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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit řádně propracovaný marketingový plán 

pro nově vznikající firmu DancEvent, s.r.o. tak, aby společnost ve svých počátcích 

překonávala co nejméně překážek a její cesta k úspěchu byla co nejsnazší.  

Smyslem této nově vznikající firmy je rozšířit taneční techniku dálného východu 

kathak do povědomí české populace, a to organizováním společenských událostí 

s tanečním vystoupením, samostatných tanečních vystoupení a tanečních lekcí.  

 

The main goal of my bachelor thesis is focused on preparing a carefully worked-

out marketing plan for new establishing company called DancEvent s.r.o. The 

marketing plan is going to help a new company with its first steps, managing barriers 

and simply try to make the beginning process as easy as possible.   

Key mission of this new establishing company is the extension of Far East dance 

style called kathak in to the awareness of Czech population through organization of 

social events including dance performances, separate dance performances and dance 

lessons.  

 

Klíčová slova 

Marketing, marketingový plán, marketingový mix, konkurence, SWOT analýza 

 

Key words 

Marketing, Marketing plan, marketing mix, competition, SWOT analyze 
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1. ÚVOD 

V dnešní době je možné svobodně si zvolit povolání a rozhodnout se zda 

vstoupit do svazku zaměstnanec – zaměstnavatel nebo si založit soukromou společnost 

a stát se vlastním pánem. Soukromé podnikání má mnoho výhod jako je možnost 

rozhodování o tom jaké služby bude podnikatel poskytovat nebo jaké statky vyrábět, s 

kým bude spolupracovat, jakého zisku by společnost měla dosáhnout a mnoho dalších. 

Na druhé straně stojí ale nevýhody jako nejisté postavení na trhu, vlastní iniciativa a 

finanční zajištění v začátcích, vysoká míra zodpovědnosti a osobního angažování. Na 

každém jednotlivci s nápadem pro podnikání je porovnat klady a zápory s tímto 

rozhodnutím spojené. Ve skutečnosti jen malá část z podnikatelských plánů vzejde v 

realizaci a ještě menší část v úspěch. 

Úspěch ekonomického subjektu je podmíněn neustálým pozorováním a 

analyzováním současného stavu společnosti a zároveň snahou předpokládat a odhadovat 

vývoj budoucí. Podniky musejí důkladně sledovat trendy na trhu, na kterém působí a 

přizpůsobovat jim své strategie a plány. Mezi prvotní předpoklady úspěšnosti dále 

spadá originální nápad, počáteční kapitál, ale také řádně propracovaný prováděcí plán.  

V poslední době se rozvíjí forma marketingu orientovaného na zákazníka. Hlavní 

cíl je zaměřen na uspokojení potřeb našich zákazníků neboli řídíme se heslem „náš 

zákazník, náš pán“. Každý podnik si musí vymezit svou cílovou skupinu zákazníků a ty 

si nanejvýš hýčkat. Jednotliví zákazníci mění své požadavky, preference s vývojovými 

trendy na trhu a plynoucím časem. Proto je důležité tyto změny sledovat a v co 

nejkratším čase se jim přizpůsobovat.     

Právě vynikající marketing je považován za jednu z hlavních složek podniku, se 

kterou se setkáváme každý den a je proto důležité, aby nebyl podnikateli opomíjen. 

Marketing je velice široký pojem, který se člení na řadu podkapitol. Zjednodušeně 

můžeme říci, že nám napomáhá k prodeji produktu na správném trhu, ve správný čas a 

za odpovídající cenu. Mezi jeho hlavní složky spadá mimo jiné také marketingové 

plánování, jehož výsledkem je marketingový plán. Marketingový plán je koordinační 

dokument, který byl vypracován marketingovými specialisty a slouží k realizaci 

marketingových strategií.  

Tato bakalářská práce se věnuje marketingovému plánu nově vznikající firmy 

DancEvent s.r.o., která se bude zabývat event managementem v oblasti služeb s taneční 
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tématikou. Plán nám stanoví na co bychom se měli konkrétně zaměřit a čemu se naopak 

vyvarovat. Dobře propracovaný marketingový plán je poloviční část úspěchu.  
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2. Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování marketingového plánu pro 

nově vznikající firmu DancEvent, s.r.o. tak, aby případné problémy, které by mohly 

nastat na jejím začátku, byly minimalizovány a její uvedení na trh byl co nejsnazší. 

 

Dílčí cíle a úkoly 

 Zpracování teoretických a metodologických východisek 

 Nastudování odborné literatury v oblasti marketingového plánu 

 Vytvoření řádně propracovaného marketingového plánu pro nově vznikající 

firmu 

 Vytyčení ideologií firmy DancEvent, s.r.o. 

 Řádně vypracovaný marketingový mix nabídky služeb společnosti DancEvent, 

s.r.o. 

 Vymezení nejbližšího okruhu konkurenčních firem   

 Odhalení slabých a silných stránek společnosti, vytyčení příležitostí a hrozeb pro 

společnost 

 Vyčíslení počátečního rozpočtu 

 Osvojení si znalostí z oblasti marketingu 
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3. Teoretická a metodologická východiska  

V této části bakalářské práce zpracovávám teoretická a metodologická 

východiska, která následně použiji v praktické části na konkrétních případech.  

Není-li uvedeno jinak, pak všechny údaje v kapitole 3. Teoretická a 

metodologická východiska pocházejí z těchto zdrojů: ČÁSLAVOVÁ, Eva. 

Management a marketing sportu, KOTLER, P. Marketing management, KOTLER, P., 

Marketing podle Kotlera, KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing, KOTLER, P.; 

WONG, V., Moderní marketing, KRAFT, J. Ekonomie I.,  

3.1. Marketing (vymezení pojmu) 

Nejdříve bychom si měli vymezit pojem marketing. Co vlastně znamená, když 

se řekne marketing? Co všechno marketing zahrnuje? Většina lidí asi není schopná tyto 

otázky správně zodpovědět. Pro mnoho lidí je nejčastější asociací marketingu reklama. 

Ačkoli reklama opravdu spadá do jedné ze složek marketingu, rozhodně bychom ji 

neměli považovat za jeho synonymum. 

Zatímco dříve byl marketing chápán jako „schopnost prodat“, v dnešní době je 

marketing především o uspokojování potřeb zákazníka. Představuje úkol pro skupinu 

manažerů, kteří se snaží o vypracování co nejlepšího plánu dané společnosti, produktu 

nebo výrobku, který by vedl k co největšímu uspokojení zákazníků a zároveň co 

nejvyšší ziskovosti. Marketing vzniká ještě dříve, než je produkt na trhu, častokrát nežli 

je produkt vůbec vyroben. Funguje po celou dobu živnosti produktu, snaží se pečovat o 

své stálé zákazníky, udržet si je pomocí vylepšování stávajících výrobků a zároveň, a to 

především, přilákat zákazníky nové. 

„Cílem marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je znát a chápat 

zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně odpovídala a prodávala se 

sama.“ 1 Je tedy důležité, aby marketingový specialista správně odhadl potřeby cílové 

skupiny, pak je schopen vytvořit hodnotný produkt, který nebude složité prodat, pakliže 

bude daný produkt správně propagovat a distribuovat.  

 

 

                                                 
1  KOTLER, P.; WONG, V. Moderní marketing. 2007. str. 38  
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Philip Kotler ve své knize definuje marketing takto:  

„Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci 

a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“2 

3.2 Strategické plánování 

„Nedokážete-li plánovat, plánujete svůj neúspěch.“3 

Důkladný proces plánování je polovičním základem úspěchu firmy. Plánování 

pomáhá manažerům uvažovat systematicky o minulosti, přítomnosti i budoucnosti 

firmy. Přiměje nás k přesnějšímu formulování našich cílů, vede k lepší koordinaci 

činností uvnitř firmy a poskytuje přesnější údaje pro následnou kontrolu. Napomáhá 

nám předpokládat budoucí změny na trhu a reagovat na ně včas.  Firma se tedy do jisté 

míry může připravit na to, co ji čeká. 

Společnosti obvykle připravují roční plány, dlouhodobé plány a strategické 

plány. Roční plány se vztahují k jejich druhu podnikání a naznačují, jak by se měly 

firmy v daném oboru udržet i nadále či si svou pozici zlepšit. Naopak strategické 

plánování se zabývá příležitostmi, které nám poskytuje stále se měnící prostředí. 

Strategické plánování: 

„Proces tvorby a realizace firemní strategie, která vychází z podnikových cílů a 

možností a zohledňuje měnící se marketingové´příležitosti; podstatou je stanovení 

jasného poslání firmy, stanovení hlavních firemních cílů, určení nosných 

podnikatelských aktivit (firemního portfolia) a koordinace dílčích strategií na operativní 

úrovní řízení.“4  

 

 

 

 

                                                 
2  KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 30 
3  KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. 2004, str. 80 
4  KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 81 
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3.3 Marketingový plán 

Marketingový plán je dokument, který byl vypracován marketingovými 

specialisty a zahrnuje řadu samostatných plánů, jelikož různé třídy výrobků mohou čelit 

značně odlišným okolnostem. 

Plány jsou výsledkem týmové spolupráce a ukazují nám, jak firma plánuje 

dosáhnout svých tržních cílů. Je to jeden z nejdůležitějších výsledků marketingového 

procesu. 

„Jednoduše se dá říci, že úspěch provozu zařízení spočívá na dobře postavené 

nabídce pro zákazníka, takticky dojednané cenové politice, vybavení zařízení, v 

informovanosti zákazníků prostřednictvím nástrojů propagace, v personálu jak odborně 

kvalifikovaném, tak i úspěšně komunikujícím se zákazníky.“5  

Vzhledem k tomu, že se jedná o plán, měli bychom se držet určitých bodů neboli 

postupu. Philip Kotler ve své knize Moderní marketing vytyčuje jednotlivé body 

marketingového plánu v tabulce, která je níže uvedena.   

Tabulka 1: Obsah marketingového plánu 

Executive summary Nabízí stručný přehled plánu pro podnikové vedení. 

Současná marketingová situace Marketingový audit, který připravuje podklady týkající se trhu, 

produktu, konkurence a distribuce. 

Analýza SWOT  Určuje hlavní silné a slabé stránky společnosti a také hlavní 

příležitosti hrozby, jimž musí produkt čelit. 

Cíle a problémy Stanovují cíle společnosti v oblasti tržeb, tržního podílu a zisku a 

identifikují problémy, které budou mít na dosažení těchto cílů vliv. 

Marketingové strategie Předkládá široký marketingový přístup, který bude použit k 

dosažení cílů plánu. 

Programy činnosti  Určují, co se bude dělat, kdo to udělá, kdy to bude provedeno a 

kolik to bude stát.  

Rozpočty Očekávaný výkaz zisků a ztrát vycházející z předpokládaných 

finančních výsledků plánu.  

Kontrolní mechanizmy Zajišťují sledování postupu plnění plánu. 

Zdroj: Kotler, P., Moderní marketing, 2007, str. 109 

                                                 
5  ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 2009. str. 144 
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3.4 Marketing služeb 

„Z pohledu marketingu můžeme vyjádřit služby čtyřmi charakteristikami tj. 

nehmotná povaha (není možné si služby před nákupem prohlédnout), nedělitelnost (jsou 

přímo spojeny s jejich poskytovateli), rozmanitost kvality (závisí na tom, kdo a jakým 

způsobem službu poskytuje) a poslední pomíjivost služby (služby nemůžeme skladovat 

pro následný prodej či užití).“ 6   

Nehmotná povaha služby vyvolává u zákazníků mnohdy velké nejistoty, proto je 

nezbytné nehmotné povahy omezit a doplnit je hmotnými produkty. Zákazníci jsou naše 

priorita, soustředíme se tedy na vytvoření co nejvyšší hodnoty pro zákazníky a to za co 

nejnižších nákladů. Velice důležitá je interakce mezi zákazníkem a zaměstnancem. Ta 

by měla být efektivní, což závisí na kvalifikaci a dovednostech daného zaměstnance. 

Z hlediska marketingu služeb je pro firmy důležitý nejenom externí marketing, ale také 

interní marketing, který definuje Philip Kotler ve své knize Marketing takto: 

„Firmy, které poskytují služby, musejí zvlášť dobře vyškolit a motivovat své 

zaměstnance, kteří přijdou do styku se zákazníky. Všchni musejní pracovat jako tým, 

jehož cílem je spokojenost zákazníků. Je zapotřebí, aby každý zaměstnanec firmy byl 

orientován na zákazníka.“7  

Dále musíme dbát také na interaktivní marketing, který se zaobírá schopnostmi 

zaměstnanců při obsluhování klienta. Klade tedy velký důraz na kontakt se zákazníky 

během prodeje a využití služby.  

 Specifický pro marketing služeb je dále marketingový mix služeb. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 421 
7  KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 423 
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3.4.1 Marketingový mix (4P) 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě 

umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“8 „McCarthy roztřídil 

tyto nástroje do čtyř skupin nazývaných čtyři P: produkt (product), cena (price), 

propagace (promotion), místo (place).“9 

Marketingový mix se skládá ze všeho, čím je firma schopna ovlivnit poptávku 

po svém produktu.  

Tabulka 2: Marketingový mix (4P) 

 

Zdroj: Kotler, P., Marketing podle Kotlera, 2000, str. 114  

Produkt 

Produkt (product) je ústředním bodem marketingového mixu. Na základě druhu 

produktu, je volena marketingová strategie. Pod pojmem produkt je zahrnut nejen 

samotný hmotný či nehmotný výrobek, ale také způsob, jakým je nabízen a prodáván. 

Zákazník hledá funkci a užitek produktu vzhledem ke svým potřebám a požadavkům.  

                                                 
8  KOTLER, P. Moderní Marketing. 1995. str. 105 
9  KOTLER, P. Marketing management. 2001. str. 32 
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Iveta Horáková definuje produkt takto: „Produktem rozumíme hmotný i 

nehmotný statek, jenž je předmětem zájmu určité skupiny osob či organizací. 

Produktem je tedy výrobek, služby, myšlenka, volební program atd. V marketingu je 

produkt pojímán šířeji než v běžném životě. Tímto termínem se označuje celková 

nabídka zákazníkovi, tedy nejen zboží nebo služby samy o sobě, ale také další 

abstraktní nebo symbolické skutečnosti, jako prestiž výrobce či prodejce, obchodní 

značka, kultura prodeje a další. Návrh, vývoj a zavádění spotřebitelsky atraktivního 

produktu jsou podstatnou součástí moderního marketingu.“10 

Cena 

Cena (price) je chápána ve smyslu nákladů kupujícího a zásadním způsobem tedy 

ovlivňuje chování zákazníka při nákupu. Cena zahrnuje slevy (psychologické působení 

na zákazníka), termíny platby, splátky, náklady na servis atd. Je úzce propojena s 

druhem produktu, který společnost nabízí. Je jediným prvkem marketingového mixu, 

který přináší zisk. Cena je povětšinou stanovena na základě informací o průběhu 

poptávky, nákladech, cenách ostatních konkurentů a o jedinečnosti produktu.  

Propagace 

„Propagace (promotion) zajišťuje bezprostřední tok informací mezi výrobcem 

zboží a služeb a potenciálním spotřebitelem s cílem prosazovat své marketingové 

záměry na určeném trhu.“11 Propagace zahrnuje čtyři základní činnosti: reklamu, 

publicitu, opatření na podporu prodeje a osobní prodej. Tyto aktivity jsou společně 

nazývány propagační mix. 

Místo 

Místo (place) bývá chápáno též jako distribuce. Jedná se o zajištění cesty 

produktu k zákazníkovi. Účastník trhu musí vymyslet strategický plán na distribuci s 

ohledem na náklady, specifičnost produktu, hustotu distribuční sítě atd. Základní 

kriterium při určování distribučních cest představuje skutečnost, zdali se jedná o 

hmotný či nehmotný výrobek.  

                                                 

10  HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi., 1992. str. 25 
11  KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. 2006, str. 38 
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Výše popsané čtyři části (4P) marketingového mixu popisují ve svých pracích 

různí autoři. V novějších pracích se často setkáváme s konceptem doplněným o několik 

dalších P. Např. Philip Kotler přidává ke 4P další 3P - lidé (people), proces (process), 

prezentace (presentation). Z globálního pohledu na marketing hrají dále důležitou roli 

politika a veřejné mínění. 

Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny proměnné tak, aby byla 

zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny firemní marketingové cíle. 

Je nutné poznamenat, že 4P představují pohled prodejce na marketingový mix pro 

ovlivnění kupujícího. Z pohledu zákazníka by měl každý marketingový nástroj 

zahrnovat zákaznické výhody. Philip Kotler ve své knize Moderní marketing navrhl, 

aby se společnosti dívaly na 4P jako na zákaznické 4C, tedy ne z pohledu prodávajícího, 

ale kupujícího. Díky tomu pak zjišťujeme, že zákazník požaduje vysokou hodnotu za 

nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci.  

Tabulka 3:  Složky marketingového mixu: 4P a 4C 

4P 4C 

produkt 

Potřeby a přání zákazníka (customer needs 

and wants) 

cena 

Náklady, na straně zákazníka (cost to the 

costumer) 

distribuce Dostupnost (convenience) 

propagace Komunikace (communication) 

Zdroj: Kotler, P., Moderní Marketing, 2007, str. 71  

Dříve než může být marketingový mix použit, je nutno vyřešit strategické 

problémy: 

 segmentaci (Segmentation), 

 zacílení (Targeting), 

 umístění / pozicování (Positioning). 
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3.4.2 Segmentace, targeting a positioning – nástroje pro získání konkurenční 

výhody 

V této části si přiblížíme strategie marketingového rozhodování tj. segmentace, 

targeting a positioning, a dále se seznámíme s taktickými marketingovými nástroji, 

které nám napomůžou k realizaci daných strategií.  

Segmentace (segmentation) 

Každý zákazník má jiné potřeby a nákupní zvyklosti, proto je důležité rozčlenění 

trhu podle daných potřeb našich zákazníků, chceme-li jich získat co nejvíce. Je tedy 

potřeba tzv. segmentace trhu. „Segmentace trhu představuje rozčlenění trhu do 

homogenních skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a 

nákupním chováním, je možné na ně působit modifikovaným marketingovým 

mixem.“12 

Tato strategie nabírá na důležitosti současně s velikostí společnosti. Pro nás 

jakožto nově vznikající podnik, s prvotním nabízeným produktem, nebude až tak 

důležitá.  

Zacílení (Targeting) 

Poté, co jsme provedli segmentaci trhu, je důležité vybrat ty segmenty, na které se 

chceme zaměřit neboli provést tzv. targeting – zacílení trhu. „Targeting je proces 

vyhodnocování atraktivity jednotlivých segmentů a výběr jednoho čí více cílových 

segmentů.“13 

Umístění (Positioning) 

Nakonec s ohledem na konkurenci vyjádříme postavení značky na trhu pomocí 

tzv. positioning – umístění. „Tj. vymezuje produkt vůči konkurenci a v myslích cílové 

skupiny spotřebitelů – jde o zaujetí žádoucí pozice na trhu; musí být jasný a odlišovat 

produkt od ostatních produktů nabízených na trhu.“14 

 

                                                 
12  KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 325 
13  KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 326 
14  KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 326 



 19

3.4.3 Marketingový mix pro služby (3P) 

Nejdříve bychom si měli připomenout význam slova produkt, a ten doplnit o 

výraz služba. Philip Kotler ve své knize Marketing popisuje produkt jako „Veškeré 

výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, organizace, informace a myšlenky, tj. 

vše, co se může stát předmětem směny použití, či spotřeby, co může uspokojit potřeby a 

přání.“15 Složka služeb v nabídce naší firmy převažuje. „Služby mají obvykle 

nehmotnou povahu; jsou uskutečňovány formou určitých činností či užitků, díky nim 

příjemce nebo nabyvatel získává určitou výhodu.“16 

V kapitole 3.4.1 jsem již zmínila základní marketingový mix 4P: produkt, cena, 

propagace a distribuce. V případě služeb je nutné tento základ rozšířit o další 3P tj. 

personál (people), proces (process) a mentální evidence (physical evidence).  

Personál 

 „ Tento nástroj zahrnuje řadu kvalitativních vlastností zaměstnance, které tvoří 

tzv. měkkou kvalitu podniku.“17 Zákazník zde hodnotí, jak se personál chová. Jak na 

nás subjektivně působí vystupování jednotlivých zaměstnanců. Hodnotíme znalosti, 

schopnost vyjadřování, reprezentativnost, vlídnost k zákazníkovi aj. 

Proces 

V rámci procesu zákazník hodnotí poskytované pohodlí při koupi produktu či při 

provádění zaplacených služeb. Hodnotíme rychlost obsluhy - dobu čekání atd.  

Prezentace 

  Zákazník zde vnímá společnost jako celek, soustředí se na celkovou 

prezentaci jako je úroveň vybavení, čistota, komfort nebo třeba panující atmosféra na 

pracovišti. Jedná se o jeden z  rozhodujících momentů, zdali se zákazník vrátí nebo 

příště upřednostní konkurenční firmu. 

 

                                                 
15  KOTLER, P; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 382 
16  KOTLER, P; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 382 
17   ČÁSLAVOVÁ, E., Management a marketing sportu. 2009. str. 112 
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3.5 Analýza konkurence 

„Konkurencí se rozumí všechny subjekty na straně nabídky, jež mají totožný 

zájem získat přízeň určité skupiny zákazníků, o niž usiluje i naše firma s cílem prodat 

jim své zboží.“18 

3.5.1 Základní pojetí  

Konkurence tedy zahrnuje veškeré skutečné nebo potenciální nabídky, o kterých 

může zákazník při svém kupním rozhodování uvažovat. Podle stupně nahraditelnosti 

můžeme rozlišit čtyři stupně konkurence. 

 Konkurence značek: vzniká tehdy, jestliže firma za své konkurenty považuje 

společnosti, které nabízejí svým zákazníkům podobné výrobky a služby za podobné 

ceny. (Př. Volkswagen bude za své konkurenty považovat výrobce automobilů 

střední třídy jako např. Toyota či Honda.) 

  Konkurence formy: vzniká tehdy, jestliže firma za své konkurenty považuje 

výrobce stejné třídy výrobků. (Př. Volkswagen bude považovat za své konkurenty 

nejen výrobce automobilů, ale také motocyklů atd.) 

 Konkurence rodu: je charakteristická tím, že firma považuje za své konkurenty 

všechny, které s ní soupeří o zákazníkovy peníze. (Př. Volkswagen bude za své 

konkurenty považovat i výrobce např. spotřebního zboží.) 

 Odvětvová konkurence: vzniká tehdy, jestliže firma považuje za své konkurenty 

výrobce stejné třídy výrobků. (Př. Volkswagen bude za své konkurenty považovat 

všechny výrobce automobilů.)  

3.5.2 Boj s konkurencí 

Michael Porter identifikoval pět sil, které ovlivňují dlouhodobou ziskovou 

přitažlivost trhu nebo tržního segmentu. Mezi tyto síly patří: odvětvoví konkurenti, 

potenciální uchazeči, substituční produkty, zákazníci a dodavatelé. Firmy vyrábí své 

produkty v zemích, kde jsou výrobní náklady mnohem menší. To jim umožňuje 

distribuovat na trh velké množství výrobků, z čehož pak vznikají tzv. marketingové 

                                                 
18  SVATOŠ, M., a kol. Zahraniční obchod. Teorie a praxe. 2009. str. 156 
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války. Proto by se firmy měly soustředit nejenom na své zákazníky, ale také by měly 

věnovat velkou pozornost konkurenci kolem sebe.  

3.5.3 Identifikace konkurence 

Ne v každém případě firma snadno rozpozná konkurenta. Často se setkáváme s 

tzv. konkurenční krátkozrakostí. Firmy se zaměří především na známé, viditelné 

konkurenty, avšak pole potenciálních konkurentů je daleko širší. Firmy pak často bývají 

pohřbeny latentními konkurenty.  

V poslední době firmy ohrožuje stále více internet. Zdroj, kde zákazníci mohou 

zjistit velké množství informací zadarmo. Například nedávno firma Google vytvořila 

stránku Google books online19, kde je možné přečíst mnoho knížek, jak zadarmo, tak 

zároveň bez vynaložení energie na cestu do knihkupectví, tedy s úsporou času. Věřím, 

že nebude trvat dlouho a na internetu budou k dostání online téměř všechny knížky, na 

které si vzpomeneme. To uvítá především mladá generace, pro kterou je internet 

v dnešní době již mnohdy nepostradatelný. Na druhou stranu knihkupectví přijdou o 

velké množství zákazníku. Stejnou situaci můžeme pozorovat například u filmů nebo 

hudby.  

3.5.4 Odvětvové pojetí konkurence 

„Odvětví je skupina firem, nabízejících výrobky nebo druhy výrobků, které jsou 

schopny se vzájemně nahrazovat.“20 

Důležitým východiskem pro identifikaci odvětví je informace, zdali je na trhu 

jeden nebo více prodejců, a nabízejí-li homogenní výrobky či vysoce diferenciované. 

Tyto charakteristiky nám umožňují identifikovat čtyři typy odvětví podle jejich struktur.  

Dokonalá konkurence je stav odvětví, kdy jsou všechny firmy ve stejném 

postavení. Mají stejný počet zákazníků, stejnou technologii, výrobky různých firem jsou 

identické a cena je dána tržně.  

„Většina trhů obsahuje vedle dokonale konkurenčních prvků významné momenty 

nedokonalé konkurence. Ta existuje vždy, když jednotliví prodávající mají alespoň 

                                                 
19   Knihy google [online]. 2011 [cit. 2011-08-19]. Google knihy. Dostupné z WWW: 

<http://books.google.com/>. 
20  KOTLER, P. Marketing management. 2001. str. 221 
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částečnou kontrolu nad tvorbou ceny produktů v odvětví, nebo se jejich produkce od 

ostatních odlišuje.“21 

Typy nedokonalé konkurence 

 Monopol představuje výhodu jednoho ekonomického subjektu na trhu. Typické 

pro odvětví, jako je např. telekomunikace, distribuce plynu a elektřiny.  

 Oligopol reprezentuje výhodu několika málo producentů na trhu. Typické 

například pro leteckou dopravu nebo automobilový průmysl.  

Nás bude především zajímat poslední varianta odvětví, do kterého mimo jiné 

řádíme také fitness kluby.  

 Monopolistická konkurence nám udává mnoho diferencovaných producentů na 

trhu. Každý producent je schopen odlišit své nabídky od ostatních úplně nebo 

částečně. Výrobky tedy nejsou identické (např. holicí strojek, kdy jedna firma 

vyrábí rotační, druhá vibrační – vždy pro část zákazníků), což dává prodejci 

možnost ovlivnit jejich cenu. Monopolistická konkurence je tržní strukturou 

nejvíce připomínající dokonalou konkurenci. 

3.5.5 Analýza konkurentů 

K identifikaci širší skupiny konkurentů, je důležité zaměřit se na firmy, které 

uspokojují stejnou potřebu. V případě tanečního centra, které si klade za cíle estetiku, 

zlepšení držení těla, zkrátka upevnění zdraví, bychom měli brát v potaz např. taneční 

sály, sportovní kluby nebo posilující stroje určené pro domácí potřebu. Identifikujeme-li 

naše konkurenty, je důležité také analyzovat jejich strategie, cíle, silné a slabé stránky. 

Strategie 

Firmy, které využívají na stejném trhu obdobných strategií, se nazývají 

strategická skupina. Hlavními hledisky při rozdělování do skupin jsou jakost produkce a 

vertikální integrace. Firma by měla strategie konkurence nepřetržitě sledovat. Silní 

konkurenti jsou schopni během času své strategie měnit.  

 

                                                 
21  KRAFT, J. Ekonomie I. 2007. str. 158 
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Cíle 

V této části by si firmy měly pokládat otázky: Čeho chtějí jednotliví konkurenti 

na trhu dosáhnout? Podle čeho se řídí chování konkurentů? Měly by vycházet 

z předpokladu, že každý konkurent chce dosáhnout co největšího zisku.  

Cíle firem jsou určovány mnoha faktory, jako jsou třeba velikost firmy, finanční 

situace firmy, úroveň managementu nebo historie firmy. Pakliže se nám podaří zjistit, 

jakou důležitost konkurent přisuzuje jakým cílům, můžeme se pokusit předvídat jeho 

budoucí reakce na trhu. 

Silné a slabé stránky  

„To zda firma dokáže uskutečnit své strategie a dosáhnout vytčených cílů, závisí 

na jejích zdrojích a schopnostech. Prvním krokem při identifikování silných a slabých 

stránek konkurenčních firem je shromáždění informací o jejich přednostech a 

nedostatcích. Podle poradenské firmy Arthur D. Liule existuje šest možných 

konkurenčních postavení firem na trhu:  

 Dominantní. Firma kontroluje chování všech konkurentů a má k dispozici široké 

spektrum potenciálních strategií. 

 Silné. Firma může podnikat nezávislé aktivity nezávisle na tom, jak se budou 

chovat její konkurenti.  

 Výhodné. Firma má možnost uplatnit své silné stránky a využít nadprůměrně 

příležitosti pro zlepšení své tržní pozice.  

 Udržitelné. Výkonnost firmy je stabilní a umožňuje udržovat její postavení na 

trhu. Šance na zlepšení pozice jsou však mizivé. Navíc musí stále doufat, že 

dominantní firma nebude chtít její postavení ohrozit.  

 Slabé. Výkonnost firmy je nedostatečná. Existují však možnosti na zlepšení za 

předpokladu, že zdokonalí styl svého podnikání. V opačném případě bude 

nucena trh opustit.  

 Neudržitelné. Výkonnost firmy je nedostatečná a neexistuje žádná možnost na 

zlepšení jejího postavení.“22 

                                                 
22  KOTLER, P. Marketing management. 2001. str. 226 
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3.6 SWOT analýza 

„Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současné strategie 

firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami 

nastávajícími v prostředí.“23 

Philip Kotler ve své knize Marketing management popisuj SWOT analýzu takto: 

„kompletní hodnocení slabých a silných stránek firmy spolu s hodnocením příležitostí a 

hrozeb.„24 Sestává původně z dvou analýz, a to analýzy SW (analýza silných a slabých 

stránek) a analýzy OT (analýza příležitostí a hrozeb).  

3.6.1 Analýza vnějšího prostředí (analýza příležitostí a hrozeb) 

„Firma musí sledovat rozhodující síly makroprostředí (demografické, 

ekonomické, technologické, politické, legislativní, sociální a kulturní), které ovlivňují 

zisky z jejího podnikání. Obchodní jednotka potřebuje rovněž vytvořit marketingový 

zpravodajský systém pro sledování a vyhodnocování důležitých trendů.  

Marketingovou příležitostí je oblast zákaznických potřeb, jejichž uspokojováním 

může firma profitovat.  

Hrozba prostředí je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového trendu ve 

vnějším prostředí, která by mohla, v případě absence účelných marketingových aktivit 

vést k ohrožení prodeje nebo zisku.“25 

3.6.2 Analýza vnitřního prostředí (silných a slabých stránek) 

„Silné a slabé stránky se určují podle vnitropodnikových analýz a hodnotících 

systémů. Při hodnocení silných a slabých stránek může být jako výchozí základna pro 

vyjádření určitého stavu použita klasifikace hodnotících kritérií podle nástrojů 

marketingového mixu 4 P. Jednotlivým kritériím je přisouzena určitá váha a dále jsou 

kritéria vyhodnocena pomocí škálování.“26 

 

                                                 
23  JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008, str. 103 
24  KOTLER, P. Marketing management. 2001. str. 90 
25  KOTLER, P. Marketing management. 2001. str. 91 
26  JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008, str. 103 
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4. Podnikání, podnikatel, podnik 

Dříve než začneme podnikat, měli bychom se seznámit se základními pojmy, jako 

jsou podnikání, podnikatel a podnik. 

 Není-li uvedeno jinak, pak všechny údaje v této kapitole pocházejí z Obchodního 

zákoníku.  

4.1 Podnikání  

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

4.2 Podnikatel 

Podnikatelem podle obchodního zákoníku je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.“27 

4.3 Podnik 

Setkáváme se s nejrůznějšími formami podnikání. Základní jednotku, v níž je 

realizovaná výroba nebo jsou poskytovány služby, nazýváme podnik. „Podnikem se pro 

účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 

účelu sloužit.“ 28 

                                                 
27  Business center [online]. 1998 [cit. 2011-08-19]. Obchodní zákoník. Dostupné z 

WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>.  
28  Business center [online]. 1998 [cit. 2011-08-19]. Obchodní zákoník. Dostupné z 

WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>. 
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Podnik může mít po právní stránce různou formu, která odpovídá charakteru 

výroby nebo služeb a požadavkům, resp. představám podnikatele.  Výběr právní formy 

podnikání tedy plně záleží na podnikateli.  

4.4 Právní formy podnikání v České Republice 

1) „Podnik jednotlivce 

2) Obchodní společnosti 

a. Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

b. Komanditní společnost (k.s.) 

c. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

d. Akciová společnost (a.s.) 

3) Další možné formy podnikání 

a. Družstvo 

b. Sdružení 

c. Tiché společenství“29 

4.4.1 Podnik jednotlivce 

Podnik jednotlivce zakládá fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění. 

Živnost je definována v živnostenském zákoně takto: „Soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených tímto zákonem.“ 30 

Živnostenský zákon rozděluje živnosti z hlediska odborné způsobilosti 

podnikatelů a dále z hlediska předmětu podnikaní.  

„Z hlediska průkazu odborné způsobilosti podnikatele na živnosti: 

1) živnosti ohlašovací – provozovány na základě ohlášení a jsou osvědčeny výpisem 

ze živnostenského rejstříku. 
                                                 
29  KRAFT, J. Ekonomie I. 2007. str. 45 
30 Business center [online]. 1998 [cit. 2011-08-19]. Obchodní zákoník. Dostupné z 

WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>. 
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a) Řemeslné – odborná způsobilost se dokazuje předložením buďto výučního 

listu nebo vysvědčením o maturitní zkoušce v oboru nebo diplomem 

v oboru či šestiletou praxí v oboru.  

b) Vázané – odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy v příloze č. 2 

živnostenského zákona, podmínkou je vždy čtyřletá praxe v oboru, např. 

masérské služby. 

c) Volné – podnikatel nepotřebuje žádnou odbornou způsobilost, př. 

velkoobchod a maloobchod. 

2) živnosti koncesované – živnosti jsou vykonávány na základě tzv. koncese 

(povolení), kterou uděluje živnostenský úřad. Jedná se např. o živnosti pro 

provozování pohřebních služeb, výrobu střeliva aj. 

Z hlediska předmětu podnikaní: 

1) živnost obchodní 

2) výrobní 

3) živnosti poskytující služby“31   

4.4.2 Obchodní společnosti 

V České Republice existují výše zmíněné 4 základní typy obchodních společností, 

které se dělí na kapitálové (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) a 

osobní (společnost s ručením omezeným a akciová společnost). 

4.4.2.1 Veřejná obchodní společnost – v.o.s. 

„Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby 

podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně 

celým svým majetkem.“32 

                                                 
31  SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 2007. str. 464 
32  Business center [online]. 1998 [cit. 2011-08-19]. Obchodní zákoník. Dostupné z 

WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>. 
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K založení v.o.s. je potřeba alespoň dvou společníků, přičemž výše vkladu není 

přesně vymezena. Společníci ručí veškerým svým majetkem a zdanění příjmů probíhá 

jako u podniku jednotlivce.   

4.4.2.2 Komanditní společnost – k.s. 

Komanditní společnost je na rozhranní kapitálových a osobních obchodních 

společností.  

„Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za 

závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním 

rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem 

(komplementáři).“33 

4.4.2.3 Akciová společnost  

„Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.“34 

Minimální výše základního kapitálu u společnosti s neveřejnou nabídkou akcií 

činí 2 000 000 Kč, u společnosti s veřejnou nabídkou akcí 20 000 000 Kč. Akciovou 

společnost může založit buďto jedna právnická osoba nebo minimálně dvě fyzické 

osoby. 

4.4.2.4 Společnost s ručením omezeným – s.r.o. 

Firma DancEvent vznikne jako společnost s ručením omezeným, proto tento typ 

právní formy podnikání v následujícím textu více přiblížím než formy v předešlé 

kapitole. 

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálových 

společností a současně nejčastěji vznikající formou podnikání v ČR. Její výhoda 

                                                 
33  Business center [online]. 1998 [cit. 2011-08-19]. Obchodní zákoník. Dostupné z 

WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>. 
34  Business center [online]. 1998 [cit. 2011-08-19]. Obchodní zákoník. Dostupné z 

WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>. 
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spočívá v omezeném ručení za závazky společnosti, relativně nízké hodnotě 

minimálního základního jmění a malé administrativní náročnosti. 

V obchodním zákoníku je definována jako společnost, jejíž základní kapitál je 

tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo 

zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku  

„Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Společnost s 

ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo 

jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může 

být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Společnost může 

mít nejvíce padesát společníků.“35 

Minimální počáteční vklad je stanoven ve výši 200 000 Kč. Každý společník se 

účastní na základním kapitálu jedním vkladem, který musí činit alespoň 20 000 Kč. 

Výše vkladů jednotlivých společníků může být rozdílná, ale celkový součet musí dát 

dohromady částku minimálního základního kapitálu společnosti. 

Základní kapitál se stává majetkem společnosti, která s ním běžně disponuje, např. 

nákup kancelářských potřeb, materiálu, platby na běžné účty atd. 

Obchodní firma musí ve svém názvu obsahovat označení „společnost s ručením 

omezeným“ nebo zkrácené „ s.r.o.“ Nesmí působit klamavě a nesmí být zaměnitelná 

s jinou společností. Pouze rozdílný dodatek označující právní formu podnikaní 

k odlišení nestačí. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním 

orgánem je jednatel nebo jednatelé. 

Společenská smlouva musí obsahovat  

a) název a sídlo společnosti 

b) určení společníků  

c) předmět podnikání  

d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu 

e) jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti 

f) jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje 

                                                 
35  Business center [online]. 1998 [cit. 2011-08-19]. Obchodní zákoník. Dostupné z 

WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>. 
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g) určení správce vkladu 

h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon. 

4.5 Postup při založení obchodní společnosti 

Založení podniku předchází důkladná příprava a posouzení všech možností a rizik 

s tímto spojených. Podnikatel se soustředí především na záměr, aby podnik v delším 

časovém horizontu byl úspěšný neboli ziskový. Vybírá také vhodnou právní formu 

podnikání, kdy se rozhoduje podle nároků na rychlost založení, rozsahu vlastního 

kapitálu, počtu zakladatelů, rizika apod. Pakliže podnikatel založí nový podnik, pak je 

oznámen vznik tohoto podniku v živnostenském rejstříku, popřípadě i v obchodním 

rejstříku. 

Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavírají zakladatelskou 

smlouvu. Zakládá-li společnost jeden zakladatel (může to být pouze právnická osoba), 

podepíše zakladatelskou listinu. Podpisy na smlouvách musí být úředně ověřeny.36 

4.6 Základní informace a poslání firmy  

Zakládáme-li si novou firmu, z hlediska marketingu musíme nejdříve určit 

podnikatelský záměr, smysl existence firmy a její poslání.  

Stanovení podnikatelské koncepce a poslání firmy 

Společnosti jsou zakládány za nějakým účelem, mají tedy určité poslání, které po 

čase nemusí být tak specifické jako na začátku. Firmy se rozrůstají, mění svůj sortiment, 

vstupují na nové trhy, dostávají nové a nové příležitosti, čímž se odchylují od svého 

původního poslání. Proto by si firma průběžně měla klást otázky: co je předmětem 

našeho podnikání, kdo je naší cílovou zákaznickou skupinou, v čem se lišíme od 

konkurence a co náš zákazník nejvíce oceňuje? Každá úspěšná firma si tyto otázky 

soustavně klade a pečlivě je zodpovídá po celou dobu svojí existence na trhu.  

„Poslání firmy je vysvětlení smyslu – účelu podnikání prohlášení o tom, čeho si 

firma přeje dosáhnout.“37 

                                                 
36  SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 2007. str. 464 
37  KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. 2006. str. 83 
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5. Marketingový plán pro firmu DancEvent, s.r.o.  

V praktické části mé bakalářské práce aplikuji výše zpracovaná teoretická 

východiska na nově vznikající firmu DancEvent, s.r.o. (dále jen DancEvent). Koncept 

této části mé bakalářské práce je vypracován podle teoretických východisek z kapitoly 

3.3 Marketingový plán.  

  Na začátek danou firmu představím. Jako hlavní část detailně rozepíši 

marketingový mix 4P, na jehož základě pak analyzuji konkurenci. Rozšířený 

marketingový mix 3P, zde neaplikuju, vzhledem k tomu, že společnost je teprve na 

svém začátku. Nemůžeme rozebírat prezentaci zaměstnanců apod. Avšak do budoucna, 

neboli po zavedení firmy na trh, je tato druhá část marketingového mixu, o které se 

zmiňuji v kapitole 3.4.3 Marketingový mix (3P), velice důležitá. Proto je nutné se 

s teorií seznámit už na samém počátku. Nakonec provedu SWOT analýzu a vymezím 

počáteční rozpočet.  

5.1 Charakteristika společnosti a její postavení na trhu 

Nově vznikající společnost DancEvent se bude zabývat event management 

v oblasti služeb. Firma bude nabízet organizaci tematických firemních večírků se 

zaměřením na taneční vystoupení, dále bude nabízet samostatná taneční představení a 

výuku indického tance. Příkladem a prototypem je večírek v indickém stylu v rytmu 

kathak. Nabízené služby blíže přiblížím v kapitole - 5.3.1 Nabízený produkt společnosti 

DancEvent. 

Podle kapitoly 4.4.2.4 Společnost s ručením omezeným je k založení tohoto typu 

obchodní společnosti potřeba od jedné až do padesáti osob. Hlavními společníky firmy 

DancEvent budu já Klára Mejdřická a Anežka Hessová. Společně se budeme starat o 

chod firmy, její prosperitu a především uchycení se na českém trhu. Má úloha je 

organizačního charakteru, zatímco úloha Anežky Hessové naopak spočívá v tanečních 

představeních.  

Velkou přednost této společnosti shledávám v tom, že s kathakem se můžeme 

setkat na českém trhu v podání pouze jednoho tanečního souboru – DAMARU, jehož 

hlavními členy jsou výše zmíněná Anežka Hessová se svojí matkou Ivanou Hessovou. 
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Můžeme tedy říct, že díky spolupráci s tanečním studiem DAMARU bude mít firma 

bezkonkurenční postavení na trhu v naší zemi.  

5.2 Taneční styly 

Nejdříve rozepíši taneční styly, na které se firma bude zaměřovat. Jednotlivé 

taneční druhy jsou velice specifické a u nás se s nimi moc nesetkáváme. 

5.2.1 Kathak 

Kathak má své kořeny až ve staré severní Indii a pochází od nomádských bardů 

známých jako Kathaks  neboli vyprávěči pohádek. Vedle tanečního provedení slouží 

tanec k převyprávění mýtů a legend starověké Indie.  

Tanečníci přikrášlovali příběhy gesty rukou a výrazem obličeje, používali 

instrumentální a vokální hudbu spolu se stylizovanými pozicemi těla, aby oživili 

vyprávěné mýty a legendy. 

Technika kathaku je charakterizovaná rychlou rytmickou prací nohou, na kterých 

má tanečník uvázané ghungaru – rolničky (Příloha č. 2), uspořádanou do série složitých 

cyklů. Práce nohou je obdivuhodně synchronizovaná s gestickými pozicemi horní části 

těla a doprovázena bicími nástroji jako jsou tabla. Tanečník a tablista (bubeník) často 

vychutnávají mistrovské předvedení rytmického kouzla. Taneční pohyb zahrnuje 

množství otoček provedených v bleskové rychlosti a ukončených stabilní pózou. 

Obsahuje také jemná gesta a výrazy obličeje. 

Vypravěčská část je založena na příbězích Rádhy a Krišny (Šivy a Párvatí) a 

ostatních mytologických postav starověké Indie. Tanec ve své vyprávěcí části 

interpretuje lidské emoce a může se stát originálním podkladem pro divadelně poetický 

výraz. 

Tanec je velice odlišný od ostatních evropských tanců, jak ve svém provedení 

spojeným s vyprávěním mytologických příběhů, tak v typických indických kostýmech 

jako je sárí38.  Různé druhy kultur se mísí dohromady po celém světě odnepaměti. To 

platí i o prvcích východních kultur, které v poslední době na území našeho kontinentu 

                                                 
38 Sárí - je svrchní ženský oděv, nošený na celém indickém subkontinentu; sestává 

z pruhu látky, obtočeného kolem těla. 
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pronikají stále intenzivněji. Roste zájem o odlišné asijské kultury jako takové. Lidé se 

více zajímají o náboženství, národní kuchyně, umění jako je právě tanec, hudba aj. I 

přestože je míšení kultur typické zatím více pro západní Evropu než pro východní, dá se 

předpokládat, že je to pouze otázka času, kdy se tyto prvky začnou vyskytovat ve větší 

intenzitě i na území České republiky.  

5.2.2 Bollywood dance  

Bollywood je neformální název pro největší filmové centrum v Indii sídlící ve 

městě Mumbaj (dříve Bombaj). V posledních pár letech jeho význam velice stoupá a je 

řazen mezi největší centra filmového průmyslu na světě vůbec. Název pochází ze 

spojení názvu města Bombaj (Mumbaj) a názvu hlavního amerického filmového sídla 

Hollywood. Nejedná se zde o všechny filmy točené v Indii, ale pouze o tu část, která je 

natáčena v hindštině. V Indii existují další centra filmového průmyslu, kde se natáčí 

filmy v jiných indických jazycích tj. bengálštině, tamilštině atd.   

„Indické filmy lidem nabízejí sny o kráse, síle, bohatství a přepychu, tedy něco, 

co prostí diváci nemají a nikdy mít nebudou. Filmy doslova ovlivňují život většině z 

nich, ať už jsou z velkoměsta či zaostalé vesnice. Je to něco jako „americký sen po 

indicku“ “.39 

Nedílnou součástí bollywoodského filmu je právě tzv. bollywood dance, o který 

stoupá zájem stejně jako o indický film. Bollywoodský tanec představuje směs různých 

druhů tance odlišných kultur. Základem je klasický indický tanec, především styly 

kathak a bharatanatyam. Tyto tance byly později inspirovány španělským, latinským a 

orientálním tancem a přibíraly také prvky jazzu, hip-hopu a mnoho dalších. Z každého 

tance se snaží přebírat jen to nejlepší, proto svou pestrou škálou technik a výrazových 

prvků v kombinaci s hudbou západní Evropy ohromuje stále více lidí po celém světě.  

 

 

                                                 

39  Bollywood dance [online]. 2010 [cit. 2011-08-15]. Vendula Bollywood dnace. 
Dostupné z WWW: <http://www.bollywood-dance.net/ bollywood/>. 
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5.2.3 Flamenco 

„ If there is an art form which knows that we only live once and that life is cruel, 

that art is Flamenco” 40 

Stejně tak jako kořeny dvou předešlých tanečních stylů, bychom i kořeny 

flamenca hledali v Indii. Základy tohoto osobitého tance do západní Evropy především 

Španělska přinesli Romové, kteří byli v 15. století nuceni opustit severní část tehdejší 

Indie. Někteří z nich se přesunuli do Ruska, Polska a Maďarska, jiní zas do Egypta a 

část se pokusila najít azyl ve Španělsku. Tam ale skupina kočovných Romů nebyla 

společností vřele přijata, což vedlo k jejich pronásledování až do roku 1783. Do té doby 

se flamenco vyvíjelo v podstatě v ilegalitě - jako zpěv a tanec doprovázený pouze 

tleskáním. Proto se u nejstarších zpěvů nesetkáme s doprovodem hudebních nástrojů. 

Tak jako Romové byli kočovným kmenem, tak i flamenco se rozšiřovalo podobným 

způsobem. Taneční umělci se učili od příbuzných, známých, odkoukávali techniku od 

ostatních, kteří volně tancovali na veřejných prostranstvích. Nikdy nenavštěvovali 

taneční školy nebo soukromé hodiny tance.  

K původu slova nenajdeme jednoznačný výklad. Existuje jeho devět možných 

vysvětlení. Mezi nejpravděpodobnější patří tvrzení, že pochází ze slova flama nebo 

llama (plamen), které vyjadřuje nejen náklonnost k ohni, ale i plamenný romský 

temperament. 

Současným centrem flamenca je oblast Andalusie na jihu Španělska kam, jak jsem 

zmínila výše, základy tance přivezli Romové. Proto se ve flamencu mísí vlastní romská 

kultura se španělskou, indickou, arabskou a židovskou. Tanec flamenco je velice 

osobitým výrazem vnitřních pocitů a vášní, doprovázený hrou na kytaru.  

 

 

 

 

                                                 
40  MARTINÉZ, E. Flamenco. 2003. str. 128.  
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5.3 Marketingový mix firmy DancEvent, s.r.o. 

V této kapitole využívám teorie marketingového mixu z kapitoly 3.4.1 

Marketingový mix (4P). Nejdříve uvádím nabízený produkt, který je rozdělen na tři 

části - hodiny tance, samostatná vystoupení a firemní večírky. V druhém kroku pak 

rozepisuji ceny za poskytnutí jednotlivých služeb. Ve třetí části uvádím jejich místo 

výkonu a v poslední podkapitole představuji zvolenou propagaci nabízeného produktu.   

5.3.1 Nabízený produkt společnosti DancEvent - product 

V této kapitole aplikuji teorii z kapitoly - 3.4.1 Marketingový mix 4P – produkt.  

Firma bude nabízet tři základní služby: 

A. hodiny tance kathak a bollywood dance 

B. samostatná vystoupení na zakázku 

C. organizace tematických firemních večírků s tanečním vystoupením 

A. Hodiny tance kathak a bollywood dance 

Společnost bude spolupracovat s taneční skupinou DAMARU, která jako jediná 

v České Republice nabízí hodiny tance kathak. DAMARU blíže přiblížím v kapitole 

5.4.1 Kathak. 

Hodiny tance 

 Kathak (ve spoluprácí se skupinou DAMARU) 

 Bollywood Dance (DancEvent) 

Úroveň 

 Začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí (do budoucna připravovaný kurz) 

Kurzy 

 čtvrtletní kurzy (kurzovné hrazeno na začátku kurzu – první ukázková 

hodina zdarma) 

 samostatné hodiny (hrazeno jednorázově) 
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B. Samostatná vystoupení na zakázku 

Jedná se o zajištění tanečního vystoupení na zakázku v rámci společenských akcí 

uspořádaných jinou společností nebo institucí. Například taneční vystoupení v rámci 

absolventských plesů, firemních večírků, oslavy narozenin aj. Může se dále jednat i o 

benefiční představení.  

C. Organizace tematických firemních večírků s tanečním vystoupením 

Každá společnost by měla své zákazníky umět dobře motivovat, a to nejen 

prostřednictvím úměrné peněžní odměny za odvedenou práci, ale také 

zaměstnaneckými benefity. Je známo, že cítí-li se pracovník ve svém zaměstnání 

komfortně a má-li před sebou vidinu nadstandardních odměn nebo dokonce kariérního 

růstu, bude tento zaměstnanec pracovat svědomitěji s vyšším nasazením, než pracovník, 

který svou práci vykonává neustále pod velkým tlakem bez vidiny lepší budoucnosti 

v dané společnosti. Mezi firemní benefity můžeme řadit velké množství nepeněžních 

odměn, jako jsou např. stravenky na potraviny, flexi pasy, různé dárkové poukazy, 

teambuildingové události nebo firemní večírky.  

Vesměs každá větší i menší firma pořádá pro své zaměstnance firemní večery, 

které se vážou většinou k významným událostem, jako jsou Vánoce, výročí nebo 

například narozeniny některého pracovníka.  Zaměstnanci během těchto večerů mohou 

prohlubovat vztahy se svými kolegy nebo zaměstnavateli a naopak. 

V loňském roce jsem měla možnost díky matčinému zaměstnání v jejím 

doprovodu navštívit několik takovýchto večerů, ze kterých jsem si odnesla představu, 

jak by taková událost měla, ale i neměla vypadat, a tyto poznatky bych ráda zužitkovala 

ve firmě DancEvent. 

DancEvent  

 Firma bude nabízet zprostředkování tematických společenských událostí 

s hlavním programem v podobě různých tanečních vystoupení. Jedná se o několik 

tanečních vstupů během společenské akce, kterou naše nově vznikající společnost 

zařídí, a to buď kompletně celou událost a nebo pouze některé nabízené služby, které 

bude klient požadovat. Jde o zajištění odpovídajících prostorů, cateringu, tanečního 

programu a dalších nadstandardních služeb, které budou zahrnuty v jednotlivých 
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nabízených balíčcích. Klient si tedy může vybrat, v jakém rozsahu bude chtít danou akci 

zařídit.  

Firma bude nabízet tři různé tematické večery: 

1. Indický večer v rytmu kathaku 

2. Španělský večer v rytmu flamenca 

3. Český večer (do budoucna připravovaný) 

Cílová skupina zákazníků 

Cílová skupina zákazníků pro španělský a indický večer jsou úspěšné malé a 

střední soukromé společnosti u nás a pro český večer to jsou cestovní kanceláře. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o tanec, který je bližší spíše ženskému pohlaví, 

budeme hledat své klienty především z řad wellness a fitness center, kosmetických 

salónů apod.  

Nabízené služby v rámci jednotlivých večerů 

Pro přehlednost uvádím nabízené služby v tabulkách. Uvádím zde veškeré služby, 

které mohou klienti využívat. Jednotlivé služby je možné variabilně kombinovat, není 

tedy nutné objednání všech níže uvedených bodů.  

Jako většina začínajících společností se i my snažíme minimalizovat potřebné 

náklady. Snažíme se o to, abychom co nejvíce poskytovaných služeb zvládly obstarat 

samy a ostatní prostřednictvím našich kamarádů (převážně studentů), o kterých jsme 

přesvědčeny, že odvedou dobrou práci a to až na profesionální úrovni.  
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Tabulka 4: Indický večer v rytmu kathaku 

1) Prostory 
A Nabízený prostor naší firmou - NoD Café nebo studio Alt@ 

B Zajištění jiných prostorů podle přání klienta (restaurace, galerie aj.) 

C Pořádání večírku v sídle firmy klienta 

2) Catering 

A  nabízený catering naší firmou (Catering Jana Maliny – Příloha č. 5) 

    ½  klasické indické menu / ½ mezinárodní kuchyně 

B  zajištění cateringu z vyhlášené indické restaurace Masala v Praze  

3) Program    

A Hlavní program 
taneční vystoupení - kathak (V podání Anežky Hessové + 
doprovod) 

   
délka vystoupení 2 x 20 min (půl hodinová přestávka na 
pohoštění a zodpovězení otázek tematického kvízu) 

B  Kathak 
v případě zájmu si účastníci večera mohou vyzkoušet základní 
taneční kroky 

C 
Tematický  kvíz 
o ceny 

6 otázek týkajících se indické kultury (otázky jsou řazeny od 
nejlehčí po nejtěžší) 

D Moderátor, dekorace, hudba, fotograf  

  Moderátor 
celá akce bude moderována (na výběr: český, anglický, 
německý, francouzský a španělský jazyk) 

  Dekorace  
Dekorace prostorů od absolventky výtvarného oboru na
gymnáziu Na Pražačce Martiny Skřivanové 

  Hudba indická (během vystoupení živá hudba) 

   
moderní (po skončení vystoupení až do odchodu posledních 
hostů) 

  Fotograf Tomáš Peroutka 
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Tabulka 5: Španělský večer v rytmu flamenca 

1) Prostory 
A Nabízený prostor naší firmou - NoD Café nebo studio Alt@ 

B Zajištění jiných prostorů podle přání klienta (restaurace, galerie aj.) 

C Pořádání večírku v sídle firmy klienta 

2) Catering 

A  nabízený catering naší firmou (Catering Jana Maliny) 

    ½  klasické španělské menu / ½ česká kuchyně 

B 
zajištění cateringu od cateringové společnosti zaměřující se na španělskou 
kuchyni ZEUS FABER, s.r.o  

3) Program    

A Hlavní program 
taneční vystoupení Flamenco (V podání Anežky Hessové + 
doprovod) 

   
délka vystoupení 2 x 20 min (půl hodinová přestávka na 
pohoštění a zodpovězení otázek tematického kvízu) 

B  Flamenco 
v případě zájmu si účastníci večera mohou vyzkoušet 
základní taneční kroky 

C 
Tematický  kvíz 
o ceny 

6 otázek týkajících se španělské kultury (otázky jsou řazeny 
od nejlehčí po nejtěžší) 

D Moderátor, dekorace, hudba, fotograf  

  Moderátor 
celá akce bude moderována (na výběr: český, anglický, 
německý, francouzský a španělský jazyk) 

  Dekorace  
Dekorace prostorů od absolventky výtvarného oboru na 
gymnáziu Na Pražačce Martiny Skřivanové 

  Hudba španělská (během vystoupení živá hudba) 

   
moderní (po skončení vystoupení až do odchodu posledních 
hostů) 

  Fotograf Tomáš Peroutka 
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5.3.2 Místo provedení nabízených služeb - place 

V této kapitole aplikuji teorii z kapitoly - 3.4.1 Marketingový mix 4P – místo (place).  

A. Hodiny tance kathak a bollywood dance 

 podzim, jaro: samostatné hodiny, kurzy 

a) Studio Pena Flamenca (Klientská 34, Praha 1 – Nové Město)  

b) DDM Praha 2 (Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady) 

léto (květen – září): pouze samostatné hodiny 

c) Park Stromovka (Praha 7 - Bubeneč)  

B. Samostatná vystoupení na zakázku 

Místo se bude odvíjet od individuální zakázky (během absolventských plesů, 

společenských večerů pořádaných jinou firmou apod.)  

C. Firemní večírky 

1) Prostory poskytnuté naší firmou 

Zde uvádím dvě studia, které je možné využít k pořádání společenských událostí. Místa 

jsou velice dobře situovány v centru Prahy a cenová relace pronájmu těchto prostorů 

odpovídá našim představám.    

Tabulka 6: Prostory 

A B 
NoD Café Alt@ 

Dlouhá 33, Praha 1 U Výstaviště 21, Praha 7 (Holešovice) 
Adam Ježek, Karolína Párová,   
info@nodcafe.cz, rezervace@nodcafe.cz karolina@altart.cz 

2) Prostory zajištěné podle přání klienta (restaurace, galerie, sídla zákaznických 

firem aj.) 
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5.3.3 Cena nabízených služeb - price 

V této kapitole aplikuji teorii z kapitoly - 3.4.1 Marketingový mix 4P – cena (price).  

A. Hodiny tance kathak a bollywood dance 

Kathak  

Kurz (16 x 1,5 hod.)   2400 Kč (1hod. = 100 Kč) 

Hodina (60 min.)    100 Kč (dospělí) 

      85 Kč (studenti) 

Bollywood dance 

Kurz (16 x 1 hod.)    1490 Kč ( 1hod. = 93 Kč) 

Hodina (60 min.)    100 Kč (dospělí) 

      85 Kč (studenti) 

 První ukázková hodina zdarma. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 

zapsaných studentů. 

B. Samostatná vystoupení na zakázku 

Cena vystoupení na zakázku se bude odvíjet od jednotlivých vystoupení. Záleží na 

délce vystoupení (délce taneční přípravy), místě vystoupení, monumentálnosti 

vystoupení apod.  
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C. Firemní večírky 

Cenové balíčky podle rozsahu poskytnuté služby: 

1. Kompletní výstavba firemního večírku 

Prostor (zajištěný naší firmou)   25 000 Kč 

Catering       35 000 Kč  

(30 000 Kč potraviny; 5000 Kč mzda pro 2 kuchaře; pití hrazeno podle spotřeby až po proběhnutí 

večírku. 1. V rámci večera hosté budou moci konzumovat veškeré nabízené nápoje pro ně zdarma. 2. 

Hosté budou moci konzumovat pouze víno, pivo a nealkoholické nápoje.) 

Hostesky       1300 Kč 

(2 hostesky; 650 Kč / hosteska / večer) 

Vystoupení       0 Kč 

Moderátor       1000 Kč 

Dekorace       1500 Kč  

(proplacení spotřebovaného materiálu) 

Hudba        5000 Kč 

Fotograf       1200 Kč  

(za večer a následné zpracování fotek) 

Celková cena večera    150 000 Kč bez nápojů 

(120 000 Kč za zvýše uvedené služby, 30 000 Kč pro firmu DancEvent za organizaci večera (pro 

konečnou částku hrubého zisku musíme odečíst náklady na materiál na dekoraci)). 

2. Jednotlivé služby je možné variabilně kombinovat. Klient si tedy může objednat 

zajištění večera vyjma prostoru nebo například cateringu.  

 

 

 



 43

5.3.4 Propagace (Propagation) 

V této kapitole aplikuji teorii z kapitoly - 3.4.1 Marketingový mix 4P – propagace 

(propagation). 

Propagace slouží k rozšiřování informací o něčem nebo o někom, koho se 

snažíme uvést ve známost do co nejširšího povědomí lidí.  

V případě naší firmy jsme se rozhodly zvolit tyto způsoby propagace: 

1) Internet 

Internet je v dnešní době velice důležitý komunikační prostředek, bez kterého by 

podnikání bylo podstatně složitější. Možnosti internetu budeme využívat ve třech 

podobách. 

a) webové stránky  

Vlastní doména je nezbytná složka pro podnikání. Stránky by měly 

být jednoduché, přehledné, nápaditě graficky ztvárněné, udržované a 

aktualizované.   

b) Facebook  

Jedna z největších sociálních sítí na světě, prostřednictvím které 

můžeme přiblížit nabízený produkt našim kamarádům, kamarádům 

kamarádů a postupně tímto způsobem informovat stále širší okruh 

potenciálních zájemců.  

c) Slevové servery 

V posledním roce se velice rozmohla propagace nabízených produktů 

prostřednictvím slevových serverů. (Zapakatel.cz, Vykupto cz., Slevomat.cz 

aj.) 

2) vizitky 
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5.4 Analýza konkurence 

V této kapitole aplikuji teorie z kapitoly 3.5 Analýza konkurence. Vymezuji zde 

okruh konkurentů firmy DancEvent. Vzhledem k tomu, že se jedná o nově vznikající 

společnost, tak se budu zaměřovat na konkurenty, které nabízejí zákazníkům blízké 

výrobky a služby za podobné ceny. Jedná se tedy o konkurenci značek. Protože naše 

firma nabízí tři typy služeb, zaměřuji se na jednotlivé konkurenční firmy podle nabízené 

služby – tj. hodiny tance, taneční vystoupení, firemní večírky. (Příloha č. 6) 

5.4.1 Kathak 

Prioritní složkou naší firmy je rozmach indického tanečního stylu kathak a 

bollywood dance. Firma bude spolupracovat s tanečním souborem DAMARU, který se 

jako jediný v České Republice věnuje tomuto tanečnímu stylu. Skupina DAMARU 

zajistí taneční vystoupení. Má úloha bude především propagačního rázu neboli shánění 

zakázek, jak pro samostatná taneční vystoupení, tak získávání zákazníků pro hodiny 

tance. Na českém tanečním poli nepůsobí žádná jiná skupina, která by se věnovala 

indickému tanci kathak, proto v tomto směru bude mít firma bezkonkurenční postavení.   

DAMARU  

„Skupina DAMARU vychází z tradic severoindického klasického chrámového 

tance kathak, ke kterému přistupuje vlastním tvůrčím způsobem. Kathak je dnes 

odborníky považován za jediný klasický tanec, v němž i indičtí umělci mohou 

uplatňovat nové choreografie.“41 

DAMARU je čtyřčlenná taneční skupina. Hlavními členy jsou matka s dcerou 

Ivana a Anežka Hessovy, které společně nebo individuálně tancují kathak. Při tanci je 

hudebně doprovází Elena Kubičková na esradž42 a Tomáš Reindl na tabla43.  

Skupina DAMARU vznikla v roce 1999, vystupovala v České, Slovenské a Německé 

republice v rámci tanečních, divadelních a filmových projektů. (Příloha č. 4) 

                                                 
41 Ivana Hessová - klasický indický tanec kathak v České republice [online]. 2005 [cit. 

2011-08-21]. Damaru - Nabídka. Dostupné z WWW: <http://www.kathak.wz.cz/ 
DAMARU_main.html>. 

42  Esrádž je tradiční indický smyčcový nástroj. Má devatenáct strun, z toho čtyři hlavní 
a dvě oktávy strun rezonančních, které se ladí do dané stupnice. 

43 Tabla je dvojice bubnů odlišné velikosti, konstrukce i zvuku. 
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Anežka Hessová  

Anežka H. je klíčovou postavou, která propojuje taneční skupinu DAMARU a 

firmu DancEvent. 

Narodila se v roce 1987 a s taneční technikou dálného východu kathak se poprvé 

setkala v roce 1998, kdy začala studovat indický tanec u mistra Mata Prasad Mishra. 

Znalosti a zkušenosti si prohloubila krátkým studiem tance kathak v Indii v letech 2001 

a 2006. V roce 2008 získala roční stipendium od ICCR (Indian Council for Cultural 

Relations) do taneční školy "Dhwani" v New Dillí. 

Dodnes se účastní jako tanečnice všech představení skupiny DAMARU. Vystupuje v 

představení "Indická Inspirace", "For Phoolan" a "Cikánská suita". (Příloha č. 3) 

5.4.2 Bollywood dance 

Bollywood dance patří mezi tance, které stále nejsou u nás hluboce zakořeněny, 

ale začínají se pomalu rozvíjet a těšit se větší a větší popularitě. Na českém trhu působí 

dvě skupiny, které se zaměřující na bollywood dance, a to skupiny Utancovat se a 

Vendula Bollywood dance. (Pro větší přehled uvádím srovnání v tabulkách). 

Utancovat se 

Utancovat se nabízí čtyři typy tanečních kurzů - Rehabilitační Orientální Břišní 

Tance, Kurz "Šťastná záda" a  kurz “Bolly-Belly“-Bollywood a folklórní tance Orientu, 

který je nejvíce přibližuje kurzu, který nabízí naše společnost.  

U každé nabízené služby naší firmy, jsme se snažily, aby byla pro zákazníka 

výhodnější, jak nabízené služby od konkurenčních firem. Proto jsou všechny 

kalkulované ceny od DancEvent nižší, jak u služeb obou zde uvedených konkurenčních 

firem. Účtování relativně nízkých cen za hodiny tance nám umožňují nízké ceny za 

pronájem tanečních sálů. Dále se jedná samozřejmě o podstatu marketingu, kterou 

rozepisuji v kapitole 3.1 Marketing (vymezení pojmu). Je důležité si klást za prioritní cíl 

uspokojení našich zákazníků, a to i na úkor nižšího možného zisku. Tento postup je 

velice podstatný především na počátku vzniku společnosti 
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Tabulka 7: porovnání nabízeného produktu společnosti Utancovat se a DancEvent 
Utancovat se BD DancEvent BD 

KDY Pondělí KDY Zatím neurčeno  
KDE Praha 8 – Karlín KDE Praha 1, Praha 2  
Kurz/hodina (počet 
kurzů) 

Kurz (1) Kurz/hodina (počet 
kurzů) 

Kurz (1) / hodina 
(1)  

hodina (Kč) 

109 Kč (nenabízí 
žádné studentské 
zvýhodnění) hodina (Kč) 

93 Kč / 100 Kč 
(dospělí), 85 Kč 
(studenti)   

kurz (Kč) 2 450 Kč kurz (Kč) 1490 Kč  

pro koho 
začátečníci, mírně 
pokročilý pro koho 

začátečníci, 
do budoucna - 
děti, mírně 
pokročilí 

hlídání dětí ano  hlídání dětí zatím ne  
taneční seminář ano  taneční seminář ano (DAMARU) 
vystoupení ne vystoupení ano  

Zdroj: Mejdřická (2011)  

Vendula Bollywood dance 

Představuje největší konkurenci pro naši firmu. Vendula Bollywood dance nabízí 

širokou škálu kurzů tohoto tance a společně s tím nabízí i taneční vystoupení se svojí 

skupinou Garam Masala (Královské koření).  

 

Tabulka 8: porovnání nabízeného produktu společnosti Vendula Bollywood dance 
a DancEvent 

Vendula BD DancEvent BD 
KDY po, ú, st, čt  KDY Zatím neurčeno  
KDE Praha 2, 5, 7 KDE Praha 1, Praha 2  
Kurz/hodina (počet 
kurzů) kurz (8) 

Kurz/hodina (počet 
kurzů) 

Kurz (1) / hodina 
(1)  

hodina (Kč) 

100 Kč (nenabízí 
žádné studentské 
zvýhodnění) hodina (Kč) 

93 Kč / 100 Kč 
(dospělí), 85 Kč 
(studenti)   

kurz (Kč) 1100 Kč kurz (Kč) 1490 Kč  

pro koho 
Děti, začátečníci, 
mírně pokročilé pro koho 

začátečníci, 
do budoucna - 
děti, mírně 
pokročilé 

hlídání dětí ne  hlídání dětí zatím ne  
taneční seminář ano                 taneční seminář ano (DAMARU) 
vystoupení ano vystoupení ano  

Zdroj: Mejdřická (2011) 

Jestliže působí u nás další taneční skupiny bollywoodského tance, které nejsou 

výše zmíněny, pak se tyto skupiny žádným způsobem neprezentují na internetu. 
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5.4.3 Firemní večírky 

V této kapitole popisuji firmy, které se svým nabízeným produktem nejvíce 

konkurují firmě DancEvent. Mezi firmy zprostředkovávající firemní večírky patří – 

Agentura Helas, Axamit BBA Group, Lemon production, s.r.o. (dále jen Lemon 

production), Nova Art (dále jen Nova Art) aj. Poslední dvě zmíněné společnosti se 

svým nabízeným produktem naší firmě podobají nejvíce, proto je zde blíže popíši.   

Lemon production 

Společnost Lemon production je největší konkurenční organizací zajišťující 

společenské akce v ČR. V její nabídce nalezneme teambiuldingové akce (indoorové a 

outdoorové aktivity) a firemní akce (společenské akce, večírky a firemní školení).    

Společnosti Lemon production a DancEevent si vzájemně konkurují v nabízeném 

produktu firemních večírků. Obě firmy nabízí tři typy:  

1) Lemon production 

a. De La Ritmo Latino (latino – americký plážový styl) 

b. Limonádový Joe (country styl) 

c. Pohádky tisíce a jedné noci 

2) DancEvent 

a. Indický večer v rytmu kathaku 

b. Španělský večer v rytmu Flamenca 

c. Český večer  

Svým nabízeným produktem se firma Lemon production nejvíce blíží naší firmě. 

Za velkou výhodu konkurenční firmy shledávám patnáctileté působení na trhu. Na 

druhou stranu se konkurenční firma zaměřuje především na velké firmy a společnosti, 

kde se pak počet návštěvníků organizované akce pohybuje až okolo tisíce. Lemon 

production pořádala večírky pro rozsáhlé firmy, jako jsou Phillip Morris, Komerční 

Banka, Česká spořitelna, RWE, Zentiva, IBM atd. zatímco produkt nabízený naši 

firmou, je zaměřen na malé soukromé firmy, jejichž počet návštěvníků pořádaných akcí 
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se bude pohybovat cca od 40 – 150 lidí. Hlavní a nejvíce propagovaný bude produkt 

týkající se Indického tance kathak, který konkurenční firma nenabízí. 

Nova Art s.r.o 

 Agentura Nova Art, s.r.o. vznikla v roce 2006, na trhu působí již 5 let. Tato 

společnost stejně tak jako Lemon Production se zaměřuje na velké podniky. Během 

pořádaných akcí využívá mediálně známých tváří TV NOVA. Škála nabízeného 

produktu je opravdu bohatá. Nova Art připravuje VIP eventy a plesy, konference, 

teambuilding, tematické akce aj. Události s indickou tématikou agentura nenabízí. 
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5.5 SWOT Analýza 

 Při sestavování této SWOT analýzy vycházím z vypracovaného marketingového 

mixu (4) a analýzy konkurence. Nejdříve uvádím silné a slabé stránky, kde silné stránky 

převažují o dvě třetiny nad slabými, což shledávám, jako velmi pozitivní fakt.  

V druhém kroku jsem se pokusila zde vytyčit příležitosti a hrozby pro naši firmu, 

kterých uvádím zde podstatně méně, ale které se podle mého názoru začnou rozrůstat, a 

to na obě strany, jakmile společnost vstoupí na trh. 

Tabulka 9: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Bezkonkurenční postavení na trhu (kathak) Nízký počáteční kapitál 

Malé množství konkurenčních firem na trhu 
(bollywood dance) 

Neznámé jméno na trhu 

Nízké mzdové náklady na zaměstnance 

Nová společnost s jedinečným nabízeným 
produktem 

Růst zájmu o východní kulturu 

Příznivé ceny 

První ukázková hodina zdarma 

Osobní přístup 

Dobrá dostupnost (centrum Prahy) 

Pronájem tanečních sálů, které 
využívá více tanečních skupin – 
časové omezení nabízených 
tanečních hodin 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Využití rostoucího zájmu o východní kultury Nová firma – může vzniknout 
nedůvěra ze strany zákazníka 

Upřednostnění jiných 
konkurenčních firem v důsledku 
delšího působení na trhu 

Založení nové prosperující společnosti 

Neúspěch 

Zdroj: Mejdřická 2011 
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5.6 Počáteční rozpočet 

Vklady 

Základní kapitál  (podle právní formy s.r.o.)  200 000 Kč 

(viz kapitola 4.4.2.4 Společnost s ručením omezeným – s.r.o.) 

Pronájem tanečního sálu     200 Kč / hodina 

Zisky 

Firemní večírek (100 lidí)      30 000 Kč 

Taneční vystoupení      1 000 Kč – 10 000 Kč  

Hodiny tance kathak, bollywood dance   100 Kč / 85 Kč    

Taneční kurzy (při minimálním počtu 5 studentů)  

Kathak         7 200 Kč 

Bollywood dance       4 250 Kč 

 

Budeme-li počítat s nabízenou službou, ze které plyne největší zisk neboli 

organizování firemních večírků, pak by se společnosti DancEvent navrátil počáteční 

kapitál po sedmi zakázkách. 
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6. Závěr  

Marketing je v praxi daleko složitější, než jak naznačuje odborná literatura. Ta nám 

napomáhá k vytvoření určité představy, jak by to v praxi mohlo vypadat, udává nám 

směr a nabízí využít ověřené postupy. Ale tak jako každý člověk, tak i každá firma a 

marketing s ní spojený jsou odlišný. V první části své bakalářské práce teoretická a 

metodologická východiska vymezuji jednotlivé pojmy, které se vztahují k tématu mé 

práce. Vzhledem k odlišnosti jednotlivých firem je potřeba tyto výklady modifikovat na 

konkrétní situace, ve kterých se daná firma nachází.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo řádně vypracovat marketingový plán pro 

nově vznikající firmu s tanečním zaměřením - DancEvent, s.r.o. tak, aby se firma 

potýkala ve svých začátcích s co nejméně komplikacemi.  

 Nejdříve jsem nastudovala odpovídající odbornou literaturu, podle které jsem 

vypracovala první část práce teoretická a metodologická východiska. Z důvodu jakého 

jsem uvedla v prvním odstavci, jsem tato východiska musela v některých případech pro 

společnost DancEvent upravit. V druhé části marketingový plán pro firmu DancEvent, 

s.r.o. jsem tyto teoretické poznatky aplikovala na naši společnost. Zaměřuji se zde 

především na detailně vypracovaný marketingový mix 4P. Rozšířený marketingový mix 

3P nerozepisuji, vzhledem k tomu, že firma teprve vznikne, a proto nemůžeme zatím 

hodnotit vystupování personálu aj. 

V kapitole analýza konkurence jsem rozebrala potenciální konkurenty, kteří se 

svojí nabídkou blíží nejvíce naší firmě. Co se tanečních vystoupeních a hodin tance 

týká, pak v případě kathaku bude mít firma bezkonkurenční postavení na trhu a 

v případě bollywood dance nás ohrožují dvě konkurující firmy – Utancovat se a 

Vendula Bollywood dance. Na základě zjištěných informací o těchto tanečních 

skupinách jsem upravila nabízené služby firmy DancEvent tak, aby byly pro zákazníka 

v obou případech výhodnější. Nabízený produkt organizace firemních večírků se bude 

potýkat na trhu už se širší konkurencí. Jako velkou výhodu našich rivalů shledávám 

jejich několikaleté působení na českém trhu. Většinou se jedná o bohaté, zkušené firmy, 

které vyřizují velké zakázky. Naše společnost se bude zaměřovat na klienty z řad 

menších firem, a pokusí se těmto firmám nabízejícím podobný produkt, konkurovat 

komorní atmosférou, novou myšlenkou a díky „studentskému projektu“ i nízkou cenou.  
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V další části na základě vypracovaných kapitol 5.1 - 5.4 jsem sestavila  SWOT 

analýzu neboli silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby firmy DancEvent. V tabulce 

převažují silné stránky nad slabými stránkami, což shledávám jako pozitivní hledisko 

pro vznik naší firmy.  

Nakonec jsem uvedla počáteční rozpočet. Jako hlavní počáteční výdaj zde uvádím 

základní kapitál 200 000 Kč. Tato částka je stanovena v obchodním zákoníku, jako 

počáteční kapitál, pro obchodní společnost - společnost s ručením omezeným (s.r.o.). 

Počítáme-li s naší nejziskovější nabízenou službou – organizace firemních večírků, pak 

by se nám měl počáteční vklad v hrubých číslech navrátit po osmé odpracované 

zakázce.  

Protože se jedná o taneční techniku dálného východu (kathak, bollywood dance), 

o jehož kulturu v posledních letech zájem stále roste, je proto důležité, aby společnost 

DancEvent pronikla na český trh co nejdříve. První plánovaný firemní večírek by se měl 

proto uskutečnit v listopadu letošního roku (2011). Od ledna (2012) pak bychom rády 

začaly s tanečními lekcemi.  

Přínosem práce pro firmu DancEvent je připravený marketingový plán, který 

zahrnuje nejenom myšlenku dané firmy, ale také analýzu současné konkurence a 

počáteční rozpočet.  
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Příloha č. 2:  Rolničky (ghungaru), které má tanečník přivázané na 

obou nohách  

 

Příloha č. 3: Anežka Hessová (kathak) 
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Příloha č. 4: Taneční skupina DAMARU 

Tomáš Reindl, Anežka Hessová 

 

Ivana Hessová a Anežka Hessová 
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Příloha č. 5: Catering (menu - Indický večer v rytmu kathaku) 

Studené pokrmy  

Indická kuchyně 

 Kuřecí pakora (kuřecí obalené v těstíčku s indickým kořením) 

 Papadum (placka z rýže a čočky, chips) 3 druhy omáček (mango chutney,  picket, rajta)  

 Česká kuchyně 

 Rajčatový salát s cibulí, vinným octem a pažitkou. 

 Těstovinový salát s cherry tomato a okurkovým dresinkem. 

 Polévky  - Domácí bramborová s houbami. 

 

Teplé pokrmy     

Indická kuchyně 

 Kuře Tikka massala  s jasmínovou rýží 

 Jehněčí kebab s citronovou trávou 

 Kuřecí Seekh kebab (mleté maso s kukuřičnou plackou) 

 Zeleninové rizoto se zeleninou a indickým kořením  

 Filátka z bílé ryby v kokosovém mléce a chilli s basmati smaženou rýží 

 Česká kuchyně 

 Kuřecí řízečky s kyselou okurkou a šťouchané brambory 

 Domácí hovězí hamburger v sezamové housce  

 Hovězí guláš s jihočeským chlebem 

Vegetariánské  

 moučné placky 

 kukuřičné placky 

 Dosa (placka z čočky a rýže) 

 Indický chléb připravovaný v Tandori peci 

 

Moučníky           

 Gylab Jamon (indické koblížky) 

 Mango sorbet s čokoládovou fontánou 

 Domácí jablečný štrůdl s mandlemi  

 

Catering Jana Maliny 
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Příloha č. 6: Seznam a adresy konkurenčních firem 

 

1. DAMARU (http://www.kathak.wz.cz/damaru_main.html) 

 

2. Utancovat se (http://www.utancovatse.cz/) 

 

3. Vendula Bollywood dance (http://bollywood-dance.net/vendula/) 

 

4. Agentura Helas (http://www.helas.org/) 

 

5. Axamit (http://www.axamittravel.cz/axamit-akce-v-cr/) 

 

6. BBA Group (http://www.firemni-akce-event.cz/) 

 

7. Lemon production (http://www.lemons.cz/) 

 

8. Nova Art (http://www.novaart.cz/) 

 


