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ABSTRAKT  

 

Název:  Návrh marketingové komunikace projektu FitCamp Prague 

se zaměřením na online média 

 

Cíle:  Cílem této diplomové práce je nalezení optimálních komunikačních 

nástrojů a návrh nových možností komunikačního mixu, díky kterým 

budou splněny stanovené komunikační cíle projektu FitCamp Prague 

při zohlednění omezených finančních prostředků. Z tohoto důvodu 

se práce zaměřuje především na online média jako hlavního 

komunikačního kanálu. 

 

Metody:  V této diplomové práci bude využito situační analýzy, která bude 

vystavěna na analýze SWOT pro přehled silných a slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení, na analýze konkurence a segmentaci 

zákazníka. Marketingový výzkum bude proveden formou dotazování. 

 

Výsledky:  Výsledkem diplomové práce bude návrh nové marketingové 

komunikace projektu FitCamp Prague pro období září 2013 - prosinec 

2014. Návrh bude zaměřen především na online média. Tento návrh 

bude předložen organizačnímu týmu a aplikován přímo do praxe. 

 

Klíčová slova: marketingová komunikace, online média, Facebook, FitCamp Prague 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Title:   The marketing communications proposal of project FitCamp Prague 

focused on online media. 

 

Objectives:  Taking into account the limited financial resources, the objective of this 

thesis is to mix the best design of communication tools and new ways 

of communication, through which the communication objectives of the 

project FitCamp Prague, can be fulfilled. For this reason the thesis 

focuses on the online media as the main communication channel. 

 

Methods: This study will implement a situational analysis of current marketing 

situations, which will be built on the SWOT analysis for an overview 

of strengths, weaknesses, opportunities, threats and on the competitive 

analysis and customer segmentation. Marketing research will 

be conducted through interviews. 

 

Results: The result of the thesis will create a new marketing communication 

proposal for the project FitCamp Prague for the period of September 

2013 - December 2014. The proposal will be mainly focused on online 

media. This proposal will be submitted to the organizing team 

and applied directly into practice. 

 

Key words: marketing communication, online media, Facebook, FitCamp Prague 
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1 ÚVOD 

Jednou z největších hodnot každého člověka je jeho zdraví. Být zdravý, cítit se dobře, 

být schopen řešit stresové situace, mít dostatek energie a být tělesně zdatný, to jsou 

dobré předpoklady pro kvalitní a dlouhý život. Být v dobré kondici, tedy být fit, 

znamená optimální fungování člověka. Jde o neustálý proces, na kterém člověk musí 

pravidelně pracovat. Nejúčinnějším způsobem jak zlepšit úroveň fyzické aktivity 

je pohyb. Přirozeného pohybu v moderní době ubývá. Pokrok a inovace se výrazně 

odrážejí v našem každodenním životě, což má neblahý vliv na četnost naší pohybové 

aktivity. Většina současných povolání směřuje do administrativní sféry, kde sezení 

u počítače osm hodin se pokládá za standard. Tento způsob trávení části dne se odráží 

na našem zdraví a spolu s obezitou a vysokým krevním tlakem patří onemocnění 

pohybového aparátu mezi civilizační onemocnění, a pokládá se tak za největší hrozby 

současného světa. Přitom doporučení lékařů hlásá návrat k základním formám pohybu 

jako nejúčinnější prevenci a znovunabytí pocitu být fit. Od pojmu fit je odvozen i název 

projektu FitCamp Prague, který vznikl v roce 2012 ve spolupráci s Ústavem 

preventivního a sportovního lékařství spol. s r.o. Klade si za cíl pomoci klientům stát se 

manažery vlastního zdraví, a to převážně pomocí pohybových programů. Některé formy 

sportu a pohybových aktivit se vlivem komerce odklánějí od základního účelu. 

Kondiční programy projektu FitCamp Prague jsou založeny na spolupráci 

s erudovanými odborníky z oblasti sportovního lékařství a rehabilitace, což poskytuje 

klientům záruku kvality péče. 

 

Trh je přesycen a pro zákazníka není jednoduché se v něm orientovat.  Firmy se naučily 

naslouchat svým zákazníkům, a tak vznikají stále nové a nové produkty a služby, které 

splňují přání a potřeby zákazníků. Jediný přijatelný způsob jak na trhu přežít 

je vybudování pevného a dlouhotrvajícího vztahu se zákazníkem, získání jeho loajality 

a přenášení pozitivní zkušenosti i na osoby kolem něj. Vzhledem k faktu, že marketing 

je relevantní prakticky pro všechny organizace, dokonce i ty, jejichž primárním cílem 

není nadprůměrný profit ale především na zákazníka orientovaný přístup, je tato práce 

zaměřena na jeden z prvků novodobého marketingu, a to konkrétně na marketingovou 

komunikaci. Jakožto autorka a hlavní organizátorka projektu FitCamp Prague 

si uvědomuji naléhavou potřebu kvalitní a efektivní marketingové komunikace, která 

do této doby projektu chybí. Návrh komunikační strategie bude reálně využit v praxi.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavní cíle této diplomové práce jsou zjištění motivů a preferencí současných účastníků 

kondičního programu projektu FitCamp Prague za pomoci dotazníků, rozbor současné 

problematiky v oblasti fitness a zdravého životního stylu a následné vytvoření návrhů 

a doporučení, které povedou k celkovému zlepšení marketingové komunikace. 

Pro nalezení optimálních komunikačních nástrojů a návrh nových možností 

komunikačního mixu, díky kterým budou splněny stanovené komunikační cíle projektu 

FitCamp Prague, je zapotřebí splnit následující dílčí úkoly:  

 

a) vymezení základních pojmů z oblasti marketingové komunikace 

b) sběr dat a informací týkajících se dané problematiky 

c) zpracování a interpretace získaných dat 

d) analýza současné situace 

e) stanovení návrhu a doporučení vedoucích k efektivní marketingové komunikaci 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Marketing a význam marketingového mixu 

Marketingová komunikace představuje pouze jeden z nástrojů marketingového mixu. 

Před samotným vymezením teoretického rámce marketingové komunikace je potřeba 

se na tento nástroj podívat v širším kontextu a zamyslet se nad samotnou podstatou 

marketingu. 

 

3.1.1 Podstata a vymezení marketingu 

„Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků 

či jiných hodnot.” (KOTLER, 2007) 

 

Právě lidské potřeby a přání jsou hlavním hnacím motorem všech marketérů. 

Uspokojování našich potřeb a přání je prakticky děj nekonečný, a tak díky výrobcům, 

prodejcům a marketérům přicházejí na trh stále nové výrobky a služby s vlastnostmi, 

které je uspokojují s ohledem na naše omezené zdroje.  

 

Jak uvádí autorky PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010) trh představuje sumu lidí 

a firem s podobnými potřebami a marketing směřuje všechny aktivity tak, aby se na 

trhu mohly potencionální transakce uskutečnit.  

 

Je až zarážející, jaký vliv marketing má na náš každodenní život. Marketing ovlivňuje 

naše chování jak v běžných denních činnostech jako je například nakupování a trávení 

volného času, ale zasahuje i do důležitých životních rozhodnutí - pořízení nemovitosti, 

automobilu atd. Marketingová oddělení vytvářejí stále nové a nové pracovní pozice, 

které mají za úkol dostat se do hlavy zákazníka s tou nejlepší možnou marketingovou 

strategií, a podpořit tak prodej produktu na trhu. 

 

JAKUBÍKOVÁ (2008) rozsáhle definuje marketing jako: „integrovaný komplex 

činností od provádění výzkumu, analýzy prostředí, průzkumu potřeb a přání zákazníků 

a studia nákupního rozhodovacího procesu spotřebitelů přes koncepční činnosti, 
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plánování, tvorbu produktu, volbu distribučních cest, cenovou a kontraktační politiku 

až k promotion, marketingovému managementu a dalším činnostem.” 

 

Podle KOTLERA (2004) patří mezi klíčové marketingové aktivity vývoj výrobku, 

výzkum, distribuce, cenová politika, služby zákazníkům a komunikace. Právě 

marketingová komunikace je jedním z nejviditelnějších nástrojů marketingového mixu. 

 

3.1.2 Význam marketingového mixu 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá 

k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může 

udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu.” (KOTLER, 2007) 

 

Jak KOTLER (2009) uvádí, možné způsoby ovlivnění poptávky se dělí do čtyř 

proměnných, známých jako 4P. Pod touto zkratkou se skrývá produktová politika 

(product), cenová politika (price), distribuční politika (place) a komunikační politika 

(promotion). Na kombinaci všech těchto čtyř složek závisí úspěch marketingových 

strategií. Správné nastavení těchto složek v rámci produktu bude zákazníkům přinášet 

novou hodnotu za příznivou cenu při zajištění dostupnosti a informací v neposlední 

řadě. Účinný marketingový program propojuje všechny prvky v ucelený koncept, který 

poskytuje zákazníkovi co nejvyšší hodnotu za předpokladu plnění firemní marketingové 

strategie. 

 

Vzhledem k rozsáhlé problematice týkající se marketingového mixu se tato práce 

zaměřuje pouze na marketingovou komunikaci jako na jeden z prostředků směřujících 

k tomu, aby se zákazník seznámil s produktem či službou a aby si jej zakoupil. 

 

Nástroje marketingu a marketingové komunikace, používané v dnešní době, jsou 

výsledkem technologického pokroku a inovací. Nové informační technologie 

a globalizace umožňují využívání všech dostupných poznatků, čímž dochází k dalšímu 

rozvoji marketingu. (HESKOVÁ, 2009) 
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3.2 Komunikace 

3.2.1 Význam komunikace 

Komunikace patří k nejdůležitějším lidským schopnostem. Schopnost komunikace nám 

pomáhá vytvářet a udržovat mezilidské vztahy a formuje tak společnost jako součást 

každodenní interakce. Jak ale poukazuje PLAMÍNEK (2012), komunikace ztrácí 

na svém původním významu slova, a tak místo podstaty společného sdílení informace 

je dnes slovo komunikace chápáno častěji jako pouhý tok informací.  

 

„Communicare znamená společně něco sdílet, nikoliv někomu něco vnucovat.”   

(PLAMÍNEK, 2012) 

 

Komunikace je projevem předávání informací posluchačům, při kterém může docházet 

k ovlivnění jejich postojů a chování. Současná společnost je zavalena informacemi. 

Ačkoliv je komunikace přirozenou sociální lidskou potřebou, množství rozmanitých 

informací nás obklopuje prakticky nepřetržitě, ať chceme či ne, a neustále ovlivňuje 

naše rozhodnutí. (DEVITO, 2008) 

 

3.2.2 Komunikační proces 

Základem pro pochopení marketingové komunikace je porozumění samotnému procesu 

marketingové komunikace. Jedná se o akt odesílání informací z mysli jedné osoby 

do mysli druhé. K tomu je zapotřebí odesílatele a příjemce, mezi kterými zpráva 

prochází od jednoho k druhému. V praxi je však marketingová komunikace velmi 

komplexní činnost. 
 

KOTLER (2007) představuje nový pohled na komunikaci jako interaktivní dialog mezi 

firmou a jejími zákazníky. Společnosti se musí ptát nejen na otázku „Jak můžeme 

dosáhnout našich zákazníků? ", ale také „Jak se mohou naši zákazníci dostat k nám?" 

 

Podle NARULA (2006) lze z komunikačního hlediska chápat lidské činy jako proces, 

při kterém lidé kolektivně udržují sociální realitu. Lidé jsou současně obklopeni sociální 

realitou, prostředím a ostatními lidmi. Aktivně usilujeme o poznání sociální reality, 

v  které jsme zapojeni s ostatními. 
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Komunikace jako přenos sdělení je předmětem mnoha výzkumů a principy 

komunikačního procesu definovalo hned několik autorů. (HESKOVÁ, 2009) Jeden 

z nejvýznamnějších pohledů na komunikační proces přinesl LASSWEL (1948) a jeho 

model, který podotýká fakt komunikačního toku v pluralitní společnosti s četnými 

posluchači, známý také jako model pěti W (Who say What to Whom through Which 

channel with What effect1). K přenosu zprávy dochází přes několik kanálů viz Tabulka 

1. 

 

Tabulka 1 Lasswellův model komunikace 

Komunikační složka Oblast výzkumu 

Kdo? Kontrolní (situační) analýza 

Říká co? Analýza obsahu 

Jakým způsobem? Analýza přenosového média 

Komu? Analýza příjemců zprávy 

S jakým účinkem? Analýza efektu 

Zdroj: Narula (2006) 

 

Základní model komunikačního procesu lze na základě syntézy teorií komunikace 

shrnout pod Shrammův model z roku 1955, který sestává z osmi prvků: zdroj 

komunikace, zakódování, sdělení, přenos, dekódování, příjemce, zpětná vazba 

a komunikační šumy. Grafické zpracování je na Obrázku 1. (PŘIKRYLOVÁ, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Kdo říká komu co, jakým způsobem a s jakým účinkem?	  
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Obrázek 1 Model komunikačního procesu 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zdroj: Přikrylová (2010) 
 

Hlavními prvky komunikačního procesu jsou subjekt, tedy odesílatel a příjemce. 

Hlavními nástroji pak obsah sdělení a médium jako komunikační kanál. Subjekt neboli 

zdroj informace vysílá informaci a tím působí jako iniciátor komunikačních vztahů. 

Kódování představuje proces převodu informace. Jedná se o transformaci do takové 

podoby, které bude příjemce rozumět. Informace dále směřuje za pomoci 

komunikačních kanálů k příjemci. Ten informaci musí pochopit a porozumět 

zakódovanému sdělení. Tento proces se nazývá dekódování. Zpětná vazba je určitou 

formou reakce příjemce jako např. nákup produktu. (PŘIKRYLOVÁ, 2010) 

 

 

3.3 Marketingová komunikace 

Integrace různorodých nástrojů marketingového mixu je jedním ze stavebních prvků 

kvalitní marketingové strategie. Nejviditelnějším nástrojem marketingového mixu 

je právě marketingová komunikace, jejímž prostřednictvím firma komunikuje 

a propojuje komunikaci s prodejem. Vliv komunikace má dopad na celkovou image 

a reputaci firmy. Důležitost pojmu marketingová komunikace potvrzuje i objem 

literatury věnující se tomuto tématu. 

 

PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010) vysvětlují marketingovou komunikaci jako 

komunikační proces přenosu sdělení od jeho odesílatele k příjemci. Tento vztah probíhá 

mezi firmou (v tomto případě projektem) a jejími zájmovými skupinami. Principy 

 
Subjekt 

komunikace 

 
Kódování 

 
Přenos 

Médium 

 
Dekódo-

vání 

 
Objekt  

Příjemce 

šumy 

Zpětná 
vazba šumy 
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komunikace vyjadřuje základní model komunikačního procesu, který sestává z osmi 

prvků: zdroj komunikace, zakódování, sdělení, přenos, dekódování příjemcem, zpětná 

vazba a komunikační šum.  

 

Marketingovou komunikaci definuje stručným způsobem KARLÍČEK, KRÁL (2011) 

následovně: „Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování 

cílových skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“ 

 

HESKOVÁ (2009) uvádí, že marketingovou komunikaci lze definovat jako každou 

formu komunikace, kterou organizace používají k činnostem jako je informování, 

přesvědčování nebo ovlivňování dnešních nebo budoucích (potencionálních) zákazníků.  

 

Na měnící se komunikační prostředí poukazují autoři KOTLER, WONG, SAUNDERS, 

ARMSTRONG (2007). Dnešní informační technologie pomáhají marketérům pozorně 

sledovat potřeby zákazníků- mají dostatek informací. Nové technologie také nabízejí 

nové způsoby komunikace pro dosažení lépe uzpůsobených sdělení k cílovému 

zákazníkovi.  

 

3.3.1 Integrovaná marketingová komunikace 

V odborné marketingové literatuře se v poslední době setkáváme s pojmem integrovaná 

marketingová komunikace. Nová komunikační realita nutí firmy přehodnotit potřebu 

jednotné marketingové komunikace a propojení různých komunikačních cest 

tak, aby si sdělení z různých zdrojů neodporovala a zákazníci tak nenabyli zmatečných 

informací. (KOTLER, 2004) 

 

Potřebu jednotné marketingové komunikace formují především dva hlavní faktory. 

Kromě pokroku v oblasti informačních technologií je dalším faktorem odklon 

od hromadného marketingu a potřeba těsnějšího vztahu se zákazníkem. (KOTLER, 

2004)  

 

Zákazník příliš nepřemýšlí o jednotlivých zdrojích sdělení. Z různých zdrojů informací 

a sdělení si zákazník vytváří celkový obraz o dané společnosti. Rozpor v těchto 
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informacích má za následek zmatení zákazníka a neochotu si ke společnosti vybudovat 

kladný vztah. (PELSMACKER, 2003) 

 

PELSMACKER (2003) obecně tvrdí, že se jedná o nový způsob pohledu na celek 

marketingové komunikace, a to způsobem, jakým ho vnímá zákazník: „Nástroje, které 

na sobě byly tradičně nezávislé, jsou nyní kombinovány tak, aby bylo dosaženo 

synergického efektu a komunikace se stala homogenní.“ 

 

3.3.2 Tvorba komunikační strategie 

Před samotnou tvorbou komunikační strategie je zásadním manažerským rozhodnutím 

určení cílů marketingové komunikace. Mezi tradičně uváděné cíle patří: 

1) poskytnout informace; 

2) vytvořit a stimulovat poptávku; 

3) odlišit produkt (diferenciace produktu); 

4) zdůraznit užitek a hodnotu produktu; 

5) stabilizovat obrat; 

6) vybudovat a pěstovat značku; 

7) posílit firemní image. (PŘIKRYLOVÁ, 2010) 

 

Na výše formulované cíle navazuje etapa vypracování komunikačního programu, která 

se neobejde bez marketingového výzkumu. 

 

Metodický postup pro sestavení strategie uvádí HESKOVÁ (2009) v sedmi částech: 

1) určení příjemce zprávy- identifikace cílové skupiny; 

2) stanovení cílů komunikace a určení očekávané reakce; 

3) sestavení zprávy- výběr sdělení; 

4) výběr komunikační cesty- výběr zdroje zprávy; 

5) rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu; 

6) zpracování časového harmonogramu a rozpočtu na marketingovou komunikační 

strategii; 

7) zabezpečení zpětné vazby a systémy měření účinnosti. 

 



18	  
	  

Vůbec prvním krokem v plánovacím procesu je analýza prostředí marketingové 

komunikace. Analýzu situace na trhu není vhodné podceňovat. Nedostatečná situační 

analýza má za následek nevhodně stanovené komunikační cíle a chybnou komunikační 

strategii. (KARLÍČEK, 2011)  

 

Významné je v tomto procesu definovat například klíčové problémy a příležitosti 

na trhu, aktivity konkurence, povědomí u cílové skupiny a jakými médii je lze 

nejefektivněji oslovit. Pomocí SWOT analýzy lze identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby v matici, která následně slouží firmě k úpravě strategie jako reakci 

na vyrovnání se změnám, které nastávají v různých prostředích. Firmy na základě těchto 

analýz mohou definovat cílové trhy. (PELSMACKER, 2003) 

 

3.3.2.1 Stanovení cílové skupiny 

K definici cílové skupiny je zapotřebí rozhodnout, jakou odezvu má zpráva vyvolat. 

KOTLER (2007) spatřuje konečnou odezvu právě v nákupu, ale zároveň uvádí, 

že nákup je výsledkem dlouhého procesu spotřebitelského rozhodování. Pochopení 

motivů a chování vedoucích k nákupu je výchozím prvkem ve stanovení cílové skupiny. 

 

Proces, na základě kterého lze zjistit na jakou cílovou skupinu je třeba se zaměřit, 

zahrnuje tři fáze:  

1) market segmentation (segmentace trhu) 

2) targeting (zacílení) 

3) positioning (umístění)  

 

Jednotlivé kroky procesu popisuje PELSMACKER (2003) následovně: 

1) Definice kritérií segmentace 

2) Definice profilu segmentu (segment) 

3) Posouzení atraktivnosti segmentu 

4) Výběr cílové skupiny (target) 

5) Definice požadovaného umístění (position) v myslích zákazníků 

 

Proces začíná definováním významných činitelů, které jsou základem pro další členění 

neboli segmentaci. Zásadní je předpoklad, že určitá skupina lidí reaguje na tržní podnět 
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stejným způsobem. Tyto informace se využijí dále k definování segmentačních profilů 

a posouzení jejich přitažlivosti. Na základě posouzení atraktivnosti se vybírají cílové 

skupiny, na které se firma zaměření (targeting). Posledním krokem je positioning, 

klíčový prvek, který lze definovat jako získání postavení a odlišení se od konkurence 

ve vědomí cílové skupiny. 

 

3.3.2.2 Stanovení cílů 

Stanovení cílů marketingové komunikace musí vycházet ze strategických 

marketingových plánů. Správně stanovené komunikační cíle jsou základem úspěchu 

a efektivity komunikační kampaně. Cíle zároveň slouží jako kritéria pro vyhodnocení 

kampaně. Mezi typicky uváděné komunikační cíle patří především poskytnutí 

informací, vytváření a stimulování poptávky, diferenciace produktu, firmy, důraz 

na užitek a hodnotu výrobku, stabilizace obratu a růst obratu, zvyšování tržního podílu 

a v neposlední řadě vybudování, pěstování značky a posílení firemního image. 

(HESKOVÁ, 2009) 

 

1. Poskytnutí informace 

Původní záměr marketingové komunikace je především informovat o produktech, jejich 

dostupnosti, vlastnostech a užití. Kromě těchto informací jsou prezentovány další 

zprávy o činnosti podniku, které pomáhají podporovat image společnosti. 

 

2. Vytváření a stimulování poptávky 

Činnosti úspěšné komunikace zahrnují ovlivnění poptávky a stimulaci prodeje jako 

prvořadých cílů. Díky úspěšné komunikaci lze navýšit poptávku a obrat bez nucených 

cenových úprav. 

 

3. Diferenciace produktu, firmy 

Vyhrocené konkurenční prostředí nutí firmy hledat způsoby odlišení se od konkurence. 

Předpokladem konkurenční výhody je diferenciace produktu, která je většinou 

prováděna v oblasti cenové politiky. Dalším a neméně významným předpokladem 

je vybudování pozitivní asociace s produktem, firmou u zákazníků za pomoci brand 

managementu. 
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4. Důraz na užitek a hodnotu výrobku 

Tímto cílem lze ukázat výhodu, kterou přináší vlastnictví daného produktu a s ním 

spojený mimořádný užitek. Zde je prostor pro zaměření se na určitou vrstvu zákazníků 

a formování nabídky odpovídající jejich specifickým potřebám a přáním.  

 

5. Stabilizace obratu a růst obratu, zvyšování tržního podílu 

Nepravidelnost v cyklu poptávky v průběhu roku představuje pro výrobce navýšení 

nákladů. Cílem marketingové komunikace je vyrovnávat co nejvíce výkyvy prodejů 

a stabilizovat tak obrat. 

 

6. Vybudování, pěstování značky, posílení firemního image 

Marketingová komunikace vytváří povědomí o značce, ovlivňuje postoje zákazníků, 

představuje hlas značky a snaží se tím vybudovat pozitivní vztah se spotřebitelem. 

Ideálním výsledkem je pak vytvoření pozitivní image a dlouhodobé vazby mezi 

značkou a cílovým zákazníkem. (PŘIKRYLOVÁ, 2010) 

 

Vhodné komunikační cíle by měly být měřitelné. Jako teoretické východisko 

pro posuzování cílů marketingové komunikace slouží například hierarchický model 

efektů DAGMAR2. Tento model slouží k definování komunikačních cílů za pomoci 

devíti efektů představující jednotlivé fáze, kterými zákazník prochází. Komunikační 

efekty nebo cíle modelu DAGMAR ukazuje Obrázek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Model DAGMAR: Defining Advertisement Goals for Measured Advertising Results (definice cílů 
reklamy k měření jejich výsledků) 
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Obrázek 2 Komunikační cíle: model DAGMAR 

 

 
Zdroj: Pelsmacker (2003) 

 
3.3.2.3 Stanovení rozpočtu 

„Vím dobře, že polovina výdajů na reklamu jsou vyhozené peníze. Bohužel nevím, která 

ta polovina to je.“ H.Ford 

 

Po definici reklamních cílů může firma přistoupit ke stanovení rozpočtu na komunikaci. 

Ke stanovení rozpočtu se obecně využívají následující metody: 

1) Metoda stanovení rozpočtu podle možností firem představuje 

stanovení rozpočtu v takové výši, kterou si firma může dovolit alokovat 

do oblasti marketingové komunikace. Tato metoda nerespektuje vliv reklamy 

na obrat a zároveň neumožňuje dlouhodobou práci s trhem. 

2) Metoda stanovení rozpočtu procentem z tržeb stanovuje výdaje 

na komunikaci na základě běžného či očekávaného objemu prodejů. Tato 

metoda respektuje změny v hospodářské situaci firmy, je relativně jednoduchá 

a management vidí přímou vazbu mezi komunikační podporou, prodejní cenou 

a ziskem na jednotku. 

3) Metoda konkurenční rovnosti je založena na monitorování konkurence 

v určitém odvětví. Firmy stanovují svůj komunikační rozpočet na základě 
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sledování průměrných publikovaných odhadů konkurentů. Nevýhodou metody 

může být nepřesný odhad dlouhodobých vývojů. (HESKOVÁ, 2009) 

4) Metoda úkolů a cílů je nejlogičtější a zároveň nejnáročnější metodou. Rozpočet 

je stanoven na základě postupných kroků, jako je stanovení cílů, určení úkolů 

a odhad nutných nákladů. Celkový součet nákladů je základem reklamního 

rozpočtu. (KOTLER, 2007) 

 
3.3.3 Nástroje marketingové komunikace 

Marketingová komunikace představuje souhrnný komunikační program. Jedná 

se o kombinaci nástrojů, pomocí kterých je vytvářena účinná komunikační strategie. 

Součástí komunikačního mixu jsou osobní prodej a neosobní formy komunikace, 

přičemž neosobní formy zahrnují reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, public 

relations a sponzoring. PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010) do komunikačního mixu 

dále zařazují veletrhy a výstavy. 

 

Obrázek 3 Nástroje marketingové komunikace 

 
Zdroj:internet marketing-diary.com (2013) 

 

KOTLER (2007) formuluje komunikační mix jako „specifickou směs reklamy, osobního 

prodeje, podpory prodeje a public relations, kterou firma používá pro dosažení svých 

reklamních a marketingových cílů. “ 
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VYSEKALOVÁ (2007) ještě podotýká, že „k nástrojům využívaným v rámci 

komunikačního mixu lze v širším pojetí zařadit všechny formy komunikace, které 

přispívají k dosažení vytyčených komunikačních cílů.“ 

 

Každý komunikační nástroj má své charakteristiky a náklady. Přehled výhod a nevýhod 

jednotlivých nástrojů komunikace je uveden v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Výhody a nevýhody nástrojů marketingové komunikace 

DRUH 

KOMUNIKACE 

NÁKLADY VÝHODY NEVÝHODY 

OSOBNÍ    

Osobní prodej Vysoké náklady na 

jeden kontakt 

Umožňuje pružnou 

prezentaci a získání 

okamžité reakce 

Náklady na kontakt 

podstatně vyšší než u 

ostatních forem, 

nesnadné získat či 

vychovat kvalifikované 

obchodníky 

NEOSOBNÍ    

Reklama Relativně levná na 

kontakt 

Vhodná pro masové 

působení, dovoluje 

výraznost a kontrolu 

nad sdělením 

Značně neosobní, nelze 

předvést výrobek, nelze 

přímo ovlivnit nákup, 

nesnadné měření účinku 

Podpora prodeje Může být nákladná Upoutá pozornost a 

dosáhne okamžitého 

účinku, dává podnět k 

nákupu 

Snadno napodobitelná 

konkurenci, působí 

krátkodobě 

Přímý marketing Nízké náklady na jeden 

kontakt 

Efektivnější zacílení na 

spotřebitele, možnost 

utajení před konkurencí 

Závislý na kvalitních 

databázích, nutná jejich 

pravidelná aktualizace 

Public relations Relativně levné, hlavně 

publicita; jiné PR akce 

nákladné, ale jejich 

frekvence nebývá tak 

častá 

Vysoký stupeň 

důvěryhodnosti, 

individualizace 

působení 

Publicitu nelze řídit tak 

snadno jako ostatní 

formy komunikace 

Zdroj: Přikrylová (2010) 

 

Kdykoliv definujeme marketingový mix, je důležité porozumět tomu, co ovlivňuje mysl 

spotřebitele. Pouze pochopením zákazníkova rozhodovacího procesu lze účinně uplatnit 
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marketingový mix. Znalost marketingového mixu je naprosto nepostradatelná 

pro plánování obchodních aktivit.  Konkrétní skladba komunikačního mixu se tedy 

odvíjí od podstaty trhu, podstaty výrobku nebo služby, stádia životního cyklu, ceny 

a především také od disponibilních finančních zdrojů. (PŘIKRYLOVÁ, 2010) 

 

3.3.3.1 Reklama 

Zákon o regulaci reklamy č.40/1995 Sb. definuje reklamu jako „oznámení, předvedení 

či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, 

pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“ 

 

KOTLER, WONG (2007) reklamu stručně definují následovně: „Reklama je jakákoliv 

forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek 

určitého subjektu.“ 

 

Reklama má mnoho forem. Jedná se pravděpodobně o nejviditelnější nástroj z celého 

marketingového mixu. V ústní podobě lze reklamu vysledovat už v prvopočátku 

obchodování. Původní veřejné vychvalování se postupem času vyvíjelo na další formy 

jako např. plakáty, obchodní štítky, prospekty atd. 

 

Cíle reklamy a její druhy jsou přímo odvozené od životního cyklu produktu. 

V uvádějící fázi životního cyklu produktů se používá především informativní 

(zaváděcí) reklama. Informativní reklama má za cíl poskytnout informace 

o produktech nebo službách v době uvádění na trh. (JURÁŠKOVÁ, 2012)  

 

Ve fázi růstu jde zejména o rozšíření poptávky a posílení postavení výrobku na trhu. 

To má za úkol přesvědčovací reklama, která se snaží přesvědčit spotřebitele 

o výhodách, a tím ho dovést k rozhodnutí o nákupu. (MACHKOVÁ, 2006)  

 

Dalším druhem reklamy je reklama připomínací (upomínací), která je významná 

ve třetí fázi životního cyklu produktu, tedy ve fázi zralosti. Reklama musí působit 
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na posilování přesvědčení spotřebitele, že koupě výrobku je žádoucí a mělo by dojít 

k opakované koupi tohoto produktu. (HESKOVÁ, 2009) 

 

Zásadním bodem reklamní strategie je určení média pro přenos reklamního sdělení. 

Média jsou vybírána tak, aby co nejoptimálnějším způsobem oslovila cílové skupiny. 

Podle VYSEKALOVÉ (2007) se standardně k přenosu sdělení využívá tisk, rozhlas, 

televize, venkovní reklama a internet.  

 

Pravděpodobně nejviditelnějším médiem je televize. Ačkoli zaručuje široké pokrytí 

trhu, v její neprospěch hrají vysoké celkové náklady a nesoustředěnost diváků z důvodů 

přesycení. To dokazuje i třetí a čtvrté místo ve studii OMD Snapshots z roku 2007 

zaměřené na negativní vnímání reklamy v jednotlivých médiích, znázorněno na obrázku 

4. 

 

Obrázek 4 Vnímání reklamy v jednotlivých médiích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Marketing&Media (2007) 

 

3.3.3.2 Podpora prodeje 

Jak je z názvu tohoto nástroje patrné, hlavním cílem je podpoření nákupního chování 

spotřebitele a zvýšení efektivity prodeje. Dle KOTLERA (2001) lze podporu prodeje 

charakterizovat jako „soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého 
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charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých 

výrobků a služeb.“ 

 

Autorky PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010) uvádějí, že podpora prodeje využívá 

celou škálu metod a nástrojů. Mezi jednotlivé oblasti podpory se řadí spotřební 

podpora prodeje, obchodní podpora prodeje a podpora prodeje obchodního 

personálu.  

 

HESKOVÁ (2009) uvádí celou řadu nástrojů, které lze využít na podporu prodeje. Mezi 

nejvyužívanější nástroje na podporu prodeje u spotřebitele patří: 

- bezplatné vzorky produktů (sampling) k jejich vyzkoušení, 

- kupóny, které umožňují získat určitou slevu nebo náhradu, 

- prémie- produkt nabízený zdarma nebo za sníženou cenu v různých 

podobách 

- odměny za pravidelný nákup produktu nebo nákup většího množství 

- soutěže a výherní loterie 

- věrnostní karty 

 

K podpoře prodeje obchodníka se využívají např. slevy při nákupu, zvýhodnění 

zvýšené obrátky zásob a slevy při opakovaném nákupu nebo poskytování rabatu podle 

prodaného množství. 

 

Pro podporu prodeje obchodního personálu lze využít soutěže s hmotnými 

i nehmotnými odměnami v závislosti na kvalitě a velikosti výkonu, obchodní schůzky 

za účelem výměny zkušenosti a jiné.  

 

V dnešní době představuje podpora prodeje pro mnohé firmy ten největší objem investic 

vynaložený na komunikační strategii. 

 

3.3.3.3 Přímý marketing (direct marketing) 

KOTLER (2007) definuje přímý marketing jako „využití přímých kanálů k oslovení 

zákazníků a k doručení zboží i služeb zákazníkům bez použití marketingových 

prostředníků (mezičlánků).“ Jedná se o přímé oslovení pečlivě vybraného adresáta 
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za pomoci direct mailu, telemarketingu a zároveň vyvolání jeho přímé reakce 

(reklama s přímou odezvou, on-line marketing). Stále častější využívání přímého 

marketingu jako nástroje komunikačního mixu je následek marketingových trendů, 

především nasměrování aktivit od masového marketingu k typu tzv. one-to-one 

marketingu přímých vztahů. 

 

3.3.3.4 Public relations (PR) 

Ačkoliv je termín public relations široce užíván, ve vymezení tohoto pojmu je řada 

nejasností. Jak uvádí SVOBODA (2009), v literatuře se lze setkat s tisícem různých 

definic, avšak problematika public relations je tak obsáhlá, že zjednodušení do jediné 

definice je prakticky nemožné. SVOBODA (2009) se pokusil o vymezení alespoň 

pracovní formy definice public relations následovně: „Public relations jsou sociálně 

komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější 

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

oběma vzájemného porozumění a důvěry.“ 

 

Součástí public relations, neboli vztahů s veřejností, je pozitivní publicita, jakožto 

informační složka PR. Jejím cílem je seznámení veřejnosti s výrobkem nebo službou, 

poukázat na jejich výhody a charakteristické rysy a podpořit tím firemní image. 

 

3.3.3.5 Veletrhy a výstavy 

Veletrhy a výstavy představují účinnou aktivitu, která je podobně jako přímý marketing 

a osobní prodej více osobní. Dochází zde k přímému kontaktu s výrobky či službami. 

V rámci osobního kontaktu se lépe navazují obchodní vztahy, a to nejen 

s potencionálními zákazníky, ale také s obchodními mezičlánky.  

 

PŘIKRYLOVÁ (2010) definuje veletrh jako ekonomicky zaměřenou akci, na níž jsou 

obvykle prezentovány reálné exponáty, které lze buď objednat, nebo přímo zakoupit. 

Rozdíl mezi veletrhem a výstavou spatřuje v doprovodných akcích a orientací na 

odbornou veřejnost v případě veletrhů. 
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3.3.3.6 Sponzoring 

Relativně mladou marketingovou disciplínu, sponzoring, můžeme definovat jako 

investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, jež otevírají přístup ke komerčně 

využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou. Význam sponzoringu v poslední 

době roste a stále častěji je využíván jako jeden z nástrojů komunikační politiky 

organizace. Jedná se o obchodní vztah, který je založen na principu protislužby. 

(PELSMACKER, 2003) 

 

Na popularitě nabývá především sponzoring v oblasti sportu, který zajišťuje většinou 

největší publicitu. Některé firmy ke zviditelnění využívají také oblast kulturního 

či sociálního sponzoringu. Rizikem sponzoringu může být samotný předmět 

sponzoringu v podobě osoby, týmu či události, s kterou je spojena pozitivní i negativní 

publicita. Sponzoring často vyvolává zájem médií. (COLLET, 2011) 

 
3.3.4 Nové trendy v marketingové komunikaci 

Úloha a účinnost tradičních marketingových nástrojů se mění v souvislosti s rychlým 

technologickým pokrokem. V současné době jsou firmy nuceny hledat nové 

komunikační způsoby. Zvyšující se imunnost spotřebitelů vůči klasické reklamě tak 

dává prostor novým komunikačním podobám jako je guerillový, ambush nebo buzz 

marketing.   

 

Zajímavý poznatek o nových trendech v marketingové komunikaci přináší 

PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010): „Mediální svět prochází zásadní proměnou, kdy 

vzniká nová rovnováha mezi tradičními a „alternativními“ médii. Komunikačním 

médiem současnosti se stal internet. Zatímco rádiu trvalo osmatřicet let, než zasáhlo 

populaci v rozsahu padesáti milionů lidí, televize potřebovala k takovému zásahu 

třináct let, internet čtyři roky, multimediální zařízení iPod tři roky a internetový 

komunitní server Facebook pouhé dva roky.“ 
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3.3.4.1 Word of Mouth marketing (WOM marketing) 

„Lidé se ovlivňují navzájem. Nic na ně nemá takový vliv jako doporučení od člověka, 

kterého dobře znají.“ 

        Mark Zuckerberg, 2007 

 

V českém prostředí se pro tento způsob komunikace vžilo nejlépe označení šuškanda, 

šeptanda. Pokaždé, když někdo něco někomu doporučí, udělá tak zdarma reklamu. 

Jedná se tedy o předávání informací z osoby na osobu neformálním způsobem.  

 

Americká asociace WOMMA (2012) - Word of Mouth Marketing Association definuje 

tento pojem následovně: „Jednoduše řečeno se jedná o každou obchodní aktivitu, která 

vydělá na základě doporučení zákazníka, ale ve velkém světě kreativních kampaní 

a zapojení technik WOM marketing znamená mnohem víc. WOM marketing je o využití 

lidské schopnosti k vybudování povědomí o značce.“ 

 
3.3.4.2 Buzzmarketing 

Termín spojovaný s Word of Mouth marketingem se zaměřuje na vytváření přirozené 

interakce spotřebitelů a uživatelů produktu. Slouží k zesílení pozitivní asociace, 

vyvolání rozruchu a upoutání pozornosti. Hlavní myšlenku buzzmarketingu formuluje 

HUGHES (2008) takto: „Buzzmarketing upoutává pozornost spotřebitelů a médií 

v takové míře, že mluvit a psát o vaší značce nebo firmě je zábavným, vzrušujícím a pro 

média zajímavým tématem. Buzzmarketing je marketing, který vyvolává rozruch, dává 

podněty ke konverzacím a poskytuje důvody k šíření osobních doporučení.“ Buzz 

marketing je úzce spojován i s oblastí virálního marketingu. 

 
3.3.4.3 Virální marketing 

Virální marketing reprezentuje formu marketingu (především) na internetu. Spočívá 

ve vytvoření zajímavé kreativy (obrázku, videa, aplikace), kterou si již následně 

uživatelé internetu sami přeposílají. Již bez kontroly iniciátora je zpráva šířena 

mediálním prostorem jako vir. Odtud pochází název této metody. Nespornou výhodou 

virálního marketingu, jako prostředku komunikace, je jeho nízká finanční náročnost. 

Není potřeba nakupovat mediální prostor- sdělení svojí povahou samo o sobě motivuje 
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příjemce k dalšímu šíření pomocí internetu, nejčastěji pomocí sociálních sítí Facebook 

a YouTube. (MEDIAGURU, 2013) 

 
3.3.4.4 Guerillový marketing 

Mezi další nekonvenční formy marketingové komunikace patří guerilla. Guerillová 

komunikace a guerillový marketing často splývají v jeden pojem. Guerillový marketing 

představuje komplexní marketingovou koncepci, jehož součástí je právě guerillová 

komunikace (častěji se používá jen pojem guerillový marketing).  

 

Ačkoliv první literatura, věnující se tématu guerillového marketingu, se objevila už více 

než před dvaceti lety3, považuje se querilla marketing za relativně mladý komunikační 

nástroj. Tvůrci prvních knih, věnující se tomuto tématu, byli především provozovatelé 

menších firem s jasnou představou, co marketing doopravdy znamená, a jak ho co 

nejvíce využít ve prospěch podnikání. Cílem těchto podnikatelů bylo předat dalším 

čtenářům, drobným podnikatelům s minimálním rozpočtem, návod, jak zdokonalit 

marketingový proces a využít ho co nejlépe k poctivému a trvale udržitelnému zisku. 

 

Pojem guerilla pochází ze španělštiny a znamená v překladu ”malá válka”. Historicky se 

jednalo o partyzánské jednotky, které čelily významné převaze, ať početní, 

či materiální. (MAREŠ, 2004) 

 

V přenesené filozofii do marketingu je tento pojem spojován s bojem proti lépe 

zajištěné konkurencí, jinými slovy dosáhnutí úspěchu nekonvenčními způsoby i s málo 

penězi. Spíše než peníze je do guerilly potřeba investovat čas a originální nápady. 

Ačkoliv guerilla byla primárně určena malým a středním podniků, velmi často 

ji využívají velké firmy ve spolupráci s reklamními agenturami. Některé příklady 

úspěšných guerillových kampaní jsou uvedeny na obrázcích v příloze této diplomové 

práce.  

 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3rok 1984 
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3.3.4.5 Ambush marketing 

V překladu slovo ambush znamená léčka, nástraha. Ambush marketing je ofenzivním 

typem marketingu založeným na parazitování. HESKOVÁ (2009) uvádí přejatou 

definice od SAUERA (2008): „Ambush marketing je definovaný jako plánování úsilí 

firmy pomocí nepřímého propojení jejího jména s událostí (zpravidla sportovního 

charakteru). Cílem je získat pozornost, výhody, které jsou spojené s oficiálním 

sponzorem akcí.“  Takováto komunikační kampaň má za cíl vzbudit zájem zákazníků 

za pomoci nepřímého propojení jména organizace s určitou oficiální událostí, na které 

organizace nekooperuje z pozice oficiálního partnera.  

 

Příkladem úspěšného ambush marketingu může být kontroverzní propagace sázkové 

kanceláře Paddy Power na spodním prádle dánského fotbalového útočníka. Obrázek 

je uveden v příloze této diplomové práce. 

 
3.3.5 Online média a jejich význam pro marketingovou komunikaci 

Jak již bylo zmíněno, zásadní dopad na marketingovou praxi v posledních letech má 

na svědomí prudký rozvoj nových technologií. Již několik let vyvíjející se revoluce 

v marketingové komunikaci dramaticky mění tradiční pohled na reklamní 

a komunikační média. Touto revolucí je myšlen především internet, masivní globální síť 

vzájemně propojených počítačových sítí, který jako nové marketingové médium 

zásadně mění způsob obchodování se zákazníky. Internet je již pevně začleněn 

do nástrojů marketingové komunikace. Obchodníci zároveň internet využívají 

ke shromažďování údajů pro marketingové plánování. Je to více než jen tržiště 

pro provádění transakcí. Vyvinul se do nového média pro komunikaci a interakci 

se zákazníky. Internet je zdaleka nejrychleji rostoucí komunikační médium. 

Pro obchodníky je nesmírně důležité identifikovat hlavní faktory, které formují období 

jeho rozvoje a v tomto prostředí se adaptovat. 

 

Oblíbenost internetu roste stále velmi rapidně. Stává se hlavním zdrojem informací. 

Poslední výsledky výzkumu MEDIASCOPE Europe od IAB (Interactive Advertising 

Bureau, 2012) ukazují, že internet v Evropě používá už 427 milionů Evropanů, 

což představuje 65 % obyvatel kontinentu. V průměru každý týden stráví na internetu 

necelých 15 hodin. Více než třetina Evropanů (37 %) přistupuje na internet s využitím 
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více než jednoho komunikačního nástroje. Většina sice stále volí přístup na internet 

přes počítač, mobilní internet už ale využívá 21 % Evropanů (139,2 mil.). Výzkum také 

zjistil, že většina “tradičních“ médií je konzumována online. 

 

Internet, je mnohými považován za nejmocnější revoluční nástroj marketingu, který byl 

kdy vytvořen a v perfektní symbióze s ním fungují i další hojně využívané komunikační 

nástroje této doby, o těch více v další kapitole. 

 

Podle PŘIKRYLOVÉ (2010) nabízí internet obecně firmám řadu možností: 

- prostor pro prezentaci firem a jejich výrobků (firemní webové prezentace); 

- informační zdroj; 

- nástroj pro řízení vztahů se zákazníky; 

- efektivní a nový obchodní kanál; 

- řízení logistického řetězce, nový distribuční kanál; 

- řízení interních procesů firmy. 

 

3.3.5.1 Webová prezentace firem 

Jedná se o nejrozšířenější způsob komunikace firem na internetu. Webová prezentace 

slouží k informování stávajících i potencionálních zákazníků a zájmových skupin. 

Je to prostředí pro oboustrannou komunikaci. Hlavním prvkem, který musí kvalitní 

webová prezentace splňovat je kromě přitáhnutí pozornosti uživatelů i jejich upoutání 

a přimění uživatele ke spolupráci. Neméně důležité je, aby se zákazník na stránku vracel 

a vytvořil se tak vzájemný vztah. 

 

PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010) uvádějí cíle, které musí webová prezentace 

splňovat: 

- viditelnost webu 

- přístupnost webu 

- webová použitelnost 

- intuitivnost 

- předpověditelnost 

 

Součástí komunikačního mixu v internetovém prostředí jsou obvykle: 
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- reklamní kampaně 

- reklamní bannery 

- reklama ve vyhledávačích (SEO, SEM, PPC) 

- kontextová reklama 

- online Public Relation 

- e-mail marketing 

- virální marketing 

- affiliate programy 

- on-line spotřebitelské soutěže 

 

3.3.5.2 Sociální sítě a firemní marketing 

„Ztotožňování komunikace s televizními spoty je dávno minulostí. Komunikace je stále 

selektivnější a spotřebitel také stále vybíravější, imunní k dosud účinným formám. Tam, 

kde dosud postačovala reklama ve svém standardním pojetí, nastupuje komunikační 

projekt, který využívá řady nových netradičních nástrojů.“ (FREY, 2011) 

 

Virtuální svět se mění i díky dalšímu fenoménu, kterým jsou sociální sítě. SHIH (2010) 

předpokládá, že úspěch marketingových pracovníků tkví v tom, že se neustále vyskytují 

na místech, kde jsou jejich zákazníci a potencionální klienti. Stále častěji je to právě 

na sociálních sítích. Na stránkách typu Facebook, My Space, Twitter jsou stovky 

milionů aktivních uživatelů, kteří mohou být osloveni. Sociální sítě díky tomu 

představují velmi sofistikovaný a mocný druh marketingového kanálu a efektivní 

nástroj propagace. 

 

Sociální sítě se staly magnetem pro firemní marketing a výsledkem je to, že více 

jak polovina uživatelů sociálních sítí se na nich spojuje se značkami, 36 % z nich se na 

svých účtech věnuje právě značkám. Sociální sítě jsou úspěšné v šíření informací 

a povědomí o značkách – 42 % uživatelů se značkou na sociální síti komunikuje. 

Fanoušci se chtějí aktivně zapojovat – 44 % se chce podílet na vytváření, 44 % chce 

konverzaci, 33 % chce vystupovat jako aktivní fanoušek a 43 % chce přímou interakci. 

Od značky chtějí v 58 % poskytování produktových informací, stejně tak jako nabízení 

soutěží a výhodných nabídek. Na třetím místě je (57 %) oznamování události. Jako 
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nástroj marketingové komunikace využívá Facebook celkem 70% firem, 59% firem 

využívá Twitter a se sociální sítí YouTube pracuje 33% firem. (LUPA.cz, 2011) 

 

3.3.5.3 Facebook 

Již v předchozích kapitolách byl zmíněn Facebook jako významný komunikační kanál 

této doby. Pro lepší pochopení významu tohoto fenoménu a jeho dopadu 

na komunikační strategie firem je třeba uvést stručnou charakteristiku tohoto nástroje. 

 

Facebook s více než miliardou aktivních uživatelů představuje nejrozsáhlejší sociální 

síť na světě. Jedná se o rozsáhlý společenský webový systém, který umožňuje 

uživatelům vytvářet a sdílet multimediální data, komunikovat, udržovat vztahy a bavit 

se. Během relativně krátké doby4 byla tato sociální síť schopna zachvátit téměř celý 

svět, Českou republiku nevyjímaje. V roce 2013 se počet uživatelů v České republice 

pohybuje okolo 4 milionů. Vzhledem k faktu, že může existovat celá řada falešný 

profilů je tento údaj nutné brát s rezervou. Vývoj počtu uživatelů za posledních šest 

měsíců je možné sledovat na Grafu 1. Na koláčovém Grafu 2 je poté patrné věkové 

rozložení uživatelů v České republice. (MARKETING JOURNAL.cz, 2013) 

 

Graf 1 Vývoj počtu uživatelů Facebooku v ČR za období leden-červen 2013

 
Zdroj: m-journal.cz 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Historie vzniku Facebooku se datuje na 4. února 2004. Zakladatelem je Mark Zuckerberg, v té době 
student Harvardské univerzity. 
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Graf 2 Věkové rozložení uživatelů Facebooku v ČR 

 
Zdroj: m-journal.cz 

 

Z hlediska využití Facebooku pro marketingové účely je obrovskou výhodou jeho 

relativně přesné zacílení, které je neustále zdokonalováno. Lze cílit na základě mnoha 

socio-demografických znaků, které o sobě uživatelé uveřejňují, nebo na základě jejich 

chování na Facebooku, tedy behaviorálního cílení. Další výhodou je velmi rychlá 

a efektivní možnost komunikace s potencionálním zákazníkem a minimální náklady 

na zobrazení reklamy. 

 

Propagace na Facebooku má své specifikace a liší se od jiných druhů reklamy. Mezi 

možnosti propagace prostřednictvím Facebooku patří: 

- Facebook Ads: krátké textové zprávy, které se zobrazují v pravém sloupci 

stránky 

- Sponzorované příběhy: pomáhá uživatelům objevit podnik prostřednictvím 

přátel 

- Získání více hodnocení To se mi líbí u stránky 

- Placená podpora statusů: placenou propagací příspěvků lze obejít omezení 

dosahu zobrazování příspěvků, které je přednastaveno. 
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Vytvoření reklamy na Facebooku je velmi rychlý a uživatelsky velmi přívětivý proces. 

Zvládne ho prakticky každý, kdo má základní znalosti prostředí Facebooku. Náklady 

na propagaci stránky jsou plně v režii firmy. Nejběžnějším modelem účtování je platba 

za proklik (PPC), nebo za počet zobrazení. 
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4 METODOLOGIE 

Jak již bylo uvedeno, strategické úkoly komunikace přímo vycházejí z cílů 

marketingové strategie. Nezastupitelnou roli ve stanovení a definování cílů 

marketingové komunikace má marketingový výzkum.  

 

4.1 Marketingový výzkum  

PŘÍBOVÁ (1996) shrnuje marketingový výzkum následovně: „Marketingový výzkum 

specifikuje požadované informace podle vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří 

metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky 

a sděluje zjištěné poznatky s jejich důsledky.“ 

 

Marketingový výzkum zahrnuje několik základních typů výzkumů, které se odlišují 

především oblastí a přístupem ke zkoumání. Podle PŘÍBOVÉ (1996) jsou hlavní typy 

marketingového výzkumu: celková analýza trhu, výzkum konečného spotřebitele, 

výzkum průmyslového trhu, výzkum konkurence, výrobkový výzkum, výzkum 

reklamy, výzkum prodeje, prognostický výzkum, výzkum image, výzkum zahraničních 

trhů. Další členění výzkumu může být dle účelu, podle časového hlediska a na základě 

funkční aplikace. (KOZEL, 2006) 

 

V marketingové praxi se setkáváme nejčastěji se dvěma typy výzkumu- kvalitativním 

a kvantitativním. 

 

4.1.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je výzkum prováděný na jedincích či malé skupině osob. Pro účely 

výzkumu zajišťuje subjektivní hodnocení respondenta na zkoumanou problematiku. 

Cílem je získání komplexního obrazu zkoumaného jevu na základě subjektivních 

zkušeností jedinců nebo malých skupin osob. Kvalitativní výzkum je vhodný 

k podpoření kvantitativního výzkumu při návrhu měřících procedur nebo pro získání 

hlubšího pohledu na zvláštnosti, které odhaluje dotazníkové šetření. 
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4.1.3 Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum oproti kvalitativnímu výzkumu vyžaduje větší soubor dat 

a zahrnuje větší počet respondentů. Redukuje realitu na měřitelné znaky, které jsou dále 

zpracovány a interpretovány pomocí statistických metod. „Cílem kvantitativního 

výzkumu je zjistit, jak velká část cílové skupiny vykazuje určité konkrétní znaky, např. 

určitý názor, vlastnosti či zvyky.“ (MACHKOVÁ, 2006)  

 

Jednou z nejpoužívanějších metod kvantitativních výzkumů je dotazníkové šetření. 

 

4.1.3.1 Dotazování 

KOZEL (2011) definuje dotazování jako „metodu sběru primárních dat založenou 

na přímém (rozhovor) nebo zprostředkovaném (dotazník) kontaktu s výzkumníkem 

a respondentem podle předem předepsané formy otázek, jež slouží ke sjednocování 

podmínek a usnadnění zpracování výsledků. Vybraní respondenti, kteří budou 

dotazování, musí odpovídat cílům a záměrům výzkumu.” 

 

Techniky sběru dat pro dotazníkové šetření můžeme rozdělit následovně: 

- Osobní dotazování 

- Telefonické dotazování 

- Písemné dotazování 

- Elektronické dotazování 

 

Písemné dotazování je zprostředkováno pomocí dotazníků zasílaných respondentům 

nebo pomocí ankety. Mezi výhody písemného dotazování můžeme zařadit nízké 

náklady, které jsou výrazně nižší, než u tazatelem řízených dotazníků, dále celkovou 

nižší náročnost organizace sběru dat a vyloučení vlivu tazatele. Písemné dotazování má 

i své nevýhody, mezi které patří vyšší nároky na přípravu dotazníku, jeho nízká 

návratnost a z toho plynoucí nízká reprezentativnost získaných odpovědí a nemožnost 

zaměřit se na složitější problémy a jejich hlubší zkoumání. 
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4.2 Metody sběru informací prostřednictvím internetu 

Jednou z metod sběru informací je výzkum prostřednictvím internetu. Jedná 

se o rychlou a levnou metodu sběru dat. Nevýhodou této metody je možná nepřesnost 

některých informací. Zejména pro malé firmy je to jeden z nejjednodušších způsobů 

získání informací. Výzkum prostřednictví internetu lze využít především při zjišťování 

názorů a monitorování cílových skupin. Z výzkumu prostřednictvím internetu lze získat 

primární i sekundární informace. Metody na Obrázku 5 tvoří nejrozšířenější 

a nejběžnější metody kvantitativního výzkumu. 

 

Obrázek 5 Metody získávání primárních a sekundárních informací na internetu 

Zdroj: Blažková (2005) 
 

K získávání primárních a sekundárních informací prostřednictvím internetu podle 

BLAŽKOVÉ (2005) lze využít následující možnosti: 

 

Metody získávání primárních informací na internetu: 

- Dotazník na webu – dotazník je umístěn na serveru výzkumné agentury 

či firmy a přístup k němu bývá obvykle chráněn heslem. Respondenti jsou 

k jeho vyplnění většinou zváni e- mailovou pozvánkou. 

- Pop- up okno – každému n- tému návštěvníkovi nebo každé n- té návštěvě 

stránek se při příchodu na určitou stránku objeví na obrazovce další okno, 

které návštěvníka vyzve k účasti na krátkém výzkumu. Vlastní výzkum buď 

probíhá v tomto pop- up okně nebo na jiných stránkách, na které 

je návštěvník převeden po kliknutí na odkaz. 
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- On-line anketa – anketa je zjednodušený dotazník na webových stránkách, 

většinou obsahuje 1- 2 otázky. 

- Dotazník zaslaný e-mailem – dotazník tvoří vlastní text e-mailu 

či je k němu připojen jako příloha. Respondent tento dotazník vyplní 

a opět  emailem pošle zpět. 

- Dotazování v rámci elektronické konference, diskusních skupin – firma 

může vyvolat diskusi o jejích výrobcích a službách; lze žádat účastníky 

o rady, vyměňovat si názory na různá témata, čímž podnik může získat 

zajímavé informace. 

 

Metody získávání sekundárních informací na internetu: 

- Vyhledávání – k vyhledávání informací na internetu slouží různé 

vyhledávací služby, které nám po zadání klíčového slova nabídnou několik 

odkazů na stránky, které se vztahují určitým způsobem ke zvolenému slovu, 

jako např. katalogy, vyhledávače. 

- Brouzdání – pomocí prohlížení různých webových stránek se dostaneme 

k informacím, které nás zajímají. 

- Monitorování elektronických konferencí, diskusních skupin 

a vybraných webových stránek – monitorováním pro firmu zajímavých 

diskusních skupin či elektronických konferencí může firma získat 

nejrůznější informace či zpětnou vazbu. Zajímavé informace lze také získat 

pravidelným monitoringem webových stránek konkurentů a leaderů odvětví. 

V současnosti stále více lidí využívá tzv. blog, kde sdělují informace 

z nejrůznějších oblastí. Jejich sledování může také někdy přinést užitečné 

informace, např. o trendech mezi mladými lidmi, jejich názory na určitý 

výrobek aj. 

 

Mezi kvalitativní metody získávání informací na internetu podle BLAŽKOVÉ (2005) 

patří: 

- Individuální rozhovor – hloubkový rozhovor s jedním respondentem 

přes internet. 

- Hloubkové e- mailové rozhovory – komunikace probíhá mezi moderátorem 

a respondentem za použití e-mailu. 

- On- line brainstorming 
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- E- mailové skupiny. 

 

4.3 Segmentace zákazníka 

Segmentace zákazníka vychází ze samotné segmentace trhu. Její důležitost shrnuje 

PATALAS (2009) následovně: „Abyste ve svém podnikání mohli být úspěšní, měli byste 

co nejpřesněji vědět, v jakém segmentu trhu se pohybujete a jaká je v tomto segmentu 

poptávka po zbožích či službách, které zde hodláte nabízet za účelem zisku. Teprve pak 

budete schopni svou nabídku předem plánovat a podle potřeby cíleně upravit.” 

 

Úkolem segmentace zákazníka je dát nejvhodnější nabídku těm správným zákazníkům, 

tedy rozdělit zákazníky cílových skupin na menší homogenní celky, kterým bude 

nabídnuta rozdílná forma komunikace. Jak uvádí KOZEL (2006), význam výzkumu 

pro potřeby segmentace je především v nalezení kritérií, které nám umožňují dále 

vymezit jednotlivé segmenty jako např. kupní a spotřební chování. V rámci segmentace 

zákazníka řešíme zpravidla obecné demografické nebo psychografické znaky.  

 

ČÁSLAVOVÁ (2009) zahrnuje mezi demografické znaky pohlaví, věk, velikost rodiny, 

věk dětí, počet závislých dětí, vzdělání, vybavenost domácnosti, příjem, majetkový 

statut apod. Jedná se primárně o kvantitativní data. Mezi psychografické znaky patří 

osobnost, životní styl, oblíbená barva nebo oblíbené jídlo. 

 

4.4 Analýza konkurence 

V dnešní době je těžké dokázat najít skulinu v trhu a přijít s něčím naprosto unikátním 

ojedinělým produktem nebo geniální myšlenkou, která na trhu ještě nemá obdoby. 

Každá organizace musí počítat s konkurencí. Důkladný obraz o protivnících v oboru 

je základem existence a samotného úspěchu firmy. Analýza konkurence identifikuje 

přímé, nepřímé ale i potencionální konkurenty.  

 

BLAŽKOVÁ (2006) uvádí důvody k čemu firmě analýza konkurence slouží:  

- k pochopení jejích konkurenčních výhod či nevýhod oproti konkurentům; 

- k pochopení minulých, současných a především budoucích strategií 

konkurentů, marketingových rozhodnutí konkurentů v budoucnu; 
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- k předpovědi, jak konkurenti pravděpodobně zareagují na naše marketingová 

rozhodnutí; 

- k definici takových strategií, pomocí nichž firma dosáhne konkurenční 

výhody v budoucnu; 

- k předpovědi návratnosti, která se očekává z budoucích investic; 

- ke zvýšení povědomí o příležitostech a hrozbách. 

 

Tato analýza nám poslouží k jasné představě o současné nabídce na trhu v okolí 

tréninkových lokalit a možné diferenciaci vůči konkurenčním firmám. 

 

4.5 SWOT analýza 

Velmi užitečným nástrojem při koncipování marketingové strategie je analýza SWOT. 

Odborná literatura přináší o této analýze spíše obecnější informace více než konkrétní 

kroky praktické realizace. Postup realizace metody SWOT je potřeba upravit 

konkrétním podmínkám a účelům organizace. 

 

Tato analýza má za cíl identifikovat rozhodující faktory vnějšího i vnitřního prostředí 

firmy. Jedná se o kombinaci dvou analýz, konkrétně analýzy SW a analýzy OT. Druhá 

z výše uvedených analýz se věnuje příležitostem (O-oportunities) a hrozbám (T-

threats), které přicházejí z vnějšího prostředí firmy. Analýza SW spočívá v 

charakteristice vnitřní situace podniku, kterou představují silné a slabé stránky (S -

strenghts a W- weaknesses). Hlavním cílem SWOT analýzy je rozvíjet silné stránky 

a potlačovat, resp. utlumovat ty slabé. Zároveň však dokázat čelit možným hrozbám 

a využít příležitosti. (SEDLÁČKOVÁ, 2006) 

 

BLAŽKOVÁ (2007) formuluje faktory vstupující do SWOT analýzy následovně: 

1) Silné stránky- za silnou stránku jsou považovány interní faktory, díky kterým 

má firma silnou pozici na trhu. Představují oblasti, v kterých je firma dobrá. Lze 

je použít jako podklad pro stanovení konkurenční výhody. Jedná se o posouzení 

podnikových schopností, dovedností, zdrojových možností a potenciálu. 
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2) Slabé stránky- jsou přesným opakem silných stránek. Firma je v něčem slabá, 

úroveň některých faktorů je nízká, někdy nedostatek určité silné stránky 

znamená slabou stránku, což brání efektivnímu výkonu firmy. 

 

3) Příležitosti- příležitosti představují možnosti, s jejichž realizací stoupají 

vyhlídky na růst či lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. 

Zvýhodňují podnik vůči konkurenci. Aby je mohl podnik využít, musí je nejprve 

identifikovat. Teprve po jejich využití s nimi může počítat. 

 

4) Hrozby- nepříznivá situace či změna v podnikovém okolí znamenají překážky 

pro činnost. Mohou znamenat hrozbu úpadku či nebezpečí neúspěchu. Podnik 

musí rychle reagovat odpovídajícím způsobem, aby je odstranil 

či minimalizoval. 

 

V rozebíraném případě bude SWOT analýza sloužit k určení strategie, kterou by měl 

projekt aplikovat k dosažení podnikatelských cílů. 

 

4.6 Použité výzkumné metody 

Kvalitativní výzkum byl proveden pomocí písemného dotazování prostřednictvím 

přímé distribuce v místě konání tréninků. 

 

Cíl výzkumu: Zjištění současné situace marketingové komunikace projektu FitCamp 

Prague z pohledu účastníků a jejich postoje k celkovému konceptu projektu. Získané 

informace budou dále využity pro zvolení správné komunikační strategie organizace. 

 

Výběr respondentů: Účastníci FitCampu- co největší vzorek účastníků kondičních 

programů. 

 

Dotazník je uveden v příloze této diplomové práce. 
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4.7 Test validity dotazníku a pilotáž 

Expertní validizace dotazníku proběhla s Mgr. Tomášem Rudou a následně 

s marketingovým specialistou. Na základě jejich připomínek a odborných doporučení 

byly přesunuty identifikační otázky týkající se věku, pohlaví, vzdělání a zaměstnání 

na konec dotazníku. K otázce č. 3 a č. 16 byl připojen komentář, že lze zaškrtnout více 

než jednu odpověď. Byla přidána otázka č. 6 - časová dostupnost sportovní aktivity 

a byly sjednoceny škály. Následně byla provedena pilotáž dotazníku na 10 lidech. 

Během pilotáže byla věnována pozornost především formální stránce dotazníku. Osoby 

testovali délku, sekvenci a formát otázek- zda jsou otázky srozumitelné, vhodně 

formulované a zda jsou správně použity škály. Na základě jejich připomínek byla lehce 

pozměněna grafická úprava dotazníku a upravena formulace u otázky č. 13. 

 

Jako doplňující metody bylo využito hloubkového e- mailového rozhovoru 

s odborníkem v oblasti marketingové komunikace. Byl vytvořen scénář rozhovoru 

obsahující podnětné otázky pro respondenta, který je považován za odborníka 

v konkrétní oblasti a díky tomu dokáže odborně zodpovědět otázky, pomůže proniknout 

do zkoumané problematiky a dát doporučení na základě svých zkušeností. Odborníkem 

je marketingový ředitel společnosti zabývající se především novými trendy na poli 

marketingové komunikace a současně ředitel agentury, zprostředkovávající 

medicínskou turistiku s lékařskou péčí v širokém spektrum lékařských oborů. 

Komunikace probíhala za použití e- mailu a rozhovory byly realizovány v červnu 

a červenci 2013. Přepis z podstatných částí e- mailové korespondence je uveden v 

příloze této diplomové práce. 

 

Metoda hloubkového emailového rozhovoru byla zvolena z důvodu časového vytížení 

respondenta. Vnesla do výzkumu pohled odborníka na danou problematiku. Analýza 

hloubkového e- mailového rozhovoru posloužila při navrhování celkové podoby 

marketingové komunikace, jako doporučení pro stávající i nové služby a zjištění 

potenciálu projektu. 

 

V diplomové práci byla také využita analýza sekundárních dat, které jsou volně 

přístupné na internetu. Konkrétně se jednalo o vyhledávání, brouzdání a monitoring 
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jako formy analýzy dokumentů. (BLAŽKOVÁ, 2005) Následující materiály pomohly 

k prohloubení informací ke zkoumanému tématu. 

Analýza financování sportu v ČR- význam sportu ve společnosti, tato studie byla 

organizována a vypracována ve spolupráci s MŠMT a ČOV v roce 2009. 

2012 Participation report: The Physical Activity Council’s annual study tracking 

sports, fitness and recreation participation in the USA – analýza sledující trendy 

v oblasti pohybových aktivit v USA. 

Trávení volného času v České republice ve srovnání s evropskými zeměmi” Naše 

společnost, časopis Centra pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 

Šafr, Jiří, Věra Patočková. 2010.  

SANEP- sport v ČR 

Special Eurobarometr 334- Sport and Physical activity 2010, Conducted by TNS 

Opinion & Social at the request of Directorate General Education and Culture, Survey 

co-ordinated by Directorate General Communication 

Worldwide survey of fitness trends for 2012 (Walter R. Thompson, Ph.D., FACSM) 

Human Kinetics: Fitness trend for 2013 Human Kinetics. Humankinetics.me [online]. 

[cit.2013-07-20] Dostupné z: http://humankinetics.me/2013/01/01/fitness-trends-for-

2013/ 

Rozhovor s osobními trenéry Objevte cvičení venku. www.vitalia.cz [online]. [cit. 

2013-07-20]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/rozhovor-s-osobnimi-trenery-

objevte-cviceni-venku/  

Rozhovor se zakladatelem BOOTCAMPS v ČR Idnes.cz- Finance[online]. [cit. 

2013-07-20]. Dostupné z:  http://finance.idnes.cz/misto-hokeje-ukazuje-lidem-jak-si-

sahnout-na-dno-svych-sil-pmx-/podnikani.aspx?c=A081003_104907_firmy-

rozhovor_hru 
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4.8 Harmonogram sběru dat 

Sekundární sběr dat: listopad 2012 - duben 2013 

Test validity a pilotáž dotazníku: 1. - 31. 5. 2013 

Dotazování: 1.6 - 30.6 2013 

Hloubkový rozhovor: 8.6. - 31. 7. 2013 

Pomocí marketingového výzkumu byly zjištěny motivy a preference účastníků 

FitCampu. Výsledky byly zohledněny v matici SWOT a následně byly vytvořeny 

návrhy pro marketingovou komunikaci ke zlepšení stávající komunikace se současnými 

i potencionálními klienty. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Charakteristika projektu FitCamp Prague 

FitCamp Prague je nově vznikající projekt vytvořený v úzké spolupráci s Ústavem 

preventivního a sportovního lékařství spol. s r.o. Projekt má za cíl vytvoření 

společenské komunity, která má zájem věnovat se aktivnímu životnímu stylu a podpořit 

tak své zdraví zábavnou, ale účinnou formou. Převážná část projektu se zaměřuje 

na pohybové aktivity, především kolektivního charakteru. Rozsah nabízených služeb 

však postupně přibývá. Plánované je prohloubení spolupráce s erudovanými odborníky 

z  oblasti tělovýchovného lékařství, rehabilitace a dietologie. Realizace Projektu chce 

přispět k navýšení zájmu o aktivní životní styl. Účastníci projektu se setkávají jak při 

pravidelných tréninkových programech, tak i při nepravidelných sportovních událostech 

a akcích.  

 

Název projektu: FitCamp Prague 

Garant projektu: Bc. Kristýna Šrámková 

Adresa: Tibetská 4/806, Praha 6 

IČO: 01330501 

 

Obrázek 6 Logo projektu FitCamp Prague 

 

 

 

    

Zdroj: FitCamp Prague (2012)  

 

Jednou z možností jak se dostat do kondice je navštěvování fitness center, FitCamp 

Prague nabízí možnost i pro jedince, kteří nemají zájem o tzv. indoor sportování, 

ale preferují raději sportování venku, nebo pro ty, které posilovny už nebaví a hledají 

něco nového. 

 

Projekt FitCamp Prague se v současné době zaměřuje především na následující 

program: 
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FitCamp Original 

Jedná se o celoroční kondiční tréninkový program pro všechny výkonnostní kategorie. 

Náplní tohoto programu je funkční trénink s využitím různorodých tréninkových metod. 

Mimo zimní měsíce jsou tréninky organizovány převážně venku. Trénink 

je přizpůsobený aktuálnímu fyzickému stavu jedince, proto je vhodný jak pro 

začátečníky, tak pro trénované sportovce. Účastníci se setkávají pravidelně 2-3 krát 

týdně na předem vytyčených lokalitách vhodných k venkovnímu sportování. 

Tréninková jednotka trvá 75 minut. Maximální počet klientů na jednu tréninkovou lekci 

je 15 cvičenců. 

 

Do budoucna se připravují následující programy: 

 

FitCamp Urban 

FitCamp Urban je kondiční tréninkový program, který je kombinací běžeckého 

a  funkčního tréninku. Je určen lidem, kteří nemají možnost, nebo se nechtějí vzdálit 

z blízkosti kanceláře či bydliště. K tréninku se využívají především městské parky 

a  volné prostranství. Tréninková jednotka trvá 75 minut. 

 

FitCamp Run 

Tento typ tréninku je zaměřený na zlepšení techniky běhu. Jedná se o výběhy 

do pražských parků a přírodních památek jako je Stromovka, Divoká Šárka, obora 

Hvězda a dalších. Cílem je načerpání rad a tipů na zdokonalení běžecké techniky 

a  dosažení běžeckých cílů. Tréninková jednotka trvá 60 minut. 

 

FitCamp PT (personal traning) a FitCamp SGT (small group trainig) 

FitCamp nabízí i možnost trénovat na bázi soukromých osobních kondičních tréninků, 

tedy pouze klient a trenér. Tento typ tréninku vyhovuje především zaneprázdněným 

lidem, kteří se z časových důvodů nemohou pravidelně setkávat na skupinových 

trénincích nebo preferují individuální přístup. FitCamp Prague reaguje také na zájem 

z řad klientů o cvičení v malých skupinách v maximálním počtu tří klientů s využitím 

benefitů individuálního přístupu a zároveň motivace ostatních cvičenců. Takový přístup 

je v současné době velmi žádaný především v západních zemích. 
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V případě kladného ohlasu a zájmu o tento projekt, bude současné cílová skupina 

rozšířena o děti a seniory: 

 

FitCamp Kids 

Kondiční programy jsou připravovány i pro nejmenší nadšence. Tréninky se zaměřují 

především na pohybovou průpravu a vybudování kladného vztahu ke  sportování. 

Hlavní náplní budou především sportovní hry a základy atletiky a  gymnastiky 

zábavnou formou. 

 

FitCamp Senior 

Kondiční programy pro věkovou kategorii 65 let a více. V období stárnutí dochází 

k úbytku svalové hmoty a snížení výkonnosti. V rámci zachování kvality života je lékaři 

doporučována vhodná pohybová aktivity i v seniorském věku. Tyto kondiční programy 

jsou zaměřené na zdravotní cvičení a posilování pod vedením zkušených 

fyzioterapeutů. 

 

Navazující aktivity projektu: 

 

FitCamp Sport 

Jedná se o nepravidelné setkávání zájemců o sportovní aktivity kolektivního charakteru 

jako je fotbal, volejbal, frisbee atd. Součástí tohoto programu je i pořádání víkendových 

turnajů a společenských akcí jako příležitostí pro setkávání lidí se  společnými 

sportovními zájmy.  

 

FitCamp Camp 

Víkendová nebo týdenní soustředění sportovního charakteru mimo Prahu pod vedením 

kondičních trenéru, fyzioterapeutů a sportovního lékaře. V současné době je v jednání 

externí spolupráce s hotelovými komplexy, kde by se tyto víkendové či týdenní 

soustředění staly součástí nabídky pro hotelové hosty. 

 

Cena 
FitCamp Prague nabízí možnost jednorázových plateb za tréninkové jednotky nebo 

zakoupení permanentky, která je cenově výhodnější než jednorázový vstup. Cena 
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za  tréninkovou jednotku FitCamp Original v případě jednorázového vstupu je 120,-. 

V případě zakoupení permanentky na 10 vstupů je cena za tréninkovou lekci 100,-. 

Úvodní hodina pro každého začínajícího klienta je zdarma.  

 

Obrázek 7 Ceník tréninkových programů FitCamp Prague 

 
Zdroj: FitCamp Prague (2013) 

 

Současné lokace 

Vzhledem ke spolupráci s Ústavem preventivního a sportovního lékařství, sídlícího 

na  Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy a díky částečné spolupráci 

s fakultou jsou pro zimní měsíce zajištěné prostory posilovny pro pravidelné tréninky. 

Sportoviště FTVS jsou nárazově využívané i v dalších měsících, zejména pak atletický 

ovál a prostory šaten jako zázemí pro účastníky tréninkových programů. Vzhledem 

k zaměření na obyvatelstvo Prahy 6 patří strategicky mezi další lokace park Ladronka, 

obora Hvězda a přírodní park Divoká Šárka. Zde je projekt bohužel limitován 

chybějícím sociálním zázemím, možností se před a po tréninku vysprchovat a uschovat 

zde osobní věci. Tento deficit je ovšem vykompenzován rozmanitostí setkávání 

na  různých místech v rámci Prahy 6. V jednání je spolupráce s místními základními 

školami, jako další možností tréninkových základen, popřípadě dalších vnitřních 

prostorů pro zimní měsíce. „Městská část Praha 6 pokrývá území více jak 41 km2 

a  se  svými více než 100 tisíci obyvateli se řadí k největším městům v České republice. 

V rámci hlavního města je Praha 6 svou rozlohou i počtem obyvatel rovnou desetinou 

hlavního města Prahy. Praha 6 je hojně pokryta lesoparky a pestrou městskou zelení, 

tedy ideální prostředí pro venkovní sportovní aktivity“. (PRAHA6.cz, 2013) 

 

Komunikace 

Doposud, jako jediný komunikační kanál, funguje sociální síť Facebook. Profil projektu 

je zde vytvořen od září 2012. V současnosti má Facebooková stránka 160 fanoušků.  
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Celkový dosah uveřejněných příspěvků se pohybuje okolo 100 uživatelů na  jeden 

příspěvek. Aktuální ukazatele celkového dosahu je možné pozorovat na Obrázku 8. 

 

Obrázek 8 Aktuální ukazatele profilu FitCamp Prague na Facebooku 

 
Zdroj: Facebook.com/FitCamp Prague 

 

Hlavním účelem profilu je informování účastníků o novinkách, aktuálně pořádaných 

tréninkových programech, místech setkávání a tipech z oblasti zdraví, prevence 

a pohybových aktivit. Dalším formám plánované komunikace se bude věnovat 

syntetická část této práce. 

 

5.2 Výsledky a interpretace získaných dat 

V této kapitole budou interpretovány výsledky průzkumu mezi současnými účastníky 

FitCamp Prague. Tyto výsledky budou podkladem pro vytváření návrhů na zlepšení 

marketingové komunikace. Celkový počet pravidelných i nepravidelných klientů 

je 63. V průběhu výzkumu, který trval od 1. 6. do 30. 6.2013, se tréninků zúčastnilo 

48 osob. Z důvodu chybného vyplnění musely být 4 dotazníky vyřazeny. Pro účely této 

diplomové práce bylo zpracováno celkem 44 dotazníků. Z důvodů statisticky malého 

počtu respondentů nebyla data v grafech převáděna na procenta. 

 

Identifikační otázky č. 14 - 17, které byly umístěny na konec dotazníku určily poměr 

žen a mužů, jejich věkové složení, aktuální pracovní uplatnění a dosažené vzdělání. 

Pro účely vyhodnocení dotazníku tyto identifikační otázky budou analyzovány jako 

první. 
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Otázka č. 14:  Jaké je Vaše pohlaví? 

Tato identifikační otázka zjistila převahu žen nad muži v poměru 28:15 dotazovaných. 

Tento fakt lze interpretovat jako výraznější zájem žen o pohybové aktivity skupinového 

charakteru. 

 

Graf 3 Zastoupení mužů a žen 

 
Otázka č. 15:  Jaký je Váš věk? 

Identifikační otázka zaměřená na věkové složení jasně ukázala, že největší skupinu 

dotazovaných tvořili účastníci ve věku 25-34 let. Celkem se jednalo o 32 respondentů. 

Z tohoto počtu bylo 21 žen a 11 mužů. Žádný z respondentů nespadal do věkových 

skupin nad 45 let. 

 

Graf 4 Věk a pohlaví respondentů 
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Otázka č. 16:  V současné době jste? 

Identifikační otázka zjišťující současné pracovní uplatnění dotazovaných. Nejpočetnější 

skupinu tvořili zaměstnaní spolu s osobami samostatně výdělečně činnými. Z celkového 

počtu jich bylo 30. Druhou nejpočetnější skupinou byli studenti. 

 

Graf 5 Současná situace respondentů 

 
Otázka č. 17:	  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
Otázka zaměřující se na vzdělání respondentů. 21 respondentů z řad účastníků jsou 

středoškoláci s maturitou, vysokoškolské vzdělání má 17 respondentů. Pouze 

2  respondenti uvedli základní vzdělání. Zde však hraje roli věk respondentů. Do této 

kategorie spadají respondenti mladší 18 -ti let. Většina klientů dosahuje minimálně 

středoškolského vzdělání s maturitou.   
 

Graf 6 Vzdělání respondentů 
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Otázka č. 1: Jak jste se o projektu FitCamp Prague dozvěděli? 

Nadpoloviční většina respondentů (23) uvedla, že o FCP se dozvěděli od přátel. Druhou 

nejčetnější odpovědí (16 respondentů) bylo získání povědomí o FCP přes trenéry. Pouze 

1  respondent uvedl jako zdroj povědomí sociální síť Facebook. 

 

Graf 7 Odkud respondenti vědí o FitCamp Prague 

 
 

 

Otázka č. 2: Jak dlouho již využíváte služeb projektu FCP? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda klienti mají setrvalý zájem o tréninkový program. 

17  respondentů se tréninků účastní delší dobu než 6 měsíců, u těchto respondentů lze 

předpokládat loajalitu a setrvalý zájem. 

 

Graf 8 Jak dlouho respondenti využívají služeb projektu FCP? 
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Otázka č. 3: Z jakého důvodu jste začal/a využívat služby FCP? 

U této otázky měli respondenti možnost výběru z více než jedné odpovědi. Této 

možnosti nevyužilo 7 respondetů, kteří zaškrtli jen jednu odpověď. Nejčastějším 

důvodem pro využívání služeb FitCampu byla potřeba zvýšení fyzické kondice. Celkem 

se pro tuto odpověď rozhodlo 29 respondentů. Druhou nejčastější odpovědí byla 

potřeba vypadat lépe (27 respondentů). Dalšími nejčastějšími odpověďmi byla zábava 

(18) a blízkost k bydlišti/pracovišti/škole (17). 

 

Graf 9 Z jakého důvodu začali respondenti využívat služeb FCP? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 4: Jak často se věnujete sportovní aktivitě v rámci projektu FCP? 

Tato otázka zjišťovala, s jakou pravidelností se respondenti účastní tréninkových lekcí. 

Pouze 8 z nich se účastní tréninků pravidelně 2x týdně. Nejvíce respondentů 

(15)  uvedlo, že se tréninků účastní příležitostně, v tomto případě méně než 1x za dva 

týdny.  
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Graf 10 Jak často se respondenti věnují sportovní aktivitě v rámci projektu FCP? 

 
Otázka č. 5: Jak často se věnujete dalším sportovním aktivitám mimo projekt 

FCP? 

Tato otázka zkoumala, zda se respondenti věnují i jiným pohybovým aktivitám 

a s jakou četností. Odpovědi respondentů ukázali, že mimo FitCampu se dotazovaní 

dalším pohybovým aktivitám věnují převážně pravidelně. Překvapivé je zjištění, 

že 17 dotazovaných se věnuje aktivitám více než 2x týdně a 13 dotazovaných právě 

2x týdně. Lze konstatovat, že tréninkový program FitCamp Prague tak pro většinu 

respondentů představuje pouze doplňkovou aktivitu v pravidelném pohybovém režimu. 

 

Graf 11 Jak často se respondenti věnují další sportovní aktivitě mimo projekt 

FCP? 
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Otázka č. 6: Jaký čas Vám průměrně zabere cesta za sportovní aktivitou? 

Tato otázka ukázala, že nejvíce (19) respondentů za sportovní aktivitou cestuje 

v rozmezí 16-30 minut. Žádný z respondentů není ochoten za sportovní aktivitou 

cestovat déle než 1 hodinu. 

 

Graf 12 Jaký čas respondentům průměrně zabere cesta za sportovní aktivitou 

 
 

Otázka č. 7: Preferujete kolektivní formy sportování před individuálními? 

Preference způsobu organizace sportování objasnila otázka č. 7. Pozitivní odpověď byla 

zaznamenána u 29 respondentů. 13 z nich se vyjádřilo ano a 16 spíše ano. Mezi 

respondenty z řad účastníků je tak jasně větší zájem o kolektivní formy sportování. 

 

Graf 13 Preferují respondenti kolektivní formy sportování před individuálními? 
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Otázka č. 8: Dáváte přednost venkovní formě sportování za každého počasí? 

Tato otázka objasnila preference venkovního sportování respondentů. Z odpovědí je 

patrná převaha zájmu o sportování venku - 16 respondentů odpovědělo ano, 15 spíše 

ano. Pouze 3 respondenti uvedli, že venkovní formě sportování za každého počasí 

přednost nedávají. 5 respondentů nedává přednost žádné možnosti. 

 

Graf 14 Dávají respondenti přednost venkovní formě sportování za každého 

počasí? 

 

 
 
Otázka č. 9: Upřednostňujete sportovní aktivity pod odborným dohledem 

(trenérem)? 

Z celkového počtu respondentů by 28 respondentů tuto možnost uvítala a 8 respondentů 

o ni projevilo zájem odpovědí spíše ano. Tato otázka ukázala naprostou převahu zájmu 

o sportování pod kvalifikovaným vedením. Odpovědi respondentů tak korespondují 

s  trendy v oblasti fitness pro rok 2013. 

 

Graf 15 Upřednostňují respondenti sportovní aktivity pod odborným dohledem 

(trenérem)? 
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Otázka č. 10: Jste spokojen se stávajícím konceptem tréninkového programu FCP 

Original? 

Cílem této otázky bylo zjištění spokojenosti s celkovým konceptem tréninkového 

programu. 24 respondentů je s konceptem spokojeno bez připomínek, dalších 

12 respondentů uvedlo, že jsou spíše spokojeni. 4 respondenti s odpovědí spíše ne 

se  vyjádřili ke konceptu tréninků negativně, ale žádný z respondentů neuvedl, 

že je přímo nespokojen. 

 

Graf 16 Jsou respondenti spokojeni se stávajícím konceptem tréninkového 

programu FCP Original? 

 
 

 

 

 

Otázka č. 11: Jak hodnotíte odborné znalosti a dovednosti trenérů? 

Další otázka byla zaměřena na hodnocení trenérů. 18 respondentů shledalo odborné 

znalosti a dovednosti trenérů za výborné, 13 respondentů za velmi dobré a dalších 

13 respondentů za dobré. Žádné negativní hodnocení v podobě odpovědi špatné, velmi 

špatné nebylo zaznamenáno. 
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Graf 17 Jak respondenti hodnotí odborné znalosti a dovednosti trenérů? 

 

 
 

 

Otázka č. 12:  Jste fanouškem profilu FitCamp Prague na sociální síti Facebook? 

Většina (29) respondentů odpověděla, že jsou fanoušky profilu FitCamp Prague 

na sociální síti Facebook. 14 respondentů buď Facebook nepoužívá, nebo zatím 

nevyužilo možnost stát se fanouškem profilu a získávat tak aktuální informace 

o FitCampu. Pouze jeden respondent si nebyl jist, zda se na Facebooku přihlásil jako 

fanoušek profilu FitCamp Prague. 

 

Graf 18 Jsou respondenti fanoušky profilu FitCamp Prague na sociální síti 

Facebook? 
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Otázka č. 13.  Pokud ano, jak často navštěvujete stránky profilu FCP? 

Z celkového počtu 29 fanoušků profilu FCP navštěvují tento profil každý den pouze 

4 respondenti. 9 respondentů uvedlo, že na profil FCP se podívají několikrát týdně, 

3 respondenti sledují profil pouze 1x týdně. Nejvíce respondentů uvedlo, že se na profil 

podívají několikrát měsíčně a zbytek respondentů sleduje profil méně často. 

 

Graf 19 Četnost návštěv respondentů na profilu FCP? 
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5.3 Cílová skupina 

Již z názvu projektu je patrné, že FitCamp Prague cílí na obyvatele hlavního města 

Prahy. Doposud nebyla cílová skupina jasně definovaná a projekt cílil na všechny osoby 

v aktivním věku, které mají zájem o aktivní životní styl. Primárně se jednalo 

o obyvatele městské části Praha 6, vzhledem k lokaci tréninkových prostorů. Výsledky 

dotazování přinesli obraz průměrného účastníka FitCampu. Jedná se o ženu ve věku 25-

34 let. Tyto údaje se shodují s přehledy fanoušků získané z profilu FitCampu 

na Facebooku. 

 

Obrázek 9 Přehled fanoušků profilu FitCampu na Facebooku 

 
Zdroj: Facebook.com/FitCamp Prague 

 

Podrobněji bude cílová skupina rozebrána v syntetické části, zaměřené na konkrétní 

návrhy. 

 

5.4 Analýza konkurence 

Na trhu, do kterého vstupuje projekt FitCamp Prague, existuje konkurenční tržní 

prostředí. Při tvorbě návrhu marketingové komunikace je nutné brát v ohledu 

konkurenční tlak. Je nezbytné konkurenci velmi dobře poznat a odlišením 

se od stávající konkurence vytvořit konkurenční výhodu, kterou klienti u ostatních 

organizací postrádají. 

 

BOOTCAMPS, s.r.o.  

Original bootcamp je intenzivní kondiční program, který vychází z armádního 

konceptu. Působí na českém trhu od roku 2008. Bootcamp je tréninkovou koncepcí 

podobný programu FitCamp Original. Zakládá si na preferenci venkovních tréninků 

v přírodě a využívání tréninkových metod různých sportovních odvětví, avšak nenabízí 



63	  
	  

tak komplexní přístup jako právě FitCamp, vzhledem k chybějící provázanosti s týmem 

sportovních a rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů. 

 

Právní formou je BOOTCAMPS od února 2008 společnost s ručením omezeným 

se základním kapitálem 200 000,-Kč. V červnu 2008 proběhla registrace ochranné 

známky BOOTCAMPS pro českou republiku. Od září 2008 se firma BOOTCAMPS 

rozšiřuje formou franchise postupně i do ostatních větších měst České republiky. 

V současné době společnost operuje v sedmi městech.  

 

Nabízené služby: 

Kromě základního typu Bootcamp original firma BOOTCAMPS nabízí i odlehčenou 

formu tréninkového programu s názvem Vital pro začínající jedince nebo jedince 

se zdravotním omezením. Nabídku služeb doplňuje sportovní soustředění mimo město. 

Největší cílovou skupinou jsou lidé ve věku 30-40 let, se sedavým zaměstnáním, 

pracující především v kancelářích. 

 

Nabízené členství: 

Klienti mají možnost výběru z různých typů členství v závislosti na frekvenci týdenních 

návštěv. V rámci členství mohou klienti navštěvovat libovolnou tréninkovou lokalitu 

v daném městě. Klienti společnosti BOOTCAMPS jsou vázáni smlouvou. Možnosti 

členství a ceny jsou součástí přílohy této práce. 

 

BOOTCAMPS představuje pro FitCamp Prague největšího konkurenta vzhledem 

k podobnosti zaměření tréninkového programu a jednou z lokalit, kterou BOOTCAMPS 

využívá. Jednou z lokalit je Fakulta tělesné výchovy a sportu, kde účastníci Bootcampu 

sportují v časných ranních hodinách od 6:30 do 7:45 každé pondělí, středu a pátek. 

 

Fitness centra na Praze 6 

Další konkurence projektu FitCamp Prague jsou nejen samotné fitness centra, 

ale především nabídky skupinových cvičení těchto fitness center. 

 

Hlavní diferenciací oproti fitness centru představuje Fitcamp Prague v rozmanitosti 

každé tréninkové jednotky. Ačkoli se určité cviky opakují, tréninkové jednotky jsou 

koncipovány tak, aby cvičení klienta neomrzelo a pokaždé si vyzkoušel nové výzvy jak 
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v podobě zvyšující se náročnosti, tak rozmanitostí tréninkových pomůcek a především 

možností pohybovat se na čerstvém vzduchu. 

 

Solárium Fitness BBC Praha, Evropská 

Největším fitness centrem na Praze 6 je BBC s rozlohou 3400m2 . Jako skupinové 

formy cvičení nabízí toto fitness centrum několik forem posilovacích cvičení, cycling 

a bojové sporty. Samozřejmostí jsou osobní kondiční tréninky pod vedením kondičních 

trenérů. Cena tříměsíční permanentky se pohybuje kolem 4000,- Kč. Fitness BBC 

nabízí i zvýhodněné členství v době mimo špičku. Hlavní předností Fitness centra BBC 

je umístění přímo v jedné z administrativních budov. V nedaleké blízkosti se nachází 

další fitness centrum Sportcentrum Evropská, které konkuruje BBC především 

rozsahem služeb a cenou. 

 

Sportcentrum Evropská 

Sportcentrum Evropská sídlící v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu nabízí široké 

spektrum sportovních aktivit. Jedná se o multifunkční sportoviště se squashovými kurty, 

lezeckou stěnou, posilovnou, sály na alpinning, indoor rowing, spinning a další 

skupinové aktivity. Součástí nabídky služeb je i výživové poradenství. Vstup do centra 

není podmíněn smlouvou. Ceny skupinových lekcí se pohybují od 95,- Kč do 145,- Kč. 

 

Fitness Contours 

Jedná se o koncept ženských fitness. Náplní tréninkové jednotky je kruhový trénink 

v posilovně na posilovacích strojích a je pouze pro ženy. Celková doba cvičení jedné 

tréninkové lekce je 30 minut a po celou dobu se o klientky stará trenérka. Jedna 

z poboček tohoto konceptu je i na Praze 6, Břevnově. Tato pobočka je nedaleko dvou 

ze stanovišť projektu FitCamp, konkrétně v blízkosti parku Ladronka a obory Hvězda. 

Forma členství se liší v závislosti na délce od 1 do 24 měsíců. Ceny členství pobočky 

na Praze 6 jsou uvedeny v příloze této práce. 

 

Funkční trénink Praha 

Jedná se o tělocvičnu na Praze 6, která je vybavena pro funkční silový kondiční trénink 

zaměřený na potřeby žen. Tělocvična je otevřena každý všední den a nabízí každý den 

5- 6 lekcí pro omezený počet klientek v maximálním počtu 8. Cvičení zde probíhá 

pouze ve vnitřních prostorech a kromě výživového poradenství a pohybových testů již 
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Funkční trénink Praha další služby nenabízí. V příloze této práce je přehled cen 

školného. Klientky nejsou vázány smlouvou. 

 

5.5 SWOT analýza 

Na základě předchozích analýz je možné sestavit přehled silných a slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení a sestavit matici SWOT, z které lze následně vygenerovat 

strategii pro projekt FitCamp Prague. 

 

Tabulka 3 Matice SWOT 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

flexibilita působení nízké povědomí o projektu 

nízké provozní náklady bez vlastních prostor na zimní měsíce 

příznivé ceny bez nutnosti nákupu 
permanentek a uzavírání smluv 

bez dalších přidaných hodnot a 
napojených služeb  

osobní přístup s fokusem na kvalitu nedostatek finančních prostředků na 
rozvoj 

unikátní koncept  

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (W) 

relativně rychlá expanze do dalších krajů 
a měst 

dokonalá konkurence v odvětví 

rychlá adaptace na nové trendy sezónní výkyvy 

rostoucí poptávka po zdravém životním 
stylu 

 
změna trendů 

možnost dále rozvíjet podnikání  nejistá politická situace 

 

Silné stránky 
Flexibilita působení 

FitCamp Prague lze pořádat kdekoliv po Praze. Ačkoliv je současná lokace zaměřena na 

Prahu 6 a její okolí, kondiční tréninky v přírodě mohou probíhat i na dalších místech 

Prahy. Po zapracování projektu lze expandovat především do městských částí 
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disponující lesoparky. Pro zimní měsíce je potřeba rozvíjet spolupráci se základními a 

středními školami pro účely využití tělocvičen a sociálních zázemí. 

Nízké provozní náklady 

Prostory ke sportování si FitCamp Prague pronajímá pouze na konkrétní tréninkové 

lekce, tudíž projekt není zatížený nákladným dlouhodobým pronájmem a službami 

s pronájmem spojenými. Se vzrůstajícím počtem klientů je potřeba investovat do nářadí 

a náčiní. Tyto investice sice nejsou zanedbatelné, ale předpokládá se rychlá návratnost. 

Příznivé ceny bez nutnosti nákupu permanentek a uzavírání smluv 

Klienti nejsou vázáni smlouvou. Ceny tréninkových lekcí jsou velmi příznivé vzhledem 

ke srovnání s konkurenční nabídkou. V případě předplacení deseti tréninkových lekcí 

klient získává slevu. 

Osobní přístup s fokusem na kvalitu 

Tréninkové skupiny jsou omezené, tak aby se každému klientovi dostal alespoň 

částečně individuální přístup. Náplň tréninkových lekcí lze modifikovat v závislosti 

na schopnostech, dovednostech a zdravotním omezení klienta. 

Unikátní koncept 

Ve spojení s institucí jako je Ústav preventivního a sportovního lékařství a přímé 

spolupráci s týmem rehabilitačních a sportovních lékařů a fyzioterapeutů se jedná 

o unikátní koncept na českém trhu. Konkurenční projekty nenabízí tak úzkou spolupráci 

s ambulancí sportovní medicíny. Klientům lze nabídnout kvalitní diagnostiku, výživové 

poradenství a podporu odborníků jak z oboru tělovýchovného lékařství, tak rehabilitace 

jako dvou zásadních oborů sportovní medicíny. 

 

Slabé stránky 
Nízké povědomí o projektu 

Projekt je v současné době ve startovací fázi a doposud nebyla aplikovaná výraznější 

marketingová komunikace. S minimálním přičiněním o projektu vědí pouze pravidelní 

účastníci tréninků a lidé v jejich okolí. Tito lidé byli informováni trenéry a organizátory. 
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Bez vlastních prostor na zimní měsíce 

FitCamp Prague nemá k dispozici stálé vlastní cvičební prostory. Chybějící základna 

je kompenzována možností pronajmutí tělocvičen a posiloven v blízkosti tréninkových 

lokací, ale i tak zde chybí komfort, stabilita a nezávislost spojena s vlastními prostory. 

Bez dalších přidaných hodnot a napojených služeb v oblasti fitness 

Tato slabá stránka má spojitost s předchozím bodem. Na rozdíl od fitness center nelze 

klientům nabídnout žádné doplňkové služby z oblasti fitness. FitCamp nenabízí 

klientům před a po tréninkové služby jako např. kardio zónu, bazén, saunu atd. 

Nedostatek finančních prostředků pro rozvoj 

Za projektem FitCamp Prague nestojí žádný investor. Organizátor projektu 

si uvědomuje nutnost počátečních investic a snaží se projekt rozjet za pomoci vlastních 

finančních prostředků. Po implementaci prvotních marketingových opatřeních připadá 

v úvahu možnost získání finančních prostředků přechodem na právní formu společnosti 

s ručením omezeným a převod čtvrtinového podílu na společníka v podobě investora. 

 

Příležitosti 
Relativně rychlá expanze do dalších krajů a měst 

Stejnou marketingovou komunikaci lze uplatnit pro celou Českou republiku. Tento 

faktor je spojen i s flexibilitou působení a nízkými provozními náklady, kterých lze 

využít při rozšiřování lokací projektu. Forma tréninkových jednotek je realizovatelná 

na většině míst ČR. 

Rychlá adaptace na nové trendy 

Oblast fitness a wellness se stále posouvá dopředu, vznikají nové formy cvičení. 

Každoroční trendy souvisí se zaujetím a motivací cvičenců. Projekt FitCamp Prague 

sleduje aktuální trendy a zájmy klientů a dále rozvíjí možnosti tréninkových programů. 

Rostoucí poptávka po zdravém životním stylu 

Uvědomění nutné prevence a podpory zdraví je v poslední době časté téma. 

Ministerstvo zdravotnictví v tomto roce podpoří projekty prevence a zdravého životního 
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stylu 280 miliony korun. Zájem o zdravý životní styl stále roste a s vyvíjejícími trendy 

je možné počítat, že poptávka po tomto stylu bude růst i nadále.   

Možnost dále rozvíjet podnikání  

Současná nabídka projektu je velmi omezená z důvodů startovací fáze. Při úspěchu 

předložených návrhů marketingové komunikace se počítá se změnou právní formy 

na Společnost s ručením omezeným. Po úpravách stávajícího konceptu, jasné 

diverzifikaci, vyššímu počtu klientů a systematickému snižování počátečních nákladů 

se předpokládá zvýšení zisku a tím rozvoj podnikání.  

Hrozby 
Dokonalá konkurence v odvětví 

Souvisí s rostoucí poptávkou po zdravém životním stylu. Možnost vstoupit do této 

oblasti trhu využívá stále více jedinců i firem, které se snaží přijít s unikátním 

konceptem a zaujmout. Počet instruktorů a trenérů v ČR se podle české komory fitness 

odhaduje na 15 - 20 tisíc. Vzhledem k aktuálním trendům se venkovním tréninkovým 

programům věnuje již řada z nich a počty stále rostou.  

Sezónní výkyvy 

Sezónní výkyvy jsou spojeny se snížením zájmu veřejnosti v určitých měsících. 

Například v zimních měsících se tréninkové lokality přesouvají často do vnitřních 

prostor, které nemusí být pro klienty tak atraktivní jako sportování venku. Někteří 

mohou dát přednost komfortnějšímu fitness centru nebo halovým sportům, jako přímé 

konkurenci. Další hrozbu představuje snížení motivace klientů související se zimní 

únavou a zkrácenými dny. Se sezónními výkyvy souvisí navýšení nákladů. Do ceny 

za tréninkovou jednotku se v zimních měsících promítá pronájem a služby spojené 

s vnitřními prostory. To může klienty částečně odradit. Vyšší ceny a vnitřní prostory 

jsou na druhou stranu kompenzovány možností využívání sociálních zařízení, které při 

sportování venku chybějí. Hrozby, které souvisí se sezónností, je také nutné brát 

v ohledu při plánování finančních prostředků na marketingové aktivity 

ke znovuzískávání klientely. 
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Změna trendů 

Trendy v oblasti fitness se vlivem komerce neustále mění. Lidé mají zájem o “moderní” 

pohybové aktivity. Aktuální trendy je potřeba sledovat a koncept tréninkových 

programů upravovat vzhledem k zájmu klientů a široké veřejnosti. 

Nejistá politická situace 

Nejistá politická situace s sebou přináší rizika změny legislativy. Hrozící rozpuštění 

sněmovny a tím předčasné volby jsou reálná hrozba. Vládní stimuly pro malé a střední 

podnikání může být ohroženo nástupem levice.  

Na základě zaznamenání faktorů se strategickým významem lze z matice SWOT 

vygenerovat typ strategie následovně:  

 

WO strategie (strategie hledání) 
Pro projekt FitCamp Prague doporučuji zaměření se na odstranění slabých stránek 

využitím definovaných příležitostí, tzv. strategie hledání. Předmětem této strategie 

je především získání dalších zdrojů pro využití příležitostí. Především díky rostoucí 

poptávce v tomto odvětví lze v následujících letech očekávat zvýšení obratu 

při minimálních provozních nákladech. Rozšíření distribuční sítě, tedy expanze 

tréninkových lokalit přinese vyšší povědomí. V rámci rozvoje podnikání se lze zaměřit 

i na další služby, které v současné době chybějí. Například e- shop pro prodej 

tréninkových pomůcek, doplňků stravy, sportovního oblečení atd. S rozvojem podnikání 

souvisí i vlastní tréninkové prostory. V případě rozvoje podnikání a zvýšení obratu lze 

uvažovat o trvalém pronájmu tréninkových prostor v blízkosti tréninkových lokacích 

a tím vybudování kvalitního zázemí.  
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6 NÁVRH MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PROJEKTU 

FITCAMP PRAGUE  

PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2013 – PROSINEC 2014 

6.1 Cíle marketingové komunikace 

- Zvýšení povědomí o projektu 

- Poskytnutí informací 

- Diferenciace- odlišení se od konkurence 

- Motivace současných klientů 

- Motivace nových klientů ke zdravému životnímu stylu 

 

Měřitelné cíle v prvním roce při implementaci návrhu: 

- Získání 1 000 fanoušků z řad uživatelů sociální sítě Facebook 

- Registrace 200 nových aktivních klientů na webových stránkách FitCamp 

Prague 

 

 

6.2 Cílová skupina 

Rozdělení trhu do cílových skupin je účinným nástrojem a nezbytností pro efektivní 

marketingovou komunikaci. Znalost potřeb cílových skupin nám pomůže při volbě 

vhodných komunikačních kanálů. 

 

Pro Projekt FitCamp Prague byly definovány následující skupiny: 

- Ženy 25-34 

- Zaměstnanci středních a velkých společností sídlící na Praze 6 

- Zahraniční klientela- Expats 

 

Na základě analýzy současné situace, za pomoci primárních dat z dotazování 

i sekundárních dat získaných z analýzy dokumentů a obecných poznatků byla základní 

cílová skupina definována jako ženy 25-34 let. Tato skupina zahrnuje jak ženy, které 

jsou ekonomicky aktivní, tak matky na mateřské dovolené. Základními segmentačními 

znaky jsou zde především postoje a motivy k pravidelnému pohybu a změně životního 
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stylu související se vzhledem, kdy pro ženy je otázka vzhledu zásadnější než pro muže. 

Jedná se tedy o demografické a psychografické znaky.  

 

Další cílovou skupinu představují zaměstnanci středních a velkých společností sídlících 

na Praze 6, kde základním segmentačním znakem je především ten geografický, 

vzhledem k lokaci vytyčených míst, kde FitCamp probíhá, a to i v zimních měsících. 

Zde je třeba zaměřit se na administrativní budovy s kancelářskými prostory, kde 

je největší koncentrace těchto firem. Konkrétně se jedná například o následující 

administrativní budovy:  

 

- Cube Office Center, Evropská  

- E-gate, PPF Evropská 

- Hadovka Office Park, Evropská 

- Shiran Tower, Lužná 

 

Motivem k pravidelnému sportování je také charakter sedavého zaměstnání, které 

u těchto lidí převládá.  

 

Třetí cílovou skupinu představují cizinci žijící v Praze. Ze statistického šetření českého 

statistického úřadu z roku 2011 vyplývá, že 14% (178 177) obyvatel metropole jsou 

právě cizinci. Praha 6 a okolí je velmi lukrativní část Prahy a často vybírána expaty 

pro dlouhodobější pobyt. Formy skupinových kondičních tréninku v přírodě jsou 

v zahraničí, především na západě, již delší dobu vžité a těší se velké oblibě. Hlavním 

znakem této cílové skupiny je tedy především životní styl. 
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6.3 Návrh komunikačních kanálů 

Po stanovení cílů marketingové komunikace a skupiny, na kterou bude tato komunikace 

cílit, lze přistoupit k rozhodnutí o komunikačních kanálech a následnému postupu 

využití tohoto kanálu. 

 

V návrzích marketingové komunikace projektu FitCamp Prague je využito 

následujících online komunikačních kanálů: 

 

- webová prezentace 

- e- mail marketing 

- Facebook 

- YouTube/Vimeo 

- Instagram 

- distribuce jednoduchých letáků 

 

Webové stránky, Facebook, foto a video kanály- tyto kanály spolu velmi úzce souvisí 

a jeden bez druhého by neměl ten správný komunikační efekt, proto je nesmírně 

důležité tyto tři kanály provázat a vytvořit jednotnou koncepci, která uživateli přinese 

jasné komunikační sdělení. 

 

6.3.1 Webová prezentace 

Zásadním nedostatkem projektu jsou chybějící webové stránky. Přičemž právě webové 

stránky jsou v současné době pro řadu lidí hlavním způsobem získávání informací. 

Jedná se o vizitku organizace. 

 

Při návrhu webové prezentace navrhuji, aby největší důraz byl kladen na následující: 

- kvalitní copywrite 

- SEO 

- nákup PPC 

 

Kvalitní copywrite 

Zpracování webových stránek by mělo odpovídat posledním trendům v této oblasti 

především kvalitním copywritingem. Přehlednost a uživatelská přívětivost jsou 



73	  
	  

základním požadavkem na kvalitní zpracování. Náklady na tvorbu webové prezentace 

se pohybují v řádek desítek tisíc korun, pronájem domény a doplňkové služby jsou 

už finančně přijatelnější. V našem případě se jedná o finančně nejnáročnější položku 

marketingové komunikace, kterou ovšem v této době nelze nahradit žádným jiným 

způsobem. Jednou z cílové skupiny je i zahraniční klientela, proto webová prezentace 

musí být zpracována jak v českém tak v anglickém jazyce. Předběžný návrh webové 

prezentace je součástí přílohy této diplomové práce. 

 

SEO (Search engine optimization) 

Neodmyslitelnou součástí vytváření webových stránek je proces optimalizace SEO 

(Search engine optimization). Jde o metodu zlepšení viditelnosti webové stránky pro 

automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem této metody 

je získání předních pozic, četnějších návštěv a cílených zákazníků. Kvalitní a validní 

obsah stránek má vliv na dosažení lepších pozic ve vyhledávačích. Při tvorbě webových 

stránek navrhuji zaměřit se na tento proces, který podpoří snahu zviditelnění webových 

stránek a zvedne tak celkové hodnocení a prestiž webu. 
 

Nákup PPC (Pay per click- platba za kliknutí) 

Finančně nejvýhodnější model internetové reklamy spočívá v platbě za proklik. Neplatí 

se za pouhé zobrazení reklamy, ale až ve chvíli, kdy na danou reklamu někdo klikne. 

Tím je zajištěna kontrola nad výdaji a možnost vlastní správy jednotlivých kampaní. 

Tato forma reklamy umožňuje za pomoci velmi efektivního cílení propagovat akční 

nabídky a okamžitě tak reagovat například na předpokládané sezónní výkyvy 

v poptávce v zimních měsících. V PPC systémech GoogleAdWords a Sklik se cena 

za návštěvníka stránky pohybuje v rozmezí od několika haléřů po desítky korun. Přínos 

PPC reklamy pro webové stránky FitCamp Prague spatřuji v následujících bodech: 

- velmi přesné zacílení na potencionální zákazníky 

- lze dopředu stanovit rozpočet vzhledem k omezeným finančním 

prostředkům 

- okamžité zvýšení návštěvnosti webu 

- optimalizace kampaně na základě měření a vyhodnocování 

 

Jedním z důležitých úkolů webových stránek bude online rezervace na tréninkové lekce. 

Po registraci a vytvoření osobního profilu, kde od klienta získáme emailovou adresu, 
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se klient bude online přihlašovat na jednotlivé hodiny, ať už se zájmem o osobní 

trénink, skupinové lekce nebo konzultaci s lékařem. E- mailových adres, získaných 

při registraci, bude využito pro účely dalšího komunikačního kanálu E-mail marketingu.  

 

6.3.2 E- mail marketing 

E- mail marketing představuje nástroj, kterým lze udržovat kontakt s klienty, opakovaně 

se jim připomínat a zvýšit tak věrnost značce. Mezi výhody tohoto komunikačního 

kanálu patří především nízké náklady a velmi dobré zacílení, a to z toho důvodu, 

že majitelé e- mailových adres musí potvrdit zájem o získávání informací. 

Registrovaným a potvrzeným klientům bude zasílán pravidelně každý měsíc newsletter 

s nabídkou služeb a akcí. 

 

Aktuálním trendem webových stránek je provázanost na profily sociálních sítí. Více než 

polovina uživatelů se na sociálních sítích spojuje se značkami. Ačkoliv jsou sociální sítě 

výrazně úspěšnější v šíření informací a povědomí o značce, řada uživatelů se značkou 

na sociální síti přímo aktivně komunikuje. Návrh marketingové komunikace projektu 

FitCamp Prague je zaměřen na následující sociální sítě: Facebook, YouTube, Vimeo, 

Instagram. 

 

6.3.3 Facebook 

Facebook nepředstavuje jen komunikační kanál. Je to nástroj, poskytující zpětnou vazbu 

s přehledy návštěvnosti a aktivity uživatelů s možností okamžitě reagovat. Facebook lze 

využít jako prostor pro sdílení aktualit, fotek a videí, tipů a triků z oblasti cvičení, 

výživových doporučení a dalších doplňkových aktivit, které pomohou projektu oslovit 

další uživatele a dostat se do povědomí. 

 

Každý týden bude aktivita profilu podpořena kromě rad a tipů z oblasti cvičení také 

příspěvky týkající se zdravého stravování, tipy na vhodnou úpravu jídla a rady 

při výběru kvalitních surovin. Uživatelé budou moci získat cenné rady a informace 

přímo od spolupracujících lékařů a kondičních specialistů. Nebude chybět 

fotodokumentace z probíhajících tréninků. 
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Přes tento kanál lze využít další marketingový nástroj v podobě podpory prodeje. 

V prvních třech měsících bude běžet propagační akce “Dej like a získáš trénink 

zdarma”. Každý uživatel má možnost stát se fanouškem stránky po zakliknutí ikony 

“To se mi líbí”. Nový fanoušek následně obdrží slevový kód, který bude moct uplatnit 

v online rezervačním systému a získá tak jeden skupinový trénink zdarma. Dalším 

nástrojem sociální sítě Facebook je možnost vytváření událostí a generování pozvánek 

pro fanoušky profilu. Více o využitelnosti této funkce bude rozepsáno v další části. 

 

Facebook je velmi živý komunikační nástroj. Je potřeba s ním také tímto způsobem 

pracovat a informace aktualizovat pravidelně. S každým novým příspěvkem lze získat 

další kontakty a to jak přímo tak zprostředkovaně. 

 

6.3.4 Youtube/Vimeo 

Tyto kanály představují největší videoservery pro sdílení videosouborů. Na těchto 

kanálech lze bezplatně umístit videa a tím využít výhody virálního marketingu. 

Při vzbuzení zájmu se video rychle šíří i mezi další uživatele. Jedním z prvních úkolů 

je vytvoření ukázkového videa formou sestřihu z několika tréninků venku i uvnitř, 

tak aby potencionální klient měl reálnou představu, co od tréninků může očekávat. 

Video z cvičení je využitelné i pro další kanály. Bude umístěno také na webové stránky 

a Facebook. Vzhledem k nulovým nákladům na zřízení účtu navrhuji registraci profilu 

FitCamp Prague a umístění videí z tréninků v co nejkratší možné době.  

 

6.3.5 Instagram 

Jako jeden z dalších kanálů, tentokrát mobilního marketingu, proniká do marketingové 

komunikace obrázková sociální síť Instagram. Pro marketingovou komunikaci se tento 

kanál stává stále zajímavější vzhledem k neustálému navyšování uživatelů. Jedná 

se o velmi jednoduchý a zábavný selfpromotion organizace za pomoci vizuálních 

podnětů přímo v mobilním telefonu. V projektu FitCamp Prague bude tato sociální síť 

využita především ke sdílení fotografií, které budou umisťovány také na Facebooku.  
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6.4 Návrh komunikačních kampaní 

Z důvodů nízkých finančních prostředků je nutné komunikovat takové marketingové 

aktivity, které dokážou vzbudit zájem a rozruch tolik potřebný pro efektivní reach 

a k těmto aktivitám vybrat vhodné komunikační nástroje pro danou cílovou skupinu. 

Pro první období marketingové komunikace projektu FitCamp Prague navrhuji 

zaměření se na následující aktivity:  

 

- Dej like a získáš trénink zdarma 

- Zkušební venkovní tréninky zdarma 

- Challenge 

- S FitCampem do plavek 

- Lépe se to táhne ve dvou 

 

Zkušební venkovní tréninky zdarma 

Nejvhodnější aktivitou je bezesporu zažít tento tréninkový program sám na sobě, 

vyzkoušet si různé formy cvičení a mít možnost bezprostřední konzultace se specialisty 

z oboru. Sportovní aktivity venku jsou závislé na přízni počasí, proto zásadním 

obdobím pro implementaci tohoto návrhu budou především měsíce září, říjen, v dalším 

roce květen a letní měsíce, tedy nejpříznivější období z pohledu meteorologických 

podmínek. Informace o příznivých hodnotách pro jednotlivá období jsou známy 

již z vlastní zkušenosti z minulého roku, kdy tréninky venku probíhaly.  

 

Tato marketingová aktivita bude realizovaná formou nepravidelných tréninků 

pro veřejnost na předem stanovených lokacích vhodných z pohledu cílové skupiny. Po 

době dovolených, s návratem do pracovního režimu a pevného řádu, mají lidé opět 

zájem o pravidelnou sportovní aktivitu. Se začátkem školního roku také dochází 

k výběru zájmových činností pro děti.  Venkovní otevřené tréninky budou probíhat 

pokaždé na jiném místě se zaměřením na Prahu 6. V úvahu přicházejí již ověřené 

lokace: park Ladronka, obora Hvězda, Divoká Šárka, Stromovka, Letenské sady, 

Kinského zahrada. Tým dvou trenérů bude v určitý den a hodinu k dispozici na dané 

lokaci, kde proběhne otevřený trénink pro veřejnost. Informace o datu, místu a času 

plánovaných otevřených tréninků pro veřejnost budou rozesílány emailem a umístěny 

na webu. Sociální síť Facebook umožňuje vytvoření události a rozeslání pozvánek všem 
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uživatelům z osobní databáze. Profil generuje odpovědi na tyto pozvánky a přehled 

o tom, kolik zájemců z řad uživatelů Facebooku se zúčastní. Zúčastnit se mohou 

i náhodní kolemjdoucí. V  případě velkého zájmů budou probíhat doplňkové sportovní 

aktivity, při kterých není zapotřebí sportovní náčiní. Místo bude označené bannery, 

trenéři budou ve sportovním oblečení partnerské značky s logem projektu a v okolí 

se budou pohybovat hostesky také oblečené v tričkách projektu. Jejich úkolem bude 

informovat kolemjdoucí a zvídavé o právě probíhajícím tréninku a o celkovém 

konceptu projektu FitCamp Prague a nabízených službách a distribuovat jednoduché 

letáky se slogany typu: “Back to school, back to shape/ Zpátky do lavic, zpátky 

do nohavic“. Letáky informativního charakteru potencionální zájemce seznámí 

se způsobem, jakým se lze zapojit do projektu a jakými kanály lze získat více informací, 

konkrétně tedy odkazy na webové stránky a profil na Facebooku. Díky spolupráci 

s Ústavem preventivního a sportovního lékařství lze zajistit dvě bioimpedanční váhy. 

Zájemci mohou zdarma využít těchto analyzátorů tělesného složení a konzultovat 

aktuální stav s výživovým poradcem. Doporučuji řešit možnou spolupráci přímo 

s výrobci těchto analyzátorů jako propagací značky a zajistit tak poslední modely 

a software pro vyhodnocení výsledků. Podstatným výstupem z otevřených tréninků 

by měly být fotografie a video, které se umístí na webové stránky, Facebook a kanály 

YouTube, Vimeo a Instagram. 

 

Tabulka 4 Náklady na realizaci zkušebního venkovního tréninku 

Položka:  cena:  
Bannery  1 000,00 Kč  
Potisk triček  1 000,00 Kč  
2x hosteska cca 3 hodiny  720,00 Kč  
2x trenér cca 3 hodiny  1 200,00 Kč  
1x výživový poradce cca 3 hodiny  900,00 Kč  
1x fotograf  1 000,00 Kč  
Výroba letáků  1 000,00 Kč  
TOTAL  6 820,00 Kč  

 

 

Distribuce jednoduchých letáků bude pokračovat i v dalších měsících především 

v oblastech hojně využívaných k venkovnímu sportování a v místech s nejvhodnějším 

dosahem cílové skupiny- administrativní budovy, zahraniční školy atd. V zimních 

měsících je zásadním bodem informovat stávající klienty o možnostech využití 
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vnitřních prostor a podpořit tak kontinuitu pohybových aktivit i přes nepříznivé počasí, 

které nedovoluje tak široké spektrum venkovních pohybových aktivit. V této době lze 

cílit na klienty fitness center, které už klasická posilovna omrzela a mají chuť vyzkoušet 

jinou formu kondičního tréninku. Od listopadu budou na webových stránkách 

a Facebookovém profilu v nabídce dárkové vánoční poukazy na skupinové i osobní 

kondiční tréninky. Spolu s novým rokem přicházejí i novoroční předsevzetí. Řada lidí 

má novoroční předsevzetí spojené se shazováním přebytečných kil a změnou životního 

stylu. Nabídka poukazů tak reaguje na toto období. 

 

S FitCampem do plavek 

Od ledna bude probíhat kampaň typu “S fitcampem do plavek”. Období před létem 

je často spojováno s horlivým úsilím zhubnout a vytvarovat tělo do plavek. Začátkem 

ledna bude vypsaná soutěž o největší změnu účastníků Fitcampu. Pravidelní účastníci 

budou mít možnost zveřejnit fotografie celé postavy ve spodním prádle či plavkách, 

takzvané „před a po” fotografie, a základními údaji na profilu sociální sítě Facebook. 

Ostatní uživatelé budou hodnotit tyto fotografie za pomoci funkce “To se mi líbí”. 

Účastník soutěže s největším počtem liků získá tříměsíční permanentku na skupinové 

lekce a cenné dary od partnerů projektu. S každým likem jakéhokoliv uživatele 

se informace o soutěži zobrazují dalším přátelům v okruhu daného uživatele. Tím 

se virálně šíří povědomí o značce s nulovými náklady. Příspěvky na sociální síti budou 

tématicky k soutěži zaměřeny především na správnou životosprávu, výběr sezónních 

potravin a jejich zpracování, nové trendy venkovních i vnitřních sportovních aktivit atd. 

Soutěž bude vyhlášena po novém roce, jako motivace pro nové i stávající klienty 

FitCampu. Zájemci mohou zaslat aktuální fotografie do konce ledna. Od ledna 

do června pak usilují účastníci soutěže o viditelnou změnu za podpory FitCampových 

kondičních tréninků, rad a tipů od trenérů. Na konci června opět účastníci zašlou 

aktuální fotografie. Obě porovnávací fotografie se umístí na Facebookové stránky 

a ostatní uživatelé budou mít možnost hlasovat o nejzajímavější změnu. Výstupy 

ze soutěže budou umístěny na webových stránkách, fotografie budou zveřejňovány také 

na Instagramu. 

 

Challenge 

V mezidobí od ledna do září bude každý měsíc pro zájemce připravena takzvaná 

Challenge (Výzva). Bude se jednat o krátké soutěže v nejlepším provedení vypsané 
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tréninkové sestavy. Cílem bude daný úkol splnit buď v nejkratším čase, nebo 

v největším počtu opakování apod. Účastníci Challenge své výkony musí natočit 

a video odeslat organizátorům. Nejlepší 3 výkony budou umístěny na Facebookovém 

profilu, webových stránkách a kanálu YouTube a Vimeo. 

 

Lépe se to táhne ve dvou 

Jarní a letní měsíce jsou ideálním časem pro sportování venku v přírodě. V této době 

bude probíhat 2. vlna venkovních otevřených tréninků s cílem motivovat nové zájemce. 

Dále chybějící motivaci podpoří kampaň typu “Lépe se to táhne ve dvou”. Každý, kdo 

přichází do projektu FitCamp Prague má už předem vytyčený cíl, který by rád splnil. 

Ať  už se jedná o ztrátu kil, počet uběhnutých kilometrů, zlepšení fyzické kondice nebo 

kompletní změnu v přístupu ke zdravému životnímu stylu. Trenér není schopen být 

s klientem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a motivace klesá při každém drobném 

neúspěchu. S podporou a odhodláním může pomoci sparing partner s podobným cílem. 

Zájemci o sparing partnera se registrují přes webové stránky, kde o sobě uvedou 

základní informace a cíle, kterých chtějí dosáhnout. Trenéři FitCampu následně vyberou 

dvojice, které k sobě optimálně sedí vzhledem k věku, fyzické aktivitě, cílům a poloze 

bydliště či zaměstnání, tak aby co nejvíce usnadnili společné dosahování vytyčených 

cílů. Dvojice mezi sebou zároveň soutěží. Informace o pokrocích a vývoji společného 

zápolení budou sledovat nejen trenéři, ale i uživatelé Facebooku, kde budou informace 

pravidelně aktualizovány. Další uživatelé mohou zápolení podporovat pomocí liků 

a komentářů. Odměnou pro účastníky budou kromě splnění jejich vytyčených cílů 

poukazy na skupinové tréninky a další cenné dary od sponzorů projektu. 

 

6.5 Harmonogram marketingové komunikace 

Přesný harmonogram realizace uvedených kampaní je v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Harmonogram marketingové komunikace FitCamp Prague 

období:5 předmět komunikace: kanál: 
08 - 09/2013 realizace a spuštění webových stránek web, Facebook 

09/2013 
registrace profilu na soc.sítích 
YouTube, Vimeo, Instagram YouTube, Vimeo, Instagram 

09 - 11/2013 Dej like a získáš trénink zdarma Facebook 
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09 - 10/2013 Zkušební venkovní tréninky zdarma 
web, E-mail, Facebook, 
YouTube, Vimeo, Instagram 

26. 9.2013 Ladronka 18:00 
web, E-mail, Facebook, 
YouTube, Vimeo, Instagram 

08. 10.2013 Divoká Šárka 17:00 
web, E-mail, Facebook, 
YouTube, Vimeo, Instagram 

24. 10.2013 Obora Hvězda 17:00 
web, E-mail, Facebook, 
YouTube, Vimeo, Instagram 

   10 - 12/2013 Distribuce letáků print 
1. 11.-
24.12.2013 Vánoční dárkové poukazy print 

   
01 - 08/2014 S FitCampem do plavek 

web, E-mail, Facebook, 
Instagram 

10.1. - 31.1.2014 Přihlašování, zasílání fotografií PŘED 
web, E-mail, Facebook, 
Instagram 

30. 6.2014 Uzávěrka fotografií PO web, E-mail 
1.7. - 15. 8.2014 Hlasování Facebook 

18.8. - 22.8.2014 Vyhlášení výsledků 
web, E-mail, Facebook, 
Instagram 

 

  
01- 09/2014 Challenge 

web, E-mail, Facebook, 
YouTube, Vimeo, Instagram 

   
05 - 10/2014 2.vlna Venkovních tréninků zdarma 

web, E-mail, Facebook, 
YouTube, Vimeo, Instagram 

 

Lokality: Stromovka, Letenské sady, 
Kinského zahrada, Ladronka, Divoká 
Šárka, Obora Hvězda 

 
   
05 - 12/2014 Lépe se to táhne ve dvou 

web, E-mail, Facebook, 
Instagram 

1.5. - 31.5.2014 1. vlna registrace 
web, E-mail, Facebook, 
Instagram 

1.6. - 31.8.2014 1. vlna realizace kampaně 
web, E-mail, Facebook, 
Instagram 

1.9. - 8.9.2014 Vyhlášení výsledků 1. vlna 
web, E-mail, Facebook, 
YouTube, Vimeo, Instagram 

1.9. - 30.9.2014 2. vlna registrace 
web, E-mail, Facebook, 
Instagram 

1.10. - 
31.12.2014 2. vlna realizace kampaně 

web, E-mail, Facebook, 
Instagram 

1.1. - 7.1.2015 Vyhlášení výsledků 2. vlna 
web, E-mail, Facebook, 
YouTube, Vimeo, Instagram 
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7 ZÁVĚR  

[1]  [2]  

Cílem této práce bylo nalezení optimálních komunikačních nástrojů a návrh nových 

možností komunikačního mixu, díky kterým budou splněny stanovené komunikační cíle 

projektu FitCamp Prague při zohlednění omezených finančních prostředků. Závěrečná 

část této práce je věnována celkovému shrnutí a zhodnocení, zda vytyčený cíl byl 

splněn a doporučení na co se může organizační tým FitCampu zaměřit do dalších let. 

 

V diplomové práci byly popsány a objasněny důležité teoretické pojmy, související 

s danou problematikou, a metodologické postupy, které byly v práci využity. Stěžejní 

část práce byla věnována konkrétním návrhům, které vznikly na základě výsledků 

dotazování, analýzy dokumentů, které s danou problematikou souvisí, rozhovorů 

s odborníkem a na vlastních poznatcích a nápadech. Hlavní část výzkumu probíhala 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Toto šetření přineslo cenné informace o skladbě 

klientů, motivech využívání služeb FitCampu a preferencích klientů. Šetření odhalilo 

nedostatky v oblasti propagace a komunikace. Naprostá většina klientů se o projektu 

dozvěděla jen díky přátelům nebo trenérům. Jediný dosavadní komunikační nástroj 

Facebook v současném využití nebuduje povědomí o značce, ani nerozšiřuje bázi 

potenciálních klientů.  

 

S ohledem na vytyčenou cílovou skupinu, jasně definované cíle a limitní finanční 

prostředky jsem se zaměřila především na online média. Na základě výše zmíněného 

byl vytvořen návrh komunikace, který za pomoci originálního a neotřelého způsobu 

může vyvolat zájem a pozornost cílové skupiny a docílit tak efektivního reache. Důraz 

byl kladen na kreativní využití nových trendů marketingové komunikace z prostředí 

online médií. Po zapracování uvedených návrhů a vybudování postavení na trhu 

doporučuji pro následující období zvážení i jiných variant marketingové komunikace, 

které mohou být předmětem dalších průzkumů. Po obsáhlém rozboru dané 

problematiky uvádím následující možnosti: 

 

- Eventové agentury – nabídka spolupráce (tvorba balíčků pro společnosti) 

- Teambuldingy – dvou až třídenní akce  
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- Fitness centra – nabídka externí spolupráce (rozšíření programů 

pro náročnou klientelu) 

- Tvorba Linkedin profilu 

- Komunikace na sportovní kluby (fotbal, hokej, házená, florbal) 

- Komunikce na hotely s turisty – krátkodobé programy 2-3 dny  

- Komunikace na lázně jako doplněk programu (odtučňovací kůry 

pro arabskou a ruskou klientelu) 

 

Ačkoliv svou podstatou se nejedná o ojedinělou službu, rostoucí poptávka po zdravém 

životním stylu, nízké náklady na provoz a využití konkurenční výhody v podobě 

provázanosti se sportovní medicínou umožňují relativně rychlou expanzi FitCampu 

i do dalších míst v České republice. Domnívám se, že FitCamp Prague si dokáže, i díky 

navržené komunikaci, najít další klienty a rozšířit tak okruh aktivních účastníků.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Příklad guerillového marketingu – propagace stránek www.skoly.cz 

 
Zdroj: www.mediaguru.cz (2013) 
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Příloha 2 Příklad guerillového marketingu- propagace terénního vozidla značky 

JEEP

 
Zdroj: www.mediaguru.cz (2013) 

 

Příloha 3 Příklad ambush marketingu 

 
Zdroj: www.mediaguru.cz (2013) 
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Příloha 4 Přehled členství BOOTCAMPS s.r.o 

 
Zdroj: www.bootcamps.cz (2013) 

 

Příloha 5 Přehled členství fitness Contours 

 
Zdroj: www.contours.cz (2013) 

 

Příloha 6 Přehled školného Funkční trénink Praha 

 
Zdroj: www.funkcnitrenink.cz (2013) 
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Příloha 7 Návrh webové stránky www.fitcampprague.cz 

 
Zdroj: FitCamp Prague (2013) 

Příloha 8 Úvodní stránka FitCamp Prague na Facebooku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Facebook.com/FitCamp Prague (2013) 
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Příloha 9 Přepis hloubkového e- mailové rozhovoru se spolumajitelem 

marketingové agentury M360 s.r.o. panem Michalem Dostálem 

 

Jaké jsou trendy marketingové komunikace a kam směřují? 

M.D.: Poslední trendy ukazují jasně na potřebu výkonnostního marketingu. Všechny 

aktivity by měly být jasně měřitelné a dávat okamžitý feedback komunikujícímu  na 

výkonnost jednotlivých komunikačních kanálů z marketingového mixu. Velmi 

důležitou součástí jsou CRM systémy a práce s databází. Tyto nástroje by měly co 

nejpřesněji predikovat klientovo nákupní chování. 

… 

Jak si vysvětlujete vzestup oblíbenosti online médií? 

M.D.: Penetrace internetu do domácností, dostupnost tabletu a chytrých mobilních 

zařízení ruku v ruce s levnými datovými tarify operátorů doslova volaji po prezenci 

v online sféře. Online média tak velmi záhy předstihnou TV, rádio a OOH prezentaci. 

… 

V čem spatřujete výhody sociálních sítí? 

M.D.: Sociální sítě jsou velkým pomocníkem pro budování povědomí o značce 

a rozšiřováním báze potencionálních klientů. Není to ale prodejní kanál jak si široká 

část populace domnívá. Dle různých nástrojů nám ale sociální média mohou vytvořit 

levný průzkum trhu a predikovat nákupní chování  klientů. 

… 

Můžete doporučit základní kroky, na které je potřeba zaměřit se v případě 

komunikace projektu FitCamp Prague? 

M.D.: Tvorba marketingové komunikace se odvíjí od marketingového plánu. Vše záleží 

na povědomí o značce, cílové skupině a dalších faktorech. Primárně se postupuje 

od produktu (v čem je produkt unikátní, jeho USPs), na koho informaci budeme cílit 

(cílová skupina) a jak informaci doručíme (výběr komunikačních kanálů). 

… 

Na co bychom se měli především zaměřit při oslovování cílové skupiny? 

M.D.: Primární fokus by měl být na komunikaci o přínosech FitCampu, v čem je jiný 

než ostatní cvičící programy. Tady by se mělo vycházet ze SWOT analýzy. Následně 

tvořit databázi a aktivně s ní pracovat. 
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Jak vidíte FitCamp a jeho umístění na trhu? 

M.D.: FitCamp by měl být prémiová fitness značka díky atributům, jako jsou různé 

lokace pro cvičení, komplexní znalost svého těla a jeho potřeb, dohled fyzioterapeuta 

a doporučení od lékařů. Velkou výhodu do budoucna spatřuji v zaměření na různé 

cílové skupiny včetně dětí a seniorů. 

… 
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Příloha 10 Dotazník předkládaný účastníkům projektu FitCamp Prague (FCP) 
 

Dotazník předkládaný účastníkům projektu FitCamp Prague 

(FCP) 
Vážení účastníci FitCampu, 

Dovoluji si Vás požádat o pár minut Vašeho času na vyplnění následujících otázek. 

Vybranou odpověď označte křížkem v pravém sloupci. Vaše odpovědi jsou zcela 

anonymní, údaje budou použity pro účely diplomové práce na UK FTVS. 

 

Dotazníkové šetření 
1.     Jak jste se o projektu FitCamp Prague dozvěděli? odpověď 
a) Od přátel   
b) Z Facebooku   
c) Z letáku na FTVS   
d) V posilovně FTVS   
e) Od trenérů FCP   
f) Jinak, prosím uveďte jak:   
2.     Jak dlouho již využíváte služeb projektu FCP?   
a) méně než 3 měsíce   
b) 3-6 měsíců   
c)  více než 6 měsíců   
3.     Z jakého důvodu jste začal/a využívat služby FCP?   
(Lze zaškrtnout více než jednu odpověď)   
a) zdravotní důvody   
b) zábava   
c) zvýšení fyzické kondice   
d)  relaxace   
e) potřeba vypadat lépe   
f) cenová dostupnost   
g) blízkost k mému bydlišti/pracovišti/škole   
h) doporučení známého   
ch)  jiné, rozepište:   
4.     Jak často se věnujete sportovní aktivitě v rámci projektu FCP?   
a) 2x týdně (tréninky jsou prozatím jen 2x týdně max.)   
b) 1x týdně   
c) 1x za dva týdny   
d) méně než 1x za dva týdny   
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5.     Jak často se věnujete dalším sportovním aktivitám mimo projekt 
FCP? 
a) více než 2x týdně   
b) 2x týdně   
c) 1x týdně   
d) 1x za dva týdny   
e) méně než 1x za dva týdny   
f) dalším sportovním aktivitám se již nevěnuji   
6.     Jaký čas Vám průměrně zabere cesta za sportovní aktivitou?   
a) do 5 minut   
b) 6-15 minut   
c) 16-30 minut   
d) 31 minut- 1 hodina   
e) déle než hodina   
7.     Preferujete kolektivní formy sportování před individuálními?   
a) ano   
b) spíše ano   
c) spíše ne   
d) ne   
e) nevím   
8.     Dáváte přednost venkovní formě sportování za každého počasí?   
a) ano   
b) spíše ano   
c) spíše ne   
d) ne   
e) nedávám přednost žádné možnosti   
9.     Upřednostňujete sportovní aktivity pod odborným dohledem 
(trenérem)?   

a) ano   
b) spíše ano   
c) spíše ne   
d) ne   
e) nevím   
10.  Jste spokojen se stávajícím konceptem tréninkového programu FCP 
Original?   

a) ano   
b) spíše ano   
c) spíše ne   
d) ne   
e) nevím   
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11.  Jak hodnotíte odborné znalosti a dovednosti trenérů? 
a) výborné   
b) velmi dobré   
c) dobré   
c) špatné   
d) velmi špatné   
e) nedokážu posoudit   
 
12.  Jste fanouškem profilu FitCamp Prague na sociální síti Facebook?   

a) ano   
b) ne   
c) nejsem si jist/á   
13.  Pokud ano, jak často navštěvujete stránky profilu FCP?   
a) každý den   
b) několikrát týdně   
c) 1x týdně   
d) několikrát měsíčně   
e) 1x měsíčně   
f) méně často   
14.  Jaké je Vaše pohlaví?   
a) žena   
b) muž   
15.  Jaký je Váš věk?   
a) 15-24 let   
b) 25-34let   
c) 35-44 let   
d) 45-54 let   
e) nad 54 let   
16.  V současné době jste:   
(Lze zaškrtnout více než jednu odpověď)   
a) zaměstnaný/OSVČ   
c) v domácnosti/ na mateřské dovolené   
e) student   
f) důchodce   
g) nezaměstnaný/á   
17.  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?   
a) Bez vzdělání   
b) Základní vzdělání   
c) Středoškolské bez maturity   
d) Středoškolské s maturitou   
e) Vysokoškolské   

 

 


