působících na podnikání firmy na určitém trhu. 

•  Jejich zhodnocení a výběr významných vlivů. 

•  Odhad trendů a intenzity působení vlivů. 

•  Posouzení časového horizontu (Kozel, 2011). 

3.5.2  Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil neboli 5F model je jednou z možností, jak přistoupit k analýze 

mikroprostředí.  Jeho cílem je umožnit pochopit  konkurenční  síly, které v prostředí na 

podnik působí a identifikovat, které z nich mají pro podnik největší význam (Sedláčková, 

2000).  

Model  pěti sil je naznačen na obrázku 4, ze kterého vyplývá,  že mezi pět výše 

jmenovaných sil  patří dodavatelé,  konkurenční prostředí,  potenciální noví konkurenti, 

odběratelé a možnost substitutu produktu. 
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Obrázek 4 – Porterův model 5F

 

(Zdroj: vlastní zpracování, dle Porter, 1994) 

Ohrožení ze strany nových konkurentů je tvořeno z velikosti bariéry vstupu do odvětví, 

ve kterém podnik působí,  a  z možnosti reakce na nové konkurenty již zavedených 

podniků v daném odvětví. Velikost bariéry vstupu do odvětví závisí celkem na šesti 

faktorech.  Na úsporách z rozsahu  produkce, na kapitálové náročnosti,  na  diferenciaci 

výrobků, na nákladovém znevýhodnění nesouvisející s velikostí produkce (např. licence), 

dále na přístupu k distribučním kanálům a na vládní politice (Váchal, Vochozka a kol., 

2013). 

Vyjednávací síla dodavatelů závisí například na tom, zda je nabídka ovládána několika 

málo společnostmi. Prodej více odběratelům nabízí dodavatelům také vyšší vyjednávací 

možnosti.  Dále záleží na tom, zda je odvětví pro dodavatele  důležitou zákaznickou 

skupinou, zda jsou zde možné substituty dodávek, jak důležitý vstup to je pro odběratele 

a další. Dodavatelé svou sílu uplatňují pomocí termínů dodání, ceny nebo kvality výrobků 

(Porter, 1994). 

Vyjednávací síla odběratelů je stanovena velikostí odběratelů,  možností přechodu 

ke konkurenci, množstvím validních informací, které odběratel má, pokud je odběratel 
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zároveň silným distributorem atd.  Ohrožení substituty ovlivňuje  snadnost nahrazení 

produktu jeho substitutem (Tichá, Hron, 2003). 

Ohrožení plynoucí z konkurenčního prostředí je dáno stupněm rivality jednotlivých 

podniků. Rivalita  je  ovlivněna například lukrativností  a stářím  odvětví.  Čím novější 

a lukrativnější, tím silnější rivalita. Dále je rivalita dána počtem konkurentů, ziskovostí 

odvětví, bariérou odchodu z odvětví a tak dále (Křekovský, Vykypěl, 2002). 

3.6  Analýza vnitřního prostředí 

Strategická analýza nekončí analýzou vnějšího prostředí.  Po  ní je potřeba se zaměřit 

na analýzu podniku samotného a jeho  vnitřního prostředí.  Smyslem  analýzy vnitřního 

prostředí je zhodnotit současné postavení firmy. 

Vnitřní prostředí firmy je tvořeno zdroji  podniku  a  schopnostmi  podniku  tyto  zdroje 

využívat.  Zároveň se vztahuje na faktory, které mohou být podnikem přímo řízeny. 

Analýza vnitřního prostředí směřuje k identifikaci podnikových zdrojů a jeho schopností 

reagovat  na  kroky  a příležitosti, které vznikají v jeho okolí. Jednou možností,  jak 

zhodnotit vnitřní prostředí podniku je metoda VRIO (Jakubíková, 2013). 

3.6.1  VRIO analýza 

VRIO  analýza, která je  někdy nazývána jako VRIO metoda je analýzou vnitřního 

prostředí, která je zaměřena na zdroje podniku. Zdroje jsou rozděleny na finanční zdroje, 

lidské zdroje, materiální zdroje a nemateriální zdroje (Jakubíková, 2013). 

Finanční zdroje je možné dělit na vlastní a cizí. Patří sem likvidita, disponibilní kapitál 

a další ukazatele.  Lidskými zdroji se rozumí počet a struktura zaměstnanců, avšak 

je vhodné doplnit další údaje, jako je motivace nebo schopnost přizpůsobit se změnám. 

Materiální neboli hmotné zdroje jsou  stroje,  budovy, vybavení.  Hmotné zdroje není 

možné identifikovat pouze výčtem, ale je potřeba přidat i další údaje, jako  je  jejich 

spotřeba, kvalita nebo stáří. Nemateriální neboli nehmotné zdroje zahrnují technologie 

(patenty, licence, knowhow…) a pověst podniku (značka, ochranná známka, goodwill, 

znalost trhu…). Nehmotné zdroje jsou často velmi hodnotné a není radno je přehlížet 

(Sedláčková, 2000). 

VRIO analýza hodnotí jednotlivé zdroje pomocí následujících otázek: 

•  „Jak je zdroj nákladný?“ 

•  „Jak je zdroj vzácný?“ 
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•  „Jak je složité zdroj napodobit?“ 

•  „Je zdroj podnikem využitelný?“ 

Název VRIO pak vyplývá ze zkrácení těchto otázek do jednoho slova, jedná se o akronym 

slov: 

•  Hodnota (Value) 

•  Vzácnost (Rareness) 

•  Napodobitelnost (Imitability) 

•  Organizace (Organization) (Jakubíková, 2013). 

Pokud zdroj podniku dokáže využít vnější příležitost nebo naopak odvrátit vnější hrozbu, 

jedná se o zdroj hodnotný. V opačném případě se jedná o slabou stránku podniku. 

Vzácným zdrojem je takový zdroj, který nevlastní mnoho dalších podniků. Pokud je zdroj 

v držení více podniků, neplyne z něj logicky žádná konkurenční výhoda. Těžko 

napodobitelný je takový zdroj, který je drahý nebo náročný k získání, opatřený patentem 

nebo tvořen například společenskou provázaností v podniku.  Zdroj, který není těžké 

napodobit, může tvořit konkurenční výhodu, ale pouze dočasnou. Pokud jsou organizační 

procesy podniku nastavené tak, že dokážou  zdroj plně využít, jedná se o podnikem 

využitelný zdroj (Barney, 2015). 

3.7  SWOT Analýza 

SWOT analýza je pro svou jednoduchost a přehlednost jednou z nejvyužívanějších analýz 

podniku. Skládá se z analýzy vnějšího prostředí, i z analýzy vnitřního prostředí. Vnější 

prostředí podniku analyzuje na základě příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats) pro 

podnik.  Ve vnitřním prostředí zjišťuje SWOT analýza silné (strengths) a slabé 

(weaknesses) stránky podniku. Obrázek 5 pak naznačuje schéma SWOT analýzy. 
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Obrázek 5 – schéma SWOT analýzy

 

(Zdroj: Sun Marketing) 

SWOT analýza je navržená tak, že umožňuje dosáhnout dvou úkolů.  Prvním z těchto 

úkolů je  oddělit od sebe data, která jsou důležitá od těch dat, která jsou  pro vybraný 

podnik důležitá méně. Druhým cílem je zjistit, co musí management organizace udělat, 

aby byl schopen využít své charakteristické kompetence na každém tržním segmentu, jak 

v krátkém, tak v dlouhém časovém horizontu (Wilson, Gilligan, 2005). 

Cílem SWOT analýzy je zjistit, jak jsou strategie, silné a slabé stránky podniku relevantní 

a schopné se vyrovnat se změnami, které nastávají ve vnějším prostředí. SWOT analýza 

často vychází z předchozích analýz. Ze SWOT analýzy vychází matice TOWS, která 

slouží k formulaci strategie (Jakubíková, 2013). 

3.7.1  Matice TOWS 

Matice TOWS je nástroj, který pomáhá formulovat strategii a vychází ze SWOT analýzy. 

Spočívá v kombinování silných a slabých stránek s příležitostmi a hrozbami. Generuje 

celkem čtyři možné strategické přístupy. Znázorňuje ji obrázek 6. 
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Obrázek 6 – schéma Matice TOWS 

  Slabé stránky (W)  Silné stránky (S) 
Příležitosti (O)   Strategie WO 

„Hledání“ 
 
Překonat slabé stránky pomocí 

příležitostí 

Strategie SO  
„VYUŽITÍ“ 
 
Využít silné stránky ve prospěch 

příležitostí 
Hrozby (T)  Strategie WT 

„VYHÝBÁNÍ“ 
 
Minimalizovat slabé stránky a 

vyhnout se hrozbám 

Strategie ST 
„KONFRONTACE“ 
 
Využít silné stránky k odvrácení 

ohrožení 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování, dle Tichá, Hron, 2003) 

Strategie  SO  (maximaxi)  využívají silných  stránek  podniku  ve prospěch příležitostí, 

které se vyskytují ve vnějším prostředí. Tato strategie je jen zřídka používaná, jelikož 

tento stav je sice žádoucí, ale málo se vyskytující. Strategie WO  (minimaxi) se snaží 

odstranit slabé stránky příležitostmi. Často  se jedná o získávání zdrojů pro odhalenou 

příležitost, například pomocí náboru kvalifikovaných sil. Strategie ST  (maximini) 

se využívá, pokud má podnik dost silné postavení na konfrontaci vnějších hrozeb, 

například silné právnické oddělení může vymáhat pokuty od kopírujících konkurentů. 

Poslední strategií je strategie WT  (minimini).  Jedná se o obrannou strategie, která 

má za úkol odstranit slabé stránky a vyhnout se nebezpečí plynoucímu z hrozeb. Podniky 

v této pozici často bojují o přežití (Tichá, Hron, 2003). 

3.8  Formulace strategie 

Formulace strategie je takový proces, který má za úkol najít model chování neboli 

strategii  podniku.  Je schopen využívat příležitosti vnějšího prostředí,  a při tom 

optimalizuje využití podnikových zdrojů, tak aby uspokojil zájmy podniku (Tichá, Hron, 

2003). 

Formulace strategie navazuje na analýzy vnějšího i vnitřního prostředí.  Management 

podniku musí brát v úvahu silné stránky, slabé stránky, příležitosti i hrozby, aby bylo 

možné přijít s akčním plánem, který zahrnuje dosažení, jak krátkodobých, tak 

dlouhodobých požadovaných výsledků. Optimální strategie by měla být efektivní. 

To znamená, že by měla být implementována v dané situaci v rámci adekvátního času. 

Měla by být ekonomická a akceptovatelná pro celou organizaci (Mallya, 2007). 
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Manažeři by měli při formulaci strategie usilovat o definování mise, vize a cílů. Dále 

by měli usilovat o výběr takové strategie, aby umožňovala dosáhnout cílů. Měly by 

se generovat alternativní strategie, a poté vybrat ty, které jsou ideální. Následně se určují 

obchodní aktivity organizace, alokace zdrojů, a následně se zvolí určitá přesně stanovená 

strategie. (Mallya, 2007). 
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4  Metodika 

V této části práce je popsán marketingový výzkum  a  o jaký druh marketingového 

výzkumu se jedná. Dále zde autor popisuje, jakým způsobem probíhal sběr dat, a  jaké 

jsou metody, které byly využity v této práci. 

4.1  Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum se skládá z plánování, sběru dat a analýzy dat, a jeho významem 

je zajištění  informací, které manažerům pomohou rozpoznat marketingové příležitosti 

a hrozby, a pomohou na ně reagovat (Foret, 2021). 

Marketingový výzkum je možné dělit na primární a sekundární. Sekundární 

marketingový výzkum zpravidla využívá dodatečně  již dříve získaná  data,  která byla 

využita například k jinému výzkumu. Primární marketingový výzkum zahrnuje celý 

výzkumný proces od sběru informací, až po analýzu a vyhodnocení dat (Foret, 2021). 

Primární marketingový výzkum se ještě dělí na kvantitativní a kvalitativní výzkum. 

Kvantitativní výzkum odpovídá na otázku „kolik?“. Jeho účelem je získat měřitelná čísla 

a data. Kvalitativní výzkum odpovídá na otázku „proč?“ a hledá příčiny proč se něco děje. 

(Kozel, 2011). 

V této práci autor využívá kombinaci primárního a sekundárního kvalitativního výzkumu, 

jelikož bylo nutné některá data získat primárně v terénu a jiná již byla získána pro potřeby 

jiných výzkumů. 

4.2  Polostrukturovaný rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor spadá pod metodu osobního dotazování. Používá se k získání 

většího množství podrobných  informací od jednoho respondenta, který je odborníkem 

na dané téma nebo se jedná o osobu velice dobře seznámenou se situací. 

Tato metoda  s sebou přináší několik výhod. Například pokud dotazovaný neporozumí 

otázce, je možné ji vysvětlit znovu a jiným způsobem. V rozhovoru je také možné diskusí 

dospět k závěrům, ke kterým by jinak tazatel nedospěl. Rozhovor by měl trvat maximálně 

hodinu, aby nedošlo ke ztrátě koncentrace a motivace nadále odpovídat. (Kozel, 2011). 

Kozel (2011) dělí rozhovor na strukturovaný, polostrukturovaný a nestrukturovaný. 

Nestrukturovaný rozhovor vychází přirozeně z komunikace a pokud není zaznamenáván, 

může být těžké pozdější zaznamenávání odpovědí. Strukturovaný rozhovor dodržuje 
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přesně stanovených postupů i s přesným pořadím a zněním otázek. Polostrukturovaný 

rozhovor poskytuje tazateli seznam otázek, které mají zaznít. Jejich pořadí a přesné znění 

je už však volně v moci tazatele (Kozel, 2011). 

V této práci je vypracován polostrukturovaný rozhovor s předsedou Sportclubu Řevnice 

magistrem Janem Švédem. Konal se 30.5.2022 v Řevnicích. Trval jednu hodinu a šest 

minut. Rozhovor byl nahrán na záznamník v mobilním telefonu a jeho přepis je v příloze 

1.  Obrázek 7  znázorňuje operacionalizaci rozhovoru.  Ta byla vytvořena na základě 

jednotlivých analýz a upravena pro potřeby práce. Etické aspekty práce byly dodrženy, 

jelikož před vykonáním rozhovoru byl podepsán informovaný souhlas, který je přiložen, 

jako příloha 2. 

Obrázek 7 – Operacionalizace rozhovoru 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.3  Analýza dokumentů 

Dokumenty mohou doplňovat data získaná rozhovory nebo mohou být i jediným 

podkladem výzkumu. Dokumentem jsou taková data, která vznikla již dříve v minulosti 

a  byla  pořízena jinou osobou než výzkumníkem a za jiným účelem,  než  je  aktuální 

výzkum. Výzkumník zkoumá to, co je k dispozici, ale musí dokumenty vyhledat (Hendl, 

2005). 

V kvalitativní analýze se témata vynořují sama postupně z nasbíraných materiálů. 

Důležité je zde nalézt a popsat vazby, které se vyskytují mezi zaznamenávanými jevy. 

Zmiňuje se zde souvislost se zkušeností výzkumníka, která hraje velice důležitou roli. 

Postup se do značné míry řídí typem dokumentů: tím, zda jde o dokumenty primární 

(původní informace, záznamy) nebo sekundární (vzniklé transformací, dopracováním 

nebo interpretací primárních dokumentů) (Hendl, 2005). 

V této práci proběhla analýza některých primárních dokumentů. Jedná se o analýzu textu 

stanov spolku Sportclub Řevnice a dále analýza textu některých zákonů nebo jejich částí. 

Jsou to zákony o podpoře sportu 115/2001 a část občanského zákoníku, která upravuje 

spolky  89/2012  §214.  Dále proběhne analýza dat získaných z Českého statistického 

úřadu, České národní banky, webových stránek sportovních oddílů a různých webových 

článků.  Pro  představení Sportclubu pak byla využita  data  z jejich webových stránek 

a rozhovoru s panem předsedou. 

4.4  PEST analýza 

Pomocí PEST analýzy proběhne analýza makroprostředí podniku. Zaměřená je na faktory 

politickoprávní, ekonomické, sociálněkulturní a technologické.  

K popsání a  identifikaci  politickoprávních dokumentů slouží v této práci analýza 

dokumentů. Konkrétně analýza zákonů o podpoře sportu (115/2001) a část občanského 

zákoníku, která se zabývá spolky (89/2012 §214). Dále se jedná o dotační programy NSA, 

program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

sportu a volného času a program města Řevnice pro podporu sportu a kultury. 

K popsání ekonomických faktorů, ovlivňujících Sportclub Řevnice jsou využita data 

z Českého statistického úřadu. Konkrétně pak data zkoumající míru inflace, vývoj HDP 

České republiky  a vybraných krajů, nezaměstnanost v okrese Prahazápad, průměrnou 

mzdu ve Středočeském kraji. Dále budou dosazena data získaná ze stránek České národní 
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banky. Jedná se o data udávající míru inflace, diskontní sazby ČNB a predikce vývoje 

HDP. 

Pro popsání sociálně kulturních faktorů budou opět využita data z Českého statistického 

úřadu. Zde bude zkoumán počet obyvatel města Řevnice, pohyb obyvatelstva v Řevnicích 

a následně bude zkoumán vztah ke sportu v Řevnicích na základě dat z webových stánek 

města. 

Technologické faktory budou zkoumány pomocí analýzy článků zaměřujících 

se na technologie v tenisovém prostředí a na technologie z oblasti IT využitelné v oblasti 

sportu. 

Následně budou jednotlivé faktory přehledně zapsány do tabulky a vyhodnoceny. 

Hodnocení se bude skládat ze dvou částí. První část hodnocení zahrnuje pozitivitu 

faktoru, tedy jestli se jedná o jev pozitivní nebo negativní. Druhá část hodnotí podstatnost 

faktoru a dělí faktory na podstatné a méně podstatné. 

4.5  Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil je využit k analýze vnějšího prostředí, přesněji k analýze 

mikroprostředí spolku Sportclub Řevnice. 

K popsání a zhodnocení současné konkurence  budou využita data z rozhovoru 

a z webových stránek jednotlivých klubů.  Data  budou vyhodnocena pomocí 

modifikovaného rastru pro  hodnocení konkurence od Tiché a Hrona.  Rastr hodnotí 

na stupnici od jedné do pěti následující sledované charakteristiky: nabídka produktů, cena 

produktů, vzdálenost od Sportclubu Řevnice, zpracování webových stránek, zázemí, 

zázemí na zimu a parkování v areálu. 

K analýze ohrožení z nově vstupujících do odvětví byla využita data získaná z rozhovoru, 

doplněná o data z článku na webu etennis.cz. Substituty budou popsány na základě dat 

z webových stránek města Řevnice a z webových stránek jednotlivých pozorovaných 

sportovních oddílů. Vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů bude pospána na základě 

rozhovoru s předsedou Sportclubu. 

Následně budou jednotlivé faktory mikroprostředí ovlivňující Sportclub pro jednodušší 

zpracování shrnuty a vyhodnoceny v tabulce na stupnici: nízké ohrožení, střední ohrožení 

a vysoké ohrožení. 
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4.6  VRIO metoda 

Metoda VRIO je využita k analýze vnitřního prostředí Sportclubu Řevnice. Tato analýza 

je zaměřena na zdroje podniku, které se pak hodnotí ve čtyřech dimenzích: hodnotnost, 

vzácnost, napodobitelnost a schopnost využít zdroje. Data do této metody jsou dosazena 

z analýzy stanov spolku  a  z  rozhovoru  s předsedou spolku. Data jsou následně 

vyhodnocena pomocí schématu zachyceném na obrázku 8. 

Obrázek 8 – schéma VRIO analýzy 

Hodnotné?  Vzácné?  Těžko 

napodobitelné? 
Organizačně 

využitelné? 
Konkurenční 

důsledky 
Ne        Konkurenční 

nevýhoda 
Ano  Ne      Konkurenčně 

neutrální 
Ano  Ano  Ne    Dočasná 

konkurenční výhoda 
Ano  Ano  Ano  Ne  Nevyužitá 

konkurenční výhoda 
Ano  Ano  Ano  Ano  Trvalá konkurenční 

výhoda 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování, dle Barney, 2015) 

4.7  SWOT analýza 

SWOT analýza je hojně používanou, protože dokáže odhalit faktory ovlivňující podnik, 

jak z vnějšího prostředí, tak i z vnitřního prostředí. Často se používá jako souhrn několika 

předchozích analýz. V této práci budou do SWOT analýzy dosazena data získaná 

z předchozích analýz – PEST analýzy, Porterova modelu pěti sil a VRIO analýzy. 

SWOT analýza bude využita pro zhodnocení interní a externí situace Sportclubu Řevnice. 

Následně budou výsledky dosazeny do matice TOWS, díky které bude vygenerován 

vhodný strategický přístup. 

Pro vyhodnocení SWOT analýzy byl využit přístup, který popisuje Fotr a kol. (2020) pro 

matice EFE. Ta byla pro potřeby práce modifikována tak, že k negativním faktorům jsou 

dosazovány záporné hodnoty. Jednotlivým faktorům vstupujícím do SWOT analýzy bude 

přiřazena váha a hodnocení faktoru. Váha každého faktoru může nabývat hodnot od 0,00 

do 1,00 a celková suma vah pak činní dohromady 1,00 pro silné a slabé stránky a 1,00 

dohromady pro příležitosti a hrozby. Hodnocení faktorů pak může nabývat hodnot od 4 

do  4.  S tím, že záporných  hodnot  nabývají pouze slabé stránky a hrozby  a  kladných 
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hodnot nabývají pouze příležitosti a silné stránky.  Nejvýznamnější faktory nabývají 

hodnoty 4 pro příležitosti a silné stránky, nejméně významné faktory nabývají hodnoty 1. 

Nejvýznamnější slabé stránky a hrozby nabývají hodnoty 4 a nejméně významné slabé 

stránky a hrozby nabývají hodnoty 1. 

Křekovský a Vykypěl (2002) uvádí, že by měla být SWOT analýza objektivní. Pro 

zabránění čistě subjektivního pohledu je hodnocení prováděno kromě autora dalšími 

dvěma  lidmi. Jedná se o zkušeného podnikatele a zároveň jednoho z členů Sportclubu 

Řevnice  (hodnotitel 1) a o prezidenta spolku 180 Degrees consulting, který se zabývá 

management consultingem (hodnotitel 2). 
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5  Praktická část 

5.1  Představení Sportclubu Řevnice, z.s. 

Sportclub Řevnice je zapsaný spolek působící v oblasti  sportu.  Vznikl  v roce  2009 

oddělením od tenisového klubu LTC Řevnice. Sportclub sídlí na adrese Růžová 1256, 

252 30 Řevnice, kde se nachází i samotný areál. Řevnice jsou malé město nedaleko Prahy 

směrem na Beroun, leží v okrese Prahazápad. 

V době vzniku měl Sportclub pouze 4 členy. O třináct let později Sportclub eviduje již 

přes 230 členů. Účelem Sportclubu  je podpora mládeže ve smyslu sportovní činnosti, 

výchova tenisové mládeže a sportovní mládeže vůbec. 

Areál Sportclubu nabízí 3 tenisové antukové kurty, odrazovou zeď s betonovým 

povrchem a nově vybudované prostory šaten, klubovny a sociálního zázemí.  V létě 

je tento areál pro veškeré činnosti naprosto dostačující. V zimě je Sportclub  nucen 

pronajímat si kryté haly v okolí. 

Sportclub nabízí mimo členství a pravidelných tréninků tenisu ještě možnost účastnit 

se tzv. školy sportu, která dětem přibližuje nejrůznější druhy sportu od míčových sportů, 

až například po horolezení. Dále jsou v nabídce letní kempy, jedná se dohromady o pět 

příměstských kempů. Tři kempy jsou zaměřené čistě na tenis a na dvou multikempech 

mají děti možnost si vyzkoušet nejrůznější typy sportů. Mimo to je samozřejmě možné 

si zaplatit pronájem kurtů. 

Nejvyšším orgánem Sportclubu je valná hromada. Valná hromada volí předsedu spolku 

a výbor spolku. Předseda jedná jménem spolku. V současnosti je předsedou Mgr.  Jan 

Švéd.  Sportclub má asi 12 pracovníků, z nichž přibližně polovina pracuje na dohodu 

a polovina na živnostenské oprávnění. Jedná se o 6 trenérů tenisu v čele s šéftrenérem 

a o 4 trenéry školy sportu také v čele s šéftrenérem. Dále jsou zde zahrnuti účetní. 

K propagaci Sportclubu slouží články o úspěších v místním tisku, jsou využívány letáky 

propagující kroužky a kempy.  Jeden takový leták znázorňuje obrázek 9.  Dále 

je využíváno  komunikace a spolupráce  s místními základními i mateřskými školami. 

Také jsou pořádány ukázkové lekce pro nejmenší děti. Samozřejmě má Sportclub i své 

webové stránky. 
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Obrázek 9 – Leták Sportclubu Řevnice 

 

(Zdroj: Sportclub Řevnice) 
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5.2  PEST analýza 

PEST analýza zkoumá faktory ovlivňující makroprostředí Sportclubu Řevnice.  Jedná 

se o   politickoprávní faktory, ekonomické faktory, kulturní faktory a technologické 

faktory. 

5.2.1  Politickoprávní faktory 

V Českém sportovním prostředí nově vznikla v roce 2019 Národní sportovní agentura, 

kterou upravuje zákon č. 115/2001. Jejím cílem je mimo jiné vytvářet podmínky pro sport 

dětí a mládeže a jejich trenéry, pro sport dospělých, pro rozvoj sportu pro všechny. 

NSA pak zveřejnila výzvu Můj Klub 2022, která umožňuje sportovním klubům získat 

neinvestiční dotace. Ty se dají využít na zajištění sportovní funkce, zabezpečení údržby 

zázemí, náklady na zaměstnance, trenérské služby atd. Sportclub Řevnice v současnosti 

čerpá 467 806 Kč. Program je ukončen, ale dá se očekávat v podobné míře i v příštím 

roce.   

Dalším programem NSA je  jejich dotační program (162 52) Regionální sportovní 

infrastruktura, pro který je vyhrazeno celkem 2 525 000 000 Kč. Ty jsou v rámci dotací 

rozmisťovány mezi obce, spolky, ústavy atd. Dotace jsou poskytovány na: 

•  technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně 

jejich zázemí 

•  výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí 

•  pořízení dlouhodobého majetku 

•  vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení 

Dále NSA vypsala  program  (162  55).  Ten  se zaměřuje na výstavbu standardizované 

sportovní infrastruktury. Dá se využít k dotacím na následující účely: 

•  tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty 

•  tréninkový zimní stadión 

•  plavecký bazén 25 m 

Programy 162 52 a 162 55 jsou oba investiční.  V případě schválení žádosti je nutné 

zaplatit  30  % celkových nákladů investice sportovním klubem.  Oba  programy  byly 

předčasně ukončeny, ale dá se očekávat vypsání nových programů s podobným 

zaměřením. 
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Pro získání dotací z programů NSA je nutné být náležitě zapsán v rejstříku sportu NSA. 

Zákon č. 115/2001 mimo jiné píše o povinnosti sepsat a zveřejnit provozní řád sportovišť 

a vykonání nezbytných kroků pro zajištění bezpečnosti všech zúčastněných akce. 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

sportu a volného času je formou podpory sportovních klubů a dalších sdružení pro volné 

aktivity, která je každoročně vypisována. Jedná se o možnost nabytí investiční 

či neinvestiční dotace v rozmezí od 40 000 Kč do 500 000 Kč.  

Město Řevnice má dva programy na podporu sportu a kultury, které vydává každoročně. 

V roce 2022 bylo vyčleněno na oba programy stejně jako dva roky před tím,  celkem 

600 000 Kč. Jedná se o program celoroční podpory a program dotace na jednorázové 

akce. V roce 2022 získal Sportclub Řevnice tímto programem přes 87 000 Kč. 

Zákon 89/2012 §214§302 upravuje spolky. Je zřejmé, že i Sportclub Řevnice se musí 

tímto zákonem řídit. Možné ohrožení plyne z §258   §261, které se týkají soudního 

rozhodnutí o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku na základě žádosti člena z důvodu 

nesouladu rozhodnutí se zákonem. 

Dále byla zkoumána politická stabilita ve městě Řevnice. Od  roku 2014 je zde stejný 

starosta. V komunálních volbách zde vítězí už od roku 2010 stále hnutí PRO Řevnice. 

Na vysokých příčkách se pohybují také strany TOP 09 a SNK. Řevnice se tak jeví jako 

politicky poměrně stabilní město. Politickoprávní faktory pak hodnotí Tabulka 1. 

Tabulka 1 – Vyhodnocení politickoprávních faktorů 

Ovlivňující faktor  Pozitivita faktoru  Závažnost Faktoru 

Možnost dotace od NSA – 

program 162 52 

+  Méně Podstatný 

Možnost dotace od NSA – 
program 162 55  

+  Podstatný 

Dotace Můj Klub   +  Méně Podstatný 

Dotace od SK  +  Méně Podstatný 

Dotace od města Řevnice  +  Méně Podstatný 

Sportovní rejstřík NSA    Méně podstatný 
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Rozhodnutí o neplatnosti 

rozhodnutí orgánu spolku 

  Méně podstatný 

Politická stabilita  v 
Řevnicích 

+  Méně podstatný 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Shrnutí: Z politickoprávního hlediska pramení pro Sportclub Řevnice hned několik 

možností na získání dotací pro různé účely. Většina z nich byla vyhodnocena, jako méně 

podstatný faktor, jelikož Sportclub už tyto dotace čerpá. Jeví se však možnost využití 

investičních dotací zejména programu Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 

pro potřeby například výstavby nové sportovní haly. Ovšem u žádostí o dotace z Národní 

sportovní agentury je třeba si dávat pozor na odpovídající vyplnění sportovního rejstříku. 

Z občanského zákoníku vyplývá celkem nepravděpodobná, ale zároveň nevylučitelná 

možnost napadení spolku jedním z jeho členů pro názor, že rozhodnutí orgánů spolku 

není v souladu se zákonem. Politická stabilita se pak sice jeví pozitivně, ale pouze rapidní 

změny situace by měly na Sportclub zásadní vliv. Proto je tento faktor vyhodnocen jako 

méně podstatný. 

5.2.2  Ekonomické faktory 

Mezi ekonomickými faktory bylo zkoumáno několik ukazatelů. Jsou jimi Vývoj HDP 

v ČR a ve Středočeském kraji, míra inflace v ČR, diskontní sazby určované ČNB 

a nezaměstnanost v okrese Prahazápad. 

Graf 1 Vývoj HDP v ČR 

 

(Zdroj: vlastní zpracování dle dat z ČSÚ 1) 
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Prvním zkoumaným ekonomickým faktorem je HDP ČR. Z grafu 1 je patrné, že kromě 

výjimky způsobené covidovou pandemií v roce  2020,  je  od  roku  2011  HDP  v ČR 

rostoucí. Podle predikcí České národní banky bude ovšem HDP klesat ve třetím a čtvrtém 

kvartálu roku 2022. Od té doby by měl Hrubý domácí produkt opět růst. To znázorňuje 

graf 2. 

Graf 2 – predikce vývoje HDP

 

(Zdroj: ČNB 1) 

Dále bylo zkoumáno porovnání vývoje HDP na osobu ve vybraných krajích  a v celé 

republice. Z grafu 3 je patrné, že Středočeský kraj je v HDP na osobu srovnatelně silný 

s Plzeňským krajem. Silnější je pak kraj Jihomoravský, naopak o poznaní slabší kraj 

je Jihočeský. Dalším krajem, který byl v HDP na osobu silnější, než je kraj Středočeský, 

je pouze kraj Hlavní město Praha. Z grafu 3 je ovšem také patrné, že ze všech uvedených 

krajů je Středočeský kraj nejvíce náchylný na pokles růstu během krize. 

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
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Graf 3 – Vývoj HDP na osobu

 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: ČSÚ 2) 

Dalším sledovaným faktorem je míra inflace. Tabulka 2 ukazuje míru inflace vyjádřenou 

přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku. 

Tabulka 2 – Míra inflace 

Měsíc  08.2021  09.2021  10.2021  11.2021  12.2021  01.2022  02.2022  03.2022  04.2022 

Míra 

inflace 

v %  4,1  4,9  5,8  6  6,6  9,9  11,1  12,7  14,2 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 3) 

Z tabulky 2 lze vyčíst, že se míra inflace v posledních měsících stále zvětšuje a dosahuje 

velmi vysokých hodnot. S tím souvisí i vývoj úrokových měr, protože se ČNB snaží 

na inflaci reagovat navyšováním úrokových sazeb. Tabulka 3 ukazuje, že od října roku 

2021 se diskontní úroková sazba ČNB zvýšila o více než 4 %. 

Tabulka 3 – Diskontní sazba ČNB 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČNB 2) 
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Dalším sledovaným makroekonomickým ukazatelem je nezaměstnanost. Tabulka 4 

ukazuje, že se nezaměstnanost v okrese Prahazápad od roku 2013 snižuje a blíží se pouze 

jednomu procentu. Výjimku tvoří rok 2020, který byl ovšem ovlivněn pandemií covidu. 

Nezaměstnanost v okrese Prahazápad je nižší než v celé ČR, a to zhruba o 23 %. 

Tabulka 4 – Míra nezaměstnanosti v okrese Prahazápad 

 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 4) 

Dalším sledovaným ukazatelem je průměrná měsíční mzda ve Středočeském kraji. 

Z grafu 4  je možné vypozorovat, že průměrné mzdy rostou a rostly dokonce i v době 

pandemie. Zároveň je hodnota mzdy poměrně vysoká a jediný z krajů v České republice, 

který má průměrnou mzdu vyšší,  je kraj Hlavní město Praha.  Z toho vyplývá vysoká 

kupní síla obyvatelstva. 

Graf 4 – Průměrná mzda ve Středočeském kraji

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 5) 

Tabulka 5 – Vyhodnocení ekonomických faktorů 

Ovlivňující faktor  Pozitivita faktoru  Závažnost Faktoru 

Růst HDP  +  Méně podstatný 
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Náchylnost SK na krize    Méně podstatný 

Velký růst inflace    Podstatný 

Růst diskontní sazby ČNB    Podstatný 

Nízká nezaměstnanost v 

okrese Prahazápad 

+  Podstatný 

Vysoká průměrná mzda ve 

Středočeském kraji 
+  Méně Podstatný 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shrnutí: Tabulka 5 hodnotí ekonomické faktory. Pozitivním faktorem pro Sportclub 

Řevnice je, že hrubý domácí produkt v České republice i ve Středočeském kraji 

až na výjimku roku 2020 roste a predikce ČNB očekává kromě druhé poloviny roku 2022 

další růst. Negativním jevem se pak jeví náchylnost Středočeského kraje na krize. Dalším 

negativním faktorem je velký růst míry inflace.  Ta může zapříčinit růst vstupů nebo 

naopak pro vysokou nominální cenu odradit zákazníky od nákupu produktu. S inflací 

roste i diskontní úroková sazba České národní banky. Ta zdražuje půjčky, které je možné 

využít k investicím. Pozitivním ukazatelem pro Sportclub Řevnice je nezaměstnanost 

v okrese Prahazápad, která dosahuje velmi nízkých hodnot a vytváří tak lepší kupní sílu 

obyvatelstva. Kupní sílu podporuje i vyšší průměrná mzda ve Středočeském kraji. 

5.2.3  Sociálněkulturní faktory 

Mezi sociálněkulturními faktory je zkoumán demografický vývoj obyvatelstva města 

Řevnice a pohyb obyvatelstva. Vývoj počtu obyvatel je znázorněn tabulkou 6. 

Tabulka 6 – Počet obyvatel města Řevnice 

  2017  2018  2019  2020  2021 

Počet obyvatel 

celkem 
3 506  3 498  3 570  3 616  3 627 

v tom  

ve věku 

(let) 

014  692  702  726  766  753 

1564  2 048  2 039  2 093  2 084  2 059 

65 a více  766  757  751  766  772 

Průměrný věk  41,7  41,6  41,5  41,4  41,7 
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(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 6) 

Počet obyvatel města Řevnice má rostoucí trend.  Vzhledem  k povaze  Sportclubu  je 

důležitým ukazatelem počet lidí ve věku 014 let. Tento ukazatel má také rostoucí 

tendenci, až na rok 2021, kdy počet dětí klesl o 13. Průměrný věk města se drží těsně nad 

hranicí 41 let. 

Dalším sledovaným údajem je pohyb obyvatelstva města Řevnice,  který sleduje 

Tabulka 7. 

Tabulka 7 – Pohyb obyvatelstva v Řevnicích 

  2017  2018  2019  2020  2021 

Živě 

narození 
35  37  38  38  23 

Zemřelí  32  38  34  34  47 

Přistěhovalí  151  101  147  116  137 

Vystěhovalí  80  108  79  74  102 

Přirozený  

přírůstek 
3  1  4  4  24 

Přírůstek  

stěhováním 
71  7  68  42  35 

Celkový  

přírůstek 
74  8  72  46  11 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 6) 

Pohyb obyvatelstva ve městě ukazuje, že přirozený přírůstek je nízký, v některých letech 

dokonce záporný.  Nicméně je nahrazován přírůstkem stěhováním a celkový přírůstek 

je tak s výjimkou roku 2018 kladný. 

Dalším zkoumaným faktorem je vztah města ke sportu. Ten se jeví kladně.  Město 

má na webových stránkách uvedeny všechny sportovní kluby se sídlem ve městě, včetně 

kontaktů. Z rozhovoru vyplynulo, že starosta je sportu nakloněný a poměrně vstřícný. 

Dále byla v roce 2020 provedena studie společností Moore Czech republic, zabývající se 

rozvojem  sportu  v Řevnicích. Ta na základě získaných dat doporučuje městu úzce 
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spolupracovat se školami a kluby na rozvoji sportovní infrastruktury a nadále podporovat 

sportovní kluby a školy materiální i nemateriální podporou. Sociálněkulturní faktory pak 

vyhodnocuje tabulka 8. 

Tabulka 8 – Vyhodnocení sociálně kulturních faktorů 

Ovlivňující faktor  Pozitivita faktoru  Závažnost Faktoru 

Rostoucí počet obyvatel  +  Podstatný 

Vyšší průměrný věk    Podstatný 

Záporný přirozený 

přírůstek 

  Méně Podstatný 

Pozitivní vztah města ke 

sportu 

+  Podstatný 

 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shrnutí: Jako pozitivní se jeví rostoucí počet obyvatel ve městě, zejména pak dětí do 14 

let.  Díky tomu může Sportclub získávat další členy. Zároveň je  ve městě  záporný 

přirozený přírůstek,  ale  vzhledem  k celkovému rostoucímu počtu obyvatel je pro 

Sportclub tento faktor nepodstatný. Naopak podstatným faktorem je vyšší průměrný věk, 

jelikož Sportclub se zaměřuje zejména na děti do 18 ti let. Pozitivně se jeví fakt, že město 

je nakloněno sportu a sportovní kluby propaguje na svém webu.  Dokonce nechává 

vypracovat studie se zaměřením na sport a sportovní infrastrukturu. 

5.2.4  Technologické faktory 

V jednadvacátém století v období digitalizace se nabízí možnost využít technologie pro 

zajištění lepší komunikace vedení klubu s jeho členy nebo pro zlepšení a zvýšení přehledu 

v oblasti administrace klubu, seznamu členů, sledování docházky, kontakty na členy a tak 

dále. K tomuto  účelu se jeví jako ideální možnost vytvořit a začít využívat takzvané 

„Klubové prostředí“. To je možné používat, jak v mobilním telefonu, tak v počítači 

a dokáže zvýšit efektivitu, ušetří čas a práci pro vedení Sportclubu Řevnice. 

Dalším technologickým prvkem, v dnešní době hojně využívaným, je možnost ukládání 

důležitých souborů a složek na cloudové úložiště. To slouží jednak k tomu, aby se složky 

vedení mohly dostat k důležitým souborům z domova, a jednak k tomu, aby se na soubory 

mohl případně kouknout někdo další s uděleným přístupem. 
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Technologie jde dále i v tenise  a  v dnešní době je možnost opatřit tenisový kurt 

technologií VistaEye. Jedná  se  o  speciální kameru, která umožňuje získávat záznamy 

nebo vysílat dění na kurtu živě na internet. Může tak napomoci získat prestiž tenisovému 

turnaji nebo napomoci při tréninku zpětným sledováním. 

Další moderní technologií v oblasti tenisu je takzvaný diagnostický kurt, který snímá kurt 

pohledem tří kamer a umožňuje sbírat a sledovat data hráčům a trenérům v reálném čase 

ihned během tréninku. Tato technologie tak přináší výrazně vyšší efektivitu trénování 

a rychlejší herní progres. Veškeré technologické faktory pak hodnotí Tabulka 9. 

Tabulka 9 – Vyhodnocení technologických faktorů 

Ovlivňující faktor  Pozitivita faktoru  Závažnost Faktoru 

Technologie  Cloudových 

uložišť 

+  Méně podstatný 

Technologie  klubového 

prostředí 

+  Podstatný 

Technologie VistaEye  +  Méně Podstatný 

Technologie  diagnostický 

kurt 
+  Méně Podstatný 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shrnutí:  Moderní technologie nabízejí nejrůznější inovace. Výjimkou není ani oblast 

tenisu, která nabízí možnost využití technologie VistaEye a diagnostický kurt. Nicméně 

tyto faktory se jeví jako málo podstatné, jelikož nejsou zatím úplně běžné a jsou poměrně 

nákladné.  Dále byla zkoumána možnost cloudových úložišť pro zjednodušení 

komunikace a předávání informací, tato technologie však není příliš podstatná. 

Zajímavěji  se jeví možnost využití technologie  Klubového prostředí, která umožňuje 

usnadnit komunikaci a přináší další výhody například v placení členských příspěvků. 

5.3  Porterův model 5 sil 

V Porterově modelu pěti sil je zkoumáno pět konkurenčních sil v mikroprostředí 

Sportclubu. Jedná se o stávající konkurenci, o  možnost  nově vstupující konkurence, 

o dodavatele, o odběratele a o substituty. 
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5.3.1  Ohrožení plynoucí z konkurence v odvětví 

Dle Šímy (2014)  je  v oblasti  sportu  lokalita jedním z rozhodujících faktorů pro 

rozhodování zákazníků a pouze 5 % zákazníků je ochotno navštěvovat sportovní zařízení 

vzdálenější než 30 min cesty  (Šíma,  2014).  Proto  jsou zkoumány konkurenti  pouze 

v okolí Řevnic. V okolí Sportclubu Řevnice se nachází hned několik dalších Tenisových 

klubů nebo tenisových škol. Autor v této práci provede analýzu těch nejvýznamnějších 

konkurentů, které vyplynuly z rozhovoru s předsedou Sportclubu. 

•  Tenisová škola V&V 

Tenisová škola Václavek a Vopravil dnes působí na více než deseti areálech 

v okolí Prahy. Pro Sportclub Řevnice je nejdůležitější působení této školy 

v sousedním městě Lety. Tenisová škola Václavek a Vopravil v Letech působí od 

roku 2011 a nabízí celoroční tenisové tréninky pro děti i dospělé. Jasnou výhodou 

je, že Tenisová škola Václavek a Vopravil disponuje krytou tenisovou halou, kam 

je možné se přesunout v zimě nebo za nepříznivého počasí. Tréninky zde 

probíhají každý všední den, někdy i v sobotu a je zde i možnost účastnit 

se pravidelných turnajů. Zajímavostí je, že se nejedná o spolek, ale o společnost 

s ručením omezeným, a tak není možné se stát členem. Je ovšem možnost stát 

se členem TJ Sokola Lety, který poskytuje škole kurty. Na kurty je pak možnost 

chodit zdarma. Areál poskytuje dva kurty se šatnami a občerstvením. V letním 

období škola nabízí letní tábory zaměřené nejen na tenis, ale i další míčové sporty. 

•  Tenisový club Mokropsy 

Dalším konkurentem je Tenisový club Mokropsy. Mokropsy jsou město, které se 

nachází nedaleko Řevnic. Tenisový club Mokropsy je opět společnost s ručením 

omezeným. Není tedy možnost stát se členem a čerpat určité výhody. V jejich 

nabídce je pronájem kurtů, který ovšem nabízí nejen pro soukromé hodiny, 

soukromé tenisové turnaje, ale i pro firemní akce, letní soustředění nebo 

příměstské tábory. Dále jsou v nabídce lekce tenisu, které mohou být 

od individuálních,  až po skupinku 4 hráčů. I tento tenisový klub pořádá letní 

tenisové kempy. Specialitou v nabídce je pak cvičení power jógy, která stojí 150 

kč na jednu lekci, při nákupu více lekcí je levnější. Areál Tenisového clubu 

Mokropsy nabízí hned 4 kurty s příjemným zázemím. Tři kurty jsou přes zimu 

kryté nafukovací halou. 
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•  Tenisový klub Černošice/Tenis Frýda Černošice 

Tenisový klub Černošice je klub s bohatou historií, sahající až do první poloviny 

dvacátého století. Dnes se jedná o spolek s více než 170 členy. Jejich areál nabízí 

6 antukových kurtů. Úzce spolupracuje s tenisovou školou Tenis Frýda. Ta nabízí 

komplexní tenisové tréninky pro všechny věkové i výkonnostní kategorie, a také 

letní tenisové kempy. Škola disponuje devíti trenéry. V zimě je možnost hrát 

v nafukovacích halách v Černošicích. Na jinak pěkně zpracovaných webových 

stránkách není uveden ceník ani jednotlivých lekcí, ani letních kempů. 

•  LTC Řevnice 

LTC Řevnice jsou spolkem, od kterého se oddělil i samotný Sportclub Řevnice. 

Působí přímo v Řevnicích a je tedy nejbližším konkurentem Sportclubu. V LTC 

Řevnice se pyšní tím, že zde začínala Martina Navrátilová a celým názvem 

dokonce zní LTC Řevnice, tenisový klub Martiny Navrátilové, z.s. Tento klub 

nabízí také sportovní tenisové tréninky pro všechny věkové kategorie. Dále nabízí 

pravidelné tenisové turnaje každou neděli. Na webových stránkách visí ceník, 

který je z roku 2021 a celkově vzhled i informace na webových stránkách působí 

zastarale. 

Nyní budou jednotlivé konkurenční podniky vyhodnoceny podle modifikovaného rastru 

pro hodnocení konkurence od Tiché a Hrona (2003). Charakteristiky – nabídka produktů, 

cena produktů, vzdálenost od Sportclubu Řevnice, zpracování webových stránek, zázemí, 

zázemí na zimu a parkování v areálu se  budou  hodnotit  na  stupnici  od  1  do  5,  kdy 

1 = nejlepší, 2 = nadprůměrný, 3 = průměrný, 4 = podprůměrný a 5 = nejhorší. Hodnocení 

znázorňuje Tabulka 10. 

Tabulka 10 – Rastr hodnocení konkurence 

 Charakteristika  Tenisová 

škola V&V 

 

Tenisový  club 

Mokropsy 

 

Tenisový klub 

Černošice/Tenis 

Frýda Černošice 

 

LTC Řevnice 

Nabídka 

produktů 
2  3  3  4 

Cena*  3  3  2  3 
Vzdálenost od 

Sportclubu Řev. 
2  3  4  1 

Webové stránky  2  2  1  5 
Zázemí  3  1  2  2 
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Parkování  2  1  3  3 
Celkem 
(Průměr) 

14(2,33)  13(2,17)  15(2,5)  18(3) 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
*Cena byla hodnocena na základě jediného produktu, který je nabízen všemi, a který 

má dohledatelnou cenu u všech podniků. 

Nejlépe v hodnocení konkurence dopadl Tenisový club Mokropsy. Nejhůře naopak klub 

LTC Řevnice. Nicméně všechny zkoumané subjekty jsou poměrně vyrovnané a nabízí 

velmi podobné produkty. Až na LTC Řevnice, který dopadl průměrně dopadly všechny 

sledované subjekty nadprůměrně. Největším ohrožením plynoucím ze současné 

konkurence je velké množství konkurentů v okolí a nabídka velmi málo diferencovaných 

produktů.  

5.3.2  Ohrožení ze strany nově vstupujících 

Nabízený produkt v odvětví tenisových tréninků neumožňuje žádné velké diferenciace. 

Proto za posledních přibližně 12 let vstoupilo do odvětví hned několik tenisových klubů. 

Vzhledem  k současnému množství konkurentů v okolí je již další vstup poměrně 

nepravděpodobný.  Nově vznikající klub by měl velké obtíže nalákat další sportovní 

a tenisové nadšence do svých řad. 

Navíc je nutné si uvědomit, že výstavba kurtů není úplně levná záležitost a cena jednoho 

se  pohybuje  v řádech statisíců až milionu v závislosti na povrchu. K tomu je nutné 

připočítat nutnost mít pozemek a vybudovat zázemí v podobě šaten, sprch  a  toalet. 

K tomu je ještě nutné započítat náklady spojené se založením a dalšími administrativními 

povinnostmi.  V dnešní době přemrštěných cen za stavební materiály je tedy vstup 

do odvětví značně kapitálově náročný. 

5.3.3  Substituty 

Substitut je produkt, který dokáže nahradit jiný produkt za podobnou nebo nižší cenu. 

Pokud budeme za substitut považovat jakoukoliv možnost trávení volného času, vznikne 

možných substitutů nespočet. V našem případě můžeme  záběr zmenšit a  substitutem 

rozumět jakoukoliv nabídku sportovního tréninku nebo nějaké sportovní aktivity. 

V samotných Řevnicích je hned několik dalších sportovních klubů, které jsou do určité 

míry schopny substituovat produkty Sportclubu Řevnice. 
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V Řevnicích jsou zapsány dva turistickovodácké oddíly  a  jeden čistě turistický.  Pak 

je zde zapsán TJ Sokol Řevnice, který nabízí nejrůznější sportovní aktivity. Dále 

je v Řevnicích zapsán házenkářský klub Národní házená Řevnice, fotbalový oddíl 

FK Slavoj Řevnice. V Řevnicích se také nachází oddíl skoků přes švihadlo Rebels O.K. 

Rope Skipping Řevnice. 

Je nutné podotknout, že všechny zmíněné kluby nabízí sportovní průpravu pro děti, 

většinou i pro dospělé a zvládnou tedy téměř dokonale substituovat nabídku Sportclubu 

Řevnice. V okolí je  tedy velké množství substitutů, které mohou zákazníci v případě 

zájmu využít. 

5.3.4  Vyjednávací síla dodavatelů 

Sportclub Řevnice poskytuje služby v oblasti sportu. Nepotřebuje tedy dovážet výrobky 

nebo zboží, které by bylo využíváno k dalšímu zpracování nebo přeprodeji. Je ovšem 

potřeba zajistit sportovní pomůcky a správu celého zázemí. 

Sportclub Řevnice, jak vyplynulo z rozhovoru  s předsedou má dlouholetou smlouvu 

s firmou  Babolat,  která při odběru určitého množství produktů poskytuje Sportclubu 

slevu. Veškeré  tréninkové pomůcky (míčky, oblečení trenérů…) pak musí být od této 

firmy. Jedná se o velkou mezinárodní firmu, která poskytuje své zboží velkému množství 

zákazníků po celém světě. Jelikož Sportclub Řevnice je pro takto velkou firmu poměrně 

malý odbyt, je v tomto případě vyjednávací síla firmy Babolat poměrně veliká. Na druhou 

stranu podobných firem existuje na trhu více a v případě neshod nebo neustálého 

zvyšování cen by neměl být pro Sportclub Řevnice problém vyjednat smlouvu s některým 

dalším dodavatelem pomůcek. 

Služby v oblasti správy areálu zajišťují jednotlivci. Nejedná se o velkou firmu, ani o jednu 

osobu, která by měla celý areál na starosti. Dva lidé mají na starosti kurty, dvě osoby 

zajišťují úklidové práce a zásobování areálu. Další dva lidé zajišťují venkovní údržbu. 

Celkem se jedná o 6 lidí, kteří mají na starosti správu celého areálu. Jejich vyjednávací 

síla by neměla být nikterak velká. Navíc se z velké části jedná o známé nebo přátele, kteří 

nemají důvod vyjednávat si lepší postavení nebo přecházet jinam. 

Dále můžeme ještě za dodavatele považovat firmu KV Elektro, která pomáhá v areálu 

například s osvětlením nebo dalšími elektrotechnickými montážemi. Sportclub podporují 

i finančně. Jedná se o poměrně velkou firmu a jejich vyjednávací síla by se také mohla 

zdát veliká, nicméně majitelé jsou z Řevnic a podporují rozvoj Sportclubu a celkové 
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infrastruktury Řevnic. Takže také nemají mnoho důvodů vyjednávat lepší pozici nebo 

někam přecházet. 

5.3.5  Vyjednávací síla odběratelů 

Mezi odběratele Sportclubu Řevnice můžeme zařadit členy Sportclubu a dále jednotlivce, 

kteří si buď zaplatí kurt za hodinovou sazbu nebo si zaplatí několik tréninků. Zároveň 

můžeme považovat za odběratele ještě zákazníky, kteří si zaplatí účast na letních 

příměstských kempech. 

Každopádně se jedná o velké množství zákazníků, a ne pouze o jednoho nebo dva velké 

odběratele.  Z tohoto pohledu není tedy vyjednávací síla zákazníků nikterak veliká. 

Na druhou stranu mají odběratelé na výběr poměrně velkou škálu konkurenčních 

a substitučních produktů.  

5.3.6  Vyhodnocení Porterova modelu 5 sil 

Tabulka  11  hodnotí  Porterův model 5 sil  a ukazuje míru ohrožení jednotlivých pěti 

konkurenčních sil na stupnici: nízké ohrožení – střední ohrožení – vysoké ohrožení. 

Tabulka 11 – Vyhodnocení Porterova modelu 5 sil 

Faktor  Míra ohrožení 
Současná konkurence  Střední ohrožení 
Nově vstupující konkurence  Nízké ohrožení 
Substituty  Vysoké ohrožení 
Dodavatelé  Nízké ohrožení 
Odběratelé  Nízké ohrožení 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shrnutí: Z Porterova modelu pěti sil vyplývá, že riziko nově vstupujících podniků, 

vyjednávací síla dodavatelů ani odběratelů nejsou nijak veliké.  Možná ohrožení pro 

Sportclub Řevnice plynou zejména z konkurence  a  z možnosti využití substitutů. Síla 

těchto ohrožení  spočívá zejména ve vysokém počtu podniků konkurenčních 

i poskytujících substituční produkty. 

5.4  Metoda VRIO 

Metoda VRIO je zaměřena na vnitřní zdroje podniku, ty jsou rozděleny ještě na hmotné, 

nehmotné, finanční a lidské. Následně jsou jednotlivé identifikované zdroje hodnoceny 

na základě čtyř charakteristik. 
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5.4.1  Hmotné zdroje 

Mezi hmotné zdroje Sportclubu patří  náčiní využívané k tréninkům,  a  také pozemky 

a celkové zázemí areálu, které je ve vlastnictví Sportclubu  a je nově moderně 

vybudované. Jednotlivé zdroje hodnotí tabulka 12. 

Tabulka 12 – VRIO analýza hmotných zdrojů 

Zdroj  Hodnotný?  Vzácný?  Těžko 

napodobitelný? 
Využíván 

organizací? 
Vyhodnocení 

Sportovní 

náčiní 
Ano  Ne  Ne  Ano  Konkurenčně 

neutrální 
Moderní 

zázemí 

areálu 

Ano  Ano  Ne  Ano  Dočasná 

konkurenční 

výhoda 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek VRIO analýzy pro hmotné zdroje ukazuje, že Sportclub Řevnice může čerpat 

dočasnou konkurenční výhodu ze svého nově vybudovaného zázemí. Konkurenční 

výhoda bude trvat tak dlouho, dokud ostatní konkurenční organizace nepřistoupí 

na renovaci nebo výstavbu nových areálů. Sportovní náčiní je sice hodnotné a využívané, 

avšak není ani vzácné, ani těžko napodobitelné, a proto je konkurenčně neutrální. 

5.4.2  Nehmotné zdroje 

Nehmotnými zdroji  Sportclubu  jsou  sportovní úspěchy,  propagace,  absence  loga 

Sportclubu,  a  také  fakt,  že je Sportclub  zaměřen nejen na jeden sport, ale na celkový 

rozvoj sportovních činností. Jednotlivé zdroje hodnotí tabulka 13. 

Tabulka 13 – VRIO analýza nehmotných zdrojů 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zdroj  Hodnotný?  Vzácný?  Těžko 

napodobitelný? 
Využíván 

organizací? 
Vyhodnocení 

Sportovní 

úspěchy 
Ano  Ne  Ne  Ano  Konkurenčně 

neutrální 
Slabá 

propagace 
Ne  Ne  Ne  Ano  Konkurenční 

nevýhoda 
Absence 
loga 

Ne  Ne  Ne  Ano  Konkurenční 

nevýhoda 
Zaměření 

na celkový 

rozvoj 
sportu  

Ano  Ano  Ano  Ano  Trvalá 

konkurenční 

výhoda 
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Z tabulky  13  vyplývá, že co se týče nehmotných zdrojů,  výsledky  jsou  rozmanité. 

Absence loga a slabá propagace přináší Sportclubu konkurenční nevýhody. Na druhou 

stranu je Sportclub zaměřen i na celkový rozvoj sportu, což je hodnotné, vzácné i těžko 

napodobitelné a přináší to tak trvalou konkurenční výhodu. 

5.4.3  Lidské zdroje 

Mezi lidské zdroje Sportclubu určitě patří zejména trenéři, kteří dosahují špičkové 

úrovně. Někteří patři mezi nejlepších 50 hráčů v České republice. Specifickou stránkou 

amatérských sportovních klubů jsou členové. V případě Sportclubu se jedná o poměrně 

širokou členskou základnu. Tvoří ji přes 230 členů a z 80 % se jedná o děti do 18 ti let. 

Dalším faktorem je atmosféra ve Sportclubu, která se nese v rodinném duchu a pracovníci 

jsou zde kvůli tomu, že dělají, co je baví, ne co musí. Dále byla hodnocena komunikace 

mezi členy a trenéry. Jednotlivé zdroje hodnotí tabulka 14. 

Tabulka 14 – VRIO analýza lidských zdrojů 

Zdroj  Hodnotný?  Vzácný?  Těžko 

napodobitelný? 
Využíván 

organizací? 
Vyhodnocení 

Špičkoví 

trenéři 
Ano  Ano  Ano  Ano  Trvalá 

konkurenční 

výhoda 
Atmosféra  Ano  Ne  Ano  Ano  Konkurenčně 

neutrální 
Široká 

členská 

základna 

Ano  Ano  Ano  Ano  Trvalá 

konkurenční 

výhoda 
Váznoucí 

komunikace 
mezi členy a 

trenéry 

Ne  Ne   Ne  Ano  Konkurenční 

nevýhoda 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z lidských zdrojů plyne  pro  Sportclub  trvalá  konkurenční výhoda,  protože špičkoví 

trenéři jsou hodnotní,  vzácní a jen těžko je konkurence dokáže napodobit.  Členská 

základna Sportclubu je poměrně široká. Vzhledem k tomu, že se tento fakt dá jen těžko 

napodobit,  tvoří také trvalou konkurenční výhodu.  Rodinná atmosféra je pak sice 

hodnotná, ale je poměrně běžná  ve všech menších sportovních organizacích.  Je tudíž 

konkurenčně neutrální.  Z rozhovoru vyplynulo, že je občas složité pro trenéry předat 

rychle informace členům nebo jejich rodičům,  například v případě špatného počasí. 

Z toho pro Sportclub vyplývá konkurenční nevýhoda v podobě váznoucí komunikace. 
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5.4.4  Finanční zdroje  

Za finanční zdroje Sportclubu jsou  považovány finančně silní partneři,  schopnost 

Sportclubu dosáhnout na dotace. Autor  sem  ještě  řadí nutnost vedení vyrovnaného 

rozpočtu a celkovou finanční stabilitu Sportclubu. Jednotlivé zdroje hodnotí tabulka 15. 

Tabulka 15 – VRIO analýza finančních zdrojů 

Zdroj  Hodnotný?  Vzácný?  Těžko 

napodobitelný? 
Využíván 

organizací? 
Vyhodnocení 

Dotace  Ano  Ne  Ne  Ano  Konkurenčně 

neutrální 
Silní 

partneři 
Ano  Ano  Ano  Ano  Trvalá 

konkurenční 

výhoda  
Nutnost 
vyrovnaného 

rozpočtu 

Ne  Ne  Ne  Ano  Konkurenční 

nevýhoda 

Finanční 

stabilita 
Ano  Ne  Ne  Ano  Konkurenčně 

neutrální 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Finanční zdroje  Sportclubu  netvoří velké výhody, ale ani nevýhody. Slabou stránkou 

v oblasti financí je nutnost vedení vyrovnaného rozpočtu.  To  Sportclub  omezuje 

v některých investičních aktivitách,  což potvrdil v rozhovoru  i předseda  Sportclubu. 

Tento  fakt  vytváří konkurenční nevýhodu.  Za  trvalou konkurenční výhodu  pak  autor 

považuje spolupráci se silnými partnery. Konkurenčně neutrální je pak finanční stabilita, 

která není nijak vzácná. Získat dotace pak může prakticky kterýkoliv sportovní klub. 

5.5  SWOT analýza 

Díky předchozím analýzám vstupuje do každého kvadrantu SWOT analýzy pouze pět 

faktorů, které se na základě předchozího zkoumání jeví, jako nejvíce relevantní. 

Jednotlivé faktory jsou hodnoceny váhou a výkonností. Tabulka 16 prezentuje výsledky 

hodnocení. Jedná se o průměr hodnot, které přidělili tři hodnotitelé. Jednotlivá hodnocení 

jsou uvedena v přílohách 35. 
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Tabulka 16 – SWOT analýza Sportclubu Řevnice 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

5.5.1  Příležitosti 

Z příležitostí vnějšího prostředí se dle výsledků jeví nejvýznamněji možnost zisku 

investiční dotace na sportovní halu. Tato příležitost dosáhla průměrného hodnocení 0,63, 

a pokud by se Sportclub odhodlal k rozšíření svého areálu, tak může využít právě tuto 

možnost. 

Pozitivním faktorem je i rostoucí trend v počtu obyvatel města Řevnice. Díky rostoucímu 

počtu obyvatel může Sportclub získávat nové zákazníky a případně i nové členy. 

Průměrné 

Hodnocení

1. 0,63
2. 0,20
3. 0,21
4. 0,09
5. 0,28

1. 0,50
2. 0,28
3. 0,12
4. 0,17
5. 0,18
∑ 0,18

1. 0,55
2. 0,22
3. 0,43
4. 0,20
5. 0,42

1. 0,24
2. 0,13
3. 0,19
4. 0,20
5. 0,50
∑ 0,55

Nízká nezaměstnanost v okrese P-Z

Faktor

Příležitosti (O)

Možnost získání dotací na halu

Rostoucí počet obyvatel města Řevnice

Pozitivní vztah města ke sportu

Špičkoví trenéři

Technologie klubové prostředí

Hrozby (T)
Velké množství konkurentů

Velké množství substitutů

Vysoký průměrný věk v Řevnicích

Růst míry infalce

Růst úrokových sazeb

Silné stránky (S)

Moderní zázemí Sportclubu

Zaměření na celkový rozvoj sportu

Špatně formulovaná vize

Slabá komunikace mezi členy a trenéry

Silní partneři

Široká členská základna

Slabé stránky (W)

Slabá propagace

Absence loga
Vyrovnaný rozpočet
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Příležitostí může být i pozitivní vztah města ke sportu. Ten se projevuje například tím, 

že město každoročně uděluje dotace sportovním klubům nebo vstřícností pana starosty, 

který za splnění určitých podmínek vždy schválí nebo podpoří rozvoj sportovní 

infrastruktury nebo pořádání sportovních akcí. 

Jako nejméně významná příležitost vyšla z hodnocení nízká nezaměstnanost v okrese. 

Díky nízké nezaměstnanosti je obyvatelstvo koupěschopné a může využívat služby právě 

Sportclubu Řevnice. 

Poslední hodnocenou příležitostí je možnost začít využívat technologii Klubového 

prostředí, která funguje ve webovém prohlížeči i mobilní aplikaci a má za cíl zejména 

usnadnit komunikaci mezi vedením a členy. Dále by aplikace měla zpřehlednit finanční 

kontroly pro vedení a nabízí další zajímavé funkce. 

5.5.2  Hrozby  

Velké množství konkurentů vyšlo z hodnocení jako nejvýznamnější hrozba. Konkurenci 

Sportclubu Řevnice tvoří hned čtveřice dalších klubů, které nabízejí podobné služby. 

V případě lepších podmínek v jiném klubu se logicky nabízí využívat jeho služby. 

Podobný problém přináší i velké množství substitutů. Jen v Řevnicích sídlí dalších šest 

organizací poskytujících sportovní služby. Substituty mohou mít na Sportclub podobný 

dopad  jako  konkurence,  tedy ztrátu zákazníků a členů z důvodu přechodu k lepším 

podmínkám. 

Další hrozbou pro Sportclub Řevnice je poměrně vysoký průměrný věk obyvatel 

v Řevnicích. Jelikož se Sportclub  zaměřuje především na výchovu mládeže vyšší 

průměrný věk omezuje množství lidí v cílové skupině Sportclubu. 

V současné době roste inflace, což se jeví pro Sportclub negativně. Inflace snižuje 

koupěschopnost obyvatelstva, navíc pro Sportclub zvyšuje náklady. ČNB bojuje s inflací 

zvyšováním úrokových sazeb. To vytváří pro Sportclub další hrozbu. Pokud by si chtěl 

Sportclub půjčit, zaplatí díky rostoucím úrokovým sazbám více peněz na úrocích. 

5.5.3  Silné stránky 

Velmi významnou silnou stránkou Sportclubu je nově vybudované moderní zázemí a celý 

areál. Díky kvalitnímu a dobře vypadajícímu zázemí mohou být členi spokojeni a nemají 

důvod přecházet ke konkurenci. 
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Další silná stránka Sportclubu je zaměření na celkový rozvoj sportu. Tedy to, že nedělají 

výhradně tenis, ale je zde nabízena ještě služba „škola sportu“, která dětem ukazuje 

a přibližuje všechny možné druhy sportů. 

Pro sportovní kluby jsou trenéři nezbytným faktorem. Sportclub Řevnice se může pyšnit 

špičkovými trenéry ve svém oboru a nabízet tak kvalitní tenisovou přípravu i pro 

výkonnostní sportovce. 

Jako silná stránka s nejmenším významem se jeví  silní partneři. Sportclub vytváří 

partnerství s velkými významnými firmami, jako Babolat nebo KV Elektro. Partnerství 

by mělo pomoci Sportclubu například s financováním některých nákladů nebo naopak 

se snížením nákladů. 

Poslední hodnocená silná stránka je široká členská základna. Členskou základnu 

Sportclubu tvoří přes 230 členů  a je naprosto nezbytnou, protože členi musí platit 

příspěvky a zároveň se od počtu členů odvíjí i výše dotací. 

5.5.4  Slabé stránky  

Jako první slabá stránka byla hodnocena slabá propagace. Sportclub sice využívá 

propagační letáky a snaží se využívat místní školy a školky. Nicméně i podle slov 

předsedy je propagace nedostatečná. 

Se slabou propagací částečně souvisí i absence loga, kterým by se měl každý sportovní 

klub prezentovat. Z těchto dvou stránek vyplývá celková absence image. 

Z podstaty spolku vyplývá další slabá stránka, tedy nutnost vedení vyrovnaného rozpočtu. 

Jak  vyplynulo  z rozhovoru,  vyrovnaný rozpočet občas Sportclub může omezovat 

vzhledem k nemožnosti využití peněz přesně podle představ vedení. 

Vize je jakýmsi obrazem a výhledem podniku do budoucna. Za slabou stránku autor 

považuje fakt, že Sportclub nemá vizi pevně stanovenou a neví tedy,  kam přesně 

směřovat. 

Poslední hodnocenu slabou stránkou je fakt, že ne vždy probíhá komunikace mezi 

vedením nebo trenéry Sportclubu a jeho členy uspokojivým způsobem. Jedná se zejména 

o rychlé a důležité informace o zrušení tréninku nebo změně na soupisce. 
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5.6  Matice TOWS 

Výsledky SWOT analýzy hodnotí silněji silné stránky než slabé stránky, celkový 

výsledek je 0,55. Silněji hodnotí i příležitosti než hrozby s celkovým výsledkem 0,18. 

Graf  5  znázorňuje, že podle matice TOWS vyšel pro Sportclub Řevnice strategický 

přístup SO – maximaxi. Sportclub by se tedy měl snažit využívat své silné stránky ve 

prospěch vnějších příležitostí. 

Graf 5 – Matice TOWS Sportclubu Řevnice 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

5.7  Doporučení pro Sportclub Řevnice, z.s. 

Jelikož z matice TOWS  vyšel přístup maximaxi, měl by se Sportclub Řevnice snažit 

využít svých silných stránek ve prospěch příležitostí. V první řadě autor doporučuje 

využití silných partnerů ve prospěch získání dotací na zázemí (konkrétně na sportovní 

halu) od NSA. Jelikož dotace může zaplatit maximálně 70% celkové peněžní sumy 

za halu.  Dále autor doporučuje využít špičkových trenérů a moderního zázemí 

ve prospěch rostoucího počtu obyvatel ve městě a nízké nezaměstnanosti v okrese, 

k získání nových členů. 

Mimo tato doporučení vycházející přímo z matice TOWS, autor doporučuje Sportclubu 

začít využívat technologii Klubového prostředí pro eliminaci váznoucí komunikace mezi 

členy a vedením. Autor dále doporučuje posílení propagace Sportclubu zejména 

na sociálních sítích a modernizaci s aktualizací informací na webových stránkách.  
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6  Diskuse 

Pro identifikaci silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo nutné provést 

marketingový výzkum, který odhalí právě tyto zkoumané faktory.  Bylo nutné využít 

kombinaci primárních a sekundárních dat. 

Analýza sekundárních  dat  byla  provedena  formou analýzy textu  a studia dokumentů. 

Jednalo se o stanovy spolku a o veřejně dostupné informace ve formě zákonů, vyhlášek, 

dat z ČSÚ a ČNB nebo webových stránek. Limity zde byly zejména u dat z ČSÚ, kde 

se nevyskytují veškerá data pro co nejmenší uzemní celky. Nebyla  tak  k dohledání 

například průměrná mzda přímo v Řevnicích.  Zároveň některé  údaje (jako například 

inflace nebo diskontní sazby) se v poslední době rychle vyvíjely a v době mezi praktickou 

částí a dalšími částmi  výzkumu  se mohly hodnoty měnit.  Dalším úskalím je častá 

neaktuálnost webových stránek u sportovních klubů. Často jsou zde i téměř 10 let staré 

informace bez aktualizací. 

Primární data potřebná pro výzkum byla získána pomocí polostrukturovaného rozhovoru 

s předsedou zkoumaného subjektu. Ten byl vybrán, protože má největší přehled v rámci 

celého sportovního klubu. Zároveň vnímá spolek na všech jeho úrovních a má nejvíce 

informací o celkovém dění ve spolku i jeho okolí. 

Rozhovor proběhl bez komplikací. Pan předseda neměl problém s položenými otázkami 

a ochotně všechny zodpověděl. Zároveň se nesnažil Sportclub Řevnice pouze chválit, ale 

hledal i možnou kritiku. Úskalím rozhovoru může být, že zaznamenává alespoň částečně 

subjektivní pohled jednoho člověka. 

Primární i sekundární data byla  následně  vkládána  do dalších analýz. Pro hodnocení 

makroprostředí sledovaného subjektu byla využita PEST analýza. Pro zkoumání 

mikroprostředí byl  využit Porterův model pěti sil.  Vnitřní prostředí bylo hodnoceno 

pomocí VRIO analýzy. 

Komplikací byl fakt, že některé konkurenční subjekty hodnocené v Porterově modelu 5 

sil jsou na rozdíl od Sportclubu Řevnice vedeny jako obchodní společnosti. A přestože 

se soustředí také na tenisové tréninky, mají jiný smysl existence než spolky se sportovním 

zaměřením. 

Menším úskalím tohoto výzkumu je to, že tyto analýzy byly popisovány primárně pro 

větší společnosti a firmy. Autoři  těchto analýz pravděpodobně nepočítali s možným 
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využitím u menších společností. To platí zejména o Porterově modelu, kdy například 

u dodavatelů Sportclubu Řevnice nebylo moc dat k popsání, jelikož má Sportclub, díky 

povaze spolku nízký počet dodavatelů. 

Z výše jmenovaných analýz vykrystalizovaly  faktory  s větším  dopadem  na  Sportclub 

Řevnice. Tyto více významné faktory byly následně vloženy do SWOT analýzy, která 

je hodnotila. Hodnocení bylo provedeno třemi hodnotiteli. Úskalí v hodnocení spočívá 

v tom,  že hodnotitel  2  je  sice  zběhlý v tématu,  ale nezná vnější ani vnitřní prostředí 

Sportclubu Řevnice. 

Teoretická část práce se celkově jeví jako přínosná  a využitelná.  Ovšem stejně jako 

u analýz  byla  velká část teorie  autory popsána zejména pro velké podniky. Některé 

teoreticky popisované analýzy byly dokonce rovnou využity v tomto výzkumu. 

Nejdůležitějším a nejvyužitelnějším teoreticky popsaným aspektem se jeví SWOT 

analýza. Někteří autoři  (Křekovský a Vykypěl,  2003; Jakubíková,  2013) uvádí, 

že nejlepší využití SWOT analýzy je sumarizace několika předchozích analýz. Tak byla 

využita i v tomto výzkumu. 

Využitelná část je zejména popis procesu strategického managementu. Z důvodu 

omezeného rozsahu práce, však nebyl autor schopen naplnit celý proces nebo alespoň 

jeho značnou část. 

Nastává tak možnost pro další rozšířený výzkum, který by se dále zabýval strategickým 

managementem  Sportclubu Řevnice. Možné využití rozšířeného výzkumu  přichází 

například v autorově dalším studiu a psaní diplomové práce na podobné téma, zkoumající 

stejný subjekt. 
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7  Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí strategické analýzy identifikovat příležitosti, 

hrozby,  silné stránky a slabé stránky sportovního subjektu –  Sportclub Řevnice, z.s. 

a následně vybrat vhodný strategický přístup pomocí matice TOWS. 

V teoretické části se autor zabýval zejména strategickým managementem. V této části 

autor popisuje, co je to strategie, jaký je proces strategického managementu, k čemu 

slouží mise, vize a cíle a přibližuje samotnou strategickou analýzu. 

V praktické části autor nejdříve představuje vybraný sportovní subjekt a následně provádí 

jednotlivé analýzy. Nejprve proběhla PEST, kdy bylo popsáno shrnutí faktorů po každé 

její části. Následně proběhla analýza pomocí Porterova modelu pěti sil, která hodnotila 

současnou konkurenci a následně popisovala další síly vstupující do modelu. Na konci 

byl Porterův model vyhodnocen a shrnut v tabulce. 

K analýze vnitřního prostředí byla využita VRIO analýza. Ta hodnotila veškeré zdroje 

Sportclubu. Byly hodnoceny hmotné zdroje, nehmotné zdroje, finanční zdroje a lidské 

zdroje. 

Získaná data z výše zmíněných analýz byla vložena do SWOT analýzy. Byly hodnoceny 

jen ty nejvýznamnější faktory, které vykrystalizovaly předchozími analýzami. 

Jako hrozby byly identifikovány: velké množství konkurentů, velké množství substitutů, 

vysoký průměrný věk ve městě Řevnice,  rostoucí inflace  a  růst úrokových sazeb. 

Za příležitosti autor považuje možnost zisku dotací na zázemí od NSA,  rostoucí počet 

obyvatel v Řevnicích, pozitivní vztah města ke sportu, nízkou nezaměstnanost v okrese 

Prahazápad a technologii Klubové prostředí. 

Silné stránky Sportclubu jsou moderní zázemí,  zaměření na celkový rozvoj sportu, 

špičkoví trenéři, silní partneři a široká členská základna. Mezi slabé stránky byly zařazeny 

slabá propagace,  absence  loga,  vyrovnaný rozpočet, špatně formulovaná vize  a  slabá 

komunikace mezi členy a trenéry. 

SWOT analýza byla následně vyhodnocena třemi hodnotiteli, pro zamezení čistě 

subjektivního pohledu autora. Výsledek byl vložen do matice TOWS, která stanovila jako 

vhodný přístup SO (maximaxi). 
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Příloha 1 – přepis rozhovoru 

Dobrý den, rovnou začněme první otázkou. Jak a kdy vznikl Sportclub Řevnice? 

Sportclub vznikl v roce 2009 oddělením od LTC Řevnice, po neshodách zejména o času 

na kurtech. Byly převzaty 4 děti. Jeden podnikatel poskytl novému projektu finance, 

druhý poskytl pozemek. Vznikl areál, jako podnikatelský projekt, kde už dnes Sportclub 

nepůsobí. 

Druhou otázkou je, jaké je poslání Sportclubu,  jaká je vaše vize a jak máte 

nastavené cíle? 

Poslání Sportclubu je napsáno i ve stanovách a je to podpora mládeže ve smyslu sportovní 

činnosti, výchova tenisové mládeže a vůbec sportovní mládeže. Původně Sportclub vznikl 

jako čistě tenisový klub. Dále vytváření podmínek pro mládež a práci s mládeží. Vize je 

pokračovat v naší práci. Současný cíl je dobudování areálu, zejména vybudovat zimní 

halu a zajistit samostatnost klubu po celé roční období. 

Další otázka zní: Jaké všechny služby nabízíte? 

Máme projekt pohybový kurz pro děti 46 let. Děti pracují ve skupinkách a v šesti letech 

jsou rozděleny podle dovednosti a jejich zájmu, tak aby co nejméně dětí skončilo. Dále 

je možnost tenisové přípravy, a to buď výkonnostní nebo udržovací. Druhou skupinu pak 

tvoří projekt s názvem škola sportu, kde se děti učí různým typům sportů. Tento projekt 

vznikl pro snížení počtu dětí, které nadále nechtějí sportovat. 

Na to navazuje má další otázka – Jaké pořádáte vlastní akce?  

Kromě pravidelné tréninkové činnosti děláme například Václavský turnaj – turnaj rodin. 

Místní tenisovou ligu, kterou jsme založili. Ta je určena pro děti, které nehrají tenis 

závodně, aby jim byly vyplněny víkendy. Dále pořádáme letní kempy, každý rok celkem 

pět kempů 3 tenisové, z toho jeden pro závodní hráče a dva „multikempy“, kde děti zkouší 

nejrůznější sporty (míčové, vodní, lezení…). 

Nyní se podíváme dále, jakým způsobem probíhá propagace Sportclubu Řevnice? 

Propagace Sportclubu probíhá řekl bych neuspokojivě, propagace je poměrně 

zanedbávaná, protože nás pohlcují jiné úkoly. V současnosti se snažíme propagovat naše 

úspěchy a činnost v místním tisku. Dále děláme letáky na letní kempy. Probíhají také 



 
 

ukázkové lekce pro místní školky. A posíláme informace elektronicky do škol a školek 

v okolí. Propagace probíhá nejen v Řevnicích, ale i v okolí. 

Další otázkou je podařilo se Vám v minulosti vychovat sportovní hvězdu, případně 

máte další sportovní úspěchy? 

Takový hráč, který u nás dosáhl nejvíce je Antonín Štěpánek, ročníku 1999, který se od 

mládežnických kategorií pohyboval mezi TOP 10 v republice, opakovaně vyhrával 

mistrovství republiky. V dospělých se pohybuje někde v TOP  30  v republice. 

V dospělosti se stal trojnásobným mistrem ČR ve čtyřhře společně s Antonínem 

Bolardtem, který se také chvíli pohyboval ve Sportclubu Řevnice. Dále máme kolektivní 

úspěchy, kdy se nám podařilo asi třikrát probojovat na mistrovství republiky, mezi 

nejlepších 8 týmů. Před třemi lety dosáhla velkého úspěchu kategorie mini tenistů, kteří 

vyhráli kraj a v republice skončili na čtvrtém místě.  

Zpětně gratuluji, nyní se přesuňme k další otázce, ta zní: Co všechno nabízí Váš 

areál? 

Areál nabízí tři tenisové kurty, odrazovou stěnu s asfaltovou plochou s využitím pro další 

sporty. Je tam nová klubovna s veškerým zázemím, nové šatny a sociální zařízení. Jediné, 

co našemu areálu chybí je krytá hala. 

Na to navazuje další otázka – Jaké další areály nebo hřiště využíváte?  

 Přes léto si vystačíme s naším areálem, ale přes zimu využíváme místní sál v hotelu 

Liďák, jedná se o společenský sál s podmínkami pro přípravu malých dětí. Větší děti musí 

dojíždět do Rudné, zhruba 16 km, což může být dopravní problém. Dále jezdí členové do 

Litně, ta je sice blíže, ale stejně tam někdo musí ty děti odvézt, trochu se hraje ještě 

v Černošicích. Haly v bezprostředním okolí jsou většinou obsazeny. 

Nyní se podíváme na pracovníky Sportclubu. Kolik má Sportclub zaměstnanců nebo 

pracovníků? 

Sportclub nemá žádné zaměstnance, všichni zde pracují jako OSVČ nebo na dohodu. 

Celkem se jedná zhruba o 6 tenisových trenérů a 4 trenéři školy sportu. Plus účetní. 

Celkově se jedná zhruba o dvanáct lidí. 

 

 



 
 

Jaká je struktura zaměstnanců? 

Je jeden šéftrenér, který konzultuje s dalším zkušeným trenérem. Šéftrenérovi se 

zodpovídají ostatní trenéři. Stejně je nastavena škola sportu, jeden hlavní trenér a pod ním 

další trenéři. Šéftrenéři se zodpovídají výboru a valné hromadě. 

Další otázkou je, co mají jednotliví pracovníci na starosti? 

Každý trenér má na starosti své svěřené děti, každé dítě potřebuje jiný způsob vedení a 

jiný přístup trenéra. 

Pojďme se nyní přesunout ke členům. Kolik máte členů a jak se vyvíjí členská 

základna? 

Členů je v současnosti přibližně 230 členů, začali jsme se čtyřmi. Členská základna roste. 

V létě je vždy velký odliv členů, ale zároveň bývá ještě větší příliv. Celkem pak obvykle 

přibývá okolo 1520 členů za rok. 

Nyní se dostáváme do financí. Jaké jsou Vaše příjmy? 

Roční příjmy jsou něco málo nad dva miliony korun. Největší zdroj příjmů tvoří kroužky 

zejména tenisová škola, která dělá asi 1,2 milionu. Dále dostáváme dotace od NSA v řádu 

400500 tisíc, plus dotace od města okolo 50 tisíc, dotace celkem tedy 500 tisíc. Dále pak 

členské příspěvky okolo 120 tisíc a další drobné položky. 

Další otázkou je, jaké jsou Vaše výdaje? 

Rozpočet musí být vyrovnaný, což nás občas limituje, protože bychom chtěli využívat 

jiným způsobem, než musíme.  To znamená, že výdaje jsou také okolo dvou milionů. 

Nejvíce jsou náklady na tenisovou školu –  pronájmy areálů, trenérské služby, míče, 

propagace atd. Dalšími výdaji je provoz areálu, splácení pozemků, pak jsou drobné 

výdaje na pořádání turnajů. Do výdajů počítáme ještě přípravu tenisové haly, což je 

poměrně velká položka, letos například 450 tisíc Kč.  

Ještě na jednu otázku zůstaneme u financí. Jaký je Váš finanční výhled do 

budoucna? 

Úplně stejný. Lišit se bude pouze v případě, že bychom stavěli halu, pak by byl extrémní 

výkyv. 

Další otázka se týká konkurence. Koho obecně považujete za konkurenci? 



 
 

Podle mě se obecně nedá mluvit o konkurenci, spíše jde o to, na co se zaměřit. A o tom, 

jaký přístup aplikovat. Ale můžeme si konkurovat o to, kde budeme hrát v hale. Je zde 

přesycenost nabídky. 

Kdo konkrétně je Vaší konkurencí? 

Tenisová škola Lety, Tenisová škola Mokropsy, Škola Černošice. 

Pak jsem se chtěl zeptat, čím se od konkurence lišíte? 

Lišíme se tím, že na rozdíl od konkurence nabízíme i výkonnostní tenis, díky kterému 

k nám přecházejí hráči, kteří se tenisu chtějí věnovat aktivněji na vyšší úrovni. Máme 

špičkové trenéry. Někteří z nich patří do TOP 50 hráčů v ČR.  Dále jsme součástí 

Středočeského tenisového sportovního centra mládeže, které je podporováno 

Středočeským krajem. Vzniklo tak, že se 4 kluby daly dohromady a vytvořily české 

centrum tenisové mládeže a účelem je to, že se hráči potkávají v přípravě například 

jednou týdně mezi sebou a trénují mezi větší konkurencí. Patří sem Zdice, Kladno, Dobříš 

a Sportclub Řevnice.  

Pak bych se chtěl zeptat, jestli máte ještě jiné zákazníky než jen členy a co jim 

nabízíte? 

Máme, ale málo. Všechny děti musí být členové. U dospělých jsou řekněme dvě 

kategorie, jedna je kategorie členů a druhá kategorie je ze zákazníků, kteří si zakoupí tzv. 

zápisné a může chodit trénovat v řádu třeba 810 hráčů za sezonu. Dále je možnost si 

pronajmout kurt bez členství. Zatím neděláme komerční pronájmy, ale  v brzké době 

pravděpodobně v přiměřené míře začneme, pro maximální zatížení areálu.  

Další otázka zní, kdo jsou vaši partneři a v čem partnerství spočívá? 

Máme dlouholetou smlouvu s firmou Babolat, která nám dodává veškeré tenisové a další 

sportovní vybavení. Dodává nám za určitých podmínek množství nákupu zboží se slevou. 

Dalším podporovatelem je podnikatel Ing. Daniel Havlík, který podporuje spolek 

finančně a stará se o rozvoj Sportclubu. Naším dalším partnerem je firma KV Elektro, 

jedná se o firmu založenou Řevnickými rodáky a partnerství spočívá ve finanční podpoře, 

a pomoci například s osvětlením areálu výměnou za vystavení reklamního panelu 

v areálu. Dále mezi partnery můžeme zařadit kluby, které se řadí mezi členy tenisového 

sportovního centra mládeže, kde dochází k různým hostováním nebo půjčování hráčů, 

půjčování kurtů a tak dále. 



 
 

 

Dobře. Dále mě zajímá, kdo vám spravuje kurty a stará se o celkové zázemí? 

Nemáme pouze jednoho člověka – správce, který by se staral o areál. Jedná se o dva lidi, 

kteří se starají o kurty. Dvě osoby se střídají v úklidových pracích a zásobování areálu. A 

pak máme dvě osoby, které se stahují o venkovní údržbu. Celkem tedy šest lidí zajišťuje 

správu areálu. Časem by bylo lepší mít jednu osobu, která bude dohlížet na celkové 

správcovství.  

Další otázku už jsme prakticky zodpověděli. Od koho odebíráte potřebné vybavení 

a proč? 

Jedná se o Babolat, všechno tréninkové vybavení je od nich. Dělají i prezentační akce. 

Ve smlouvě s nimi je opatřeno, že jsou jediní. 

Další otázka se  týká obecní správy. Jak Vás omezuje nebo Vám naopak pomáhá 

obecní správa? 

Obecní správa nás neomezuje. Dobré je, že víme, co od nich očekávat. Podporují sport a 

víme přibližně kolik a kdy od nich dostaneme. Za splnění určitých podmínek se dá 

s městem vždy domluvit. Podpora ze strany města je i finanční i morální.  

Jaká je věková struktura členů? 

Úplně přesně to říct nedokážu, ale přes 80 % jsou děti do 18 let. 

Předposlední otázkou je jaké nové technologie v oblasti tenisu se Vás dotýkají? 

Popravdě vůbec nevím. 

A podobná otázka, Jaké technologie v oblasti IT se Vás dotýkají?   

V oblasti IT je naplánováno vytvořit tzv. Klubové prostředí. Firma vytvoří systém, kde 

budou probíhat platby, komunikace se členy, nominace, fotografie, ztráta a nálezy, bazar 

a další funkce, které usnadní fungování Sportclubu pro trenéry i členy. 

Tak za mě je to vše děkuji za rozhovor a mějte se hezky. 

Díky, na shledanou. 



 
 

Příloha 2 – Informovaný souhlas 

 

 



 
 

Příloha 3 – hodnocení SWOT analýzy autorem 

 

   

Váha Vliv
Váha x 

Vliv

1. 0,15 4 0,6
2. 0,05 2 0,1
3. 0,045 3 0,135
4. 0,065 2 0,13
5. 0,2 3 0,6

1. 0,2 3 0,6
2. 0,15 2 0,3
3. 0,08 2 0,16
4. 0,05 4 0,2
5. 0,01 3 0,03
∑ 1 0,275

1. 0,15 3 0,45
2. 0,12 3 0,36
3. 0,12 4 0,48
4. 0,02 2 0,04
5. 0,02 3 0,06

1. 0,14 3 0,42
2. 0,1 2 0,2
3. 0,04 2 0,08
4. 0,09 1 0,09
5. 0,2 4 0,8
∑ 1 0,2

Faktor

Příležitosti (O)

Možnost získání dotací na halu

Rostoucí počet obyvatel města Řevnice

Pozitivní vztah města ke sportu

Silné stránky (S)

Moderní zázemí Sportclubu

Zaměření na celkový rozvoj sportu

Špičkoví trenéři

Nízká nezaměstnanost v okrese P-Z

Růst úrokových sazeb

Technologie klubové prostředí

Hrozby (T)
Velké množství konkurentů

Velké množství substitutů

Vysoký průměrný věk v Řevnicích

Růst míry infalce

Vyrovnaný rozpočet

Špatně formulovaná vize

Slabá komunikace mezi členy a trenéry

Silní partneři

Široká členská základna

Slabé stránky (W)

Slabá propagace

Absence loga



 
 

Příloha 4 – hodnocení SWOT analýzy hodnotitelem 1 

 

 
 

   

Váha Vliv
Váha x 

Vliv

1. 0,25 4 1
2. 0,06 1 0,06
3. 0,1 3 0,3
4. 0,04 1 0,04
5. 0,05 1 0,05

1. 0,15 3 0,45
2. 0,15 3 0,45
3. 0,05 2 0,1
4. 0,05 2 0,1
5. 0,1 3 0,3
∑ 1 0,05

1. 0,2 4 0,8
2. 0,05 3 0,15
3. 0,1 4 0,4
4. 0,2 2 0,4
5. 0,2 3 0,6

1. 0,05 2 0,1
2. 0,05 3 0,15
3. 0,1 3 0,3
4. 0,02 3 0,06
5. 0,03 3 0,09
∑ 1 1,65

Špatně formulovaná vize

Slabá komunikace mezi členy a trenéry

Silní partneři

Široká členská základna

Slabé stránky (W)

Slabá propagace

Absence loga
Vyrovnaný rozpočet

Špičkoví trenéři

Technologie klubové prostředí

Hrozby (T)
Velké množství konkurentů

Velké množství substitutů

Vysoký průměrný věk v Řevnicích

Růst míry infalce

Růst úrokových sazeb

Silné stránky (S)

Moderní zázemí Sportclubu

Zaměření na celkový rozvoj sportu

Nízká nezaměstnanost v okrese P-Z

Faktor

Příležitosti (O)

Možnost získání dotací na halu

Rostoucí počet obyvatel města Řevnice

Pozitivní vztah města ke sportu



 
 

Příloha 5 – hodnocení SWOT analýzy hodnotitelem 2 

 

 

 

 

Váha Vliv
Váha x 

Vliv

1. 0,1 3 0,3
2. 0,15 3 0,45
3. 0,1 2 0,2
4. 0,1 1 0,1
5. 0,1 2 0,2

1. 0,15 3 0,45
2. 0,05 2 0,1
3. 0,05 2 0,1
4. 0,1 2 0,2
5. 0,1 2 0,2
∑ 1 0,2

1. 0,1 4 0,4
2. 0,05 3 0,15
3. 0,1 4 0,4
4. 0,05 3 0,15
5. 0,15 4 0,6

1. 0,1 2 0,2
2. 0,05 1 0,05
3. 0,1 2 0,2
4. 0,15 3 0,45
5. 0,15 4 0,6
∑ 1 0,2

Silní partneři

Široká členská základna

Slabé stránky (W)

Slabá propagace

Absence loga

Růst míry infalce

Silné stránky (S)

Vyrovnaný rozpočet

Špatně formulovaná vize

Slabá komunikace mezi členy a trenéry

Moderní zázemí Sportclubu

Zaměření na celkový rozvoj sportu

Špičkoví trenéři

Faktor

Příležitosti (O)

Možnost získání dotací na halu

Rostoucí počet obyvatel města Řevnice

Pozitivní vztah města ke sportu

Nízká nezaměstnanost v okrese P-Z

Růst úrokových sazeb

Technologie klubové prostředí

Hrozby (T)
Velké množství konkurentů

Velké množství substitutů

Vysoký průměrný věk v Řevnicích


