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ABSTRAKT 

Název:   Marketingový plán fitness centra Alegría. 

Cíle: Cílem bakalářské práce je vytvořit marketingový plán, který do 

budoucna poslouží jako reálný návod k zavedení nového fitness centra. 

A dále na základě provedeného výzkumu zjistit, jaké jsou základní 

potřeby návštěvníků fitness center a která z uvedených konkurencí 

představuje největší hrozbu.  

Metody: Pro získání primárních dat byla použita metoda písemného dotazování, 

která zkoumala základní potřeby zákazníků fitness center v Táboře. 

Analýza konkurence byla provedena pomocí scoring modelu a následně 

byla vyhodnocena jednotlivá kritéria.  

Výsledky: Výzkum pomocí písemného dotazování přinesl jednak odpovědi na to, 

kdy klienti navštěvují fitness centra nejčastěji, jaký způsob platby 

preferují a jak se do fitness center dopravují, ale také odpovědi na to, 

jakých služeb využívají nejvíce a z jakého důvodu fitness centra 

navštěvují. 

 Analýza konkurence ukázala, že největší hrozbu pro Fitness centrum 

Alegría znamená Fitness Tábor, a to díky své dostupnosti, parkovacím 

možnostem a kvalitě vybavení. Následuje OK Fit Studio s velkým 

výběrem poskytovaných služeb. 

Klíčová slova: služby, marketingový mix služeb, marketingový plán, strategie, SWOT 

analýza, konkurence 

  



ABSTARCT 

Title:  The marketing plan for fitness centre Alegria. 

Objectives: The aim of this bachelor work is creating the marketing plan for the 

new fitness centre. It will also serve as a real plan for foundation of the 

fitness centre. The next aim is fading out via the research, which are the 

basic needs of fitness centre visitors and what could be the biggest 

threat of concurrency fitness centres. 

Methods: For getting the basic data was used the method of writing questionnaire, 

which found out the basic needs of fitness centre visitors in Tábor. The 

analysis of concurrency was carried out by scoring model and then the 

single criteria were evaluated. 

Results: The research via writing questionnaire answered these questions: 

 When do the clients visit the fitness centre the most often, 

 Which way of payment do they prefer, 

 How do they come to the fitness centre, 

 Which services do they use the most often, 

 Why do they visit the fitness centre. 

The analysis of concurrency showed, that the biggest threat for fitness 

centre Alegria is The Fitness Tábor, thanks to its availability,  

car parking possibilities and the quality of equipment. The next on is  

OK Fit Studio with the big choice of offered services. 

Key words:  services, marketing mix of services, marketing plan, strategy,  

SWOT analysis, concurrency 
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1 ÚVOD 

V posledních letech se stává zdravý životní styl nedílnou součástí široké populace. Lidé 

utíkají za sportem hned z několika důvodů. Jednak zapomínají na problémy každodenního 

života, rozvíjejí svou fyzickou zdatnost, udržují si své zdraví jak po fyzické tak i po psychické 

stránce, nebo prostřednictvím sportu hledají a získávají nové přátele. Je zde však ještě velká 

část populace, která, přesto že by to vyžadoval jejich zdravotní stav, se vyhýbá sportovním 

aktivitám obloukem. Bohužel s tím je spojen problém obezity, který je v dnešní době čím dál 

tím víc viditelný u dětí školního věku. Velkou roli v tomto případě hrají rodiče, kteří v dnešní 

hektické době nemají na děti moc času, a tak jsou spokojeni, když se jejich ratolesti zabaví  

u počítačů. Obliba fitness center ale přesto roste a záleží jen na tom, které zařízení si vybrat. 

Dalo by se říct, že roste celkově zájem o sport jako takový. Stále častěji se setkáváme 

se zájemci outdoorových sportů. Většina těchto typů sportů bývá sezonních, a proto musí 

sportovci vyplnit čas mezi těmito obdobími sportovní přípravou, kterou mnohdy provozují ve 

fitness centrech. 

Jelikož je hospodářství České republiky tržně orientované, funguje zde poměrně velká 

konkurenční síla. Ani v oblasti sportu tomu není jinak. A právě v tuto chvíli vstupuje do 

popředí propagace. Jednotlivá centra většinou nabízejí velmi podobné aktivity, a pak už jen 

záleží na tom, kdo dokáže potenciální zákazníky oslovit progresivněji a zaujmout je natolik, 

že si vyberou právě to dané fitness centrum. Propagace je většinou velmi nákladná, a tak je 

jasné, že majitelé, kteří disponují většími finančními prostředky, si mohou dovolit propagaci 

nákladnější a poměrně rozsáhlejší.  

Vejít na trh s úplně novým fitness centrem je poměrně složitý krok, který s sebou nese jednak 

analýzu stávající a hlavně zaběhlé konkurence, ale také analýzu preferencí potenciálních 

zákazníků. Vždyť právě zákazníci s sebou přinášejí peníze a platí za nabízené služby, a pokud 

jim tyto služby nebudou vyhovovat, odeberou se za konkurencí. Tím přichází fitness centrum 

o zisk a bude docházet k situaci, že budou vynakládány horentní sumy jen proto, aby byl 

udržen chod něčeho, o co není zájem.  

Proto se tento marketingový plán zaměřuje na služby, které v dané lokalitě nejsou. Tyto 

služby jsou atraktivní, moderní a pro mnohé zákazníky by mohly být velmi zajímavé. 

Dohromady s příjemným prostředím by měly vytvořit místo, kam se budou klienti vždy rádi  

a pravidelně vracet.  
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2 CÍLE A ÚKOLY 

Hlavním cílem mé práce je vytvořit kvalitní marketingový plán, který bude v budoucnu reálně 

použit. Mým úkolem je vytvořit návrh takového centra, které efektivně propojí různé druhy 

sportů, a tudíž nabídne služby ke komplexnímu rozvoji tělesné kondice. 

Dílčí úkoly:  

 Představení projektu, které zahrnuje objasnění názvu, výběr loga a stručnou 

charakteristiku vzniku. 

 Dotazník, jenž je zaměřen na zákazníky fitness center, jejich potřeby a preference. 

 SWOT analýza, která je zpracována pro fitness centrum Alegría 

 Analýza konkurence fitness center ve městě Tábor. Konkrétně sestavení scoring 

modelu a jeho následné vyhodnocení. 

 Vypracování marketingového mixu služeb pro fitness centrum Alegría. 

 Předběžné vypracování rozpočtu, který bude vynaložen na uvedení centra do provozu 

a následné udržovaní chodu centra. 

 

  



11 

 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Sport, sportovní produkt, sportovní průmysl 

Protože naším cílem je vybudovat kvalitní sportovní centrum, kde bude nabízeno několik 

různých aktivit, pokládám za důležité objasnit pojem sport, sportovní produkt a sportovní 

průmysl. 

Rada Evropy [13] vysvětluje pojem sport jako „veškeré formy tělesné aktivity, které, 

provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické 

kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na 

všech úrovních.“  

Pod pojmem sport si každý z nás vybaví něco jiného. Pro někoho je to nekončící dřina, která 

nás posouvá k vysněným cílům, pro jiné je to zábava. Někdo jiný sportuje, protože to 

vyžaduje jeho zdravotní stav, jiní hledají nové přátele. Ať se zeptáme kohokoliv, každý si 

představí svou ideu, která pro něj naplňuje pojem sport.    

„Za sportovní produkt lze považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené 

k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ 

[6, str. 116]   

Sportovním produktem tedy muže být obuv, oblečení, různé náčiní a stroje, ale také si 

musíme pod pojmem sportovní produkt představit hodinu aerobiku, návštěvu posilovny nebo 

například skipas v lyžařském areálu současně s využitím veškerých služeb. 

Pitts a Stotlar [25] tvrdí, že „sportovní průmysl je trh, na kterém produkty nabízené 

zákazníkům představují sport, fitness, orientované na rekreaci nebo výkon a dále to mohou 

být činnosti, zboží, služby, lidé, místa nebo myšlenky.“  

3.2 Marketing sportu 

V dnešní době plné konkurence je otázka marketingu sportu velmi často řešeným tématem. 

Firmy mezi sebou soupeří a prostřednictvím marketingového mixu se snaží odlišit, 

vyzdvihnout právě svůj produkt či službu a upozornit na sebe jakýmkoliv způsobem. 

Nejčastěji se dnes setkáváme s propagací sportovních výrobků a produktů, které jsou mnohdy 

již zvýhodněné nebo znevýhodněné svou značkou. Nejen že zde hraje roli snaha firmy 

propagovat svůj produkt, ale také sympatie zákazníka se značkou a ochota zákazníka si daný 

produkt pořídit. Propagace sportovních služeb je o něco náročnější. Je to ovlivněno 
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nemožností službu uchopit či si ji odnést domů. Z toho důvodu by mělo být snahou každé 

firmy poskytovat kvalitní služby a snažit se určitým způsobem odlišit od konkurence.   

Pitts a Stotlar [25] definují marketing sportu jako „proces navrhování a zdokonalování 

činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se 

uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“  

3.3 Marketing služeb 

„Marketing služeb vychází z nehmotného charakteru služeb. Mezi jeho hlavní specifikace 

patří zejména bezprostřední kontakt mezi dodavatelem služeb a uživatelem. Zákazník musí být 

o jejich kvalitě předem přesvědčen, aby byl ochoten danou službu objednat. Důležitou úlohu 

proto mohou sehrát pozitivní reference. Stanovení ceny služeb je dalším specifikem. 

Nákladovanou cenu je u většiny služeb nemožné stanovit, a proto jsou způsoby stanovení cen 

velmi různorodé a záleží na typu služeb. U přepravních služeb je přepravné stanoveno tarify 

nebo dohodou. U konzultantských služeb může být cena stanovena podle počtu hodin, atp. 

Distribuční kanály jsou velmi přímé a komunikační politika se opět musí přizpůsobit 

nehmotnému charakteru služeb a tudíž jeho obtížnějšímu ztvárnění.“ [5, str. 31] 

Poskytování služeb je velice složitý a náročný postup. Jak si ukážeme v následujících řádcích, 

je prakticky nemožné, aby byla tatáž služba poskytnuta dvakrát naprosto identicky. Tento fakt 

je ovlivňován mnoha aspekty.  

3.3.1 Služby  

Podle Kotlera a Armstronga [15] je služba jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana 

může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. 

Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem.  

Základními vlastnostmi služeb je jejich: 

1. nehmotnost, 

2. nedělitelnost, 

3. pomíjivost, 

4. proměnlivost, 

5. absence vlastnictví. 

Je tedy jasné, že službu nelze uchopit, nelze si na ni sáhnout. Pokud se rozhodneme, že službu 

využijeme, musíme ji využít celou a ne pouze její část. Služba trvá jen určitou dobu. Pokud 
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budeme například na hodině aerobiku, která trvá 60 minut, musíme po skončení lekce opustit 

tělocvičnu a uvolnit místo dalším. Proměnlivost služby znamená, že nikdy nebude poskytnuta 

naprosto totožně, jako již poskytnuta byla. Závisí to nejen na podmínkách například 

v tělocvičně – jednou tam může být zima, podruhé zase horko, ale i na náladě poskytovatele 

služeb – někdy je na vás recepční milá, jindy z ní máte pocit opačný. Samozřejmě hraje roli  

i vaše nálada a momentální rozpoložení. Co se týká absence vlastnictví, je zřejmé, že si službu 

nelze odnést domů. 

3.4 Marketingový mix služeb 

Nejprve je potřeba vyjít ze základního marketingového mixu. Stručný výkladový slovník 

managementu [5, str. 26] ho charakterizuje následovně: „Marketing mix je soubor nástrojů, 

které má podnik k dispozici k ovlivnění chování svých spotřebitelů a k dosažení cílů, které si 

stanovil. Skládá se z tzv. 4P (podle americké terminologie Product, Price, Place, Promotion), 

tj. z výrobkové politiky, cenové politiky, distribuční politiky a komunikační politiky. Celý 

soubor je nutné chápat komplexně a všechna 4P musejí být sladěna.“  

Marketingový mix služeb zahrnuje kromě základních 4P ještě 3P. Jedná se tedy  

o marketingový mix 7P. 

Konkrétněji jde o: 

1. product (produkt), 

2. price (cena), 

3. place (distribuce), 

4. promotion (marketingová komunikace), 

5. physical evidence (materiální prostředí), 

6. people (lidé), 

7. processes (procesy). 

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový manažer utváří 

vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může marketingový manažer 

namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží stejnému cíli: uspokojit potřeby 

zákazníků a přinést organizaci zisk.“ [33, str. 26] 

Foret [7] charakterizuje marketingový mix jako nejdůležitější nástroj marketingového řízení. 

Organizace jej využívá k dosažení svých marketingových cílů, sestavuje jej podle svých 
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možností a může ho poměrně snadno měnit. Marketingový mix zahrnuje vše podstatné, s čím 

se firma obrací na trh, na zákazníky, vše, co rozhoduje o jejím úspěchu na trhu.   

Marketingový mix je tedy nedílnou součástí marketingového plánu. Kvalitně zpracovaný 

marketingový mix umožňuje snadnější orientaci v prostředí, do kterého se snažíme vstoupit 

s novým nápadem či produktem. Zjednodušeně lze říci, že díky němu lze identifikovat co, jak 

a pro koho vyrábět. 

3.4.1 Produkt  

Nebo také služba je prakticky vše, co je na trhu nabízeno. Produkt nemusí být pouze hmotný 

výrobek, lze jím označit služby, osoby, nápady, myšlenky, kulturní výtvory a mnoho dalších 

hmotných i nehmotných věcí. 

S produktem vystupujeme na trh a snažíme se jím upoutat pozornost ostatních.  Následně ho 

můžeme směnit či prodat.  

Podle Korába a Mihaliska [14] se v rámci produktu nebo služby vyskytují další proměnné 

veličiny, které se musí promítnout do marketingového plánu. Jde například o balení, značku, 

vzhled výrobku, jeho design (tvar, barva, atd.). Každý z těchto prvků může výrobek nebo 

službu odlišovat od konkurence. V této souvislosti je vhodné zmínit pojmy „jádro produktu“, 

„vlastní produkt“ a „rozšířený produkt“.  
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Poprodejní 

servis 

Obr. 3.1 Koncepce rozšířeného produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koráb, Mihalisko [14, str. 41] 

Jádro představuje hlavní užitek a základní motivaci kupujícího.  

Lidé si ale spíše než jádro uvědomují vlastní produkt, kde sledují především značkový název 

produktu, jak dobře je tento produkt vyroben, jak tento produkt vypadá (tento aspekt může být 

u některých kupujících rozhodující a dobře zvolený design může přispět ke konkurenční 

výhodě na trhu), k čemu je produkt dobrý a co vše umí.  

Rozšířený produkt je taková přidaná hodnota, jakýsi nadstandard, kterým působíme na 

zákazníky. Jde o služby, které jsou spojené se zakoupením produktu. Jedná se v první řadě  

o dopravu, instalaci produktu, opravy a údržbu. V druhé řadě zahrnuje rozšířený produkt 

rovněž záruky, úvěrové služby a platební podmínky. V současné době plné konkurence 

schopných firem je to právě rozšířený produkt, který bývá rozhodujícím faktorem, který může 

potenciální zákazníky buď přilákat, nebo naopak využijí lepších služeb konkurence.  
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3.4.2 Cena  

„Cenová politika podniku zahrnuje všechna rozhodnutí, na trh zaměřené kroky, které se 

promítají do stanovení ceny produktu. Zákazník musí být s účtovanou cenou spokojen a tato 

cena by zároveň měla přinášet podniku zisk.“ [11] 

Stanovení cen je jeden z nejsložitějších problémů, který musí podnik řešit. Výše ceny je 

ovlivněna hned několika faktory: 

1. kvalitou výrobku či služby,  

2. režijními výdaji, 

3. poptávkou po výrobku. 

Cena je v rámci marketingového mixu jediný prvek, který přináší podniku zisk. Všechny 

ostatní prvky mixu znamenají pro podnik výdaje. Proto je velmi důležité, aby byla stanovení 

cen věnována velká pozornost.  

„Výše ceny sama o sobě není dobrá, nebo špatná. Spíše jde o to, že v případě konkrétního 

zákazníka se může pro něj stát dostupnou nebo naopak nedostupnou.“ [7] 

Cena je velmi flexibilní a lze s ní operativně pracovat, ať už snižovat či zvyšovat. Proto by se 

podnik neměl uchýlit k jednotné stabilní ceně, ale naopak by se měl naučit jak s cenou 

nakládat. Tzn. upravovat ji například dle aktuální poptávky po produktu či službě nebo ji 

upravovat dle aktuálních nákladů na výrobu či pořízení.  Bohužel při tvorbě cen dochází stále 

častěji k jevu, že firmy sledují pouze své výrobní a provozní náklady a nestačí tak včas  

a pružně reagovat na změny, ke kterým dochází na samotném trhu. K tomu dochází z jednoho 

prostého důvodu a to, že je pro firmy daleko snazší spočítat své náklady než bedlivě sledovat 

a předpokládat reakce trhu.  

Foret [7] uvádí pět základních způsobů stanovení ceny: 

1. Cena založená na nákladech (nákladově orientovaná cena) – bohužel je jedním 

z nejběžnějších a nejčastěji používaných způsobů stanovení ceny. Pomocí 

kalkulačních postupů vyčísluje náklady na výrobu a distribuci produktu. Jedním 

z hlavních důvodů pro používání těchto postupů je jejich jednoduchost a relativně 

snadná dostupnost podkladových údajů pro její výpočet. 
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2. Cena na základě poptávky (poptávkově orientovaná cena) – vychází z odhadu objemu 

prodeje v závislosti na různé výše ceny a zejména z toho, jaký vliv bude mít změna 

ceny na velikost poptávky.  

3. Cena na základě cen konkurence (konkurenčně orientovaná cena) – pokud má firma 

srovnatelné produkty jako konkurence, může uvažovat také o srovnatelné ceně. Tento 

způsob se užívá zejména při vstupu na nové zahraniční trhy. 

4. Cena podle marketingových cílů firmy, podle toho, čeho chce na trhu dosáhnout, co 

chce získat.  Pokud chce podnik maximalizovat objem prodeje a podíl na trhu, bude 

spíše nastavovat nižší, všeobecně akceptovatelnou hladinu. Chce-li však především 

maximalizovat zisk, bude mít naopak ceny co nejvyšší. Dalším cílem může být 

likvidace konkurence. V tomto případě vyvolá nízká cena tzv. cenovou válku. Pokud 

je cílem posílení image firmy a jejich produktů, bude její prestiž vyjadřovat i vysoká, 

prestižní cena.  

5. Cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem se opírá o znalost hodnoty, kterou 

zákazník připisuje produktu. Obvykle se zde využívá výsledků marketingového 

výzkumu. Cenu stanovujeme tak, aby maximálně odpovídala výši hodnoty, jakou 

produkt pro zákazníka představuje. Tímto způsobem bychom měli dosáhnout 

především spokojenosti zákazníka.  

S cenou úzce souvisí hodnota, která zjednodušeně řečeno udává to, co nabídka znamená pro 

zákazníka. Hodnotu nelze vztáhnout pouze na produkt, ale musí být do ní zahrnuto 

individuální vnímání jednotlivých zákazníků, které je ovlivněno dalšími prvky 

marketingového mixu a tedy i cenou. Zákazníci jsou různorodí a i jejich preference se liší. 

Proto jedni upřednostňují maximální hodnotu, jiní hodnotu střední a někteří se spokojí 

s hodnotou nízkou.  

Obr. 3.2 Vztah mezi cenou a hodnotou 

  Hodnota   

  vysoká střední nízká 

Cena vysoká A C C 

 střední B A C 

 nízká B B A 

Zdroj: Foret [7, str. 112] 
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Foret [7] vymezuje v podstatě tři základní strategie – označené písmeny A, B a C:  

1. strategie A znamená přiměřený vztah mezi cenou a hodnotou, 

2. strategie B nabízí zákazníkovi příznivější poměr mezi cenou a hodnotou, 

3. strategie C představuje pro zákazníka nepříznivý poměr mezi cenou a hodnotou. 

Z obrázku lze snadno vyčíst, že u strategie A odpovídá vysoká hodnota produktu vysoké ceně, 

střední hodnota střední ceně a nízká hodnota ceně nízké. Je zde tedy patrný výše zmiňovaný 

přiměřený vztah mezi cenou a hodnotou. 

U strategie B jsou nabízeny produkty pouze s vysokou a střední hodnotou, přičemž za 

produkty s vysokou hodnotou se požaduje střední nebo dokonce nízká cena a za produkty se 

střední hodnotou se požaduje cena nízká. Tento typ strategie je velmi příznivý pro zákazníky, 

tudíž zároveň povede k většímu konkurenčnímu boji. 

Strategii C charakterizují produkty se střední a nízkou hodnotou. Produkty se střední 

hodnotou jsou vázány vysokou cenou a produkty s hodnotou nízkou jsou vázány cenou 

střední a vysokou. Na rozdíl od strategie B, která je orientována na zákazníka, je strategie C 

orientována na prodejce. Ani pro ně ale není příliš příznivá, protože z této strategie může 

vytěžit nejvíce konkurence, která se bude snažit přetáhnout nespokojené zákazníky.  

3.4.3 Distribuce   

„Distribuční politika představuje komplex opatření, která na sebe navazují a prolínají se. 

Zahrnuje všechny operace (výměnné toky – exchange flows) nezbytné pro přemístění zboží od 

výrobce na místo vybrané spotřebitelem nebo uživatelem nebo na místo, kde si je mohou 

potenciální zákazníci snadno koupit. Jedná se o fyzické přemisťování produktů (přepravu, 

skladování, řízení zásob), změnu vlastnických vztahů, nehmotné procesy (informační toky, 

platby, reklamu, podporu prodeje, atd.)“ [10] 

Distribuce je nejméně flexibilní nástroj marketingového mixu. Jde o to, jakým způsobem 

zpřístupní podnik zboží zákazníkovi jinými slovy, jak přemístí produkt z místa jeho vzniku do 

místa jeho spotřeby.   

Foret [7] dělí proces distribuce do následujících tří kroků: 

1. Fyzická distribuce, jež zahrnuje přepravu zboží, jeho skladování a řízení zásob 

takovým způsobem, aby prodejci byli schopni vždy uspokojit požadavky poptávky. 
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2. Změna vlastnických vztahů, kdy směna umožňuje kupujícím užívat předměty nebo 

služby, které potřebují nebo chtějí mít. 

3. Doprovodné a podpůrné činnosti, k nimž patří například organizace marketingového 

výzkumu, zajišťování propagace zboží, poradenská činnost, poskytování úvěrů, 

pojišťování přepravovaných produktů, atd. 

Dále vymezuje tři skupiny subjektů, které tvoří distribuční síť: 

1. výrobci, 

2. distributoři, 

3. podpůrné organizace.  

Distribuci lze také jednoduše rozdělit na přímou a nepřímou. Přímá distribuce je mezi 

výrobcem a zákazníkem a je to nejjednodušší forma distribuce. Samozřejmě platí i cesta 

opačná a to od zákazníka k výrobci, kde jde například o reklamace či vyjádření spokojenosti.  

Příklady konkrétních podob přímé distribuce podle Foreta [7]: 

1. prodej přímo na místě produkce, 

2. prodej ve vlastních prodejnách, včetně mobilních, 

3. prodej ve vlastních prodejních automatech, 

4. prodej prostřednictvím internetu nebo katalogů, 

5. prodej prostřednictvím vlastních osobních prodejců.  

Přímá distribuce umožňuje kontakt se zákazníkem a díky tomu lze pozorovat, zda je zákazník 

s produktem spokojen, jaká jsou jeho další přání nebo naopak jeho připomínky. Dále je tento 

typ distribuce spojován s nižšími náklady, díky tomu, že do vztahu nevstupuje žádná další 

třetí strana. Velkou výhodou je i to, že podnik má produkt pod kontrolou do poslední chvíle  

a může zabránit případnému poškození či znehodnocení. 

Do nepřímé distribuce již vstupuje jeden či více zprostředkovatelů. Bohužel se zde vytrácí 

kontakt s konečným zákazníkem a stejně tak se vytrácí i kontrola nad produktem. To, jak 

bude produkt prodáván, již nezávisí na výrobci, ale způsob prodeje přechází na zmiňované 

zprostředkovatele. Ti mohou zásadně ovlivnit produkt (jak zhoršit, tak ale i zlepšit) a prodej 

produktu (vystavením v regálu, výkladní skříni, atd.). 
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3.4.4 Marketingová komunikace  

Jakubíková [10] uvádí, že termín „marketingová komunikace“ není v češtině používán 

dlouho. Jedná se o český překlad anglického slova promotion, které je pojmenováním jednoho 

ze základních prvků marketingového mixu. Slovo promotion bylo do češtiny za poměrně 

krátkou dobu překládáno různě, například „propagace“, „podpora prodeje“ a „stimulace 

prodeje“.  

Marketingová komunikace, která se stále častěji označuje jako komunikační mix, zahrnuje 

několik konkrétních nástrojů: 

1. reklama, 

2. podpora prodeje, 

3. public relations, 

4. osobní prodej, 

5. direkt marketing. 

Jde o to využít některý z výše zmíněných nástrojů k předání důležitých informací 

zákazníkům, obchodním partnerům nebo široké veřejnosti. Podnik skrze tyto nástroje sděluje 

informace o produktu, cenách i místu prodeje. 

3.4.4.1 Reklama 

„Reklama je nejstarším a také nejznámějším nástrojem propagace. Jako placená, neosobní  

a jednosměrná forma komunikace představuje ve své podstatě vždy účelově (prodat produkt) 

zpracované sdělení, které podnik adresuje stávajícím i potenciálním zákazníkům, a to obvykle 

prostřednictvím různých sdělovacích prostředků (médií).“ [7] 

Reklamu si platí podnik (zadavatel), jehož snahou je vypodobnit produkt či službu tak, aby se 

prodávala sama. Reklama je forma propagace, ve které je produkt vychvalován a často 

nadhodnocován a jen stěží lze v reklamě nalézt nějaká negativa. 

3.4.4.2 Podpora prodeje 

„Z obecného hlediska se za podporu prodeje označují komunikační aktivity, jejichž cílem je 

zvýšit prodej, učinit produkt pro zákazníky atraktivnějším a dostupnějším. Podpora prodeje je 

v současnosti jedním z nejúčinnějších nástrojů propagace.“ [7] 

Podpora prodeje je finančně náročná, a proto ji firmy využívají jen krátkodobě. K její aplikaci 

přistupují ve fázi zavádění nového produktu nebo ve fázi jeho úpadku.  



21 

 

K nejznámějším formám podpory prodeje patří slevy, výhodná balení, vzorky zdarma, 

ochutnávky, dárky a mnoho dalších. Domněnky, že tyto nabídky patří k dobré vůli prodejců, 

jsou špatné. Jsou poskytovány hned z několika důvodů. Například ke slevám se prodejci 

uchylují proto, aby se snadněji zbavili výrobků, které již nejsou aktuální, potřebují si uvolnit 

skladové prostory nebo jednoduše vyčistit sklady. V případě zavádění nového produktu jsou 

rozdávány dárky nebo různé vzorky. Obdarovaný je díky tomuto procesu nalákán a prodejci si 

zde pojišťují to, že potenciální zákazník jejich novinku využije a nezamíří ke konkurenci. 

Poskytování slev je v dnešní době velice dobrý nejen marketingový, ale především 

psychologický tah, a to zejména na konečného spotřebitele. Vidina nižší ceny dokáže přimět 

potenciálního zákazníka, aby si daný produkt nebo službu pořídil, i když to pro něj 

v konečném důsledku nemusí být až tak výhodné. 

3.4.4.3 Public relations (PR) 

„Hlavním úkolem public relations je soustavné budování dobrého jména firmy, vytváření 

pozitivních vztahů a komunikace s veřejností.“ [7] 

Podle Foreta [7] jsou v rámci budování dobrých vztahů s veřejností nejčastěji používány tyto 

komunikační prostředky: 

1. publikování veřejně dostupných výročních zpráv,  

2. pořádání společenských akcí spojených s prezentací produktů pro zákazníky i pro 

veřejnost, 

3. pořádání a sponzorování sportovních a kulturních akcí, 

4. vydávání podnikových novin, časopisů a dalších tiskovin, 

5. pořádání akcí pro zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance, 

6. pořádání akcí pro místní obyvatele, 

7. pořádání akcí přispívajících ke zlepšení životního prostředí a sociálně-ekonomického 

rozvoje okolí podniku.  

Public relations nesouvisí pouze s myšlenkou prodeje produktu či služby, ale hlavně 

s budováním dobrého jména a image firmy. S tím souvisí propagace firmy jako takové, kdy 

dochází například k rozesílání novoročních přání. Zákazník snadněji zapomene na 

nepříjemnosti, které mohly nastat během uplynulého roku, a nadále zachová podniku přízeň.   
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3.4.4.4 Osobní prodej 

Osobní prodej patří k velice efektivnímu způsobu propagace. Je zde ale velmi důležité, aby 

byl produkt nabízen tou správnou osobou. Jelikož se prodejce setkává se zákazníkem přímo, 

je potřeba, aby dokázal o produktu dobře hovořit, aby ho znal a dokázal ho prodat. K tomu 

jako nedílná součást patří prodejcův vzhled a vystupování a v neposlední řadě také to, jak 

dokáže psychologicky působit na zákazníka. 

Nejčastěji se takto setkáváme s prodejem kosmetiky, domácích spotřebičů (vysavače, 

kuchyňské roboty), knih, ale i pojištění nebo internetu. 

Nevýhody osobního prodeje: 

1. prodejce nemusí být zákazníkovi sympatický, 

2. zákazník ze zásady nepřijímá tento typ prodeje – nevěří těmto prodejcům, 

3. prodejce neumí produkt prodat, i když o něm zná veškeré podrobnosti. 

Výhody osobního prodeje podle Foreta [7]: 

1. přímý osobní kontakt se zákazníkem a možnost bezprostředně reagovat na jeho 

chování, 

2. prohlubování a kultivace prodejních vztahů od prostého realizovaného prodeje až po 

vytváření osobních, přátelských vztahů, 

3. budování databází osvědčených zákazníků, které umožňují udržování kontaktů se 

stávajícími zákazníky a reálnou možnost dalšího prodeje, 

4. využívání a uplatňování psychologických postupů ovlivňování zákazníků a umění 

usměrňovat jejich potřeby a požadavky.  

3.4.4.5 Přímý marketing 

Poslední nástroj marketingového mixu je v češtině označován jako přímý marketing, můžeme 

se však setkat s označením cílený nebo anglicky direkt marketing.  

Tento marketingový nástroj se přesně zaměřuje na určitý segment trhu a ten následně 

oslovuje. Kromě toho, že se snaží určitým způsobem zákazníky oslovit, sleduje i důležitou 

odezvu těchto zákazníků. Díky tomu získává zpětnou vazbu, zda a jak na danou nabídku 

zákazníci zareagovali.  

S přímým marketingem se setkáváme prostřednictvím různých letáků a katalogů vhazovaných 

do našich schránek nebo volně rozdávaných na ulici. Někdy jsou letáky a katalogy adresované 
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přímo na konkrétní jméno - k tomu dochází v případě, že si firma vede evidenci a má 

k dispozici naše osobní údaje. 

3.4.5 Lidé  

Důvod, proč je tento prvek zařazen do marketingového mixu, spočívá především v tom, že je 

služba neoddělitelná od jejího poskytovatele. Poskytnutá služba získává nebo ztrácí na kvalitě 

i díky zaměstnancům, kteří ji poskytují. Proto je velmi důležité, aby firma kladla na své 

zaměstnance takové nároky, které povedou k co největší profesionalitě. Službu tvoří lidé,  

a tak i sebe víc dobrý zaměstnanec nemusí být ten nejoblíbenější u potenciálních zákazníků. 

Zde vstupují do hry i vzájemné sympatie. 

3.4.6 Materiální prostředí  

Jelikož je služba těžko představitelná dříve než ji využijeme, je potřeba vytvořit takové 

prostředí, které bude již dopředu vypovídat o tom, jak asi bude poskytovaná služba kvalitní či 

nikoli. 

V tomto případě hraje roli několik důležitých aspektů, jako je rozvržení prostoru, zařízení 

interiéru, osvětlení, barvy, různá značení atd. důležitou úlohu hrají i smysly, které dokážou 

ovlivnit naše vnímání prostředí víc, než si myslíme. Jde o hmat, čich, zrak a sluch. Jsou to 

maličkosti, které mohou zásadně narušovat jinak příjemnou atmosféru.  

3.4.7 Procesy 

Zákazník je spjat s poskytovatelem služby, a proto je nezbytné zefektivnit procesy, které mezi 

nimi probíhají. Zákazníci, kteří budou na službu čekat hodinu, nejspíš nebudou úplně 

spokojeni. Důležité je, aby byly tyto procesy stále zdokonalovány a firmy usilovaly o jejich 

zefektivnění. Pokud budou zákazníci spokojeni, budou se rádi vracet a je velice 

pravděpodobné, že s sebou přivedou další potencionální zákazníky. 
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3.5 Strategie  

Názorů na to, co přesně je strategie, je mnoho. V následujících řádcích jsou uvedeny alespoň 

některé z nich. 

Podle Mallya [18] může být strategie definována jako „trajektorie nebo dráha směřující 

k předem stanoveným cílům, která je tvořena podnikatelskými, konkurenčními  

a funkcionálními oblastmi přístupu, jež se management snaží uplatnit při vymezení pozice 

podniku a při řízení celkové skladby jeho činnosti.“  

„Strategie mohou svou povahou představovat záměry, kterými je ovlivňován věcný rozvoj 

podniku, např. záměry týkající se toho, co vyrábět, v jakém množství a kvalitě, kdy a pro koho 

vyrábět. Strategie mohou být zaměřeny i na tvorbu metod, nástrojů a opatření, jejichž pomocí 

a prostřednictvím jsou prosazovány věcné strategie. Mezi věcnými strategiemi  

a strategiemi řízení je vzájemná vazba.“ [31] 

„Strategie není jen o strategických dokumentech, deklaracích, nástěnných heslech  

a prezentaci na valných hromadách akcionářů. Strategie je akce. Strategie je co děláte (ne co 

říkáte) a co děláte je vaše strategie.“ [35] 

Je tedy nesmírně důležité mít každý krok řádně promyšlen, protože zbytečné a chybné úkony 

stojí nejen sílu, ale hlavně připravují podnik o finanční prostředky.  

Foret [7] hovoří o strategii následovně: „Slovo strategie je odvozeno od starořeckého slova 

stratégia a původně znamenalo umění vést válku a řešit válečné operace tak, aby bylo 

dosaženo vítězství. V přeneseném slova smyslu se tedy v současné době pod pojmem strategie 

rozumí umění řídit činnost podniku, resp. určitého kolektivu lidí takovým způsobem, který 

zajistí splnění hlavních vytyčených cílů.“  

Přestože byla strategie dříve spojována především s válkami, můžeme zde i v dnešní době 

najít úzkou spojitost. I nyní dochází k tvrdým a nelítostným soubojům. Z bitevního pole se ale 

souboje přemístily na trh.  

I když je každá definice trochu jiná, v konečném důsledku je jádro problému stejné. Lze tedy 

říci, že strategie je souhrn několika na sebe navazujících kroků, které je potřeba správně 

aplikovat, aby bylo následně dosaženo vytyčeného cíle. 
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Podle Jakubíkové [10] je při tvorbě strategie důležité identifikovat rozdíly mezi následujícími 

typy strategií: 

1. firemní strategie (corporate strategy), 

2. podnikatelská strategie (business strategy), 

3. marketingová strategie (marketing strategy).  

 

 

3.5.1 Firemní strategie 

„Firemní strategie vymezuje rozsah společnosti (firmy) ve smyslu odvětví a trhů, ve kterých 

společnost působí. Strategie na této úrovni zahrnuje rozhodnutí o diverzifikaci, vertikální 

integraci, akvizicích nebo o založení nových společností či odprodeji některé ze stávajících 

společností. V rámci této strategie se také rozhoduje o alokaci zdrojů mezi jednotlivé obory 

podnikání nebo podnikatelské jednotky.“ [12] 

Tento typ strategie funguje na základě komunikace a spolupráce vrcholových manažerů, kteří 

předkládají různé návrhy. Tyto návrhy by posléze měly sloužit k dosažení cílů. 

3.5.2 Podnikatelská strategie 

Podnikatelská strategie se zaměřuje na působení na trhu či v odvětví. Hlavním aspektem je 

získat nad konkurenty alespoň na nějaké období konkurenční výhodu. 

Vyjádření Michaela Portera [26] k podnikatelské strategii v Praze: „Cílem firmy je zajistit si 

návratnost kapitálu a dlouhodobý růst. Strategie podnikání spočívá v nalezení vlastní 

konkurenční výhody. To, co firma vytváří, musí být pro zákazníka jedinečné. Pokud by všichni 

na trhu dělali totéž, nebylo by to dobré, odnesl by to v konečném sledu zákazník. Nesnažte se 

Obr. 3.3 Rozdíl mezi firemní, podnikatelskou a marketingovou strategií 

Zdroj: Jakubíková [10] 
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být nejlepší, snažte se být jedineční. Nic nejlepšího totiž na trhu neexistuje – neexistuje 

nejlepší auto, existuje ale auto, které maximálně naplňuje potřeby a přání zákazníka,  

a potřeby má každý trochu jiné. Vytvořte si svůj vlastní hodnotový řetězec, udělejte si jasno 

v tom, co dělat chcete a co dělat nechcete. Najděte něco, co vás odliší od konkurence. Hlavní 

chybou, kterou podnikatelé dělají, je, že se snaží soutěžit na trhu v tom, co už na něm je.“  

3.5.3 Marketingová strategie 

„Marketingová strategie je rozhodnutím vrcholového managementu firmy o tom: jak, kdy, kde 

konkurovat. Má dva směry provázanosti. Jeden na firemní strategii, která definuje strategický 

směr, alokaci zdrojů a identifikaci omezení, a druhý na výkonný management, který se zabývá 

volbou marketingových strategií, a který nese odpovědnost za informování tvůrců strategií na 

úrovni firmy o vnějších změnách na trhu, znamenajících pro firmu příležitosti a hrozby.“ [10] 

Winer [34] v rámci marketingové strategie konkretizuje marketingové cíle a aktivity celkové 

strategie podniku. Základní obecný rámec vytváření marketingové strategie lze stanovit 

následujícími kroky: 

1. stanovení marketingových cílů, jichž chceme dosáhnout, 

2. stanovení marketingových strategických alternativ, případně variant, 

3. stanovení přesných parametrů jednotlivých cílových skupin zákazníků, na něž se 

chceme v jednotlivých alternativách či variantách zaměřit, 

4. identifikace konkurence pro každou zvolenou cílovou skupinu zákazníků, 

5. vymezení nabízených produktů s ohledem na cílové zákazníky a konkurenty, 

6. prezentace podstaty naší nabídky cílovým zákazníkům, 

7. vypracování marketingového mixu jako naší nabídky cílovému segmentu zákazníků.  

Rámec poměrně jasně vymezuje, na co všechno by se mělo myslet při vytváření marketingové 

strategie. Jediný nedostatek lze spatřit v tom, že autor neřeší finanční otázku podniku, která 

dokáže do značné míry ovlivnit následné zrealizování strategie. 

Marketingových strategií existuje nespočetné množství. Je to dáno tím, že každá firma je do 

jisté míry jedinečná svým posláním i cíli. Málokdy dochází k tomu, že je aplikována pouze 

jedna konkrétní strategie, naopak dochází k tomu, že firmy jednotlivé strategie kombinují, aby 

dosáhly maximálních možných výsledků. 
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Foret [7] vysvětluje tři základní a nejrozšířenější marketingové strategie: 

1. strategie minimálních nákladů, 

2. strategie diferenciace produktu, 

3. strategie tržní orientace.  

3.5.3.1 Strategie minimálních nákladů 

Jak vyplývá z názvu, je jasné, že se strategie soustředí na dosažení co nejnižších nákladů, a to 

jak ve výrobě, tak v distribuci. Dochází k situaci, že je podnik schopen nabízet své produkty 

levněji než konkurence. Tato strategie je obvykle, ne zpravidla, aplikována na globální, 

masový trh. Je obvyklá především u velkých a kapitálově silných firem. 

To, že firma vyrábí s nejnižšími možnými náklady, s sebou přináší investice do kvalitních 

technologií. Je zde však velké riziko, že se na trhu objeví někdo, kdo dokáže vyrábět  

a prodávat s ještě nižšími náklady.   

3.5.3.2 Strategie diferenciace produktu 

Diferenciace produktu s sebou přináší určitou jedinečnost a exkluzivitu. Nejde jen o to, aby 

firma vyráběla co nejkvalitnější a nejvýkonnější produkt. Jde především o to, aby nabídla 

něco jiného, odlišného, aby obohatila produkt nějakou přidanou hodnotou, která povede 

k samotnému prodeji. 

Tento typ strategie aplikují především malé a střední podniky zejména z toho důvodu, že 

nemají tak silnou kapitálovou základnu a nechtějí se pouštět do boje s velkými podniky. 

3.5.3.3 Strategie tržní orientace 

Přestože k tomu název svádí, nejde o ovládnutí celého trhu. Je tomu přesně naopak. Podniky, 

které pracují na této strategii, si hledají skulinky na trhu, do kterých by mohly proniknout 

dříve než konkurence, a ovládly by pouze tyto malé segmenty trhu. 
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3.6 Marketingový plán 

Jak strategie, tak i marketingový plán popisují jednotliví autoři různě. Níže jsou uvedeny 

alespoň některé charakteristiky. 

„Marketingový plán je základním nástrojem každodenního řízení a koordinování zejména 

marketingových aktivit podniku. Slouží k implementaci a praktickému ověření zvolené 

marketingové strategie, z níž vychází. Marketingový plán si můžeme představit jako „cestovní 

mapu“ našeho dalšího podnikání. Z úvodní analýzy výchozího stavu se dozvídáme, kde se 

nacházíme a jak na tom jsme, zatímco zvolenou marketingovou strategií si stanovujeme, kam 

chceme dospět. Marketingový plán potom vytyčuje jednotlivé kroky  

a kontrolní body, které musíme na této cestě úspěšně absolvovat a zvládnout. Náležitě 

zpracovaný a hlavně napsaný marketingový plán nám také pomůže získat další nové zdroje – 

například motivovat vlastí zaměstnance, oslovit partnery pro finanční úvěr apod.“ [7] 

Marketingový plán je sestaven z několika dílčích úkolů, které musí být přesně a co nejlépe 

definovány, aby docházelo v průběhu plnění k co nejmenším odchylkám. Na obrázku 3.4 je 

uvedeno, co všechno musí marketingový plán obsahovat. 

Jakubíková [10] tvrdí, že každý produkt musí být podložen marketingovým plánem. Plán má 

logickou strukturu, prokazuje návratnost investovaného času a finančních prostředků. 

Marketingový plán v sobě spojuje situační analýzu, SWOT analýzu, cíle, strategie, taktiky, 

rozpočty a kontrolní mechanismy.  

„Marketingový plán je písemný dokument (za plán nelze považovat fakta v hlavách manažerů) 

zachycující výsledky marketingového plánování (plán je výsledkem systematického a kreativně 

pojatého procesu, směřujícího od myšlenek a ideí k hmatatelnému dokumentu, který je 

formalizovaný, strukturovaný, srozumitelný, jednoduše pochopitelný a je schopen 

implementace) a ukazující, kde si podnik přeje být v určitém časovém momentě v budoucnosti 

a pomocí jakých prostředků tam dospěje.“ [8] 

Best [4] připodobňuje marketingový plán k silniční mapě, ze které lze vyčíst: 

1. kde se podnik nachází, 

2. jeho požadovaný cíl (místo určení), 

3. podmínky platící pro dosažení místa určení. 
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„Avšak není garancí dosažení předpokládané výkonnosti, stejně jako mapa negarantuje, že se 

cestující dostane do požadované destinace.“ [4]  

Marketingový plán lze zjednodušeně chápat jako návod či recept, ve kterém je napsáno co, 

kdy a jak udělat a kdo to má provést.  

I když výše uvedené charakteristiky naznačují, že pokud dojde k vypracování excelentního 

marketingového plánu, úspěch se bezpochyby dostaví, realita bývá tvrdší. I výborně 

zpracovaný plán nemusí vést k úspěchu, proto je důležité, aby byly jednotlivé kroky průběžně 

kontrolovány, a pokud by se objevily nějaké odchylky, je potřeba ihned zakročit.  

3.6.1 Pět důvodů pro přípravu marketingového plánu 

Pokud se firma rozhodne pro zpracování marketingového plánu, měla by se zamyslet i nad 

tím, proč ho chce sestavit. Následujících pět důvodů vystihuje ty nejdůležitější podněty, proč 

přistoupit k samotné tvorbě marketingového plánu. Všechny tyto důvody jsou k dispozici na 

portálu ProMarketing.cz. [9] 

1. Minimalizace podnikatelského rizika 

„Analyzujete, jak na vaše podnikání bude působit konkurence a vnější prostředí. Na 

základě analýz plánujete prodejní výsledky a zvažujete, jaké marketingové aktivity 

musíte realizovat, abyste těchto prodejních výsledků dosáhli, a kolik vás tyto aktivity 

budou stát.“ [9] 

Zjednodušeně lze říci, že jde o to, nanečisto si vyzkoušet, co by se stalo, kdyby… 

Z několika možných variant je potřeba si poté vybrat tu, která zajistí optimální chod 

podniku. 

Pokud firma nebude zapomínat na poslední bod marketingového plánu, kterým je 

kontrola, může poměrně snadno eliminovat podnikatelské riziko. 

2. Růst zisku a zvýšení počtu zákazníků 

Druhý důvod je zaměřen na segmentaci zákazníků a následnou aplikaci správné 

komunikační strategie. Je jasné, že bude jinak zacházeno se zákazníky, kteří již patří 

k pravidelným a loajálním hostům a se zákazníky, které se teprve firma snaží získat. Je 

pouze na uvážení konkrétní firmy, jaké zákazníky chce oslovit a hlavně jakým 

způsobem to chce udělat. Rozhodně by nemělo docházet k situaci, že bude firma 

očekávat, že jednou zvolenou strategií osloví jak starší populaci, tak i mladé 

zákazníky.  
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3. Kontrola, zda je chod firmy efektivní 

Vypracováním marketingového plánu práce nekončí, ba naopak začíná běh na 

dlouhou trať. Je totiž potřeba pravidelně kontrolovat, zda je marketingový plán 

správně plněn a pokud ne, je třeba přijmout nutná opatření a vše dát do pořádku. Na 

kontrolu je mnohdy zapomínáno, nebo se firmy domnívají, že ji nepotřebují. Opak je 

ale pravdou. Průběžnou kontrolou lze zachytit odchylky v prvopočátku, včas 

zasáhnout a vést plán správným směrem.  

4. Růst pracovního nasazení zaměstnanců 

Pokud nějaké zaměstnance máte, nebojte se je zapojit do plnění marketingového 

plánu. Získají pocit, že se podílejí na řízení podniku a budou motivováni k tomu, aby 

směřovali k naplnění hlavních podnikových cílů. Je ale důležité, aby brali 

marketingový plán vážně a stejně vážně se i ujali samotného plnění. 

5. Budování dobrého jména firmy 

„Budete-li váš podnik rozvíjet a poroste-li podle vašich představ, určitě se časem 

dostanete do jednání s obchodními partnery nebo finančníky.“ [9] 

Lepší image a jméno firmy s sebou přináší mnoho výhod. Jednak výše zmíněný zájem 

obchodních partnerů, ale také vyšší zájem ze strany zákazníků. Proto je důležité  

a nezbytné pracovat na kvalitě nabízených služeb. S tím se dostaví i zájem veřejnosti. 

Fungující a rozvíjející se firma se „prodává sama“. Čím prestižnější se stává pověst 

firmy a firma jako celek, tím snáze si získává nové zákazníky, které mnohdy již 

nemusí oslovovat složitou promyšlenou strategií, ale zákazníci si ji vyhledají sami  

a pokud budou spokojeni, zůstanou jí loajální.  

Na následujícím obrázku je stručný přehled toho, co by měl každý marketingový plán 

obsahovat. To, že firma vypracuje všechny tyto kroky, ještě nemusí znamenat, že bude ve 

svém plnění úspěšná. Proto by měl být každý marketingový plán promyšlený a důkladně 

zpracovaný. Po vypracování by se firma neměla uchýlit k tomu, že je to striktně sepsaný 

dokument a jeho následná úprava není možná. Je tomu přesně naopak. Marketingový plán je 

potřeba pravidelně kontrolovat, a pokud dojde k jakýmkoliv odchylkám, je třeba zasáhnout  

a upravit plán takovým způsobem, aby opět vedl tou správnou cestou. 
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  Obr. 3.4 Struktura marketingového plánu 

Zdroj: Jakubíková [10] 
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Prvním krokem marketingového plánu je celkové shrnutí, které zahrnuje stručnou 

charakteristiku celého projektu a dále hlavní cíle a strategie, které jsou nezbytné pro konkrétní 

marketingový plán. 

Druhý krok je provedení situační analýzy, která poskytuje základní informace  

o mikroprostředí a makroprostředí. Jednak lze získat přehled o trhu jako takovém a hlavně 

analyzovat konkurenční prostředí, poznat odběratele i dodavatele a vytvořit konkrétnější 

pohled na to, kdo se stane cílovým zákazníkem. 

Třetí krok je SWOT analýza, což je analýza, která charakterizuje mikroprostředí  

i makroprostředí firmy. Tato zkratka v sobě ukrývá silné stránky a slabé stránky a dále 

příležitosti a hrozby. Pokud si podnik dokáže vypracovat racionální SWOT analýzu, může mu 

to výrazně pomoci v plnění dalších kroků marketingového plánu. 

Čtvrtý krok vybízí k vytyčení marketingových cílů, kterých bude chtít podnik v určitém 

časovém období dosáhnout. Tyto cíle by měly být reálné a proveditelné. Zásadním krokem je 

sepsání těchto marketingových cílů a vytvoření jakéhosi harmonogramu, který bude 

dodržován. 

V pátém kroku by se měla firma zamýšlet nad marketingovými strategiemi. Nejlepší cestou je 

zvolení a propojení více strategií, které s největší pravděpodobností povede k efektivnějším 

výsledkům. Záleží na zájmu každého podniku, jakou cestou se chce vydat. Není nikde psáno, 

že použití pouze jedné strategie nebude efektivní, tudíž je to zcela na uvážení jednotlivých 

podniků. 

Další krok se zabývá charakteristikou produktu či služby, jakou bude firma nabízet. Jde  

o přiblížení a charakteristiku jednotlivých produktů a jejich výhod, které zákazníkům 

přinesou. Čím lépe bude produkt nebo služba charakterizován, tím je větší šance, že 

potenciálního zákazníka zaujme. 

Následuje popis distribuce, což znamená, jak bude produkt zákazníkům zpřístupněn, jak pro 

ně bude dostupný a jakým způsobem firma zařídí, aby se k zákazníkovi dostal. 

Nezbytným krokem je tvorba cen a cenová politika, která může zásadním způsobem sama 

vyselektovat skupinu zákazníků. Proto je velmi důležité věnovat tomuto kroku zvýšenou 

pozornost, protože i nepatrný omyl může firmu připravit o případné příjmy. Z toho vyplývá, 

že se zde řeší i otázka příjmů, výdajů a případného zisku nebo ztráty. 
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To, jak vůbec dát veřejnosti najevo, že firma existuje, řeší další krok, a tím je marketingový 

mix. Ať se firma rozhodne pro jakýkoliv prvek marketingového mixu, musí uvážit, zda je 

zvolený správně a vytvořen tak, aby oslovovat ty, které oslovovat má. Všechno stojí peníze  

a špatně zvolený nástroj sice nemusí být závratný problém, ale finanční prostředky, které 

firma, dá se říct, vyhodila z okna, mohla využít efektivněji. Opakovaně zvolená špatná 

propagace může dostat firmu do velkých finančních obtíží. 

Další bod propojuje marketingové strategie, produkt, distribuci, cenu a marketingový mix do 

konkrétních případů, které následně rozpracovává. Obsahuje nejen časový plán, ale  

i plánovaný rozpočet a například i to, kdo bude odpovědná osoba.  

Předposledním bodem a nedílnou součástí marketingového plánu je rozpočet. Pro 

marketingový plán zcela nové firmy nejsou ještě dostupná konkrétní čísla, proto zde dochází 

pouze k předpokladům, které by ale měly být, pokud možno, co nejblíže realitě. Rozpočet 

bývá sestavován na krátká období právě proto, aby mohl být při případných odchylkách včas 

upravován. 

Posledním bodem, který je často vynecháván, je kontrola. Právě zanedbávání tohoto kroku 

může vést ke ztroskotání celého marketingového plánu. Zcela malé nedostatky, které mohly 

být zjištěny včas, na sebe navalí další a další dílčí problémy, které pak jako celek přerostou do 

těžko řešitelných situací. 
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4 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

V této práci byl na základě získání potřebných informací vytvořen dotazník, zpracována 

SWOT analýza a sestrojen scoring model analýzy konkurence. Dotazník bude sloužit 

k průzkumu trhu, přesněji zákazníků, kteří jsou aktivními návštěvníky fitness center. SWOT 

analýza bude zpracována pro fitness centrum Alegría a na základě scoring modelu bude 

analyzována stávající konkurence. 

4.1 Marketingový výzkum 

Kozel [17, str. 73] tvrdí, že: „zásadní vliv na podobu konkrétního výzkumného procesu má 

rozhodnutí, zda se bude provádět kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum nebo jejich 

kombinace. Pomocí kvantitativního výzkumu zjišťujeme výskyt nějakého chování či jevů. 

Kvalitativní výzkum zkoumá důvody a motivace tohoto chování či jevů.“ 

V této bakalářské práci byl použit kvantitativní výzkum právě proto, že jeho podstata tkví ve 

zjišťování určitého chování. 

Dále Kozel [17] hovoří o tom, že se každý výzkum skládá ze dvou na sebe navazujících etap. 

Konkrétně jde o etapu přípravy výzkumu a etapu samotné realizace výzkumu. Každá etapa se 

dále skládá z několika kroků, které jsou u každého výzkumu odlišné. Celý proces 

marketingového výzkumu je zobrazen na následujícím obrázku 4.1. 

Obr. 4.1 Proces marketingového výzkumu 

 

 

 

 

Zdroj: Kozel [17] 

4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

„Tato fáze mnohdy zabere více než 50 % celkové doby potřebné na splnění zadaného 

úkolu. Správným definováním problému a cíle totiž dochází k šetření nákladů a v konečném 

důsledku i nákladů časových.“ [17, str. 74] 
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Definování problému a cíle výzkumu je první krok, kterému je potřeba věnovat velkou 

pozornost. Správně definovaný cíl pomůže tvůrci výzkumu ubírat se tím správným směrem  

a zajistí mu získání korektnějších informací. 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit základní charakteristiku návštěvníků fitness center 

v Táboře. Následujícím úkolem je určit strategie a podmínky, které bude potřeba vytvořit, na 

základě získaných informaci, aby byly zajištěny základní potřeby a požadavky návštěvníků. 

4.1.2 Operacionalizace 

„Význam tohoto slova spočívá v převedení obecných pojmů do roviny sledovaných  

znaků.“ [23] 

Marketingový výzkum v této práci se týká analýzy zákazníků fitness center. Na obrázku 4.2 je 

znázorněna operacionalizace, která naznačuje způsob tvorby celého dotazníku. Otázky byly 

začleněny do pěti hlavních kategorií – frekvence, marketingový mix, preference, loajalita a 

segmentace.  

Obr. 4.2 Operacionalizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vorlová 2013 
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Otázky 1 až 3 zkoumají frekvenci navštěvování fitness center. Zjišťují jak často jsou zařízení 

navštěvována, v jakou denní dobu a zda v týdnu či o víkendu. 

Marketingový mix je obsažen v otázkách 4 – 9. Otázka 4 se týká zájmu respondentů – jaké 

služby využívají a navštěvují nejvíce. Důvod proč jsou služby vyhledávány, řeší otázka 5. 

Finanční ochotu a platební preference zjišťují otázky 6 a 7. Otázky 8 a 9 se zaměřují na 

způsob dopravy a časovou flexibilitu.  

V otázce 10 vyjadřovali respondenti své preference, které jsou pro ně rozhodující při výběru 

fitness centra. Možnosti seřazovali od těch nejdůležitějších po méně důležité.  

Otázka 11 v sobě skrývá loajalitu zákazníka. Navštěvuje-li pouze jedno nebo vícero zařízení. 

Závěrečné otázky 12 a 13 slouží k identifikaci dotazovaných. Informují o jejich pohlaví a 

věku. 

4.1.3 Pilotáž 

„Součást předvýzkumu, ve kterém se na malém vzorku zkoumaných osob např. ověřuje 

správnost, srozumitelnost a vhodnost formulace otázek v plánovaném dotazníku nebo 

rozhovoru.“ [24] 

Pilotáž potřebná pro tento výzkum byla provedena na skupině 15 osob a na základě jejich 

dotazů, poznámek a připomínek byly jednotlivé otázky v dotazníku upřesněny a doopraveny. 

Konkrétně byla upravena otázka č. 1, kde došlo k rozšíření možností, jak často respondenti 

fitness centrum navštěvují. V otázce č. 3 bylo doplněno slovo nejčastěji z důvodu upřesnění 

odpovědi a dále byla upravena otázka č. 8, která byla rozšířena o další způsoby dopravy. 

4.1.4 Zdroje dat 

Kozel [16] rozděluje data následovně: 

1. primární – data získaná za účelem výzkumu, 

2. sekundární – data získaná původně za jiným účelem, nicméně pro výzkum 

využitelná. Dále jsou rozdělena: 

a. interní – sekundární data pocházející z vnitřního fungování firmy, 

b. externí – sekundární data z vnějšího tržního prostředí. 

Pro účely tohoto výzkumu budou použita pouze data primární.  
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4.1.5 Metody a techniky sběru dat 

Přibová [27] dělí metody sběru dat na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní metodu vidí 

pouze v dotazování a do kvalitativních zařazuje pozorování, panelová šetření, hloubkové 

interview, skupinové diskuse, projektivní techniky a experiment. 

Odlišný názor na zastoupení jednotlivých metod má Kozel [16], který řadí pozorování  

a experiment ke kvantitativním metodám společně s dotazováním. 

Oba dva názory jsou správné a nedá se striktně říci, který z autorů má pravdu, mají ji oba. 

Záleží jen na úhlu pohledu. Pro účely tohoto výzkumu byla použita metoda kvantitativní tedy 

dotazování. Konkrétně bylo použito dotazování písemné a respondentům byl předložen 

dotazník. 

4.1.6 Vzorek a jeho určení  

Vzorek výzkumu je skupina lidí, od které budou veškerá data shromažďována. Je potřeba si 

dopředu promyslet vztah mezi výzkumem a vzorkem, zda bude upřednostněn vzorek 

kvantitativní nebo kvalitativní, jak velký vzorek bude potřeba a jakým způsobem bude 

vybírán. Pro účely této práce byl zvolen vzorek kvantitativní. 

Podle Kozla [17] může být výzkum prováděn buď na základním souboru, který zahrnuje 

veškeré členy populace, anebo může být zúžen na soubor výběrový, který ale musí odpovídat 

svým složením souboru základnímu. Při použití výběrového souboru musí být proveden ještě 

výběr záměrný nebo pravděpodobnostní. U záměrného vybíráme respondenty záměrně podle 

určité společné charakteristiky, zatímco druhý je založen na teorii pravděpodobnosti. 

„Nemůžete zkoumat kohokoli kdekoli, jak dělá cokoli.“ [19] 

Je nezbytné dopředu charakterizovat výzkumnou skupinu, aby bylo přesně stanoveno, koho se 

bude výzkum týkat a kdo bude jeho účastníkem. Pokud by došlo k tomu, že se výzkumu 

zúčastní i někdo jiný, vedlo by to ke zkreslení výsledků výzkumu. 

Pro tento výzkum byl použit soubor výběrový, konkrétně záměrný výběr. Dotazováni byli 

obyvatelé města Tábor, kteří navštěvují místní fitness centra. Jako základní soubor je tedy 

chápána populace žijící v Táboře. Tábor je město, které má cca 35 tisíc obyvatel. Pro naše 

účely poslouží pouze počet obyvatel města, nikoli celého okresu. 

Podle Přibové [27] je u záměrných výběrů velikost vzorku zcela na vůli řešitele, proto lze 

považovat 150 respondentů za dostačující vzorek. Získat 150 vyplněných dotazníků nebylo 
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jednoduché. Prvních cca 90 – 100 dotazníků bylo vyplněno poměrně snadno. Následně se 

objevil menší problém. Bylo stále těžší nalézt klienty, kteří ještě dotazník nevyplnili, jelikož 

služeb využívali pravidelní návštěvníci. Dotazníky začaly přibývat pomaleji a obtížněji. Ale  

i přes tyto komplikace, které se daly dopředu předpokládat, bylo vyplněno všech 150 

dotazníků.  

4.1.7 Sběr dat 

Při použití písemného dotazování není hlavním problémem časová náročnost, ta je v tomto 

případě velmi malá. Hlavní problém je v návratnosti dotazníků. 

I z tohoto důvodu byl zvolen následující postup – dotazníky byly, po předchozí domluvě 

s majiteli, rozmístěny do konkrétních fitness center, přičemž po skončení každé lekce byly 

rozdány klientům, kteří je následně vyplnili. Výzkum probíhal od dubna do května 2013  

a během těchto měsíců bylo shromážděno 150 vyplněných dotazníků. 

4.1.8 Zpracování a analýza dat 

V dotazníku respondenti vybírali jednotlivé alternativy odpovědí. Vzhledem k velikosti 

získaného souboru bylo možné zpracovat data na základě procentuálních výpočtů. Následně 

byly výsledky, pro snadnou orientaci a názornost, graficky zpracovány. 

4.1.9 Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Závěrečná zpráva slouží k přehlednému zobrazení výsledků a také k interpretaci 

nejdůležitějších získaných poznatků.  

Kompletní zpracované výsledky jsou uvedeny v příloze číslo 2. 

4.1.10 Dotazník  

Jedná o formu písemného dotazování, kdy dochází k vyplňování dotazníku respondentem. 

„Dotazník je určen k předání pro vyplnění konkrétním osobám, od kterých se dotazníky 

vybírají, a to rovněž organizovaně. Respondenti, kterým jsou dotazníky osobně předány, se 

cítí vůči výzkumníkům a k výzkumu více zavázáni, tato zavázanost se dále vhodnými 

psychologickými přístupy posiluje, a je proto možné od respondentů požadovat větší množství 

a více podrobných informací. To je ostatně možné i z toho důvodu, že předmět  

a objekt výzkumu jsou v tomto případě v těsném vztahu, a také proto, že vyplňování dotazníků 

bývá mnohdy zorganizováno jako samostatná akce, na kterou je vyhrazen určitý čas. 

V dotazníku proto může být až do 200 znaků (jednotlivých jednoduchých otázek).“ [22] 
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Sekot [29] charakterizuje dotazník následovně: „Je konstruován řadou písemně 

formulovaných otázek závazných pro všechny dotazované (respondenty). Vysoká míra 

standardizace otázek zvyšuje efektivnost této organizačně a finančně poměrně náročné 

techniky výzkumu. Formulace otázek má být vždy vedena zásadou stručnosti  

a srozumitelnosti, jednoznačnosti a nezaměnitelnosti a nesugestivnosti. Z formálního hlediska 

rozlišujeme otázky uzavřené (alternativy odpovědí ano, ne, nevím), polootevřené (odpověď 

různé intenzity, např. ano, spíše ano, spíše ne, ne), nebo otevřené s možností volit nabídnuté 

alternativy odpovědí na danou otázku. Konečně otevřené otázky bez předem určených 

alternativ odpovědí ponechávají na vůli respondenta, jakou formulaci odpovědí zvolí. Výhoda 

vyšší úrovně plastičnosti a barvitosti dané skutečnosti je zde kompenzována obtížností 

zpracovatelnosti širšího spektra variantních odpovědí.“  

V rámci této práce jsem použila ve svém dotazníku výběrové a výčtové otázky, v jedné otázce 

byla použita škála pořadí. 

Surynek, Komárková a Kašparová [30] vymezují výhody a nevýhody písemného dotazování. 

Výhody: 

1. je levnější, 

2. nedochází k nežádoucímu ovlivnění působením osoby tazatele, 

3. respondent si sám určí dobu, která mu vyhovuje pro zodpovězení otázek. 

Nevýhody: 

1. nižší návratnost než u osobního dotazování, 

2. možnost rozmýšlení si odpovědí nedovoluje zachytit často velmi důležité spontánní 

odpovědi, 

3. není možná kontrola, kdo skutečně dotazník vyplnil, zda ten, komu byl adresován, či 

někdo jiný, 

4. nejsou pod kontrolou podmínky, za kterých byl dotazník vyplňován.  

Je zajímavé, že Sekot považuje dotazník za finančně náročný, zatímco Surynek, Komárková  

a Kašparová uvádí jako jednu z výhod dotazníku právě jeho levnost. Co se týká finanční 

náročnosti, je to poměrně diskutabilní prvek. Záleží na okolnostech a všech faktorech, které 

jsou do písemného dotazování vloženy, a které se v závislosti na preferencích tvůrce 

dotazníku mohou měnit. 
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4.1.11 Validita  

Mnohdy také označována jako platnost získaných výsledků vzhledem ke skutečnosti. 

Podle Surynka, Komárkové a Kašparové [30] znamená, „do jaké míry je v ukazatelích 

skutečně postižen obsah sledovaného obecného pojmu, zda nedošlo v procesu 

operacionalizace a škálování k posunu, jehož důsledkem je, že soustava ukazatelů vypovídá  

o jiných skutečnostech, než pro jaké byly určeny. Validita ukazatelů je obtížně zjistitelná, 

zpravidla je ji možné odhadovat při zpracování výsledků a při porovnávání s dalšími daty 

získanými mimo okruh realizovaného výzkumu. Zjištění absolutní validity není možné a její 

míra je jen odhadnutelná, ne měřitelná.“  

Vyhodnocení dotazníku neukázalo žádné neočekávané skutečnosti. Na základě výsledků byly 

vytyčeny potřeby, které jsou pro zákazníky nejdůležitější, ale i ty, které pro ně důležité nejsou 

a i těm je potřeba věnovat pozornost. 

4.1.12 Reliabilita  

Reliabilita neboli spolehlivost znamená, že pokud provedeme testování za nějakou dobu při 

nezměněných podmínkách znovu, mělo by nám přinést stejné výsledky. 

„Reliabilita znamená spolehlivost technik a je zárukou opakovatelnosti. Výzkumná technika je 

reliabilní, jestliže díky ní dosažené rozdílné výsledky nejsou způsobeny nestabilitou použitých 

technik. (Nevylučuje se přirozeně stálá chyba.) Reliabilitu je možné testovat porovnáváním 

výsledků různých šetření uskutečněných za stejných podmínek.“ [30]  

Reliabilitu prozatím nelze prokázat, jelikož výzkum nebyl znovu proveden. V rámci daného 

tématu a současné situaci se ale nepředpokládá, že by došlo k zásadní změně výsledků. 
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4.2 SWOT analýza 

SWOT analýza byla sestavena pro fitness centrum Alegría jednak na základě vytvořeného  

a vyhodnoceného dotazníku a dále na základě analýzy konkurence. Celá SWOT analýza je 

rozpracována v kapitole 7.5. 

„Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají 

v prostředí.“ [10] 

Myšík [21] hovoří o SWOT analýze následovně: „ SWOT analýza vychází z analýzy vnitřního 

prostředí podniku v kontextu vnějšího prostředí. V praxi se definují silné stránky, slabé 

stránky, hrozby a příležitosti (Strenghts, Weaknesses, Threats and Opportunities). To vše ve 

vzájemných vztazích. SWOT analýza sama o sobě není strategií, je jen vodítkem či nástrojem 

pro jejich formulaci. Při tvorbě SWOT analýzy se nejprve zkoumá vnější prostředí podniku, 

hledají se hlavní hybné síly. V takto popsaném prostředí se zkoumá podnik, jeho vnitřní 

prostředí. Platí zde totiž skutečnost, že stejná vlastnost jednoho podniku může být v rámci 

jednoho vnějšího prostředí silnou stránkou, ale tatáž vlastnost jiného podniku v jiném 

prostředí slabou stránkou. Na základě toho se označí kromě silných a slabých stránek  

i hrozby a příležitosti.“  

Jednotlivá písmena ze zkratky SWOT tedy znamenají: 

S – Strenghts (silné stránky)     

W – Weaknesses (slabé stránky)    

O – Opportunities (příležitosti)  

T – Threats (hrozby)  
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4.3 Analýza konkurence 

„Analýza konkurence představuje v tržní ekonomice jeden z rozhodujících podkladů pro 

strategické rozhodování, pro určování základní podnikové politiky a podnikových cílů. 

Představuje komplexní analýzu dat o podnicích, které zajišťují trh stejnými výrobky nebo 

jinak uspokojují na trhu relevantní potřeby. Cílem této analýzy je poznat nabídku 

konkurenčních podniků, jejich aktivity, strategii, pozici v konkurenční soutěži a konečně 

segmenty, které tyto podniky na trhu obhospodařují.“ [32] 

„Konkurenční postavení vypovídá v podstatě o míře uspokojení zákazníka určitým výrobkem 

nebo službou na určitém trhu. Hodnotí se velmi často na základě konkurenční síly (která je 

měřitelná) vzhledem k zásadním rivalům, a to porovnáváním faktorů, které byly pro tento účel 

zvoleny.“ [8] 

Pro lepší vizuální představu jsou k analýze konkurence sestavovány různé grafy a tabulky, 

díky kterým je následné vyhodnocení situace snazší a názornější. V těchto grafech a tabulkách 

jsou hodnocena různá kritéria v závislosti na vybrané konkurenci.  

„Praktické provedení analýzy spočívá v přehledném řazení jednotlivých údajů k porovnání, 

případně jejich vzájemné bodové hodnocení. Pak je možno pro porovnání různých konkurentů 

použít tzv. scoring modelu.“ [32] 

„Pro tento způsob šetření je za prvé třeba vypracovat seznam faktorů, které měří konkurenční 

sílu. Za druhé posoudit šetřený podnik a stěžejní konkurenty podle zvolených faktorů. A za 

třetí výrazně interpretovat výsledné hodnoty.“ [8] 

Podle Horákové [8] se vlastní hodnocení faktorů provádí použitím vah, které umožňují 

relativně přesné hodnocení. Dále je potřeba určit rozsah hodnotící stupnice. Součet vah musí 

mít hodnotu jedna a součet vážených hodnocení dává přesnější představu o konkurenčním 

postavení šetřeného podniku.  
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Obr. 4.3 Scoring model  
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Zdroj: Horáková [8] 

Kritéria hodnocení byla následující: 

1. Stupeň a kvalita vybavení 

2. Kvalifikovanost personálu 

3. Čistota 

4. Dostupnost 

5. Parkování 

6. Propagace  

7. Doplňkový prodej 

Prvním třem kritériím byla přiřazena váha 0,2. Další dvě dostaly váhu 0,1. Šesté kritérium 

0,15 a poslední sedmé kritérium obdrželo váhu 0,05. Váha byla rozdělena následujícím 

způsobem proto, že stupeň a kvalita vybavení, kvalifikovanost personálu a čistota jsou věci, 

které přímo ovlivňují vnímání poskytované služby. Pokud se klient rozhodne, že se do cvičení 

pustí, nemělo by být zásadní, jak se do fitness centra dostane. Samozřejmě je to jeden 

z důležitých aspektů, ale neměl by být prioritní. Propagace sice dokáže klienty ovlivňovat, ale 
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je to spíše taková přidaná hodnota, se kterou se lze ve většině případů setkat dopředu, a která 

samotnou službu již neovlivňuje. Může ale ovlivnit počáteční výběr fitness centra. A na závěr 

doplňkový prodej, který je službou navíc. Klient ji může nebo nemusí využít.  

Pro praktické účely je potřeba si vyjasnit, co se skrývá pod jednotlivými body hodnocení  

a proč bylo dané fitness centrum ohodnoceno zrovna tím daným bodem. 

Stupeň a kvalita vybavení 

Tab. 4.1 Stupeň a kvalita vybavení 

Body Kritéria hodnocení 

1 chybí veškeré vybavení, pouze prostor na cvičení, který je již viditelně dlouho 

používán 

2 pouze základní vybavení (činky, overbally) avšak staršího typu, prostor na cvičení, 

který je již viditelně dlouho používán 

3 vybavení - posilovací stroje a doplňky avšak staršího typu, prostor na cvičení, který je 

již déle používán 

4 základní vybavení, které není na pohled opotřebované, prostory na cvičení dobré 

5 vybavení - posilovací stroje a doplňky, které nejsou na pohled opotřebované, prostory 

na cvičení dobré 

6 základní vybavení viditelně nové, prostory na cvičení velmi dobré 

7 vybavení - posilovací stroje a doplňky viditelně nové, prostory na cvičení velmi dobré 

8 základní vybavení zcela nové, prostory na cvičení výborné 

9 vybavení - posilovací stroje a doplňky zcela nové, prostory na cvičení výborné 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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Kvalifikovanost personálu 

Tab. 4.2 Kvalifikovanost personálu 

Body Kritéria hodnocení 

1 Absolutně nekvalifikovaný personál – recepční i instruktoři 

2 Nízká znalost problematiky (recepční), instruktoři vedou lekce pouze na základě 

osobních návštěv jiných lektorů a lekcí 

3 Nízká znalost problematiky (recepční), instruktoři pouze účastníci workshopů 

4 Znalost problematiky (recepční), instruktoři pouze účastníci workshopů 

5 Znalost problematiky (recepční), instruktoři vlastní certifikáty o školení 

6 Znalost problematiky (recepční), instruktoři vlastní akreditované licence 

7 Vysoká znalost problematiky (recepční), instruktoři vlastní certifikáty o školení 

8 Vysoká znalost problematiky (recepční), instruktoři vlastní akreditované licence 

9 Výborná znalost podpořena vzděláním v oboru – instruktoři i recepční 

  Zdroj: Vorlová (2013) 

Čistota  

Tab. 4.3 Čistota 

Body Kritéria hodnocení 

1 Absolutní špína, nepořádek, nevynesené odpadky, šokující sociální zařízení, zápach 

2 Viditelná špína, nepořádek, nevynesené odpadky, nevyhovující sociální zařízení, 

zápach 

3 Špína, nepořádek, nevynesené odpadky, zanedbané sociální zařízení, zápach 

4 Nepořádek, lehce zanedbané sociální zařízení, zápach 

5 Nepořádek, zápach 

6 Nepořádek  

7 Vynesené odpadky, čisté sociální zařízení, pořádek 

8 Vynesené odpadky, čisté sociální zařízení, pořádek, vytřeno, vyluxováno 

9 Vynesené odpadky, čisté sociální zařízení, pořádek, vytřeno, vyluxováno, příjemná 

vůně 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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Dostupnost  

Tab. 4.4 Dostupnost 

Body Kritéria hodnocení 

1 Mimo město, okraj města, žádné autobusové ani jiné spojení, nelze se k centru dostat 

autem 

2 Město, žádné autobusové ani jiné spojení, nelze se k centru dostat autem 

3 Město, autobusové spojení, nelze se k centru dostat autem 

4 Město, autobusové spojení, složitý přístup autem 

5 Město, autobusové spojení, lze s menšími obtížemi dorazit autem 

6 Město, autobusové spojení, lze se k centru dostat autem 

7 Město, autobusové i vlakové spojení, lze se k centru dostat pohodlně autem 

8 Město, autobusové i vlakové spojení, lze se k centru dostat velmi pohodlně autem 

9 Město, veškerá možná spojení 

Zdroj: Vorlová (2013) 

Parkování 

Tab. 4.5 Parkování 

Body Kritéria hodnocení 

1 Žádné parkovací možnosti 

2 Parkovací zóny pro držitele karet 

3 Parkovací zóny pro držitele karet, placené parkoviště (ve večerních hodinách 

neplacené) vzdálené do 300m od fitness centra 

4 Placené parkoviště (více než 30Kč/hodinu) 

5 Placené parkoviště (20Kč/hodinu) 

6 Placené parkoviště (více než 30Kč/hodinu), ve večerních hodinách neplacené 

7 Placené parkoviště (20Kč/hodinu), ve večerních hodinách neplacené 

8 Placené parkoviště (10Kč/hodinu), ve večerních hodinách neplacené 

9 Neplacené parkoviště 

Zdroj: Vorlová (2013) 

  



47 

 

Propagace  

Tab. 4.6 Propagace 

Body Kritéria hodnocení 

1 Chybějící jakýkoliv projev propagace 

2 Žádné internetové stránky, 1 forma propagace 

3 Nefungující internetové stránky, 1 forma propagace 

4 Špatně fungující internetové stránky, 1 forma propagace 

5 Špatně fungující internetové stránky, 2 formy propagace 

6 Dobré internetové stránky, 1 forma propagace 

7 Velmi dobré internetové stránky, 2 – 3 formy propagace 

8 Kvalitní internetové stránky, 3 a více forem propagace 

9 Veškeré možné formy propagace, aktivní účast všech spolupracovníků 

Zdroj: Vorlová (2013) 

Doplňkový prodej 

Tab. 4.7 Doplňkový prodej 

Body Kritéria hodnocení 

1 Žádný doplňkový prodej 

2 Pouze prodej vody 

3 Prodej vody a sladkých nápojů 

4 Prodej nápojů, lehkého občerstvení 

5 Prodej nápojů, lehkého občerstvení a karnitinových doplňků 

6 Prodej nápojů, lehkého občerstvení, karnitinových doplňků a jiných podpůrných 

přípravků 

7 Prodej nápojů, lehkého občerstvení, karnitinových doplňků, jiných podpůrných 

přípravků, proteinů a sacharidů 

8 Prodej nápojů, lehkého občerstvení, karnitinových doplňků, jiných podpůrných 

přípravků, proteinů, sacharidů a sportovních doplňků – rukavice, apod. 

9 Prodej veškerých potravinových doplňků a doplňků sportovních 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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5 KONKURENČNÍ FITNESS CENTRA 

V Táboře považuji za největší tři konkurenty následující fitness centra – Fit studio OK, 

Fitness Tábor a Fitness Slovan.  

Všichni se zabývají poskytováním sportovní služeb, ale jejich nabídka se přesto liší. Každé 

centrum se specializuje na jiné sporty. A právě v nabídce služeb spočívá konkurenční výhoda 

fitness centra Alegría, které bude poskytovat co nejširší nabídku různých lekcí.  

Na základě osobních opakovaných návštěv jsou v následujících odstavcích shrnuty základní 

údaje o jednotlivých centrech, kvalitě nabízených služeb, a to včetně kvality skupinových 

lekcí. Toto osobní hodnocení je podloženo dosavadními zkušenostmi a sedmiletou praxí 

v oboru.  

5.1 OK Fit Studio 

OK Fit Studio je v Táboře nejvíce navštěvované a oblíbené fitness centrum. Využívá hned 

několik prostor, kde poskytuje své služby.  

OK Fit se zaměřuje pouze na skupinové lekce (aerobik, bosu, jóga, pilates, atd…), které 

provozuje jednak ve dvou školních tělocvičnách, ale zejména ve vlastních prostorách, které 

jsou moderně vybavené a nově zařízené. Zde je k dispozici jeden zrcadlový sál pro cca 30 

lidí, recepce s výživovými doplňky a relativně malá šatna se sociálním zařízením, která je 

umístěna hned vedle zrcadlového sálu. Další šatny a sociální zařízení včetně sprch jsou 

umístěny v dlouhé chodbě v blízkosti vstupních dveří.  

Hlavní klientelu tvoří ženy, muži tyto skupinové lekce nevyhledávají, ale účastnit se jich 

mohou. Muži využívají těchto lekcí zřídkakdy. Jde o speciální lekce pořádané jen několikrát 

do roka, které jsou spojeny se známou osobností, jako je Vladimír Valouch nebo Václav 

Krejčík.  

Hodiny jsou vedeny vyškolenými instruktorkami a ty, které byly vybrány pro osobní návštěvu 

(bosu, port de bras, pilates), probíhaly opravdu profesionálně a jejich kvalita byla velmi 

dobrá. Lekce začala přesně jak měla, bez zbytečných prodlev a zpoždění.     
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5.2 Fitness Tábor 

Fitness Tábor se zaměřuje především na provoz posilovny a kardio zóny. Kromě toho nabízí  

i skupinové lekce posilovacího typu jako je flowin nebo TRX (závěsný posilovací systém)  

a také skupinové lekce spinningu. Můžete zde také navštívit saunu nebo solárium. Všechny 

aktivity poskytují ve vlastních prostorách. Jedná se o jednu velikou místnost, která slouží 

především jako posilovna. Recepce je umístěna přímo v posilovně a není ničím oddělena, 

prostor na spinning je oddělen pouze jakousi příčkou, která rozhodně neodtlumí hlasitou 

hudbu ani rady instruktora, které jsou pro lekci spinningu nezbytné. Skupinové lekce TRX 

 i flowin jsou poskytovány také přímo v posilovně mezi ostatními stroji při plném provozu, 

což nemusí být příjemné ani pro klienty posilovny, ani pro účastníky skupinových lekcí. 

Samozřejmostí je šatna se sociálním zařízením, která je prostorná a rozdělena na dámskou  

a pánskou část. Hlavní klientelu tvoří muži, kteří využívají především posilovnu. Ženy 

navštěvují Fitness Tábor také, ale vyhledávají především lekce TRX.  

Osobní návštěvě byla podrobena lekce TRX. Drobná komplikace nastala, když instruktor 

nedorazil. Lekce se, zhruba po 10 minutovém zpoždění, ujala recepční. I přes tyto počáteční 

problémy bylo vidět, že i na recepci sedí člověk, který se o posilování zajímá, a tak byla 

hodina vedena systematicky správně. Bohužel zde chyběl jakýsi náboj, který by dokázal 

vyburcovat skupinu k lepším výkonům. Možnou příčinu lze nalézt v tom, že lekce probíhala, 

jak už bylo zmíněno, mezi ostatními klienty posilovny.   

5.3 Fitness Slovan 

Fitness Slovan je považováno za nejmenšího konkurenta a to hned z několika důvodů. Fitness 

centrum sice disponuje vlastními prostory, ale ty jsou na cvičení velmi nevhodné, protože 

jsou umístěny v podzemních prostorách. Tudíž zde chybí jakákoliv okna a odvětrat takovéto 

prostory bez velmi kvalitní klimatizace je nemožné. Navíc se nad šatnami nachází kuchyň 

patřící k restauraci, která je v budově umístěna a je v plném provozu. Výpary z této kuchyně 

jsou cítit jak v pánských, tak i v dámských šatnách. Fitness provozuje jednak posilovnu, 

skupinové lekce, tentokrát jde o lekce jumpingu a walkingu, a také je zde k dispozici sauna.  

Všechny prostory jsou relativně malé. Recepce je hned při vstupu do fitness centra a vedle ní 

se nachází sauna a sál na walking a jumping, který je oddělen pouze žaluziemi. Ve vedlejších 

prostorách je posilovna, jejíž vybavení rozhodně nepatří k nejmodernějším. Převážný díl 

příjmů tohoto fitness centra plyne z provozu a pronájmu sauny. Pánské i dámské šatny jsou 
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vybaveny klasicky a jednoduše. Sociální zařízení nepůsobí moc hygienicky a bylo by vhodné 

ho zrekonstruovat.  

I v tomto fitness centru proběhla osobní návštěva. Konkrétně byla navštívena lekce walkingu. 

Velkým pozitivem bylo, že kapacita lekce nebyla ani z poloviny naplněna. Pokud by byly 

obsazeny a rozloženy všechny walkingové stroje, dá se s největší pravděpodobností 

předpokládat, že by cvičení nebylo komfortní. Celková kapacita lekce je deset lidí, ale 

vzhledem k malým prostorám otázkou zůstává, jak by se všichni i s instruktorem 

a walkingovými stroji do tohoto sálu vešli. Lekce byla vedena relativně profesionálně  

a instruktorka začala hodinu včas.  

Další osobní návštěva tohoto fitness centra již uskutečněna nebyla a z důvodu celkového 

nepříjemného dojmu z prostor již nebude.  

5.4 Scoring model k analýze konkurence 

Kritéria hodnocení byla následující: 

1. Stupeň a kvalita vybavení 

2. Kvalifikovanost personálu 

3. Čistota 

4. Dostupnost 

5. Parkování 

6. Propagace  

7. Doplňkový prodej 

Rozpracovaná kritéria včetně jejich vah jsou uvedena v kapitole 4.3. 

5.4.1 Stupeň a kvalita vybavení 

Nejhůře dopadlo Fitness Slovan, které je vybaveno zastaralými typy strojů. Ty jsou navíc 

umístěny v prostředí, které by si zasloužilo razantnější rekonstrukci.  

OK Fit Studio a Fitness Tábor byly ohodnoceny shodně i přesto, že Fitness Tábor disponuje 

větším počtem posilovacích strojů. Je to dáno tím, že OK Fit Studio potřebuje na skupinové 

lekce také různé vybavení v podobě bosu, posilovacích tyčí, činek a mnoho dalších. Obě dvě 

fitness centra mají vyhovující moderní a značková vybavení.  
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5.4.2 Kvalifikovanost personálu 

Fitness Slovan obdržel průměrné hodnocení. Některé lekce jsou vedeny opravdu 

proškolenými instruktory. Někdy zaskočí i pan majitel, který ne vždy poskytuje správné 

informace. Pokud jde o recepční, měly by být schopné vysvětlit, jak jednotlivé stroje 

používat.  

Fitness Tábor se umístilo na druhém místě z toho důvodu, že většinu služeb poskytují 

recepční, kteří častokrát vedou i skupinové lekce TRX. Jsou ale velmi dobře informováni  

o tom, jak jednotlivé stroje pracují a jak je správně a s jakou zátěží používat.  

Vítězem tohoto kritéria je OK Fit Studio, které spolupracuje pouze s certifikovanými 

instruktory, kteří se prokážou praxí v oboru. Recepční mají přehled o poskytovaných 

službách, které dokážou klientům srozumitelně vysvětlit. 

5.4.3 Čistota  

Čistota je velice subjektivní kritérium, ale budeme vycházet na první pohled z viditelných 

nedostatků.    

Opět Fitness Slovan získal poslední místo, a to především díky nešťastnému umístění pod 

kuchyní restaurace. Opravdu nepříjemný zápach z přepáleného oleje je cítit téměř v celých 

prostorách a ani koberce, které jsou po celém fitness centru, nevypadají úplně čistě. Je to  

i tím, že je na nich vidět mastnota, což přisuzuji právě výparům z výše zmíněné kuchyně. 

Fitness Tábor i OK Fit Studio dopadly shodně. V obou fitness centrech je vidět, že se uklízí 

pravidelně. Vybavení v sále i v posilovně je srovnané, koberce vyluxované a sociální zařízení 

byla také v naprostém pořádku.  

5.4.4 Dostupnost  

V tomto kritériu se rapidně propadlo OK Fit Studio, které se nachází asi 30 minut chůze od 

autobusového a vlakového nádraží a nejbližší zastávka autobusu je vzdálena cca 5 minut 

chůze. Nyní je ale oblast kolem centra rozestavěna a město Tábor zde buduje klidovou zónu. 

To s sebou přináší omezení v městské hromadné dopravě. 

Na druhém místě se umístilo Fitness Slovan. Nachází se na hlavní promenádní třídě a od obou 

nádraží je vzdáleno asi 10 minut chůze.  

Nejlépe dopadlo Fitness Tábor, do kterého se z vlakového i autobusového nádraží dostaneme 

asi za 3 minuty chůze.  



52 

 

5.4.5 Parkování  

OK Fit Studio zůstává opět na posledním místě.  V okolí fitcentra se nachází zóna pouze pro 

majitele parkovacích karet. Jsou zde ještě dvě menší parkoviště, která jsou však až do  

19 hodin placená.  

Fitness Slovan dopadlo lépe. Zde je možnost parkovat také za poplatek, ale není zde 

vyhrazena zóna pro parkovací karty. Po 19 hodině je parkování zdarma, a pokud budete mít 

štěstí, zaparkujete přímo před vchodem do fitness centra. 

Nejlépe je na tom Fitness Tábor, které stojí přímo na pozemku parkoviště, které je sice 

placené, ale jen do 18 hodin a hodina stojí pouze 10 Kč.  

5.4.6 Propagace  

Na poslední místo se tentokrát dostalo Fitness Tábor, které se propagací příliš nezaobírá. Před 

fitness centrem je jeden menší reklamní baner, který je jedinou upoutávkou na toto centrum. 

Dále mají v provozu internetové stánky, které by si zasloužily větší pozornost, jelikož ne 

všechny odkazy zde fungují a je celkem složité se na stránkách k něčemu dopracovat. 

Dále se umístilo Fitness Slovan. Toto centrum provozuje internetové stánky, které jsou 

přehledné a navíc je zde možnost on-line rezervace. Na druhé místo ho ale vynesly především 

akce, které jsou pořádané pouze několikrát do roka. Jde o ukázky cvičení na ulici.  

Na prvním místě se znovu objevuje OK Fit Studio. Provozuje přehledné internetové stránky. 

Další jeho doménou je výroba letáků a plakátů, které upozorňují na aktivity studia. 

5.4.7 Doplňkový prodej 

Poslední místo patří centru Fitness Slovan, které nabízí pouze pitný režim, konkrétně vody  

a sladké limonády.  

Druhé je OK Fit Studio, které již poskytuje k základnímu pitnému režimu i nápoje obsahující 

karnitin, který podporuje spalování tuků, dále je zde možnost zakoupit zdravé zeleninové 

šťávy, kávu a čaj, a také zdravé müsli tyčinky a energetické tyčinky. 

První místo patří zaslouženě Fitness Tábor, které prodává kromě základních již výše 

zmíněných věcí ještě doplňky ve formě různých proteinů, sacharidů a mnoho dalších. 
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Obr. 5.1 Scoring model pro vybraná fitness centra 

 

Kritéria 

hodnocení 

 

Váha 

  

Špatné 

   

Střední 

   

Dobré 

   

Body 

 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C 

Stupeň a kvalita 

vybavení 

0,2          1,4 1,4 0,6 

Kvalifikovanost 

personálu 

0,2          1,6 1,4 1 

Čistota 0,2          1,6 1,6 0,8 

Dostupnost 0,1          0,4 0,8 0,6 

Parkování 

 

0,1          0,3 0,8 0,6 

Propagace 0,15          1,05 0,75 0,9 

Doplňkový 

prodej 

0,05          0,25 0,35 0,15 

 

Součet bodů 

 

1 

         6,6 7,1 4,65 

 

A (OK Fit Studio)  

B (Fitness Tábor) 

C (Fitness Slovan) 

Zdroj: Vorlová (2013) 

 Jak je z tabulky patrné, i přestože je za největšího konkurenta považováno OK Fit Studio, 

vyšlo hodnocení nejlépe pro centrum Fitness Tábor. Na první pozici ho posunula především 

výhoda v dobré dostupnosti a možnosti parkování. Jak bylo již dopředu předpokládáno, 

nejhůře vyšlo z hodnocení Fitness Slovan.   
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6 DOTAZNÍK 

Celý dotazník, včetně jeho zpracované části, je k dispozici v přílohách číslo 1 a 2. Následující 

řádky obsahují jen stručné shrnutí získaných výsledků. Dotazník obsahuje 13 otázek, které 

zjišťují potřeby zákazníků fitness center.   

Na základě vyhodnocení dotazníku bylo zjištěno: 

 Respondenti navštěvují fitness centrum nejčastěji 2x – 3x týdně ve večerních 

hodinách. 

 Nejvíce využívají respondenti skupinové lekce, dále posilovnu a kardio zónu.  

 Nejčastěji využívají respondenti služeb fitness centra, protože chtějí rozvíjet svou 

fyzickou zdatnost, mají po cvičení dobrou náladu a při cvičení relaxují a zapomínají 

na problémy. 

 Nejvíce dotazovaných je ochotno utratit 400 – 699 Kč měsíčně za návštěvu fitness 

center. 

 Nejpreferovanější formou placení se ukázala permanentka. 

 Nejčastěji uváděným způsobem dopravy se stal automobil. 

 Nejvíce dotazovaných uvedlo, že jsou ochotni strávit na cestě do fitness centra  

11 – 20 minut. 

 Více než polovina dotazovaných navštěvuje pouze jedno fitness centrum. 

 Dotazník vyplnilo 51% žen a 49% mužů. 

 Největší počet dotazovaných byl ve věku od 27 do 35 let. 
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7 MARKETINGOVÝ PLÁN FITNESS CENTRA 

7.1 Fitness centrum Alegría 

Obr. 7.1 Logo 

 

Zdroj: IT Král (2013) 

Alegría je slovo španělského původu a v překladu znamená radost nebo štěstí. Cílem je, aby 

ho lidé navštěvovali rádi, aby měli radost z pohybu a aby v dnešní hektické době odcházeli 

naplněni pocitem štěstí.  

Z tohoto důvodu byly zvoleny i barvy celého loga. Červená barva oživuje a dodává odvahu, 

tudíž dokáže motivovat k lepším výkonům. Symbolizuje vitalitu a energii. Bílá barva je 

symbolem čistoty a touhy po dokonalosti. Působí rozjasňujícím dojmem. Obě barvy v sobě 

tedy skrývají jakýsi motivační podtext, který se dostane do povědomí klientů a pomůže jim 

dosahovat lepších výsledků. Typ písma je volen záměrně. Působí příjemným dojmem a je 

z něj patrný pohyb, který je pro naše účely velmi důležitý a nezbytný.  
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7.2 Hlavní cíl a zvolená strategie 

Hlavním cílem je vejít do podvědomí zákazníků a vybudovat si určitou stabilní pozici na trhu. 

I když to v prvních měsících nebude jednoduché, je potřeba vydržet a nabízet lepší  

a kvalitnější služby než konkurence. Základem pro úspěch by měla být nabídka služeb, které 

v Táboře ještě nikdo neprovozuje.  

Zvolená strategie bude zaměřena především na diferenciaci produktu, kdy se základem stanou 

služby šité na míru určitým skupinám zákazníků. Nepůjde jen o masové komerční využití, 

v čemž lze do budoucna nalézt konkurenční výhodu. Tato strategie bude spojena se strategií 

tržní orientace, aby došlo k vyplnění skulinek, které s sebou přinášejí spoustu příležitostí. 

7.3 Zákazníci  

Cílovou skupinu zákazníků tvoří aktivní pracující obyvatelstvo. Cílem je zaměřit se na muže  

i ženy ve věku od 20 do 50 let, kteří žijí nebo pracují v Táboře a okolí a chtějí změnit svůj 

životní styl.  

1. Klienti na rodičovské dovolené, kteří nechodí cvičit z důvodu, že nemají hlídání pro 

své děti.  

2. Pracující klienti, kteří si potřebují před prací či po práci aktivně odpočinout, a tím 

prospět sobě i svému zdraví. 

3. Muži, kteří chtějí aktivně budovat svou tělesnou stavbu a pracovat na svém zevnějšku. 

Všem těmto skupinám bude věnována zvláštní péče, která bude přizpůsobená jejím potřebám 

a nárokům. S tím souvisí i vypracování třech základních pilířů propagace, které by měly 

intenzivně oslovovat výše zmíněné skupiny klientů. Propagace bude řešena průběžně  

a veškeré materiály budou zpracovány firmou IT Král.   
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7.4 Konkurence 

Konkurenci byla věnována celá pátá kapitola. Tudíž je zde uvedeno jen stručné shrnutí toho, 

co lze považovat za nejdůležitější. Největšími konkurenty jsou Fit Studio OK, Fitness Tábor  

a Fitness Slovan.  

Na základě zpracovaného scoring modelu se objevily přednosti, ale i nedostatky jednotlivých 

fitness center. A právě nedostatků, které odvádí klienty za konkurencí, se bude Alegría snažit 

využít ve svůj prospěch. 

I když je za největšího konkurenta považováno Fit Studio OK, ve zhotoveném scoring modelu 

vyšlo nejlépe Fitness Tábor díky dobré dostupnosti a parkovacím možnostem. Nejhůře, jak 

bylo dopředu předpokládáno, dopadlo Fitness Slovan.  

Také je důležité připomenout, že všechna tato konkurenční centra byla několikrát osobně 

navštívena. V OK Fit Studiu a ve Fitness Tábor osobní návštěvy i nadále probíhají, jednak 

z důvodu průběžné kontroly situace, jednak ze zájmu dostat se do povědomí klientů, kteří by 

později mohli využívat služeb fitness centra Alegría. 

V dnešní době je otázka konkurence jedním ze stěžejních bodů marketingového plánu. 

Nároky zákazníků se neustále zvyšují, a proto je třeba jim věnovat mimořádnou pozornost. 

Zkvalitnění a zefektivnění služeb je základním krokem k tomu, aby si zákazník uvědomil, 

jaké zařízení mu nabízí víc.  

Lokalizace konkurenčních fitness center a fitness centra Alegría je zpracována v příloze  

číslo 3.  
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7.5 SWOT analýza 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

JAK JE UDRŽET 

Zcela nové a příjemné zázemí Veškeré nové vybavení bude neustále udržováno, aby 

si zachovalo svou kvalitu co nejdéle. Budou 

prováděny pravidelné servisy všech strojů a vybavení, 

aby byl zpomalen proces stárnutí. 

Kvalifikovaný personál Do týmu lektorů budou přijímáni pouze osoby 

s platnými sportovními licencemi a certifikáty. 

Následně budou při nízké návštěvnosti probíhat 

kontroly v hodinách, aby bylo možné identifikovat 

příčinu. Recepční budou proškoleni ve znalosti 

jednotlivých lekcí. 

Zajímavá a odlišná nabídka lekcí Jak je konkrétně rozepsáno v kapitole 6.8.1, bude 

Alegría nabízet takové lekce, které konkurence 

neposkytuje. Do budoucna budou tyto lekce 

rozšiřovány o další novinky, které vstoupí na 

sportovní trh. 

Pořádání víkendových akcí Minimálně jednou za tři měsíce budou pořádány 

víkendové akce v nejrůznějších sportovních areálech. 

V rámci těchto víkendů budou moci klienti využít 

nejrůznějších doplňkových služeb jako např. masáže  

a welness nebo přednášky na různá témata. Na konci 

každé víkendové akce proběhne tombola, ve které 

klienti můžou vyhrát volné vstupy nebo slevy na 

některé lekce. 

Permanentky, jednotlivé vstupy i 

výhodné členství 

Pro naše klienty jsou připraveny výhodné cenové 

nabídky. Mohou vybírat hned z několika možností, 

které jsou rozpracovány v kapitole 7.8.1. Ke každé 

z těchto nabídek budou měsíčně vypisovány 

nejrůznější akce, které budou pro klienty zajímavé. 

Slevy pro studenty a měsíční slevy 

pro určité profesní skupiny 

Kromě klasických slev pro studenty budou každý 

měsíc poskytovány slevy určitým profesním 

skupinám. V prvních bude slevový program zaměřen 

na zdravotní sestry a dále na učitele/ky, atd. Dále 

budou vypisovány různé akce, které budou 

poskytovány dohromady se studentskými slevami. 

Možnost parkování  Celý areál disponuje svým soukromým parkovištěm, 

které bude zpřístupněno  

i klientům fitness centra Alegría. Proto by do 

budoucna neměl být s touto možností žádný problém. 

 

 

 

Tab. 7.1 SWOT analýza – silné stránky 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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Tab. 7.2 SWOT analýza – slabé stránky 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

JAK JE ELIMINOVAT 

Nové a neznámé prostředí Do nového a neznámého prostředí budou zákazníci 

nalákáni prostřednictvím propagačních akcí, které jsou 

rozpracovány v kapitole 7.8.4. Zvýšené návštěvnosti 

bude dosahováno nejrůznějšími zaváděcími akcemi, 

jako první týden cvičení zdarma, atd. 

Chybějící základna klientů Pro jakoukoliv novou firmu nebo podnik je typickou 

hrozbou chybějící základna klientů. Do jednoho roku 

je v plánu vybudovat klientskou základnu o velikosti 

cca 100 členů. Dosažení tohoto cíle bude využito 

prostřednictvím kvality poskytovaných služeb  

a krásného nového zázemí. 

Minimální počet pracovníků Minimální počet pracovníků je v začátcích spojen 

s nedostatkem finančních prostředků. Do budoucna se 

počítá s navýšením počtu zákazníků, tím pádem 

s navýšením příjmů, což povede k možnosti přijmout 

další pracovníky a rozšířit tak v prvních měsících 

relativně malý tým. 

Omezený rozpočet Omezený rozpočet je problém, který bude vyřešen 

tím, že fitness centrum bude poskytovat přednostně 

služby, které nikdo jiný v dané lokalitě nenabízí. 

Posilovna bude vybavena jednak klasickými kardio 

stroji a jednak netradiční posilovací konstrukcí. Tímto 

způsobem využijeme omezený počet finančních 

prostředků v náš prospěch. 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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Tab. 7.3 SWOT analýza - příležitosti 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

JAK JE VYUŽÍT 

Rozšíření prostor o další sály  

a wellness zónu 

Majitel pronajímané budovy umožňuje do budoucna 

rozšířit prostor o dalších cca 60 – 100 m
2
. Vše bude 

záležet na návštěvnosti a zisku. 

Rozšíření nabídky lekcí  V případě, že se na trhu sportovních služeb objeví 

nový druh cvičení nebo jiná novinka z oblasti strojů, 

bude snahou fitness centra zavést tuto novinku co 

možná nejrychleji do svého rozvrhu. 

Vytvoření systému on-line rezervací Aby se objednávání klientů stalo ještě pohodlnější, 

bude v průběhu několika měsíců uveden do provozu 

systém on-line rezervací. Díky tomuto systému budou 

mít klienti možnost přihlásit se na lekci z pohodlí 

svého domova. 

Oslovení co nejširší skupiny klientů V dnešní velmi konkurenční době je potřeba získat  

a udržet si co nejvíce klientů. Nejrůznější lekce 

věnované posilování různých partií těla, slevové akce, 

víkendová cvičení, to vše a mnoho dalšího bude 

nabízeno, aby byla nabídka využitelná širokým 

spektrem zákazníků. 

Vytvořit stabilní klientskou základnu Kvalita nabízených služeb, krásné a nové zázemí  

a prostory, kvalifikovaný personál a zájem o každého 

klienta povede k vytvoření stabilní klientské základny, 

která by měla do jednoho roku čítat cca 100 klientů  

a v průběhu dalších let by se měla nadále rozšiřovat. 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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Tab. 7.4 SWOT analýza - hrozby 

 

HROZBY 

 

JAK JE ELIMINOVAT 

Rostoucí a již zaběhlá konkurence Nezanedbatelnou výhodou je, že se fitness centrum 

Alegría bude nacházet v dostatečné vzdálenosti od 

konkurenčních center. Jaký je hlavní záměr eliminace 

konkurence? Jde především o nabídku jedinečných 

služeb, které můžou klienti využít pouze ve fitness 

centru Alegría, a také o nové příjemné prostředí. 

Hlavní výhodou je využití bezplatných parkovacích 

míst. 

Finanční možnosti klientů Už dlouho je celospolečenským tématem ekonomická 

krize a s tím související znehodnocování české 

koruny. Vzhledem k tomu, že fitness centrum Alegría 

nabízí nejrůznější slevové akce a výhodné balíčky, 

mělo by být cenově přístupné široké veřejnosti.  

Rostoucí poplatky za energie, 

provoz a údržbu  

Fitness centrum se musí zaměřit na úsporu a kontrolu 

spotřeby zejména elektřiny a vody. 

Dojde k instalaci úsporných žárovek, úsporných sprch 

a dalších menších úprav, které spotřebu alespoň trochu 

sníží.  

 

Zdroj: Vorlová (2013)  
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7.6 Marketingové cíle 

Krátkodobé cíle: 

1. Vybudovat základnu pravidelných klientů, která by měla mít do jednoho roku cca 100 

členů,  

2. Přijmout alespoň deset kvalitních kvalifikovaných lektorů, 

3. Doladit nedostatky, které se projeví až v průběhu provozu,  

4. Zprovoznit on-line rezervační systém, 

5. Vyjednat nákup výživových doplňků za velkoobchodní ceny se společností Nutrend  

a UGO. 

Střednědobé cíle: 

1. Nábor dalších kvalifikovaných lektorů, 

2. Rozšířit nabídku služeb o nové lekce, 

3. Rozšířit základnu pravidelných klientů o dalších 100 členů, 

4. Zpracovat marketingový plán na rozšíření fitness centra o wellness zónu. 

Dlouhodobé cíle: 

1. Splatit hypotéku, 

2. Vybudovat wellness zónu, 

3. Zajistit přírůstek pravidelných klientů o 200 členů. 

7.7 Marketingová strategie 

1. Strategie diferenciace produktu 

Snahou fitness centra Alegría bude nabídnout konkurenceschopný produkt. V kapitole 

7.8.1 jsou uvedeny konkrétní produkty a služby, které budou v centru nabízeny  

a poskytovány. 

Hlavním cílem je přijít se službou, kterou zde nikdo nenabízí. Rozvrh bude ovšem 

doplňován i klasickými lekcemi, protože jsou stále oblíbené a vyhledávané.  

2. Strategie tržní orientace 

Díky odlišným produktům bude snahou vejít na trh s něčím, co se v dané lokalitě ještě 

nenachází, a tím oslovit další potenciální klienty. Mělo by tak dojít k snadnějšímu 

pronikání na trh a k postupnému budování pozice stabilní a prestižní firmy. 
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7.8 Marketingový mix 

Jednotlivým rozborem marketingového mixu se budou zabývat následující kapitoly. Veškeré 

uvedené informace se mohou v průběhu samotné realizace měnit v závislosti na okolnostech. 

7.8.1 Produkt 

Fitness centrum Alegría se snaží poskytovat takové služby, které jsou v dané lokalitě zcela 

nové, a tudíž jsou diferencované od konkurence. Tyto služby budou doplněny klasickými 

oblíbenými lekcemi aerobikového nebo posilovacího typu. V prostorách nebude chybět ani 

posilovna, která bude ovšem řešena trochu netradičně a rozhodně v ní nelze nalézt klasické  

a zastaralé posilovací stroje. Pro rodiče na mateřské dovolené bude v průběhu cvičení 

zajištěno hlídání dětí. 

Hlídání dětí 

Pro rodiče, kteří nemají hlídání pro své ratolesti, ale přeci jen by si chtěli jít zacvičit, je tu 

možnost opatrování dětí přímo ve fitness centru. Služba bude zpoplatněna jednorázovou 

částkou 20 Kč za jedno dítě.  

Posilovna s kardio zónou 

Posilovna bude vybavena funkční zónou a kardio zónou. Funkční zóna bude oproti klasickým 

posilovnám řešena netradičním způsobem. 

Funkční zóna bude vybavena dvěma multifunkčními konstrukcemi FTS (Functional Training 

Station) od firmy 3D FITNESS s.r.o, které je možné uzpůsobit dle prostorových parametrů. 

Na jedné konstrukci může nerušeně cvičit 8 – 12 klientů. Pokud by se zdálo, že je vybavení 

nedostačující, lze ji jednoduše dovybavit dalším příslušenstvím. 

Kardio zóna bude vybavena stroji značky MATRIX a konkrétně půjde o dva běžecké pásy, 

dvoje pohyblivé schody, dva rotopedy, jeden stepper a jeden veslovací trenažér. 

Pole dance 

Pole dance znamená tanec u tyče. Jde o propojení tanečních a gymnastických prvků  

a vytváření krátkých choreografií s využitím tréninkové tyče. Lekce budou zpřístupněny 

formou kurzovní výuky ve formě deseti lekcí, které budou probíhat každý týden a budou 

rozděleny podle zdatnosti a zkušenosti klientů. Lekce budou otevřeny i pro muže. Cílem je 
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upozornit na vznikající diskriminující tendence v oblasti fitness, kdy je na určité druhy lekcí 

v některých fitness centrech mužům vstup zakázán.   

Alpinning 

Tento druh cvičení vychází z nejpřirozenějšího lidského pohybu, a to z chůze. Je uzpůsoben 

všem věkovým kategoriím a lidem s nadváhou. Cvičení je prováděno na stojích Alpitrack, 

které jsou mimo jiné vybaveny i základními posilovacími pomůckami, aby byl trénink ještě 

efektivnější. Lekce je vedena proškoleným instruktorem za doprovodu motivující hudby. 

Alpinning příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém, rozvíjí fyzickou zdatnost a učí klienty 

správně nakládat s dechem i při vyšší zátěži a rychlejším tempu.  

Flowin 

Tréninkový systém, který se k nám dostal ze Švédska, je velmi efektivní a pod 

kvalifikovaným vedením i bezpečný. Je při něm využíváno váhy vlastního těla, cvičení 

probíhá pomocí několika klouzavých podložek. Odstraňují se zde škodlivé vlivy způsobené 

různými odrazy a dopady, a to s sebou přináší větší úlevu kloubům.  

TRX 

Jedná se o velice účinný typ cvičení, původně určený pro armádní využití, který je v dnešní 

době velice oblíbený a to nejen u běžné klientely, ale také u mnohých sportovců. 

Zjednodušeně lze říci, že je to závěsný systém, který je uzpůsoben tak, aby účelně využíval 

váhu těla toho, kdo právě cvičí. Náročnost si zde volí každý sám, popřípadě je mu dáno 

doporučení od trenéra. Tím, že je využíváno pouze váhy vlastního těla, je toto cvičení velmi 

efektivní. Cíleně směřuje ke zpevňování středu těla a vnitřních svalů, což vede k celkovému 

zlepšení stavby těla a rýsování postavy.  

ADK 

Aerobic dynamic kickbox je zábavná forma kickboxu, která je doprovázena hudbou. Během 

celé lekce se pracuje ve vysokém aerobním tempu a v některých případech je lekce obohacena 

o posilovací prvky. ADK zlepšuje fyzickou kondici i sílu, posiluje kardiovaskulární systém. 

Učí klienty, jak rozložit své síly a jak pravidelně a správně dýchat. Hlavním pozitivním 

faktorem, který ADK přináší, je absolutní vybití stresu. 
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Antigravity jóga  

Je to jedna z netradičních forem klasické jógy. Cvičení probíhá nad zemí v zavěšených 

velkých plachtách, které jsou ušity z leteckého hedvábí. Jde především o relaxační cvičení, 

které propojuje prvky jógy, gymnastiky, pilates a akrobacie. Posiluje a protahuje zároveň. 

Tento druh jógy je doporučován klientům, kteří trpí velkými bolestmi zad. Pravidelnými 

návštěvami této lekce lze dosáhnout eliminace bolesti zádových svalů, rozproudit lymfatický 

systém, což povede k odplavení škodlivých látek z těla a rozhodně zlepší fyzickou a duševní 

kondici. 

Power jóga 

Power jóga dokáže jednak zvyšovat kloubní pohyblivost, ale také přispívá k odbourávání tuků 

v problémových partiích. Je to druh cvičení, který pozitivně rozvíjí soustředění, trpělivost  

a rovnováhu. Důraz je kladen na správné dýchání, které zajišťuje dostatečné okysličování 

krve, a tím jsou nastartovány veškeré pozitivní procesy od trávení až po zdravý spánek. Power 

jóga vychází ze základních pozic, které jsou několikrát za sebou opakovány  

a procvičovány. Lekce mají blahodárný účinek jak na fyzickou, tak i na duševní kondici 

klienta. 

Ploché břicho, pevný zadek, step body 

Tyto lekce jsou primárně zaměřovány na posilování problémových partií. Na začátku je 

zařazeno nezbytné zahřátí, následuje hlavní posilovací část a vše je zakončeno závěrečným 

protažením. Při těchto lekcích je využíváno nejrůznějších pomůcek od balančních až po ty 

zátěžové, kam patří různé činky, tyče apod. 

Holka bez výmluv 

Zde jde o vlastní projekt, který je uzpůsoben klientům, kteří si chtějí zacvičit před odchodem 

do práce. Jde o cvičení, které je každý den zaměřeno na různou partii těla, takže v sobě 

zahrnuje jak posilovací lekce, tak lekce vysoce aerobního charakteru. Lekce neprobíhají 

pouze uvnitř, ale dle počasí jsou situovány i do venkovního prostředí. 
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7.8.2 Cena  

Fitness centrum Alegría nabídne hned tři možnosti placení. Klasické jednorázové vstupy, 

permanentky a výhodné členství. Při plánovaných profesních slevových akcích se cena vstupů 

bude dále snižovat. 

Jednorázové vstupy 

Tab. 7.5 Ceník jednorázový vstupů 

Ceník – jednorázové vstupy   

 Studenti Dospělí 

   

Posilovna   

Pouze kardio zóna 50 Kč 80 Kč 

Pouze funkční zóna 60 Kč 90 Kč 

Využití funkční i kardio 

zóny 

70 Kč 100 Kč 

   

Skupinové lekce   

Ploché břicho 

Pevný zadek 

Step body 

Power jóga 

60 Kč 90 Kč 

Alpinning 

Flowin 

Antigravity jóga 

ADK 

TRX 

70 Kč 100 Kč 

Holka bez výmluv 100 Kč 130 Kč 

Pole dance 

(kurz 10 lekcí) 

1 200 Kč 1 500 Kč 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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Permanentky  

Permanentky budou rozděleny do dvou druhů. Prvním budou klasické permanentky, kdy 

bonusem bude jedenáctá hodina zdarma, tudíž cena jedné lekce klesá o 5%. Platnost 

permanentky bude šest měsíců od zakoupení. Po vypršení této doby již nebude možné 

nevyčerpané vstupy využít. 

Tab. 7.6 Ceník klasických permanentek 

Ceník – permanentky 

10 vstupů – 11. vstup zdarma 

  

  Studenti Dospělí 

   

Posilovna   

Pouze kardio zóna 

 

500 Kč 

 

800 Kč 

Pouze funkční zóna 600 Kč 900 Kč 

Využití funkční i kardio zóny 700 Kč 1000 Kč 

   

Skupinové lekce   

Ploché břicho 

Pevný zadek 

Step body 

Power jóga 

600 Kč 900 Kč 

Alpinning 

Flowin 

Antigravity jóga 

ADK 

TRX 

700 Kč 1000 Kč 

Holka bez výmluv 1000 Kč 1300 Kč 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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Druhý způsob bude dopředu nabitá kartička na následující částky 300 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč, 

1 500 Kč nebo 2 000 Kč. Ke každému dobití bude připočten bonus ve výši 10% z nabité 

částky. Částka 10% bude shodně navyšována studentům i dospělým. Platnost kartičky bude 

šest měsíců vždy od posledního nabití. Pokud nebudou peníze do té doby vyčerpány, 

propadají bez možnosti náhrady. 

Tab. 7.7 Ceník bonusové karty 

Ceník – bonusová karta   

Nabitá částka Bonus 10% Celkem na kontě 

300 Kč 30 Kč 330 Kč 

500 Kč 50 Kč 550 Kč 

1 000 Kč 100 Kč 1 100 Kč 

1 500 Kč 150 Kč 1 650 Kč 

2 000 Kč 200 Kč 2 200 Kč 

Zdroj: Vorlová (2013) 

Členství 

Členství se vyplatí klientům, kteří se rozhodnou navštěvovat centrum minimálně čtyřikrát 

týdně.  

Uzavřením členské smlouvy se klient upíše fitness centru na jeden rok. Po uplynutí této doby 

se smlouva automaticky prodlužuje, pokud není písemně vypovězena minimálně 30 dní před 

jejím řádným ukončením jednou ze smluvních stran. Pokud bude mít klient vážné zdravotní 

problémy a svůj stav doloží potvrzením od lékaře, bude mu snížen měsíční paušál na 150 Kč 

měsíčně.  

Do členství nejsou zahrnuty kurzy Pole dance a program Holka bez výmluv. Klient není již 

jinak omezen a může využívat služeb i několikrát za den. Záleží pouze na něm a jeho 

motivaci k fyzické zátěži. 
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Tab. 7.8 Ceník členství 

Ceník - členství 

Studenti 790 Kč/měsíc 

Dospělí 990 Kč/měsíc 

Zdroj: Vorlová (2013) 

Při pravidelných návštěvách alespoň čtyřikrát týdně se student dostane na cenu cca 50 Kč za 

vstup a dospělí na cca 60 Kč za vstup. Pokud se klient rozhodne k ještě častějšímu využívání 

služeb, bude tato cena i nadále klesat.  

7.8.3 Distribuce  

Fitness centrum Alegría bude provozovat svou činnost v Táboře v ulici Soběslavská. Celá 

budova patří do areálu Toyoty Dolák s.r.o., který zde provozuje prodej a servis vozů.  Budova 

je umístěna vedle silnice 1. třídy, která byla donedávna hlavním tahem z Tábora do Českých 

Budějovic.  

Zastávka městské hromadné dopravy je vzdálena maximálně pět minut chůze a je velmi 

frekventovaná. Autobusové linky 11, 13, 15, 16, 17 jezdí touto trasou pravidelně. 

Z autobusového nádraží trvá cesta linkovým autobusem zhruba čtyři až sedm minut. 

Přímo v areálu je neplacené parkoviště, které je k dispozici a které dokáže kapacitně pojmout 

větší počet vozidel. Toto parkoviště je využíváno pouze zákazníky Toyoty a mohlo by být 

využíváno i klienty Fitness centra Alegría.  

7.8.4 Propagace 

Většina aktivit bude svěřena firmě IT Král, která se bude starat o webové stránky, propagační 

materiály a úkony s tím spojené. 

Internetové stránky 

Zřízení internetových stránek bude jedním z prvních úkolů. Realizace bude svěřena odborné 

firmě IT Král, která je bude podle potřeby dále aktualizovat a spravovat. Zákazníci zde najdou 

kompletní nabídku služeb včetně ceníku, potřebné kontakty, fotografie a videa.  
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Facebook 

Vytvoření stránky na Facebooku nic nestojí a je v dnešní době velmi oblíbenou formou 

komunikace s klienty. Budou zde pravidelně vyvěšovány právě probíhající akce a novinky. 

Výhodou jsou nulové náklady, nevýhodou je chybějící osobní kontakt s potenciálními 

zákazníky. 

Facebook bude sloužit, spíše než k získávání nových klientů, ke komunikaci se stávajícími 

klienty. 

Letáky, samolepky 

Do tisku bude dáno 10 000 kusů reklamních letáků a 1 000 kusů samolepek, které budou 

rozdělené do tří typů dle toho, na jakou cílovou skupinu se budou zaměřovat. Jeden typ bude 

směrován na rodiče na mateřské dovolené, druhý na pracující ženy a třetí na muže, kteří chtějí 

budovat svou tělesnou zdatnost. Samozřejmě letáky i samolepky budou obsahovat adresu 

fitness centra, odkaz na webové stránky a telefonní kontakt. Budou roznášeny do poštovních 

schránek a rozdávány na ulicích po celém Táboře.  

Velkoplošný plakát 

Tento plakát bude umístěn do horní části budovy, kde bude dobře viditelný ze silnice  

i z dalších míst. Na velkoplošném plakátu bude zobrazeno logo fitness centra společně s jeho 

názvem a bude zde telefonní kontakt a odkaz na webové stránky. Tato forma reklamy je velmi 

výhodná, neboť stačí zafinancovat vytvoření plakátu a již není nutné platit za pronájem 

plochy. 

Rádio, tištěná inzerce 

Jako další součást propagace použijeme reklamu v rádiu a inzertních novinách. Konkrétně 

půjde o rádio Kiss Jižní Čechy a inzertní noviny Partner. Tyto formy reklamy jsou velice 

účinné, ale také výrazně nákladnější. Pro představu tištěná inzerce, která bude využita na 2/3 

titulní strany, bude stát 15 000 Kč. Rozsah jednotlivých forem reklamy bude do budoucna 

upraven dle hospodářských výsledků v prvních měsících po spuštění fitness centra.  
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7.8.5 Lidé 

V počátku bude mít fitness centrum Alegría jen omezený počet pracovníků. Zaměstnány 

budou dvě recepční a pět až deset lektorů. Účetnictví bude zpracováváno soukromou účetní 

Hanou Šmídovou. Její finanční odměna je stanovena dohodou dle náročnosti pracovního 

úkonu. 

Recepční budou mít na starosti, kromě klasické práce na recepci, ještě pravidelný úklid fitness 

centra. Práce bude mezi ně rozdělena na krátký a dlouhý týden, přičemž při čerpání dovolené 

a v ranních hodinách je zastoupí majitelka fitness centra. Mzda recepčních bude zpočátku 

15 000 Kč čistého měsíčně. 

Lektoři budou vybíráni na základě zaslaných životopisů. Jelikož je návštěvnost lekcí závislá 

na kvalitě lektorů, bude od nich vyžadována exkluzivita v tom smyslu, že budou své lekce 

vést pouze v tomto centru. Lektorům bude vyplácena mzda podle počtu klientů, kteří se jejich 

lekcí v daném měsíci zúčastní. Konkrétně bude tato částka činit 20 Kč z jednoho klienta. 

Pokud to bude situace vyžadovat, dojde k rozšíření personálu o uklízečku a další lektory.  

Obr. 7.2 Organizační struktura 

  Majitel 

Recepční 1 Recepční 2 

Instruktoři 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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7.8.6 Proces 

Otevírací doba bude přizpůsobena široké veřejnosti, aby mohly navštěvovat centrum jak před 

svou pracovní dobou, tak o polední pauze nebo po své pracovní době. Otevřeno bude sedm 

dní v týdnu téměř vždy od rána do večera. 

Tab. 7.9 Otevírací doba  

Otevírací doba 

Po    7:00 – 21:30 

Út    7:00 – 21:30 

St    7:00 – 22:00 

Čt    7:00 – 22:00 

Pá    7:00 – 20:00 

So    8:00 – 13:00 

Ne    15:00 – 20:00 

Zdroj: Vorlová (2013) 

V následující tabulce je znázorněno, jak bude vypadat rozvrh lekcí. Je zde uveden název 

lekce, instruktora a délka trvání. Lekce budou 55 minutové, pokud není označeno jinak. Tato 

délka je zvolena z čistě organizačního hlediska, aby mohlo dojít k hladkému vystřídání 

klientů a případné výměně instruktorů.  

Rozvrhy jsou prozatímní a bude v nich postupem času docházet k určitým změnám, které 

zajistí efektivnější chod centra. Fitness centrum si vyhrazuje plné právo na změnu instruktora. 
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Tab. 7.10 Rozvrh lekcí Sál 1 

Sál 1 6:15 ** 9:00 *  17:00 * 18:00 * 19:00 * 20:00 * 

Po Holka bez 

výmluv 

 

Káťa 

Step Body 

 

 

Verča 

 ADK 

 

 

Verča 

Flowin 

 

 

Nikola 

Step Body 

 

 

Nikola 

TRX 

 

 

Káťa 

Út Holka bez 

výmluv 

 

Káťa 

TRX 

 

 

Káťa 

 Flowin 

 

 

Nikola 

Ploché 

břicho 

 

Káťa 

Pevný 

zadek 

 

Káťa 

TRX 

 

 

Káťa 

St Holka bez 

výmluv 

 

Káťa 

Antigravity 

jóga 

 

Simona 

 Step Body 

 

 

Káťa 

Antigravity 

jóga 

 

Simona 

TRX 

 

 

Káťa 

ADK 

 

 

Verča 

Čt Holka bez 

výmluv 

 

Káťa 

Step Body 

 

 

Nikola 

 TRX 

 

 

Káťa 

Power jóga 

 

 

Simona 

Ploché 

břicho 

 

Verča 

Pevný 

zadek 

 

Verča 

Pá  Holka bez 

výmluv 

 

Káťa 

Flowin 

 

 

Káťa 

 ADK 

 

 

Verča 

Step Body 

 

 

Káťa 

Antigravity 

jóga 

 

Simona 

 

So   ADK 

 

Verča 

     

Ne     Ploché 

břicho 

 

Nikola 

Pevný 

zadek 

 

Nikola 

TRX 

 

 

Káťa 

 

* lekce trvá 55 minut  ** lekce trvá 90 minut 

Zdroj: Vorlová (2013)  
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Tab. 7.11 Rozvrh lekcí Sál 2 

Sál 2 8:00 * 9:00 *  17:00 * 18:00 * 19:00 * 20:00 * 

Po Alpinning 

 

Eliška 

  Alpinning 

 

Eliška 

Alpinning 

 

Lukáš 

Alpinning 

 

Lukáš 

Alpinning 

 

Alena 

Út    Alpinning 

 

Radek 

Alpinning 

 

Radek 

Alpinning 

 

Monika 

Alpinning 

 

Monika 

St  Alpinning 

 

Káťa 

 Alpinning 

 

Eva 

Alpinning 

 

Eva 

Alpinning 

 

Eliška 

Alpinning  

 

Káťa 

Čt    Alpinning 

 

Alena 

Alpinning 

 

Káťa 

Alpinning 

 

Káťa 

Alpinning 

 

Eva 

Pá     Alpinning 

 

Radek 

Alpinning 

 

Radek 

  

So  Alpinning  

 

Lukáš 

Alpinning 

 

Lukáš 

     

Ne     Alpinning 

 

Eliška 

Alpinning 

 

Alena 

Alpinning 

 

Alena 

 

* lekce trvá 55 minut 

Zdroj: Vorlová (2013) 

Ve fitness centru bude zřízen sál na pole dance, který bude sloužit na kurzovní výuku, proto 

zde není uveden rozvrh a časový harmonogram této služby. 

7.8.7 Materiální prostředí 

Veškeré stavební nákresy, včetně rozmístění jednotlivých stanovišť, jsou zpracovány 

v příloze číslo 6. 

Ve fitness centru Alegría se počítá s jednou recepcí, třemi sály na skupinové lekce – jeden na 

lekce aerobikového typu, další na pole dance a poslední na alpinning, dále zde bude posilovna 

s kardio zónou. Samozřejmostí jsou šatny se sociálním zařízením a jedna technická místnost.  
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Sál 1 

Tento sál bude využíván převážně na lekce aerobikového typu, včetně lekcí antigravity jóga. 

Za tímto účelem bude sál vybaven zrcadly na stěnách, na stropě budou připevněny háky na 

zavěšení sítí a držáky na zavěšení TRX. Na podlahu bude položen zátěžový koberec. V sále 

budou dále rozmístěny různé držáky potřebné k uložení cvičebních pomůcek a samozřejmostí 

je i aparatura s dvěma reproduktory. 

Sál 2 

 Ve druhém sále budou probíhat lekce alpinningu. Na podlahu bude stejně jako v prvním sále 

položen zátěžový koberec. Stěny budou tematicky vymalovány. Budou použity motivy 

velehor, protože alpinning je spojen s heslem „směřuj výš“. V sále bude umístěna aparatura 

s dvěma reproduktory.   

Sál 3 

Třetí sál bude výhradně používán na lekce pole dance. Z tohoto důvodu bude volena intimní 

atmosféra celého prostoru s tlumenými světly a stěnami obloženými zrcadly. V sále budou 

připevněny tyče, které jsou pro tuto aktivitu nezbytné. Na podlahu bude položen zátěžový 

koberec. I tento sál bude mít svou vlastní aparaturu s dvěma reproduktory. 

Šatny a sociální zařízení 

Pánské i dámské šatny budou vybaveny celkem 90 skříňkami, konkrétně v pánské šatně jich 

bude 40 kusů a v dámské 50 kusů. V šatnách bude zároveň k dispozici sociální zařízení. Jak 

pánské, tak i dámské šatny budou mít jedno WC a sprchy, přičemž v dámské šatně budou  

tři sprchové kouty a v pánské šatně dva. Obě šatny budou vybaveny váhou a vysoušečem 

vlasů. Do dámské šatny budou pořízeny vysoušeče dva. Na podlahy ve sprchách a na WC 

bude položena dlažba, v šatnách bude použit zátěžový koberec. 

Posilovna 

Posilovna bude rozdělena na dvě zóny. Na zónu funkční a na kardio zónu. Celá plocha bude 

opatřena zátěžovým kobercem. Konkrétní vybavení posilovny je uvedeno v kapitole 6.8.1.  

I v prostorách posilovny bude umístěna aparatura se čtyřmi reproduktory, jejíž ovládací panel 

bude umístěn v prostorách recepce.  
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Recepce  

Recepce bude vybavena nezbytnými kancelářskými potřebami a počítačovým vybavením. Na 

zdi za recepcí budou připevněny police a bude zde realizován prodej nejrůznějších 

potravinových doplňků. 

Technická místnost 

V technické místnosti budou uskladněny věci nezbytné pro úklid fitness centra a prostředky 

důležité k údržbě veškerého vybavení. Tato místnost bude využívána výhradně zaměstnanci 

fitness centra. 

Dětský koutek 

Dětský koutek bude vybaven nejrůznějšími hračkami, hrami a výtvarnými potřebami, které 

budou plně k dispozici dětem, které jej navštíví. Celý prostor bude vybaven mini nábytkem, 

polštáři a kobercem s dětským motivem. Vhodnost hraček ve vztahu k věku dítěte bude na 

zvážení recepční fitness centra. Věci, které by mohly být nevhodné pro mladší děti, budou 

uschovány v zavíracích boxech a dle posouzení budou dítěti případně následně poskytnuty.  
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7.9 Rozpočet  

Projekt fitness centra Alegría bude financován jednak z vlastních zdrojů ve výši 400 000 Kč a 

jednak z hypotečního úvěru, který bude ve výši 1 600 000 Kč a bude zřízen u ČSOB. 

Následující tabulka zobrazuje hrubý odhad měsíčních nákladů spojených s lehkými 

stavebními úpravami. Jelikož je celá budova již zařízena, nebude nutné dělat razantní stavební 

práce, ale je pouze třeba oddělit jednotlivé prostory příčkami. Jediné, co bude vyžadovat větší 

stavební zásah, bude pravděpodobně sociální zařízení, ani to by ale neměl být problém.  

Tab. 7.12 Rozpočet stavebních úprav 

Stavební úpravy  Cena  

Lehké úpravy – příčky, sádrokarton apod. + 

stavební práce  

150 000,-  

Malování + následný úklid  50 000,-  

Kamerové zabezpečení objektu  40.000,-  

Rekonstrukce sociálních zařízení (sprchy, 

WC) 

100 000,- 

Vzduchotechnika (odvětrávání, klimatizace, 

apod.) 

100 000,- 

Recepce (nábytek) 50 000,- 

Sály (zrcadla, nábytek) 50 000,- 

Šatny (skříňky, ostatní nábytek) 60 000,- 

Stavební úpravy CELKEM  600 000,-  

Zdroj: Vorlová (2013) 
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V dalším přehledu následujících dvou tabulek je zahrnuto vybavení, které je potřeba na 

samotný chod fitness centra. Jedná se tedy o elektroniku, internet, kancelářské potřeby, ale 

také ručníky, doplňkový sortiment určený k prodeji, dekorace a vybavení dětského koutku. 

V druhé tabulce je předpokládaný rozpočet na sportovní vybavení celého fitness centra. 

Zahrnuje kompletní vybavení posilovny i pomůcky potřebné ke skupinovým lekcím. Na 

základě vyhodnocení dotazníků nebude ve fitness centru Alegría prozatím vybudovaná sauna 

ani provozováno solárium. 

Tab. 7.13 Rozpočet vybavení 

Zdroj: Vorlová (2013) 

 

Vybavení  Cena  

Hardwarové vybavení (PC, tiskárny, …)  30 000,-  

LCD Televize  15 000,-  

Internetové připojení   500,-/měsíčně  

Zvukové přístroje s reproduktory (4 ks) 80 000,- 

Ručníky 60 ks 3 000,- 

Doplňky (květiny, atd.) 7 000,- 

Dětský koutek 10 000,- 

Kancelářské potřeby 3 000,- 

Hygienický program 7 000,- 

Doplňkový prodej (výživa, pitný režim, doplňky) 50 000,- 

CELKEM  205 500,-  
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Tab. 7.14 Rozpočet sportovního vybavení 

Zdroj: Vorlová (2013)  

Vybavení  Počet  Cena za ks  Cena celkem  

Funkční zóna posilovny    

FTS 2 150 000,-  300 000,-  

Kardio zóna    

Běžecký pás  2 20 000,-  40 000,-  

Pohyblivé schody 2 25 000,-  50 000,-  

Rotoped 2 10 000,-  20 000,-  

Stepper  1 20 000,-  20 000,-  

Veslařský trenažér 1  15 000,-  15 000,-  

Ostatní vybavení    

Tyče na pole dance  8 5 000,-  40 000,-  

Plachty na jógu 10  3 000,-  30 000,-  

TRX 10 4 400,-  44 400,-  

Flowin  10 6 000,-  60 000,-  

Alpitrack 10 25 000,- 250 000,- 

Podložky  100 200,- 20 000,- 

Posilovací tyče 30 1 000,- 30 000,- 

Činky  60 600,- 36 000,- 

Overbally  40 100,- 4 000,- 

Stojan na tyče 1 14 000,- 14 000,- 

Cena celkem   973 400,- 
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Další tabulka se zaměřuje na rozpočet, který bude potřeba na realizaci propagace. Konkrétní 

formy jsou rozpracovány v kapitole 7.8.4, která je celá věnována propagaci fitness centra 

Alegría. 

Tab. 7.15 Rozpočet propagace 

Propagace Částka  

Internetové stránky (design, realizace, pronájem) 10 000,- 

Facebook 0,- 

Výroba letáků A5 – 10 000 ks oboustranně 4 000,- 

Výroba a instalace velkoplošného plakátu 10 000,- 

Tisk samolepek 10x14 cm – 1 000ks 1 000,- 

Rádio, inzertní noviny  30 000,- (dle rozsahu) 

CELKEM  55 000,- 

Zdroj: Vorlová (2013) 

Dostáváme se ke dvěma tabulkám, které jsou věnovány předpokládaným měsíčním nákladům 

a výnosům. V začátcích bude brán v potaz předpoklad nízké návštěvnosti, a proto je počítáno 

s nižšími výnosy. Do budoucna by se měly tyto výnosy zvýšit minimálně o 20%. Pokud dojde 

k růstu výnosů, přinese to i relativní zvýšení nákladů, které vzrostou s přibývajícím 

množstvím klientů. 

Takto stanovené výdaje a příjmy by měly přinést měsíční zisk ve výši necelých 17 000 Kč. 

Tyto příjmy by měly do budoucna růst a ideální hodnotou by měl být zisk ve výši alespoň 

50 000 Kč za měsíc.  
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Zdroj: Vorlová (2013) 

 

Měsíční náklady Cena 

Nájemné  60 000,- 

Měsíční splátka hypotéky 8 700,- 

Mzdové náklady 58 000,- 

Spotřeba materiálu (občerstvení, kancelářské 

potřeby, aj.) 35 000,- 

Spotřeba energie 25 000,- 

Spotřeba vody 25 000,- 

OSA, INTERGRAM 

700,- + 5% z násobku ceny vstupného a 

počtu vstupů 

CELKEM  cca 212 400,-  

Měsíční výnosy  Cena  

Skupinové lekce 100 000,-  

Členství   30 000,-  

Posilovna   40 000,-  

Pole dance 20 000,- 

Holka bez výmluv 15 000,-  

Doplňkový prodej  50 000,-  

CELKEM PŘÍJMY  255 000,-  

Tab. 7.16 Předpokládané měsíční náklady 

Tab. 7.17 Předpokládané měsíční výnosy 

Zdroj: Vorlová (2013) 
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V poslední tabulce této kapitoly je celkový souhrn všech nákladů, které budou potřeba na 

prvotní výdaje spojené se stavebními pracemi, výdaji na sportovní i další vybavení a náklady 

vynaložené na propagaci. 

Tab. 7.18 Celkový souhrn nákladů 

Zdroj: Vorlová (2013) 

Veškeré údaje a hodnoty jsou odhadované a v průběhu může dojít k jejich nepatrné změně. 

V konečném měřítku může dojít k nepatrnému navýšení celkových nákladů, případně i ke 

snížení. Vše bude záležet na smluvených cenách, které budou od dodavatelů garantovány.  

Souhrn nákladů  Cena  

Stavební úpravy  600 000,- 

Náklady na vybavení  205 500,- 

Náklady na sportovní vybavení 973 400,- 

Propagace a reklama  55 000,-  

CELKEM  1 833 900,-  
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8 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

V dnešní konkurenční době je bohužel jasné, že uchycení na trhu nebude jednoduché. Začátky 

budou dosti náročné a zřejmě bude v prvních měsících fitness centrum spíše dotováno 

vlastními zdroji, než aby si na sebe stačilo vydělat samo. To by se mělo změnit a do budoucna 

si fitness centrum vytvoří dobrou pověst a stabilní místo na trhu.  

Z výzkumu, který byl proveden, aby zjistil potřeby zákazníků v dané lokalitě, vyšlo najevo 

několik zajímavých poznatků. Velké procento dotazovaných uvedlo, že chodí cvičit 

pravidelně, někteří uváděli i 6x – 7x týdně. Proč tedy nevyužít situaci a nevytvořit takové 

prostředí, které lidem umožní aktivně sportovat a udržovat si tak kondici. Nejvíce lidí uvedlo, 

že chodí cvičit v týdnu, ale je to možná tím, že ostatní fitness centra nenabízejí žádné vhodné 

víkendové aktivity. Fitness centrum Alegría nabídne alespoň jednou měsíčně zajímavé 

sobotní a nedělní akce. Kromě toho budou v těchto dnech probíhat klasické lekce. Fitness 

centrum Alegría se zaměřuje na širokou klientelu, a proto je otevírací doba velmi příznivá. 

Návštěvu mohou klienti provést v průběhu celého dne, od ranních do pozdních večerních 

hodin. Jelikož z vyhodnocení dotazníku vyšlo najevo, že většina klientů upřednostňuje jako 

formu placení permanentky, bude i ve fitness centru Alegría připraven bohatý program, který 

obsahuje hned několik možností a variant, jak službu uhradit. Záleží jen na preferenci 

každého, jakou variantu si zvolí.  

Největší výhodu zaujímá Alegría hlavně díky velkému množství bezplatných parkovacích 

míst. Více než 50 % dotazovaných uvedlo, že jezdí do fitness center automobilem. Zákazníci 

budou moci pohodlně zaparkovat cca 5 metrů od vchodu do fitness centra. V parném létu i za 

nepříznivého počasí bude jistě tento komfort náležitě oceněn.  

Díky dobrému umístění bude zařízení pohodlně přístupné i klientům, kteří jsou odkázáni na 

městskou hromadnou dopravu. Z hlavního autobusového nádraží vyjíždí pravidelně tímto 

směrem pět linek. Doba přepravy se odvíjí od aktuálního stupně provozu, ale zpravidla trvá  

čtyři až sedm minut.    

Tábor je bezesporu město, které nabízí mnoho sportovních příležitostí. Doufejme, že se 

pozitivně otevře i novému fitness centru Alegría.   
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