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Abstrakt 

 

Název:  Inovace marketingu sportovního centra Squash Sport 

 

Cíle:  Náplní práce je porovnání současné situace dvou sportovních zařízení, 

která byla založena ve stejné době podle podobné koncepce. Cílem práce 

je na základě nalezených rozdílů podat návrhy na zlepšení méně úspěšného 

zařízení.  

 

Metody:  V této bakalářské práci byla použita komparativní metoda, a to na základě 

předchozího pozorování a konzultací s vedoucími sportovních zařízení. 

 

Výsledky: Výsledky jsou zpracovány v tabulkách. Z celkového porovnání vyplynuly 

hlavní rozdíly mezi srovnávanými zařízeními, které byly podkladem 

pro následné návrhy na zlepšení méně úspěšného zřízení. 

 

Klí čová slova: sportovní zařízení, marketingový mix, komparativní analýza 

 

 

  



Abstract 

 

Title: Marketing innovation of Squash Sport 

 

Objectives: The aim of this thesis is to compare the current situation of two sports 

facilities, which were established at the same time and based on a similar 

concept. The objective is to propose measures to improve the situation 

of the less successful sports facility. 

 

Methods: In this thesis was used comparative analysis based on previous 

observation.  

 

Results: The results are presented in tables. The overall comparison revealed the 

main differences between compared facilities. These findings were used 

for the less prosperous facility improvement suggestions as follows.   

 

Keywords: sports facilities, marketing mix, comparative analysis 
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1 ÚVOD 

Dnešní uspěchaný styl života plný každodenního stresu, sedavý způsob 

zaměstnání a nedostatek volného času mají za následek řadu civilizačních chorob. 

Mnoho lidí trpí nadváhou či obezitou a jejich množství se nadále zvětšuje. S tím jsou 

spojené různé zdravotní problémy a omezení.  

Možná právě proto si lidé v poslední době stále více uvědomují, že je potřeba 

dělat něco pro své zdraví. Zdraví je to nejcennější, co mají, a je důležité o něj správně 

pečovat a snažit se ho udržet. Obecně je za zdraví považován stav jak fyzické, tak 

i psychické, sociální a estetické pohody. Je ovlivňováno z velké části především 

životním stylem, tedy souhrnem všech prvků, jak člověk žije. Z menší části pak na něj 

mají účinek ostatní vlivy, tedy například genetika nebo zdravotnická péče. Z toho 

důvodu je v posledních pár letech kladen velký důraz na zdravý životní styl, který 

v sobě zahrnuje především dostatek pohybu a fyzické aktivity, zdravou, tedy vyváženou 

a pestrou výživu, dostatek kvalitního spánku, relaxace a regenerace. 

V současnosti je možné vidět snahu mnoha lidí vést zdravý životní styl, který se 

tím stává moderním trendem. Lidé se snaží o sebe pečovat, a to jak o své tělo, tak 

o svoji mysl, jelikož fyzický a psychický stav spolu úzce souvisejí. Fyzická aktivita je 

vyhledávána z mnoha důvodů, někdo se snaží zlepšit si svou fyzickou kondici či si ji jen 

udržet, někdo má za cíl zhubnout, vytvarovat postavu nebo jen chce aktivně a zábavně 

trávit čas se svými přáteli a rodinou. Pro jiného je to zase způsob, jak se začlenit 

do určité skupiny lidí či se odreagovat od každodenního shonu. 

Vznikají různá sportovní zařízení, nabízející širokou škálu služeb, díky kterým 

mohou klienti dodržovat zdravý životní styl. Fitness a wellness centra nabízejí mnoho 

druhů sportovních aktivit, poskytování rad a vedení v oblasti zdravé výživy a možnost 

relaxace a regenerace. Nabídka služeb se neustále rozrůstá, vyvíjejí se nové cvičební 

programy. Také sportovních zařízení přibývá, v důsledku narůstající poptávky po jejich 

využití, a konkurence se tím zvyšuje. S přibývajícím množstvím podobných zařízení 

pro ně není lehké si udržet svoji pozici na trhu. Důležité je znát potřeby a přání svých 

zákazníků. 

Cílem manažerů sportovních center je si zákazníky nejen získat, ale i zvyšovat 

jejich počet a zejména si je pak dlouhodobě udržet. Manažeři se snaží zákazníky 
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různým způsobem oslovit, ať už formou reklamy, speciálních nabídek nebo 

rozšiřováním služeb. Přes tyto aktivity jsou některá zařízení méně úspěšná než jiná. 

Práce obsahuje porovnání dvou sportovních zařízení – squashových center, 

z nichž je jedno úspěšnější než druhé vzhledem k dosahovanému zisku, a hledá 

odpovědi na otázky, proč tomu tak je. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě nalezení a definování rozdílů 

a nedostatků srovnávaných sportovních zařízení podat návrhy na zlepšení pro méně 

úspěšné zařízení. 

Náplní práce je charakteristika současné situace dvou pražských squashových 

center, které vznikly přibližně ve stejné době, a to v devadesátých letech. Přestože se 

jedná o sportovní centra založená na podobné koncepci, z hospodářského výsledku 

vyplývá, že jedno je úspěšnější než druhé. 

K dosažení hlavního cíle byly stanoveny tyto dílčí úkoly: 

• získat potřebné informace na základě vlastního pozorování a díky 

konzultacím s vedením, 

• uvést základní údaje o SportCentru Nové Butovice a Squash Sportu, 

• podrobně charakterizovat obě sportovní zařízení z hlediska prvků 

marketingového mixu, 

• vytvořit kritéria pro porovnání a systém ohodnocení, 

• porovnat zařízení, 

• podat návrh na zlepšení nalezených nedostatků. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Služby 

Terciární sektor hospodářství neboli sektor služeb má od 80. let 20. století největší 

podíl na celkovém hospodářství ve všech vyspělých zemích. Do tohoto sektoru spadají 

všechny činnosti, které mají povahu nabídky služeb. Definice služeb není jednoznačná, 

přesto je známo, že do tohoto odvětví patří například vzdělávání, zdravotnictví, 

doprava, informační, finanční, právní a jiné služby. Služby jsou definovány podle 

Kotlera (2007a, s. 440) 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.“ 

Není jednoduché přesně vymezit tuto oblast, jelikož je možné rozlišit 5 kategorií 

nabídek podle toho, jak důležitou součástí je služba v celkové nabídce firmy (Kotler, 

2007a): 

• ryze hmotné zboží – kdy se jedná o konkrétní zboží, které není doprovázeno 

žádnými službami (například zubní pasta); 

• hmotné zboží s doprovodnými službami – kdy hmotné zboží doprovází 

jedna nebo více služeb, u některého typu zboží je jeho prodej závislý 

na kvalitě doprovodné služby (příkladem může být prodej automobilů); 

• hybridní – nabídka se skládá ze zboží i služby ve stejném poměru 

(příkladem je restaurace, kde zákazník vyhledává dobré jídlo i příjemnou 

obsluhu); 

• převažující služba s doprovodným menším zbožím a službami – kdy se 

jedná o větší službu doprovázenou dalšími službami nebo menším zbožím 

(příkladem může být letecká doprava); 

• ryzí služba – kdy se jedná primárně o službu, jako například hlídání dětí. 

Z tohoto rozdělení vyplývá, že generalizace služeb není jednoduchá. K tomu 

může pomoci další rozlišování podle různých faktorů. Služby se liší podle toho, zda 

závisí na zařízení nebo na lidech, zda jsou zaměřeny na uspokojování potřeb osobních 

či firemních, zda vyžadují přítomnost zákazníka či nikoliv. Dále záleží na výběru 
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procesu, jímž se bude služba poskytovat. Poskytovatelé služeb mají i různé cíle 

(ziskové, neziskové) a liší se vlastnictvím, které může být soukromé či veřejné. 

3.1.1 Klasifikace služeb 

Boučková (2003) klasifikuje služby na základě několika klasifikačních hledisek: 

způsob poskytování, vlastnické vztahy, cíle poskytovatele, typ trhu, oblast ekonomiky, 

stupeň přizpůsobení služby zákazníkovi, kontakt se zákazníkem, způsob dodání služby, 

vztah se zákazníkem a další. Například u prvního z nich lze dále uvést členění na: 

• služby závislé na strojích a zařízeních, 

• služby závislé na lidech (na poskytovateli a jejich zaměstnancích). 

3.1.2 Vlastnosti služeb 

Služby mají specifické vlastnosti, díky kterým se odlišují od výrobků. Rozlišuje 

se 5 základních charakteristik. 

Nehmatatelnost – služby jsou abstraktní a nehmatatelné, zákazník nemůže před 

koupí služby znát její výsledek, či službu ochutnat, podívat se na ni, dotknout se jí. To, 

zda si zákazník službu koupí, závisí na důvěře k poskytovateli a dalších symbolech, 

kterými se poskytovatel snaží „zhmotnit“ nehmotné. Podle Kotlera (2007b) panuje 

u zákazníka před koupí nejistota, kterou se snaží snížit hledáním „signálů“ kvality. 

Rozhoduje se na základě jiných viditelných znaků, jako je například cena, lokalita, 

vybavení, zaměstnanci, apod. 

Proměnlivost – služby jsou proměnlivé, jelikož jejich kvalita je závislá na tom, 

kým jsou poskytovány a také na dalších okolnostech, jako kde, jak a kdy jsou 

poskytovány. Dle Kotlera (2007a) mohou poskytovatelé služeb podniknout tyto tři 

kroky, vedoucí ke zvýšení kontroly kvality služeb: 

• investovat do dobrých postupů přijímání a zaučování, 

• standardizovat proces výkonu služby napříč celou společností, 

• monitorovat spokojenosti zákazníků. 

Nedělitelnost – tato vlastnost spočívá v tom, že služby jsou vytvářené 

a spotřebovávané zároveň. Nelze tedy, na rozdíl od fyzických výrobků, odložit jejich 

spotřebu do budoucnosti. Služba musí být poskytnuta za přítomnosti jak spotřebitele, 
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tak i poskytovatele. Vzájemná interakce mezi nimi je charakteristickým znakem 

marketingu služeb. Vnímání dané služby také závisí na přítomnosti dalších zákazníků. 

V případě zvyšování poptávky, řeší tento problém poskytovatel služeb jinak než 

výrobce zboží. Jedná se o snahu obsloužit najednou větší skupinu zákazníků, pracovat 

rychleji díky zvýšení efektivity práce, případně zvyšovat cenu služby nebo zvýšit počet 

poskytovatelů. 

Pomíjivost – služby není možné skladovat, aby byly použity nebo prodány 

později. Pomíjivost služeb se ukazuje jako problematická v případě, kdy poptávka po 

dané službě není stálá a rovnoměrná. Poskytovatelé služeb mají možnost použít určité 

strategie na vyrovnání nesouladu mezi nabídkou a poptávkou. Kotler (2007b) ve své 

knize uvádí, že se na straně poptávky jedná o diferencovanou cenovou politiku, pomocí 

které se snaží přesunout část poptávky na dobu mimo špičku, nabízení čekajícím 

zákazníkům alternativní služby, či vytvoření rezervačního systému. Na straně nabídky 

pak například přijímání zaměstnanců na částečný úvazek, nebo rozšíření firmy. Služby 

není možné produkovat ve velkém množství a teprve pak je dovážet zákazníkům, často 

musí být vytvářeny až v přítomnosti zákazníka. Z toho vyplývá, že poskytovatel služeb 

potřebuje další zařízení a zaměstnance v místě, kde službu bude nabízet (Perreault, Mc 

Carthy, 1996). 

Absence vlastnictví – na rozdíl od zboží, které má majitel k dispozici do té doby 

než ho například prodá, nebo přestane fungovat, službu nemůže zákazník vlastnit. Je mu 

k dispozici pouze ve chvíli spotřeby. Někdy tato vlastnost může přinést i výhodu, 

jelikož využitím služby může zákazník snížit své náklady, které by v případě zajištění 

podstaty služby vlastními prostředky byly daleko vyšší. 

3.1.3 Sportovní služby 

Čáslavová (2009, s. 116) ve své knize uvádí, že „za sportovní produkt lze 

považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb 

zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ 

Sportovní produkt je komplexní balíček hmotných a nehmotných prvků. 

Například pod pojmem golf si představíme golfové míčky a hole, které představují 

právě hmotné prvky, zatímco „zkušenost z golfu“ se dá již těžko konkrétně popsat 

(Mullin, Hurdy, Sutton, 2007). 
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Sportovní služby nemůžou být spatřeny, ochutnány či cítěny, jsou nehmotné, 

jelikož existují pouze jako zkušenost, zážitek. Jako ostatní služby jsou také nedělitelné, 

protože se vytvářejí a spotřebovávají zároveň. Sportovní organizace nabízí svým 

zákazníkům sportovní služby, které ale vytvářejí jejich zaměstnanci. Jsou nabízeny 

prostřednictvím fitness center, soutěží, profesionálních utkání a fyzioterapií (Hoye 

a kol, 2009). 

Šíma (2009) navrhl klasifikaci sportovních a tělovýchovných služeb na základě 

rozdělení služeb podle dvou hlavních charakteristik. Služby byly rozděleny podle druhu 

a rozsahu zapojení zaměstnance a podle motivu zákazníka k účasti na sportu. 

• Druh a rozsah zapojení zaměstnance: 

o spotřebitelské služby – jde o služby nevyžadující kvalifikaci, jedná se 

například o pronájem či zapůjčení zařízení nebo pomůcek; 

o odborné služby – pro tyto služby jen nezbytná specializace a odbornost 

zaměstnanců, jsou to například služby trenéra či fyzioterapeuta; 

o výchovné služby – tyto služby mění chování, vlastnosti nebo sociální 

postavení klienta, na základě jeho požadavku, sportovní organizace 

vyzdvihují pozitiva fyzické aktivity. 

• Motivy zákazníka k účasti na sportu: 

o osobní potěšení, 

o získání dovedností, 

o snaha vyniknout, 

o upevnění nebo zlepšení zdraví a fyzické zdatnosti. 

Kombinací těchto dvou rozdělení vzniká 6 skupin sportovních a tělovýchovných 

služeb (Šíma, 2009): 

• služby pro potěšení zákazníka, 

• služby pro zdraví a kondici, 

• služby pro rozvoj schopností a dovedností, 

• služby pro dosažení vrcholných výkonů, 

• služby pro udržení kvality života, 
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• léčebné služby. 

3.2 Marketingový mix ve službách 

Kotler (2007b, s. 70) definuje marketingový mix jako „soubor taktických 

marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“  

Mezi tyto nástroje patří takzvaná 4P: product (produkt), price (cena), place (distribuce), 

promotion (propagace). Marketingový mix obsahuje všechny nástroje, jakými lze 

ovlivňovat poptávku po daném produktu. Úspěšnost firmy závisí především na vhodné 

a vyvážené kombinaci těchto nástrojů. Kotler (2007b, s. 71) ovšem uvádí, že 4P 

představují pohled prodávajícího na marketingové nástroje a pro zákazníka by tyto 

nástroje měly představovat určitou výhodu, a proto Robert Lauterborn navrhl, aby byla 

4P vnímána ze strany zákazníka jako 4C. Produkt jako potřeby a přání zákazníka 

(customer needs and wants), cena jako náklady na straně zákazníka (cost to the 

costumer), distribuce jako dostupnost (convenience) a propagace jako komunikace se 

zákazníkem (communication). Shrnuje to tím, že „vít ězí ty společnosti, které uspokojí 

potřeby zákazníka ekonomicky, dostupně a s využitím efektivní komunikace.“ 

Vzhledem k tématu této práce, která je zaměřená na sportovní zařízení nabízející 

sportovní služby, je třeba brát v úvahu marketingový mix služeb, to znamená rozšířit ten 

základní o další tři P, tedy marketingové nástroje, kterými jsou: people (lidé), 

presentation (prezentace), process (procesy). Jednotlivá P se překládají různými 

způsoby, jak je možné nalézt v odborné literatuře. Některá odvětví služeb vyžadují 

speciální prvky marketingového mixu, jako například právní a účetní poradenství, či 

letectví.  

3.2.1 Produkt 

Základním prvkem marketingového mixu je produkt. „Produkt definujeme jako 

cokoli, co lze nabídnout k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co 

může uspokojit touhy, přání nebo potřeby. Produkty zahrnují více než jen hmotné zboží. 

V širším smyslu sem patří fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace, myšlenky 

i jejich kombinace.“ (Kotler, 2007b, s. 615) 

Druh produktu má vliv na koncepci marketingové strategie a ovlivňuje i další 

marketingové nástroje. Konkrétní dílčí nástroje spadající pod produkt jsou následující: 
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jakost, technická úroveň, progresivita, značka, balení, velikost, servis, možnost výměny, 

design, záruční podmínky. Dále také sortiment a kvalita (Synek, 2007, s. 174).  

Produkt má tři úrovně, přičemž vyšší úroveň znamená vyšší hodnotu 

pro zákazníka. Nejnižší úroveň se nazývá základní produkt a představuje jádro 

produktu, jedná se o samotný přínos zboží nebo služby pro spotřebitele. Ten si mnohdy 

nekupuje produkt kvůli jemu samému, ale kvůli užitku, který díky němu získá. Druhá 

úroveň – vlastní produkt – má několik charakteristik: design, funkce výrobku či služby, 

název značky, balení, úroveň kvality. Tyto a další přívlastky mají být zkombinovány 

tak, aby zajistily základní přínos. Poslední, třetí, úrovní jsou doplňkové služby 

a přínosy, které doplňují základní a vlastní produkt na rozšířený produkt (například 

záruka, opravy nebo návod na použití). Z výše uvedených informací vyplývá, že firma 

by měla nejprve definovat potřeby zákazníků, které mají být jejich produktem 

uspokojeny. Další rozšíření produktu je způsob, jak se odlišit od konkurence. 

3.2.2 Cena 

Dalším z nástrojů marketingového mixu je cena, která vyjadřuje hodnotu zboží 

nebo služby. Hodnotu představuje užitečnost daného produktu vyjádřená zpravidla 

v penězích. Pokud se jedná o mimopeněžní směnu, tzv. barter, kdy je produkt směňován 

za produkt jiného charakteru, hodnota je dána vztahem k jinému zboží. Cena přitom 

může mít mnoho rozličných názvů – z běžného života je známo školné, nájemné, 

inkaso, jízdné, vstupné, apod. Cena je na rozdíl od ostatních nástrojů marketingu 

jediným nástrojem, který je pro firmu zdrojem příjmů, ostatní totiž představují náklady 

podniku (Horáková, 1992, s. 229). 

Definice podle Kotlera (2007b, s. 749) zní: „Cena je peněžní částka účtovaná 

za výrobek či službu. V širším smyslu je cena souhrnem všech hodnot, které zákazníci 

vymění za užitek z vlastnictví nebo užití výrobku nebo služby.“  

Důležité je, aby cena odrážela hodnotu pro zákazníka, přizpůsobovala se 

dostatečně rychle změnám na trhu a byla různá pro rozdílné produkty či segmenty trhu. 

Rozhodování o cenách závisí na několika vnitřních a vnějších faktorech. Mezi vnitřní 

faktory patří: marketingové cíle, náklady, strategie marketingového mixu a organizace. 

Vnější faktory ovlivňující tvorbu ceny jsou trh a poptávka, konkurence a další prvky 

prostředí. Firma bude požadovat minimálně takovou cenu, která zajistí vytvoření zisku 

a pokryje náklady na produkt, a nejvýše takovou, která představuje maximální 
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vnímanou hodnotu pro zákazníka a při které ještě bude existovat poptávka po daném 

produktu. Kotler (2007b) rozlišuje postupy cenové tvorby podle faktoru, který 

převažuje. 

• Nákladově orientovaný přístup: 

o cena s přirážkou – k nákladům na výrobu se přidá zisková marže; 

o analýza bodu zvratu (nebo varianta stanovení ceny pomocí cílové 

rentability) – cena, která má pokrýt náklady a zajistit plánovanou výši 

zisku (firma si může na základě této analýzy spočítat minimální počet 

kusů, který musí prodat za danou cenu, aby dosáhla požadovaného 

zisku). 

• Stanovení cen podle kupujícího: 

o ceny podle vnímané hodnoty zákazníkem – cena je promyšlena zároveň 

s ostatními prvky marketingového mixu, tvorbě ceny předchází analýza 

potřeb zákazníka. 

• Stanovení cen podle konkurence: 

o běžná sazba – firma nebere ohled na náklady nebo poptávku, cenu 

stanovuje podle konkurence; 

o obálková metoda – firma stanoví cenu podle svého odhadu ceny 

stanovené konkurencí. 

Strategie cenové tvorby se obvykle mění s fází životního cyklu výrobku. 

U zavedení produktu záleží, zda se jedná pouze o další substitut, nebo o inovativní 

výrobek. Používány jsou například následující strategie: 

• strategie vysokých zaváděcích cen – pomocí vysoké ceny se snaží dosáhnout 

maximálních příjmů na určitých segmentech trhu, kde jsou zákazníci ochotni 

platit tuto cenu; 

• strategie penetrace trhu – s nízkou cenou se pokouší získat značný podíl 

na trhu. 
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3.2.3 Distribuce 

Dalším z uvedených marketingových nástrojů je „place“ neboli distribuce, někdy 

také označováno jako místo. Tento prvek marketingového mixu zahrnuje všechny 

procesy, které firma musí provést, aby byl produkt dostupný zákazníkům. Je důležité, 

aby si firma vytvořila dodavatelský řetězec, který na jedné straně zahrnuje dodavatele 

firmy a na straně druhé ho tvoří distribuční (též marketingové) cesty směřující 

k zákazníkům - distributoři (zprostředkovatelé, maloobchodníci a velkoobchodníci). 

Kotler (2007a, s. 957) tvrdí: „Úspěch samotné firmy nezávisí na tom, jak dobře dělá 

svou práci, ale na tom, jak dobře dokáže celý dodavatelský řetězec a marketingové cesty 

konkurovat ostatním firmám.“  

Výrobci se snaží využít prostředníky k tomu, aby jejich výrobky či služby byly co 

nejlépe dostupné. Tito prostředníci jsou velmi důležití, jelikož slaďují nabídku 

s poptávkou – firmy totiž nabízejí velké množství úzkého sortimentu, zatímco zákazníci 

požadují široký sortiment v menším množství. 

Cestu produktu od výrobce ke spotřebiteli tedy zprostředkovává distribuční 

systém, který může mít různý počet úrovní, a to podle počtu účastnících se 

prostředníků.  Pokud systém neobsahuje žádného prostředníka, jedná se o přímý 

distribuční kanál. Existuje několik typů distribučních systémů (Kotler, 2007b): 

• tradiční distribuční systém – každý účastník se snaží nezávisle na ostatních 

dosáhnout vlastního prospěchu; 

• vertikální marketingový systém – v tomto případě se jedná o ucelený systém, 

kdy jeden účastník systému (ať už výrobce, maloobchodník či 

velkoobchodník) vlastní ostatní a má na ně vliv; 

• horizontální marketingový systém – dvě nebo více firem na stejné úrovni se 

spojí za účelem využití marketingové příležitosti; 

• hybridní (mnohostranný) marketingový systém – firma používá k dodání 

produktů různým segmentům trhu rozdílné distribuční cesty. 

U služeb je třeba určit místo, kde budou služby fyzicky provozovány. Záleží na 

interakci poskytovatele služeb se zákazníkem, kdy buď jde zákazník k poskytovateli, 

nebo poskytovatel za zákazníkem, nebo probíhá transakce na dálku. V prvním případě 
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je výběr vhodného prostředí nejdůležitější. To by se mělo nacházet v oblasti největší 

koncentrace poptávky a zohlednit rozmístění konkurence (Payne, 1996).  

3.2.4 Propagace 

Posledním ze 4P je propagace, která zprostředkovává komunikaci firmy se 

zákazníky. Zahrnuje pět hlavních propagačních nástrojů, které se společně nazývají také 

jako komunikační mix. Jsou to: reklama, podpora prodeje, public relations, osobní 

prodej a přímý marketing. Kotler (2007a, s. 71) popisuje propagaci jako „ činnosti, které 

sdělují vlastnosti produktu či služby a jejich přednosti klíčovým zákazníkům 

a přesvědčují je k nákupu.“ Správně nastavený komunikační mix je nezbytný 

pro dosažení marketingových cílů podniku. Každý z těchto nástrojů obsahuje specifické 

nástroje. 

• Reklama – tisk, rádiové a televizní vysílání, plakáty, billboardy. 

• Podpora prodeje – slevy, prémie, kupóny, soutěže, expozice v prodejnách, 

předvádění, vzorky výrobků, cenové výhodné balení, ochutnávky, dárky. 

• Public relations – publicita produktů, tisková prohlášení, poradenství, firemní 

sdělení, lobování. 

• Osobní prodej – veletrhy, výstavy, prodejní prezentace, pobídkové programy. 

• Přímý marketing – internet, stánky, katalogy, telefonický marketing, faxová 

komunikace, direct mail. 

Pro správné využití a nastavení komunikačního mixu je potřeba znát 

charakteristiky jednotlivých komunikačních nástrojů, které jsou uvedeny níže spolu 

s jejich stručnou definicí. 

Reklama je definována jako jakákoliv placená forma neosobní prezentace 

a propagace myšlenek, zboží či služeb identifikovaným sponzorem. Nejprve je nutné 

určit si cíl reklamy, který vychází z toho, čeho se chce pomocí reklamy dosáhnout. 

Existuje několik druhů cílů reklam, podle kterých se rozlišuje reklama informativní, 

přesvědčovací, nebo upomínací. Informativní reklama se používá při zavádění nových 

výrobků na trh a jejím účelem je napomoci k vytvoření primární poptávky po daném 

produktu. V momentě, kdy je produkt zavedený a roste konkurence, se společnosti snaží 

pomocí přesvědčovací reklamy vytvářet selektivní poptávku po svém produktu 
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a přesvědčit potenciální zákazníky o jeho kvalitě. Ve fázi zralosti produktu se používá 

upomínací reklama, ve snaze, aby zákazníci na značku nezapomněli. 

U reklamy nelze jednoznačně zobecnit její přednosti, jelikož má mnoho forem. Je 

možné ovšem jmenovat některé pozitivní vlastnosti: zasáhne velké publikum s nízkými 

náklady na jednu osobu, rozsáhlá reklama do jisté míry značí něco o velikosti, 

úspěšnosti a popularitě prodejce, díky tomu, že je reklama veřejná, spotřebitelé považují 

produkt za legitimní a standardní, reklamou je možné budovat dlouhodobé image 

produktu nebo vyvolat okamžité zvýšení tržeb. Mezi negativní stránky lze obsáhnout, že 

je neosobní, jedná se pouze o jednostrannou komunikaci a většinou je reklama dost 

nákladná. 

Při tvorbě reklamní kampaně se nejdříve specifikují její cíle, pak se vytvoří obsah 

sdělení a následně je třeba uskutečnit výběr medií. Ta mají různé výhody, ale i omezení, 

jak je vidět níže v tabulce 1. 

Tabulka 1: Profily hlavních forem médií 

MÉDIUM VÝHODY OMEZENÍ 

Noviny Flexibilita, včasnost, pokrytí místního trhu, 
široce přijímané, vysoká věrohodnost 

Nízká životnost, špatná kvalita 
reprodukce, malá šance na předání 
média dalším čtenářům 

Televize Dobré pokrytí hromadného trhu, nízké 
náklady na jednoho zasaženého 
spotřebitele, kombinuje vizuální, zvukové 
a pohybové prvky, smyslově přitažlivá 

Vysoké absolutní náklady, vysoké 
zahlcení cizí reklamou, pomíjivá 
expozice, nižší selektivita v oblasti 
publika 

Rádio Dobře přijímáno na lokálním trhu, vysoká 
geografická a demografická selektivita, 
nízké náklady 

Pouze zvuková prezentace, nízká 
pozornost (médium poslouchané „na 
půl ucha“), pomíjivá expozice, 
roztříštěné publikum 

Časopisy Vysoká geografická a demografická 
selektivita, důvěryhodnost a prestiž, 
vysoká kvalita reprodukce, dlouhá 
životnost, dobrá šance, že bude médium 
předáno dalším čtenářům 

Dlouhá doba od zakoupení reklamy po 
realizaci, vysoké náklady, určitá míra 
zbytečné cirkulace, nulová garance 
pozice 

Direct mail Vysoká selektivita publika, flexibilita, 
žádná reklamní konkurence v rámci téhož 
média, umožňuje zaměřit se na konkrétní 
osoby 

Poměrně vysoké náklady na jednu 
expozici, image nevyžádané pošty 

Outdoorová 
reklama 

Flexibilita, opakovaná expozice, nízké 
náklady, nízká konkurence mezi sděleními, 
dobrá selektivita ohledně positioningu 

Nulová selektivita v oblasti publika, 
omezuje kreativitu 

Internet Vysoká selektivita, nízké náklady, 
bezprostřednost, interaktivní možnosti 

Malé, demograficky nerovnoměrně 
rozvrstvené publikum, poměrně nízký 
účinek, publikum kontroluje expozici 

Zdroj: Kotler (2007b, s. 866) 
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Osobní prodej se jako jediný z komunikačních nástrojů považuje za osobní 

komunikaci. Představuje oboustrannou komunikaci a to buď tváří v tvář, nebo pomocí 

informačních technologií. Žádoucí je v případě, kdy se jedná o produkt, u kterého je 

třeba vysvětlit například jeho funkce. Osobní prodej má oproti reklamě určité výhody: 

je osobní, umožňuje vytvářet vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a kupující má větší 

tendenci reagovat a naslouchat. Na druhou stranu se jedná o nejnákladnější nástroj 

komunikace. U služeb je v některých případech nejdůležitějším prvkem komunikačního 

mixu.  

Podpora prodeje představuje souhrn nástrojů, kterými se firma snaží zatraktivnit 

svoji nabídku a motivovat zákazníky k okamžité koupi. Nástroje spadající pod podporu 

prodeje přitahují pozornost zákazníka, stimulují ke koupi, protože výhodné nabídky 

poskytují vyšší hodnotu a vyvolávají rychlou odezvu. Nevýhodou je, že tyto účinky jsou 

poměrně krátkodobé. 

Hlavním cílem public relations, neboli PR, je vytvořit v povědomí veřejnosti 

kladný obraz dané firmy. Jsou charakteristické tím, že jsou autentické a věrohodnější, 

sdělení se dostanou i k zákazníkům, kteří se např. reklamě vyhýbají, přesto je jejich 

význam podceňován. S PR je spojen pojem publicita, což je jakákoliv neplacená forma 

osobní či neosobní prezentace spotřebitelů – příkladem je jejich názor na produkt nebo 

firmu. Jednu z definic uvádí Svoboda (2006): „Public relations jsou sociálně 

komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím působí organizace na vnitřní a vnější 

veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat si s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi 

oběma vzájemné porozumění a důvěru.“  

Poslední z nástrojů, přímý marketing, zahrnuje veškeré aktivity, vytvářející přímý 

kontakt s cílovou skupinou zákazníků pomocí přenosu nabídky v tištěné formě různými 

médii. Pro něj je typické, že je neveřejný, okamžitý, je možné ho přizpůsobit pro 

konkrétní zákazníky a je interaktivní. Na druhou stranu náklady na něj vynaložené jsou 

v absolutní hodnotě vysoké.  

Podle použití konkrétních komunikačních nástrojů se rozlišují dvě základní 

strategie komunikačního mixu: push a pull strategie. Push strategie dává důraz 

na využití osobního prodeje a reklam směrem k prostředníkům distribučního systému, 

aby produkt protlačili až k zákazníkovi. Zatímco pull strategie využívá reklamu 

a podporu prodeje zaměřenou přímo na spotřebitele, čímž vytvoří poptávku po produktu 
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a spotřebitelé jej sami žádají od maloobchodníků, ti od velkoobchodníků 

a velkoobchody následně od výrobců (Kotler, 2007b). 

3.2.5 Lidé 

Jak již bylo zmíněno u vlastností služeb, služby závisí především na jejich 

poskytovatelích, jelikož jsou proměnlivé. Proto je lidský faktor ve službách velmi 

významný. Pro kvalitní a úspěšné poskytování služeb je nezbytné správně vybrat, školit, 

motivovat a řídit lidské zdroje. Podle Čáslavové (2009) by měl zaměstnavatel zjistit, jak 

jsou jeho zaměstnanci k zákazníkům vlídní, zdvořilí a přístupní, jaké mají dovednosti 

a vlastnosti, jak firmu reprezentují a jak jsou pro ni prospěšní a následně se snažit tyto 

vlastnosti rozvíjet. 

Tento nástroj marketingového mixu je velmi důležitý, jelikož služby jsou 

nabízené lidem a jsou vytvářeny a poskytovány lidmi. Z toho vyplývá, že na jedné 

straně je třeba věnovat pozornost svým zaměstnancům, na straně druhé také svým 

zákazníkům, kteří ovlivňují vnímání služby ostatních zákazníků. Například spokojenost 

návštěvníka restaurace může negativně ovlivnit roztržka skupiny hostů u vedlejšího 

stolu. 

Velmi důležitou činností, související s tímto prvkem marketingového mixu, je 

interní marketing, který podporuje orientaci podniku na zákazníka. Cílem 

zaměstnavatele by mělo být, aby si jeho zaměstnanci uvědomili, že zákazník pro ně 

hraje klíčovou roli a je třeba klást důraz na uspokojení jeho potřeb. Zároveň by se měl 

snažit vytvořit takové podmínky pro zaměstnance, aby cítili zájem a péči z jeho strany 

(Payne, 1996). 

Podle Vaštíkové (2008) má podíl lidí na nabídce služeb tyto tři formy: 

• Vytváření služeb často vyžaduje účast zaměstnanců, kteří mohou být buď 

v přímém kontaktu se zákazníkem (kontaktní personál), nebo mají velký podíl 

na vytváření strategie produktu (ovlivňovatelé), či se podílí na tvorbě 

produktu pouze nepřímo (pomocný personál). 

• Pro spotřebu služby je nezbytná přítomnost zákazníka, který se tímto stává 

spoluproducentem služby. Někdy mají na konečnou podobu produktu vliv 

i další zákazníci, kteří svojí spoluúčastí ovlivňují vnímání kvality služby 

ostatních účastníků. 
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• Poslední formu podílu lidí na nabídce služeb představuje referenční trh – 

skupina příbuzných, přátel a známých zákazníka, která prostřednictvím tzv. 

ústní reklamy tvoří image produktu i dané organizace nabízející produkt. 

3.2.6 Proces 

Tento marketingový nástroj zahrnuje způsoby, jak jsou služby vytvářeny 

a dodávány. Zákazník považuje systém poskytování služeb jako součást daného 

produktu, proto je důležité věnovat tomuto prvku důkladnou pozornost. Proces 

představují všechny pracovní činnosti, mezi které patří postupy, časové rozvrhy, úkoly 

a mechanismy, pomocí kterých je služba poskytnuta. Rozhodnutí v oblasti řízení těchto 

procesů má značný vliv na spokojenost zákazníka, jelikož ta je spojena se správným 

fungováním procesů. Zefektivnění procesů lze dosáhnout přizpůsobením služeb na míru 

– zaměření na cílový tržní segment, na umístění nabídky a na požadavky zákazníka. 

Pomocí efektivních procesů je možné získat konkurenční výhodu (Payne, 1996). 

Procesy můžeme klasifikovat na základě míry kontaktu se zákazníkem 

do několika kategorií (Janečková, Vaštíková, 2000): 

• vysoká míra kontaktu se zákazníkem – je třeba, aby byl zákazník fyzicky 

přítomen, jinak není možné službu poskytnout (např. zdravotní péče); 

• střední kontakt – zákazník je přímým příjemcem služby, ale nemusí se nutně 

s poskytovatelem služby setkat (službu je možné poskytovat na dálku, např. 

vzdělávání); 

• nízký kontakt – převážná část procesu poskytování služeb probíhá bez 

přítomnosti zákazníka, který si službu jen objedná a poté očekává kladný 

výsledek, podstatné pro zákazníka je především čas poskytnutí služby, 

na umístění tolik nezáleží, jelikož se většinou jedná o službu, která jde 

k zákazníkovi (například různé opravy spotřebičů). 

U složitých procesů, můžeme pomocí diagramu procesu znázornit seznam všech 

kroků nutných pro realizaci produktu. Příklad takového diagramu je vidět na obrázku 1. 

Vymezení kritických míst a snaha jim předejít je podmínkou pro dosažení kladného 

hodnocení kvality služby zákazníky. Je vhodné předem stanovit postup toho, co by měli 

zaměstnanci dělat v případě selhání. 
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Obrázek 1: Diagram služby poskytnutí stravy v restauraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Janečková, Vaštíková (2000, s. 168) 

Procesy je možné vnímat dvěma způsoby, a to z hlediska komplexnosti 

a z hlediska rozmanitosti. Komplexnost vyjadřuje soubor kroků a sekvencí, kterými je 

proces tvořen, a rozmanitost představuje jejich variabilitu a funkční rozsah. V čase lze 

provádět změny jak komplexnosti, tak rozmanitosti, a to čtyřmi způsoby (Payne, 1996): 

• snížením rozmanitosti – cílem je redukce nákladů, zvýšení produktivity 

a zjednodušení distribuce; 

• zvýšením rozmanitosti – umožňuje více přizpůsobit službu požadavkům 

jednotlivých zákazníků; 

• snížením komplexnosti – jedná se o specializaci, kdy se snaží o jednodušší 

kontrolu a distribuci; 

• zvýšením komplexnosti – účelem je zvýšit úroveň penetrace trhu rozšířením 

současné nabídky. 

Tento faktor marketingového mixu mimo jiné řeší problém řízení kapacit 

v souladu s poptávkou po službách, které se provádí pomocí marketingových nástrojů 

nebo pomocí řízení front a rezervačního systému. Dále také zahrnuje vhodný způsob 

vyřizování stížností, který napomáhá zkvalitňování procesu poskytování služeb. 

Podle Čáslavové (2009) v sobě proces zahrnuje složky ovlivňující dobu a způsob 

obsluhy zákazníka. Co se týče sportovních služeb, je pro zákazníka důležité: doba 

obsluhy, rychlost obsluhy, doba čekání, forma obsluhy a komunikace s firmou. 
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3.2.7 Prezentace 

Posledním prvkem marketingového mixu služeb je prezentace, někdy ovšem 

nazývána jinými jmény jako například materiální prostředí či fyzická evidence, 

přítomnost (physical evidence). Je zaměřena na prostory provozovny a image firmy. 

U nabídky sportovních služeb hraje podstatnou roli velikost provozovny v návaznosti 

na počet zákazníků a velikost obratu, vybavení provozovny, atmosféra, komfort 

provozovny a čistota (Čáslavová, 2009). 

Vzhledem k tomu, že služby jsou nehmotné a zákazník předem nemůže vědět, 

jaká služba bude, je třeba, aby se ji poskytovatel služby snažil co nejvíce „zhmotnit“. Již 

první dojem z prostředí, kde je služba poskytována, může ovlivnit vnímání služby jako 

takové a především zákazníkovo očekávání, ať už pozitivně, či negativně. Na základě 

dílčích prvků materiálního prostředí si zákazník vybuduje představu o povaze služby, 

o její kvalitě či profesionalitě provedení. Styl, v jakém je zařízeno pracoviště, a panující 

atmosféra ovlivňují chování zákazníků a jejich náladu, jak ukazuje tabulka 2. 

Tabulka 2: Jak ovlivňuje navozená atmosféra pocity zákazníka 

Navozená atmosféra Zákaznická odezva 

elegance úroveň, styl 

profesionalismu důvěra, pocit bezpečí 

vstřícnosti pocit radosti 

pochmurnosti smutek, pocit omezování 

srdečnosti pohodlí, pocit vítaného hosta 

luxusu kvalita, výjimečnost, vysoké ceny 

Zdroj: Janečková, Vaštíková (2000, s. 144) 

Podle Janečkové a Vaštíkové (2000) je dobré využívat prvků materiálního 

prostředí k získání konkurenční výhody odlišením svého produktu. Tyto prvky zahrnují 

rozvržení prostoru, zařízení interiéru, osvětlení, barvy a značení. V případě služeb, kdy 

poskytovatel dochází za zákazníkem domů nebo do firmy, je důležité zajistit vhodné 

jednotné oblečení pracovníků, stejný vzhled a označení automobilů dané firmy apod. 

Rozlišujeme dva druhy materiálního prostředí, které společně vytvářejí image 

služby (Vaštíková, 2008): 

• periferní prostředí – samo o sobě nemá hodnotu, ale je součástí služby, svým 

způsobem „zhmotňuje“ nebo vizualizuje službu, jde o drobnosti, které 
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zákazník získá jako pozornost a má možnost si je odnést, znamená pro něj 

přidanou hodnotu a napomáhá k odlišení od konkurence (například vizitky, 

vstupenky, pohledy, tašky, atd.); 

• základní prostředí – přestože toto prostředí není možné vlastnit, významně 

ovlivňuje poskytovanou službu. 

Kromě zraku zákazník využívá k pocítění atmosféry i ostatní smysly. Vůně, 

hudba, hluk nebo materiály příjemné na dotek, to všechno ovlivňuje zákazníkovo 

vnímání služby. U některých služeb, u kterých je malý rozdíl v cenách či nabídce 

produktu a konkurence stále vzrůstá, je vhodné snažit se právě o vytvoření konkrétní 

atmosféry pomocí materiálního prostředí. 
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4 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

V této části bakalářské práce se popisují metody, které byly použity pro sběr dat 

a jejich následné zpracování. Jedná se o pozorování a dále komparativní metodu (nutno 

odlišit od prosté komparace – porovnání, srovnávání). Ostatní data, získaná mimo 

vlastní pozorování, jsou data získaná díky konzultaci s vedením squashových center.  

4.1 Kvalitativní výzkum 

Pod kvalitativní výzkum spadá několik základních přístupů. Jsou to případová 

studie, etnografický výzkum, zakotvená teorie a fenomenologický výzkum. Dále je 

třeba zabývat se pouze případovou studií. 

Díky technikám a metodám kvalitativního výzkumu lze převést individuální 

hodnocení daného jevu, které je subjektivní, do takového formy, která umožňuje 

srovnání zjištěných dat nebo jejich seřazení (Kozel, 2006). 

4.1.1 Případová studie 

„Výzkum pomocí případové studie se zaměřuje na podrobný popis a rozbor 

jednoho nebo několika málo případů. Základní výzkumnou otázkou je, jaké jsou 

charakteristiky daného případu nebo skupiny porovnávaných případů.“  (Hendl, 2005, 

s. 103)  

Případová studie se zabývá podrobným studiem jednoho nebo několika málo 

případů. Sbírá se velké množství dat od jednoho nebo několika málo souborů. Podle 

sledovaného případu se rozlišuje několik typů případových studií (Hendl, 2005): 

• osobní případová studie, 

• studie komunity, 

• studium sociálních skupin, 

• studium organizací a institucí, 

• zkoumání událostí, rolí a vztahů. 

S ohledem na téma práce je z tohoto rozčlenění kladen důraz konkrétně na 

studium organizací a institucí, jelikož se budou charakterizovat a porovnávat dvě 

sportovní zařízení. Tento typ případové studie zkoumá například firmy, školy či jiné 

organizace, implementace programů a intervencí, kulturu organizací, procesy změn 
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a adaptací. Cíle studie mohou být různé, například zkoumání procesů změn, evaluace 

nebo zavedení určitého druhu řízení. 

4.1.2 Pozorování 

Mezi metody sběru primárních dat patří pozorování, dotazování a experiment. Pro 

sběr informací o sportovních zařízeních byla zvolena metoda vlastního pozorování 

daných prostředí. Pozorování je běžně součástí mnoha kvalitativních výzkumů. Existuje 

několik typů pozorování (Hendl, 2005): 

• skryté – otevřené, 

• zúčastněné – nezúčastněné, 

• strukturované – nestrukturované, 

• v umělé situaci – v přirozené situaci. 

Pro účely této práce bylo konkrétně použito otevřené, nezúčastněné, 

nestrukturované pozorování v přirozené situaci.  

4.1.3 Komparativní metoda 

Pro porovnání sportovních zařízení byla použita komparativní metoda, která 

využívá techniky srovnání (komparace), jak uvádí Miroslav Hroch (1985) ve své knize: 

„komparativní metodu je třeba v prvé řadě odlišit od prosté komparace, která má 

charakter techniky.“ 

Proto je třeba dodržovat základní pravidla komparace, která, jak dále uvádí, jsou: 

• Definovat objekt komparace – je třeba ujasnit, zda porovnávané subjekty jsou 

stejné kategorie a jsou porovnatelné. 

• Určit cíle komparace – obecně lze komparativní metodou dosáhnout těchto 

čtyř kategorií cílů: 

o určení rozdílů a shod několika objektů, 

o rozdělení objektů do skupin na základě rozboru shod a rozdílů, 

o vymezení místa jevu či procesu v kontextu vývoje, zjistit v čem jsou 

charakteristiky specifické a v čem obecné, 

o vysvětlení příčinných vztahů. 
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• Stanovit kritéria komparace (pro konkrétní analýzu) – určit hlediska, podle 

kterých se bude srovnávat, ta musí být uplatnitelná na všechny objekty 

komparace. 

• Vymezit vztah komparace k časové ose (typy komparativních přístupů): 

o synchronní komparace – analyzuje stav zvolených prvků v daném čase, 

o diachronní komparace – zachycuje vývoj fenoménu v čase, dynamiku 

vývoje a její zákonitosti, 

o komparace analogických situací – cílem je periodizace vývoje 

sledovaných jevů a vystihnout zákonitosti tohoto vývoje. 

4.2 Stanovení kritérií pro porovnání 

Pro tuto práci bylo autorkou vybráno několik kritérií, podle kterých se sportovní 

zařízení porovnají. Hlavní skupiny kritérií vycházejí z vybraných prvků 

marketingového mixu a dále se dělí na specifická kritéria. Každé kritérium je možné 

ohodnotit na škále od 1 do 3, výjimečně od 0, přičemž 0 znamená absenci daného 

kritéria. Čím více bodů je ve finále získáno, tím lépe. U každého kritéria je vysvětleno, 

za jakých okolností je dosaženo daného stupně hodnocení. Některé stupně kritérií 

mohou být ovlivněny subjektivním pocitem autorky. 

4.2.1 Produkt 

Nabízeným produktem těchto sportovních zařízení jsou především sportovní 

služby, relaxační a regenerační služby, doplněné o bar s výživou a fitness doplňky. 

Hodnocení závisí na šířce nabízeného sortimentu a velikosti výběru. Nejprve bylo 

definováno, za jakých okolností dosáhne subjekt nejvyššího hodnocení, co se týče 

konkrétního kritéria, následně se od toho odvíjí definování nižších stupňů hodnocení 

(například kvůli absenci některého aspektu, nebo jeho menšího množství), jak je 

následně uvedeno v tabulce. 
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Tabulka 3: Kritéria spadající pod prvek produkt 

 1 bod 2 body 3 body 

Posilovna malý počet 

posilovacích strojů a 

činek 

neúplný sortiment 

posilovacích strojů 

z hlediska zátěže 

všech svalových 

skupin a činek 

plně vybavená posilovna 

(stroji i činkami), vysoká 

rozmanitost + kardiozóna 

Studiové lekce méně než 5 druhů 

cvičení 

5 – 10 druhů cvičení více než 10 druhů cvičení 

Ostatní sporty nabídka 1 – 2 dalších 

sportů 

nabídka 3 – 4 dalších 

sportů  

nabídka více než 4 dalších 

sportů 

Osobní trénink osobní trenéři jsou 

k dispozici jen 

u některých sportů po 

předchozí domluvě se 

zákazníkem 

osobní trenéři ke 

všem sportům jsou 

k dispozici po 

předchozí domluvě se 

zákazníkem 

osobní trenéři ke všem 

nabízených sportům jsou 

neustále k dispozici 

Bar a fitness doplňky iontové, sacharidové, 

proteinové nápoje, 

fitness tyčinky 

iontové, sacharidové, 

proteinové nápoje, 

fitness tyčinky, 

ostatní nápoje, 

občerstvení 

iontové, sacharidové, 

proteinové nápoje, fitness 

tyčinky, ostatní nápoje, plná 

hostinská činnost 

Servis, obchod možnost servisu 

i koupě sportovních 

potřeb 

možnost servisu 

i koupě sportovních 

potřeb a doplňků 

možnost servisu i koupě 

sportovních potřeb, doplňků, 

dále oblečení a obuvi 

Hlídání dětí hlídání pouze u 

konkrétních 

skupinových lekcí 

hlídání pouze při 

skupinových lekcích 

hlídání při skupinových 

lekcích i individuálně (po 

domluvě) 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Cena 

U ceny byla vybrána kritéria, uvedená v tabulce 4. Jedná se o existenci 

studentských slev a ceny u vybraných sportovních aktivit. Ostatní prvky spadající pod 

cenu budou zahrnuty ve slovním porovnání. 
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Tabulka 4: Kritéria spadající pod prvek cena 

 1 bod 2 body 3 body 

Studentské slevy SS pouze na určité 

služby 

SS na všechny 

sportovní služby 

SS na všechny 

sportovní i regenerační 

služby 

Základní vstup do 

posilovny 

150 Kč a více 100 – 149 Kč pod 100 Kč 

Formy aerobiku 120 Kč a více 90 – 119 Kč pod 90 Kč 

Alpinning 150 Kč a více 100 – 149 Kč pod 100 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3 Místo 

Jedním z rozhodujících faktorů pro výběr fitness centra je jeho umístění. 

Hodnocena bude vzdálenost od zastávek MHD, samostatně vzdálenost od stanice metra, 

možnosti dopravy a parkování v blízkosti. Dále také to, kde se sportovní zařízení 

nachází, tedy jaké je jeho okolí. Způsob ohodnocení je uveden v tabulce 5. 

Tabulka 5: Kritéria spadající pod prvek místo 

 1 bod 2 body  3 body 

Možnosti dopravy 

(zastávky v okolí) 

1 ze 3 způsobů dopravy 2 ze 3 způsobů dopravy autobus, tramvaj, metro 

Vzdálenost zastávky 

MHD 

více než 10 minut do 10 minut do 5 minut 

Vzdálenost stanice 

metra 

dostupná po využití 

více dopravních spojů 

nutno využít minimálně 

jeden další dopravní 

spoj 

v bezprostřední 

blízkosti, dostupná 

pěšky 

Parkoviště parkování obtížné, nebo 

placené 

parkoviště v blízkém 

okolí 

vlastní parkoviště 

s dostatečným počtem 

parkovacích míst 

Lokalita, okolí sídliště sídliště, školy sídliště, školy, obchodní 

centrum, sídla firem 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.4 Propagace 

V následující tabulce byly jako kritéria zvoleny některé formy propagace, které 

sportovní zařízení využívají. Hodnoceno je do jaké míry a jakým způsobem jsou 

využívány. 

Tabulka 6: Kritéria spadající pod prvek propagace 

 1 bod 2 body 3 body 

Webové stránky na stránkách nelze 

nalézt více než základní 

informace 

obsahuje potřebné 

informace, ale některé 

další chybí, nebo jsou 

zastaralé 

je možné nalézt veškeré 

potřebné informace, 

atraktivní design 

Podpora prodeje nabídka speciálních 

akcí pouze ve 

výjimečných případech 

(např. Vánoce, apod.) 

firma ojediněle nabídne 

speciální akci 

firma nabízí často různé 

akce, slevy, dárky, 

hodiny zdarma, apod. 

Facebook má stránky, pouze kvůli 

povědomí o firmě 

má stránky, kde 

vypisuje pořádané akce 

má stránky, kde 

vypisuje akce a 

komunikuje s 

návštěvníky 

Reklama dobré slovo dobré slovo, tisk dobré slovo, tisk, rádio, 

televize 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.5 Lidé 

Kritérium vycházející z tohoto prvku marketingového mixu není rozděleno 

do dílčích kritérií a není tedy obodováno, jelikož hodnocení jednotlivých stupňů by bylo 

příliš subjektivní. Celkové hodnocení bude pouze slovní.  

4.2.6 Procesy 

Procesy budou porovnány na základě kritérií, uvedených v tabulce 7. Jedná se 

o rychlost obsluhy, dobu čekání, způsob jakým funguje rezervační systém a časový 

rozvrh skupinových lekcí. 
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Tabulka 7: Kritéria spadající pod prvek procesy 

 1 bod 2 body 3 body 

Čas skupinových lekcí některé dny žádná 

nabídka lekcí 

malá nabídka ranních 

lekci 

téměř každý den 

nabídka ranních i 

odpoledních lekcí 

Doba čekání (např. 

před lekcí) 

nad 5 minut 3 - 5 minut 0 - 3 minuty 

Rychlost obsluhy nad 10 minut 5 - 10 minut do 5 minut 

Rezervační systém možnost rezervace 

pouze telefonicky, nebo 

pouze osobně, nebo 

pouze online 

telefonicky nebo online, 

s permanentkou může 

zákazník rovnou i 

zaplatit, vidí zůstatek 

svého účtu 

osobně, telefonicky i 

online, s permanentkou 

může zákazník rovnou i 

zaplatit, vidí zůstatek 

svého účtu 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.7 Prezentace 

V tabulce 8 jsou sepsána kritéria vybraná pro porovnání prezentace. Hodnoceno je 

konkrétně vybavení posilovny, intenzita osvětlení a atmosféra, která ve sportovním 

zařízení panuje. 

Tabulka 8: Kritéria spadající pod prvek prezentace 

 1 bod 2 body 3 body 

Vybavení posilovny staré vybavení, občas 

nefunkční 

starší vybavení, ale plně 

funkční 

nové moderní přístroje 

Osvětlení osvětlení je 

nedostatečné, převažují 

tmavé prostory 

osvětlení je převážně 

umělé, avšak 

vyhovující 

ve většině prostor je 

dostatek přírodního 

světla, místy umělé 

osvětlení 

Celková atmosféra neosobní osobní velmi přátelská 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 CHARAKTERISTIKA SQUASHOVÝCH CENTER 

Na začátku každé podkapitoly budou uvedeny základní informace o každém 

squash centru. Ta budou poté charakterizována podrobněji podle jednotlivých prvků 

marketingového mixu služeb, ze kterých zároveň vycházejí kritéria pro následné 

porovnání. 

5.1 SportCentrum Nové Butovice, s.r.o. 

SportCentrum Nové Butovice bylo založeno roku 1994 jako akciová společnost. 

V roce 2002 byla změněna právní forma podnikání na společnost s ručením omezeným. 

Je zřejmé, že do této doby se na řízení podniku podílelo více akcionářů, po transformaci 

právní formy podnikání má jen jednoho majitele (jednatele), který jedná za společnost 

samostatně. 

Obrázek 2: Logo SportCentra Nové Butovice 

 

 

 

Zdroj: www.sport-butovice.cz 

Obchodní jméno: SportCentrum Nové Butovice, s.r.o. 

Adresa: Ovčí Hájek 2174, Praha 5, 155 00 

Telefon: 235 518 816 

Webové stránky: www.sport-butovice.cz 

Otevírací doba: Po – pá 6:30 – 22:30; So, ne, svátky – 8:00 – 22:30 

Předmětem podnikání jsou podle zápisu v obchodním rejstříku tyto činnosti: 

• specializovaný maloobchod, 

• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

k regeneraci a rekondici, 

• provozování solárií, 

• poskytování tělovýchovných služeb, 

• masérské, rekondiční a regenerační služby, 

• hostinská činnost, 

• reklamní činnost a marketing, 
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• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb spojených s pronájmem, 

• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

• výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

• pronájem a půjčování věcí movitých. 

5.1.1 Produkt 

SportCentrum Nové Butovice nabízelo skutečně širokou škálu sportovních služeb. 

Jednalo se o čtyři squashové kurty, velkou posilovnu (rozloha více než 300 m2), čtyři 

stoly na stolní tenis, ricochet, jeden cvičební sál a tréninkovou halu na box se třemi 

boxovacími pytli. Tato původní nabídka byla za posledních 7 let rozšířena 

o badmintonovou halu s pěti kurty, která sklidila velký úspěch a přivedla spolu 

s výstavbou nových beachvolejbalových kurtů do sportovního centra spoustu nových 

zákazníků. K původní nabídce patřila také plnohodnotná restaurace. Ta ovšem byla 

úplně zrušena a na jejím místě byl zřízen další sál na skupinové cvičení – spinning.  Se 

zrušením restaurace hostinská činnost zcela nezanikla, pouze není již využívána 

v plném rozsahu. Kurt na ricochet byl také zrušen, vzhledem k velmi nízké 

návštěvnosti, a tento prostor byl přizpůsoben na provozování nových lekcí alpinningu. 

SportCentrum nabízí také i regenerační a rekondiční služby, jako jsou sauna, masáže 

a dvě solária. 

Nabídka skupinových cvičení aktuálně zahrnuje tyto lekce: P-class, Ae fitball, 

Bodystyling, Step body, Pilates, Power joga, Problem zones, Hezké bříško, TRX, 

přestože na webových stránkách v sekci aerobik je popisováno více druhů.  

5.1.2 Cena 

Ceník tohoto sportovního centra je na první pohled celkem komplikovaný. 

Základní ceny jsou poměrně vysoké, proto při plánovaných pravidelných návštěvách je 

téměř nezbytné zařídit si elektronický čip. Registraci je nutné provést osobně na recepci 

a pro získání elektronického čipu je třeba uhradit vratnou zálohu na čip a jednorázový 

registrační poplatek, poté také roční udržovací poplatek (1 Kč). Je třeba vybrat si jeden 

ze tří tarifů a následně SportCentrum nabízí výběr z různých finančních paketů. 

Tarif A je vhodný pro klienty, kteří neplánují navštěvovat centrum příliš často, 

jelikož se jedná o tarif bez elektronického čipu, tudíž ceny budou základní. Tento tarif 
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vzniká automaticky, při registraci přes internet. Zákazník může rezervovat služby do 

maximální hodnoty 400 Kč a platí před hodinou přímo na recepci. 

Tarif B je určen skupině klientů, kteří nenavštěvují centrum tak často. Jsou 

registrovaní, mají vlastní elektronický čip a mají na něm vložené peníze. Můžou z něj 

čerpat libovolné osoby, čerpání není časově omezeno a částku lze v případě potřeby 

vybrat. Ceny služeb jsou ovšem základní, nijak nezlevněné. Jediná výhoda oproti tarifu 

A je tedy v tom, že zákazníci můžou rezervovat služby do výše kreditu na svém účtu 

a nepotřebují mít u sebe finanční hotovost.  

Tarif C je pro klienty, kteří navštěvují centrum velmi často a pravidelně. Je 

nepřenosný, tudíž z něj může čerpat pouze vlastník elektronického čipu. Finanční paket 

(peněžní částka převedená na body) má omezenou platnost, po vypršení této doby 

propadá a peníze nelze získat zpět, nebo je převést do dalšího období. Pro tento tarif 

navíc existují bonusy za složení finanční částky a bonusy z čerpání. Při složení určité 

částky je klientovi na účet připsáno určité procento z této částky jako bonus. Doba 

platnosti této permanentky se odvíjí od výše vložené částky. Dále podle částky 

vyčerpané za měsíc bude klientovy připsáno na účet na konci kalendářního měsíce 

určité procento z této vyčerpané částky. Oba typy bonusů se sčítají, tudíž věrní klienti 

mají možnost získat velmi zajímavé ceny. Detaily je možné vidět na obrázku 3. 

Slevy pro studenty nabízejí pouze u posilovny a squashe. Ovšem projeví se pouze 

u tarifu C, pokud jde o squash, tak ještě v určitém časovém intervalu. 

Obrázek 3: Bonusy k tarifu C 

Zdroj: www.sport-butovice.cz 
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5.1.3 Místo 

Jak již název napovídá, sportovní zařízení se nachází v Nových Butovicích, 

v městské části Praha 5. Jeho umístění je velmi strategické, jelikož se nachází cca 

6 minut chůze od stanice metra B a v blízkosti autobusových zastávek. Ke spojení je 

možné využít až čtyři autobusové linky. Přímo před sportovním centrem je k dispozici 

vlastní parkoviště s dostatečným počtem parkovacích míst. V bezprostředním okolí se 

nachází mnoho kancelářských prostor a business center a jedná se o oblast jejich stálé 

výstavby. To je pro SportCentrum velmi výhodné, jelikož se v dnešní době firmy snaží 

poskytovat výhody svým zaměstnancům prostřednictvím benefitů, a to i v oblasti 

sportu. Tato městská část a další k ní přilehlé jsou neustále provázeny výstavbou 

nových bytových a rodinných domů. Je zde mnoho školních zařízení – mateřské, 

základní, vysoké školy a to soukromé, státní i mezinárodní. Potenciální klientela je zde 

tedy vysoká. 

5.1.4 Propagace 

SportCentrum má, jako v dnešní době každé sportovní zařízení, své webové 

stránky. Dá se ale říct, že primární funkcí je odkaz na rezervační systém a stručné 

informace o centru, nikoli přímo propagace. Stránky jsou jednoduché a přehledné 

a obsahují potřebné základní informace o jednotlivých nabízených službách, dále ceník, 

kontaktní informace a již zmíněný vstup do rezervačního systému. Nevýhodou těchto 

stránek je, že některé informace jsou již zastaralé a stále se tam objevují. 

Dalším způsobem propagace, v současnosti dost moderním a využívaným, jsou 

stránky sportovního zařízení na Facebooku. SportCentrum konkrétně má osobní profil, 

který si ostatní lidé mohou přidat do „přátel“, kde se snaží své zákazníky informovat co 

nejdříve o aktuálních novinkách a akcích. 

SportCentrum se řídí převážně heslem, že nejlepší reklamou je spokojený 

zákazník. Důležité je tedy uspokojit požadavky a přání zákazníka, což může následně 

zaručit dobrou ústní reklamu a doporučení centra rodině, kamarádům a známým. 

Dalším reklamním tahem SportCentra je „reklama za reklamu“, kdy se jedná 

o spolupráci s některými firmami formou výměny letáků, vyvěšení plakátů apod. 
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5.1.5 Lidé 

Personální struktura je následující. Nejvyšší funkci zastává majitel, který je 

zároveň jednatelem, avšak nezastává funkci vedoucího provozu. Tato funkce připadá 

zároveň s účetnictvím a veškerým marketingem další pouze jedné osobě. 

Na recepci se střídají tři osoby – zastávající funkci recepční a obsluhy baru s tím, 

že jedna z osob zastupuje pozici vedoucí recepce. Hlavní rozdíl je v tom, že vedoucí 

recepce má na starosti kompletní objednávky, tedy komunikaci s dodavateli. Recepční 

se střídají na směny. 

Mezi personál dále patří instruktoři a osobní trenéři, kteří mají buď podepsanou 

dohodu o provedení práce, nebo pracují jako OSVČ. Se SportCentrem Nové Butovice 

spolupracují také firmy externí, například úklidová firma, čistírna, mandl a prádelna. 

Nelze opomenout spolupráci s dodavateli, na jedné straně občerstvení a nápojů, 

na straně druhé sportovního zboží (rakety, míčky, obuv, oblečení, fitness doplňky 

a jiné). Dále nutný servis, údržbu a daňové poradenství mají na starosti také externí 

firmy. 

 Většina zákazníků SportCentra jej navštěvuje z toho důvodu, že se nachází 

v blízkosti pracoviště, nebo že jim služby hradí zaměstnavatel, jak vyplývá z bakalářské 

práce na téma výzkumu spokojenosti zákazníků tohoto sportovního zařízení z roku 

2010. Třetím nejčastějším důvodem bylo to, že se nachází v blízkosti jejich bydliště.  

Dále se ukázalo, že se jedná o skupinu lidí ve věku 27 – 45 let. 51 respondentů (ze 167) 

uvedlo, že se jejich průměrný měsíční plat pohybuje v rozmezí 40 – 60 000 Kč, 45 lidí 

uvedlo 20 – 40 000 Kč a 44 lidí 60 – 100 000 Kč. Převážná většina je stálým 

zákazníkem vlastnícím elektronický čip. Ke dni 1. 3. 2010 bylo v databázi 

zaregistrováno 4915 klientů, z nichž aktivních je přibližně 70% (Lehocká, 2010). 

5.1.6 Procesy 

SportCentrum je otevřeno od 6:30 do 22:30 během všedních dnů a o víkendu 

a o státních svátcích od 8:00 do 22:30. To je otevírací doba dostatečně dlouhá, aby 

vyhovovala lidem různého pracovního vytížení. Dříve byla nonstop, což bylo zbytečné 

a pro centrum v této lokalitě spíše nevýhodné. 

Co se týká rozvrhů konkrétních skupinových lekcí, alpinning je nabízen převážně 

v odpoledních až večerních hodinách, dopoledne jsou k dispozici pouze 3 lekce za celý 
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týden, v sobotu pouze jedna za celý den. Celkem je to 15 hodin za týden. S časovým 

rozvržením u spinningu je to podobně, jedná se celkem o 11 hodin, až na to, že 

ve středu není v nabídce jediná lekce. U ostatních aktivit, zahrnutých obecně pod 

pojmem aerobik, je nabídka značně omezená. Hodiny jsou až od 5. hodiny odpoledne, 

jen tři za sebou, přičemž v pátek a v sobotu není nabízena žádná z těchto lekcí a v neděli 

pouze jedna hodina. 

Do této části patří také fungování rezervačního systému. Ten je přístupný online, 

díky odkazu uvedeném na webové stránce. Přes něj si může zákazník zarezervovat 

vybrané služby. Tuto možnost má každý zaregistrovaný zákazník, ovšem ti, kteří nejsou 

členy klubu, tedy nemají svůj elektronický čip, mohou rezervovat pouze do výše 400 

Kč. Službu hradí pak na místě na recepci. Pro urychlení chodu recepce a ušetření času 

zákazníků slouží elektronický čip, díky kterému může zákazník zaplatit již při rezervaci 

ze svého účtu a vyhnout se tak návštěvě recepce. Tento čip je ovšem možné získat 

pouze po předchozí registraci osobně na recepci SportCentra. Rezervaci lze provést 

pouze na webu, jen ve výjimečných případech osobně či telefonicky. 

5.1.7 Prezentace 

Prostory SportCentra jsou poměrně rozsáhlé a členité. Hned u vstupu se nachází 

recepce s barem, výstavní skříň s oblečením a sportovními doplňky, posezení u stolečků 

a dále samostatná místnost pro společenské akce či večerní posezení, kde je k dispozici 

gril na půjčení. Pro přístup do dalších prostor je třeba vyjít schody, z čeho vyplývá, že 

zařízení není bezbariérové. V prvním patře se nachází nově místo kurtu na ricochet, 

který nebyl plně využíván, sál s Aplitracky, přístroji na skupinové cvičení alpinning. 

Dále 4 squashové kurty od firmy Fiberesin a 4 pingpongové stoly Butterfly. Vedle je sál 

s boxovacími pytli a po schodech nahoru se dojde k šatnám a rozsáhlé posilovně. 

V tomto patře se nachází i sál na skupinová cvičení a sál na spinning, ty jsou ovšem 

přístupné ze schodiště vedoucího od recepce, tedy z druhé strany. Jejich prostory jsou 

vymalovány barevně, což působí příjemných dojmem. Z prvního patra vede cesta k pěti 

badmintonovým kurtům krytých nafukovací halou. Pár metrů od hlavní budovy se 

nachází čtyři hřiště na beach volejbal s beach barem, kde je v létě velmi příjemné 

posezení, navíc s možností zapůjčení grilu. Na zahrádce je k dispozici velká trampolína 

pro děti. V příloze 3 je možné vidět fotodokumentaci SportCentra. 



41 
 

5.2 Squash Sport s.r.o. 

Společnost Squash sport byla založena roku 1997 jako společnost s ručením 

omezeným. Majitel byl totožný a toto druhé sportovní zařízení bylo zařízeno v menším 

rozsahu. 

Obrázek 4: Logo Squash Sportu 

 

 

 

Zdroj: www.squash-sport.cz 

Obchodní jméno: SQUASH SPORT s.r.o. 

Adresa: Čimická 780, Praha 8, 182 00 

Telefon: 283 850 757 

Webové stránky: www.squash-sport.cz 

Otevírací doba: Po – ne, svátky 8:00 – 22:00 

Předmětem podnikání jsou podle zápisu v obchodním rejstříku tyto činnosti: 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

• provozování tělovýchovných a rekondičních zařízení, 

• reklamní činnost a marketing, 

• provozování solárií, 

• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

regeneraci a rekondici. 

5.2.1 Produkt 

Mezi nabídku Squash Sportu patří tyto služby: rozsáhlá posilovna s kardiozónou, 

squash, stolní tenis (a profi stolní tenis v cvičebním sále), alpinning, cvičení jako 

pilates, pilates na míčích, pilates dynamic, BOSU core, BOSU cardio, power yoga, step 

body, zumba a Dancing Berushka (taneční kurz pro děti). Dále nabízí saunu, masáže 

a solárium. Důležitou součástí je nabídka hlídaní dětí během konkrétních hodin 

alpinningu, případně i individuálně v jiných časech po předchozí domluvě. 

U alpinningového sálu je také k dispozici dětský koutek vybavený hračkami. Centrum 
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nabízí také zumbu pro děti od 8 do 12 let, tancování pro předškolní děti a squashovou 

školu a školičku.  

Součástí recepce je bar, který nabízí velké množství různých fitness nápojů 

(sacharidové, proteinové, iontové) a doplňků, dále normální nápoje studené i teplé, 

sladkosti a malé občerstvení. Je možnost posedět u baru, či u stolečků v blízkosti 

squashových kurtů. V nabídce je také prodej převážně squashového vybavení, oblečení 

a doplňků a také jejich servis.  

5.2.2 Cena 

Na webových stránkách je zveřejněn nový ceník, platný od března 2013, 

ve kterém došlo k několika úpravám oproti předchozímu ceníku. Všechny služby je 

možné využít jako neregistrovaný zákazník za základní cenu, tedy jednovstup. 

Při předpokládané častější návštěvě je výhodnější zařídit si permanentku. Jedná se 

o elektronický čip, za který je třeba složit vratnou zálohu ve výši 200 Kč. Na něj si 

zákazník vloží peníze v minimální výši 500 Kč (i každý další vklad). Poté z této 

finanční částky může platit všechny sportovní služby (neplatí na nabídku baru 

a obchodu) za permanentkové ceny. Platnost permanentky je 6 měsíců, ale po uplynutí 

této doby nepropadá, zbylou částku je možné sečíst s novým vkladem. Studentské slevy 

je možné využívat pouze při pořízení permanentky (a do věku 26 let). 

5.2.3 Místo 

Squash Sport se nachází v městské části Praha 8 v Čimicích. Je umístěno v zadní 

části obchodního centra Draháň, před kterým je k dispozici rozsáhlé parkoviště. 

Autobusová zastávka, kde staví tři autobusové linky, je vzdálená asi minutu chůze. 

Z toho dvě jedou na zastávku metra C – Kobylisy (cca 9 minut). V Čimicích se nachází 

sídliště s panelovými domy, ale v bezprostředním okolí sportovního zařízení převažují 

spíše rodinné domky. V okolí nemají sídlo žádné velké firmy. Co se týče nabídky 

sportovních služeb, v blízkosti se nachází TJ Sokol Čimice, který nabízí mimo jiné 

stolní tenis, různé formy aerobiku a fitness, kdy nabídka lekcí je poměrně omezená, 

ovšem za nízké ceny. 

5.2.4 Propagace 

Samozřejmostí jsou webové stránky, které obsahují informace o jednotlivých 

nabízených službách, popisují konkrétní skupinové lekce a informují o akcích 
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a novinkách. V hlavním menu ovšem zůstávají zastaralé informace, jako například 

Vánoční otevírací doba. Důležitý je především přístup do rezervačního systému. 

Squash Sport má založené také vlastní stránky na Facebooku, kde upozorňuje 

na plánované akce vytvářením událostí a následně sdílí fotky z těchto akcí a často tak 

komunikuje se svými zákazníky, kteří stránku sledují. Areál nabízí speciální akce 

poměrně často – alpinningové maratony, hodiny zdarma, nebo za výhodnější ceny, 

víkendové akce, akce k určitým příležitostem například na Vánoce či svátek 

sv. Valentýna. 

Také se zapojil do projektu Týden sportu zdarma, který byl organizován Prahou 

sportovní v posledním týdnu prosince minulého roku. Jak je zřejmé z názvu, 

pro sportovní centrum to neznamenalo vyšší příjmy, přesto se zapojení do tohoto 

projektu velmi vyplatilo. Získal díky tomu několik nových zákazníků, kteří si hned 

pořídili permanentky. V případě konání akcí pro děti a jiných speciálních událostí má 

Squash Sport podporu redakce městského měsíčníku Osmička. 

5.2.5 Lidé 

Majitel sportovního zařízení Squash Sport je zároveň ve funkci jednatele 

společnosti, který ji zastupuje a jedná za ni v plném rozsahu a samostatně. Ve vedení 

centra se vystřídalo mnoho lidí. Hlavní osobou s plnou zodpovědností za chod zařízení 

je vedoucí provozu, který má zároveň tento areál v pronájmu. Jedná se o kompletní 

vybavení a nabídku služeb. Objekt spadá pod majetek městské části Praha 8. 

Na recepci se střídají 3 zaměstnanci, z toho jeden je zmíněný vedoucí provozu, 

druhý je zaměstnán na hlavní právní poměr a třetí na dohodu o provedení práce. 

Součástí personálu jsou dále instruktoři a trenéři, někteří pracují na živnostenský 

list, někteří na dohodu o provedení práce. Squash Sport spolupracuje s externími 

firmami, které mají na starost účetnictví, úklid prostor, IT, dále spolupracuje 

s dodavateli a dalšími obchodními zástupci. 

Squash Sport v Čimicích navštěvují převážně lidé z blízkého okolí, tedy z Čimic 

a přilehlých městských částí. Jejich věk je v rozmezí 18 – 60 let, návštěvnost se 

pohybuje kolem 100 osob za den a počet registrovaných zákazníků je přibližně 2300. 

Aktivně sportujících je však méně, odhaduje se 900 lidí. 
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5.2.6 Procesy 

Otevírací doba je od 8:00 do 22:00 celý týden včetně státních svátků. Zákazník 

není tedy ničím omezován a nezáleží na dni, kdy se rozhodne zařízení navštívit. 

Co se týče rozvrhu lekcí, alpinning je nabízen v počtu 10 lekcí za týden, přičemž 

každý den je v nabídce minimálně jedna lekce, tři z nich jsou v ranních hodinách, 

zbytek od 6. hodiny. Lekce ostatních forem skupinového cvičení jsou 4 v ranních 

hodinách, dalších 8 v odpoledních hodinách, dále jsou nabízeny tři hodiny pro děti. 

V sobotu není jediná lekce. 

Všechny služby je možné zarezervovat na webových stránkách přes rezervační 

systém, ale i telefonicky, nebo osobně na recepci. Pro využití rezervace online je třeba 

nejdříve provést registraci, která je možná taktéž na webových stránkách.  

5.2.7 Prezentace 

Všechny hlavní prostory se nacházejí v jednom podlaží, tudíž přístup a pohyb 

v zařízení je bezbariérový. V prvním patře jsou pouze šatny, další jsou ovšem 

k dispozici i v přízemí.  Při příchodu do toho areálu začne okamžitě působit jeho osobní 

rodinná atmosféra, a to zejména kvůli menším prostorám. Příloha 4 obsahuje fotogalerii 

s ukázkou prostor tohoto sportovního areálu. 

Celý areál působí zevnitř příjemně, avšak zvenku přesně naopak a to kvůli celému 

objektu (obchodní centrum Draháň), který nebyl řadu let nijak rekonstruován. Prostory 

zařízení se uklízejí jednou denně, což je dostačující vzhledem k jejich vytížení. 

V případě potřeby zastanou úklid zaměstnanci recepce.  
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6 KOMPARACE SQUASHOVÝCH CENTER 

Na základě stanovených kritérií a předem definovaného způsobu jejich hodnocení 

budou následně sportovní zařízení porovnána. Bodové ohodnocení je svým způsobem 

orientační, proto je nutné ho doplnit o slovní hodnocení a porovnání. 

6.1 Porovnání produktu 

Obě srovnávaná zařízení mají podobně zařízenou posilovnu s přístroji stejné 

značky. SportCentrum je vybaveno novějšími přístroji, avšak pokud ty starší stále 

výborně fungují a plní svůj účel, pro zákazníky není tento faktor rozhodující. Je ovšem 

pravda, že nové stroje působí luxusněji. Obě nabízí dostatečné množství přístrojů pro 

procvičení všech svalových partií, proto jim bylo přiděleno stejně bodů. Za nabídku 

studiových lekcí bylo uděleno SportCentru více bodů, jelikož nabízí navíc spinning 

a celkově více druhů lekcí než Squash Sport. 

Co se týče ostatních sportů, Squash Sport nabízí squash a stolní tenis, zatímco 

SportCentrum mimo tyto sporty dále i box, beach a badminton, z nichž poslední dva 

jsou poslední dobou stále oblíbenější a navštěvovanější. Nabídka těchto sportů navíc je 

podstatným rozdílem mezi oběma areály. 

Stejná je nabídka relaxace a regenerace, tedy obě nabízejí saunu, masáže 

i solárium, ale každá z těchto nabízených služeb má v obou sportovních areálech jiné 

provozní podmínky. Nelze tedy stanovit hodnocení tohoto kritéria, aniž by to bylo zcela 

subjektivní (na základě pozorování). Která z variant je lepší, záleží na individuálních 

přáních zákazníků. 

Také osobní trenér jak v posilovně, tak jednotlivých sportů je samozřejmostí, 

v obou případech je ale nutné nejprve se sním na schůzce dohodnout. Sortiment 

obchodu je srovnatelný, zákazník má poměrně široký výběr. Co se týče baru, 

SportCentrum provozuje přímo hostinskou činnost, tudíž nabídka občerstvení je 

mnohem větší. Hlídání dětí nabízí především Squash Sport, a to jak na konkrétní lekce, 

tak i individuálně na přání. Ve SportCentru je možné hlídání dětí využít pouze 

u konkrétních lekcí alpinningu. Bodové ohodnocení je zapsáno v tabulce 9. 
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Tabulka 9: Porovnání produktu 

 SportCentrum NB Squash Sport 

Posilovna 3 3 

Studiové lekce 3 2 

Ostatní sporty 3 1 

Osobní trénink 2 1 

Bar a fitness doplňky 3 2 

Servis a obchod 3 3 

Hlídání dětí 1 3 

CELKEM 18 15 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.2 Porovnání ceny 

Co se týče uplatnění studentských slev, ve SportCentru je tato možnost minimální. 

Jedná se pouze o squash a posilovnu a to jen v případě vlastnictví permanentky, nebo 

v konkrétních hodinách. Nicméně na studenty není zaměřeno, proto více slev nabízet 

nepotřebuje. U Squash Sportu je to podobné, slevy se týkají pouze squashe 

a při pořízení permanentky. Jediní, kdo čerpají okamžitou studentskou slevu, jsou 

členové známé VŠ ligy (nedávno změněno na Vaše liga). Tito hráči mohou čerpat 

studentskou slevu okamžitě, není totiž v jejich zájmu navštěvovat pouze jedno centrum, 

a tak se nechtějí nikde upsat pořízením permanentky. Hrají ligu tam, kde to mají 

nejblíže se svým soupeřem. 

Tyto permanentky lze získat po vkladu minimálně 500 Kč a poté opravňují klienta 

využívat služby za permanentkové ceny, které jsou oproti základním cenám znatelně 

nižší. Po vypršení platnosti lze permanentku prodloužit dalším vkladem, ke kterému se 

případný nevyčerpaný kredit přičte. Tento systém je výhodný, jelikož peníze klientovi 

nepropadnou, ale časově omezená permanentka ho popostrčí k dalšímu nákupu. 

Ve SportCentru je permanentka, díky které je možné mít až o 24% nižší ceny 

(při využití všech bonusů), vhodná pouze pro skutečně stálé zákazníky. Klienti 

navštěvující centrum méně často nemají nárok na zvýhodněné ceny, mohou pouze 

využít bezhotovostní platby z předem nabitého kreditu. Nabídku permanentek je obtížné 

ohodnotit, jelikož nelze obecně říct, co je lepší a co horší, záleží to především 

na požadavcích klientů, kterým by se mělo zařízení částečně přizpůsobit. 
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Celkově jsou základní ceny služeb vyšší než ve Squash Sportu, což je dáno hlavně 

tím, že je SportCentrum primárně zaměřeno právě na své stálé zákazníky, u kterých 

předpokládá zakoupení permanentky. Nabídkou mnohem výhodnějších cen v podobě 

klubového členství se snaží získat další. Ve Squash Sportu jsou některé základní ceny, 

také poměrně vysoké, což má motivovat zákazníky ke koupi permanentky, díky které 

můžou využívat služby za ceny, které už jsou přijatelné. 

K porovnání ceny je nutné uvést jeden podstatný komentář. Ve Squash Sportu 

došlo v nedávné době (cca před rokem) k výměně vedení. Toto vedení si chtělo zavést 

dobré jméno, a tak zavedlo jednoduchou cenovou politiku s velmi přijatelnými cenami 

a benevolentními podmínkami. Po roce takto fungující strategie se vedení rozhodlo 

nepatrně zdražit, za jinak neměnných podmínek. Nesetkalo se s negativní reakcí. 

SportCentrum Nové Butovice má platební podmínky přísnější, ale to je tím, že si to 

může takzvaně dovolit, jelikož návštěvnost a vytíženost areálu je vyšší. 

Tabulka 10: Porovnání ceny 

 SportCentrum NB Squash Sport 

Studentské slevy 1 1 

Základní vstup do posilovny 1 2 

Formy aerobiku (základní cena) 1 1 

Alpinning (základní cena) 1 2 

CELKEM 4 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.3 Porovnání místa 

Lokalita, kde je sportovní zařízení umístěno, je zásadním faktorem pro úspěch, jak 

vyplývá i z celkového hodnocení tohoto kritéria. SportCentrum se nachází v blízkosti 

autobusových zastávek a především je dostupné pešky ze stanice metra, což je velmi 

důležité, vzhledem k tomu, že metro je nerychlejší způsob dopravy MHD. Squash Sport 

není daleko od metra, ovšem je nutné využít ještě autobusové spojení, v místě se 

nachází jen autobusová zastávka. 

U obou zařízení je možné zaparkovat, nicméně u SportCentra je parkoviště 

k dispozici přímo před budovou a jedná se o jeho vlastní. Co se týče okolí, v Nových 

Butovicích se nachází jak sídliště s panelovými domy, rodinné domy, tak základní 

i střední školy a Office park, kde pracuje mnoho lidí. Z toho vyplývá, že potenciální 
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klientela je zde velmi vysoká. Z bakalářské práce Lehocké (2010) také vyplynulo, že 

typickým zákazníkem SportCentra je právě zaměstnanec, pracující v nedalekých 

kancelářích. Oproti tomu Squash Sport se nachází v lokalitě obklopené především 

rodinnými domy, v širším okolí také panelovými domy, ovšem sídla firem se zde 

nenachází, tudíž klientela bude rozdílná. 

Předpokládá se, že nejvíce zákazníků budou právě takoví lidé, kteří to mají 

do areálu blízko z místa, kde se nejčastěji vyskytují, ať už z práce, z domova, či ze 

školy. Z toho je zřejmé, že, co se týče potenciálních zákazníků, má SportCentrum 

výhodu, jelikož se v jeho okolí nachází více obyvatel. Výsledky hodnocení jsou vidět 

v tabulce 11. 

Tabulka 11: Porovnání místa 

 SportCentrum NB Squash Sport 

Možnosti dopravy 2 1 

Vzdálenost zastávky MHD 3 3 

Vzdálenost stanice metra 3 2 

Parkoviště 3 2 

Lokalita, okolí 3 2 

CELKEM 14 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.4 Porovnání propagace 

Na první pohled je zřejmé, že webové stránky vytvářel jeden člověk. Mají stejný 

základní design akorát s odlišnými barvami. Co se týče informací, některé již neaktuální 

by nemusely být zbytečně v nabídce hlavního menu. Užitečná je funkce klíčových slov, 

pomocí které lze vyhledat určitý druh článků na webu. Avšak nejdůležitější 

na webových stránkách je přístup do rezervačního systému. 

Squash Sport se snaží stále získávat nové zákazníky, kteří by se později stali 

pokud možno stálými zákazníky. Za tímto účelem organizuje často speciální akce, aby 

nové lidi nalákal. Lekce zdarma, či za sníženou cenu, výhodné nabídky apod. nabízí 

častěji než SportCentrum, které velkou propagaci příliš nepotřebuje, jelikož má již 

velký počet stálých zákazníků, kteří dále doporučují areál svým známým a přátelům. 

Dále využívají k upozorňování na nastávající akce facebookové stránky, které 

mají zařízené obě centra, avšak Squash Sport je aktualizuje častěji a více využívá 
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k propagaci. SportCentrum pořádá také sportovní akce typu turnaje v různých sportech, 

které ale neslouží přímo k propagaci. SportCentrum spoléhá pouze na ústní reklamu, 

informace o Squash Sportu se objevily i v místním tisku Prahy 8. V tomto měsíčníku, 

jehož redakce podporuje sport, byl uveřejněn článek o tom, že Squash Sport má nové 

vedení, které rozšířilo stávající nabídku, pořádá akce a také organizuje sportovní 

squashovou školu. Vedle článku byl jako další bod vložen kupón, který mohl po jeho 

vystřižení kdokoli přinést do centra a získat tak 500,-Kč k prosportování. Článek byl 

podpořen městskou částí, kupón musel být uhrazen Squash Sportem jako placená 

reklama. 

Tabulka 12: Porovnání propagace 

 SportCentrum NB Squash Sport 

Webové stránky 2 2 

Podpora prodeje   2 3 

Facebook 2 3 

Reklama 1 2 

CELKEM 7 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.5 Porovnání lidí 

Personál jak ve SportCentru, tak i Squash Sportu je mladý a energický, ochotný se 

zákazníky komunikovat, snaží se navazovat pozitivní vztahy tím, že se chová přátelsky 

a vstřícně. O zákazníka se zajímá a snaží se o to, aby se cítil jako doma. Zaměstnanci 

jsou hodnoceni u obou zařízení kladně, jsou řádně vyškoleni a je vidět, že splňují to, co 

je od nich očekáváno. Je možné říct, že co se týče úrovně v obou centrech, jsou celkově 

srovnatelní.  

6.6 Porovnání procesů 

Otevírací doba ve SportCentru je o 3 hodiny delší než ve Squash Sportu, ale 

u obou je jejich otevírací doba vyhovující vzhledem k jejich cílové skupině. Některým 

zákazníkům Squash Sportu by mohla vyhovovat rozšířená otevírací doba, nicméně 

pro centrum by to bylo nevýhodné z hlediska nákladů. 
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Squash Sport nabízí zákazníkům více možností, kdy můžou navštívit skupinové 

lekce jako formy aerobiku, nebo alpinning. Lekce jsou každý den jak ráno, tak 

i odpoledne, zatímco ve SportCentru jsou dopolední lekce velmi omezené. 

Doba čekání před začátkem hodiny je minimální, v obou centrech jsou lektoři 

dochvilní a snaží se dodržet stanovený čas, kdy se má začít. Ve špičce se může 

ve SportCentru občas vytvořit fronta, ale to jen v případě, kdy by přišlo najednou hodně 

lidí nevlastnících elektronický čip. Rychlost obsluhy je také uspokojivá, recepční 

vyřizuje vše co nejrychleji tak, aby zákazník byl spokojen. Přednostně jsou uspokojeni 

zákazníci, kteří jsou fyzicky na místě, poté se vyřizují telefonické objednávky. To je 

v obou sportcentrech totožné. 

Právě rezervační systém by měl urychlit rychlost obsluhy tím, že se zákazníci 

recepci úplně vyhnou. Pokud má zákazník permanentku, na recepci není již třeba nic 

vyřizovat, služba je zaplacená a klient má vlastní čip, který slouží také jako klíček 

k šatní skříňce, tudíž si ho nemusí už půjčovat. 

Tabulka 13: Porovnání procesů 

 SportCentrum NB Squash Sport 

Čas skupinových lekcí 2 3 

Doba čekání 3 3 

Rychlost obsluhy 3 3 

Rezervační systém 2 3 

CELKEM 10 12 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.7 Porovnání prezentace 

Zásadní rozdíl vyplývající z porovnání prezentací squashových center je to, že 

Squash Sport je součástí obchodní pasáže, která není vizuálně příjemná. Oproti tomu 

SportCentrum stojí jako samostatný objekt a je bezprostředně z parkoviště dostupný. 

Vnitřní zařízení má podobný charakter, sportovním vybavením se však nepatrně liší. 

Zejména se jedná o posilovací stroje, které ve Squash Sportu jsou starší, ačkoliv 

repasované, zatímco do SportCentra byly před necelými čtyřmi lety zakoupeny zcela 

nové. Sály na skupinová cvičení jsou téměř stejné, základem jsou zrcadlové stěny a 

zátěžová podlaha. V prostorách je hojně používáno dřevo, které působí příjemným 

teplým dojmem. Ve všech částech je dostatek světla, ani jedno zařízení nepůsobí 
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pochmurně. Co se týče velikosti provozovny, SportCentrum je o něco rozsáhlejší, jak už 

vyplývá z nabídky sportovních aktivit, ale obě zařízení jsou úměrně velké v závislosti 

na počet klientů. Číselné ohodnocení je zapsáno v následující tabulce. 

Tabulka 14: Porovnání prezentace 

 SportCentrum NB Squash Sport 

Vybavení posilovny 3 2 

Osvětlení 3 3 

Celková atmosféra 2 2 

CELKEM 8 7 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.8 Celkové porovnání 

Pro celkové zhodnocení a porovnání byly sečteny celkové hodnoty jednotlivých 

hlavních kritérií, jak je vidět v tabulce 15. Výsledek je celkem těsný, což není zcela 

překvapující, jelikož obě zařízení byla založená na podobné koncepci a v hodně 

aspektech si jsou stále blízká. V některých je lepší SportCentrum v jiných zase o něco 

málo Squash Sport, nicméně, jak již bylo uvedeno, rozdíl je určitě patrný v jejich 

úspěšnosti, vzhledem k dosahovanému zisku. 

Některé nabízené služby jsou podobné, ale služby, které nabízí SportCentrum 

navíc, jsou dost důležité. Z bakalářské práce Lehocké (2010) vyplynulo, že nejčastěji 

vyhledávané služby jsou badminton, posilovna a spinning u mužů a aerobik, spinning 

a alpinning u žen, tedy jsou mezi nimi sporty, které Squash Sport vůbec nenabízí. 

Badminton je v současné době velmi oblíbeným sportem, a spolu s beach volejbalem 

jsou to sporty, kvůli kterým je SportCentrum často vyhledáváno. Navíc venkovní 

posezení, které je u beachvolejbalových kurtů v Butovicích, je skutečně velkým 

bonusem. 

Cenově vyšel lépe Squash Sport, jelikož má nižší ceny. Je ale samozřejmé, že 

mají jinou cenovou strategii, přizpůsobenou svým cílovým skupinám zákazníků. Ačkoli 

se cena některým zákazníkům SportCentra zdá vysoká, akceptují ji a areál i přesto stále 

navštěvují. To může být způsobeno částečně i tím, že jej navštěvují klienti s vyššími 

příjmy, nebo ti, kterým služby hradí zaměstnavatel. 

Největší rozdíl ve výsledcích byl znát u místa. Z mého pohledu z toho vyplývá, že 

je tento faktor zásadní při rozhodování o založení jakéhokoliv sportovního zařízení. Jak 



52 
 

již bylo uvedeno, je třeba vybrat vhodné místo, kde je dostatečná koncentrace poptávky 

po nabízených službách a které bere v potaz konkurenci v okolí. Co se týče potenciální 

klientely, primárně se jedná ve většině případů o lidi z nejbližšího a dobře dopravně 

dostupného okolí. SportCentrum má nesmírnou výhodu ve svém umístění, díky kterému 

ho navštěvují dobře finančně zajištění lidé, kteří si mohou dovolit využívat služby 

za vyšší ceny a také jsou poté stálými zákazníky, což zajišťuje centru pravidelně vysoké 

příjmy. 

V propagaci získal Squash Sport více bodů. To je žádoucí a celkem samozřejmé, 

jelikož propagaci potřebuje mnohem více, než SportCentrum, které v současné době má 

dostatek stálých zákazníků. Avšak jedná se spíše o propagaci ve formě různých akcí, 

která je zaměřena spíše na lidi, kteří už o Squash Sportu slyšeli, než na lidi z širšího 

okolí. 

Marketingový prvek lidé, nebyl rozdělen na dílčí kritéria a bodově ohodnocen. 

Každý zákazník má jiné vnímání a každý vyžaduje něco jiného, proto by bylo 

porovnání značně subjektivní. Obecně ale lze říci, že zaměstnanci obou sportovních 

zařízení splňují dostatečně požadavky, které jsou na ně kladeny a které by měly být 

samozřejmostí při péči o zákazníka, a že jsou srovnatelní. Není možné usoudit, 

na základě pozorování, zda jsou jedni lepší či horší, hodnocení je tedy kladné. 

U procesů opět získal Squash Sport více bodů. To především díky lepšímu 

časovému rozvrhu skupinových lekcí a možnosti rezervace i telefonicky nebo osobně, 

která u SportCentra chybí, nebo může být užívána pouze ve výjimečných případech. 

V posledním porovnávaném prvku se zařízení o mnoho nelišila. Rozdílný počet 

bodů byl způsoben především starším vybavením posilovny ve Squash Sportu. Ovšem 

celkový dojem z vnějšího prostředí je rozhodně lepší u SportCentra. 

Na závěr bych uvedla stručné shrnutí celkového porovnání. Nejen z teorie 

vyplývá, že správná kombinace prvků marketingového mixu je nezbytná pro dosažení 

podnikových cílů, tedy všechny prvky jsou pro podnik důležité a navzájem se doplňují. 

Nicméně, podle výsledků porovnání soudím, že co se týče těchto sportovních zařízení, 

podstatný vliv na úspěch budou mít především prvky produkt a místo (distribuce). 

Ostatní prvky jsou také důležité, ale pokud fungují v pořádku, nemají, podle mého 

názoru, tak podstatný vliv konkrétně na dosažení zisku, jako ty výše zmíněné. Celkový 
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součet bodů se liší jen nepatrně, jelikož nepatrné rozdíly v jednotlivých prvcích se 

navzájem doplňují. 

Tabulka 15: Celkové porovnání 

 SportCentrum NB Squash Sport 

Produkt 18 15 

Cena 4 6 

Místo 14 10 

Propagace 7 10 

Procesy 10 12 

Prezentace 8 7 

CELKEM 61 60 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7 NÁVRH OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ 

V návaznosti na zjištěné rozdíly mezi porovnávanými areály bych doporučila 

následná opatření pro Squash Sport Čimice.  

Přidání nových služeb 

Vzhledem k nabízeným službám by bylo vhodné přidat takové, které jsou 

v poslední době velmi žádané a zákazníci jsou ochotni kvůli těmto aktivitám i více 

cestovat, jelikož míst, kde je možné je provozovat, není mnoho. Jednalo by se konkrétně 

o výstavbu kurtů na badminton a beach volejbal. Nabídka těchto dvou sportů by mohla 

přilákat nové zákazníky, a to i ze vzdálenějších míst, než jen z bezprostředního okolí 

areálu. Kurt na badminton je pouze jeden v celé Praze 8, podle portálu www.badec.cz. 

Konkurentem by mohl být sportovní areál v Letňanech, i když pojímá klientelu z jiné 

městské části. Tím, že objekt Squash Sportu a jeho nejbližší okolí je majetkem městské 

části Praha 8, lze předpokládat, že by jednání o tomto rozšíření mohlo být náročné. 

Jednalo by se nejspíše o rozšíření a doplnění nájemní smlouvy. Celá situace by se 

odvíjela od výše nájemného a celkového rozsahu povolení ke stavbě. Tato investice je 

poměrně finančně náročná, avšak vzhledem k okolnostem by se mohla v budoucnosti 

vyplatit. 

Pořádání akcí a turnajů 

S tím souvisí další doporučení. Kurtů by měl být dostatečný počet, aby bylo 

možné je využít i pro pořádání turnajů pro různé výkonnostní úrovně hráčů a akcí 

pro různé účely. Tím lze získat také nové zákazníky, kteří se díky těmto akcím 

o sportovním centru dozvědí. Jelikož se jedná o sporty, které vyžadují více hráčů, je 

pravděpodobné, že se informace budou šířit dál, což je velmi žádoucí. Konkrétní 

umístění nové haly na badminton je znázorněno v příloze 1. 

Zvýšení propagace v širším okolí 

Co se týče umístění sportovního zařízení, je málo vidět a mnoho potenciálních 

klientů ani netuší, že se tam nachází. Proto je důležitá náležitá propagace. Přestože ji 

Squash Sport realizuje ve větší míře než SportCentrum, stále to nestačí. Ta by se mohla 

realizovat například pomocí letáků, které by se roznášely v přilehlých městských 

částech, aby se existence areálu dostala více do podvědomí širšího okolí. Jak se ukázalo 

díky akci Týden sportu zdarma, jsou lidé, kteří by Squash Sport rádi navštěvovali, ale 
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nevěděli o něm, proto by bylo dobré, účastnit se častěji takovýchto akcí a zvýšit 

propagaci směrem k potenciálním zákazníkům. Cílem by mělo být dosažení reklamy 

pomocí spokojených zákazníků, kteří se rádi a pravidelně vrací a šíří informace 

o společnosti ústní reklamou. 

Zaměření na aktivity pro děti 

Dalším návrhem by bylo zaměřit se více na děti. Zvýšení nabídky sportovních 

kroužků pro děti navíc může v budoucnu přilákat do centra i jejich rodiče. Ti nejdříve 

jen čekají na své děti, kdy si alespoň zakoupí nějaké občerstvení, později třeba začnout 

sami chodit cvičit a využívat tak tento čas efektivněji. Také by se jednalo o zavedení 

příměstského táboru pro děti, zimní i letní sportovní soustředění. Dále by bylo možné 

nabídnout využívání posilovny sportovním týmům, které se nacházejí v okolí, 

v nevytížených časech. 

Restaurace či venkovní posezení 

Nemalou pomocí Squash Sportu by bylo zřízení nenáročné restaurace přímo 

v objektu. Pro sportovce, čekající maminky a další, například jen kolemjdoucí, by toto 

bylo velmi příjemným zpestřením. Vzhledem k tomu, že v nejbližším okolí se takových 

podniků moc nevyskytuje, bylo by to opět přínosem. Dalším faktem je, že jméno 

restaurace také dělá hodně. Kdyby v povědomí lidí bylo „…zajdeme si na večeři tam 

k tomu squashi…“, mohlo by to areálu velmi prospět. 

Kdyby nebylo možné schválit restauraci, bylo by výhodou v teplejších dnech 

venkovní posezení u squashového centra, tedy výstavba zahrádky s možností 

občerstvení venku. Zákazníci by to jistě uvítali, jelikož by to zpříjemnilo celkový dojem 

z vnějšího prostředí sportovního zařízení a zatraktivnilo odpočinek po sportovní 

aktivitě. Umístění venkovního posezení je vidět v příloze 2. 

Pronájem prostor a spolupráce s firmami 

V neposlední řadě by bylo pro centrum výhodné navázat kontakty s většími 

firmami (v okolí například AAA Auto Praha), kterým by nabídlo balíčky služeb pro 

jejich zaměstnance. Například při nákupu určitého počtu hodin by byla nabízena 

hromadná sleva. Obdobně by se dalo spolupracovat s nějakou teambuildingovou 

agenturou, které by nabízelo své prostory pro jejich akce. Tyto dohody mají dvě 

výhody, zajistí sportovnímu centru příjem a dále umožňují rozšíření povědomí o areálu 

mezi další lidi. 
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Spolupráce s jiným sportovištěm 

Další možností je navázat spolupráci s jiným sportovištěm, se kterým by 

fungovala vzájemná výpomoc pomocí kupónů. Zákazníci by při využití služeb jednoho 

sportoviště získali kupón, opravňující k využití určité procentuální slevy na služby 

druhého sportoviště. Systém by fungoval oboustranně a zároveň by obě firmy 

zveřejňovaly svoji reklamu navzájem. Konkrétně by bylo možné spolupracovat 

s Absolutním bowlingem v Holešovicích. 

Pro Squash Sport by bylo nesmírným plusem, kdyby městská část rozhodla 

o rekonstrukci celého obchodního areálu Draháň. Vizuální stránka je dosti důležitá 

a, jak již bylo v této práci zmíněno, aktuální stav není optimální. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo na základě předem definovaných kritérií porovnat 

dvě squashová centra a následně po nalezení rozdílů podat návrh na zlepšení méně 

úspěšného centra. K tomu bylo potřeba předtím podrobně charakterizovat obě zařízení 

a stanovit způsob hodnocení jednotlivých kritérií. Jednalo se o sportovní zařízení 

založená přibližně ve stejné době na základě podobné koncepce, která si jsou tedy 

v mnoha ohledech podobná, přesto jedno dosahuje pravidelně vyšších zisků. Úkolem 

bylo na základě jejich porovnání pokusit se zjistit, co může mít vliv na tuto skutečnost. 

Z konečného porovnání vyplynulo, že jeden z faktorů, který nejvíce ovlivňuje 

úspěšnost (z hlediska ziskovosti) sportovního zařízení je zejména jeho umístění. Lidé 

vyhledávají taková sportovní centra, která jsou v blízkosti jejich místa zaměstnání, 

školy či bydliště nebo alespoň nabízí dobrou dopravní dostupnost. Zařízení musí být 

správně přizpůsobeno svým potenciálním klientům, v tomto případě tedy hlavně lidem, 

kteří se vyskytují v okolí. 

Dále samozřejmě záleží také na produktu, který je zákazníkům nabízen. Kvůli 

některým aktivitám jsou ochotní dojíždět i delší vzdálenosti. Mezi tyto aktivity dnes 

patří například beach volejbal a badminton, které jsou právě součástí nabídky 

SportCentra a ve Squash Sportu nabízena nejsou. 

Z nalezených rozdílů vyplývají následná doporučení na zlepšení situace ve Squash 

Sportu. Jedná se o výstavbu kurtů pro výše uvedené aktivity, což by mělo přilákat nové 

zákazníky, a s tím spojené pořádání různých akcí a turnajů. Dále zaměření se na aktivity 

pro děti, mezi které patří také například pořádání příměstských táborů, letních i zimních 

soustředění. Možností rozšíření služeb je také vznik restaurace či venkovního posezení 

a dalším návrhem je propagace areálu v širším okolí, pomocí letáků či díky spolupráci 

s jinými firmami.  

Téma je možné dále rozpracovat. Pro vyšší vypovídací hodnotu výsledků 

bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jejich větší rozlišení by bylo vhodné jim 

přiřadit určitou váhu, která by byla vytvořena na základě předchozího výzkumu či 

konzultace s odborníky. Další návrhy opatření pro zlepšení současné situace Squash 

Sportu by bylo vhodné také podložit výzkumem, který by měl zjistit, co si potenciální 

zákazníci přejí přidat či změnit.  
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