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Abstrakt

Název práce:
Návrh marketingového plánu relaxačního komplexu

Cíle:
Hlavním cílem této práce je vytvořit marketingový návrh relaxačního komplexu. Úkolem je objasnit 
situaci na trhu fitness center v ČR a částečně i ve světě. Dále i prozkoumat sféru wellness a nalézt 
inovativní prostředky, jež jsou používány v moderních sportovních zařízeních. Práce zahrnuje 
marketingový mix poskytovaných služeb.

Metody:
V metodologické části se tato práce opírá o analýzu konkurence v oblasti wellness a fitness v rámci 
Prahy. Dále práce využívá analýzy požadavků zákazníka v oblasti wellness a hloubkového 
rozhovoru s manažery fitness a wellness center. Analýzu vnějšího a vnitřního prostředí shrnuje swot 
analýza.

Výsledky:
Práce obsahuje marketingový mix služeb navrhovaného relaxačního komplexu, v němž se lze 
dočíst, jaká je idea wellness centra, jaké poskytuje služby a produkty, jaký upřednostňuje přístup a 
prezentaci produktu. Dále navrhuje určitý způsob propagace komplexu, cenovou politiku a obsahuje 
otázky personalistiky.

Klíčová slova:
Wellness centrum, fitness centrum, marketingový plán, inovace, marketingový mix, cílové trhy.



Abstract

Title:
The marketing plan proposal of relaxing complex

Objectives:
The main aim of this project is to create the marketing plan proposal of relaxing complex. The goal 
is to clarify a situation of the fitness market in Czech republic and partially in the world. Also to 
explore this sphere of wellness and find innovative means, which are used in modern wellness and 
fitness clubs. This project includes the marketing mix of providing services.

Methods:
In methodological part, this project is based on the analysis of competiton in wellness and fitness 
sphere in Prague. This project also uses the analysis of client´s requirements in wellness sphere and 
the interview with fitness a wellness managers. Finally there is swot analysis, that summarizes both 
the analysis of internal environment and the analysis of external environment.

Results:
This project contains the marketing mix of the suggested relaxing complex and you can read there 
the idea of this wellness, provided services and products, prefering attitude to clients and 
presentation of whole complex. There is also the propagation plan, the question of human resources 
management and the price policy.

Keywords:
Wellness centre, fitness centre, marketing plan, innovation, marketing mix, target market.
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1 Úvod

Žít spokojený život je cílem nás všech. Nicméně pod pojmem spokojenost si  každý představí 

něco jiného. Můžeme ho považovat za abstraktní pojem, subjektivně posuzovatelný a závislý na 

okolnostech, které ovlivňují naše životy. Uspokojení našich  potřeb v nás vyvolává pozitivní pocity 

a činní nás šťastnými. Proto trendem moderní doby je tzv. "being well and fit", čili cítit se dobře a 

vypadat dobře. Nemůžeme sice popřít, že by tento fenomén neexistoval již dříve, koneckonců už v 

období antiky znali Řekové tzv. kalokagathii, tedy souznění duše a těla. Můžeme však říci, že dnes 

se podle vzhledu posuzuje mnohé, častokrát i to co s vzhledem ani zdánlivě nesouvisí a proto se 

moderní svět od vize kalokagathia vzdaluje.

Nynější běžnou záležitostí je, že firmám záleží na tom, jak jejich zaměstnanci vypadají a jak se 

cítí, neboť i to odráží vztahy firmy se zákazníky, dodavateli či kooperujícími společnostmi. 

Zaměstnanci bývá hrazeno členství ve sportovním zařízení, účast na školeních, welness benefity aj. 

Už u přijímacího pohovoru personální oddělení často kladou požadavky nejen na specifické 

znalosti, ale i na příjemný vzhled a reprezentativní vystupování. Vždyť téměř každá firma je závislá 

na kontaktu, ať už se zákazníkem, či jiným činitelem a ztráta tohoto subjektu je představována 

ztrátou zisku, kterou si firma nemůže dovolit.

Chceme vypadat dobře i kvůli vlastnímu sebevědomí. Tedy vzhled s pocity velice úzce souvisí a 

usměrňuje naše chování. Chodíme si zacvičit, abychom vyplavili endorfini a alespoň na malou 

chvilku zapomněli na stres, kterému musíme čelit v každodenním životě. Mnoho lidí dokonce 

sportuje, aby zabránilo psychickým onemocněním jako jsou např. deprese. Dalším důvodem je, že 

zdravý pohyb nám pomáhá vyvarovat se chronickým problémům s pohybovým aparátem, které 

postihují širokou sortu lidí provozujících sedavá zaměstnání. Podíváme-li se na pohyb detailněji z 

lékařského hlediska, rozvoj laboratorního výzkumu v posledních letech přispívá k prohlubujícím se 

poznatkům v oblasti fyziologie, udávající pohyb jako preventivní opatření před vážnými chorobami 

tipu cévní onemocnění, srdeční choroby či vysoký tlak.

Téměř každý je denně vystavován stresovým situacím a proto ocení chvilku naprosté relaxace. V 

České republice je pojem wellness chápán jako určitá forma lázeňství, což však skýtá určitá úskalí. 

V zahraničí je wellness prezentováno v mnohem obsáhlejším smyslu. Relaxační centra tam 

poskytují nejen služby jako je výřivka, sauna nebo pára. Je to mnohem více a já bych v této práci 

chtěla alespoň nastínit ideu relaxačního komplexu, který by obstál v zahraniční konkurenci. 

Podíváme-li se na fitness a wellness centra v České republice, téměř s jistotou můžeme říci, že 

budou poskytovat klasické služby typu posilovna, masáže, sauna nebo veřejná whirpool. 
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Málokdo však ví, že trendem moderního wellness centra je např.  zakomponování wellness do 

přírody, poskytování privátních služeb (privátní whirpool, privátní sauna), funkční trénink s 

trenérem, masážní zábaly do banánových listů apod. Nutností každého manažera danného 

komplexu je sledovat novinky na trhu a zavádět je. A to nejen po stránce kompoziční! Jedná se i o 

stránku designovou, která ovlivňuje celkovou atmosféru komplexu. Samozřejmě ne v každém 

centru se tato idea dá aplikovat a ne každé centrum by toho chtělo dosáhnout. Nicméně wellness 

centrum zahrnující pouze posilovnu, popř. saunu nebo whirpool, nemůže požadovat po klientovi 

vstupné, které neodpovídá kritériím kvalitního wellness.

Tato práce se zabývá tvorbou vize relaxačního centra uspokojující potřeby zákazníků, jak z 

hlediska fyziologického tak duševního. Vytvořit wellness, které dokáže zaujmout svým designem a 

tím přispívat k maximálnímu prožitku zákazníka. Podstatou je, aby se zde klient cítil dobře, neboť o 

tom je marketing - uspokojit přání zákazníka a vyhovět jeho požadavkům.
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2 Cíle a úkoly práce

Hlavním cílem práce je vytvořit návrh marketingového plánu relaxačního komplexu, která by se 

stala podkladem pro pozdější podnikatelský záměr. 

Relaxační komplex zahrnuje zónu wellness a zónu fitness, které jsou pečlivě architektonicky 

propracovány. Tímto prvkem by se měl komplex lišit od konkurence a na základě toho by se měl 

odvíjet i celkový marketingový mix.

Za dílčí úkoly tohoto projektu můžeme považovat:

 Shromáždění veškerých teoretických podkladů potřebných pro řešení danné problematiky

 Získání informací o současném stavu nabídky konkurence

 Vytvoření kritérií pro hodnocení stavu wellness a fitness center

 Vytvoření výsledné analýzy konkurence na trhu wellness center v rámci danného segmentu

 Získání informací o potřebách a přáních zákazníka fitness a wellness centra

 Výsledná analýza zákazníka se zaměřením na jeho preference

 Provedení hloubkového rozhovoru se zkušenými manažery fitness a wellness center

 Vytvoření marketingového mixu vycházejícího z potřeb spotřebitele a z analýzy trhu

 Vytvoření swot analýzy

 Zjištění a výběr z možností financování projektu

 Nastínění vize konkrétní podoby relaxačního komplexu

Hlavní úkol tohoto projektu tkví i v nalezení mezer na trhu wellness a fitness a v objasnění 

základních atributů, které špičkový komplex musí poskytovat.

Tato práce by měla spojit čistě marketingovou stránku podniku s vizí sportovně - relaxačního 

prostředí a tím tak zahrnout prvky managementu a marketingu do podnikatelského záměru 

relaxačního komplexu.
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3 Teoretická východiska

3.1 Marketingový plán

„Plán marketingu je klíčovým vstupem pro ostatní části podnikového plánu. Měl by identifikovat 

nejslibnější obchodní příležitosti podniku a nastínit, jak na příslušný trh proniknout a jak si na něm 

vybudovat a udržet pozice. Je to nástroj komunikace, který kombinuje prvky marketingového mixu 

do koordinovaného prováděcího plánu.“ [18, s.9]

Marketingové plánování označuje proces využívání marketingových zdrojů za účelem dosažení 

marketingových cílů. Konkrétně napomáhá v oblasti segmentace trhu, identifikace tržní pozice, 

zjištění velikosti trhu a následně při plánování a realizování uskutečnitelného tržního podílu v rámci 

segmentu trhu.

„Marketingový plán je hlavním nástrojem pro usměrňování a koordinování marketingového úsi-

lí. V moderních firmách není jeho tvorba záležitostí pouze marketingového oddělení, podílejí se na 

ní týmy pracovníků z různých funkčních útvarů. Tyto plány jsou pak implementovány na přísluš-

ných organizačních úrovních dané společnosti.“ [6,s.78]

Marketingové plány jsou zpracovávány ve dvou úrovních. A to jako strategický marketingový 

plán vycházející z analýzy současné tržní situace a z daných příležitostí, tak taktický marketingový 

plán určující specifické marketingové taktiky a zahrnující propagaci, obchodní styl, cenovou takti-

ku, distribuční cestu, služby atd.

Dle Vejdělka (1998) je proces marketingového plánování následující:

 Provedení marketingového výzkumu vně i uvnitř podniku – informace o minulém vývoji 

podniku (ziskovost,marketingový podíl aj.)

 Analýza silných a slabých stránek podniku

 Stanovení předpokladů – musí zohledňovat vnější ekonomické faktory, technologické a jiné 

faktory ovlivňující soutěživost

 Prognózování

 Určení marketingových cílů a ohodnocení očekávaných výsledků

 Stanovení marketingových strategií

 Definování programů včetně plánu propagace produktů a podpory prodeje

 Sestavení rozpočtu

 Sestavení plánu
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 Přezkoumání výsledků - kontrola

Dle Kotlera (2001) by marketingový plán měl obsahovat:

1. Shrnutí a stručný obsah – přehledný souhrn plánovaných cílů a doporučení, který umožňuje 

prezentovat klíčové záležitosti

2. Současnou marketingovou situaci – základní údaje o prodeji, nákladech, ziscích, trhu konku-

rence, distribuci a mikroprostředí (situační analýza)

3. Analýzu swot 

4. Cíle – na základě swot analýzy by měly být koncipovány finanční a marketingové cíle

5. Marketingová strategie – strategie vedoucí k dosažení plánovaných cílů

6. Akční programy – součástí marketingového plánu musí být specifikace marketingových 

strategií. V úvahu je třeba brát co je obsahem strategie, kdy se to bude dít, kdo to bude dělat 

a kolik to bude stát.

7. Prohlášení o projektovém zisku- finanční rozpočet

8. Kontrola plnění plánu

Dříve než se začnou shromažďovat data je potřebné připravit seznam informací pro marketingo-

vý plán, na základě nehož se vytvoří situační analýza obsahující analýzu vnitřního a vnějšího pro-

středí. Výsledkem se pak stává swot analýza.

Informace v  marketingovém výzkumu musí obsahovat informace o trhu a produktu. Informace o 

trhu obsahují následující okruhy:

 Velikost trhu – jak je velký a jak je strukturován?

 Charakteristiky trhu – o jaké zákazníky, dodavatele a produkty se jedná?

 Stav trhu – je to nový, vyzrálý nebo saturovaný trh?

 Jak jsou dobré společnosti operující na trhu – ve vztahu k trhu, ale i ve vzájemném vztahu

 Distribuční cesty – jak se používají

 Metody komunikace – jaké metody podpory prodeje se používají a jaká media?

 Finance – existují omezení na trhu z hlediska financí?

 Právo – je zde nějaké licenční omezení, technické normy, ochranné známky?

 Vývoj – jaké nové produkty se objevují?

Informace o produktu se týkají vlastního produktu, konkurentů a zákazníků:

 Potenciální zákazníci – kdo jsou a kde se nacházejí?

 Vlastní podnik – vyhovují existující produkty potřebám zákazníků nebo je nutný vývoj?
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 Konkurence – kdo jsou konkurenti a jak jsou srovnatelní ve vztahu k velikosti vašeho pod-

niku? Zde se zohledňují i produkty, na které se zaměřují, cenová politika, distribuční cesty a 

inovace.

Následovně mohou být stanoveny marketingové cíle: „ Marketingovým cílem je rovnováha mezi 

výrobky a jejich trhy, tedy poznání toho, jaké výrobky na jakých trzích chcete prodávat.

Prostředky k dosažení těchto cílů – používání cen, podpora prodeje, způsoby distribuce – jsou mar-

ketingovými strategiemi.“[18,s. 38]

Marketingové cíle by měly být definovatelné a kvantifikovatelné. Měly bychom určit, jak velký 

chceme mít tržní podíl a vliv na trhu obecně. Výrobky rozdělujeme dle tržního vývoje na: hvězdy, 

dojné krávy, sporné výrobky a psy. Sporné výrobky jsou ty, které jsou buď nově uvedeny na trh a 

ještě nesplnily očekávání, nebo výrobky, které jsou na poklesu a potřebují nové hodnocení, pokud 

jde o jejich dlouhodobou živnost. Tyto výrobky  mají nízký tržní podíl a zaznamenávají vysoký růst 

trhu.

Na základě cílů pak volíme marketingové strategie a konkrétní taktiky. Marketingové strategie 

se týkají celkové politiky zahrnující produkt, cenu, podporu prodeje a distribuci. Buď firma volí 

strategii týkající se výrobků, cenovou strategii, strategii propagace a podpory prodeje a nebo strate-

gii distribuce. Existuje i jiné hledisko členění marketingových strategií: Strategie defenzivní, která 

je určená k zabránění ztráty současných zákazníků, dále rozvojová určená k nabídce širšího okruhu 

služeb a zboží a útočná strategie usilující o získání nových zákazníků.

Jestliže jsme vybrali strategii a taktiky vedoucí k dosažení cílů, potřebujeme tyto strategie pro-

mítnout do akčních plánů. Akční plán by měl obsahovat: Současnou situaci, cíle, činnost, odpověd-

nou osobu, datum začátku a ukončení, rozpočtové náklady.

Následuje pak distribuce v podobě poskytnutí služby zákazníkům. Úkolem distribuce je dodat 

správný produkt ve správném čase na správné místo. Dostupnost produktu ale nemůže být 100%.

Musíme hledat rovnováhu mezi náklady a výnosy (např. poskytování služby 24h. denně s obsluhou 

personálu by bylo velice nákladné).

Po distribuci se společnost musí orientovat na plán propagace a podpory prodeje, který specifi-

kuji dále.

K tomu, abychom rozhodli o tom, zda je náš plán realizovatelný, je třeba vytvořit výsledovku, či-

li výkaz zisků a ztrát. Je třeba se zaměřit na předešlé (v mém případě očekávané) náklady a výnosy. 
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Celkové finanční analýze se budu věnovat v praktické části, nyní bych jen chtěla uvéct, jaké zá-

kladní druhy nákladů máme a co je provozní zisk. Rozlišujeme náklady prodeje, které zahrnují ná-

klady na výrobu prodaného produktu. Přímými náklady jsou pak přímé mzdy a přímý materiál. 

Ostatní náklady zahrnují distribuční náklady, administrativní, náklady spojené s činností prodejního 

a  marketingového  oddělení společně s náklady na propagaci a podporu prodeje. Zahrnují také pla-

ty ústředí podniku, honoráře, elektřinu, odpisy a náklady na vývoj a výzkum.

Jestli-že existuje několik druhů zisků, pak provozní zisk je tím nejdůležitějším. Je to čistý výsle-

dek podnikání vzniklý porovnáním celkového příjmu z prodeje s náklady potřebnými na jeho dosa-

žení.

3.2 Marketing služeb

Definice trhu

Definici trhu by měla předcházet analýza potřeb zákazníka. Té se budu věnovat později. Nyní se 

podívejme na to, co to vlastně trh je. Dle Kotlera (2005)  trh určujeme jako skupinu spotřebitelů 

nebo firem, která by mohla požadovat uspokojení určité potřeby.

Jinak trh vidí Kraft (2009), který popisuje trh jako základní prvky tržního mechanismu nabídku a 

poptávku, díky jejichž analýze se prostřednictvím konkurence mezi prodávajícími a kupujícími 

ustavuje cena ovlivňující prodávané množství.

Vymezení trhu je důležité, neboť právě to se stává podkladem pro vytvoření marketingových 

strategií, přípravu segmentace trhu a positioning.

„Výběr konkrétních potřeb určitých osob v určitých situacích, u nichž nebo v nichž je produkt 

využit, vytváří uzavřený a komplexní systém označovaný jako tržní kategorie nebo

subkategorie.“ [5,s.41]

Díky této klasifikaci produktů pak můžeme stanovit následující:

1. Je možné daný trh kvantifikovat výčtem produktů a značek, které tvoří jeho součást

2. Je možné sestavit seznam konkurentů

3. Je možné stanovit tržní podíl konkurence v každé kategorii

4. Je možné sledovat velikost trhu a určit výsledky marketingových akcí

5. Je možné ohraničit pole našeho působení, na němž soutěžíme s konkurenty
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„Definice kategorie je nezbytná, hodláme-li připravit marketingovou strategii, protože nutně 

musíme vědět v jaké oblasti a s kým soutěžíme.“ [5,s.41]

Vytváření služeb

To že v nynější době dochází ke globalizaci v oblasti služeb a služby se tak dostávají do popředí 

je známá věc, nicméně neznamená to, že by každá společnost poskytující služby měla vyhráno.

„Společnosti se snaží získat pověst lepšího výkonu z hlediska včasných dodávek, lepšího a 

rychlejšího zodpovídání dotazů a rychlejšího vyřizování stížností.“ [5,s.440]

Služby se rozvíjejí díky tomu, že existují skupiny lidí, které mají více peněz a volného času a 

navíc se objevují stále složitější výrobky, které služby vyžadují a i díky nim se více diferencují, 

neboť jsou doprovázeny lepším servisem.

Službu můžeme definovat jako: „Jakýkoliv akt nebo výkon, který může jedna strana nabídnout 

jiné straně a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv. Příprava 

služby může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem.“ [5,s.441]

Jiný pohled na služby má Horáková (1992), která popisuje obchodní služby jako reklamní a 

propagační služby, účetnické a konzultační služby, dopravní a hotelové služby, kde dodavatel je 

vybrán především na základě reputace a kvality pracovníků.

Srovnáme- li pohled Kotlera a Horákové vidíme, že během několika let došlo k obrovskému 

posunu sektoru služeb. V roce 1992 bychom si pod pojmem služba sotva představili např. internet, 

který je dnes rozhodujícím a nezbytným nástrojem užívaným téměř každou společností.

Společnosti nabízejí své služby a výrobky často v kombinaci. Podívejme se nyní, jaké dle 

Kotlera (2005) existují kategorie nabídek :

1. Ryze hmotné zboží

2. Hmotné zboží s doprovodnými službami-nabídka sestává z hmotného zboží doprovázeného 

jednou nebo více službami

3. Hybridní-nabídka sestává ve stejné míře ze zboží a služeb

4. Převažující služba s doprovodným menším zbožím a službami-nabídka sestvává z jedné 

větší služby s doprovodnými službami či zbožím

5. Ryzí služba
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Služby mají většinou vysokou míru zkušenostních předností a předností založených na důvěřě 

(spotřebitel je schopen hodnotit charakteristiky po využití služby a nebo toho ani není schopen), a 

proto existuje větší riziko. Což má několik důsledků: 

 Spotřebitelé dají spíše na doporučení známých než na reklamu

 Je pro ně podstatný dojem ze zaměstnanců a výše ceny

 Jsou-li se službou spokojeni, stanou se věrnými zákazníky

 Odvéct zákazníka konkurentovi může být obtížné

Marketing služeb můžeme rozčlenit na externí, inetrní a interaktivní marketing. Externí 

marketing se zabývá přípravou a tvorbou cen, distribucí a propagací služby zákazníkům. Interní 

marketing školením a motivací zaměstnancům, aby věděli, jak s klientem jednat, což souvisí i s 

interaktivním marketingem, jenž se zabývá schopnostmi zaměstnanců při obsluhování klienta. Pro 

zákazníka je velmi důležité, jak na něj jednání ze strany společnosti působí. Vnímanou službu 

porovnává se službou očekávanou, proto cílem společnosti je překonat očekávání zákazníka.

Kotler (2005) uvádí, že bylo identifikováno 5 determinantů kvality služeb (řazeno dle 

důležitosti):

 Spolehlivost-schopnost vykonat slíbenou službu spolehlivě a bezchybně

 Ochota-schopnost pomáhat zákazníkům a neprodleně jim vyhovět

 Jistota-znalosti a zdvořilost zaměstnanců a jejich schopnost vzbudit důvěru

 Empatie-poskytování starostlivé, individualizované pozornosti zákazníkům

 Hmotné prvky-vzhled fyzických budov, zařízení, zaměstnanců a komunikační zařízení

Na základě těchto pěti faktorů byla vytvořena stupnice SERVQUAL  (Service-quality). 
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Obrázek č. 1- Atributy stupnice SERVQUAL

         

Zdroj: Kotler (2007)

Co se týče řízení kvality služeb, dobře řízené společnosti služeb sdílejí následující společné 

praktiky řízení kvality služeb:

 Strategické pojetí - úspěšné společnosti služeb jsou „zákazníkem posedlé“

 Tradice oddanosti vrcholového vedení kvalitě – firmy se zaměřují na politiku QSCV 

(quality, service, cleanliness, value)

 Vysoké standardy - úkolem je klást si vysoké standardy kvality služeb

 Samoobslužné technologie - např. samoobslužný nákup výrobků na internetu pro klienta je 

pohodlnější

 Systémy monitorování úrovně kvality a stížností zákazníků - výzkumy zákazníků, mystery 

shopping apod.

 Důraz na spokojenost zaměstnanců

Např. ve Švédsku je řízení kvality služeb tématem celonárodního významu a dokonce se zde 

využívá slovního spojení vystihující švédskou kvalitu - „barometr spokojenosti zákazníků“. I klienti 

Velké Británie jsou známí vysokými požadavky na kvalitu služeb. „Poskytování kvalitnějších 

služeb s sebou nese vyšší náklady, ale tato investice se vyplatí, protože větší spokojenost zákazníků 

znamená více loajálních klientů a vyšší tržby.“ [7,s.724]
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Podíváme-li se pouze okrajově na marketingovou strategii služeb, podle Horákové (1992) 

existují tři tipy marketingových strategií:

 Strategie diferenciace produktu

 Strategie minimálních nákladů

 Strategie tržní orientace

My se zaměříme na tu první a poslední. Diferenciace produktu se docílí jedinečností zboží (kva-

lity a funkčních vlastností), poskytováním doplňkových služeb, které konkurence nenabízí, psycho-

logickými metodami nebo způsobem distribuce.

Strategii tržní orientace provádí firma, která se zaměřuje na určitý segment trhu. „Příčinou kon-

centrace či specializace firmy na určitou část trhu bývá nemožnost nebo nevýhodnost působení na 

trh jako nerozlišený celek. Konkrétně takovými důvody bývají nedostatek zdrojů pro trh velkého 

rozsahu, vysoká ziskovost některého segmentu nebo nízká konkurence na určité části trhu. Firmy 

obvykle kombinují tržní orientaci se strategií diferenciace nebo strategií nízkých nákladů.“ [4, s.35]

3.3 Inovativní přístup k marketingu

V důsledku demografického růstu, poměrné světové stability bez válečných konfliktů a 

prodlužující se délce života docházelo ke konci 20. století k marketingovému a obchodnímu růstu. 

Vyvíjeli se nové výrobky, rostla komunikace v rámci organizací a rostlo vzdělání. Na počátku 21. 

století však dochází ke zlomu. Je mnohem těžší dosáhnout výhody v rámci konkurence. Proč tomu 

tak je, si povíme v následujícím odstavci.

Za prvé dochází k rostoucí koncentraci v rámci distribuce zboží. Vznikají korporace a 

nadnárodní firmy, které přebírají moc na trhu. Navíc došlo ke snížení délky cyklu životnosti 

produktu a k rostoucímu počtu značek na trhu. Na trhu je stále větší množství produktů,  čímž se 

zvyšuje konkurence, neboť oprava produktu se častokrát vyplatí méně než koupě nového. Velmi 

dominantní vývoj zaznamenala digitální technologie. Kromě těžko pochopitelného vývoje internetu,

došlo k takovým vynálezům jako je GPS, mobilní telefony, elektronické knihy aj. Technologie 

akcelerují inovační rytmus a počet nových produktů. Navíc internet usnadňuje vznik nových značek 

a nových přístupů k podnikání.

Další příčinou nepříznivého vývoje pro začínajícího podnikatele je rostoucí počet registrací 

ochranných známek a patentů. Urychlujícím se vývojem v oblasti technologií dochází k rychlejší 

obměně výrobků. Např. u amerického patentového úřadu se v devadesátých letech 20.st. počet 
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přihlášek zdvojnásobil.

Velice známým důsledkem vývoje je fakt, že roste množství různých modifikací výrobků. 

Zároveň dochází ke stále větší roztříštěnosti trhů v důsledku prohlubující se segmentace a její 

členitosti na mikrosegmenty, které jsou méně ziskové. Tento proces v konečném důsledku vede až k 

výrobkům vyráběným přímo na míru, dle požadavků jednoho klienta - tzv. one-to-one marketing.

To, co pociťuje téměř každý z nás je každodenní obtěžování lidí promoakcemi a reklamními 

spoty. Lidé jsou přesiceni reklamou, neboť každý produkt, aby byl prodejný, si musí získat svůj 

okruh zákazníků a reklama je jedním z nejefektivnějších nástrojů. Nicméně znepříjemňuje život i 

těm, kteří o ni nestojí. Možnost zaujmut prostor v mysli zákazníka je stále menší. Spotřebitelé jsou 

vybíravější a reklamy ignorují. Jedinou možností získat si zákazníky představuje inovace.

Existují dvě základní koncepce tvorby inovací. Jednak je možné obměňovat výrobek v rámci již 

vytvořeného trhu a jednak můžeme restrukturalizovat trh vytvořením nové výrobkové kategorie, v 

jejímž rámci se vyznačuje změněný produkt novými způsoby užití nebo úplně novou cílovou 

skupinou spotřebitelů. 

V poslední letech je náš život ovlivňován rychlými změnami a to nejen v ekonomice. Dochází k 

technologickému vývoji, který dává možnost diferencovanější nabídky. Zároveň se tak vytváří tlak 

na firmy inovovat jejich výrobky a služby, jinak by neuspěli v konkurenci.

Jak říká Horáková (1992), k inovaci může docházet dvěma způsoby:

1. Akvizicí

2. Vývojem nového produktu na vlastní náklady

Akvizice navíc může mít tři podoby. Buď podnik koupí jinou společnost, nebo koupí patent jiné 

firmy. Třetí možností je, že koupí licenci jiné firmy. Zavedení tzv. franšízy, neboli koupě výrobního 

tajemství a obchodní značky, není v ČR zatím tolik rozšířené, ale pokusy o jistou spolupráci zde 

jsou. Např. v březnu 2012, se v Brně konal veletrh s názvem Franchise Meeting point.

Dle Horákové může mít inovace nového výrobku pět podob: Výrobky nové v celosvětovém 

měřítku, nové výrobní řady, doplnění existující výrobní řady, zdokonalení a přehodnocení 

existujících výrobků,  změna pozice na trhu. V mém případě by se mělo jednat o Zdokonalení 

existující služby, tedy o doplnění o některé nové prvky.
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Proces vývoje nových produktů

Na počátku se zpravidla dělá průzkum námětů na inovace. Následuje posouzení, sestavení a 

ověření koncepce nového výrobku či služby. Poté se většinou vytváří ekonomická analýza, která 

slouží k zhodnocení finančního a obchodního významu projektu. Jestliže analýza byla příznivá, 

začne vývoj nového produktu. Na závěr se uskutečňuje testování a komercionalizace nového 

výrobku či služby.

Zavedení  produktu na trh musí mít časový a finanční plán. Časový plán souvisí zejména s 

propagací a distribucí. Finanční plán pak určuje, jak rozvrhnout celkové prostředky určené na 

marketing mezi jednotlivé nástroje marketingu. Z počátku je nutné investovat do reklamy a podpory 

prodeje, aby se firma zviditelnila. V následující etapě se vyplácí využít dalších nástrojů, jako jsou 

slevy, kupóny, bonusy aj. 

3.4 Požadavky na kvalitu wellness služeb

      V současné době podle  Ministerstva pro místní rozvoj v ČR neexistuje jednotný systém 

hodnocení kvality služeb wellness center. Nebyly zatím ani vytvořeny samostatné standardy, ikdyž 

za tímto účelem vznikla v roce 2007 Česká asociace wellness. Neexistují ani případná kritéria 

hodnocení wellness služeb, ikdyž ČAW již uvažovala o zavedení sedmi základních kritérií s 

označením gold, silver a bronz.

ČR sice přijala už v roce 2000 původně britské normy ISO 9000, nicméně tyto normy se týkají 

všeobecně managementu jakosti a ne konkrétního odvětví wellness. Zároveň ČR respektuje a 

nadále bude následovat celosvětově uznávaný model EFQM (quality management jako nástroj 

zvyšování jakosti). 

Zavedení standardu kvality wellness služeb by přineslo mnohé výhody a to nejen pro stranu 

podniku, ale i zákazníka. Kromě záruky kvality produktu a služeb by standardy znamenaly jasnou 

definici pojmů souvisejících s tímto odvětvím (wellness, wellness hotel, wellness centrum aj.).

Nový standard by měl zohledňovat nejen faktory hmotné (interiér, zařízení aj.), ale především i 

faktory nehmotné  (personál, styk se zákazníkem, poskytované služby).

Dle ČAW by vytvořený standard měl řešit následující okruhy požadavků na kvalitu wellness 

zařízení:

1) Závazek k řízení kvality - zařízení by muselo deklarovat závazek ke kvalitě a jejímu 

neustálému zvyšování na základě dotazování hostů a zaměstnanců o kvalitě služeb a

pracovním prostředí. Přičemž excelentní zařízení by musela být certifikována určitým 
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standardem.

2) Základní požadavky na wellness služby - vzhledem k charakteru wellness služeb jsou hlavní 

zákonné požadavky kladeny na jejich bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a dodržování 

hygienických zásad. Je nutné dodržovat i požadavky na stavební řešení a protipožární 

předpisy aj.

3) Požadavky na exteriéry a interiéry zařízení (hmotné faktory) - exteriéry i interiéry by měly 

být koncipovány v souladu filozofie wellness a měly by poskytovat možnost outdoorových 

aktivit!

4) Požadavky na vybavenost zařízení (hmotné faktory) - v závislosti na typu zařízení existují 

požadavky na vybavení např. bazénem, fitness centrem s kardio a strečinkovou zónou,

vitálním světem, či požadavky na vybavení místností pro procedury, odpočinkovou zónu   

pro minimální počet zákazníků, možnost parkování aj.

5) Přístup k zákazníkovi (nehmotné faktory) - přístup k zákazníkovi by měl být budován již 

před cestou zákazníka až po ukončení jeho pobytu v zařízení. Zákazník by měl obdržet 

aktuální a dostateční informace o vlastním zařízení, jeho nabídce, otevírací době, cenách 

apod. Spadá sem i proces rezervace služby a přijetí hosta včetně seznámení hosta s obsahem 

procedury a jejím přínosem a rizikem. Hostovi je k dispozici po celou dobu kontaktní osoba, 

na kterou se může obrátit!

6) Personál (nehmotné faktory) - personál by měl být kvalifikovaný a měl by se neustále školit. 

Mohou být kladeny požadavky na jazykové znalosti personálu.

7) Poskytované služby (nehmotné faktory) - v závislosti na typu zařízení se odvíjí požadavky 

na počet a druh poskytovaných procedur a jiných služeb. Host si může objednat poradenství 

v oblasti stravného a pitného režimu nebo podstoupit diagnostickou prohlídku, na základě 

které je mu stanoven program na míru. Mimo jiné by čerpání procedur mělo být umožněno i 

mimo otevírací dobu a host může využít bezhotovostního způsobu placení.

8) Ekologický aspekt (nehmotné faktory)- centrum by mělo využívat energeticky úsporných 

zařízení, šetrných pracích a dezinfekčních prostředků, podporovat recyklaci. Excelentní 

zařízení by mělo usilovat o získání některých eko značek (Green Key, Eco Label).

„Zájem o sektor wellness a úpravu kvalitativních standardů se v Evropě zvyšuje, jedná se však 

ve většině případů o iniciativy v horizontu několika málo posledních let. Česká republika v této 

snaze příliš nezaostává.“ (1)
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3.5 Cílové trhy

3.5.1 Segmentation

Tržní segment se skládá ze skupiny osob se stejnými přáními a potřebami. Tržní segmentace 

narozdíl od hromadné výroby, jakožto neodlišeného zboží ve velkých masách určeného pro všechny 

zákazníky, nevede sice k nízkým nákladům, ale je schopna uspokojit dnešní náročné spotřebitele. 

Nicméně vzhledem k tomu, že ne každá osoba určitého segmentu má stejné potřeby jako ti ostatní, 

je potřeba, aby firmy vytvářely tzv. pružné tržní nabídky. Tedy nabídky sestávající se z holého 

řešení (výrobky a služby, které ocení všichni členové segmentu) a volitelných možností (to co ocení 

jen někteří).

Výhoda segmentace tkví např. v pomoci při vývoji nových produktů a při navrhování cenové a 

propagační taktiky. V tomto smyslu segmentace napomáhá k dosažení dodatečných zisků. Navíc 

segmentace umožňuje společnosti pružněji reagovat na změny v tržní poptávce.

K tomu aby byla segmentace pro podnik výhodná je nutné, aby byla příslušná část trhu 

dostatečně rozsáhlá!

Co se týče hledisek segmentace spotřebitelského trhu, je možné dle Horákové (1992) tato 

hlediska rozdělit na dvě skupiny:

1. Charakteristiky spotřebitele - sem spadají kritéria geografická, demografická a ekonomická. 

Geografická segmentace se provádí roztříděním celého trhu na určitý počet menších 

územních oblastí. Demografická je pak založena na roztřídění segmentu dle věku, pohlaví,

rodinného stavu atd… K těm ekonomickým řadíme příjmy obyvatel aj.

2. Psychografie spotřebitele - chování spotřebitele k produktu či značce. Řadíme sem kritéria 

jako je příslušnost ke společenské vrstvě, způsob života, osobní povahové vlastnosti, vztah k 

výrobku, informovanost o jeho vlastnostech aj.

Pro  mou práci je podstatné se zaměřit na segmentaci geografickou. Ikdyž region, v němž by 

komplex měl působit je jasný (Praha), klientela bude pocházet nejen z Prahy. Společnost musí 

věnovat pozornost geografickým rozdílům v potřebách, touhách a přáních. Na jedné straně vznikají 

mezinárodní životní styly, na druhé straně působí na utváření trhů jiné faktory.

Velice podstatným způsobem segmentace z hlediska mé práce se zdá tzv. geodemografie. Jedná 

se o vztah mezi lokalitou a demografickými charakteristikami. Základním kritériem pro výběr 

zákazníků u mne budou příjmy spotřebitelů. Tento způsob segmentace úzce souvisí i s rozlišením 



- 25 -

spotřebitelů dle společenských skupin a životního stylu. Firma může např. změnit positioning svých 

služeb na základě preference zdravého životního stylu a tím napomoci k vyšším výdělkům. Kotler 

(2007) ve své knize popisuje standardizovanou metodu charakteristiky spotřebitelů a jejich rozlišení 

na tři segmenty: Limitovaní, střední většina a pro nás podstatní inovátoři. To jsou ti, kteří se 

nacházejí v přechodném stádiu. Ještě sem spadají tzv. reformátoři, kteří věří vlastnímu úsudku, 

zkoušejí nové nápady, prosazují ekologické produkty apod. Jednotlivé tipy segmentace můžeme 

různě kombinovat do tzv. multivariační segmentace.

Podíváme-li se blíže na hlediska segmentace trhu výrobních prostředků, trh výrobních 

prostředků bývá členěn podle klasifikace odvětví. Trh výrobních faktorů je rozdělen na základě 

hledisek geografických (vzdálenost firmy), finančních (platební schopnost i platby zákazníkem), dle 

kritérií zákazníka ( orientace na kvalitu, cenu nebo službu) aj.

Segmentace trhu se provádí ve třech fázích:

 Fáze průzkumu - účelem dotazování je shromáždit informace o vlastnostech produktu a 

jejich relativnímu významu, o povědomí o určité značce, o přístupu zákazníka k produktu aj.

 Fáze analytická - údaje sesbírané dotazováním jsou nyní zpracovány. Většinou zde 

uplatňujeme faktorovou analýzu a následně shlukovou analýzu.

 Profilování - zde charakterizujeme spotřebitelské segmenty, vytvořené v analytické části. 

Uplatňujeme tzv. diskriminační analýzu.

3.5.2 Targeting

„Zacílení neboli targeting znamená proces hodnocení atraktivity tržních segmentů a výběru těch , 

kam chce společnost vstoupit.“ [7,s.457].

Při hodnocení tržních segmentů musí firma zohlednit atraktivitu segmentu a především své 

možnosti. Musí se tedy zaměřit na velikost segmentu a možný růst do budoucna, ziskovost 

segmentu, originalitu svého produktu, konkurenci a své prostředky. Těmito vnitřními faktory se 

budu zabývat dále ve SWOT analýze.

Co se týče segmentové strategie, ráda bych uplatnila diferencovanou marketingovou strategii a 

zaměřila se tak na více segmentů. Diferencovaný marketing většinou přináší vyšší tržby než 

marketing nediferencovaný. Firma může získat konkurenční výhodu právě nabídkou vyšší hodnoty 

pro spotřebitele, buď prostřednictvím nižších cen, nebo většího užitku, kterým své vyšší ceny 

odůvodňuje. Může se diferenciovat např. rychlejším poskytnutím služby, nebo lepším osobitějším 

image společnosti.
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3.5.3 Positioning

Stanovení pozice produktu či obchodní značky je vyjádřením místa produktu mezi ostatními 

produkty (vlastními i konkurenčními). Firma tím určuje svůj image a image svého zboží. Proto je 

stanovení pozice účinnou taktikou diferenciace - odlišení se od konkurence působící na daném trhu.

Takto positioning charakterizuje Horáková (1992). Např. firma, která chce být hodnocena jako 

vysoce kvalitní, musí poskytovat kvalitní výrobky, naprůměrný servis, investovat do inovací,

inzerovat ve špičkových časopisech, prodávat za vysoké ceny apod.  S positioningem by se to však 

nemělo přehánět. Firma by neměla zákazníkovi zobrazovat obrázek značky či společnosti v příliš 

„úzkém“ kontextu, neboť zákazník by si pak mohl myslet, že se firma specializuje pouze na danou 

věc a nic jiného.

„Positioning představuje způsob, jakým chceme být vnímáni v mysli spotřebitele.“ [8,s.45] Dle 

Kotlera (2007) jsou výhody segmentačních a positioningových strategií jasné - „rozděl a panuj“. 

Pokud uplatňujeme nediferenciovanou marketingovou strategii, získáme jen nějaký podíl na tomto 

trhu, segmentací ale můžeme získat celý podíl v daném segmentu.

Positioning spočívá ve zdůraznění některých vlastností produktu a tím se odlišuje od produktů 

konkurence. Positioning v podstatě může být prostředkem pro oslovení nového segmentu, což 

umožňuje další diferenciaci uvnitř segmentu. Výrobky by měly působit osobitě, odlišovat se a tím 

tak zapůsobit na spotřebitele.

3.6 Marketingový mix

Jakmile provedeme segmentaci,targeting a positioning následuje část praktická - příprava 

marketingového mixu - u služeb 7P (Product,Price,Promotion,Place,People,Presentation,Process).

„Marketingový mix je základní strategií marketingu, která kombinuje nástroje marketingu– pro-

dukt (product), cenu (price), místo (place) a propagaci (propagation). V odborné literatuře se mluví 

o 4 P.“ [3, s.108]

Tyto nástroje jsou označovány jako: „Prostředky uskutečňování dlouhodobých či krátkodobých 

záměrů firmy. Na rozdíl od jiných ekonomických skutečností jsou prvky ovlivnitelnými a 

kontrolovatelnými, ačkoliv každý z nich různou měrou a s nestejnou rychlostí účinku změny.“

[4,s.35]
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3.6.1 Produkt

Produkt je definován jako: „Hmotný i nehmotný statek, jenž je předmětem zájmu určité skupiny 

osob či organizací.“ [4,s.36] Je to tedy jak výrobek, tak služba, myšlenka, obchodní značka aj.

Jedná se o celkovou nabídku zákazníkovi zahrnující kromě zboží a služby další abstraktní 

skutečnosti (kulturu prodeje, prestiž výrobce….). Následující text se zaměří na smysl značky.

„Smyslem značky je odlišit zboží, eventuálně službu nějakého výrobce nebo prodejce od 

obdobné nabídky konkurence. Značkou bývá jméno, termín, zkratka, podpis, grafický symbol či 

design nebo jejich kombinace.“ [4,s.154] 

Značka může mít právní ochranu ve formě ochranné známky, která brání práva výrobce nebo 

prodejce k užívání značky nebo názvu výrobků. Ochranná známka plní i funkci ochrany vlastností 

výrobků před napodobením konkurenty. Úspěšná značka navíc může přispět k vytvoření příznivého 

image firmy.

Každý produkt se vyznačuje určitými vlastnostmi. Mezi ně řadíme jakost výrobku, vlastnosti a 

jejich modifikace, styl a rozsah, název výrobku, balení, patenty, záruky a servis, náklady a konečně 

prodej. K jakosti je nutno dodat, že není třeba aby měl každý produkt špičkovou jakost. Důležité je, 

aby standard jakosti produkce byl trvale přehodnocován a dodržován. Je potřeba zavádět řadu 

nových standardů jakosti s cílem zdokonalit dovednosti zaměstnanců, zlepšit výkonnost technologií 

a dosáhnout vyšší jakosti produkce.

Podíváme-li se blíže na vlastnosti produktu, je třeba si položit otázku: Jaký význam mají 

vlastnosti výrobku pro uživatele a je výrobek něčím speciální? Odlišují se vlastnosti našeho 

výrobku od vlastností toho konkurenčního? Jsou zákazníci dobře informovaní o vlastnostech 

výrobku? 

Co se týče názvu výrobku, musíme pouvažovat, zda je název licenčně chráněn. Z vlastních 

zkušeností vím např. jaké spory jsou vedeny ohledně názvu služby „Boot camp“ u nás v ČR, neboť 

existují organizace využívající názvu tohoto produktu, ikdyž k tomu nejsou oprávněni.

U nákladů je třeba co nejpřesněji zvojit výši variabilních a fixních nákladů. Následovně prodej 

pak souvisí především s distrubucí, tedy jakým způsobem se služba dostane k zákazníkovi (u 

výrobků prodejní oddělení).
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3.6.2 Cena

Cena je všeobecně označována jako míra hodnoty produktu, tedy jakého množství peněz se musí 

spotřebitel vzdát, aby získal produkt. Vztah spotřebitele k ceně je asi takový že, je-li cena nízká , 

motivuje to ke koupi spíše ekonomicky uvažující spotřebitele, zatímco je-li vysoká cena u 

luxusního zboží, vyvolává to vyšší poptávku spotřebitelů, kteří vlastnictvím produktu vyjadřují své 

sociální postavení, životní styl apod. Výše ceny je limitována náklady na výrobek, ale i poptávkou 

po něm.

Při stanovování cenové strategie postupuje firma podle následujíccíh kroků. V prvé řadě musí 

stanovit cíle cenové politiky (přežití, maximalizace běžného zisku, maximalizace podílu na trhu, 

maximalizace využití trhu nebo vedoucí postavení v jakosti výrobku). Poté musí odhadnout křivku 

poptávky a předpokládaná množství zboží (služeb), která prodá při odhadované ceně. Musí zkoumat 

i náklady konkurentů, jejich ceny a nabídku a zvolit si jednu z metod cenové tvorby. Cenová 

politika je přizpůsobena poptávce a nákladům, požadavkům jednotlivých segmentů trhu, délce 

poskytnutých úvěrů, velikosti objednávek a dalším faktorům.

Na závěr můžeme říci, že ceny výrobků a služeb by měly být v rovnováze se spotřebitelskou 

hodnotou a s cenovou strategií.

3.6.3 Propagace

Smyslem propagace je předávat informace o produktu a přesvědčit tak potencionální zákazníky 

ke koupi. Propagace je uskutečňována prostřednictvím reklam, podpory prodeje, publicity (public 

relations), osobního prodeje a přímého marketingu. Podporou prodeje máme na mysli – kupóny, 

spotřebitelské soutěže, cenová zvýhodnění aj. Publicita naopak označuje subjektivní hodnocení 

firmy v tisku a tzv. public relations neboli vztah firmy k veřejnosti.

V rámci komunikace je vymezeno několik problémů, kterým je třeba se vyhnout. Zaprvé se 

společnost musí rozhodnout, zda se produkt hodí pro dannou zemi. Následovně je třeba prověřit, 

zda existuje příslušný segment trhu, který by produkt vyžadoval a v neposlední řadě je nutné zjistit, 

zda je styl reklamy v dané zemi přijatelný. Nakonec se firma rozhoduje, zda bude reklama vyrobena 

v centru nebo v příslušném regionu.

Komunikace může být organizována skrze osobní komunikační cesty, jakožto rozhovor dvou a 

více osob, nebo skrze neosobní komunikační cesty využívající média, prostředí a události, jež 

ovlivňují zákazníkovo rozhodnutí. 
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Mezi faktory ovlivňující sestavování komunikačního mixu řadíme jak typ trhu produktu, tak 

strategii při vytváření poptávky (strategie tahu a tlaku), tak i stadium připravenosti zákazníka ke 

koupi, etapu životního cyklu produktu a postavení firmy na trhu. Z mého hlediska je pro mne 

podstatná především etapa životního cyklu produktu, neboť při uvádění produktu na trh jsou vysoce 

účinné reklama a publicita, po nichž následuje osobní prodej završující distribuci a podpora prodeje 

při představování produktů. Reklama a publicita jsou účinné nástroje při získávání důvěry 

zákazníka. Při koupi pak využíváme osobního prodeje a podpory prodeje.

3.6.4 Distribuce

Většinou existuje mezi výrobcem a koncovým spotřebitelem jedna nebo více marketingových 

cest a výrobci neprodávají své zboží přímo zákazníkovi. I producenti služeb a myšlenek jsou nuceni 

řešit otázku, jak zpřístupnit svou nabídku cílové skupině lidí.

„ Účastník trhu musí zajistit cestu, jak dostat produkt k zákazníkovi. Musí promyslet povahu 

distribučních kanálů, vykalkulovat náklady na distribuci, promyslet distribuci specifických 

produktů a určit charakter a hustotu distribuční sítě. Povaha distribučních cest záleží především na 

druhu sportovního produktu, na typu organizace, která s ním obchoduje, na zákazníkovi a dalších 

faktorech. Podstatné pro určení distribučních cest je, zda je sportovní produkt hmotný nebo 

nehmotný.” [6,s.110]

S rozvojem internetové technologie se distribuce určitých druhů služeb děje prostřednictvím 

nových cest. Kromě internetu a samozřejmě osobní komunikace se může zákazník dostat ke službě i 

pomocí telefonu, faxu aj.  

„Při tvorbě marketingové cesty musí marketér pochopit, jakou úroveň služeb bude cílová 

skupina zákazníků požadovat. Tvůrce distribuční cesty musí vědět, že vyšší úroveň služeb v 

distribuční cestě zvyšuje náklady na distribuční cestu a cenu pro zákazníky.“[6,s.488]

V podmínkách konkurence je však podstatné, aby náklady byly co nejnižší. Cíle distribučních 

cest se odvíjí v závislosti na charakteristikách produktu. Ve službách marketingová cesta souvisí 

hodně s prezentací produktu a je podstatné, aby ti kteří zajišťují distribuci služby byli řádně 

proškoleni, hodnoceni a zároveň motivováni, což je již úkol manažera (využití např. prémií). Firma 

musí jasně vymezit povinosti a zodpovědnost každého účastníka distribuční cesty.
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3.6.5 Lidé

Velice důležitým momentem je to, zda jsou zaměstnanci dobře vybráni, proškoleni a 

motivováni. V ideálním případě by měli prokazovat zodpovědný přístup, iniciativu, schopnost řešit 

problémy a vstřícnost. Firma může odlišit kvalitu služeb tím, že bude mít schopnější personál,

vytvoří atraktinější prostředí v místě poskytování služeb nebo zavede dokonalejší proces 

poskytování služby. Špičkové firmy poskytující služby se domnívají, že vztah k zaměstnancům se 

odráží v jejich vztazích k zákazníkům.

Některé firmy dokonce tvrdí, že zaměstnanci mají být na prvním místě před zákazníky, pokud 

mají skutečně uspokojovat jejich potřeby. Důležitou součástí péče o zaměstnance je pomoc při  

uspokojování jeho požadavků např. i ve volném čase (vytváření pružné pracovní doby aj.).

3.6.6 Proces

„Proces v sobě zahrnuje takové složky, které ovlivňují dobu a způsob obsluhy zákazníka. Úroveň 

těchto vlastností působí na zákazníka určitým dojmem a ovlivňuje tvorbu opakovaných

nákupů.“[2,s. 59]

Základními determinantami dle Coopera (1999) jsou:

 Doba čekání, rychlost obsluhy a doba obsluhy - zde je nutno dodat snad jen, že v dnešní 

době není většina zákazníků ochotna nadměrné čekání tolerovat.

 Dotazovací systém - jak obtížné je ze strany zákazníka komunikovat s firmou.

 Formuláře a dotazníky - některé podniky vyžadují po klientech vyplnit formulář či dotazník.

Podstatné je, aby byl danný formulář jasně formulovaný.

 Hodnota služeb jako marketingový nástroj - jakost služeb se zejména v nynější době stává 

klíčovým faktorem.

3.6.7 Prezentace

Jestliže pojem wellness znamená pocit blahobytu, proces přeměny psychické, intelektuální, 

sociální, emoční a duchovní stránky, pak nutně musí být spojen i s okolím, které na nás působí.

Slovo wellness můžeme považovat za harmonický stav mysli, ke kterému můžeme dospět, 

jestliže prostor, v němž se nacházíme, vystihuje právě tuto filozofii života. Wellness jako prostor a 

zařízení bývá tedy často asociován s designem interiéru. Cílem designu je co nejúčelněji propojit 

funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu. Vyžaduje proto jak technické, tak výtvarné 
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schopnosti a znalosti a v současné době také úzce souvisí s propagací a reklamou. Design dnes není 

pouhým návrhem předmětů, je něčím mnohem víc. V současnosti se navrhují i věci nehmotné jako 

je webová stránka, reklamní značka, firemní kampaň apod. Proto je třeba se tímto odvětvím zabývat 

a zkusit ho zakomponovat do podnikatelského záměru. Jestliže má být zákazník přitahován do 

wellness, pak to může být uskutečněno spojením vnějšku, jako interiéru relaxačního komplexu, ale i 

atmosférou a celkovým dojmem, který na zákazníka působí. Proto není možné opomíjet takové 

atributy jako je hudba, barvy, tvary, intenzita osvětlení, vůně, ale i příjemné vystupování personálu, 

neboť všechno to působí na naše smysly.

Firmy se snaží dokazovat jakost svých služeb materiálními vlastnostmi svých produktů a jejich 

prezentací. Do prezentace můžeme zahrnout jak budovu, ve které se firma nachází, tak prostory 

uvnitř podniku. Ve službách a především wellness službách nelze zapomenout na čistotu prostor a 

komfort, kterým firma zabezpečuje pohodlí zákazníkovi.

Nedílnou součástí prezentace je i atmosféra podniku a image. Společnost si může vyvořit svou 

image např. prostřednictím symbolů a značek, které budou vystihovat charakter společnosti. Často 

pak má zákazník společnost spojenou s dannou značkou nebo vystihujícícmi vlastnostmi danného 

zařízení.

Marketing v oblasti služeb je odlišný, neboť zákazníci hodnotí  kvalitu služby především podle 

jednání a průběhu procesu poskytnutí služby. Pro poskytovatele služby je tedy nezbytné, aby si 

klienta hýčkal a rozmazloval ho. Musí mu nabídnout více než konkurent. Může využít např. balíčku 

podpůrných služeb výrobků. Tyto popůrné služby se stávají velkým bitevním polem o konkurenční 

výhodu. Poskytovatel služby však nemůže rozmazlovat každého! Firma musí umět rozlišit, jaký 

klient je pro ni ziskový a jakému klientovi záleží spíše na kvalitě než ceně. V sektoru služeb je 

nesmírně podstatná komunikace. Na základě publikace Kotlera (2005) bylo prokázáno, že po 

telefonu téměř 80% společností v USA nedokáže zákazníkům poskytnout potřebnou pomoc. 
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4 Metodologie 

4.1 Analýza spotřebních trhů a konkurence

Mezi dva základní úkoly marketingu patří uspokojování potřeb zákazníka a dosažení výhody 

před ostatní konkurencí. Dobře řízený marketing se proto odvíjí od analýzy zákazníka a analýzy 

konkurence. Firmy by měly usilovat o rovnováhu ve své orientaci na konkurenci a zákazníky.

„Aby mohla firma vytvářet efektivní strategie, musí sledovat své zákazníky i konkurenty. Firmy 

potřebují vědět, jaké má konkurence strategie, cíle, silné i slabé stránky a jakým způsobem bude 

pravděpodobně reagovat v případě ohrožení. Mezi nejtěsnější konkurenty patří ti, kteří uspokojují 

stejné potřeby a přání zákazníků a vytvářejí pro ně stejné nabídky.“[6, s. 252]

Manažeři by měli využívat analýzy spotřebitelské hodnoty pro identifikaci slabých a silných 

stránek  firmy.

4.1.1 Analýza spotřebitelů

K tomu, abychom mohli analyzovat zákazníka je třeba poznat, jak se chová. Cílem marketingu je 

uspokojit přání  a požadavky spotřebitele lépe než konkurence, čehož můžeme dosáhnout, jestliže 

nabídneme správný produkt správným zákazníkům a správným způsobem. Je potřeba vědět, jaké 

faktory ovlivňují chování zákazníka. Mezi ty nejvýznamnější patří faktory kulturní, neboť prostředí 

ve kterém vyrůstáme nám předurčuje hodnoty, jaké budeme mít. V rámci kultury se navíc tvoří 

hierarchický systém sociálních tříd, v němž můžeme určit jednotlivé třídy, které pravděpodobně 

budou spojovat lidé s podobnými hodnotami a chováním. „Společenské třídy projevují rozdílné 

preference při výběru výrobků a služeb v mnoha oblastech“ [8,s.214]

Do sociálních faktorů řadíme i referenční skupinu, v níž se zákazník nachází, jeho rodinu,

společenskou roli a postavení. Referenční skupina zahrnuje osoby mající přímý či nepřímý vliv na 

jedince, ať už se jedná o primární skupinu (rodina, přátelé…) či sekundární (náboženské, profesní 

skupiny) skupinu. Vliv na spotřebitele mají ve značné míře i faktory osobní, mezi které řadíme věk, 

zaměstnání, životní styl, osobnost. Společnost může své výrobky přizpůsobit přímo lidem 

vykonávající určité zaměstnání.

Spotřebitelé bývají často limitováni. V nynější době tím omezením jsou hlavně čas a peníze. 

Proto jsou spotřebitelé nuceni dělat dvě či více věcí najednou - tzv. multitasking, čemuž se 

přizpůsobují i některé společnosti, které tak klientovi usnadňují tento úkol. Dochází tak k 



- 33 -

automatizaci některých služeb.

Konkrétní chování spotřebitele ovlivňují i psychologické procesy, které probíhají v jeho nitru. 

„Úkolem marketéra je pochopit, co se děje ve vědomí spotřebitelů v době mezi přijetím vnějšího 

marketingového stimulu a konečným nákupním rozhodnutím. Reakce spotřebitelů na různé 

marketingové stimuly podstatně ovlivňují čtyři klíčové psychologické procesy: Vnímání, motivace,

učení a paměť.“ [8,s.223]

Obrázek č.2 – Model chování spotřebitele

Zdroj: Kotler (2007)

Pro mě je podstatné znát model nákupního procesu spotřebitele, který má dle Kotlera (2005) pět 

stádií: 

1. Rozpoznání problému - okamžik, kdy spotřebitel zjistil, že má nějaký problém či potřebu.

2. Vyhledání informací - zvýšená pozornost spotřebitele vůči výrobku či službě, popř. 

vyhledání více informací, tato fáze je zlomová a působí na rozhodnutí spotřebitele, vlivnými 

faktory jsou skupiny faktorů: Komerčních - např. reklama, veřejných - masové sdělovací 

prostředky, osobních - rodina aj.  a zkušenostních.

3. Vyhodnocení alternativ - porovnání výhod a nevýhod, podstatný vliv má zákazníkovo 

přesvědčení a jeho postoje.

4. Rozhodnutí o koupi

5. Ponákupní chování
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Vytváření spotřebitelské hodnoty a uspokojování potřeb zákazníka

„Zákazníci jsou hodnotoví maximalisté a očekávají, že jim bude nabídnuta určitá spotřebitelská 

hodnota. Obvykle kupují zboží od těch prodejců, kteří poskytují nejvyšší spotřebitelskou přidanou 

hodnotu, která je dána rozdílem mezi celkovou spotřebitelskou hodnotou a celkovou 

spotřebitelskou cenou. Prodejci , kteří neposkytují zákazníkům dostatečně vysokou spotřebitelskou 

přidanou hodnotu, mají možnost zvýšit celkovou spotřebitelskou hodnotu nebo snížit celkové 

spotřebitelské náklady. Zvýšení spotřebitelské hodnoty vyžaduje dokonalejší výrobky, služby a 

dosažení lepšího image značky. Snížení celkových spotřebitelských nákladů lze dosáhnout snížením 

cen, snažším a rychlejším vyřizováním objednávek, přebíráním zákaznických rizik a prodlužováním 

záručních dob.“[6, s. 74]

Následovně si ukážeme, kdo se podílí na vytváření spotřebitelské hodnoty, která je klíčovým 

faktorem spokojenosti zákazníka. Michael Porter vytvořil hodnotový řetězec jako nástroj k 

identifikaci významných činností, které se podílejí na tvorbě hodnot a nákladů ve specifickách 

podnikatelských aktivitách. Těmito činnostmi jsou:

 Obstarávání materiálů a jejich přeměna ve finální produkty

 Distribuce hotových výrobků

 Doprovodné služby

 Podpůrné činnosti: Technologický rozvoj, management lidských zdrojů a firemní 

infrastruktura-řízení, plánování, financování,účetnictví aj.

Principy vytváření spotřebitelské hodnoty jsem aplikovala v praktické části při úvahách o 

charakteru cílové skupiny a při vytváření koncepce marketingového mixu. Základní myšlenkou 

shrnující analýzu spotřebitelů je maximální komfort pro zákazníka, z níž vycházím při tvorbě složek 

marketingového mixu.
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4.1.2 Analýza konkurence a identifikace konkurenční firmy

Dle Kotlera (2007) se za analýzu konkurence považuje proces identifikace klíčových konkurentů

a hodnocení jejich cílů, strategií, silných a slabých stránek a typických reakcí. Jedná se o volbu 

konkurentů, které lze ohrozit a kterým je třeba se vyhnout.

Konkurenční firmu můžeme vymezit v rámci odvětví a v rámci trhu, na kterém společnost 

působí. Klíčem k identifikaci konkurence je propojit analýzu odvětví a trhu a zmapovat segment 

produktu (trhu). Trh neznamená pouze geografickou rozlohu, ale především počet jednotek 

schopných a ochotných spotřeby (zákazníci).

Základem výzkumu konkurence je: „Srovnání vlastních produktů s produkty konkurence, ale 

také sledování její strategie, úrovně nabídky jak v oblasti produktů, tak v oblasti cen, distribuce i 

marketingové komunikace, jejich silných a slabých stránek.“ [9, s. 183]

Zásadním problémem však často bývá samostatná identifikace konkurentů, neboť ta může mít 

několik hledisek. 

Analýza konkurence, která byla provedena v této práci, vychází z předpokladu, že cílový 

segment je vybrán na základě několik charakteristik. Jednak bude hrát roli hledisko geografické, čili 

lokalita, v níž bude komplex působit a jednak segmentace bude  provedena na základě 

ekonomického hlediska, konkrétně příjmů cílové skupiny. Při segmentaci trhu beru v úvahu i 

společenské postavení spotřebitele, čili kritérium psychografické.

Tyto faktory je třeba brát v potaz, neboť ty se stávají podkladem pro následující výběr 

potenciálních konkurentů. 

Z hlediska územní oblasti jsem vybrala tři konkurenty, kteří by mohli přímo ovlivnit zisky 

danného komplexu. Společnost Back to nature se nachází na Praze 11, na pokraji Kunratického lesa. 

Nedaleko této oblasti působí společnosti:

 Infinit

 Balance club Brumlovka 

 Soul spa

Se všemi těmito wellness a fitness centry firma Back to nature soupeří o zákazníka, neboť 

nabízejí buď produkt a služby podobného charakteru nebo mají přinejmenším podobné pojetí 

poskytovaných služeb.
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Vezmeme-li v úvahu kritérium ekonomické, potažmo pak psychografické, v Praze existují další 

tři fitness a wellness centra, která se zaměřují na stejný typ zákazníka, se stejnými požadavky a 

která vystihuje podobná filozofie. Mluvím zde o společnosti:

 Park Holiday

 Volcano complex 

 Sokolovna Průhonice

Všechny komplexy se nacházejí od sebe maximálně 30 min. jízdy autem.

Pro srovnání všech komplexů jsem zvolila několik kritérií. Vycházela jsem z teorie, konkrétně z 

kapitoly „3.4 Požadavky na kvalitu wellness služeb“, v níž jsou uvedeny předpokládané požadavky 

na kvalitní wellness centrum. Tyto požadavky jsem doplnila o několik dalších požadavků, o nichž si 

myslím, že jsou nezbytné a přitom nebyly zmíněny. Jedná se o vzhled webových stránek komplexů. 

Hlavně přehlednost, ale přitom optimální naplněnost (nesmí být prázdné). Dále i jejich design –

volba barev, fotografií, využití doplňkových aplikací aj.

Dalšími opomenutými ale přitom důležitými kritérii jsou adekvátně zvolená cena služeb a 

produktů, propagace (reklama), které komplex využívá, nebo možnost parkování, které se jeví 

nutostí u předpokládané cílové skupiny. 

Zde jsou kritéria, která jsem zvolila a jejich opodstatnění:

1. Poskytované služby- nezbytným faktorem ovlivňujícím zákazníkovu volbu je množství 

poskytovaných  služeb.

2. Kvalita vybavení- kvalitu vybavení dále specifikuje článek v časopise Muscle and fitness od 

autora Mgr. Tomáše Krmíčka pojednávající hlavně o volbě strojů do fitness centra (viz. 

příloha). Co se týče značek strojů, dominuje kvalitou značka Techno gym, Hammer Strange, 

Nautilus, nižší úroveň má pak česká značka Grun sport, americké stroje Cybex nebo Tuff 

Stuff a Life fitness. Při volbě značky whirpoolu nebo sauny je nejnutnější vědět, zda produkt 

nebyl vyroben v Číně, což se dnes velmi často děje.

3. Přístup zaměstnanců k zákazníkovi- zde je třeba zdůraznit nutnost výběru sympatických, 

schopných a milých zaměstnanců, na něž jsou zajisté při přijímacím pohovoru kladeny 

určité požadavky (vstřícnost, loajalita, laskavost, pozitivita aj.). Velice moderní je dnes 

individuální přístup a to jak ze strany manažera či recepčního při uvádění hosta, tak pak při 

poskytování služby (osobní trénink,masáž).

4. Kvalifikace personálu- personál by měl být řádně proškolen a informován, aby byl schopen 

odpovídat na dotazy zákazníků. Často i zákazník jako laik pozná, kdo absolvoval pouze 
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odborný kurz (týdenní,měsíční apod.) a kdo vystudoval školu se zaměřením na danný obor.

5. Komunikace- sem řadíme jak proces rezervace služby, tak i komunikace se zákazníkem 

skrze např. emaily, facebook a jiné aplikace. V zásadě se jedná o využití komunikačních 

prostředků.

6. Čistota- už z analýzy požadavků zákazníka vyplývá, že čistota bývá považována za primární 

faktor ovlivňující vnímání služby zákazníkem.

7. Atmosféra a design- to jak wellness působí na člověka je vůbec to nejpodstatnější a přitom 

se na to často zapomíná, neboť nejde o hmotnou věc. Zde je nezbytné se zaměřit na 

architektonickou propracovanost komplexu a celkovou „auru“ komplexu, která působí na 

zákazníka.

8. Parkování- parkování bývá podstatné především nachází-li se komplex v centru města.

9. Občanská vybavenost- v úvahu se musí brát i okolí komplexu – zda se centrum nachází 

uvnitř hotelu, v blízkosti bussiness centra apod.

10. Webové stránky (viz. výše)

11. Možnost outdoorových aktivit- jedná se o využití venkovních prostorů a práce s prvky 

wellness nejen uvnitř prostor. Řadíme sem např. i venkovní míčové hry jako je tennis, 

volejbal, nohejbal apod.

12. Propagace a reklama- zde je nutné dodat, že ne každý komplex má stejnou strategii 

propagace. Např. Sokolovna Průhonice nepotřebuje vyvěšovat reklamu v metru jako 

Holmes Place, neboť se zaměřuje opravdu na luxusní klientelu, kterou spíše osloví osobním 

dojmem.

13. Cenová politika (viz. výše)

Škála hodnocení se pohybuje v rozmezí 1-5ti bodů, přičemž pět bodů znamená nejvyšší 

ohodnocení a jeden bod nejnižší ohodnocení. Rozsah této škály se mi zdá optimální, neboť při 

větším rozsahu bych nebyla schopna jednotlivé komplexy posoudit.

Každému kritériu jsou navíc přisuzovány indexy vyjadřující stupeň důležitosti kritéria. Jestliže je 

danné kritérium velmi důležité, pak je jeho index roven číslu tři. Jestliže je kritérium méně 

podstatné, jeho index je roven číslu dva. Je-li nejméně podstatné ve vztahu k ostatním  kritériím, 

jeho index se rovná číslu jedna. V analýze konkurence jsem proto násobila přisouzený index kritériu 

vybranou hodnotou kritéria. Tím mi vyšla u každého kritéria výsledná známka, jejichž součtem 

jsem získala výsledné ohodnocení clubů. Ten club, který měl ohodnocení nejvyšší, je mým 

největším konkurentem.
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Následující tabulka vymezuje hranice škály hodnocení jednotlivých kritérií a jejich

opodstatnění:

Tabulka č.1 – Hranice škály hodnocení kritérií a jejich indexy

Kritéria (řazeno chronologicky) Zvolený 
index

Počet bodů

1. Poskytované služby 3

5 poskytuje veškerý sortiment služeb wellness, fitness  a 
doplňkových služeb

3 poskytuje dvě služby z výše stanovených třech
1 poskytuje pouze jednu službu

2. Kvalita vybavení 1

5 nové stroje,známá kvalitní značka strojů (viz.opodstatnění 
kritérií)

1 zastaralé stroje,ne zas tak populární značka strojů-např. 
české produkty Grun sport

3. Přístup zaměstnanců k zákazníkovi 3

5 atraktivita,adekvátní vystupování zaměstnance a jeho věk 
(starší zaměstnanci-větší respekt a působí seriózněji)
1 volba mladších zaměstnanců (např. studenti) není 

vhodná,zaměstnanec nemá kvality milého,vstřícného 
zaměstnance

4. Kvalifikace personálu 2 5 kvalifikovaní zaměstnanci (vysoká škola v oboru)
1 vyškoleni pouze kurzem

5. Komunikace 3

5 proces rezervace služby rychlý a příjemný,komunikace
přes mail,facebook,telefon,icq,skype,podpora iphone 

aplikací
1 pouze telefonická rezervace,neschopnost 
komunikace přes mail,pomalý proces rez.

6. Čistota 3 5 úklidová služba uklízí i přes den (club v rámci hotelu)
1 úklidová služba uklízí pouze po uzavření komplexu

7. Atmosféra a design 2

- subjektivně posuzovatelné
5 ve wellness potřeba využití intimního prostředí a ve fitness 

prostředí energické a dynamické, originalita nápadu
1 nemoderní prostředí, příliš klasické

8. Parkování 2 5 veliké a dostupné parkoviště
1 nedostatečně velké parkoviště,špatně dostupné

9. Občanská vybavenost 1
5 uvnitř hotelu,v blízkosti bussiness centra,veřejných 

institucí
1 daleko od civilizace,bez hotelu

10. Webové stránky 3 5 informovanost a výstižnost, vzhled a originalita
1 neúplné nebo žádné info,špatný vzhled

11. Možnost outdoorových aktivit 2
5 možnost využít těchto služeb a jejich žádanost a originalita

1 nemožnost jejich využití

12. Propagace a reklama 3

- subjektivní,každá povaha clubu je jiná,potřebuje 
jinou reklamu

5 využití co nejvíce instrumentů propagace a její 
agresivita

13. Cenová politika 3
5 ceny odpovídající, ceníky dobře strukturované a možnosti, 

které nabízejí (kredit,členství,vouchery,kupony..)
1 nevhodné ceny (příliš vysoké),zaměření pouze na členství

Zdroj:Tužová (2012)
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4.1.3 Metoda SWOT analýzy

Swot analýza slouží k ohodnocení podniku. Jedná se o jednoduchý a velmi pohotový nástroj,

který slouží k popisu celkové situace podniku a k posouzení efektivnosti jednotlivých

marketingových aktivit.

„SWOT analýza je jednou ze základních metod marketingového auditu. Tato metoda je nazvaná 

podle počátečních písmen anglických slov:

 S- Strenghts (silné stránky)

 W- Weaknesses (slabé stránky)

 O- Oportunities (příležitosti)

 T- Threats (hrozby)

Úspěšná aplikace vhodné marketingové strategie je závislá na tom, jak firma dokáže zhodnotit 

na jedné straně své silné a slabé stránky a jednak, jak dokáže identifikovat vhodné příležitosti a 

hrozby.“ [16, str. 58]

Cílem mnoha SWOT analýz je identifikovat klíčové interní a externí faktory, které jsou důležité 

pro dosažení cílů. Podle toho dělíme části SWOT analýzy do dvou skupin.

 Interní faktory- sem patří silné a slabé stránky zkoumaného organizace.

 Externí faktory- řadí se sem příležitosti a hrozby, protože hodnotí vnější prostředí v 

okolí zkoumané organizace. 

SWOT analýzu použiji před návrhem marketingového plánu, ke zhodnocení možností relaxační-

ho komplexu.
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4.2 Proces výzkumu

Každý výzkum má dvě etapy. Etapu přípravy výzkumu a jeho realizaci. Obě etapy pak mají 

několik za sebou následujících fází. 

Přípravná etapa dle Kozla (2006) zahrnuje:

1) Definování problému

2) Orientační analýza situace

3) Plán výzkumného projektu

Realizační etapa pak zahrnuje:

1) Sběr údajů

2) Zpracování shromážděných údajů

3) Analýza údajů

4) Interpretace výsledků výzkumu

5) Závěrečná zpráva a její prezentace

Následující schéma nám naznačuje, jakým způsobem je členěn výzkum dle účelu:

          Tabulka č.2 – Členění výzkumu dle účelu 

Účel výzkumu Typ výzkumu

Sledovat prostředí → Monitorovací výzkum

Nacházet účel výzkumu → Explorativní výzkum

Popisovat jev → Deskriptivní výzkum

Vysvětlovat příčiny → Kauzální výzkum

Odhadovat budoucnost → Prognostický výzkum

Analyzovat vhodnost opatření → Koncepční výzkum

          Zdroj: Tužová (2012)

Existují i další kritéria, dle nichž členíme výzkum:

 Dle časového hlediska:

a) Krátkodobý operativní – pozorování či dotazování

b) Dlouhodobý konjukturální – analýzy, prognózování, dotazování odborníků

 Dle způsobu získávání informací:

a) Sekundární-vychází z údajů již publikovaných

b) Primární-uskutečněný poprvé
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 Dle povahy získávaných informací:

a) Kvantitativní - zjišťuje popisné informace,údaje o počtu výskytu,četnosti atd.

b) Kvalitativní - hledá příčiny, vztahy a závislosti mezi subjekty

 Dle zkoumaných subjektů:

a) Výzkum spotřebitelů - informace získáváme od spotřebitelů

b) Výzkum organizací - odpovědi na naše otázky získáváme u majitelů, manažerů, 

zaměstnanců aj.

 Dle subjektů realizujících výzkum:

a) Firemní výzkum

b) Agenturní výzkum

 Dle tématiky:

a) Jednotematické - šetření pro jednoho zadavatele,zabývajícíc se jedním produktem či 

skupinou produktů

b) Vícetematické - tzv. omnibusová šetření pro více zadavatelů

4.2.1 Kvantitativní výzkum

„Kvantifikace je myšlenkový proces, který slouží k tomu, abychom mohli údaje vypovídající o 

kvalitě měřit, kvantifikovat, převést na kvantitu. Při tomto procesu se především rozhodujeme, které 

kvantifikovatelné údaje a pomocí kterých výzkumných přístupů, analýz je můžeme získat.“ 

[9,s.119]

Kromě kvantitativních údajů pracujeme i s údaji kvalitativního charakteru, které jsou však 

obtížně měřitelné. Proto využíváme např. škály. Shromážděné údaje musí být srovnatelné.

4.2.2 Kvalitativní výzkum

Účelem kvalitativního výzkumu je zjistit postoje vedoucí k určitému chování. Někdy je zapotřebí 

využít odborné pomoci specialistů s psychologickými znalostmi. Co se týče technik, využíváme 

individuální hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory a projektivní techniky. Pracujeme s 

menším vzorkem. Poznatky, které získáme, se objevují v projektech zabývajících se konečným 

zákazníkem a bussiness trhy.

V rámci výzkumu nástrojů marketingového mixu můžeme zkoumat výrobek a provádět tak např. 

analýzu zavádění nových výrobků na trh, motivační analýzy spotřebního chování, segmentace trhu, 

nebo získávání nových zákazníků. 
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4.2.3 Sekundární výzkum

„V rámci analýzy situace bychom měli nejprve hledat sekundární informace, abychom se 

přesvědčili, zda by nebylo možné problém vyřešit bez náročnějšího a dražšího shromažďování 

informací primárních.“ [9,s. 77]

Sekundárními informacemi máme namysli údaje zpravidla shromážděné někým jiným pro 

nějaký jiný účel. Dostáváme se tedy k nim zprostředkovaně. 

Sekundární výzkum probíhá v několika krocích. Nejdříve si jasně definujeme, jaké údaje 

potřebujeme. Následně určíme, které údaje jsou k dispozici z interních zdrojů a teprve potom 

stanovíme externí zdroje. Za interní zdroje považujeme informace získané z provozní evidence 

(zprávy zaměstnanců aj.), zatímco externí neboli vnější zdroje získáváme ze všech ostatních zdrojů, 

které se vyskytují mimo firmu (např. internet). Druhý krok spočívá v kontrole a zhodnocení 

přesnosti a vhodnosti údajů pro potřeby konkrétního výzkumu.

Sběr sekundárních dat je často nespolehlivý. Data mohou být zastaralá, neúplná a nepřesná. 

Problémem většinou bývá nedostatečně velký testovaný vzorek respondentů a proto je nutné znát 

zdroj, ze kterého data pocházejí a prameny, které byly využity pří výzkumu. Zdroje sekundárních 

dat proto dělíme na profesionální a amatérské. Profesionální zdroje představují subjekty, jejichž 

pracovní náplní je poskytovat informace (rozhlas, televize, odborné publikace, noviny, ale i 

výzkumné agentury).  Amatérské zdroje mohou být také spolehlivé, avšak bývají často 

neobjektivní.

Tabulka č. 3 - Výhody a nevýhody primárního a sekundárního výzkumu

                 Zdroj: Kozel (2006)
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V tomto projektu bylo využito sekundárního výzkumu a to sice výzkumu zpracovaného v dubnu 

2010 pro Ministerstvo pro místní rozvoj agenturou Incoma Gfk. Tento výzkum se nazývá „Průzkum 

potřeb zákazníků pro sektor wellness“ a zkoumá přání a potřeby spotřebitelů. Výzkum můžeme 

považovat vzhledem ke zdrojům za profesionální a využívající externích zdrojů. Informace byly 

získávány formou dotazování určité cílové skupiny respondentů. Jedná se o respondenty ve věku 18 

a více let, kteří se v posledním půlroce nezúčastnili výzkumu trhu či výzkumu veřejného mínění, 

nepracují v mediální či výzkumné oblasti nebo oblasti fitness a wellness služeb. Nutno dodat, že 

sportují alespoň dvakrát týdně a v posledním půlroce využili služeb wellness centra. Sledováno by-

lo i porozumění pojmu wellness u reprezentativního vzorku respondentů.

4.2.4 Interview

Pro doplnění informací o trhu spotřebitelů jsem si vybrala několik jedinců, s kterými jsem 

udělala interview. Tito jedinci jsou manažeři fitness a wellness center a mají mnohaleté zkušenosti v 

oboru. Zvolila jsem kvalitativní metodu výzkumu, neboť právě tato metoda umožňuje hlubší vhled 

do problému a lepší porozumění. „Jeho cílem není měření, ale právě hlubší pochopení dané 

problematiky. V praxi se často kvalitativní výzkum ztotožňuje s výzkumem psychologickým.“

[12,s.95]

Hlavní výhodou osobního styku s respondentem je právě existence okamžité zpětné vazby. 

Tazatel totiž může respondenta motivovat k odpovědím, upřesnit tak výklad otázky, popř. dle 

situace měnit pořadí otázek. Individuální hloubkový rozhovor je v podstatě volný rozhovor 

uskutečňovaný  na základě exploračního schématu. Proto jsem se snažila dotazovat danné osoby 

tak, aby atmosféra byla co nejvolnější a já tak mohla zjistit jejich zkušenosti z praxe.

Při výzkumu spotřebitele je třeba volit adekvátní metody a způsob dotazování. Je třeba zvážit, 

jakým způsobem se zeptat, aby odpověď nebyla zkreslená. Proto jsem danným manažerům 

pokládala otázky, které jsem měla předem připravené, ale zároveň jsem je doplňovala o dodatečné 

informace, aby nedošlo k „rozmazané“ odpovědi.

Zvolila jsem tzv. techniku trychtýře, která vyjadřuje postup od obecných problémů ke 

konkrétním.

Při hloubkových rozhovorech se často využívají asociace. Používají se náměty, které lehce 

asociace produkují. Této projekční techniky jsem využila a v interview jsem se ptala na několik 

procedur, u nichž jsem často přikládala obrázky. Dotazovaní mi měli odpovědět, co si o této 

proceduře myslí a jak by podle nich mohla být úspěšná. Stejně tak, jsem se zeptala na spojení 
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designu s prvky wellness a doložila to obrázky.

Interview jsem provedla s každou osobou zvlášť a trvalo přibližně 45 min. První osobou, s 

kterou jsem dělala rozhovor, byl manažer Fitness clubu Olgy Šípkové Mgr. Jakub Strakoš. Pan 

Strakoš působí na této pozici zhruba 5 let. Jeho úkolem je zabezpečovat chod centra a zajišťovat 

organizaci cvičebních hodin (spinning, aqua aerobic, pilates, jóga, hodiny s trenérem apod.).  

Druhou osobou je manažer Health clubu Diplomat – Mgr. Petr Nešpor, který je majitelem

společnosti a zároveň působí jako manažer. Do jeho kompetencí spadá: jednání s klienty, propagace 

wellness, personální záležitosti a částečně i provoz centra. 

Rozhovor byl částečně strukturovaný (polostrukturovaný), přičemž jsem využívala předem 

připraveného scénáře. Účelem scénáře bylo získat povědomí o situaci v oblasti wellness ve světě a v 

České republice. Objasnit tak postoj zákazníka k fitness a wellness centru a získat informace o 

konkurenci působící v této sféře. Otázky se také týkaly inovativnosti v oblasti wellness a fitness a 

zapojení designových prvků do interiéru a exteriéru komplexu. Zároveň byl zjišťován názor 

manažerů na vytvoření standardizace kvality služeb.
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5 Návrh marketingového plánu 

5.1 Situační analýza odvětví fitness a wellness

5.1.1 Analýza spotřebitelů v České republice

Frekvence využití wellness služeb

     Frekvence využití wellness zařízení byla sledována u lidí, kteří jsou aktivní sportovci a sportují

alespoň 2 x týdně. Frekvence 2 – 3x týdně je charakteristická pro dvě třetiny sportujících.

Naopak denně sportuje 15% z nich. Mezi často sportujícími (4 x týdně a častěji) je vyšší podíl

mužů, vysokoškoláků, lidí z velkých měst.

    Ve zmíněné skupině lidí využívá wellness zařízení pravidelně a často (aspoň jednou za týden)

24% respondentů. Návštěvu alespoň jednou za měsíc připouští 37%. Charakteristická je

vyšší frekvence návštěv u vzdělanějších, lépe situovaných respondentů a u obyvatel větších

měst.

Obrázek č. 4 – Frekvence návštěv wellness
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Zdroj: Tužová (2012)

Důležitost vybavení wellness pro zákazníky

Respondenti měli známkovat vybavení a služby wellness center dle subjektivního názoru. K 

hodnocení využívali „školního známkování“ se škálou od 1 do 5, přičemž 1=velmi důležité a 

5=zcela nedůležité.

Nejdůležitějším parametrem wellness centra (se školní známkou 1,22) je udržování čistoty a hy-

gieny . Pro 81% dotázaných se jeví jako „velmi důležité“ (nadprůměrně zejména starší, ženy, vzdě-

laní, obyvatelé větších měst). Se známkami mezi 1,3 – 1,37 následují požadavky na personál a to 

hlavně: vstřícnost, přátelský přístup a kvalifikace. Možnost získání informací přímo na recepci byla 

hodnocena známkou 1,59, další kritéria se již pohybují v hodnotách nad 2 (typický je nezájem části 

klientů – ani důležité, ani nedůležité). Hodnota 2,16 je přisuzována zavádění nových trendů a me-

tod, kolem 2,3 možnost osobních trenérů, architektonické řešení, poradenství o výživě a pitném re-

žimu. Pro mne velice překvapivě - relativně málo dotázaných považuje za důležité propojení se 
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službami lékaře (spolupráci se zdravotnickým zařízením, diagnostické prohlídky – jsou důležitější 

pro ženy, starší klienty a v případě malých lázeňských měst) a nabídku venkovních aktivit. Chápu, 

že venkovní aktivity si v pojetí wellness služeb jen málo kdo dokáže představit, nicméně diagnosti-

ka těla by se mohla zdát pro klienty atraktivní. Ikdyž je pravdou, že klienti mohou považovat tuto 

proceduru za nákladnou a proto k ní mohou mít i odmítavý postoj.

Co se týče konkrétního vybavení wellness centra, naprostá většina respondentů považuje za zá-

kladní pilíř nabídky bazén (81%,známka 1,24). Pro 70% je nutností i recepce, moderní sociální za-

řízení, sauna a masáže (známka 1,4). Následuje pak relaxační zóny a fitness centrum. Důležitost je 

přisuzována i sportovnímu baru a dostatečně velkému parkovišti. Nižší zájem je o sály na cvičení. 

Musím říci, že zde mě nic moc nepřekvapilo. O bazén bývá velký zájem, nicméně je zde třeba 

posoudit i stránku nákladovou, neboť provoz bazénu je velmi nákladný a ne vždy se vyplatí. Je 

známo, že se zařízením jako jsou bazény, výřivky, páry, lázně aj. bývají problémy, protože filtrační 

technika nestačí na každodenní provoz a je nutné ji kontrolovat.

Co se týká skupinových cvičení v sále, tento fenomén zaznamenal boom již dříve a dnes se sotva 

„drží“ díky takovým cvičením jako je zumba, dance aerobic, popř. spinning. Klienti využívají spíše 

individuálního přístupu formou soukromých hodin s trenérem (viz. dále).

Obrázek č. 5 – Hodnocení jednotlivých procedur a charakteristik wellness

Zdroj: www.mmr.cz
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V rámci výzkumu byla zjišťována míra využití posilovny ve wellness centrech. Její využití při-

pouští necelá polovina návštěvníků (48%), více muži a vzdělanější respondenti. Využití klesá s ros-

toucím věkem. 40% z nich posiluje raději s odborým dohledem (spíše ženy a starší cvičenci). Sa-

mostatně cvičí raději 47%, kteří si rádi sami stanoví tempo a zátěž při cvičení.

Hodnocení celkové spokojenosti

Míra spokojenosti s wellness zařízeními je obecně velmi vysoká – návštěvníci je hodnotili prů-

měrnou školní známkou 1,69, zcela bylo spokojeno 44%. Podíl nespokojených tvoří pouhých 2%. 

Tomu odpovídá i vysoký podíl respondentů, kteří by naposledy navštívené wellness centrum chtěli

navštívit opakovaně – zájem projevuje 86% (44% „určitě ano“, zájem je nejzřetelnější u mladých

respondentů a logicky u častých návštěvníků). 85% návštěvníků by wellness doporučilo i svým přá-

telům.

Obrázek č. 6 – Spokojenost s poskytovanými wellness službami
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Zdroj: Tužová (2012)



- 48 -

Postoj k certifikaci wellness zařízení

Většina dotazovaných (85%) by preferovala zařízení s certifikátem kvality. 41% dotazovaných 

odpovědělo určitě, 43% spíše ano. K lepší orientaci při výběru wellness centra by certifikace 

přispěla podle 69% respondentů a podle 75% respondentů by měla pozitivní vliv na zlepšení 

poskytovaných služeb.

5.1.2 Analýza konkurence v Praze

Tabulka č. 4 – Analýza konkurence v Praze

Zdroj: Tužová (2012)

* číslo tři znamená nejdůležitější a číslo jedna nejméně důležité

Z analýzy vyšlo, že největším mým konkurentem je Sokolovna Průhonice, protože nabízí velice 

kvalitní služby propojené s originální atmosférou. Zároveň nabízí okrajově i možnost outdoorových 

aktivit.

Název komplexu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Výsledný 

počet 
bodů

VOLCANO COMPLEX 5 5 4 3 4 5 5 5 1 5 4 2 3 124

PARK HOLIDAY 4 3 4 2 4 4 5 5 1 3 5 3 3 113

SOKOLOVNA 
PRŮHONICE

5 5 4 3 4 5 5 5 2 4 3 4 4 129

INFINIT-KRČ 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 2 3 79

BALANCE CLUB 
BRUMLOVKA

5 4 3 4 4 3 3 2 4 3 1 4 4 106

SOUL SPA 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 1 2 4 118

ZVOLENÝ 
INDEX* 3 1 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3
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Těsně za ní se umístil Volcano complex, který má velkou výhodu své lokality (blízkost 

přírodního vyžití) a garanci zákazníků z hotelu, ke kterému přiléhá, ale na druhou stranu strádá 

kvůli nedostatečné reklamě, vysokým cenám a vůbec špatné cenové politice. 

Jako třetím největším konkurentem je společnost Soul spa, která těží především z osobního 

přístupu k zákazníkovi a z originální atmosféry, nicméně opět má nedostatečnou propagaci a k tomu 

navíc malé rozpětí poskytovaných služeb. Spíše bych tento club přirovnala k nějakému relaxačně-

kosmetickému salonu, nicméně velice nevšedního designu. 

Těsně za Soul spa se umístil Park Holiday komplex, který sice nabízí možnost venkovních 

služeb a má svou osobitou image, ale má nepříznivou polohu (Benice) a nízkou kvalifikaci 

personálu. Navíc v danné lokalitě má velkou konkurenci a to Aquapalace sídlící v Čestlicích.

Za těmito komplexy se umístil Balance club Brumlovka, který nenabízí možnost venkovních 

aktivit a ani nedisponuje dostatečně velkým parkovištěm a jeho ostatní kritéria jsou většinou 

průměrná. Tento komplex ani nijak architektonicky nevyniká.

Překvapivě nejhorší výslednou známku má Infinit-Krč, o kterém jsem si myslela, že bude mým 

největším konkurentem. Infinit totiž volí špatnou strategii – upřednostňuje peníze a zisk před 

kvalitou. Zaostává v designu a struktuře webových stránek, což je často první kontakt se 

zákazníkem, dále v nedostatečné kvalifikaci zaměstanců a malé reklamě. Přesto však něco umí a to 

navodit dokonale intimní atmosféru vhodnou právě pro poskytování privátních služeb jako je 

privátní whirpool a privátní sauna. Omezuje se však pouze na saunu, whirpool a masáže. 

19%

18%

18%17%

16%

12%

Graf č.1 - Výsledné zhodnocení konkurentů dle největší 
konkurenceschopnosti
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Zdroj: Tužová (2012)
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5.1.3 Resumé individuálního hloubkového rozhovoru

Dle názoru obou manažerů Českou republiku čeká v oblasti wellness a fitness ještě velký vývoj. 

Již dnes existují dobré projekty, ale nedosahují úrovně komplexů realizovaných v západní Evropě, 

Americe či Austrálii. Na druhou stranu, občané každé země mají své požadavky na wellness a 

fitness a každá země má svá specifika. Čeští lidé očekávají od wellness a fitness něco jiného než 

lidé žijící ve Finsku. 

Co se týče kvality, máme zde velmi kvalitní lidské zdroje (realizátory projektů), ale z hlediska 

technického zabezpečení ta kvalita není až tak velká. Konkurence v ČR je dostatečná, zejména v 

ekonomicky silných regionech jako je Praha (zde je i ta technická úroveň vyšší). Nicméně existují 

různé úrovně komplexů: obrovské resorty, průměrná fitness a wellness a dále „fitka“, která fungují 

podle toho, kdy mají jaké finanční prostředky. V budoucnosti bude docházet ke stále větší selekci z 

pohledu požadavků a trendů ve společnosti. V dnešní době lidé preferují stále více privátnější cluby 

než fitness typu BBC apod. Dojde i k selekci z pohledu fitness cvičení. A to na ty, kteří 

upřednostňují funkční trénink a cvičí pro zdraví a ty, kterým jde především o image a vzhled.

Marketing a management wellness a fitness služeb v ČR nejspíš není dělaný dobře, neboť 

komplexy dosažení vyšší ziskovosti řeší hlavně snížením cen a využíváním slevových portálů. 

Nezachovávají si tak svou důstojnost (kromě třeba Holmes Place, které se k tomu ještě neponížilo, 

ikdyž tak přichází o vyšší zisky). Na druhou stranu jsou k tomu nuceni, neboť češi jsou zvyklí 

nakupovat za nízkou cenu a nejsou ochotni zaplatit za zdraví více. Než  aby šli cvičit do fitness, tak 

si raději zaplatí plastickou operaci nebo jinou kosmetickou proceduru. Nevím, zda je to dáno 

určitým neetickým a neuvědomělým chováním, které mají občané ČR v krvi, nebo naopak znalostí 

ekonomie a neochotou zaplatit větší cenu než jsou náklady. Zákazníky ale také musíme rozlišovat, 

neboť pro střední a vyšší společenskou vrstvu je důležitá kvalita a prestiž a pro nízkou 

společenskou vrstvu pak cena.

Jako novinku v oblasti fitness, která je opravdovým zlomem, je TRX. Díky cvičební pomůcce 

TRX může zákazník dosáhnout naprostého ovládání svého těla. Zároveň se mnohem více než kdy 

dříve využívá osobního trenéra a jeho zkušeností. Novinkou v oblasti wellness je pak především 

nový přístup, protože dnes je club schopen nabízet nejen saunu, ale komplexní nabídku obsahující 

saunu, výřivku a páru, přičemž bývá wellness doplněno i o fitness. Mgr. Strakoš pak uvádí jako 

oblíbenou wellness novinku kryolipolýzu. Podle Mgr. Nešpora jsou tyto věci však chvilkovou 

záležitostí, na kterou se brzy zapomene.
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Každé fitness a wellness by mělo inovovat své vybavení alespoň jednou za pět let. Mělo by dojít 

k obměně sortimentu a celkovému servisu, ale malé a střední cluby to nedělají z důvodu finanční 

náročnosti. Mělo by docházet i k přeškolování zaměstnanců. 

Propojení designu a wellness a fitness komplexu by se mohlo stát převratnou změnou v této 

sféře. Každý club by měl mít svou image, kterou osloví cílového zákazníka.

Manažeři se vyjádřili i k výzkumu požadavků zákazníka na kvalitu služeb a souhlasí s tím, že 

hygiena je velmi podstatná, bazén je oblíbenou aktivitou, ale zákazníci za něj nechtějí platit tolik, 

kolik je nutno na uhrazení nákladů a navíc získání zisku. Skupinová cvičení už nejsou tolik 

oblíbená. Dle názoru Mgr. Strakoše je to dáno skutečností, že lidé to mají spojeno pouze s 

aerobikem, ale např. o cvičení Body and mind (Pilates,jóga..), které se zatím dostává do podvědomí,

moc neví.

Dle obou manažerů by mělo dojít ke standardizaci kvality wellness služeb, ikdyž Mgr. Nešpor 

zpochybňuje její účinek a objektivnost.
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5.1.4 Swot analýza 

Tabulka č.5 – Swot analýza   
                    maticového typu

Zdroj: Tužová (2012)
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Konkrétní marketingové taktiky, které vyplývají z výše uvedené swot analýzy, jsou následující:

 První taktika se opírá o spojení kvalitního personálu a možnosti školení v oblasti wellness. 

 Druhá taktika znázorňuje možnost využití originální atmosféry podniku na překonání 

silných stránek konkurence v danné oblasti.

 Třetí taktika pak zdůrazňuje možnost využití kreditových permanentek v případě 

neschopnosti klienta získat finance na úhradu členství.

 Čtvrtá taktika pak spojuje slabou stránku podniku (neznámá značka) s možností využití tzv. 

franchise podnikání.

 Pátá taktika vyzdvihuje postatu věci a to možnost využití venkovních aktivit díky zvolené 

lokalitě. 

 Šestá taktika  hledí do budoucnosti a nastiňuje možnost rozšíření komplexu i do jiných 

měst.

Za nejvhodnější taktiku, která se jeví nejvíce reálnou, považuji druhou  a třetí taktiku, přičemž 

velice zajímavá s ohledem do budoucna je i první taktika.

5.2 Marketingové cíle podniku

Primárně je třeba říci, že není hlavním cílem získat co největší podíl na trhu. I tžní troškaři 

mohou mít vysoké zisky. Nemám v úmyslu přebírat zákazníky své konkurenci. Zákazníci by se měli 

sami rozhodnout, co je pro ně atraktivní. Toto wellness proto považuji za tzv. sporný výrobek, který 

je specifický nízkým tržním podílem, ale zaznamenává vysoký růst trhu. Jedná se sice o wellness 

centrum, jichž je v České republice nesčetné množství, ale tento komplex by se měl odlišovat svým 

pojetím. 

Mezi cíle této společnosti patří:

 Vysoký zisk

 Rostoucí tržby

 Vysoká kvalita poskytovaných služeb

 Spokojenost zákazníka

 Prestiž firmy a goodwill

 Růst počtu obsloužených zákazníků

Cíle jsem neřadila dle důležitosti, neboť si myslím, že každý z těchto cílů je ve své podstatě 

zásadním.
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Zvýšení zisku lze dosáhnout buď vysokými cenami, snížením fixních nebo variabilních nákladů, 

nebo i růstem počtu obsloužených zákazníků. Ceny však musí být úměrné nabízené službě, proto 

bych navrhovala nejprve udělat průzkum, v němž by potenciální zákazníci měli cenu odhadnout. 

Zajisté je nutné se řídit i cenami konkurence. Za prvotní cíl vedoucí k dosažení vysokého zisku 

považuji nízké náklady a to především variabilní, neboť v období konjuktury jsou na tom 

jednoznačně lépe podniky s vyššími fixními náklady a nízkými variabilními náklady. Jestliže mám 

v úmyslu, aby byl podnik považovaný za prestižní a luxusní, musí za každou cenu být kvalitní a 

neznehodnocovat své služby např. neúměrným snižováním cen.

K dosažení hlavních cílů využiji několika strategií. Za prvé se jedná o strategii diferenciace 

produktu, které dosáhnu: jedinečností produktu dannou kvalitou produktů a poskytovaných služeb, 

poskytováním doplňkových nadstandartních služeb, které konkurence buď nenabízí a nebo nabízí 

pouze nějaké z nich a psychologickými metodami, které ovlivňují představy a postoje zákazníka. 

Tím docílím toho, že služba bude zákazníkem vnímána nad jeho očekávání.

Za druhé bych uplatnila strategii minimálních nákladů. Tuto strategii je nutno brát „s rezervou“, 

neboť je většinou upřednostňována velkými podniky s velkým podílem na trhu. Mým cílem není 

mít co nejnižší náklady za cenu kvality, ale co nejvyšší kvalitu s nízkými náklady. Což se sice jeví 

jako nedosažitelné, ale je třeba to brát v úvahu.

Další strategií, kterou preferuji, je strategie tržní orientace, neboli orientace na tržní segment. 

Konkrétní segment je uveden níže.

5.3 Cílová skupina zákazníků

Při výběru cílové skupiny zákazníků jsem si stanovila několik kritérií:     

1. Velikost segmentu - příslušný segment musí být dostatečně velký a zároveň musím být 

schopna se svými možnostmi uspokojit jeho přání a požadavky. 

2. Charakter segmentu - segment podporuje trend moderní doby a nebrání se inovativnosti 

produktů. Jedná se o tzv. inovátory, potažmo reformátory, kteří mají zájem zkoušet a 

objevovat nové produkty. 

3. Geografické kritérium - cílový segment by měl bydlet nebo pracovat v městské části Praha -

Jižní město, konkrétně v oblasti Chodova, Roztyl, Michlí, Kunratic, Kačerova, Krče, popř. 

poblíž Opatova, ale i Pankráce a Budějovické. Toto kritérium však nelze brát závazně. Není 

vyloučeno, že by společnost Back to nature s.r.o. nemohl pravidelně navštěvovat zákazník, 

který se v této části Prahy jinak nevyskytuje. Zde se předpokládá, že toto wellness se nebude 

zaměřovat pouze na stálou klientelu, ale bude oslovovat i náhodné zákazníky za účelem 
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jednorázové návštěvy např. prostřednictvím slevových portálů. Využiji tedy diferencované 

marketingové strategie vedoucí k vyšším výdělkům.

4. Sociální a ekonomické kritérium - jedná se o klienty pocházející z nadprůměrných 

společenských vrstev, tedy s nadprůměrným platem. Tito zákazníci se totiž často zaměřují na 

kvalitu a jsou ve svých požadavcích velice nároční. Proto optimální cílovou skupinou jsou 

zaměstnanci tzv. bussiness center. Tato centra se ve vybrané lokalitě (Kunratický les) 

nacházejí ve velkém množství, především poblíž OC Chodov. Sídlí zde i např. společnosti 

IBM spol. s.r.o., T-mobile Czech Republic a.s., Microsoft s.r.o., Mercedes Benz Česká 

republika s.r.o. a mnoho dalších.Tento segment trhu se jeví jako optimální i z hlediska 

ziskovosti. Bude to tedy segment s nadprůměrným platem, avšak ne s „přehnaně“ vysokým. 

V podstatě každý člověk s průměrným platem by měl být schopen si dannou službu zaplatit 

alespoň jednou. Takovou strategii volí z mých konkurentů např. společnost Infinit a 

vzhledem k tomu, že jsem v té společnosti pracovala tak vím, že je tato strategie ve 

výsledku velice efektivní. Naopak společnost Volcano Health Club s.r.o. je sice opravdu 

luxusním komplexem, nicméně vzhledem ke své propagaci a nadmíru zvoleným cenám není 

schopna dostávat i těch nejkratších závazků jako jsou zaměstnanecké mzdy.

Jak plyne z předchozího textu, existuje hlavní segment a ještě jeden podsegment. Proto je 

nezbytné i volit odlišný přístup. V praxi to bude vypadat tak, že manažer se ujme každého 

zákazníka, ale na základě předešlých informací např. z dotazníku nebo na základě své intuice se 

musí chovat ke klientovi adekvátně a zvolit tak i jinou strategii komunikace, což samozřejmě 

vyžaduje i jisté kvality manažera.

Positioning značky

Jestli-že chceme, aby značka byla vnímána v mysli zákazníka jako projev luxusu, ale i určité 

finanční dostupnosti, pak i společnost musí být tak prezentována. Např. již zvolený název 

společnosti Back to nature s.r.o. automaticky asociuje doslova „návrat k přírodě“, který je 

charakteristickým znakem pro dannou společnost. Samozřejmě kromě názvu společnosti je třeba se 

zaměřit i na návrh loga, webových stránek, obecně reklamy apod.

Při navrhování loga jsem se zamyslela nad tím, jaké vlastnosti jsou charakteristické pro danný 

projekt. Napadla mne volnost, klid, relaxace, příroda. Proto jsem zvolila motiv ptáka, jako zvíře 

které tyto vlastnosti dokonale vystihuje (viz. obrázek).
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          Obrázek č. 7 – Návrh loga společnosti Back to nature s.r.o.

        Zdroj: Tužová (2012)

5.4 Návrh marketingového mixu relaxačního komplexu Back to nature

5.4.1 Produkt

5.4.1.1 Fitness a wellness

Vzhledem k tomu, že tento komplex se řadí do kategorie tzv. Vertical market, pak se dá 

předpokládat, že fitness centrum není tou nejdůležitější součástí zařízení. Do Vertical market spadají 

hotelová fitness, rezidenční projekty, rehabilitace, školy apod.

Posilovna a volba cvičebních strojů

Posilovna by tedy měla být v rámci tohoto clubu pouze doplňkovou službou, čemuž odpovídá i 

její prostorová rozloha. Do 80 m² postavíme pár cvičebních strojů a hlavně kardio zónu, neboť ta je 

podmínkou fitness. Kardio trenažéry plní funkci kondičního tréninku, klient je využije téměř při 

každé návštěvě a stráví na nich většinou více než 30 minut. Na kardio trenažérech se dá jednoduše 

testovat úroveň kondice klientů, proto je ale nezbytné, aby byly vhodně vybaveny.

Kardio stroje rozdělujeme následovně (řazeno dle oblíbenosti za posledních deset let):

 běžecké trenažery

 crossové trenažery 

 rotopedy

 veslařské trenažery

 steppery
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Musím potvrdit, že běhátko a crosstrainer nemůže chybět v žádném fitness centru a to v počtu 

minimálně dva od každého. Optimální volbou jsou tedy tři treadmilly (běhátka) a dva crosstrainery 

s funkcí stepperu.

Ve fitness je nutné mít pouze pár posilovacích strojů. Jednoznačně nesmí chybět bench press, leg 

press, stahovací kladka, stroje na mezilopatkové svalstvo a hýžďové svalstvo.

Fitness by mělo být orientováno na stěnu, která bude celá prosklená, neboť to je dnešním 

trendem. Ti kteří jsou v kardio zóně nechtějí koukat do zdi, ale do přírody.

Kvalita strojů

Co se týče kvality strojů, existují tři úrovně strojů: 

 Home - domácí

 Light commercial - lehce profesionální

 Commercial - plně profesionální

Nejlepší volbou dle mého názoru jsou stroje lehce profesionálními nebo profesionálními. Liší se 

svou nosností, počtem cvičebních hodin strávených na nich-pohotovostním režimem a to se zajisté 

projeví i na jejich ceně. Dle mého názoru by měly mít i určité příslušenství a to: větráky, dotykový 

dispej, držák na pití a časopis, připojení na ipod nebo USB a hlavně důležité programy měčící 

tepovou frekvenci. Kardio stroje by měly být jednoduché na ovládání.

Co se týče značky strojů, jednoznačně dominuje Techno gym, Hammer Strange, Nautilus a dále 

pak česká značka Grun sport, americké stroje Cybex nebo Tuff Stuff a Life fitness. Nedávno jsem 

ale navštívila fitness, ve kterém jsem si oblíbila značku strojů Precor. Odpovídají přesně mým 

požadavkům a vzhledem k tomu, co jsem se dozvěděla ze zkušeností manažerů, na značce prý 

nezáleží, podstatné je, aby byly mechanicky a funkčně správně sestaveny (ne kladkové závity 

apod.).  Tyto požadavky dle mého názoru stroje Precor splňují.

Wellness a jeho vybavení

Podíváme-li se blíže na koncepci wellness, musí obsahovat následující vybavení:

 Bazén- bazén by měl být pouze malý - přibližně velikosti 12x4 m, neboť má vysoké náklady 

potřebné na filtraci vody.Bazén musí být v druhém patře na střeše, čemuž musí odpovídat i 

nosnost stropu. 

 Veřejné jacuzzi - veřejnými jacuzzami se míní výřivý bazén o průměru zhruba 3m, který by 

se měl nacházet v blízkosti plaveckého bazénu.
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 Veřejná pára – veřejná pára je u klientů na první dojem ne zcela oblíbená kvůli hygieně, 

nicméně po prvním vyzkoušení si ji většinou zákazníci oblíbí (hlavně ženy). Pára se totiž 

jeví jako příjemnější procedura oproti sauně, ve které je kolem 100ºC a je suchá.

 Privátní whirpool - najdeme ho velice ojediněle v České republice. Do privátního whirpoolu 

si musí zákazník objednat rezervaci, která mu zajistí naprosté soukromí. Privátní whirpool 

provozuje např. relaxační centrum Infinit (v Krči i ve Vysočanech) a tyto služby tak tvoří v 

uvedených pobočkách jejich největší část příjmů.

 Finská aromatická sauna – slouží také v případě rezervace jako privátní. V clubu Infinit –

Vysočany tuto saunu mají, ikdyž rozhodně nepřináší takové výdělky jako privátní whirpool. 

V privátní sauně vidím určitý potenciál, který ještě doposavaď nebyl využit. Je ale nutné její 

nabídku obohatit o dodatečné služby jako je LCD televize-pro potřeby přímých přenosů 

(CNN-bussiness issues, fotbal, hokej apod.), které umožní rezervování sauny s 

odpočinkovou místností  početnou skupinkou zákazníků. Tím by se tato privátní zóna mohla 

stát místem scházení osob za nějakým účelem (inspirace opět z Infinitu).

 Masáže – jsou velice poptávanou službou, proto je možné rozšířit nabídku služeb právě v 

této oblasti. Nabídka by měla obsáhnout nejen masáže klasické, sportovní, reflexní, ale i 

masáž medovou, baňkami, lávovými kameny či svíčkou-tzv. candle massage. Kromě těchto 

masáží si klient může dopřát i masážní zábaly např. do banánových listů nebo bambusovou 

masáž. Velice žádanou a pro podnik výnosnou se jeví lymfatická masáž. Jedná se totiž o 

dlouhodobý proces zahrnující nejméně 10 masáží a dietní program, jinak by lymfatická 

masáž neměla smysl. Lymfatické masáži musí předcházet i konzultace se zkušeným 

masérem, neboť za jiných okolností může způsobovat kontraindikaci a klienta akorát 

poškodit. V nabídce by neměla chybět ani thajská (suchá) masáž, ajurvédská (bylinná) 

masáž a Dornova metoda v kombinaci s Breussovou masáží. Poslední typ masáže je 

využívaný hodně fyzioterapeuty, čemuž musí odpovídat i kvalifikace maséra. Jde o 

manuální terapii, která dokáža obratle a klouby vrátit do jejich původní přirozené polohy. 

Využívá se zde prvků akupresury a za jiných okolností nepoužívané masáže páteře a 

okolního svalstva.

 Kryolipolýza- je úplnou novinkou na trhu. Např. Fitness club Olgy Šípkové poskytuje služby 

kryolipolýzy a na 5 měsíců dopředu je tato služba rezervována klienty.

 Služby kosmetiky- není sice tak poptávaná, ale je potřeba v každém clubu. Navíc náklady na 

ní jsou minimální a každé wellness by mělo reprezentovat jednu značku kosmetiky, která by 

byla v clubu k zakoupení. Předpokládám potřebu pouze jedné místnosti pro vykonávání 

obou procedur (kosmetiky i kryolipolýzy).

 Dietologie a psychoterapie – také nejsou tak poptávány, alespoň co se dietologie týče. Opět 
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jsou ale náklady minimální, pouze počáteční vklad potřebný k výstavbě místnosti je nutno 

uhradit. Následná výplata zaměstnance se pak odvíjí od poptávky po jeho službách.

 Diagnostika těla- je ji třeba doporučovat každému zákazníkovi, neboť první reakce na ni je 

většinou negativní a až po vyzkoušení klient zjišťuje, že její využití je opravdu opodstatněné 

a smysluplné.

Dále je pro přivítání hostů samozřejmě nutná recepce s posezením, popř. poskytnutím 

občerstvení. Tím se wellness zavazuje k nutnosti vlastnění potravinářského oprávnění.

5.4.1.2 Nadstandardní vybavení - novinky

Co se týče inovativního vybavení, lze mluvit spíše o doplňkových produktech. Samozřejmě 

existují i velké produkty, které nejsou doplňkovým produktem, jako je Vacushape, Vibro trainer, 

Wave nebo eSpinner, ale tyto produkty bývají často pouze chvilkovým boomem, který ovládne svět 

wellness. Proto převažují tradiční a ověřené stroje, které jsou pouze nějakým způsobem 

modifikované.

Novinky se týkají hlavně takových věcí jako je: Sušič na dlaně, vysoušeč vlasů, masážní 

sprchový panel, káď s ledovou vodou, vyhřívaná lehátka v odpočívárně, voděodolný LCD televizor 

aj. Určitý nadstandard je i to, že zákazník dostane svůj župan a pantofle při návštěvě wellness, nebo 

ho recepční osloví jménem. To už souvisí s inovativním přístupem k zákazníkovi.

5.4.2 Cenová politika

Hlavními cenovými determinantami ceny je poptávka po službách a produktech a náklady na 

jejich poskytování. Chceme-li nabízet vysoce kvalitní služby a produkty, pak zákonitě cena stoupá. 

Zároveň se musí udržet na hladině, která je pro cílovou skupinu dostupná. Existuje mnoho způsobů, 

jakými stanovujeme ceny. Nechtěla bych se omezovat pouze na následování cen konkurence, neboť 

takovou (často chybnou) metodu využívá mnoho podnikatelů a ne vždy je účinná. Proto bych 

použila kombinaci této metody s metodou stanovení ceny přirážkou a metodou vycházející z 

vyjádření hodnoty vnímané zákazníkem. Hodnotu vnímanou zákazníkem lze zjistit jedině 

výzkumem trhu, což mi bohužel vzhledem k pouze potenciálnímu návrhu marketingového plánu 

není umožněno uskutečnit. Proto použiji první dvě uvedené metody. Konkrétní částky jsou uvedeny 

v ceníku níže a ve finanční analýze.

Nyní se podíjme jen rámcově, jakým způsobem se budou služby prodávat. V luxusních wellness 

centrech jako je Volcano, Park holiday, částečně i Brumlovka se neuvádí na internetových stránkách 

ceny, což o něčem vypovídá. Všechna tato centra dnes prodávají na bázi členského příspěvku a 
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snaží se získat co možná nejvíce členů. Registrace členů je možná buď přes internetový mailing 

nebo osobně v clubu. Nejsem si jistá, zda tato strategie zákazníkům vyhovuje. Osobně bych volila 

to, aby se zákazník mohl v klidu podívat doma na ceník a prohlédnout a porovnat si ceny služeb, o 

které má zájem. Sám musí pochopit, že cena jakou platí, odpovídá kvalitě danné služby. 

Samozřejmě existují strategie, jak zákazníka nalákat. Často se dává první vstupenka zdarma. Tuto 

metodu bych se nebála použít, ale musí existovat záruka, že zákazník těchto výhod nezneužije. Co 

se týče klubových členství, určitě je to dobrý postup, jak rychle přijít k penězům a získat tak 

zákazníka, ale ne každý je schopný okamžitě zaplatit zhruba 20 000 Kč. Navíc mi nepřijde solidní 

jednání, jestliže přijde zákazník a chce si jít zacvičit, ale to mu není umožněno, neboť by si musel 

sjednat nejprve členství nebo minimálně koupit kredit za tisíce korun. I malý zisk je zisk. Ne každý 

musí být okamžitým členem.

Jisté je to, že jednorázový vstup vyjde zákazníka dráže než kdyby si koupil kredit, ba dokonce 

členství.

Tabulka č. 6 – Ceník fitness služeb

Zdroj: Tužová (2012)

Fitness služby
Cena při 

jednorázovém 
vstupu

Cena pro vlastníky 
kreditu

Cena pro vlastníky 
členství

Vstup do fitness 200,- Kč 150,- Kč zdarma
Trénink s trenérem 700,- Kč 600,- Kč 550,- Kč

Tréninkový program „Give 
me five!“ (balíček pěti 

tréninků)
3250,- Kč 2250,- Kč

Tréninkový program „ Give 
me ten!“ (balíček deseti 

tréninků)
6150,- Kč 4150,- Kč
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Tabulka č. 7 – Ceník masáží

Název masáže
Cena při 

jednorázovém vstupu
Cena pro vlastníky 

kreditu
Cena pro vlastníky 

členství
Doba masáže 30 min. 60 min. 30 min. 60 min. 30 min. 60 min.

Klasická masáž 600 ,- Kč 900,- Kč 450,- Kč 700,- Kč 400,- Kč 650,- Kč
Sportovní masáž 600,- Kč 900,- Kč 450,- Kč 700,- Kč 400,- Kč 650,- Kč
Reflexní masáž 600,- Kč 900,- Kč 450,- Kč 700,- Kč 400,- Kč 650,- Kč
Medová masáž 650,- Kč 950,- Kč 500,- Kč 750,- Kč 450,- Kč 670,- Kč

Masáž lávovými 
kameny

700,- Kč 950,- Kč 550,- Kč 750,- Kč 500,- Kč 670,- Kč

Baňková masáž 700,- Kč 950,- Kč 550,- Kč 750,- Kč 500,- Kč 670,- Kč
Masáž svíčkou 

(candle massage)
730,- Kč 980,- Kč 580,- Kč 780,- Kč 530,- Kč 710,- Kč

Lymfatická masáž 800,- Kč 1050,- Kč 700,- Kč 950,- Kč 650,- Kč 850,- Kč

Bambusová masáž 800,- Kč 1050,- Kč 700,- Kč 950,- Kč 650,- Kč 850,- Kč
Zábal do banánových 

listů
900,- Kč 1150,- Kč 800,- Kč 1050,- Kč 750,- Kč 950,- Kč

Thajská (suchá) 
masáž

900,- Kč 1150,- Kč 800,- Kč 1050,- Kč 750,- Kč 950,- Kč

Ajurvédská masáž 900,- Kč 1150,- Kč 800,- Kč 1050,- Kč 750,- Kč 950,- Kč
Dornova metoda 

s Breussovou masáží
900,- Kč 1150,- Kč 800,- Kč 1050,- Kč 750,- Kč 950,- Kč

* V případě platby v jiné měně platí aktuální kurz ČNB

Zdroj: Tužová (2012)

Tabulka č. 8 – Ceník wellness služeb

Zdroj: Tužová (2012)

Wellness služby
Cena při 

jednorázovém 
vstupu

Cena pro vlastníky 
kreditu

Cena pro vlastníky 
členství

Vstup do wellness (bazén, 
jacuzzi, pára,  popř. veřejná 

sauna a odpočívárna)
450,- Kč 380,- Kč zdarma

Privátní whirpool 20 min. 500,- Kč 440,- Kč 400,- Kč

Privátní whirpool 50 min. 800,- Kč 740,- Kč 700,- Kč

Privátní sauna 20 min. 900,- Kč 800,- Kč 750,- Kč

Privátní sauna 50 min. 1500,- Kč 1400,- Kč 1000,- Kč

*Rezervace sauny možná minimálně pro 2 a více klientů
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Tabulka č. 9 – Ceník ostatních služeb

Ostatní služby
Cena při 

jednorázovém vstupu
Cena pro vlastníky 

kreditu
Cena pro vlastníky 

členství
Vstup do fitness a 

wellness
600,- Kč 500,- Kč zdarma

Kryolipolýza – basic 
version

1100,- Kč 1000,- Kč 950,- Kč

Kryolipolýza –
exclusive version

1300,- Kč 1200,- Kč 1150,- Kč

Diagnóza 500,- Kč 400,- Kč zdarma
Psychoterapie (cena 

za návštěvu)
900,- Kč 850,- Kč 800,- Kč

Dietologie (cena za 
návštěvu)

800,- Kč 750,- Kč 700,- Kč

Celkové kosmetické 
ošetření pleti 60 min.

700,- Kč 640,- Kč 600,- Kč

Vyhlazovací 
obličejová kůra (cena 

za návštěvu)
650,- Kč 600,- Kč 560,- Kč

Rejuvenace pleti -
anticelulitidový zábal 

(cena za návštěvu)
800,- Kč 740,- Kč 700,- Kč

Zdroj:Tužová (2012)

5.4.3 Propagace wellness centra

Reklama a publicita

Při zavádění produktu na trh je účinné využít reklamy a publicity, protože těmito nástroji si 

získáme důvěru zákazníka. V případě reklamy se využije:

 reklama na billboardu na rychlostní komunikaci 5. Května. Jedná se o 

reklamní plochu na dvoudomku, který je orientován na Spořilov (viz. 

obrázek č.8). Cena by byla dle zjištěných informací 10 800Kč za měsíc.

 citylight reklama na dvou golfových hřištích. Tuto reklamu by 

zprostředkovala firma JC Decaux, jak inzeruje na svých webových stránkách 

(viz. obrázek č.9).

 internetové reklama- zde se jeví nezbytné použití internetového nástroje Pay 

per click (PPC). Za tuto službu si firma účtuje zhruba 15 000Kč. Samozřejmě 

se cena odvíjí od počtu prokliknutí a pojmů, na něž bude aplikace PPC 

vztažena. Počítám s tím, že by se to mělo týkat pojmů: wellness, fitness, 

relaxace a wellness centrum.
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V případě public relations je smysluplné oslovit:

 server idnes.cz – spolupráce by spočívala v  poskytnutí  týdenního 

členství zdarma pro čtenáře serveru idnes.cz, jestli-že tento server napíše 

o Back to nature článek na stránku A4 s minimálně dvěma fotografiema 

vzniklých při příležitosti kolaudace podniku. Za těchto podmínek  by 

zveřejnění článku mělo být zdarma, či za minimální poplatek.

 prestižní časopisy a časopisy tématicky související s wellness - těmito 

časopisy jsou: časopis Estetika, Zdraví a krása, magazín Kosmetika & 

Wellness, magazín Lifestyle, nebo prestižní časopis Woman Magazine. V 

takových časopisech žádají zaplatit za půlstranu zhruba 28 000 - 40 000 

Kč na měsíc (v případě měsíčníku a počtu 15 000 výtisků). Nutno 

podotknout, že ceníková cena nebývá cenou reálnou. V případě osobního 

setkání je běžné, že manažeři inzerce dávají slevu až 50%.

Obrázek č. 8 - Reklamní plocha na 5. Května

Zdroj: www.reklamni-server.cz

http://www.reklama-billboardy.cz/image.php?idx=690&di=8
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Obrázek č. 9 – Návrh na citylight reklamu

                                         Zdroj: Tužová (2012)

Osobní prodej a podpora prodeje

Tyto nástroje se uplatňují při koupi produktu. V rámci podpory prodeje lze využít:

 zkušené hostesky - budou nabízet vstup zdarma v den kolaudace podniku. 

Toto promo by se mělo uskutečňovat pravidelně od pátku do neděle v 

obchodním centru Chodov po dobu minimálně dvou měsíců (nejlépe před 

hlavním vstupem, aby si lidé nemysleli, že wellness je součástí OC). 

Náklady na hostesky jsou minimální, avšak  je nutné sehnat hostesky 

zodpovědné, se zájmem v oboru a zároveň důvěryhodné osoby.

 kolaudační den - na něj se naláká co nejvíce cílových zákazníků. Proto 

tento den je z hlediska marketingu rozhodující, čemuž by měl odpovídat i 

přístup manažerů.
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Osobní prodej je jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingu služeb vůbec, neboť zde se 

setkává zákazník přímo „tváří v tvář“ s nabídkou a prezentací danných služeb. Pamatuji si, když 

jsem poprvé navštívila centrum Pure fitness a dělala jsem neznalce v oboru. Manažerka, která mě 

prováděla, byla zhruba stejného věku jako já a při prezentaci produktů si nemohla vzpomenout na 

název produktu, který tam nabízeli a já jí ho musela připomenout. Jednalo se o spinningový sál, 

který danná osoba popsala jako „no to kolo, co stojí na místě“. Není možné tímto způsobem hovořit 

s klientem.

5.4.4 Distribuce

Adresa komplexu

U Michelského lesa 1157

Praha 4 – Krč

140 00

Občanská vybavenost

Club se nachází v Michelském lese, který lemuje rychlostní komunikace 5.Května a Jižní spojka. 

Wellness by mělo být postaveno vedle hotelu Nosál, které poskytuje prostory i pro kongresová 

setkání. Vzhledem k tomu, že se hotel nachází uvnitř lesa, dostupnost k tomuto hotelu není zrovna 

ideální. V přímé blízkosti hotelu a potenciálního wellness není ani žádná občanská vybavenost. 

Nutno však podotknout, že to byl i účel při výběru lokality. Dva a půl kilometru od hotelu je 

umístěno OC Chodov a půl kilometru na druhou světovou stranu nalezneme velice frekventovanou 

ulici Vídeňskou. 

Kromě OC Chodov zde sídlí mnoho prosperujících společností jako je: T-mobile Czech Republic 

a.s., IBM spol. s.r.o., Microsoft s.r.o., Mercedes Benz Česká republika s.r.o., Česká pojišťovna a.s., 

Federal cars spol. s.r.o. apod.

Dopravní dostupnost

Vybrané místo se nachází pouze 13 minut jízdy autem od Václavského náměstí. V nedaleké 

blízkosti je k dispozici stanice metra Roztyly a autobusová zastávka Nemocnice Krč. Autobus z této 

zastívky jede pak pět minut na metro Kačerov.

Konkurenci v této oblasti tvoří tři komplexy. Prvním z nich je Infinit-Krč, druhým Soul spa a 

třetím Balance club Brumlovka. První dva by mohly částečně ovlivnit ziskovost podniku. Záleží 

pouze na vhodně zvolené marketingové taktice, která by pomohla clubu využít jeho potenciálu.
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Obrázek č. 10 – Umístění wellness komplexu na mapě

                 Zdroj: www.mapy.cz

5.4.5 Personál

Pro celý komplex je nezbytné zaměstnat:

1. Na plný pracovní úvazek:

 Tři recepční – 3 x 16 000,- Kč (osobní ohodnocení až 6 000,- Kč  )

 Jednoho manažera – 1 x 21 000,- Kč (osobní ohodnocení až 8000,- Kč )

 Dva trenéry – 2 x 14 000,- Kč (plus za trénink 400,-Kč, plus osobní 

ohodnocení až 4000,-Kč)

 Jednoho maséra – 1 x 16 000,- Kč (za 60 min. masáž 400,-Kč, 30 min.

280,-Kč, plus osobní ohodnocení až 5000,-Kč)

 Jednu uklízečku – 1 x 14 000,- Kč

+  dva společníci v roli manažerů na plný úvázek – 2 x 21 000,- Kč

2. Na zkrácený úvazek:

 Dva maséry – 2 x 8 000,- Kč (za 60 min. masáž 400,-Kč, 30 min. 

280,-Kč, plus osobní ohodnocení až 5000,-Kč)

 Jednu kosmetičku – 1 x 8 000,- Kč (dle procedury ohodnocení od 350,-Kč do 

550,-Kč)
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 Jednoho psychoterapeuta – 1 x8 000,- Kč (dle počtu terapií-za terapii odměna 

500,-Kč ,plus osobní ohodnocení až 6 000,- Kč)

 Jednoho dietologa – 1 x 8 000,- Kč (za odpracovanou konzultaci 350,-Kč 

,plus osobní ohodnocení až 4000,- Kč )

 Jednoho údržbáře – 1 x 8 000,- Kč

Účetní služby poskytuje hlavní účetní , která působí jako OSVČ (konkrétně na živnostnský list)  

a pracuje externě. 

Zaměstnanci jsou ohodnoceni hrubou mzdou, která je při kvalitním výkonu práce navýšena o 

prémii ve stanovené výši (viz. závorka). Tudíž např. recepční na plný úvazek může dosáhnout mzdy 

až 22 000Kč, z níž zaplatí zaměstnanec sociální a zdravotní pojištění ve výši 6,5% a 4,5% a zálohy 

na daň z příjmu a dostane tak svou čistou mzdu.

Maséři, trenéři, kosmetička, dietolog a psychoterapeut dostanou tzv. úkolovu mzdu, při níž je 

výdělek závislý na počtu jednotek vykonané práce (počet masáží, tréninků, terapií apod.).

Co se týče mangementu lidských zdrojů, jednoznačně zde musí být alespoň jeden manažer (ze tří 

možných), který bude zajišťovat interpersonální styk a starat se o zaměstnance. Bude mít za úkol 

zpracovávat mzdové podklady, zajišťovat dobré vztahy mezi zaměstnanci, zajišťovat školení 

zaměstnanců a to nejen v oboru, ale i v komunikaci apod., organizovat dovolené zaměstnancům a 

určité výhody pro zaměstnance. Také přiděluje kompetence zaměstnancům. Další manažer se 

postará o reklamu, jakožto styk s veřejností (PR manažer). Zajistí potřebnou komunikaci se 

zákazníky a uzavírání členství. Třetí manažer má roli nákupčího a obstarává zlepšení služeb pro 

zákazníky a zaměstnance (tzv. inovátor). Zajišťuje i chod webových stránek a jejich správu. Všichni 

manažeři by si měli pomáhat navzájem a komunikovat a to nejen mezi sebou ale také se 

zaměstnanci. Komunikace je základ všeho.

5.4.6 Proces

Otevírací doba

PO-PÁ               07:00 – 22:00

            SO-NE               09:00 – 22:00

Doba otevření clubu je až do 22 hod. z důvodu provozování privátních služeb (sauna a 

whirpool). Tyto služby bývají žádány spíše ve večerních a odpoledních hodinách. 
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Ranní pracovní doba je také uzpůsobena cílové skupině a jejich dennímu režimu, neboť 

zákazníci bývají zvyklí si jít zacvičit ráno před prací.

Non stop otevírací doba není z důvodu bezpečnosti vhodná, ikdyž ve wellness centrech v 

zahraničí již takový proces existuje.

Systém rezervace a její opodstatnění

Ne všechny služby budou moci být poskytnuty okamžitě. U některých služeb jako je diagnostika, 

kosmetika, psychoterapie, kryolipolýza a dietologie je nutná rezervace předem (alespoň 1 den, aby 

bylo možné zaměstnance zajistit). Podniku se totiž nevyplatí mít zaměstnance celý den ve wellness, 

jestliže se zpočátku tyto služby neprodávají tak frekventovaně. Zaměstnanec proto musí být v 

pohotovosti a dostavit se v případě potřeby. Co se týče tréninku s trenérem, ten by měl být přítomen 

na místě v době jeho směny pro případnou potřebu klienta. 

Do procesu můžeme zařadit i proces rezervace služby, která může být prováděna jak telefonicky, 

tak přes aplikaci dostupnou na webových stránkách clubu. Tím zákazník ušetří hodně času. Pro 

rezervaci je nezbytné znát jméno a telefonní číslo klienta a alespoň jednou mu zopakovat den a 

hodinu rezervace služby, aby nedošlo k případným omylům.

Jestli-že se jedná o klienta hotelu, je potřeba, aby klient vyplnil formulář s číslem pokoje a jeho 

jménem. 

Průzkum spokojenosti zákazníka

Jako součást procesu poskytování wellness služeb můžeme brát i průběžný průzkum 

spokojenosti. Proto je možné nechat na recepci dózu s přiloženými dotazníky spokojenosti, ve 

kterých se mohou zákazníci svobodně a anonymně vyjádřit.

5.4.7 Prezentace

Společnost Back to nature má zákazníkovi pomoci se navrátit k přírodě. Wellness bere jako 

určitý rituál, odpočinek, kterému by se nikdo neměl vyhýbat, nebo na to doplatí. Této představě 

musí odpovídat i image podniku. Podnik na zákazníka musí působit naprostou harmonií, krásou a 

přirozeností. S tímto účelem byla vybrána i lokalita (uprostřed lesa) a za tímto účelem musí být 

stvořen i interiér komplexu (viz. obrázek č.11).
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Obrázek č. 11 – Designový návrh interiéru wellness komplexu

                   Zdroj: www.design.cz

5.4.7.1 Prostor clubu

Jedním z kritérií kapacity clubu je právě prostor. Opět není mým cílem mít obrovské fitness a 

wellness centrum typu BBC, bývalé Factory Pro nebo Fitness club Olgy Šípkové na Zličíně. Cílem 

je mít prostor velký minimálně 500 m². Tomáš Krmíček v článku pro časopis Muscle and Fitness 

uvádí sice optimum 1200-1500 m², nicméně dle mého názoru je 1000 m² ideální. Např. Balance 

club Brumlovka disponuje 1500 m², přičemž má však 2000 členů, což není mým cílem.

Do prostoru 500-1000 m² se vejde: 

 80 m² pro kardio-trenažéry s posilovnou

 20 m² pro funkční trénink

 100 m² pro šatny

 30 m² pro recepci a na vstup zahrnující posezení

 20 m² pro dvě masérny

 250 m² pro wellness

 15 m² pro kosmetiku a kryolipolýzu

 15 m² pro psychoterapii a dietologii

 15 m²  na diagnostiku

 30 m² na posezení 

 20 m² pro kancelář managementu a pro zázemí zaměstnanců
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Nelze zapomenout na venkovní prostory, v nichž by se mělo nacházet místo na:

 minigolf

 vyhřívaná lehátka

 venkovní posezení

 parkoviště

 multifunkční cvičební plocha 

 přírodní rybníček

Interiér clubu musí být osobitý a ne tvořen holými zdmi. Měly by se využívat přírodní materiály 

jako je kůže, masivní dřevo a kámen. Jako podlaha je preferována dlažba, neboť ta je lehko 

udržovatelná. 

Prostor wellness je doporučeno navrhovat do barvy béžové, hnědé, bílé a černé. Nejedná se totiž 

o intenzivní barvy, které by na první dojem zákazníka nějakým způsobem zarazily. Fitness centrum 

by naopak mělo povzbudit a namotivovat, proto volím cihlově červenou. Recepce musí na první 

dojem evokovat luxus, pohodlí, přírodu, zvířecí divočinu a kvalitu, proto bych vybrala barvu hnědo 

bílou, s dřevěnou podlahou.

Co se týče konkrétních komponent, není od věci využít nábytku značky Landscape. Vše je 

dělané z masivu a jiných přírodních materiálů.

5.4.7.2 Budova komplexu

Budova clubu by měla být dvoupatrová. V dolním patře musí být uvítací recepce s posezením, 

fitness centrum, dvě masérny a procedury jako je kryolipolýza, diagnostika, dietologie,kosmetika a 

psychoterapie. V patře horním pak bude privátní sauna, privátní whirpool, bazén, odpočívárna, 

jacuzzi a pára. Z venku budova může být navrhnuta v podobném stylu jako Sokolovna Průhonice 

(viz. obrázek č.12). 

Obrázek č. 12 – Návrh exteriéru wellness komplexu

             
     
    Zdroj: www.sokolovnapruhonice.cz
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5.4.7.3 Webové stránky

Do prezentace patří i to, jakým způsobem se společnost prezentuje na webu. Např. v analýze 

konkurence toto kritérium je jedním ze zásadních a ovlivňuje tak konkurenceschopnost firmy. 

Společnost Infinit má velice nedostačující obsah a vzhled webových stránek a velice si tím pohoršuje, 

neboť lidé musí neustále volat pro získání informací. Samozřejmě design webových stránek může být i 

prvním krokem k oslovení klienta. Proto je nezbytné mít svého správce a designéra stránek a uvažovat 

nad tím, aby stránky nebyly příliš prázdné, ale zároveň výstižné. 

Na stránky je nutno umístit:

 klasickou kolonku kontakty s mapou

 položku wellness (popř. jiný název jako spa nebo health club)

 položku fitness 

 položku venkovní prožitek

 ceník

 novinky (to jak v našem clubu, tak ve světě wellness)

 restaurace (myšleno posezení)

 položka „krása duše i těla“ - procedury jako kryolipolýza, kosmetika apod.

 aplikace - slouží pro rezervaci služeb přes internet (privátní whirpool a sauna)

Co se týče názvu stránky, samozřejmě ideální by byla doména - www. back to nature.cz. Pro zvolení 

názvu je potřeba se dohodnout se správcem serveru.

5.5 Možnosti financování podniku

Výše počátečního kapitálu závisí hlavně na zvolené právní formě podniku. Podle zvážených 

kritérií vyšla pro společnost Back to nature nejlépe právní forma s.r.o. Ta požaduje počáteční výši 

kapitálu 200 000 Kč. Minimální výše vkladu jednoho společníka činní 20 000 Kč.

Rozlišujeme dva zdroje finančního kapitálu – vlastní  a cizí, přičemž využití cizího kapitálu je 

pro podnik z několika důvodů výhodnější. Cizí kapitál zahrnuje bankovní úvěry, obchodní úvěry 

(dodavatelské,odběratelské), dluhopisy, tichá společenství a rizikový kapitál. Pro mne se jeví 

nejschůdnějším řešením využití bankovních úvěrů, popř. tichého společenství. U bankovního úvěru 

je problém vysoká výše úroku. Cenu bankovního úvěru ovlivňuje bonita klienta a doba splatnosti 

kapitálu. V případě poskytnutí úvěru banky většinou požadují realizovat obrat, nebo jeho 

podstatnou část přes svoje účty. Při použití bankovního úvěru vzniká firmě daňový efekt a úroky z 

úvěrů jsou daňově uznatelným nákladem, čímž snižují daňový základ. Často využívaným je 
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kontokorentní úvěr, u něhož je stanoven limit, do kterého může společnost úvěr čerpat. Takovéto 

čerpání má nižší úrokovou sazbu.

Bankovní úvěr banky mohou poskytnout na základě žádosti, k níž je nutné doložit účetní výkaz a 

podnikatelský plán.

Podstatné je vědět, že už jenom za vyhodnocení bonity žadatele a zpracování úvěrové smlouvy si 

banky účtují až desítky tisíc korun. Za dlouhodobý úvěr se ručí jednak zástavou majetku, nebo 

podepsáním směnky a nebo kombinací uvedených způsobů.

5.5.1 Finanční programy podpory podnikání v České republice

Národní programy podpory podnikání schvaluje vláda České republiky. Tyto programy jsou 

zaměřeny na podporu podnikatelů a vytváří:

1. Garance za bankovní úvěry pro malé a střední podnikatele

2. Bezúročené úvěry pro začínající podnikatele na území hlavního města Prahy

3. Příspěvky a dotace pro podnikatele

Tyto programy vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2007 mezi tyto programy 

patřily TRH, CERTIFIKACE, DESIGN, ALIANCE a VÝVOJ.

Myslím si, že přinejmenším jedné možnosti je možno využít a pokusit se o získání již 

jmenovaných výhod.

Program DESIGN

Tento program napomáhá konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů tvorbou 

špičkového designu, který ovlivňuje tvorbu pracovního a životního prostředí, podílí se na zvyšování 

úrovně kultury společnosti, zyvšuje konkurenční schopnost průmyslové produkce a ve svém 

důsledku spoluvytváří životní styl. Cílem programu je podporovat malé a střední podnikatele při 

začleňování designu do jejich podnikatelské strategie, napomáhat jim při výběru vhodného 

designéra, vytvořit pomínky pro spolupráci designéra s podnikatelem, přispět na finanční náklady 

potřebné k vytvoření autorského díla a propagovat tímto způsobem nově vzniklé produkty 

kvalitního designu.
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5.5.2 Plán rozpočtu

Do rozpočtového plánu jsem zakomponovala plán počátečních nákladů a plán měsíčních nákladů 

v průběhu jednoho roku, který se nachází v příloze č. bakalářské práce.

Tabulka č. 10 – Počáteční náklady

                  
                    Zdroj: Tužová (2012)
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6 Závěry a doporučení

Wellness a fitness centrum Back to nature je komplexem upřednostňující dokonalou kvalitu 

svých poskytovaných služeb a zaměstnanců. 

Z analýzy spotřebitele vyplývá, že pro klienta je přístup personálu a jeho kvalifikace rozhodující. 

Proto doporučuji se koncentrovat na kvalitní a zkušený personál. Kromě vysokých požadavků na 

jejich vzdělání a praxi, je nutné vědět, jakým způsobem jednají s klientem a znát i jejich osobní 

stránku života. Spokojený zaměstnanec obvykle znamená i spokojený zákazník. Ostatně i dle 

Kotlera má kvalita personálu v sektoru služeb čím dál tím větší váhu. S tím souvisí i 

upřednostňování osobního přístupu ke klientovi před skupinovým cvičením. V dnešní době se totiž

idividuální přístup jeví jako nutnost a to nejen ze strany trenéra, ale i manažera a vůbec celého 

personálu. Každý zákazník si přeje být hýčkaný a wellness komplex mu to musí umožnit. V tomto 

smyslu je pro zákazníka podstatným momentem i hygiena a čistota wellness, která je vůbec 

nejdůležitějším kritériem, ať už má komplex jakoukoliv image. 

Návrh marketingového plánu společnosti Back to nature se opírá nejen o výsledky analýzy 

zákazníka, ale i o výsledky hloubkového rozhovoru s manažery sportovně - relaxačních komplexů. 

Celková nabídka služeb musí odpovídat jak požadavkům zákazníka, tak trendům moderního clubu. 

Komplex tak zahrnuje nabídku bazénu, ikdyž je jeho provoz velice nákladný a ne vždy ziskový. 

Proto jsem se rozhodla pro volbu menšího bazénu o velikosti 12 x 4 m. Dále se komplex 

specializuje na nabídku masáží ve velice širokém spektru a na poskytování privátních služeb, které 

jsou zdrojem financí menších a osobitějších clubů. Do privátní sauny a privátního whirpoolu 

vkládám velký potenciál a proto bych propagaci zaměřila právě i na tyto služby.

Nabídka služeb společnosti Back to nature se vyznačuje i určitou komplexností, což znamená, že 

zde nalezneme vše od fitness, přes wellness až po psychoterapii. Tento přístup je dle manažera Mgr. 

Nešpora moderní a může se stát zdrojem vyššího zisku. V komplexu najdeme i  kryolipolýzu, 

diagnostiku těla a možnost venkovních aktivit. První z těchto služeb je v nynější době opravdovým 

trendem a je otázkou, zda se udrží dlouho „na výslunní“. Další dvě služby nejsou v očích zákazníků 

moc oblíbené, ale dle mého názoru je nutné je do plánu zahrnout a zkusit je učinit pro zákazníky 

oblíbenějšími a žádanějšími. Myslím, že je zákazníci zavrhují pouze z čisté nevědomosti a 

neschopnosti si něco takového představit, protože právě diagnostika a venkovní wellness je velmi 

populární v zahraničí a bohužel v České republice tyto služby zatím moc nenalezneme, nebo lépe 

řečeno zákazníci si k tomu zatím nenašli cestu.
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Oblast wellness a fitness zatím neprošla nějakou převratnou změnou. Dle manažera Mgr. 

Nešpora by touto změnou mohlo být právě propojení sféry wellness a fitness s designovými prvky a 

vytvoření tak jedinečné atmosféry komplexu, která působí na smysly zákazníka a vytváří tak 

ojedinělý zážitek z návštěvy tohoto komplexu.
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Příloha č. 1 – Pokládané otázky v interview

Otázky interview

1) Co si myslíte o sféře wellness a fitness na českém trhu, věříte v perspektivní vývoj?

2) Myslíte si, že služby wellness a fitness v ČR se dají srovnat se zahraničními službami 

poskytovanými top komplexy?

3) Myslíte si, že konkurence v oblasti wellness a fitness je v ČR dostatečná?

4) Jsou dle Vašeho názoru danné komplexy dobře řízeny?A mají adekvátně zvolený marketing?

5) Je na trhu WF nějaká novinka, která by Vás zaujala? Popř. je nějaká procedura, kterou byste 

si přáli mít ve vašem komplexu?

6) Co si myslíte o spotřebitelské poptávce na českém trhu? Je podle Vás dostatečná?

7) Jak reagují čeští zákazníci na změnu ceny? Myslíte si, že preferují vysokou kvalitu, nebo 

nízkou cenu?

8) Co si myslíte o využití inovací ve WF centru? (tj. nové stroje, nový přístup-proces 

poskytnutí služby, nové procedury), Pozn.: předloženy obrázky

9) Co říkáte na spojení WF komplexu a designových prvků? Pozn.: předloženy obrázky

10)Co si myslíte o tom, že dle výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj, je pro zákazníky 

nejpodstatnější hygiena a nejoblíbenější službou je bazén, přičemž důležitost sálových 

(skupinových) cvičení upadá?

11)Jaký je Váš názor na to, že doposavaď neexistují standardy posuzující kvalitu wellness a 

fitness služeb?

Zdroj: Tužová (2012)

Příloha č. 2 – Odpovědi Mgr. Jakuba Strakoše na otázky interview

Odpovědi Mgr. Jakub Strakoš

1) „V současné době je v České republice dost opravdu kvalitních projektů, ale stále nedosahují 

kvality západní Evropy,Ameriky a Austrálie.“

2) „Už se do ČR dostaly dva nebo tři řetězce center a došlo ke zkvalitnění služeb na úroveň,

která je běžná v západních státech, ale vzhledem k ekonomické úrovni v ČR (lidi na to 

nemají peníze) nejsou tato centra tak zisková.Nicméně kvalita manažerů,kteří působí na trhu 

wellness fitness je minimálně srovnatelná neli vyšší než v zahraničí. U nás bohužel ti 

manažeři, kteří tomu svému oboru opravdu rozumí se potýkají s problémem nedostatku 

peněz. Naopak lidi, kteří ty prachy mají, tomu nerozumí a pak vznikají často designově 



pěkná centra, ale funkčně nepoužitelná (viz club Park holiday).“

3) „Co se týká kvality lidské ano,ale technologické ne (technologie,vybavení,architektura). 

Podíváme-li se na to lokálně v rámci ČR platí: Čím silnější ekonomicky region, tím je ta 

technická kvalita lepší, hlavně oblast vybavení. Třeba Olomouc, zde je jedno nádherný 

fitnes,pak tři průměrné a pak další, kterí jsou zařízené podle toho jak na to měli finanční 

prostředky. Hlavně třeba do Prahy se dostaly zahraniční firmy-Holmes Place, First fitness a 

Pure fitness, kteří tu kvalitu zvedly.“

4) „Toto je pro mě opravdu obtížná otázka, neboť nejsem specialista přes propagaci, ale přes 

vnitřní chod komplexu. Můžu jen říci, že marketing fitness podle mého názoru u nás není 

dělaný dobře, neboť většina firem marketing dělá přes slevy. Třeba u nás (Fitness club Olgy 

Šípkové) jede marketing přes slevomaty, ale zase na druhou stranu česká natura není 

schopna marketing západních zemí akceptovat. Bohužel 90% fitek jede celý marketing na 

tom, že dají zákazníkovi slevu. Zákazník, ale není ochoten platit. U nás je naprosto běžný, 

že lidi jsou ochotni dát desetitisíce za opravu auta, ale za péči o tělo nejsou schopni dát 

500Kč. U nás toto nikomu nedochází.“

5) „Za posledních 15 let jedno z nejlepších v oblasti fitness je TRX. Je to nejkomplexnější 

cvičení, které dokáže lidi dostat do stavu naprostého ovládání sebe sama. Jedná se o logický 

přístup k cvičení. Pro oblast wellness je novinkou třeba kryolipolýza, kterou zde nabízíme a 

je o ní obrovský zájem. Nejsem si ale jistý, jestli to opravdu funguje. Je to v podstatě lokální 

podchlazení, které by mělo narušovat strukturu tukové buňky, které enzymy v těle likvidují 

jakožto buňky mrtvé. V podstatě je to liposukce.“

6) „Český člověk bude hledat tisíce obklik, aby se nemusel hýbat (viz. krabičkové diety). 

Typický český člověk je bohužel líný a místo toho, aby si koupil permanentku do 

sportovního komplexu, tak si raději zaplatí nějakou redukční proceduru. Navíc jak jsem již 

řekl, má dojem, že i kvalitní věc, může mít za málo peněz a není ochoten za ni platit.“

7) „Jak jsme právě řekl: Jednoznačně český zákazník reaguje na snížení ceny, takže se na jednu 

stranu nedivím, že některá centra ikdyž by nechtěla, jsou nucena ceny snižovat a tím se mění 

i celkový pohled na kvality jejich služeb.“

8) „Každé fitko by mělo co pět let projít novou inovací. Je to ale nesmírně finančně náročné, a 

proto to nikdo v ČR nedělá. Ale třeba v zahraničí se to děje. Třeba fitness, která jedou na 

členství to obmněňují. Co se týče školení lektorů, všichni by měli, alespoň jednou za dva až 

tři roky absolvovat kurzy, které jim nejen poskytnou nové informace, ale i připomenou to co 

dělávali a dnes opomíjí. Každý trenér by měl mít znalosti anatomie, fyziologie a mechaniky 

těla.“

9) „Dle mého názoru je to opravdu důležitý, neboť to dodává osobitost, image a  určuje to jaký 



zákazníky by ten komplex měl oslovovat. Bude-li se fitness jmenovat Buldog, tak by měl 

mít i odpovídající image a je jasné, že tam nebude chodit smetánka, ale s prominutím 

nabouchaní chlapi do posilovny.“

10)„Hygiena je opravdu podstatná,  je to základ a odráží tu úroveň wellness. Bazén je něco 

mezi relaxačním prvkem a zároveň cvičební metodou, proto to je pro lidi něco jako, že se 

jdou jenom vyplavat. Stačí klidně i malý bazén. Skupinová cvičení jsou jednu dobu trendem 

a jednu zase o ně zájem upadá,záleží na druhu cvičení. Každý to dnes bagatelizuje a vidí v 

tom pouze aerobik. V současné době jsou na vrcholu cvičení na bázi body and mind (pilates,

joga).“

11)„Určitě by něco vzniknout mělo a měla by to udělat opravdu skupina lidí, která tomu 

rozumí. Měl by se ten standard udělat na vybavení, služby a schopnosti personálu, kde je to 

však opravdu obtížné. V personálu je potenciál a ten tvoří i tu cenu služby (viz hvězdičky 

Michelin, které hodnotí restaurace-třeba u nás v ČR jsou jen dvě restaurace s tímto 

ohodnocením).“

Zdroj: Tužová (2012)

Příloha č. 3 – Odpovědi Mgr. Nešpora na otázky interview

1) „V perspektivní vývoj věřím, neboť trendem moderní společnosti je stále větší tendence k 

sedavému zaměstnání, stále více lidí se vzhlíží ve sféře marketingu, managementu, 

administrativní sféře a tím pádem na jakoukoliv pohybovou aktivitu zůstává pouze volný 

čas. V dřívější době se pohybová aktivita uskutečňovala již v době práce, přirozený pohyb 

byl součástí práce. Dnes tomu tak není a lidé trpí civilizačními chorobami a pohybovým 

disbalancím. Nedostatek pohybové aktivity souvisí i s nedostatkem efektivní regenerace 

organismu. A právě v tomto bodě má své zastoupení wellness, které pro mě představuje 

ideální způsob regenerace organismu a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. 

Domnívám se, že budoucnost tkví v kvalitním propojení služeb fitness a wellness. Z toho 

důvodu nevěřím podnikům, které poskytují pouze fitness nebo pouze wellness, jako je BBC 

apod. Největší důvěru vkládám v privátní, menší podniky, které budou nabízet pohodovou 

rodinnou atmosféru.“

2) „Ano. Každá země má určité specifika a lidi mají určité požadavky. Podle mě třeba lidi ve 

Finsku očekávají něco jiného než lidi v České republice. Nelze srovnávat wellness ve 

Finsku a wellness u nás v České republice.“

3) „Ano, myslím si, že konkurence je dostatečná a zároveň si myslím, že se ta konkurence bude 

stále více a více selektovat z pohledu požadavků a trendů ve společnosti. Např. v dřívější 



době bylo BBC považováno za úplný top a v dnešní době lidi více preferují privátnější 

cluby. Domnívám se, že v budoucnu nastane situace, kdy i pojem fitness se bude dělit na 

dvě sféry. První sférou bude funkční fitness, které bude orientované na lidi, kteří chtějí cvičit 

pouze pro zdraví a na fitness v té podobě, jak ho známé dnes –činky,stroje,image.“

4) „Pravděpodobně ano, pokud ne tak by krachovaly a za poslední dobu neznám žádné, které 

by zkrachovalo. A nebo je poptávka tak velká, že i se špatně zvoleným marketingem se ty 

cluby uživí.“

5) „V rámci fitness se mi líbí funkční trénink, např. TRX, který považuji za naprostý zlom a v 

rámci wellness se mi líbí tendence nabízet klientovi opravdu komplexní wellness, což není 

novinka ve smyslu služby, ale jedná se o nový přístup ve smyslu toho, že standardem se 

stává nyní nejen sauna, ale i pára a výřivka.“

6) „Určitě a jsem si jistý, že se bude stále zvětšovat.“

7) „Podle mě reagují přirozeně. Myslím si, že český zákazník si začíná stále více a více 

uvědomovat svou pozici na trhu a proto je stále více důležité v rámci vedení podniku volit 

správné marketingové nástroje. Co se týče kvality a ceny je zde velký rozdíl v rámci 

společenských vrstev. Pro střední a vyšší třídu je důležitá prestiž a kvalita, pro nižší vrstvu 

cena.“

8) „Myslím si, že to gró zůstává už dlouhou dobu stejné, žádná podstatná změna nepřišla. 

Všechny tyto novinky co jsou na trhu jsou pouze chvilkové záležitosti. Nejzásadnější změnu 

spatřuji snad jen v přístupu ke klientovi. Také s emi líbí stále větší vytíženost osobních 

trenérů, což je velmi markantní zejména v dnešní době.“

9) „Myslím si, že by to mohla být jedna z těch převratných novinek do budoucna a to ve 

smyslu ve spojení exteriéru a interiéru, využití prvků přírody ve spojení s high tech 

technologiemi, které budou umožňovat klientovi prožít velice specifický zážitek a to nejen 

pocitový, ale i vjemový.“

10)„Naprosto souhlasím.“

11)„Domnívám se, že vytvořit něco jako standardy v tomto stále se rozvíjejícím se sektoru by 

bylo velmi obtížné a svým způsobem by mohlo být i zkreslující, tedy neobjektivní. Myslím 

si, že každý klient si určuje sám svoje vlastní standardy, které jsou pro něho rozhodující a 

podle nich se sám řídí. Nevěřím tomu, že by jakákoliv obecná směrnice dokázala klienta 

přesvědčit, že danný club je pro něj lepší než ten, ve kterém se sám dobře cítí.“

Zdroj: Tužová (2012)



Příloha č. 4 – Předkládané obrázky k interview

          

Zdroj: Server Seznam.cz

Příloha č. 5 – Porozumění chování spotřebitelů

Zdroj: Kotler (2007)



Příloha č. 6 – Zásady vybavení fitnesscentra II.

Zdroj: časopis Muscle and fitness



Příloha č. 7- Zásady vybavení fitnesscentra III.

Zdroj: časopis Muscle and fitness



Příloha č. 8 – Roční analýza měsíčních nákladů

Zdroj: Tužová (2012)






