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Název: MARKETINGOVÝ MIX SPORTOVNÍHO AREÁLU HAMR – BRANÍK 

A NÁVRHY NA JEHO ZLEPŠENÍ 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je analyzovat stávající marketingový mix 

sportovního areálu Hamr – Braník, pomocí marketingového výzkumu zjistit 

spokojenost zákazníků a sestavit SWOT analýzu. Ze získaných podkladů a 

výsledků následně navrhnout konkrétní úpravy jednotlivých složek 

marketingového mixu, které povedou ke zlepšení kvality poskytovaných 

služeb, větší spokojenosti a loajalitě zákazníků, zlepšení fungování firmy a 

jejího hospodářského výsledku. 

Metody: Analýza marketingového mixu je provedena pomocí marketingového 

výzkumu kvantitativního charakteru – dotazníkového šetření, situační 

analýzy a jejího nástroje SWOT analýzy. 

Abstrakt: Bakalářská práce „ Marketingový mix sportovního areálu Hamr – Braník a 

návrhy na jeho zlepšení“ se zabývá analýzou stávajícího marketingového 

mixu a na základě provedených výzkumů předkládá konkrétní návrhy na 

jeho změny a úpravy. V teoretické části je definována základní problematika 

marketingu a jsou zde vymezeny pojmy související s marketingovým 

mixem v oblasti sportovních služeb. Metodologická část podrobně popisuje 

metody výzkumu a jejich následnou analýzu. Závěrečnou část bakalářské 

práce tvoří vyhodnocené a zpracované výsledky marketingového výzkumu 

– dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Tyto výsledky jsou následně 

využity pro navržení konkrétních změn a úprav marketingového mixu 

sportovního areálu Hamr – Braník. 

Klíčová slova: marketing, marketingový výzkum, marketingový mix, SWOT 

analýza, služby, sportovní podnik  

 

 

 

 

 



 

Title: MARKETING MIX OF SPORTS CENTER HAMR – BRANÍK AND ITS 

IMPROVEMENT SUGGESTIONS 

Targets: The aim of this bachelor thesis is to analyse current marketing mix of sports 

center Hamr – Braník, through marketing research find out customers 

satisfaction and perform SWOT analysis. The ascertained results will be 

used for improvement suggestions of each marketing mix part, which will 

lead to better services quality, customers satisfaction and whole company 

functioning, especially its economic results. 

Methods: The marketing mix analysis was performed through quantitative marketing 

research, specifically the questionaire. Situational analysis - SWOT analysis 

was used as well. 

Abstract: The bachelor thesis „Marketing mix of sports center and its improvement 

suggestions“ deal with current marketing mix analysis and its improvements 

based on marketing research results are suggested. The theoretical part 

defines basic marketing and marketing mix terms considering to the sports 

environment. The methodological part describes the research methods and 

its consecutive analysis. The final part of this bachelor thesis includes 

evaluated marketing research results, specifically the questionaire and 

SWOT analysis. These results were then used as a base for changes and 

improvement suggestions of marketing mix of Hamr  - Braník sports center. 

Keywords: marketing, marketing research, marketing mix, SWOT analysis, 

services, sport company 
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1 ÚVOD 

V dnešní moderní době lze pozorovat určité tendence a proměny v životním 

stylu lidské populace. Ta s sebou přináší především stále větší pracovní vytížení a tím 

pádem připadá stále menší část na volnočasové aktivity. Rozmach poskytování služeb 

právě v oblasti volnočasového vyžití je viditelným trendem ve všech vyspělých zemích 

světa. Služby obecně zaznamenávají stále větší podíl na světových hospodářstvích a 

nejinak je tomu i v případě služeb poskytujících pohybové či sportovní aktivity. Tento 

segment trhu se stal v současnosti velice vyhledávaným a je proto zajímavý pro 

podnikatelské subjekty, které v této oblasti vidí dobrou perspektivu pro tvorbu zisku. 

Vidina zisku a dynamicky rozvíjejícího se odvětví, je však logicky podmíněna 

početným konkurenčním prostředím, ze kterého vycházejí úspěšně pouze dobře 

připravené a kvalitně vedené firmy.  

Spotřebitelé, vzhledem k jejich stále více omezeným časovým možnostem, 

požadují co možná nejkvalitnější služby za přijatelnou cenu. Splněním těchto 

požadavků poskytovatelé volnočasových aktivit získávají spokojené a loajální 

zákazníky. Širokou paletou nejrůznějších činností a úkonů, které mají za cíl zajistit 

úspěšné fungování podnikatelského subjektu na trhu a uspokojení potřeb zákazníků, se 

zabývá management a marketing. Bez kvalitního managementu a dokonale 

promyšlených marketingových aktivit dnes již firmy v podstatě nemají šanci na úspěch. 

Pomocí nejrůznějších marketingových nástrojů, souhrnně označovaných jako 

marketingový mix, firmy řídí a koordinují jejich fungování na trhu, s cílem dosažení co 

možná nejvyššího zisku. Analýza marketingového mixu konkrétní firmy, z odvětví 

sportovních služeb, je předmětem této bakalářské práce. 

Sportovní areál Hamr – Braník je jedním z největších a nejoblíbenějších svého 

druhu v Praze. Aby si tuto pozici udržel, je zapotřebí neustálá ostražitost vůči změnám 

na trhu a důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Analýza marketingového mixu tohoto 

areálu, jehož jsem dlouholetým zákazníkem, má za cíl odhalit nedostatky či slabá místa 

a navrhnout případná vylepšení, která povedou především k větší spokojenosti 

zákazníků a hospodářské prosperitě podniku. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

 Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stávajícího marketingového mixu 

vybraného sportovního subjektu a následné navržení konkrétních úprav jednotlivých 

složek marketingového mixu, vycházejících z podkladů provedených marketingových 

výzkumů a analýz. Navrhované změny povedou k větší kvalitě poskytovaných služeb, 

větší spokojenosti zákazníků a zlepšení celkového chodu firmy s ohledem na její 

hospodářský výsledek. 

2.2 Úkoly 

 Definovat základní pojmy vztahující se k tématu práce 

 Popsat stávající marketingový mix vybraného subjektu 

 Pomocí dotazníkového šetření zjistit spokojenost zákazníků 

 Zjistit fungování vybraného subjektu pomocí SWOT analýzy 

 Vyhodnotit výsledky dotazovaní, analýz a podat návrhy na zlepšení fungování 

vybraného subjektu 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Marketing – definice a vymezení pojmu 

 Pojem marketing pochází z anglického „market“, v českém překladu tedy „trh“. 

Za základní prvek trhu můžeme považovat interakci nabídky a poptávky, tedy dvou 

proměnných, jež právě vzájemným ovlivňováním a působením vytvářejí hybnou sílu 

ekonomické činnosti a fungování hospodářství vůbec. Ať už bude na straně poptávky 

nebo nabídky stát libovolný subjekt, vždy se budou chtít tyto subjekty nějakým 

způsobem dohodnout a uskutečnit tak obchod. Právě s fungováním obchodu, je pojem 

marketing neodlučitelně svázán. Setkáváme se s ním doslova na každém kroku – ve 

sdělovacích prostředcích, v obchodech či zkrátka téměř na každé ulici a silnici. 

Marketing v průběhu let doznal nejrůznějších vývojových změn, a proto ho nelze 

vystihnout jednou konkrétní definicí. Dříve byl marketing vnímán jako nástroj, který 

byl využíván jen k uskutečnění prodeje, tzn. přesvědčit a prodat. V dnešní době se spíše 

snaží co nejlépe pochopit potřeby zákazníků a uspokojit je.
1
 Pro dokonalejší chápání je 

zapotřebí uvést hned několik náhledů a úhlů pohledu, v nichž se jednotliví autoři ve 

svých vysvětleních odlišují. V následujícím textu proto uvedu konkrétní definice 

několika světových autorů, kteří se problematikou marketingu zabývají. 

 Philip Kotler v jedné ze svých publikací uvádí definici marketingu jako 

„společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i 

skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“
2
 

V jiné své knize chápe Kotler marketing z poněkud jiného pohledu. Vysvětluje jej 

takzvanou společenskou definicí marketingu, tedy jakou roli hraje marketing ve 

společnosti. „Marketing je společenský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, co 

potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinými 

výrobky a službami, které mají hodnotu.“
3
 

Americká marketingová asociace (AMA) vysvětluje marketing jako „proces 

plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a 

                                                           
1
 KARLÍČEK, M. Základy marketingu, str. 18 

2
 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing, str. 30 

3
 KOTLER, P., KELLER, K.. L. Marketing management, str. 44 
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služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a 

organizací.“
4
 

 Jiný náhled podává definice, kterou formuloval britský Autorizovaný institut 

marketingu. „Marketing je manažerským procesem, který umožňuje zjišťování, 

předvídání a uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem.“
5
 

 V českém prostředí stojí za zmínku například definice, jak ji ve své knize uvádí 

Bureš. Marketing je „metoda řízení, soustřeďující v sobě v logické sekvenci všechny 

nezbytné kroky, které je nutno uskutečnit, aby zhmotnělý nápad – produkt vyšel na trh 

co nejpříznivěji a aby všechny ostatní vlivy byly co největší míře kompenzovány.“
6
 

 Pokud bychom se měli snažit vytvořit společného jmenovatele pro výše zmíněné 

definice marketingu, můžeme konstatovat, že se jedná především o to, co nejefektivněji 

zjistit a uspokojit potřeby zákazníků prostřednictvím směny. Marketing tedy chápeme 

především jako proces, v průběhu kterého dochází k uspokojování lidských potřeb 

prostřednictvím směny zboží nebo služeb. Tento koloběh na sebe navazujících prvků 

můžeme ilustrovat na grafu marketingové koncepce.  

Obrázek 1: Základy marketingové koncepce 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                             Zdroj: vlastní úprava – schéma dle Kotlera
7
   

                                                           
4
 FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T. Marketing, základy a principy, str. 8 

5
 FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T. Marketing, základy a principy, str. 8 

6
 BUREŠ, I. Praktická škola marketingu, str. 15 

7
 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing, str. 30 
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 Harmonie všech prvků vyskytujících v marketingové koncepci (viz. Obrázek 1) 

tak umožňuje podnikatelskému subjektu dosáhnout svých stanovených cílů, v případě 

firem – zisku.  Aby bylo zisku dosaženo co nejoptimálnější cestou, musí firma 

adekvátně nastavit soubor úkolů a dílčích opatření, které pomáhají uspokojit požadavky 

zákazníků. Tento soubor úkolů nazýváme – marketingový mix.
8
 

3.2 Marketingový mix 

 Jak bylo uvedeno výše, podstatou marketingu je neustálý směnný proces mezi 

dvěma subjekty, přičemž nabídková strana, nejčastěji prezentována firmami a sledující 

stanovený cíl v podobě zisku, se snaží uspokojit přání a potřeby svých zákazníků. Aby 

došlo k oboustrannému a co nejefektivnějšímu uspokojení, je třeba respektování 

pravidel a skutečností, jež marketingový proces přináší. Termín marketingový proces 

definuje Kotler jako „celek vnějších a vnitřních faktorů či vlivů, které působí na 

přípravu a realizaci marketingové strategie“.
9
 Samotný marketingový proces je 

rozdělen do čtyř základních fází – analýza marketingových příležitostí, výběr cílových 

trhů, koncipování marketingového mixu, realizace marketingové strategie. Právě 

marketingový mix je velice důležitou složkou pro celkové fungování podnikatelského 

subjektu.
10

  

 Samotnou definici marketingového mixu uvádí Foret, který jej chápe jako 

„Souhrn základních marketingových prvků, jimiž firma dosahuje svých marketingových 

cílů. Jde o soubor vzájemně propojených proměnných, se kterými vedení podniku může 

pracovat a jež může poměrně snadno měnit. Marketingový mix tedy v sobě zahrnuje vše, 

čím firma může poptávku po svých produktech ovlivňovat.“
11

 

 Jiné vysvětlení podává ve své publikaci Kotler. Marketingový mix je podle něj 

„soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a 

komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na 

cílovém trhu.“
12

 

 Z obou výše uvedených definic vyplývá, že marketingový mix v sobě sdružuje 

určité prvky, pomocí kterých může firma efektivně ovlivňovat své fungování. 

                                                           
8
 MAJARO, S., Základy marketingu, str. 39 

9
 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing, str. 102 

10
 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing, str. 103 

11
 FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T. Marketing, základy a principy, str. 53 

12
 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing, str. 105 
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V případě, že je marketingový mix nastaven adekvátně ve vztahu k potřebám zákazníků, 

znamená to pro firmu pozitivní efekty, zejména na vliv na tvorbu zisku. S nepřeberným 

počtem existujících oborů jde logicky ruku v ruce i široká škála nejrůznějších 

marketingových mixů, neboť neexistuje žádný univerzální marketingový mix, který by 

vyhovoval všem. Každá firma si musí svůj mix přizpůsobit podmínkám a prostředí, 

v němž se nachází. Zásadní odlišnosti jednotlivých marketingových mixů se projevují 

především v pojetí jeho základních prvků.  

 Prvky marketingového mixu lze utřídit do čtyř základních proměnných 

označovaných jako model „4P“. Jedná se o: 

 Product – výrobková politika 

 Price – cenová politika 

 Promotion – komunikační politika 

 Place – distribuční politika
13

 

 Jinými slovy, teorie opírající se o model „4P“ říká, že firma by se měla snažit 

vyrobit správný výrobek, za správnou cenu, se správnou marketingovou komunikací na 

správném místě. Potom bude marketingový program účinný a úspěšný.
14

 Firmy tedy 

mohou ovlivňovat poptávku spotřebitelů pomocí zmíněných prvků. Změna 

v sortimentu, inovace produktu, cenové zvýhodnění, větší reklamní kampaň nebo 

výhodná doprava produktu zákazníkům, to vše jsou možnosti, kterými lze spotřebitele 

oslovit a zvýšit tak jejich poptávku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing, str. 106 
14

 MAJARO, S. Základy marketingu, str. 40 



15 

 

 K problematice jednotlivých prvků marketingového mixu je však nezbytné 

uvést, že každý z nich se skládá z řady dalších komponentů. Tyto komponenty ilustruje 

následující schéma. 

Obrázek 2: Marketingový mix „4P“ 

 

Zdroj: vlastní úprava – schéma dle Majara
15

 

 Výše uvedené dělení popisuje marketingový mix z hlediska prodávajícího, 

nikoliv kupujícího, tedy zákazníka, jehož potřeby mají být uspokojovány. Z hlediska 

spotřebitele tedy můžeme marketingový mix popsat spíše jako model „4C“. Marketéři 

by se tudíž neměli zabývat pouze modelem „4P“, ale nejprve by se měli zaměřit na 

model „4C“, tedy z pohledu zákazníka.
16

 Model „4C“ je koncipován velice podobně 

jako model předchozí, s tím rozdílem, že všechny prvky se vztahují na spotřebitele. 

Vzhledem k zmíněnému faktu, že v marketingu jde především o uspokojování potřeb 

zákazníků, je model „4C“ velice důležitým prvkem a žádná firma by jej neměla 

opomenout. Rozdělení naznačuje následující schéma. 
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Obrázek 3: Marketingový mix „4C“ 

Zdroj: vlastní úprava – schéma dle Karlíčka
17

 

 Za základní modely marketingového mixu tedy můžeme považovat výše 

zmíněné „4C“ a „4P“. Budeme-li však uvažovat obrovskou oborovou diferenciaci, která 

je charakteristickým rysem téměř každého hospodářství, musíme konstatovat, že ne 

vždy jsou tyto prvky marketingového mixu dostačující. Specifika jednotlivých odvětví, 

v nichž firmy působí, jsou natolik odlišná, že je zapotřebí nahlížet na marketingový mix 

i z jiných pohledů.  

 Jak uvádí Foret, metoda „4P“ vytváří příliš úzký rámec, který není schopen 

reagovat na všechna specifika příslušné oblasti, a proto jim vyhovuje jen částečně. To 

se týká především oblasti služeb, kde velmi často dochází k tomu, že klienti vnímají 

stejným způsobem všechny firmy, které do určitého sektoru služeb patří a na základě 

jejich pouhého základního marketingového mixu je nejsou schopni od sebe odlišit.“
18

  

  

 Pro oblast služeb je tedy nezbytné rozšířit základní marketingový mix čtyř „P“ o 

další tři komponenty. Marketingový mix služeb tedy nazýváme modelem „7P“, přičemž 

mezi trojici přidaných prvků řadíme: 

                                                           
17

 KARLÍČEK, M. Základy marketingu, str. 152 
18

 FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T. Marketing, základy a principy, str. 55 
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 People – lidé 

 Process – proces 

 Presentation – materiální prostředí
19

 

Jelikož povaha služeb je od klasických hmotných produktů velice odlišná, je 

odlišné i chování spotřebitelů, kteří vnímají právě výše zmíněné tři prvky 

marketingového mixu služeb. Spotřebitel, využívající službu, určitě nebude spokojen, 

pokud na něj bude nepříjemný personál, čekací doba bude příliš dlouhá a navíc bude 

v nevkusně vypadajícím prostředí. Proto je marketingový mix služeb rozšířen o tři 

uvedené prvky, kterými se podnikatelské subjekty musejí zabývat, aby co nejvíce 

uspokojili své zákazníky. 

 Právě sektor služeb vytváří svébytné podmínky pro fungování podnikatelského 

subjektu. Nejinak je tomu v odvětví sportovních služeb, a proto je zapotřebí vysvětlit 

jeho problematiku, uvést základní rozdělení a popsat charakteristické rysy. Následující 

podkapitola se podrobně věnuje právě sektoru služeb a jeho specifikům v oblasti 

marketingového mixu. 

3.3 Služby 

3.3.1 Služby – charakteristika 

 Služby jsou neoddělitelnou součástí všech národních hospodářství a v současné 

době se jedná o nejrozvinutější sektor ve většině vyspělých zemí. Význam sektoru 

služeb v rámci ekonomik je od počátku devadesátých let nesporný. Vzhledem k stále se 

zvyšující internacionalizaci a globalizaci světového hospodářství můžeme konstatovat 

neustálý stoupající podíl služeb na celkovém hospodářství.
20

  

 Odvětví služeb může nabývat nejrůznějších forem a podob. Se službami se 

můžeme setkat ve vládním sektoru (např. soudy, úřady), v podnikatelském sektoru 

(banky, hotely, letecké společnosti) nebo v maloobchodním sektoru, kam spadají 

například lidé pracující v zákaznickém servisu – prodavači, úředníci. Proto je třeba 

uvést obecnou definici služeb, která by postihovala všechny tyto okruhy. Kotler 
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definuje službu jako „jakýkoliv akt nebo výkon, který může jedna strana nabídnout jiné 

straně a který svojí podstatou nehmotný nevede ke změně vlastnictví čehokoliv.“
21

  

 Z definice vyplývá, že se jedná opět o směnný proces mezi dvěma stranami s tím 

rozdílem, že nedochází ke změně vlastníka. Jiné vysvětlení nabízí ve své knize Payne, 

který vidí službu jako činnost, která v sobě má určitý prvek nehmatatelnosti a vyžaduje 

určitou interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem služby není převod 

vlastnictví. Služba může vést ke změně podmínek a její produkce může či nemusí být 

úzce spojena s fyzickým produktem.“
22

  

 Nabídka služeb je v dnešní době velice rozmanitá a služba jako taková může 

nabývat nejrůznějších podob. Podle Kotlera lze služby rozdělit do pěti základních 

kategorií: 

 Ryze hmotné zboží – Nabídka se skládá pouze z hmotného zboží, které není 

doprovázeno žádnými dalšími službami. 

 Hmotné zboží s doprovodnými službami – Předmětem nabídky je hmotné 

zboží, které je však doprovázeno jednou nebo více službami. Tyto doprovodné 

služby mají za cíl zvýšit přitažlivost zboží pro spotřebitele. 

 Hybridní zboží – Nabídka kombinuje ve stejné míře zboží i služby.  

 Převažující služba s doprovodným menším zbožím a službami – Jedná se 

obvykle o jednu větší službu spojenou s dalšími službami nebo doprovodným 

zbožím. 

 Ryzí služba – Předmětem nabídky je primárně služba.
23

 

 Z tohoto rozdělení je patrné, proč je obtížné oblast služeb definovat či 

generalizovat. Některá nabídka služeb se specializuje právě na poskytnutí konkrétní 

služby, předmětem jiné nabídky zase může být konkrétní zboží. Na tomto místě je 

důležité uvést, v čem se služby odlišují od výrobních produktů. Služby mají na rozdíl od 

výrobků čtyři charakteristické vlastnosti, kterými jsou nehmatatelnost, nedělitelnost, 

proměnlivost a pomíjivost.
24

 Jelikož spektrum služeb je velice široké, někteří autoři 
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uvádějí těchto vlastností více, jak bude popsáno dále. V následujícím textu budou 

podrobněji analyzovány především základní čtyři vlastnosti služeb. 

3.3.2 Služby - vlastnosti 

3.3.2.1 Nehmatatelnost 

 Nehmatatelnost, někdy též označovaná jako nehmotnost je nejcharakterističtější 

vlastností služeb a odvíjejí se od ní další vlastnosti. Na rozdíl od fyzických výrobků 

není možné služby před jejich koupí vidět, ochutnat, cítit, slyšet nebo očichat. Zákazník, 

který se rozhodne pro koupi masáže, předem neví, jak bude masáž probíhat, jestli bude 

spokojen atd. Tuto nejistotu plynoucí z nehmotné podstaty služeb se snaží zákazníci 

omezit tím, že sledují prvky kvality služeb. Své závěry vyvozují na základě místa, na 

kterém jsou služby nabízeny, firem, které je nabízejí, vybavení, komunikace nebo cen.
25

 

Proto je pro firmu nezbytně nutné vykazovat v těchto směrech co nejvyšší kvalitu, 

protože jedině kvalita jim zajistí loajální zákazníky.  

 Důsledky nehmotnosti služeb mohou vyvolat rozličná spotřebitelská chování, na 

která musí management adekvátně reagovat. Spotřebitelé sportovních služeb tak 

v důsledku nehmotnosti například obtížně hodnotí konkurující si služby, obávají se 

rizika při prvním nákupu služby nebo kladou důraz na vlastní zdroje informací a 

doporučení známých
26

.
 

Poskytovatelé služeb by se proto měli snažit, co nejvíce 

zdůrazňovat kvalitu služeb a prvků, které jsou na první pohled viditelné a preferovat 

zejména ústní reklamu prostřednictvím osobního doporučení. 

3.3.2.2 Nedělitelnost 

 Nedělitelnost služeb vyplývá z faktu, že jejich výroba a spotřeba probíhá 

zároveň. Zde se služby odlišují od fyzického zboží, které je na rozdíl od nich vyrobeno, 

uloženo do skladu, distribuováno a teprve později spotřebováno. Služba je neoddělitelně 

spjata s určitým místem, časem a jejích zajišťovatelem.
27

 V případě, že se zákazník 

rozhodne pro koupi určité služby, je její neoddělitelnost od produkce a nutnost 

přítomnosti zákazníka v průběhu poskytování služby příčinou zvýšeného významu vlivu 

tohoto procesu na celkovou kvalitu služby. Právě přítomnost zákazníka v průběhu 

poskytování služby pak vytváří z komunikace a interakce mezi ním a poskytovatelem 
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služby jednu z nejdůležitějších složek, která má významný vliv na úspěšné fungování 

firmy. Tuto skutečnost dokumentuje svou definicí Kotler. „Pokud si určitá osoba 

zaplatí službu, pak je poskytovatel součástí služby. Protože je při vytváření služby 

přítomný také klient, je interakce mezi poskytovatelem a klientem zvláštním rysem 

marketingu služeb.“
28

  

3.3.2.3 Proměnlivost 

 Proměnlivost, nebo také rozmanitost kvality služeb znamená, že kvalita je 

proměnlivá a je závislá na několika faktorech. Nejdůležitější při poskytování služeb je 

kdo, kdy, kde a jakým způsobem službu poskytuje.
29

 V procesu poskytování služeb jsou 

přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé služby. Jejich chování nelze vždy předpovídat a 

proto je možné, že způsob poskytnutí jedné a téže služby se liší, a to i v prostředí jedné 

a téže firmy.
30

 Pro ilustraci můžeme uvést příklad tenisového lektora. Zákazník si 

v tenisovém areálu zakoupí lekci tenisu s trenérem. Ovšem přístup trenéra 

k zákazníkovi se může diametrálně odlišovat. Zatímco jeden trenér přistupuje ke své 

práci zodpovědně, pečlivě a svědomitě, jiný se bude k zákazníkovi chovat odtažitěji, 

nebude mu poskytovat ideální péči. Zákazník tento rozdíl pocítí a nebude spokojen 

s průběhem lekce, když ví, že u jiného trenéra by se mu dostalo lepší péče. Tento fakt 

může klienty tenisového areálu odradit od jeho navštěvování a firma tím tak přichází 

nejen o zákazníky a zisk, ale i o dobré jméno. Navíc může znamenat přechod zákazníků 

ke konkurenci. Z těchto informací vyplývá, že určitá standardizace postupů a dohled na 

neměnnou kvalitu jsou velice důležité nástroje, které by management firmy měl zajistit, 

aby fungovala efektivně. 

3.3.2.4 Pomíjivost 

 Pomíjivost je někdy rovněž označována jako neskladovatelnost. Z toho vyplývá, 

že službu nemůžeme uskladnit pro následný prodej nebo použití, jak je tomu u 

fyzických výrobků. Někteří autoři označují pomíjivost termínem „zničitelnost“. Jak 

bylo uvedeno, služby nelze uchovávat, znovu prodávat nebo vracet. Služby se 
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spotřebovávají v určitém čase. Pokud v tomto čase nejsou spotřebovány, můžeme je 

označit za zničené.
31

  

 Autoři Kotler a Keller nahlížejí na rys pomíjivosti z hlediska nabídky a 

poprávky. „Pomíjivost není problémem, je-li poptávka stálá. Jakmile poptávka kolísá, 

mají firmy poskytující služby problémy.“
32

Ilustraci problému můžeme opět uvést na 

příkladu tenisového areálu. V případě, že areál bude disponovat pouze několika málo 

tenisovými dvorci a poptávka po nich bude kolísat, může to znamenat pro firmu 

problém. Pokud bude poptávka po službě na nízké úrovni, budou efektivně využity 

všechny kurty. Nastane-li však prudký nárůst poptávky (např. v důsledku výstavby 

nových bytů v blízkosti areálu), areál nebude svou kapacitou stačit a bude tak přicházet 

o dodatečný zisk, který by inkasoval v případě výstavby dalších kurtů. Analogicky by 

situace vypadala, pokud by areál byl příliš velký, a poptávka po službách nedostatečná. 

Proto musí firmy učinit taková opatření, aby těmto problémům v důsledku pomíjivosti 

služeb předešly. 

 Management firem musí tedy zajistit, aby celková kapacita nabídky odpovídala 

velikosti poptávky. Kapacita nabídky služeb je určena zpravidla materiálním 

zabezpečením a počtem zaměstnanců, kteří se o zákazníka v průběhu poskytování 

služby starají. Poptávku se snaží firma co nejpřesněji odhadnout. K optimalizaci vztahu 

mezi nabídkou a poptávkou se využívá několik strategií:  

 Jako příklad použití strategie na poptávkové straně můžeme uvést:  

 cenovou diferenciaci – část poptávky se přesune z období špičky do období 

mimo špičku (například zlevnění ceny kurtů ve večerních hodinách) 

 komplementární služby – jsou vytvořeny služby jako alternativa čekajícím 

zákazníkům (například kvalitní a vybavené čekací prostory) 

 rezervační systémy – řídí úroveň poptávky automaticky
33

 

 Stejně jako využití strategií na straně poptávky, může management podniknout 

kroky v oblasti nabídkové. Mezi některé hlavní nabídkové strategie patří: 
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 přijetí zaměstnanců na částečný pracovní úvazek – v době poptávkových 

špiček 

 zvýšení efektivity v době špiček – zaměstnanci vykonávají pouze základní 

úkoly 

 zvýšení účasti spotřebitelů – některé úkony jsou přenechány spotřebitelům
34

 

 Podobně jako se liší vlastnosti služeb od vlastností fyzických produktů, se od 

sebe odlišují i konkrétní marketingové kroky s nimi spojené. Důkazem je samotný 

marketingový mix. Marketingový mix služeb se vyznačuje určitými charakteristickými 

rysy, které budou v následující kapitole vyčleněny a postupně popsány. 

3.4 Marketingový mix služeb 

 Služby, tak jak byly popsány v předešlé kapitole, vyžadují širší pojetí 

marketingového mixu, neboť se svými specifickými vlastnostmi odlišují od fyzických 

výrobků. Zároveň pro každé konkrétní odvětví služeb bude existovat konkrétní 

marketingový mix. Obecným pojítkem pro sektor služeb z hlediska marketingového 

mixu je jeho rozšíření o další tři nástroje. K již stávajícím prvkům označovaným jako 

„4P“, tedy product (produkt), price (cena), place (distribuce) a promotion (propagace), 

se připojují další prvky – people (lidé), presentation (materiální prostředí), process 

(procesy).
35

 Management firem musí jednotlivé nástroje marketingového mixu citlivě 

zkombinovat dohromady, aby se stala služba pro zákazníka co neuspokojivější a firma 

tak dosahovala svého cíle, tedy zisku. 

3.4.1 Produkt 

 Pojmem produkt rozumíme vše, co tvoří nabídku na trhu. Kotler definuje 

produkt jako „veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, organizace, 

informace a myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby, co 

může uspokojit potřeby a přání.“
36

Z definice je tedy patrné, že produktem nejsou pouze 

hmotné výrobky, ale jsou jím i ty nehmotné, tedy služby. Výrobky a služby jsou tedy 

dílčími kategoriemi produktu a nelze je vydělit jinak. 
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 Tématem této práce jsou sportovní služby, které tedy spadají do obecné definice 

produktu. Proto je na místě uvést definici sportovního produktu. Čáslavová ji uvádí jako 

„veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků 

pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“
37

 

 Každý produkt představuje pro spotřebitele určitou nabídkou. Tuto nabídku lze 

rozdělit na několik částí. V marketingu se produkt rozděluje na pět výrobkových úrovní, 

z nichž každá úroveň přidává zákazníkům další hodnotu. Těchto pět produktových 

úrovní se označuje jako „hierarchie hodnoty pro zákazníka“.
38

 Jednotlivé úrovně 

produktu naznačuje následující schéma. 

Obrázek 4: Úrovně produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Zdroj: vlastní úprava – schéma dle Kotlera
39

 

Základní úrovní celé hierarchie je samotná výhoda. Tou se rozumí služba nebo 

výhoda, kterou si zákazník skutečně kupuje. Samotnou výhodou pro zákazníka, který si 

kupuje lekci tenisu, je samotná hodina hraní. Základní produkt musí uspokojit základní 

potřeby zákazníka. Příkladem může být vybavení tenisového kurtu. Další vrstvou je 

očekávaný produkt, neboli soubor atributů a podmínek, které kupující očekávají, když si 

produkt kupují. Může se jednat například o kvalitně upravený kurt, s kvalitním 

trenérem. Vylepšený produkt by měl předčít očekávání zákazníka. Na tuto oblast je 
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kladen speciální důraz, neboť právě určitým vylepšením se může firma odlišit od 

konkurence a zajistit si tak zákazníkovu loajalitu. Zákazník tak například jistě ocení 

kvalitní zázemí a občerstvení po své tenisové lekci. Poslední úrovní produktu je 

potenciální produkt. Jedná se o veškerá vylepšení a proměny produktu, které mohou být 

provedeny v budoucnosti.
40

 

Důležitým podkladem pro zpracování strategií a plánů podniku je sledování 

životnosti produktů, protože pro každou fázi se využívají jiné marketingové strategie. 

Každý produkt má omezenou dobu, po kterou je schopen plnit přání a potřeby 

zákazníků. Tuto dobu nazýváme „životní cyklus produktu“. Lze definovat jako „doba, 

po kterou je výrobek schopen udržet se na trhu a být prodáván za přijatelných 

marketingových podmínek. Tato životnost se vyjadřuje jako životní cyklus, který 

vystihuje závislost mezi objemem prodeje produktů a časem.“
41

 Životní cyklus produktu 

se dělí na čtyři základní etapy – zavedení, růst, zralost a úpadek. 

Etapa zavedení 

 V této fázi jde o první uvedení na trh. S produktem musí být zákazníci 

obeznámeni pomocí reklamy, protože se s ním dosud nesetkali. Při zavedení bývá 

produkt zpravidla ve ztrátě, neboť se neprodává takový objem, který se optimálně 

předpokládá. 

Etapa růstu 

 V etapě růstu je již produkt uveden na trh a objem prodeje prudce stoupá. 

Zvyšují se postupně výnosy a produkt již není ztrátový. V této fázi je nejdůležitější 

neustále zvyšovat kvalitu, přidávat další vlastnosti a zdokonalovat jej, neboť právě ve 

fázi růstu lze získat významný podíl na trhu. 

Etapa zralosti 

 Zralost je nejdelší etapou v životním cyklu produktu. V této fázi je produkt 

vysoce ziskový, náklady na jeho produkci jsou minimální a cena odpovídá nabídce i 

poptávce. Snahou marketingu by mělo být udržení produktu v této fázi po co nejdelší 

dobu. Firma musí identifikovat bod zvratu, kdy se již produkt dostává do fáze úpadku a 
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pomocí dobře cílených marketingových nástrojů se snažit tento bod oddálit. Uměním 

marketérů je schopnost odhadnout dobu, kdy je třeba produkt z trhu stáhnout. 

Etapa úpadku 

 Úpadek produktu je fáze začátku poklesu, kdy již nelze produkt žádnými 

marketingovými nástroji ovlivnit. Náklady na produkci jsou sice nízké, ale objem 

prodeje rapidně klesá. Je proto třeba rozhodnout, zda produkt ponechat na trhu, 

modifikovat marketingovou strategii, nebo produkt úplně vyřadit ze sortimentu.
42

 

3.4.2 Cena 

 Dalším významným nástrojem marketingového mixu je cena. Pro většinu 

spotřebitelů je cena mírou hodnoty produktu, neboť udává, jakého množství peněžních 

prostředků se musí vzdát, aby výměnou získal nabízený produkt.
43

 Od cenové politiky 

se odvíjí výše příjmů podniku a rozhodnutí v oblasti cen ovlivňují celé okolí podniku od 

dodavatelů, přes zákazníky až po konkurenci. Vzhledem k nehmotnému charakteru 

služeb se cena stává výrazným ukazatelem kvality, podle které se řídí většina 

spotřebitelů, a proto je potřeba se tvorbou ceny důkladně zabývat. Pro spotřebitele je 

například nízká cena symbolem nízké kvality, naopak vysoce oceněné produkty značí 

určitou kvalitu a prestižní zboží. 

 Prvotní ocenění nového produktu je náročným úkolem. Stanovení ceny výrobků 

a služeb je těžší o skutečnost, že v průběhu rozhodování jej ovlivňuje celá řada 

okolností a faktorů. Jedná se například o nabídku, poptávku či pružnost trhu.
44

 

Problematika stanovení cen obsahuje několik fází, které musí podnik postupně vyřešit.  

 Prvním krokem je stanovení cílů firmy, neboť čím jsou cíle jasnější, tím 

snadnější je samotné stanovení ceny. Pomocí tvorby cen může sledovat firma tři hlavní 

skupiny cílů: 

 cíle orientované na zisk – firmě jde o maximalizaci zisku 

 cíle orientované na prodej – maximalizace objemu prodeje nebo maximalizace 

tržního podílu 
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 cíle k zachování současného stavu – udržení stávajícího podílu na trhu a 

stabilních cen
45

 

 Druhým krokem je zjišťování poptávky. Různá výše ceny, kterou si podnik za 

výrobek nebo službu účtuje, vede k rozdílné úrovni poptávky a má odlišný vliv na 

dosažení cílů stanovených v oblasti marketingu. Zvýšení ceny produktu vyvolá snížení 

poptávky po produktu a naopak. Poptávka po různých typech produktů je však odlišná a 

závisí především na tom, jakou zvolí firma cenovou strategii. 

 Dalším nezbytným stupněm, který musí firma při stanovování ceny zvládnout 

je odhad nákladů. Zatímco poptávka vytváří cenový strop, který si může firma za své 

produkty účtovat, náklady představují dolní hranici. Stanovení ceny by mělo být takové, 

aby pokrylo veškeré náklady spojené s vývojem, výrobou, distribucí a prodejem 

produktu a která přinese zisk. 

 Analýza nákladů, cen a nabídek konkurence je čtvrtým krokem při stanovování 

ceny. Každá firma by měla vědět, co, za kolik a jakým způsobem nabízí její nejbližší 

konkurence. Zjistit tyto informace může různými způsoby, například tržním výzkumem 

nebo nákupem konkurenčních výrobků. Analýza těchto informací může být následně 

promítnuta do cenových rozhodnutí konkrétní firmy.
46

 

 Pátým, krokem je výběr metody stanovování cen. Metod, jak stanovit cenu je 

hned několik, uvedu proto ty nejdůležitější:  

 stanovení cen přirážkou – spočívá ve stanovení procentní přirážky k určitému 

základu 

 stanovení cen z hlediska míry návratnosti – ceny jsou stanoveny tak, aby byla 

zaručena požadovaná míra návratnosti investic 

 stanovení cen na základě vnímané hodnoty – ceny vycházejí z vnímané 

hodnoty služby poskytované určitému tržnímu segmentu 

 stanovení cen pomocí konkurenčního srovnávání – ceny se odvíjejí z cen 

tržních vůdců 
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 stanovení cen na základě vztahů – ceny vycházejí z úvah o dalším 

potenciálním zisku vyplývajícím z dlouhodobé spolupráce se zákazníky
47

 

 Konečným, šestým krokem, uzavírajícím všechny předešlé fáze, je volba 

konečné ceny. Tento krok je syntézou všech předešlých kroků, neboť firma již má 

určené cíle, zná poptávku, své náklady, má informace o konkurenčních podnicích, má 

zvolenou metodu stanovení ceny a proto může nastavit svou vlastní cenu. 

3.4.3 Distribuce 

 Vzhledem k neoddělitelnosti služeb od zákazníků nelze rozhodovat o umístění 

poskytujícího subjektu bez zvažování potřeb zákazníků. Firma musí pečlivě promyslet, 

jakým způsobem se služba dostane k zákazníkovi, nebo ještě lépe, jak co nejvíce 

usnadnit cestu zákazníka za službou. Touto velice důležitou problematikou se zabývá 

jeden z dalších nástrojů marketingového mixu, kterým je distribuce. Jak uvádí ve své 

publikaci Horáková „Smyslem distribuce je zajistit přesun zboží nebo služeb od výrobní 

firmy tak, aby zákazník mohl zakoupit potřebný výrobek v geograficky příhodném místě, 

ale také v době a v množství, jež mu vyhovuje.“
48

 

 Distribučních procesů se účastní zpravidla tři typy účastníků. Jsou jimi 

poskytovatelé služby, prostředníci a koneční zákazníci. Poskytovatel musí rozhodnout, 

jaká distribuční cesta bude pro něj i pro spotřebitele neefektivnější. Modely 

distribučních cest mohou nabývat různých podob v závislosti na počtu úrovní: 

 přímá distribuční cesta – je nejjednodušší formou distribuce. Poskytovatel 

prodává své produkty přímo spotřebiteli. 

 jednoúrovňová distribuční cesta – producent prodává své zboží přes 

zprostředkovatele konečnému spotřebiteli 

 dvouúrovňová distribuční cesta – zahrnuje dva zprostředkovatele 

 víceúrovňové distribuční cesty – zahrnují ještě další mezičlánky jako například 

velkoobchody, agenty, sklady atd.
49

 

 O vhodném počtu prostředníků, kteří působí na jednotlivých úrovních 

distribučních cest, rozhoduje hned několik faktorů. Jedná se především o povahu 
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produktu, způsob a intenzitu nákupu, požadavky na úroveň služeb, možnosti kontroly 

podmínek prodeje a podobně.
50

 Podnikatelský subjekt tedy musí zvolit určitou 

distribuční strategii, kdy každá je vhodná pro určitý typ zboží nebo služeb. 

 Distribuci dále můžeme rozdělit na intenzivní, selektivní a exkluzivní. Intenzivní 

distribuce zahrnuje velké množství různých distribučních cest. Má smysl zejména 

v uspokojování základních lidských potřeb. Taková distribuce se vyznačuje prodejem 

na velkém množství prodejních míst. Jde například o základní potravinové suroviny. 

Výběrová, neboli selektivní produkce, zahrnuje omezený počet distribučních cest. Jde o 

střední cestu mezi intenzivní a exkluzivní distribucí, neboť využívá pouze několika 

prodejních míst a umožňuje tak producentovi jak dobrou kontrolu, tak dobré pokrytí 

trhu. Třetím typem je výhradní, čili exkluzivní distribuce. Vyznačuje se velmi malým 

počtem distribučních cest, vysokou kontrolou nad produkty a dosažením vyšších cen. Je 

vhodná pro prodej drahého a luxusního zboží nebo služeb.
51

 

3.4.4 Propagace 

 V momentě, kdy producent vyřešil otázku tvorby produktu, jeho zpřístupnění 

pomocí konkrétních distribučních cest a vytvořil jeho cenovou politiku, zbývá vyřešit 

problematiku, jak dostat produkt do povědomí zákazníků. Tento proces komunikace 

mezi producentem a zákazníkem označujeme termínem propagace, někdy též jako 

marketingový komunikační mix. „Propagace jako základní prvek marketingového mixu 

služeb zajišťuje komunikaci umístění služby zákazníkům a ostatním klíčovým trhům. 

Propagace zvyšuje významnost služeb a může též přispět k jejich hmatatelnosti. Tím 

napomáhá spotřebitelům lépe se orientovat na trhu a hodnotit celkovou nabídku 

služeb.“
52

 Jak je patrné, marketingová komunikace se zákazníkem je nesmírně důležitá 

a hraje v marketingovém mixu služeb nezastupitelnou roli. K čemu by sportovnímu 

areálu bylo špičkové vybavení a ti nejlepší trenéři, pokud by informace o něm neměli 

k zákazníkům jak dostat.  

 Propagace, jako způsob komunikace s veřejností, se zpravidla opírá o čtyři 

základní nástroje. Každý z nich má své specifické vlastnosti, což do značné míry 
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ovlivňuje uplatnění v konkrétních situacích. Základními čtyřmi nástroji propagace tedy 

jsou: 

 reklama – placená forma neosobní prezentace nabídky 

 podpora prodeje – krátkodobé podněty pro zvýšení nákupu nebo prodeje 

produktu 

 public relations – vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, zejména 

prostřednictvím sdělovacích prostředků 

 osobní prodej – přímá osobní komunikace s jedním nebo více potenciálními 

zákazníky
53

 

 Někteří autoři zařazují do komunikačního mixu ještě další nástroj – přímý 

marketing, označovaný také jako direct marketing. Kotler ho definuje jako 

„bezprostřední kontakt s přesně určenými individuálními zákazníky s cílem získat jejich 

okamžitou reakci a pěstovat s nimi dlouhodobý vztah. Používá telefon, poštu, fax, e-

mail, internet a další nástroje umožňující přímou komunikaci s individuálním 

zákazníkem.“
54

 

3.4.4.1 Reklama 

 Jak bylo již uvedeno, reklama je formou placené, neosobní, masové komunikace 

prostřednictvím tiskových médií, rozhlasu, televize, reklamních tabulí, plakátů, výloh, 

firemních štítů atd. Cílem reklamy je především informování širokého okruhu 

spotřebitelů se záměrem ovlivnění jejich kupního chování. Je vhodná například pro 

komunikaci omezeného množství informací velkému počtu osob. Ve službách se 

reklama využívá hlavně pro zviditelnění a ke zhmotnění poskytovaných produktů 

služeb. Reklamu lze klasifikovat podle účelu – informovat, přesvědčit nebo 

připomenout. Rozdělujeme jí tedy na informativní reklamu, přesvědčovací reklamu a 

připomínací reklamu, přičemž každá má své specifické rysy, kterými se vyznačuje. 

3.4.4.2 Podpora prodeje 

 Podpora prodeje mívá obvykle povahu krátkodobých obchodních podnětů 

stimulujících spotřebitele nebo odběratele ke koupi služby. Jde především o nejrůznější 

formy cenových zvýhodnění, jako jsou kupony, bonusy, programy zvýhodňující věrné 
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zákazníky nebo veškeré propagační materiály, které jsou v místě prodeje služby. 

Podpora prodeje je vlastně kombinací reklamy a cenových opatření. Sděluje spotřebiteli 

určité informace o službě a zároveň nabízí stimul, obvykle finanční nebo zvýhodňující 

nákup. Tento nástroj propagace je zaměřen na široký okruh zákazníků a jedná se o 

jednu z nejrychleji se rozvíjejících forem stimulace zákazníků.
 55

 Podniky většinou 

uplatňují podporu prodeje v té době, kdy se snaží o co nejrychlejší a nejsilnější odezvu 

od spotřebitele. Jistou nevýhodou potom může být krátkodobost účinku a nevede 

k upřednostňování služby v delším časovém období. Příkladem podpory prodeje 

z oblasti sportovních služeb jsou nejrůznější zvýhodněné programy pro věrné 

zákazníky, typu při koupi celoroční permanentky od nás získáte pět vstupů zcela 

zdarma. 

3.4.4.3 Public relations 

 Hlavním úkolem této složky marketingového komunikačního mixu je soustavné 

budování dobrého jména firmy, vytváření pozitivních vztahů a komunikace s veřejností 

za účelem vědomého kladného působení a ovlivňování. Komunikace s veřejností má 

dvě základní složky: 

 komunikace s vnitřním prostředím podniku 

 komunikace s vnějším prostředím podniku 

 Komunikací s vnitřním prostředím se rozumí fakt, že firma se snaží působit na 

své zaměstnance tak, aby se ztotožňovali s jejími cíli a zájmy, měli k firmě kladný vztah 

a hovořili o ní vždy jen pozitivně. Tímto se posiluje loajalita všech pracovníků. Opakem 

je komunikace s vnějším prostředím, kdy se firma obrací směrem „ven“, ke svému 

okolí. Správná komunikace se zákazníky, dodavateli, správními orgány, nejrůznějšími 

organizacemi a médii v oblasti public relations přispívá k budování a udržování dobrého 

jména podniku. Jako příklad některých PR aktivit můžeme uvést nejrůznější výroční 

zprávy, materiály pro tiskové konference, novinářské zprávy nebo například veřejně 

organizované akce a sponzoring sportovních či kulturních akcí. Všechny tyto aktivity, 

pokud jsou správně prováděny, zvyšují povědomí o podniku a jeho službách jenom 

v pozitivním slova smyslu.
56
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3.4.4.4 Osobní prodej 

 Osobní prodej se uskutečňuje především formou ústní konverzace mezi 

obchodním agentem a potenciálním zákazníkem. Cílem je představit výrobek nebo 

službu zákazníkovi se záměrem uskutečnit okamžitý prodej. Přináší ve srovnání 

s ostatními prvky komunikačního mixu určité výhody. Výhodou je bezesporu osobní 

kontakt poskytovatele a spotřebitele, který umožňuje komunikaci v obou směrech. 

Zákazník tak může okamžitě dotazovat prodejce, v případě, že se objevují určité 

nesrovnalosti v prezentaci výrobku či služby. Ten může naopak zákazníkovi podávat 

podrobnější informace, které by jinak získával obtížněji. Výhodou je rovněž i budování 

určitého osobního vztahu mezi oběma stranami, neboť tento kontakt přispívá 

k zákazníkově loajalitě vůči prodejci. Poslední výhodou osobního prodeje je takzvaný 

„cross – selling“, kdy prodejci mohou využít svého dobrého vztahu se zákazníky a 

nabídnout jim prodej dalších služeb.
57

 

3.4.5 Lidé 

 Lidský faktor ve službách má pro marketing služeb nezanedbatelný význam. 

Úspěšné fungování podniku závisí do značné míry na výběru, školení, motivaci a řízení 

lidí. Nejedná se přitom pouze o zaměstnance firmy, kteří se účastní prodeje služeb. O 

konečném efektu rozhoduje například i spotřebitel sám nebo všichni lidé v okolí, kde se 

prodej služby realizuje. Přesto platí, že úspěch podnikání záleží nejvíce na kvalitním 

personálu, na jeho angažovanosti při získávání klientů a na znalostech o přednostech 

nabízeného produktu nebo služby. 
58

 Lidský faktor je tedy alfou a omegou úspěšného 

provozování služeb. Perfektní vybavenost a luxusní zázemí sportovního areálu jistě 

zvyšuje u zákazníků vlastní kredit, nicméně pokud tento zákazník nebude spokojen 

s přístupem a chování trenérů, recepčních nebo dokonce ostatních zákazníků, nebude 

mít potřebu tuto službu nadále využívat. 

 V marketingu rozdělujeme podíl lidí na nabídce služeb do tří základních skupin: 

 zaměstnanci – většina služeb vyžaduje účast zaměstnanců organizace, která 

službu nabízí. Zaměstnanci mohou být se zákazníky buď v přímém či nepřímém 
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kontaktu. Podle toho rozdělujeme zaměstnance na kontaktní pracovníky, 

koncepční pracovníky a pomocné pracovníky. 

 zákazník jako spoluproducent služby – mnohé služby vyžadují aktivní 

zapojení zákazníka a ten se tak stává spoluproducentem služby. V některých 

případech se na konečné podobě produktu nepodílí jen sám spotřebitel, ale i 

další přítomní zákazníci, kteří mohou tuto podobu ovlivnit například svým 

chováním. Proto je důležité nastavit taková pravidla, aby služba byla pro 

všechny strany ideální. 

 zákazník jako součást referenčního trhu – zákazníci se například podílejí na 

vytváření image služby a celé organizace tzv. ústní reklamou, kdy doporučují 

tuto službu ostatním zákazníkům. Ta je pro mnoho firem poskytujících služby 

často tou nejdůležitější formou reklamy.
59

 

Důležitost lidského faktoru ve službách již byla zmíněna, a proto je vhodné 

uvést, jak se firma snaží pečovat o své zaměstnance. Touto úlohou se zabývá interní 

marketing. Jeho úlohou je přilákat, motivovat, školit a udržet kvalitní zaměstnance 

prostřednictvím uspokojování jejich individuálních potřeb. Efektivní chování 

zaměstnanců se posléze projeví v růstu klientely.
60

 

3.4.6 Materiální prostředí 

 Vzhledem k nehmotné povaze služeb se musí jejich poskytovatelé zabývat i 

řízením materiálního prostředí. Materiální prostředí zahrnuje širokou paletu prvků, které 

přímo nebo nepřímo ovlivňují zákazníka. Těmito prvky rozumíme prostor, interiér, 

exteriér, atmosféra, osvětlení, barvy, znaky, loga hudbu nebo třeba vůni. Všechny 

působí na příchozího zákazníka a navozují mu představu o povaze služby, její kvalitě či 

profesionalitě provedení. Firmy využívají materiálního prostředí k odlišení svých 

produktů na trhu a získávají tím konkurenční výhodu oproti jiným poskytovatelům. Při 

řízení jednotlivých prvků materiálního prostředí je důležité, aby všechny fungovaly 

v určité harmonii a podporovaly jednotu stylu a charakter daného podniku, čímž 

vytvářejí jeho celkovou image.  
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Nejdůležitější prvky materiálního prostředí: 

 rozvržení prostoru – při organizaci prostoru je nejdůležitější vyjasnění 

požadavků na funkčnost a vlastnosti prostoru. Jde především o proporce staveb a 

použité materiály, které by měly vytvořit ideální prostředí pro zákazníka. 

 zařízení interiéru – dotváří celkový dojem z prostředí. Ideální volba může 

vytvořit přátelskou atmosféru a pocit vítaného hosta. V opačném případě může 

vybavení v interiéru znamenat určité bariéry. Zařízení musí splňovat požadavky 

na funkčnost, technickou způsobilost a v neposlední řadě i životnost. 

 osvětlení – záleží především na volbě typu osvětlení, na jeho intenzitě, 

rozmístění či barevnosti 

 barvy a značení – psychologie barev a jejich vliv na člověka je dalším 

důležitým prvkem materiálního prostředí. Barvy dokážou vytvořit přátelské, 

intimní prostředí nebo naopak evokují pocit čerstvosti a lákavosti. Jejich celková 

harmonie je pro interiér zařízení velice důležitá. Značení je rovněž výrazným 

prvkem, protože usnadňuje komunikaci v prostoru. Mohou jím být nejrůznější 

grafické zprávy, symboly nebo znaky.
61

 

3.4.7 Procesy 

 Nejrůznější postupy, činnosti či způsoby, kterými jsou služby vytvářeny a 

dodávány zákazníkovi označujeme jako procesy. Zahrnují nejrůznější postupy, úkoly, 

časové rozvrhy, mechanismy a činnosti, pomocí nichž je služba poskytována ke 

konečné spotřebě. Podle počtu těchto kroků, které musí být provedeny, než je služba 

poskytnuta zákazníkovi, hodnotíme složitost procesu. Podle toho, jakým způsobem je  

služba poskytnuta hodnotíme různorodost procesu. Správné zvládnutí procesů znamená 

základní předpoklad pro zvyšování kvality služeb, kde je jejich význam zvláště 

důležitý.
62

 Například zavedením rezervačního systému, zdokonaluje sportovní areál 

„dodávku“ služby zákazníkovi. Ten nemusí pokaždé rezervovat hodinu tenisu osobně 

nebo telefonicky, ale služba je mu poskytována pravidelně po určité časové období 

automaticky. Recepční, kteří vykonávají tyto objednávky, tak mají díky rezervačnímu 

systému více času na ostatní aktivity, kterými zkvalitňují celkovou úroveň služby. 
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4 METODOLOGIE 

 Cílem této bakalářské práce je analýza současného marketingového mixu 

sportovního areálu a navržení případných úprav. K tomu, aby byl dokonale analyzován, 

je třeba využít určitých metodologických přístupů a metod. První metodou použitou pro 

potřeby této práce je marketingový výzkum, konkrétně metoda kvantitativního 

dotazování. Druhou použitou metodou je situační analýza, konkrétně její nástroj SWOT 

analýza. 

4.1 Marketingový výzkum 

 Marketingový výzkum je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zjištění stavu a 

vývoje trhu. Cílem výzkumu podle Kotlera je „systematické plánování, shromažďování, 

analýza a vyhodnocování informací potřebných pro účinné řešení konkrétních 

marketingových problémů.“
63

 Jinými slovy jde o proces, jehož cílem je získání určitých 

informací o marketingovém prostředí. Firmy tak mohou zjišťovat jejich tržní potenciál, 

trendy na straně poptávky, příležitosti, hrozby nebo reakci spotřebitelů na nově uvedený 

výrobek či službu. Pomocí výzkumu mohou rovněž prognózovat budoucí vývoj. 

Například reakci zákazníků na zvýšení ceny nebo jejich názor na otevření nové 

provozovny. Neméně důležitým přínosem výzkumu pro firmu je možnost ověření si 

dřívějších rozhodnutí. Prostřednictvím výzkumu firma zjišťuje, zda byla reklamní 

kampaň úspěšná, zda zvolila správné distribuční cesty či jak jsou spotřebitelé spokojeni 

s novým designem obalu produktu. 

 Základní rozdělení marketingového výzkumu, je na kvantitativní výzkum a 

kvalitativní výzkum. Kvantitativní výzkum, jak je z názvu patrné, se zaměřuje 

především na kvantitu. Odpovídá tedy na otázku „Kolik?“ a pracuje s velkými 

reprezentativními vzorky respondentů. Výsledkem jsou popisné měřitelné informace, 

jako například počet, podíl apod. Kvalitativní výzkum nezkoumá četnost jevů, ale 

hlavně příčiny a vztahy. Odpovídá na otázku „Proč?“ a pracuje s menšími počty 

respondentů. Výsledky kvalitativního výzkumu nelze zobecňovat na celek, neboť jejich 

účelem je především pochopení procesů a vztahů mezi spotřebitelem a produktem.
 64
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 Nejrůznější povahy řešených problémů vyžadují nejrůznější přístupy 

k marketingovému výzkumu. Ty se tedy od sebe mohou zásadně lišit, podle zkoumané 

problematiky. Obecně však můžeme marketingový výzkum charakterizovat jako proces, 

sestávající se z několika kroků, které budou následně jednotlivě popsány: 

 definování marketingového problému a cílů výzkumu 

 sestavení plánu výzkumu 

 shromáždění informací 

 statistické zpracování informací a jejich analýza 

 prezentace výsledků, včetně praktických doporučení
65

 

4.1.1 Definování marketingového problému a cílů výzkumu 

 První a zároveň jeden z nejdůležitějších kroků marketingového výzkumu. 

Formulace zkoumané problematiky je základem celého výzkumu. Problém by neměl 

být definován příliš široce ani příliš úzce. Výzkumník musí přesně definovat oblast, na 

kterou zaměří další kroky, aby nedošlo například k situaci, že výsledky výzkumu budou 

pojednávat o něčem jiném, než je potřeba a celý výzkum by tak byl zbytečným. 

Z tohoto hlediska je důležité, aby byl problém vymezen teoreticky, tedy tak, jak je 

chápán odbornou veřejností a jak je definován v odborné literatuře. Jakmile je 

zkoumaná problematika vymezena, je následně stanoven přesný cíl výzkumu, který 

vyjadřuje, co má výzkum zjistit. 

4.1.2 Sestavení plánu výzkumu 

 Dalším krokem je vytvoření co nejúčinnějšího plánu výzkumu. Tento plán 

obsahuje soubor několika fází, které musí výzkumník vyřešit. Jde zejména o zdroje dat, 

výzkumné metody, výzkumné nástroje a soubory respondentů. 

 Zdroje dat dělíme na dvě základní složky – primární data a sekundární data. 

Sekundární data jsou shromážděna k jinému účelu a již někde existují. Může se jednat o 

nejrůznější databáze, ročenky, zprávy statistických úřadů, výroční zprávy firem apod. 

Primární data firma shromažďuje nově, ke specifickému účelu nebo výzkumu. Ke 

zjišťování primárních dat se nejčastěji využívá dotazování, pozorování nebo 

experimentu. Tyto tři pojmy označujeme jako výzkumné metody. 
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 Zadavatelé výzkumu mohou vybírat ze tří hlavních nástrojů, sloužících ke sběru 

dat. Jedná se o dotazníky, kvalitativní metriky a mechanické pomůcky. Dotazníky jsou 

nejčastěji písemné, telefonické, elektronické a osobní. Vždy však jde o soubor otázek, 

který je předkládán respondentům. Správné sestavení dotazníku je nejdůležitější fází a 

má svá vlastní pravidla, neboť při špatném pokládání otázek, či jejich uspořádání může 

dojít k nechtěnému ovlivnění odpovědí a dotazník tak není určující. Kvalitativní 

metriky jsou specifické postupy, zjišťující vnímání spotřebitelů. Příkladem je sledování, 

mapování chování, spotřebitelské cesty nebo vyprávění příběhů. Díky vývoji 

v technologiích mohou výzkumníci používat i tzv. mechanické pomůcky. Mezi 

nejrozšířenější patří oční kamery, senzory kůže či galvanometry, které měří zájem nebo 

emoce, které ve spotřebitelích vyvolává určitá reklama nebo obrázek. 

 Poslední dílčí fází procesu plánování výzkumu je rozhodnutí o souborech 

respondentů. Výzkumník proto musí rozhodnout o otázkách, kdo bude dotazován, kolik 

respondentů bude součástí dotazovaného souboru a jak mají být tito respondenti 

vybíráni. 

4.1.3 Shromáždění informací 

  Fáze sběru informací je finančně a časově nejnákladnější. Je potřeba získat ty 

správné respondenty pro konkrétní výzkum. Nejčastěji se vyskytují při shromažďování 

čtyři problémy. Respondenti nejsou k zastižení a musejí být kontaktováni opakovaně. 

Ne všichni respondenti budou ochotni spolupracovat. Někteří mohou odpovídat 

nepoctivě a předpojatě. Někdy však mohou být předpojatí a nepoctiví i dotazovatelé. 

Z těchto problémů vyplývá, že shromažďování informací je náročným krokem 

v marketingovém výzkumu a je důležité získat pro něj ty „správné“ respondenty.  

4.1.4 Statistické zpracování informací a jejich analýza 

 Předposledním krokem procesu je zpracování získaných informací a jejich 

následná analýza. Běžným postupem pro zpracování informací je jejich utřídění a 

zjištění četnosti výskytu. Poté je nutné spočítat nejrůznější statistické proměnné, 

důležité pro daný výzkum. Někdy se využívají i náročnější statistické metody a postupy, 

které napomáhají zjištění dalších skutečností. Analyzované výsledky jsou poté 

podkladem pro konečnou prezentaci a navržení případných doporučení. 
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4.1.5 Prezentace výsledků, včetně praktických doporučení 

 Výsledkem celého procesu marketingového výzkumu je prezentace zjištěných 

informací a návrh konkrétních doporučení. Výsledky by měly korespondovat se 

stanovenými cíly výzkumu a stávají se základním materiálem, podle kterého se tvoří 

budoucí marketingová rozhodnutí.
66

 

4.2 Situační analýza 

 Podstatou situační analýzy je identifikace, analýza a ohodnocení všech faktorů, 

vnitřních i vnějších, o kterých lze předpokládat, že budou mít vliv na fungování 

konkrétní firmy. Situační analýza je rovněž prvním krokem marketingového plánování. 

Teprve po jejím vypracování může firma stanovovat cíle a strategie vhodné pro jejich 

naplnění. Smyslem jejího provádění je nalezení správného poměru mezi příležitostmi 

vnějšího prostředí a schopnostmi firmy.
67

 

4.2.1 SWOT analýza 

 SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů situační analýzy. Jak uvádí 

Grasseová „SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu 

organizace nebo její části, kdy na základě vnitřní analýzy (silné a slabé stránky) a vnější 

analýzy (příležitosti a hrozby) jsou generovány alternativy strategií.“
68

 Název SWOT je 

odvozen z anglického originálu: 

 Strengts – silné stránky  

 Weaknesses – slabé stránky  

 Oportunities – příležitosti 

 Threats – hrozby 

 Analýza vnějšího prostředí, monitoruje příležitosti a hrozby, které přicházejí jak 

z makroprostředí (politické, ekonomické, sociální, technologické), tak i 

z mikroprostředí (zákazníci, konkurenti, dodavatelé, distributoři). Hlavním účelem je 

nalézt konkrétní příležitosti a hrozby, které mohou mít vliv na fungování podniku. 

Dobrý marketing je založen na nalézání nových příležitostí, jejich rozvíjení, ale i 
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identifikování možných hrozeb, představovaných zejména určitými nepříznivými trendy 

a vývoji. 

 Jedním krokem je nalezení atraktivních příležitostí a případných hrozeb, druhým 

je však využití silných stránek firmy k jejich zrealizování nebo utlumení slabých stránek 

k předejití zhoršování stavu. Silnými a slabými stránkami se zabývá analýza vnitřního 

prostředí. Vnitřním prostředím rozumíme cíle firmy, systémy, firemní zdroje, materiální 

prostředí, mezilidské vztahy, firemní kulturu, kvalitu managementu atd. Díky SWOT 

analýze může vedení firmy přistoupit k tvorbě konkrétních marketingových strategií, 

které povedou k vytyčeným cílům. Matici SWOT zachycuje následující obrázek. 

Obrázek 5: SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní úprava – schéma dle Jakubíkové
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 Zdroje informací pro tvorbu SWOT analýzy sportovního areálu Hamr – Braník 

jsou externího i interního charakteru. Využity byly propagační materiály, internetové 

stránky, rozhovory s vedením podniku či vlastní pozorování a zkušenosti s fungováním 

služeb. 
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4.3 Aplikace marketingového výzkumu na areál Hamr – Braník 

 

Vzhledem k řešené problematice této bakalářské práce, tedy analýze 

marketingového mixu sportovního areálu, byla vybrána metoda kvantitativního 

dotazování. Byl definován konkrétní cíl zkoumané problematiky, na který byl posléze 

výzkum aplikován. Cílem, jak již bylo uvedeno, je zanalyzovat jednotlivé složky 

marketingového mixu a navrhnout jeho případné úpravy, které povedou k větší kvalitě 

služeb, spokojenosti zákazníků a prosperitě firmy. Dotazování probíhalo ve vybraných 

dnech během měsíce srpna přímo ve sportovním areálu Hamr v Braníku. Metoda 

písemného dotazování v kombinaci s jeho osobním rozdáváním umožnila získat 

odpovědi od většího množství respondentů, než by tomu bylo například pomocí 

webových stránek, a zároveň mohly být případné nesrovnalosti či otázky respondentů 

přímo zodpovězeny mou osobou na místě. 

 Výzkumným souborem, na který byl dotazník aplikován, byli náhodně vybraní 

zákazníci sportovního areálu Hamr – Braník, kteří využívají jeho nejrůznějších služeb. 

Dotazník zjišťoval jejich spokojenost se službami a zároveň hodnotili jejich kvalitu, 

neboť zisk v oblasti služeb je generován především, pokud jsou zákazníci spokojeni. 

Zpracované výsledky následně posloužili pro vytvoření návrhů na zlepšení.  

 Dotazník obsahuje 15 otázek byl konstruován jako polostrukturovaný, tzn. objevují 

se v něm jak uzavřené otázky, kde respondenti vybírají z předem uvedených možností, 

tak otevřené otázky, kde mají respondenti možnost vyjádřit svůj vlastní názor. Na 

některé otázky odpovídali respondenti pomocí tzv. škálování, kdy hodnotili pomocí 

stupnice od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší), podle toho, do jaké míry jsou se službami 

spokojeni či nikoliv. Pořadí a celková koncepce otázek byla vytvořena v logické 

návaznosti, kdy pro prvky marketingového mixu služeb, byly vytvořeny 1 – 3 otázky. 

Poslední část dotazníku obsahuje otázky demografické. 

 Nedílnou součástí kvantitativního dotazování je pilotáž, tedy předvýzkum. 

Dotazník byl ještě před samotným dotazováním respondentů rozdán 8 lidem, kteří jsou 

zákazníky sportovního areálu Hamr – Braník, aby byla ověřena jeho srozumitelnost a 

dotazník přinášel očekávané výsledky. Po následných drobných korekcích a úpravách 

byl rozdán všem ostatním respondentům. 
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 Statistické zpracování a analýza dat probíhala formou elektronického přepisu do 

programu Microsoft Excel a následně byly vytvořeny konkrétní tabulky a grafy, které 

výsledky přehledně zachycují. Dotazník, tak jak byl použit pro samotný výzkum, je 

uveden v této práci jako příloha. 
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5 ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU 

SPORTOVNÍHO AREÁLU HAMR – BRANÍK 

 

5.1 Představení společnosti 

 Hamr – Sport a.s. je akciová společnost, zapsaná do obchodního rejstříku od 

roku 1996. Jejími zakladateli jsou Petr Capoušek, Filip Karlovský a Jakub Strnad, kteří 

jsou zároveň členy představenstva a společnost zastupují. Organizační struktura dále 

zahrnuje tři členy dozorčí rady. Základní kapitál činí 15 000 000 Kč a je splacen ze 

100%. Předmětem podnikání je podle obchodního rejstříku firem, reklamní činnost, 

marketing, hostinská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, poskytování sportovních služeb 

– pořádání tělovýchovných kurzů a činnost sportovních instruktorů a pořádání dětských 

rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí
70

 

Sportovní areál Hamr – Braník se nachází v klidné části Prahy 4 poblíž břehu 

řeky Vltavy. Je otevřen od roku 2005, kdy byla dokončena rozsáhlá modernizace. 

V současné době areál nabízí návštěvníkům širokou škálu sportovního vyžití, kvalitní 

zázemí, půjčovnu sportovního náčiní a v neposlední řadě možnost navštívit restauraci 

s venkovní terasou. Všechna sportovišť včetně zázemí jsou vybudována pomocí 

nejmodernějších technologií, s maximálním profesionálním přístupem zaměstnanců a 

zúročením dlouholetých zkušeností.  

Společnost Hamr – Sport a.s. provozuje ještě další dva areály – v Záběhlicích a 

Štěrboholech. Všechny tři fungují na stejném principu s cílem připravit pro zákazníky 

sportoviště na profesionální úrovni a poskytovat veškeré další služby na takové úrovni, 

aby z areálů odcházeli návštěvníci spokojení a těšili se na další návštěvu. O tom, že se 

tento cíl daří naplnit, svědčí návštěvnost všech areálů, která v loňském roce dosahovala 

cca 1 milionu návštěvníků.
71
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5.2 Současný marketingový mix areálu Hamr – Braník 

Analýza marketingového mixu sportovního areálu Hamr – Braník a návrhy na 

jeho zlepšení jsou tématem této práce, a právě důkladná analýza současného stavu je její 

stěžejní částí, bez které by navržení případných vylepšení nebylo možné. 

V následujícím textu proto bude postupně analyzováno všech „7P“, které spadají do 

marketingového mixu služeb. 

5.2.1 Produkt 

Sportovní areál Hamr – Braník disponuje rozmanitou nabídkou nejrůznějších 

sportovních či doplňkových služeb, které jsou v tomto případě produktem. Díky značné 

rozloze a kvalitnímu zázemí areálu si na své přijdou především hráči tenisu, 

badmintonu, beachvolejbalu, florbalu, fotbalu, nohejbalu či volejbalu. Opomenout nelze 

rovněž půjčovnu sportovního náčiní, obchod, servis vyplétání raket a restaurační 

zařízení. Všechny zmíněné služby budou v následujícím textu podrobeny analýze. 

5.2.1.1 Tenis  

 V současné době je v areálu 9 tenisových antukových dvorců, které jsou každý 

den návštěvníkům k dispozici. Všechny dvorce jsou osvětleny, tudíž sportovci je mohou 

využívat i ve večerních hodinách a to až do 23:00 hod. Každodenní úpravou kurtů se 

personál areálu snaží připravit pro hráče ty nejlepší podmínky. Úprava probíhá každé 

ráno před zahájením provozu a navíc je každý kurt vždy na jednu hodinu během dne 

uzavřen, aby byl personálem znovu upraven a připraven pro další návštěvníky. Jedním 

z cílu areálů Hamr je celoroční sportování a proto jsou návštěvníkům tenisové kurty 

k dispozici i v zimních měsících, kdy jsou kryty přetlakovými halami a temperovány na 

komfortních 15 °C. 

5.2.1.2 Badminton 

 Na vzrůstající oblíbenost badmintonu mezi všemi věkovými kategoriemi 

zareagoval areál Hamru výstavbou nové, moderní a plně klimatizované haly, která je 

největší svého druhu v republice. Hala čítá 20 kompletně vybavených badmintonových 

kurtů s kvalitním povrchem. V hale je celoročně udržována konstantní teplota 15 °C, 

která je regulována speciálními tepelnými čerpadly, jež zajišťují efektivní a především 

ekologický provoz. V době horkých letních dnů je hala schopna chlazení podlahou, 
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čímž poskytuje hráčům stále stejný komfort. Podobně jako u tenisových kurtů je provoz 

haly od 7:00 do 23:00 hod. 

5.2.1.3 Beachvolejbal 

 Pro příznivce beachvolejbalu je v areálu k dispozici MOLTEN BEACH 

ARENA, která je v provozu po celý rok. V létě je k dispozici 5 kurtů se speciálním 

pískem pro beachvolejbal, v zimě je počet zredukován na 4 kurty, kvůli instalaci 

přetlakové haly. V zimě je teplota v hale temperována na 18 °C, tedy na teplotu vyšší 

než je tomu u tenisových hal, aby byl zajištěn dostatečný komfort pro všechny hráče 

beachvolejbalu. V případě zájmu, je možnost v hale po krátké přestavbě hrát beach 

fotbal nebo beach házenou.  

5.2.1.4 Florbal 

 Součástí výše zmíněné, nově vybudované haly, jsou i dvě kompletně vybavená 

florbalová hřiště (rozměry – 36,5 x 18 m) schválená Českou florbalovou Unií. V hale se 

tak pravidelně konají velké mezinárodní florbalové turnaje, např. Prague Games a 

Czech Open, s kladnou odezvou. 

5.2.1.5 Fotbal 

 Fotbalové hřiště o rozměrech 44 x 22 m je k dispozici návštěvníkům v letních i 

zimních měsících. V zimě však není kryto přetlakovou halou. Hřiště prošlo modernizací 

a v současné době se může pochlubit umělou trávou III. generace.  

5.2.1.6 Volejbal/nohejbal 

 Sportovní areál Hamr – Braník nabízí svým klientům i jedno antukové hřiště na 

volejbal či nohejbal. Hřiště bohužel nedisponuje umělým osvětlením a halovým krytím 

během zimních měsíců, proto je jeho funkčnost omezená a závislá především na 

klimatických podmínkách.  

5.2.1.7 Hra s trenérem, celoroční ligy a turnaje 

 Společnou službou pro všechny sportovní aktivity v areálu je trenérství. Areál 

Hamr – Braník se může pochlubit týmem 60 licencovaných trenérů, kteří se starají o 

případné zájemce ve všech sportech. Trénování je k dispozici všem věkovým 

kategoriím od nejmenších dětí po dospělé na všech výkonnostních úrovních. Zároveň 
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areál Hamr – Braník pořádá a organizuje nejrůznější celoroční ligy, letní vícedenní 

kempy, dětské školičky a turnaje téměř ve všech poskytovaných sportovních službách. 

 

5.2.1.8 Půjčovna sportovního náčiní 

 Pro ty návštěvníky, kteří nevlastní sportovní náčiní potřebné pro vykonávání 

sportovní aktivity, je v hlavní budově zřízena vybavená půjčovna. Zákazníci si zde 

mohou půjčit nejrůznější sportovní výbavu pro téměř všechny sporty, které je možno 

v areálu vykonávat. Tenisté si mohou v areálu vypůjčit rakety i míče. Obdobně je tomu 

u badmintonu. Ti, kteří se chystají koupit novou tenisovou raketu, mají možnost si 

vypůjčit testovací rakety všech výkonnostních kategorií. K dispozici je 20 testovacích 

raket firmy Head a 20 raket od firmy Babolat. Půjčovné raket je 50 Kč plus vratná 

záloha. Rovněž hráči beachvolejbalu, fotbalu i volejbalu mohou využít možnosti 

vypůjčení profesionálních míčů. Florbalistům je v půjčovně k dispozici výběr 

z několika florbalových holí. Od roku 2006 spolupracuje areál Hamr s firmou POINTS, 

která je výhradním dovozcem značky K2 pro Českou republiku a zákazníci si tak 

mohou vypůjčit špičkové in-line brusle, popřípadě chrániče. Ceník půjčovny je 

znázorněn v příloze č. 1. 

5.2.1.9 Obchod a vyplétání raket 

 Součástí recepce v areálu Hamr – Braník je i vybavený sportovní obchod, kde 

naleznou zákazníci širokou nabídku nejrůznějšího sportovního náčiní značek Head, 

Penn, Babolat, Stiga, Dunlop, Penco, K2, O’Neill, Molten, Unihoc, Zone, MCDavid, 

Nike, Uvex. Obchod nabízí také doplňky sportovní výživy. Na recepci si mohou 

zákazníci objednat vypletení svých tenisových a badmintonových raket na špičkových 

strojích Babolat. Cenové rozpětí vyplétání se liší v závislosti na použitém materiálu a 

časových požadavcích.  

5.2.1.10 Restaurace 

 Všem návštěvníkům sportovního areálu je k dispozici samoobslužná restaurace 

v 1. patře hlavní budovy, která disponuje kapacitou 70 míst uvnitř a cca 200 míst na 

venkovní terase. Přístup do restaurace je bezbariérový. Otevírací doba je od 7:00 do 

23:30 hod. Menu je přizpůsobeno denní době, tudíž si zákazníci mohou zakoupit 

snídaňová menu, obědová menu či večerní menu. Každý den je k dispozici výběr 
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minimálně z 8 hlavních jídel, několika druhů nápojů a nejrůznějších gastronomických 

doplňků. Nabídka je k nalezení mimo restauraci i každý den od 9:30 hod na 

internetových stránkách. V prostorách restaurace je zároveň možnost pořádání 

nejrůznějších oslav, večírků firemních akcí atd. 

5.2.2 Cena 

Cena služeb je rozhodujícím faktorem podnikatelského subjektu, neboť její výše 

ovlivňuje inkasovaný zisk a tím pádem i finanční situaci podniku. V následujících dvou 

podkapitolách je podroben analýze jednak způsob, jakým společnost Hamr – Sport a.s. 

tvoří svou cenovou politiku, tak zároveň i možnosti a způsoby placení za jednotlivé 

služby v areálu. 

5.2.2.1 Metody stanovení ceny 

 Tvorba cenové politiky pro všechny areály společnosti Hamr – Sport a.s. probíhá 

pomocí jednotné, nákladové metody. Ceny jednotlivých služeb jsou stanovovány cca na 

jeden rok dopředu, přičemž vedení společnosti zohledňuje především obsazenost areálu, 

poptávku po službách a analyzuje ceny konkurence. Ceníky na letní a zimní sezónu jsou 

sestavovány zvlášť a cenově se od sebe odlišují. Celková cenová úroveň v porovnání 

s cenami konkurence je srovnatelná, v případě některých služeb je mírně vyšší. 

5.2.2.2 Způsoby plateb za služby  

 Klient sportovního areálu Hamr – Braník má na výběr ze tří základních způsobů, 

které může použít k úhradě služeb. Základní možností je klasická platba v hotovosti. 

Hotovostí zaplatí návštěvník v areálu za veškeré služby poskytované areálem. Druhou 

alternativou je využití vlastní metody společnosti Hamr – Sport a.s., a to platbu tzv. 

kreditem. Každý klient, který je registrován v hamerském rezervačním systému, má 

nárok na získání vlastního identifikačního čárového kódu, který je mu vydán buď 

v podobě samolepky, nebo plastové karty s čárovým kódem. Klient na tuto samolepku 

či kartu převede finanční obnos (minimální výše vkladu je 1000 Kč), kterým posléze 

disponuje a může ho využívat pro platbu za sportovní služby. Dobití peněz na kartu 

s kreditem probíhá bezhotovostním převodem na účet nebo hotovostní platbou na 

recepci. Určitou nevýhodou toho způsobu je, že kreditem nelze platit například 

v obchodě, kde je jedinou možností platba v hotovosti, nebo v restauraci, kde je 

možnost zřízení obdobné kreditní karty či platba hotovostí. Poslední možností úhrady za 

vybrané sportovní služby je tzv. permanentka, kdy si klient předplatí určitý počet hodin 
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na celou letní nebo zimní sezónu. Časové trvání permanentek se liší podle konkrétních 

sportovních služeb, stejně jako se liší ceny v závislosti na časovém pásmu, ve kterém 

chce zákazník službu využívat. Časová pásma a jejich ceny zachycují ceníky 

jednotlivých sportovních služeb pro rok 2013, které jsou uvedeny jako příloha č. 2.  

 Novinkou, zavedenou v roce 2011, je možnost získání členství v SK Hamr. Po 

zaplacení členského poplatku 10 Kč na jeden rok se zákazník stává členem sportovního 

klubu, což mu přináší především cenová zvýhodnění oproti ostatním klientům. 

V současné době čítá SK Hamr cca 15 000 členů, kteří čerpají tyto výhody. Zvláště 

markantní jsou především rozdíly v cenách za sportovní služby členů a nečlenů SK (viz. 

ceníky služeb v příloze č. 2). Společnost Hamr – Sport a.s. využívá statutu sportovního 

klubu především k usnadnění komunikace s úřady, která je tak jednodušší, než v případě 

a.s. Co se týče slevových programů pro různé věkové kategorie, společnost Hamr – 

Sport a.s. poskytuje slevy pouze studentům a to pouze pokud jsou vlastníky kreditu. Zde 

přichází v úvahu, zda nezavést slevy i pro ostatní studenty, kteří nejsou vlastníky 

kreditu a prokáží se studentským průkazem. Tento krok by mohl znamenat příliv 

nových klientů právě z řad studentů. 

 Výše uvedenými způsoby platí zákazníci rovněž za sportovně – vzdělávací 

kurzy, tzn. tenisové, badmintonové, beachvolejbalové, florbalové a fotbalové školy, 

které probíhají vždy v letní i zimní sezóně. 

5.2.3 Distribuce 

Velice důležitým prvkem marketingového mixu služeb je distribuce, neboli 

způsob, jak dostat danou službu k zákazníkovi, popřípadě jak co nejvíce usnadnit cestu 

zákazníka za službou. Komfort při dopravě a doba cesty spotřebitele za službou, bývá 

často jednou z jeho hlavních kritérií výběru sportovního areálu. 

 Areál Hamr – Braník se nachází v poklidné části Prahy 4 – Braníku přímo u řeky 

Vltavy. Jeho poloha a dostupnost jsou jedny z největších předností celého areálu. 

Klidné prostředí poskytuje klientům dostatek pohodlí a komfortu při vykonávání 

jednotlivých sportů. Zákazníci mohou díky poloze areálu využít téměř všechny způsoby 

dopravy. Nedaleko se nachází Barrandovský most, díky kterému je areál snadno 

dostupný z obou břehů řeky Vltavy. Dostupnost městskou hromadnou dopravou je 

rovněž velice dobrá. Zákazníci mohou využít dopravu autobusem (č. 106, 121, 253) 

nebo tramvají (č. 3, 17, 52). Zastávka Nádraží Braník je od areálu vzdálena cca 200 
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metrů. Případnou alternativou, jak se dostat do areálu, je i vlaková doprava. Stanice 

Praha – Braník je vzdálena přibližně 500m. Hojně využívaná a oblíbená cykloturistická 

trasa vedoucí podél řeky Vltavy od Vyšehradu až na Zbraslav, která je od areálu jen 

několik desítek metrů, představuje další možnost dopravy.   

5.2.4 Propagace 

 Propagační schopnosti firem patří k rozhodujícím prvkům, které ovlivňují jejich 

prosperitu a povědomí u spotřebitelů. Vzhledem k faktu, že areály společnosti Hamr – 

Sport a.s., jsou každoročně navštěvovány velkým množstvím klientů a jejich kapacity 

jsou téměř neustále naplněny, nepotřebuje vynakládat na propagační činnost extrémně 

velké finanční prostředky. Zaměřuje se především na oblast reklamy a PR. Mezi 

spotřebiteli je nejvíce ceněná a určující především ústní reklama, a proto se 

management areálu snaží připravit pro klienty co možná nejlepší podmínky tak, aby 

odcházeli spokojeni a areály Hamr doporučovali svým známým. Rozhlasovou či 

televizní reklamu společnost nevyužívá. 

 Samozřejmě se ale nespoléhá pouze na ústní formu reklamy. Propagace areálu 

Hamr – Braník probíhá především internetovou formou a systémem nástěnek v areálu a 

jeho okolí. O areálu se můžeme dozvědět na jeho webových stránkách, nejrůznějších 

volnočasových, sportovních a kulturních portálech, nebo na sociální síti Facebook, kde 

jej můžeme nalézt pod názvem Sportovní Areály Hamr. Na této stránce jsou k nalezení 

nejdůležitější informace o areálu, ale i novinky a upozornění na změny. Dále 

spolupracuje v oblasti public relations s městskou částí Prahy 4, kde jsou inzerovány 

nejrůznější akce konající se v prostorách areálu. Jako příklad lze uvést každoroční 

pořádání Dne dětí či Mikuláše. 

 Spolupráce s partnery rovněž přináší další propagační možnosti. Zejména firmy 

Head, Batolat, K2, Molten Teamstore, Penco, Techtex, Spinflo a Bootcamps vytváří pro 

areály Hamr dobré propagační podmínky. Do povědomí se areál Hamr – Braník dostává 

také díky každoročnímu pořádání velkých sportovních turnajů. Jako příklad je nutné 

uvést především pořádání florbalových turnajů Prague Games a Prague Open. Dalším 

turnajem, z části pořádaným v areálu Hamr – Braník, jsou 4 x 4 letní hry Prahy 4. V září 

toho roku, se bude konat v areálu festival sportů pro děti – Sporťáček.   
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5.2.5 Lidé 

Lidé jsou nedílnou součástí při poskytování sportovních služeb. Přístup a 

chování nejen personálu, ale i dalších zákazníků, podstatně ovlivňuje výslednou 

spokojenost či nespokojenost klienta. Společnost Hamr – Sport a.s. proto velmi pečlivě 

dbá nejen na kvalitu vlastního personálu, ale určitými pravidly podmiňuje i chování 

samotných zákazníků v areálu. Příkladem jsou informační tabule na sportovištích, kde 

se návštěvníci dozvědí veškeré informace o pravidlech a podmínkách provozování 

sportovní činnosti. Tenisté tak například vědí, že s úklidem kurtu je třeba začít 5 minut 

před koncem hodiny proto, aby byl kurt ideálně připraven pro další zákazníky. 

O chod celého areálu se stará vyškolený a osvědčený personál. Veškerý kontakt 

s návštěvníky, objednávky, rezervace, kontakty s trenéry, koordinaci údržby všech 

sportovišť zabezpečují recepční. Údržbáři se starají o perfektní kvalitu povrchu na 

sportovištích, odstraňují veškeré závady a poruchy a technicky zajišťují veškeré akce, 

které se v areálu pořádají. Další skupinou zaměstnanců jsou kuchaři, provozní a 

obslužný personál pečující o správný chod a kvalitu restauračního zařízení. Čistotu a 

pořádek ve všech prostorách hlavní budovy zabezpečují pracovnice úklidu po celých 24 

hodin. Profesionální vyplétači raket se starají o servis sportovního náčiní návštěvníků. 

Poslední a zároveň nejpočetnější skupinou jsou trenéři. 

V současné době čítá trenérský tým cca 60 lidí, kteří se specializují na veškeré 

sporty nabízené v areálech. Nejdůležitějším důvodem profesionálního přístupu a kvality 

trenérů je jejich jednotné vedení. Vedení společnosti vyžaduje od všech trenérů jednotné 

chování a vystupování, díky kterému může zaručit profesionální přístup. Každý týden 

probíhají trenérské porady a konzultace, kde se řeší veškeré okolnosti s trénováním 

spojené. Ke sportu patří i doplňkové služby a proto specializované osoby poskytují 

zájemcům nejrůznější porady, semináře pro rodiče či školu duševního rozvoje. 

Motivační složkou a zároveň oceněním za kvalitně odvedenou práci pro zaměstnance, 

jsou prémiové složky připočtené k základní mzdě. 

5.2.6 Materiální prostředí 

Nejen lidé, ale i prostředí, do kterého zákazník přijde, ovlivňuje jeho 

spokojenost. Materiálním prostředím rozumíme širokou paletu prvků, jimiž se areál 

vyznačuje. První, co zákazník hodnotí je celkový vzhled a rozvržení prostor. Areál 

Hamr – Braník byl otevřen v roce 2005 po dvouleté rekonstrukci. Vzhled celého areálu, 
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který je zasazen do klidného prostředí na břehu Vltavy, působí velice přirozeně a líbivě. 

Celkové rozvržení areálu je koncipováno velice logicky. Centrem veškerého dění je 

dvoupatrová hlavní budova, kterou obklopují všechna sportoviště. Převládajícím 

prvkem ve vzhledu budovy je kombinace dřeva a betonu, která působí velice moderně. 

V přízemí budovy, ihned u vchodu, se nachází recepce, kde je zprostředkováván první 

kontakt se zákazníky. Klienti zde dále najdou obchod a šatny s veškerým potřebným 

sociálním zázemím. O patro výše se nachází samoobslužná restaurace s kapacitou 70 

míst, propojená s venkovní terasou, která pojme až 200 lidí. Restaurace je bezbariérová 

a venkovní terasa je přístupná z dalších dvou stran areálu, aby nedocházelo ke 

koncentraci příliš mnoha lidí u hlavního vchodu. 

Sportovní areál Hamr – Braník se snaží o poskytování co možná nejkvalitnějších 

služeb, a proto byla výstavbě sportovišť věnována profesionální péče. Sportoviště byla 

vybudována pomocí nejmodernějších postupů a z velice kvalitních materiálů, aby bylo 

dosaženo co nejvyšší spokojenosti zákazníků. Všechna jsou velice dobře materiálně 

vybavena a to jak v letních i zimních měsících, kdy je naprostá většina z nich kryta 

přetlakovými halami a teplota udržována na konstantní úrovni. Orientaci v areálu 

zabezpečují informační sloupy se směrovkami značící, kde se jaké sportoviště nachází.  

5.2.7 Procesy 

Areál Hamr – Braník má podobně jako všechny areály společnosti Hamr – Sport 

a.s. pevně stanovený organizační řád, podle kterého se celé dění v areálu odehrává. 

Naprostá většina zákazníků nemá s fungováním větší problémy a ti, kteří přijdou do 

areálu poprvé, jsou s jeho fungování seznámeni pomocí tištěných letáků dostupných na 

recepci nebo si všechny potřebné informace najdou na webových stránkách. Základním 

procesem, odehrávajícím se v areálu je poskytování sportovních služeb. Zákazník si 

konkrétní službu může objednat buď telefonicky, osobně na recepci nebo pomocí 

internetového rezervačního systému. Právě osvědčený rezervační systém je velkou 

předností areálu. Zákazníci si jeho pomocí objednávají své služby dopředu a 

samostatně, čímž umožňují recepčním větší časovou flexibilitu a ti se tak mohou 

věnovat dalším zákazníkům. Po objednání je zákazník povinen konkrétní službu 

uhradit. Zde záleží, jestli má službu předplacenou jako permanentku nebo platí 

jednorázově. Všechny platební způsoby byly uvedeny v kapitole 5.2.2.2 – Způsoby 

plateb za služby. Jakmile je služba uhrazena, recepční potvrdí klientovi čas a sportoviště 
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(hráči tenisu například na recepci zjistí, na kterém kurtu hrají). Všechny zmíněné 

procesy probíhají plynule a bez delšího čekání. Finálním procesem při poskytování 

služby je její samotné převzetí a vykonání. Zde může dojít k jistým komplikacím, neboť 

plynulost služby může být ovlivněna chováním ostatních zákazníků. Klient nemůže 

ovlivnit fakt, že hráč před ním skončil svou hodinu pozdě, nebo sportoviště neuvedl do 

původního stavu, a může tak dojít k neúplnému využití služby. Podobným problémům 

se areál snaží předejít pomocí určených pravidel chování zákazníků v areálu. Tato 

pravidla jsou především ve formě informačních tabulí, obsahujících jasné pokyny a 

doporučení, jak se na sportovišti chovat, aby k případným kolizím nedocházelo.  
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5.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Marketingového výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření se zúčastnilo 

celkem 112 respondentů, z toho 74 mužů a 38 žen. Záměrně byli oslovováni pouze 

zákazníci sportovního areálu, nikoli osoby „zvenčí“, jejichž odpovědi by mohli 

negativně ovlivnit povahu dat. Naprostá většina z oslovených respondentů navštěvuje 

areál 1 – 2x týdně, což zajišťuje objektivitu jejich výpovědí, a má bydliště v blízkém 

okolí, tzn. na Praze 4. V následujícím textu jsou postupně graficky zachyceny a popsány 

dotazníkové otázky, které odrážejí jednotlivé prvky marketingového mixu areálu Hamr 

– Braník. 

5.3.1 Produkt 

 Produktem sportovního areálu Hamr – Braník jsou především sportovní a 

doplňkové služby. Respondenti byli v této části dotazováni na sport, který nejčastěji 

v areálu provozují a na celkovou spokojenost s nabízenými službami. Doplňková otázka 

zjišťovala, zda zákazníci v areálu nějakou sportovní či doplňkovou službu postrádají. 

Následující graf znázorňuje, že nejčastěji provozovaným sportem v areálu je tenis. Jen o 

něco méně zákazníků si chodí do areálu zahrát badminton, což potvrzuje jeho stoupající 

oblíbenost mezi sportovci. O poznání méně zákazníků potom využívá hřiště na 

beachvolejbal, fotbal a florbal. Žádný z respondentů pak neuvedl, že navštěvuje 

volejbalové/nohejbalové hřiště, které se tak stává poměrně nevyužitým prostorem. 

Obrázek 6: Sportovní služby 
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 Další otázka směřovala na spokojenost zákazníků s nabízenými službami 

v areálu. Respondenti hodnotili pomocí škál, kdy výběr 1 znamená největší spokojenost, 

zatímco 5 nejmenší. Nejlépe z tohoto hodnocení vyšly sportovní služby. Z toho 

vyplývá, že zákazníci jsou velice spokojeni s úrovní poskytovaných sportovních služeb. 

Připomínky k sportovním službám se týkaly hlavně kvality kurtů, především 

tenisových. Problematika kvality kurtů je rozebrána podrobněji v podkapitole 5.3.6 

Materiální prostředí. Přibližně polovina všech dotazovaných využívá doplňkové služby 

vyplétání raket a půjčovnu náčiní. Tito respondenti jsou s fungováním těchto služeb 

rovněž spokojeni. S fungováním restaurace jsou zákazníci spokojeni, drobné výtky se 

týkaly především kvality některých jídel, kdy by respondenti uvítali spíše kvalitu před 

kvantitou. Nejhůře z hodnocení spokojenosti dopadl obchod. Naprostá většina 

zákazníků nevyužívá možnosti zakoupení sportovního zboží v obchodě, a pokud ano, 

jedná se především o doplňkové zboží, jako jsou tenisové, badmintonové míčky, 

omotávky raket či výplety. Důvodem malé četnosti nákupů ostatního sportovního zboží 

může být hlavně cena, jelikož většinu zboží sežene zákazník v internetových obchodech 

za cenu nižší. 

Obrázek 7: Spokojenost zákazníků s nabízenými službami 

 

 Poslední otázka, týkající se produktu, zjišťovala, zda zákazníkům v areálu 

nějaká sportovní či doplňková služba chybí. Z grafu je patrné, že nadpoloviční většina 
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respondentů by uvítala rozšíření nabízených služeb a to především v oblasti regenerace 

a wellness. Mezi nejčastější návrhy na rozšíření wellness služeb patřilo zavedení sauny, 

masáží, vířivých van či fyzioterapie. Ze sportovních služeb pak zákazníkům nejvíce 

chyběl squash. 

Obrázek 8: Chybějící sportovní a doplňkové služby 
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5.3.2 Cena 

 Problematice ceny se v dotazníku věnovaly tři otázky. Z prvního grafu je patrné, 

že nadpoloviční většina návštěvníků platí za služby v hotovosti. Ostatní využívají 

především formu předplatného a platbu kreditem. Ve vyhodnocených výsledcích se 

často objevoval požadavek na možnost platby platební kartou, a to jak za sportovní 

služby, tak například v restauraci. Tato možnost v současné době v areálu není možná a 

stojí za uvážení, zda by neulehčila mnoha zákazníkům jejich platby. 

Obrázek 9: Způsob plateb v areálu 

 

 Následující tabulka znázorňuje, jak zákazníci vnímají cenu jednotlivých služeb 

nabízených v areálu. Ceny za sportovní služby jsou z velké části hodnoceny jako 

normální, a to z hlediska všech sportů, které je možné v areálu provozovat. Ceny 

restaurace, která je dle výsledků hojně navštěvovaná, jsou podle zákazníků rovněž na 

adekvátní úrovni. Jak je patrné z tabulky, možnost půjčovny a vyplétání raket, využívá 

pouze část z respondentů. Ceny těchto služeb hodnotí jako normální či mírně vyšší. Jak 

již bylo uvedeno v předchozí podkapitole 5.3.1 Produkt, nákup zboží v obchodě není 

příliš častý. Tento jev může být způsoben především cenou, kterou respondenti hodnotí 

jako spíše vyšší, zejména oproti konkurenci velkých sportovních obchodů a 

internetových obchodů, kde mohou zboží pořídit za lepší cenu. 
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Obrázek 10: Cena nabízených služeb 

       

 
                Jak hodnotíte cenu jednotlivých nabízených služeb? 

 

       

  
Nízká Normální Vysoká 

Nemohu 

posoudit  

 
Sportovní 

služby 
8 88 16 0 

 

 
Zboží v obchodě 0 38 20 54 

 

 
Restaurace 2 96 10 4 

 

 
Půjčovna náčiní 2 38 10 62 

 

 
Vyplétání raket 0 30 10 72 

 

       

 

 Poslední otázka zaměřená na cenu zjišťovala poměr nečlenů/členů SK Hamr a 

možnosti využití cenových zvýhodnění. Nadpoloviční většina respondentů označila, že 

není členem SK Hamr, popřípadě že o členství vůbec neví. Cenová zvýhodnění 

sportovních služeb pro členy SK Hamr jsou poměrně značná a výhodná. Někteří 

respondenti zároveň vyjádřili požadavek na zavedení členských zvýhodnění i na ostatní 

typy služeb, jako například na zboží v obchodě či vyplétání raket. Tento krok by mohl 

zvýšit četnost využití právě těchto méně využívaných služeb. 
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Obrázek 11: Členství v SK Hamr 

 

5.3.3 Propagace 

 Propagační aktivity, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, areál Hamr – 

Braník příliš nevyužívá. Dostatečná kvalita služeb a spokojenost zákazníků zajišťuje 

šíření povědomí o areálu prostřednictvím ústní reklamy a doporučení. O tomto faktu 

vypovídá i následující graf, kdy téměř tři čtvrtiny všech respondentů, se o areálu 

dozvěděli díky doporučením známých a přátel. Necelá čtvrtina respondentů se potom 

s areálem setkala poprvé na internetu. 

Obrázek 12: Povědomí o areálu Hamr - Braník 
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 O tom, jak a kde se nejčastěji zákazníci informují o novinkách a akcích, 

vypovídá následující graf. Více než polovina dotázaných využívá nejčastěji internet, a 

to především internetové stránky areálu Hamr – Braník nebo profil areálu na sociální 

síti Facebook. Menší část respondentů se potom informuje prostřednictvím 

informačních nástěnek a tabulí přímo v areálu.   

Obrázek 13: Získávání informací o novinkách a akcích 

 

5.3.4 Lidé 

 V této části hodnotili respondenti, jak jsou spokojeni s chováním a přístupem 

personálu. Nejlépe hodnoceni byli recepční, se kterými je naprostá většina zákazníků 

velice spokojena. Při hodnocení trenérů je zapotřebí zmínit, že jejich služby využívá 

nebo někdy využila, přibližně polovina dotázaných. Z velké části se trenéři věnují 

především dětem a mládeži, která se dotazníkového šetření neúčastnila. Je nutno 

poznamenat, že ta část zákazníků, která služby trenérů využívá, je s jejich přístupem a 

chováním velmi spokojena, což dokazuje i vysoké hodnocení. Tato hodnota je odrazem 

strategie managementu, který se snaží o jednotné vedení trenérů na vysoké úrovni a 

pořádá pravidelná trenérská setkání, kde jsou případné problémy či nedostatky 

odstraňovány. Nejhůře v hodnocení dopadla obsluha restaurace, ovšem stále musíme 
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uvažovat, že se jedná o velice vysoké hodnoty. Respondenti nejčastěji uváděli jako 

drobnou výtku občasné nepříjemné vystupování obsluhy restaurace. Někteří by uvítali 

více tzv. „usměvavého vystupování“. Objevily se zároveň požadavky na kvalitnější 

jídelníček, kde by zákazníci preferovali spíše menší výběr jídel a kvalitnější zpracování.  

Obrázek 14: Spokojenost s chováním  a přístupem personálu 

 

5.3.5 Materiální prostředí 

V souvislosti s materiálním prostředím hodnotili respondenti hlavně zázemí, 

vybavení a vzhled areálu celkově. Nejlépe se v hodnocení umístil interiér přízemí, 

recepce a restaurace. V přízemí by zákazníci uvítali již výše zmíněnou čekací zónu. 

Dalším hodnoceným prvkem byla kvalita sportovních ploch, tedy zásadní faktor pro 

většinu zákazníků. V celkovém měřítku jsou respondenti s kvalitou a vybavením 

sportovních ploch spokojeni, což dokumentuje graf níže. Objevili se však výtky 

některých respondentů ke kvalitě ploch, zejména pak těch, kteří navštěvují tenisové 

kurty. Zejména v zimních měsících bývají některé kurty v horším stavu a návštěvníci by 

tak uvítali větší důraz na jejich úpravu a kvalitu antuky, která bývá právě během zimy 

těžká a příliš vlhká. V badmintonových halách, ačkoliv je v nich celoročně udržována 

stejná teplota, je podle některých, zejména v letních měsících, příliš velké horko. Tento 

problém ovšem nelze přímo řešit, neboť v horkých letních dnech se celá hala vyhřeje 
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více, nezávisle na fungování klimatizace, která je nastavena automaticky na stále 

stejnou teplotu. 

Hodnocení parkoviště, vzdáleného nedaleko od hlavní budovy, dosáhlo rovněž 

velice uspokojivých hodnot, ačkoliv se objevilo hned několik požadavků na jeho 

vylepšení. První požadavek směřuje k počtu parkovacích míst. Návštěvníci by uvítali 

více zpevněných parkovacích míst, neboť ve špičce jsou nuceni zaparkovat na 

nezpevněné části parkoviště, na které není položen asfalt, a zejména v zimních a 

deštivých dnech, se stává bahnivým a hůře sjízdným. Zásadním požadavkem ze strany 

návštěvníků je však bezpečnost na parkovišti. V dotazníku se objevilo hned několik 

požadavků na zavedení hlídaného parkoviště či kamerového systému, neboť zde došlo 

ke krádežím a odcizení věcí z automobilů. 

 Nejhůře dopadlo při hodnocení prostředí šaten. Podle odpovědí respondentů jsou 

šatny, zejména uličky mezi skříňkami, příliš malé a uvítali by tak jejich rozšíření. Další 

výtka směřuje především k čistotě šaten a sprch. Návštěvníci si nejvíce stěžovali na 

špinavou podlahu, hlavně od antuky a písku z beachvolejbalových hřišť. Ve sprchách 

jsou potom dle respondentů problémy s tlakem a teplotou vody, která kolísá v závislosti 

na počtu spuštěných sprch.  

Obrázek 15: Hodnocení zázemí a prostředí areálu 
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5.3.6 Procesy 

 S hodnocením spokojenosti personálu úzce souvisí i spokojenost zákazníků 

s procesy, probíhajícími v areálu. Nejčastěji přicházejí zákazníci do kontaktu 

s recepčními a obsluhou restaurace. Způsob při poskytování služby a doba čekání 

ovlivňují celkové hodnocení zákazníka. Právě na tyto procesy byla zaměřena jedna 

z otázek dotazníku. Respondenti ohodnotili způsob obsluhy a dobu čekání na recepci 

velmi uspokojujícím výsledkem. Procesy probíhající na recepci značně ulehčuje 

fungování rezervačního systému, který byl ohodnocen rovněž velice dobře. Někteří 

respondenti uvedli, že by uvítali možnost objednání jejich služby na více než dva týdny 

dopředu, jak je tomu v současné době. Jiné výtky k rezervačnímu systému nebyly 

zjištěny. V návrzích na zlepšení se objevil požadavek na zřízení tzv. čekací zóny 

v blízkosti recepce, kde by zákazníci mohli strávit čas, například při čekání na svou 

hodinu. V současné době je jediným takovým místem restaurace, která je v určitých 

časech zaplněna. Způsob obsluhy restaurace a doba obsluhy vyšla v dotazování nepatrně 

hůře, ovšem stále s hodnocením pod číslo 2. Některým dotazovaným nevyhovuje 

samoobslužný systém a někteří respondenti by zase uvítali obsluhu na venkovní terase. 

Naprostá většina návštěvníků je však s dobou a způsobem obsluhy spokojena. Veškeré 

hodnocení spokojenosti zákazníků s procesy v areálu znázorňuje následující graf. 

Obrázek 16: Spokojenost zákazníků s procesy 

 



61 

 

5.4 SWOT analýza 

Obrázek 17: SWOT analýza sportovního areálu Hamr – Braník 

SILNÉ STRÁNKY (Strenghts) SLABÉ STRÁNKY ( Weaknesses) 

 Poloha 

 Vysoká kvalita služeb 

 Možnost parkování 

 Restaurace 

 Velká kapacita kurtů 

 Stálá a loajální klientela 

 Moderní prostředí a vzhled 

 Profesionální trenérský tým 

 Dobrá pověst společnost 

 Kvalita sportovišť v zimě 

 Absence regeneračních a wellness 

služeb 

 Čistota v šatnách a sociálních 

prostorách 

 Nemožnost úhrady platební kartou 

 Cenová politika obchodu 

 Nedostatečná propagace výhod 

členství 

PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) HROZBY (Threats) 

 Vybudování přetlakové haly 

fotbalového hřiště 

 Poskytování regeneračních a wellness 

služeb 

 Rozšíření prostor šaten 

 Modernizace části parkovacích míst 

 Spolupráce se základními školami a 

školkami 

 Snížení kupní síly obyvatelstva 

 Zvyšování kapacit na úkor kvality 

 Záplavy 
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6 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ MARKETINGOVÉHO MIXU 

6.1 Produkt  

 Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že nejprovozovanějšími sporty 

v areálu jsou tenis a badminton. Naopak nejhůře v hodnocení obstál volejbal a nohejbal. 

Tyto dvě sportovní služby nevyužil z dotazovaných nikdo. V zimní sezóně navíc hřiště 

není kryto přetlakovou halou a není tak možné ho využívat. Je tedy k uvážení, zda je 

takovýto prostor pro areál přínosný či nikoliv. Hřiště se rozkládá na poměrně velké 

ploše, která by mohla být využívána jistě mnohem efektivněji, například jako zázemí 

pro beachvolejbalisty. Ti totiž dle respondentů přinášejí do hlavní budovy, především 

do šaten, velké množství písku z kurtů. Tento jev byl respondenty označen za nejvíce 

znepokojující, neboť výrazně ovlivňuje čistotu v šatnách a sprchách. Zároveň by 

výstavba takovýchto šaten výrazně ulehčila i pohyb v šatnách v hlavní budově, které 

respondenti hodnotí jako stísněné a malé, zejména potom prostor v uličkách mezi 

skříňkami. Výstavba takovýchto prostor jistě není krátkodobým a finančně nenáročným 

cílem, ale značná část návštěvníku by tuto změnu jistě ocenila. 

 Fotbal, další ze sportovních služeb, jež se stává v areálu stále více využívanou, 

omezuje fungování pouze v letní sezóně. Zakrytí fotbalového hřiště přetlakovou halou 

by umožnilo návštěvníkům využívat tuto sportovní službu po celý rok. Využívat ho 

navíc nemusejí pouze fotbalisté, hřiště by mohlo sloužit například jako prostor pro 

pohybové aktivity dětí z nedalekých základních škol. Po konzultaci s managementem je 

areál takovéto možnosti plně otevřen a ochoten základním školám prostory poskytnout. 

Tato změna by pomohla řešit i problémy s menším využitím prostor fotbalového hřiště 

během dopoledních hodin ve všední dny. 

 Respondenti byli ve výzkumu dotazováni, zda by uvítali další sportovní či 

doplňkové služby. 66% z nich by uvítalo zejména rozšíření o regenerační služby typu 

masáží, wellness a sauny, které v areálu zcela chybí. Obdobně se vyjádřili i trenéři a 

instruktoři. Realizace tohoto kroku je dlouhodobějšího charakteru, nicméně stojí za 

uvážení, neboť regenerace ke sportu patří a dle výsledků dotazování by jí značná část 

zákazníků uvítala. 

 Poslední doporučení se týká fungování obchodu v hlavní budově. Z výsledků 

vyplývá, že možnost nákupu sportovního vybavení využívá pouze polovina dotázaných, 
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a to především nákup sportovních doplňků a drobností. Většina dotazovaných potom 

uvedla, že cena zboží jim přijde spíše vysoká. Navrhuji proto zaměřit se především na 

prodej sportovních doplňků typu míčky, omotávky, výplety, a omezit prodej dražšího 

sportovního vybavení, které zákazníci nakupují levněji ve větších obchodech či po 

internetu. 

6.2 Cena 

 Dotazníkové šetření ukázalo, že respondenti hodnotí ceny sportovních služeb 

jako adekvátní a vzhledem k obsazenosti a kapacitě sportovišť není třeba zásadně měnit 

cenovou politiku firmy. Nejčastějším způsobem placení v areálu je hotovostí. Další část 

návštěvníků využívá platbu kreditem a nejméně z nich má předplatné. Navrhuji proto 

větší důraz na využívání právě předplatného, které areálu zajišťuje pravidelnou 

návštěvnost. Cenovým zvýhodněním permanentek na dopolední hodiny lze přesunout 

část zákazníků do méně využívaných časových pásem a odlehčit tak většinou 

naplněným odpoledním hodinám. 

 Podle výpovědí respondentů ohledně možností plateb, navrhuji rozšíření o 

platební karty. Tento požadavek se objevil ve výsledcích hned několikrát. Zákazníci by 

uvítali platbu kartou hlavně pro úhradu sportovních služeb, ale i nákupů v obchodě. 

V době bezkontaktních platebních karet, by tato změna znamenala i urychlení úhrad na 

recepci či v restauraci. 

 Ceny zboží v obchodě jsou podle respondentů spíše vysoké a z dotazování 

vyplývá, že nakupování v obchodě mnoho zákazníků nevyužívá. Sortiment, který 

obchod nabízí, lze totiž sehnat v internetových a sportovních obchodech za nižší cenu. 

Sortiment obchodu bych tudíž zaměřil především na menší a doplňkové zboží za nižší 

cenu, které je nakupováno nejčastěji. 

 Poslední návrh souvisí s problematikou členství v SK Hamr. Podle dotazníku je 

členem necelá polovina dotázaných. Zbytek členem není, nebo o členství vůbec neví. 

Navrhuji proto větší důraz na propagaci cenových výhod členství. Větší povědomí a 

informovanost o cenových výhodách, může přesvědčit potenciální zákazníky, kterým se 

cena zdá příliš vysoká, ke koupi sportovní služby. K výhodám členství v SK Hamr bych 

zároveň připojil i cenová zvýhodnění doplňkových služeb, především vyplétání raket, 

půjčovnu náčiní a obchod, neboť tato zvýhodnění by mohla zvýšit četnost jejich 

využívání zákazníky. 
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6.3 Distribuce  

 Díky ideální poloze areálu a jeho dispozičnímu řešení, nelze tento prvek 

marketingového mixu příliš vylepšovat. Areál je velice dobře dostupný, jak cestujícím 

městskou hromadnou dopravou, cyklistům, pěším, tak těm, kteří přijíždějí automobilem. 

Návrhem na vylepšení v této oblasti jsou lepší orientační ukazatele, odkazující na areál. 

Umístění většího billboardu či propagační tabule, zejména u vjezdu z ulice Modřanská, 

by jistě usnadnilo cestu nově příchozím zákazníkům a zároveň by plnilo funkci reklamy 

pro kolemjdoucí a řidiče. 

6.4 Propagace 

 Propagační činnosti v oblasti reklamy areál téměř nevyužívá, protože naprostá 

většina zákazníků se o areálu dozvídá prostřednictvím doporučení známých nebo 

kamarádů, pro areál tedy tou nejlepší možnou cestou. V oblasti reklamy tedy není třeba 

zásadních změn, snad jen v předchozí podkapitole 6.4.3 Distribuce, uvedená větší 

propagace areálu v jeho blízkosti. Pro častější využívání fotbalového hřiště by mohl 

areál využít spolupráci s Pražským svazem malého fotbalu, který jej využívá každou 

neděli pro pravidelné zápasy populární Hanspaulské ligy. Větší propagace areálu na 

stránkách PSMF, by mohla do areálu přinést novou klientelu. 

 Rovněž již zmíněná spolupráce se základními školami a školkami by mohla 

znamenat rozšíření řad zákazníků, zejména tedy dětí. Areál disponuje kvalitním 

zázemím a vyškoleným trenérským týmem, a proto navrhuji tvorbu propagačních 

materiálů, které by byly vyvěšeny na několika blízkých základních školách.  

 Výsledky dotazníku ukázali, že naprostá většina návštěvníků se informuje o 

novinkách a akcích konaných v areálu buď přímo v areálu, prostřednictvím 

informačních tabulí, nebo na internetu. Pro ještě větší povědomí o těchto akcích a 

novinkách u zákazníků navrhuji využití tzv. direkt mailingu. Tento způsob by 

umožňoval rozesílání e-mailů přímo těm zákazníkům, kteří by jeho fungování chtěli 

využívat. Veškeré informace by tak automaticky dostávali přímo do své e-mailové 

schránky a nemuseli by tyto informace vyhledávat sami.  
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6.5 Lidé 

 V dotazníkovém šetření respondenti hodnotili recepční, trenéry a obsluhu 

restaurace. Nejlepší hodnocení obdrželi recepční, s jejichž fungováním je naprostá 

většina zákazníků velice spokojena. Trenéři rovněž získali velice pozitivní hodnocení, 

které reflektuje snahu vedení areálu o co nejjednotnější a nejkvalitnější vedení celého 

trenérského týmu. Svůj podíl na tomto kladném hodnocení mají jistě pravidelné 

trenérské porady, kde jsou předkládány možnosti vylepšení či možnosti odstraňování 

problémů a nedostatků. V tomto směru se nedá personálu nic vytknout. Obsluha 

restaurace získala mírně horší hodnocení. Návštěvníci poukazovali především na kvalitu 

jídel a občasné nepříjemné chování obsluhy. Z hlediska respondentů i svého, proto 

navrhuji částečné zúžení nabídky jídel a používání kvalitnějších surovin.  

 Uklízeči a údržbáři sportovních ploch hodnoceni nebyli, ovšem z celkových 

výsledků vyplývá, že návštěvníci nejsou příliš spokojeni s čistotou, především v šatnách 

a sprchách. Zároveň si někteří stěžovali na špatnou kvalitu tenisových dvorců v zimní 

sezóně. Jako nápravné opatření je třeba častější kontrola. Navrhuji tedy častější úklid 

prostor šaten a sprch a především v zimních měsících větší důraz na úpravu tenisových 

kurtů, které jsou upravovány vždy ráno a poté jednou během dne. Během zimní sezóny 

tedy kurty potřebují úpravu alespoň 3x za den odborným pracovníkem, protože ne 

všichni návštěvníci po sobě kurt zanechají v takové podobě, v jaké byl. 

6.6 Materiální prostředí 

 V hodnocení celkového zázemí a prostředí areálu Hamr – Braník dopadly 

nejhůře prostory šaten a sprch. Zákazníci nejsou spokojeni s velikostí, především 

v uličkách šaten, a jejich celkovou čistotou. Nejvíce lidem vadí písek a antuka na 

podlaze šaten a sprch, kterou s sebou přinášejí hráči beachvolejbalu a tenisu. Jak bylo 

uvedeno výše, částečným řešením je častější úklid těchto prostor. Dalším návrhem pro 

vyřešení tohoto problému je zavedení tzv. čistících zón u každého východu z tenisového 

nebo beachvolejbalového kurtu, kde by si mohli hráči očistit svou sportovní obuv a 

nepřinášet tak do šaten nečistoty. Nákladnější řešení výstavby nových šaten či jejich 

rozšíření, by však řešilo i problémy s nedostatkem místa ve špičce. Potenciální prostory 

pro realizaci v areálu jsou, jednalo by se však o dlouhodobější projekt. 

 Přestože hodnocení parkoviště získalo vysoké hodnoty, vyskytly se poměrně 

zásadní připomínky ze strany respondentů. Tou nejzásadnější je nepochybně 
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bezpečnost, protože na parkovišti se několikrát objevily případy krádeží. Navrhuji proto 

zavedení variant kamerového systému na celé parkoviště nebo hlídání ostrahou, které by 

měly podobným případům zabránit. Dále navrhuji rozšíření parkovacích míst a 

modernizaci neopravené části parkoviště. Tato asfaltem nezpevněná část je v zimě ve 

špatném stavu a její oprava by umožnila rozšíření parkovacích kapacit v areálu. 

 Řešení prostor recepce a restaurace bylo ohodnoceno velice uspokojivě a není 

proto třeba zásadních změn či úprav. Jediné možné vylepšení, týkající se prostoru 

přízemí u šaten, je popsáno v následující podkapitole 6.4.7 Procesy. 

6.7 Procesy 

 Spokojenost zákazníků s procesy probíhajícími v areálu je podle dotazníkového 

šetření na vysoké úrovni. Způsob a doba obsluhy recepce funguje bezproblémově a není 

zapotřebí výrazných změn. Návrhem na urychlení úhrad za služby, jak již bylo uvedeno 

výše, je možnost platby klasickou platební kartou. Tento krok by napomohl ještě větší 

časové úspoře na recepci. Návrhy na vylepšení, týkající se restaurace a parkoviště již 

byly popsány v předchozích podkapitolách. Vylepšení, navrhované samotnými 

zákazníky, se týká vytvoření čekacího prostoru v přízemí hlavní budovy. V případě, že 

klient čeká na svou hodinu, může využít prostor restaurace nebo venkovních laviček. 

Možnou změnou je zmenšení prostoru obchodu, který dle dotazování není plně 

využíván, a vytvoření několika míst v prostoru před šatnami, kde by návštěvníci mohli 

trávit chvíle při čekání na svou hodinu.  
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7 DISKUSE 

 Marketingový výzkum probíhal formou písemného dotazování, ovšem po celou 

dobu jsem byl respondentům k dispozici pro případ, že by se objevily určité nejasnosti 

při vyplňování, které by mohly ovlivnit výsledky dotazování. Dotazník byl konstruován 

podle předepsaných pravidel, kdy byl nejprve určen seznam informací, které má přinést, 

poté byla zvolena metoda dotazování a konečně samotná tvorba otázek v určité logické 

návaznosti. Nedílnou součástí procesu tvorby dotazníku je pilotáž. Dotazník byl ještě 

před samotným rozdáváním respondentům vyplněn několika osobami, navštěvujícími 

areál Hamr – Braník, aby se předešlo případným nesrozumitelným otázkám či 

nesrovnalostem. Posléze byly provedeny drobné úpravy a dotazník distribuován 

respondentům. Sběr dat probíhal během několika dní v srpnu v různých denních časech, 

především proto, aby výzkum pokryl co nejvíce různých respondentů. Respondenti byli 

vybíráni náhodně, ovšem za podmínky, že navštěvují areál po určitou dobu. Tento krok 

umožnil větší vypovídací hodnotu výsledků, neboť oslovování například 

kolemjdoucích, kteří areál nenavštěvují, by mohlo celkovou povahu výsledných dat 

zkreslit.  

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 112 respondentů. Pro potřeby tohoto 

výzkumu se jedná o počet dostačující, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že areál 

navštěvuje obrovské množství lidí, by bylo pro detailnější analýzu a vyšší vypovídací 

hodnotu zapotřebí rozsáhlejšího vzorku respondentů. Zároveň je třeba brát v úvahu, že 

klientela v zimní a letní sezóně se mírně liší. Například využívání florbalového hřiště 

v zimním období je daleko intenzivnější než v létě. Pro úplnou analýzu a obsažení 

veškeré klientely areálu by tedy byl vhodnější celoroční výzkum. Marketingový 

výzkum obsažený v této práci však může být kvalitním zhodnocením aktuální situace ze 

strany zákazníků a navržené úpravy podkladem pro vylepšení poskytovaných služeb.  

 Určitou výhodou pro celkový výzkum je fakt, že areál Hamr –Braník navštěvuji 

již několikátým rokem a mohu tedy hodnotit jeho celkový vývoj. Výsledky 

dotazníkového šetření jsem tak mohl konfrontovat s vlastními zkušenostmi a doplnit je 

o konkrétní návrhy řešení. 

 Mírnou komplikaci při psaní této bakalářské práce způsobily červnové záplavy, 

které postihly nejen areál Hamr v Braníku, ale i v Záběhlicích. V jejich důsledku byla 

společnost Hamr – Sport a.s. nucena vynaložit značné finanční prostředky na opravu a 
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rekonstrukci poničených ploch a zázemí. Některé návrhy na zlepšení, obsažené v této 

práci, proto nemohou být uskutečněny v krátkodobém horizontu, neboť vynaložené 

finance na obnovu po povodních, významně zasáhly do celkového rozpočtu. Tyto 

návrhy nicméně mohou posloužit jako podklady pro budoucí realizaci a zároveň 

vyjadřují přání zákazníků, kteří by tyto změny uvítali. 
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8 ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce byla analýza stávajícího marketingového mixu 

sportovního areálu Hamr – Braník a s pomocí marketingového výzkumu navržení 

případných vylepšení v této oblasti, která by znamenala větší spokojenost ze strany 

návštěvníků.  

 Teoretická část nahlíží na zpracované téma z odborného hlediska a definuje 

základní pojmy z oblasti marketingu, především tedy marketingového mixu služeb. 

 Metodologická část popisuje problematiku marketingového výzkumu a situační 

analýzy, včetně jejich konkrétní aplikace na zvolené téma. Pro potřeby této bakalářské 

práce byla zvolena metoda kvantitativního dotazování. Jako nástroj byl vytvořen 

písemný dotazník, který byl rozdán počtu 112 respondentů. Výsledky dotazníkového 

šetření byly poté na základě jejich analýzy graficky znázorněny a popsány v analytické 

části práce. 

 Z celkového hlediska a výsledků provedené analýzy lze konstatovat, že 

marketingový mix sportovního areálu Hamr – Braník je nastaven správně a není třeba 

výrazných zásahů. Návštěvníci jsou s naprostou většinou poskytovaných služeb 

spokojeni, což se projevilo i v jejich hodnocení. Na základě výsledků dotazníkového 

šetření, pozorování, rozhovorů s vedením a vlastních zkušeností, však bylo navrženo 

několik konkrétních úprav, které mají přispět ke zdokonalení stávajícího 

marketingového mixu areálu, a tím i větší spokojenosti zákazníků. Respondenti měli 

největší výhrady k čistotě a kapacitě prostor šaten a sprch. Proto byly navrženy kroky 

v podobě častějšího úklidu těchto prostor, nebo poněkud finančně náročnější varianta, 

kterou je jejich celkové rozšíření. Dále je zapotřebí klást větší důraz na úpravu 

tenisových kurtů, zejména v zimní sezóně, neboť tato výtka se ze strany respondentů 

často opakovala. S ostatními sportovními službami jsou zákazníci velice spokojeni a 

výraznější změny nejsou nutné. Výrazným krokem pro zlepšení a větší spokojenost 

zákazníků je realizace kamerového systému na parkovišti, kde v minulosti došlo 

k několika krádežím. Návrhem finančně náročným a uskutečnitelným v dlouhodobém 

horizontu, je poskytování vybraných regeneračních a wellness služeb, které by ale, dle 

výsledků dotazování, velká část respondentů uvítala jako výrazné zkvalitnění služeb. 

 Na závěr bych chtěl poznamenat, že ne všechny navrhované změny jsou 

krátkodobě uskutečnitelné, zejména kvůli úbytku finančních prostředků, které byly 
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vynaloženy na opravy následků červnových povodní, jež zasáhly areál ve značném 

rozsahu. Práce ovšem obsahuje i celou řadu finančně méně náročných a rychle 

uskutečnitelných návrhů na zlepšení, které zvýší spokojenost zákazníků a kvalitu 

poskytovaných služeb. Dlouhodobější návrhy mohou představovat podklady pro jejich 

možnou budoucí realizaci. 
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Příloha 3: Dotazník 

Dotazník na spokojenost zákazníků a kvalitu služeb sportovního areálu HAMR – Braník 

Vážení návštěvníci sportovního areálu HAMR – Braník, 

jsem studentem 3. ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově a rád bych Vás tímto 

požádal o vyplnění následujícího dotazníku, který je stěžejním prvkem mé bakalářské práce. Dotazník 

zjišťuje spokojenost Vás, zákazníků sportovního areálu Hamr v Braníku, s nabízenými službami, jejich 

kvalitou a celkovým prostředím a atmosférou areálu. Následné vyhodnocení pomůže nejen mé osobě při 

tvorbě bakalářské práce, ale také bude sloužit jako podklad pro návrhy na zlepšení tak, abyste se v areálu 

cítili jako zákaznici ještě lépe. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 5 – 10 minut a 

všechny údaje jsou zcela anonymní. Všechny své odpovědi kroužkujte, v případě, že budete požádáni o 

zdůvodnění, vpisujte celý text. Předem Vám velice děkuji za spolupráci.  

Jan Hejda 

 Jak jste spokojeni s nabízenými službami v areálu Hamr – Braník a co byste u nich 

případně vylepšili? (Známkujte jako ve škole, 1 - nejlepší, 5 – nejhorší) 

 

a) Sportovní služby 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Uveďte prosím, jakou sportovní službu využíváte:………………………………………. 

Navrhuji toto zlepšení: …………………………………………………………………… 

b) Restaurace 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Navrhuji toto zlepšení: …………………………………………………………………… 

c) Obchod 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Navrhuji toto zlepšení: …………………………………………………………………… 

d) Vyplétání raket 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Navrhuji toto zlepšení: …………………………………………………………………… 

e) Půjčovna náčiní 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Navrhuji toto zlepšení: …………………………………………………………………… 



V 

 

 Postrádáte v areálu Hamr – Braník nějakou sportovní či doplňkovou službu (např. 

skupinová cvičení, regenerační služby atd.)? V případě, že ano, uveďte prosím jakou. 

a) Ano 

 Uvítal/-la bych tuto službu:……………………………………………………………… 

b) Ne 

 

 

 Jakým způsobem platíte za služby poskytované v areálu a uvítal/-la byste jiné 

možnosti placení? 

a) Hotově 

b) Kreditem 

c) Mám předplatné 

Uvítal/-la bych jinou možnost platby:……………………………………………………… 

 Jak hodnotíte cenu jednotlivých nabízených služeb? Pokud zvolíte možnost vysoká, 

prosím zdůvodněte.  

 

a) Sportovní služby Nízká Normální Vysoká Nemohu posoudit 

 

Uveďte prosím, jakou sportovní službu 

využíváte:…………………………………………………………… 

Zdůvodnění:……………………………………………………………………………………………

……… 

 

b) Zboží v obchodě Nízká Normální Vysoká Nemohu posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

c) Restaurace Nízká Normální Vysoká Nemohu posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

d) Půjčovna náčiní Nízká Normální Vysoká Nemohu posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

e) Vyplétání raket Nízká Normální Vysoká Nemohu posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

 

 



VI 

 

 Jste členem SK Hamr a využíváte tak cenová zvýhodnění plynoucí z tohoto členství? 

Popř. jaké další benefity byste jako člen SK Hamr uvítal/-la? 

 

a) Jsem členem SK Hamr 

Uvítal/-la bych tyto další výhody:………………………………………………………… 

b) Nejsem členem SK Hamr 

 

 Jak jste se o sportovním areálu Hamr – Braník dozvěděl/-la? 

a) Z internetu (webové stránky, sociální sítě) 

b) Doporučení známých 

c) Z tištěné reklamy 

d) Jinak (uveďte prosím jak):……………………………………………………………… 

 

 Jak nejčastěji získáváte informace o novinkách a akcích konajících se v areálu? 

a) Z internetu (webové stránky, sociální sitě) 

b) Přímo v areálu (recepce, nástěnky) 

c) Nezajímám se 

 

 Jak jste spokojeni s chováním a přístupem personálu? (Známkujte jako ve škole, 1 - nejlepší, 

5 – nejhorší) Pokud nejste spokojeni, prosím zdůvodněte. 

 

a) Recepční 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

a) Trenéři 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

a) Obsluha restaurace 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

 Jak jste spokojeni s: 

(Známkujte jako ve škole, 1 - nejlepší, 5 – nejhorší) 

 

a) Způsob obsluhy recepce 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

b) Doba obsluhy na recepci 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 
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Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

c) Fungování rezervačního systému 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

d) Způsob obsluhy restaurace 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

e) Doba obsluhy v restauraci 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Zdůvodnění:…………………………………………………………………………...... 

 Jaké jsou podle Vás největší přednosti sportovního areálu Hamr – Braník? (Můžete vybrat 

více odpovědí) 

a) Poloha 

b) Kvalita služeb 

c) Možnost parkování 

d) Ceny 

e) Restaurace 

f) Jiné (uveďte prosím jaké):………………………………………………………….. 

 

 

 Má naopak areál nějaké slabiny či nedostatky, které byste rádi zlepšili? (Uveďte prosím) 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………............... 

 

 Jak hodnotíte zázemí a prostředí areálu Hamr – Braník? Uveďte prosím, jaká případná 

zlepšení byste uvítali? (Známkujte jako ve škole, 1 - nejlepší, 5 – nejhorší) 

 

a) Kvalita sportovních ploch 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Uvítal/-la bych:…………………………………………………………………………...... 

a) Šatny 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Uvítal/-la bych:…………………………………………………………………………...... 

a) Interiér přízemí a recepce 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Uvítal/-la bych:…………………………………………………………………………...... 
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a) Interiér restaurace 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Uvítal/-la bych:…………………………………………………………………………...... 

a) Parkoviště 1 2 3 4 5 Nemohu 

posoudit 

Uvítal/-la bych:…………………………………………………………………………...... 

 

 Jak často navštěvujete areál Hamr – Braník? 

a) 3x týdně a více 

b) 1 - 2x týdně  

c) 1x za 14 dní 

d) Méně než 1x za 14 dní 

 

 Kde bydlíte? (Uveďte prosím číslo Vaší městské části) 

a) Praha -….................. 

b) Jiné:………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


