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ABSTRAKT 

 

Název: Marketingový plán sportovního centra Pro-6 Squash centrum 

 

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě provedení situační 

analýzy, navržení marketingového plánu sportovního centra – Squash 

centrum Pro-6 – v pražských Kyjích. Marketingový plán by měl 

především napomoci rozšířit klientelu a tím zajistit sportovnímu 

centru růst zisku v době, kdy potřebuje získat co nejvíce finančních 

prostředků na přestavbu centra.  

 

Metody:  V této práci jsem potřebné informace k provedení situační analýzy 

získala díky polostrukturovaným rozhovorům s majiteli sportovního 

centra Pro-6.  Situační analýza se skládala ze sestavení BCG matice, 

segmentace trhu, provedení analýzy konkurence pomocí scoring 

modelu a ze SWOT analýzy. Na základě výsledků situační analýzy 

byly vytyčeny marketingové cíle a pak pomocí marketingového mixu 

sestaven marketingový plán sportovního centra.  

 

Výsledky:  Zjistila jsem, že sportovní centrum Pro-6 má na trhu vybudované své 

pevné místo a ve srovnání s konkurencí si vede poměrně dobře. Přesto 

je potřeba zvýšit zisk sportovního centra. Marketingový plán byl 

sestaven tak, aby tohoto cíle dosáhl a to především rozšířením 

klientely centra.   

 

Klíčová slova:  Marketing sportovních služeb, situační analýza, SWOT analýza,  

scoring model, BCG matice, marketingový mix 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Marketing plan of the Pro-6 Squash center 

 

Objectives: The main goal of this bachelor thesis is to propose a marketing plan 

for a squash center in Kyje, Prague, based on a situation analysis. The 

primary purpose of the plan is to widen the customer base and to 

secure the center’s revenue growth, as the reconstruction of the center 

is currently being planned. 

 

Methods:  For the purpose of creating a situation analysis, I have used a set of 

half-structured interviews with the center’s owner. The situation 

analysis itself consists of setting a growth-share matrix, the market 

segmentation, competition analysis through a scoring model, and a 

SWOT analysis. Based on the results of the situation analysis, I have 

set all the marketing goals and using a marketing mix, finally set the 

marketing plan for the center.  

 

Results:  I found out the Pro-6 squash center has a secured spot on the market 

and it has been running relatively well compared to its competition. 

However, it is now necessary to increase the revenues. The marketing 

plan was set to achieve this goal by widening the customer base. 

 

Keywords:  Sports service marketing, situation analysis, SWOT analysis, scoring 

model, growth-share matrix, marketing mix 
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1 ÚVOD 

 

Jednadvacáté století bezesporu klade na většinu populace neustále vyšší nároky. 

Psychický stres však nelze zvládnout bez fyzické kondice, což si uvědomují nejen 

experti, ale zároveň i široká veřejnost. 

Jakákoli sportovní aktivita pomáhá odstraňovat nejrůznější civilizační neduhy, 

způsobené převážně sedavým zaměstnáním, ale navíc – jak již bylo několikrát dokázáno 

– pomáhá odbourávat stres. Cvičením se vyplavují endorfiny, jež známe taktéž jako 

„hormony štěstí.“ I z tohoto důvodu jsme svědky vzniku nových sportovních odvětví, 

tréninkových metod, ale především masového rozvoje sportovních center s rozdílným 

zaměřením. 

Dnešní doba nabízí nepřeberné množství způsobů k tomu žít „sportovně“ a 

každý si může vybrat typ cvičení, který mu vyhovuje ze všech nejvíce. Ať už venku či 

uvnitř, pro zábavu či závodně, individuálně či kolektivně, s přáteli či cizími lidmi, pod 

vedením zkušeného lektora či nikoli. 

Právě instruktoři s patřičným vzděláním jsou často vyhledáváni a sportovní 

centra již tuto příležitost zaregistrovala a svým zákazníkům přinášejí širokou paletu 

kurzů pro sportovce se zkušenostmi, či úplné začátečníky. Jenže pouze to, jim na 

rapidně se rozvíjejícím trhu, úspěch nezaručí.  

Jelikož sportovní centrum je společností s představou a cílem výdělku, je pro něj 

zásadní nové zákazníky oslovovat a ty stávající udržet. Marketing v tomto případě není 

radno podceňovat a v rozpočtu centra by měl být důležitou položkou.  

V této bakalářské práci se věnuji problematice marketingového plánu 

sportovního centra Squash centrum Pro-6, který by se měl stát podkladem pro jeho 

majitele a personál s cílem napomoci jim dosáhnout nových dílčích cílů, směřujícím 

především k rozšíření klientely a upevnění místa na trhu s mnoha konkurenty.  
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě provedení situační analýzy 

navržení marketingového plánu sportovního centra – Squash centrum Pro-6 – 

v pražských Kyjích. Marketingový plán by měl především napomoci rozšířit klientelu a 

tím zajistit sportovnímu centru růst zisku v době, kdy potřebuje získat co nejvíce 

finančních prostředků na plánovanou přestavbu centra.  

 

Dílčí úkoly vedoucí k dosažení hlavního cíle: 

- nastudování odborné literatury týkající se daného tématu 

- vysvětlení stěžejních pojmů a seznámení čtenáře s poznatky ohledně 

následujících pojmů: marketing a jeho konkrétní zaměření na sport, 

marketing služeb, marketing sportovních služeb a marketingový plán včetně 

jeho částí 

- situační analýza sportovního centra Pro-6: vnitřní analýza portfolia 

produktů-BCG matice, segmentace trhu, analýza konkurence a sestavení 

scoring modelu hlavních konkurentů, SWOT analýza 

- definice hlavních cílů na základě situační analýzy stanovených pro jednotlivé 

segmenty 

- sestavení strategie a výsledného marketingového plánu pomocí 

marketingového mixu pro dosažení cílů každého segmentu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

3.1 Marketing 

 

Marketing, s nímž se v běžném životě setkáváme dennodenně, na nás působí, 

aniž bychom si to museli cíleně uvědomovat – billboardy, které potkáváme ráno cestou 

do školy, či zaměstnání; webové stránky, na které se během dne úmyslně či neúmyslně 

„proklikáme“; reklamy, které večer sledujeme v televizi, a mnohé další.  

Existuje mnoho definic marketingu a najít prosté vysvětlenÍ, vystihující celou 

šíři oboru, není jednoduché. Obecně lze však říci, že marketing je vztah zákazníka a 

podnikatelského subjektu na trhu, kde se podnikatelský subjekt snaží uspokojit potřeby 

zákazníka a zcela se mu přizpůsobit.  

Dle Marcely Zamazalové (2010, s. 3) lze marketing pojímat jako soubor aktivit, 

jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka.  

Americká marketingová asociace říká, že „Marketing je funkcí organizace a 

souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a 

k rozvíjení vztahu se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a 

držitelé jejich akcií“. 

Stručnou a jasnou definici přináší taktéž Keller a Kotler (2007, s. 40) ve své 

publikaci Marketing management, kde uvádějí, že marketing je „naplňování potřeb se 

ziskem“.   

V dnešní době se marketing stává jednou z nejdůležitějších činností 

podnikatelského subjektu, pokud se chce na trhu udržet a uspět. Dobře provedený 

marketing mu zajistí stálou tržní pozici a tím pádem i jasnou vidinu zisku. Základním 

klíčem úspěchu, jak docílit „dobrého marketingu“ je do detailu promyšlená 

marketingová strategie a s ní kvalitně zpracovaný marketingový plán.  

Pro definování pojmu ‚marketing sportovních služeb‘, o nějž se tato práce často 

opírá, je však esenciální správně pochopit a porozumět definicím marketingu služeb 

obecně, i marketingu sportovního. 
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3.2 Marketing ve sportu 

 

Stejně jako je klasický marketing nedílnou součástí managementu firem, 

společností, či organizací, je klíčový i pro sportovní kluby, asociace, neziskové 

organizace či jednotlivce. Snaží se přilákat diváky, obchodní partnery, členy, media a 

mnohé další. Soupeří nejen vzájemně mezi sebou, ale i s konkurencí kulturní (kina, 

divadla, koncerty), či společenskou (internet). 

Jak uvádí Mullin, Hardy a Sutton (2007, s. 11) jako první se o definování 

sportovního marketingu snažil v roce 1979 magazín Advertising Age, který se zabýval 

interakcí zákazníků a marketérů průmyslových produktů či služeb, kteří čím dál tím 

častěji využívali sport jako nástroj propagace. Magazín Advertising Age však rozebíral 

pouze jednu část problematiky, jíž dnes nazýváme sportovním marketingem. 

Shilbury, Westerbeek a kol. (2009, s. 6) totiž uvádějí, že sportovní marketing se 

vyvíjí ve dvou větvích – „marketing sportu“ a „marketing skrze sport.“ Zatímco definici 

druhého jmenovaného, dnes častěji nazývaného jako sponzoring, již nastínil Advertising 

Age, definicí „marketingu sportu“ – tedy marketing sportu či sportovní služby samotné 

- lze však najít více. 

Beech a Chadwick (2007, s. 5) varují před využitím klasických definicí 

marketingu klasického, s pouhým nahrazením pojmů „služby“ či „produkty“ za „sport“ 

– dle autorů totiž tyto definice postrádají samotnou podstatu sportu: nejistotu výsledku. 

Shilbury, Westerbeek a kol. (2009, s. 6) navíc připojují i koncepty zákazníkova 

zapojení (každé rozhodnutí sportovního manažera je pod drobnohledem fanoušků, kteří 

jej veřejně hodnotí), konkurence a spolupráce (sportovní kluby jsou si vzájemně 

konkurencí i spolupracovníky), publicity (PR) a distribuce (sportovní události jsou často 

koncentrovány do určitého místa). Čtveřice autorů zároveň pracuje i s teorií 

marketingového mixu 4P, kdy ke klasickým Product (produkt - sport), Price (cena – 

vstupné, členský poplatek), Place (místo – sportovní areál), Promotion (propagace), 

přidává navíc Process (proces – proces, který v reálném čase ovlivňuje kvalitu i 

výsledek sportovní služby), People (lidé – aktéři či poskytovatelé sportovní služby) a 

Physical evidence (fyzická přítomnost – design či konstrukce sportovního zařízení). 

Morganová a Summersová (2005, s. 35) v případě aplikace marketingového mixu 
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upozorňují, že jeho cílem jsou vzhledem ke dvěma výše zmíněným větvím sportovního 

marketingu zákazníci, ale i aktéři sportovních událostí, korporace, či investoři. 

Jako ideální variantou se tak jeví definice Shanka (2005), kterou uvádí Beech a 

Chadwick (2007, s. 4), který sportovní marketing definuje jako specifickou aplikaci 

marketingových principů a procesů na produkty charakteru nejen sportovního, ale i 

nesportovního, které jsou skrze spojení se sportem propagovány. 

 

 

3.3 Marketing služeb 

 

Marketing terciárního (současně i kvartérního) sektoru – souhrnně služeb – je ve 

srovnání s prvními dvěma sektory velmi specifický. Autoři Armstrong a Kotler (2004, s. 

356) popisují služby jako jakoukoliv činnost nebo výhodu, 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. Konkrétně 

problematiku marketingu služeb definovali Tomek a Vávrová (1999, s. 66), kteří 

marketing služeb popisují jako marketing produktů imateriálních, kde realizace je 

vázána na osobu či místo. Vyžaduje vysokou pohotovost k výkonu a zapojení uživatele. 

Obě dvě tyto definice upozorňují především na to, že u zákazníka nevzniká hmotné 

vlastnictví, proto je důležité tomu přizpůsobit veškeré marketingové činnosti, které by 

se měly odvíjet od pěti hlavních vlastností služeb – kterými jsou nehmotnost, 

neoddělitelnost, heterogenita, pomíjivost a absence vlastnictví.  

Jak uvádí server iPodnikatel.cz v článku Marketing služeb (2011), hmotnost je 

nejtypičtější vlastností služeb – zákazník si danou službu nemůže dopředu nijak 

vyzkoušet, prohlédnout si ji, ohmatat atd. – nemůže tedy pořádně službu porovnat 

s konkurencí a zároveň je s koupí spojené riziko pro zákazníka, že služba nebude tak 

kvalitní, jako od ní očekává a proto se firma musí průběžně starat o dobré jméno své 

společnosti a o neustálou komunikaci se zákazníky.  

Další specifická vlastnost je neoddělitelnost služby od její produkce – což 

znamená, že zákazník se na produkci dané služby podílí a musí za ní docestovat do 
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provozovny společnosti – ta by měla dbát na příjemné a čisté prostředí, do kterého se 

zákazník bude rád opětovně vracet a zároveň dbát na dobrou dostupnost provozovny.  

Významnou vlastností služeb je taktéž heterogenita, která s sebou přináší riziko 

toho, že stejná služba nemusí být vždy provedena ve stejné kvalitě – manažer by se měl 

snažit předvídat všechny možné okolnosti, které mohou službu ovlivnit a snažit se ty 

negativní redukovat.  

Pomíjivost služeb znamená, že danou službu nemůžeme předvyrobit, či 

skladovat – z toho plyne, že daný subjekt nemusí být schopný pokrýt celou poptávku, 

protože dojde k vyčerpání kapacit, nebo naopak poptávka bude nižší, než je společnost 

schopná nabídnout – manažeři by se proto měli snažit vybalancovat nabízené množství, 

vždy je však lepší zákazníky odmítnout, než jich mít nedostatek. ¨ 

Poslední typickou vlastností služeb je absence vlastnictví – z toho především 

vyplývá to, že službu nelze dále prodat, či ji vrátit nebo reklamovat a proto je důležité ji 

poskytovat s takovou kvalitou, kterou zákazník od služby očekává. 

 

 

3.4 Marketing sportovních služeb 

 

Teoretické prameny marketingu služeb, které byly zmíněny výše, lze jednoduše 

rozvíjet pro jednotlivé typy služeb – například právě pro marketing služeb sportovních, 

na který lze základní teoretické principy snadno aplikovat. Např. lze zcela jasně 

identifikovat spojitost s definicemi marketingu služeb v podání Armstronga a Kotlera 

(2004, s. 356), i Tomka a Vávrové (1999, s. 66).  

Profesionální sportovní organizace, jednotlivec, či zařízení, totiž nabízejí službu 

charakteru nehmotného – jako v případě sportovního utkání, zápasu, závodu, či sportu 

samotného. Tyto produkty dále nejsou oddělitelné od svého poskytovatele (jak v čase, 

tak prostoru), či místa (v případě sportovního zařízení), a tím pádem jsou taktéž 

pomíjivé.  
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Z podstaty sportovních organizací i zařízení snadno identifikujeme vysokou 

homogenitu – se širokou škálou kvality a typu nabízených služeb v případě sportovních 

zařízení, či výkonu a pohodlí v případě sportovních organizací a jednotlivců.  

 Důsledkem aktivity subjektů, poskytujících sportovní služby, není vlastnictví. 

Zákazník zakoupenou službu (příležitost ke sledování sportovního klání, či prostor a čas 

ke sportovní aktivitě) nevlastní a nemůže ji tedy dále prodat, vrátit ji a ve většině 

případů ani reklamovat.  

 Subjekt, který sportovní služby nabízí, by při podnikání měl mít na paměti 

všechny výše zmíněné principy a podle nich své jednání přizpůsobit. 

 

 

3.5 Marketingový plán 

 

Již na začátku této kapitoly bylo řečeno, že v dnešní době je klíčem k úspěchu 

dobře promyšlený marketing a s ním kvalitně zpracovaný marketingový plán. 

Ten definují Tomek a Vávrová (1999, s. 69) jako soubor plánů, kterými 

realizujeme marketingovou filozofii podnikání ve firmě; základní části tohoto plánu 

jsou rozhodnutí o oblasti podnikání, určení cílových trhů, stanovení odbytových cílů, 

opatření k překonání problémů zabraňujících v dosažení cílů a stanovení finančního 

rozpočtu pro marketingové aktivity. 

O poznání propracovanější definici marketingového plánu uvádí ve své 

publikaci Marketing Management autoři Keller a Kotler (2007, s. 87), jež ho definují 

jako ústřední nástroj k řízení a koordinaci marketingových činností a marketingové 

plány dělí na strategické a taktické. Strategický rozpracovává cílové trhy a hodnotovou 

nabídku, která má být nabízena a která je založena na analýze nejlepších tržních 

příležitostí, taktický pak specifikuje marketingové taktiky, včetně vlastnosti výrobku, 

propagace, obchodování, tvorby cen, prodejních kanálů a služeb. 

Zamazalová (2010, s. 25) vnímá marketingové plánování jako systematické a 

racionální prosazování tržních a podnikových úkolů odvozené od základních a 

marketingových cílů.  
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Obdobně se na marketingový plán dívají autoři Hanzelková a kol. (2009, s. 157), 

kteří jej definují jako střednědobý dokument, který detailně vymezuje tzv. 

implementační úkoly, které je nutné v daném období realizovat tak, aby bylo dosaženo 

strategických marketingových cílů.  

Jednodušší definici pak nabízí Blažková (2007, s. 189), která uvádí, že 

marketingový plán je písemný dokument zachycující výsledky marketingového 

plánování; je to nástroj, jehož cílem je zlepšit obchodní výsledky firmy.  

Přes odlišný přístup výše zmíněných teoretiků lze přesto spatřovat řadu 

jednotících prvků.  Marketingový plán lze rozložit do pěti klíčových fází, pomocí nichž 

vznikne výše zmíněný „střednědobý dokument“.  

 

Prvním krokem marketingového plánu je provedení situační analýzy. Ta dle 

Zamazalové (2010, s. 26) zahrnuje rozbor aktuální marketingové situace – obsahuje 

analýzu jak vnějšího, tak vnitřního prostředí firmy. V jejím rámci dochází 

k vyhodnocení faktorů, které ovlivňují pozici firmy, přičemž existuje několik variant 

kombinace nástrojů pro vyhodnocení situace. K analýze vnitřního prostředí lze využít 

např. BCG matici, metodu VRIO, finanční analýzu, atd. K analýze vnějšího prostředí 

slouží různé druhy analýzy konkurence, zákazníků a dodavatelů, PEST analýza, atd. 

Celkový obraz o stavu firmy pak dává dohromady SWOT analýza, kterou je dobré 

provést téměř ve všech případech.  

Dalším krokem marketingového plánu je sestavení marketingových cílů. 

Zamazalová (2010, s. 27) ve své publikaci uvádí, že by marketingové cíle měly být 

stanoveny na základě poznání potřeb zákazníků, přesně, jasně a konkrétně, k čemuž lze 

využít metody SMART, jež je vytyčuje jasně a stručně.  

Třetím dílčím krokem marketingového plánu je vytvoření marketingové 

strategie. Ta by dle Zamazalové (2010, s. 27) měla být zvolena tak, aby bylo dosaženo 

stanovených marketingových cílů – určí na které trhy a na které segmenty trhu se má 

firma zaměřit a jakou strategii v oblasti marketingového mixu má ve vztahu k vybraným 

segmentům trhu vytvořit. K přehlednému zpracování lze využít marketingový mix, 

který jasně definuje strategii jednotlivých částí k dosažení konkrétních cílů.   

Čtvrtým a pátým krokem je implementace marketingové strategie, její následné 

monitorování a závěrem kontrola výsledků a fungování této strategie. 
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3.5.1. Situační analýza 

 

Vybranými nástroji situační analýzy pro zhodnocení vnitřního i vnějšího prostředí 

sportovního centra jsou BCG matice (která hodnotí portfolio produktů), nástroj STP 

(který segmentuje trh, na kterém daná firma figuruje), analýza konkurence (pomocí 

scoring modelu) a SWOT analýza (která shrnuje celkový stav sportovního centra). Tyto 

čtyři nástroje zhodnotí všechny důležité stavy a vlivy na centrum.  

 

3.5.1.1 BCG matice 

 

BCG matice neboli Bostonská matice (podle jejího celého názvu - matice Boston 

Consulting Group – což je název poradenské firmy, která ji sestavila) je jedna z metod, 

která se využívá v průběhu situační analýzy ke zhodnocení situace uvnitř společnosti. 

Mallya (2007, s. 92) řadí metodu BCG mezi jednu z prvních metod portfolio analýzy, 

jež rozděluje podnikatelské jednotky do dvojrozměrné matice s cílem identifikovat, 

které jednotky poskytují velký potenciál a které pouze polykají zdroje podniku. 

Jakubíková (2008, s. 105) uvádí, že společnost Boston Consulting Group založila tento 

model na myšlence, že výše hotových peněžních prostředků, vytvořených jednotlivými 

podnikatelskými jednotkami je velmi těsně spojena s tempem růstu trhu a s relativním 

podílem na trhu – tyto dva faktory považuje BCG za faktory strategické úspěšnosti. 

Podle Vochozky a Mulače (2012, s. 351)BCG matice ukazuje spojitost mezi tempem 

růstu obchodů a konkurenční pozicí společnosti.  

Jak napovídá článek Matice BCG (Bostonská matice) (2013), je BCG matice 

přehledným nástrojem pro vyobrazení portfolia dané firmy ve dvou dimenzích, a to 

v míře růstu na trhu a podílu na trhu. Kombinací obou dimenzí vzniká matice, do níž se 

umisťují produkty z portfolia podniku. Dle Jakubíkové (2008, s. 106) se na vertikální 

osu zaznamenává růst trhu za určité období a na osu horizontální pak relativní tržní 

podíl, což je poměr tržeb firmy k tržbám největšího konkurenta v odvětví, který 

zejména vypovídá o schopnosti firmy konkurovat na jednotlivých trzích. Keřkovský a 

Vykypěl (2006, s. 60) uvádějí, jasné zpracování hodnot pro to, aby mohl být daný 

produkt zakreslen. K dynamice růstu trhu pak dodávají, že pokud je růst prodejů vyšší 
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Obrázek č. 1: BCG matice 

než 10%, jde o trh dynamický, s vysokým růstem trhu. V případě, že je růst menší než 

10%, jde o trh s nízkým růstem trhu. Co se týče tržních podílů, tak hranicí rozlišující 

vysoký, čí nízký podíl na trhu, činí hodnota 1. Pokud je podíl na trhu menší než 1, je 

podíl na trhu nízký, pokud je vyšší než 1 je podíl na trhu vysoký.  

Po sestavení matice dochází k rozdělení podniku na jednotlivé SBU (strategické 

podnikatelské jednotky, čili strategic business units), které jsou součástí portfolia dané 

společnosti. Podle matice jsou pak tyto jednotky zakresleny postupně do čtyř kvadrantů 

matice, kterým dali autoři velmi názorná jména: Stars (Hvězdy), Cash Cows (Dojné 

krávy), Dogs (Psi) a QuestionMarks (Otazníky). K zakreslení jednotlivých SBU je 

výhodné použít různě velké kružnice, jejichž poloměr je závislý např. na jejich 

celkových tržbách, než zakreslit SBU pouze jako bod určený souřadnicemi na ose x a y 

– různě velké kružnice celou matici ještě více zpřehlední. Obecně lze říci, čím větší 

kruh, tím významnější výrobek.  

 

 

Hvězdy: rychle rostoucí trh a vysoký tržní podíl 

Vochozka a Mulač (2012, s. 352) vidí hvězdy, jako produkty s nejlepšími 

obchodními výsledky co do růstu tempa obratu, tak do podílu na trhu. Udržení těchto 

Zdroj: Mallya (2007) 
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výsledků je finančně náročné, nicméně s výsledkem v podobě vysokého zisku. Dle 

Keřkovského a Vykypěla (2006, s. 61) by se měl podnik snažit udržet tyto výrobky 

v daném poli a všestranně tuto pozici rozvíjet. 

Mezi hvězdy patří především výrobky, které přichází na trh s něčím novým – 

nestačí tedy investovat pouze do marketingu, ale je potřeba vynaložit i finanční 

prostředky do inovace produktů - pokud je daný subjekt chce udržet v kvadrantu 

„hvězd“ a nechce je přesunout do „dojných krav“.  

 

Dojné krávy: pomalu rostoucí trh a vysoký tržní podíl 

Dle Vochozky a Mulače (2012, s. 352) jsou dojné krávy hlavní finanční oporou 

firmy. Přinášejí vysoké zisky, aniž by vyžadovaly větší finanční vklady. Umožňují 

podporovat rozvoj nových aktivit, případně krýt ztráty z útlumu neziskových výrobků 

nebo aktivit. Keřkovský a Vykypěl (2006, s. 61) přímo uvádí, že pro podnik již není 

výhodné prodej takovýchto výrobků výrazněji finančně podporovat, výhodnější je 

orientovat se na pouhé „sklízení“, či „dojení“ zisků z prodejů. Horáková (1992, s. 59) 

navíc dodává, že s ohledem na rozsáhlejší zkušenosti s výrobou a prodejem produktu 

obvykle firma dosahuje v porovnání s ostatními konkurenty nižších nákladů.  

Mezi dojné krávy patří tedy již zaběhlé produkty. Jsou pro podnik velmi 

výhodné, tvoří základ ziskovosti a to především kvůli tomu, že mají na trhu vybojované 

své místo a tím pádem vyžadují minimum nových investic.  

 

Psi: pomalu rostoucí trh a malý tržní podíl 

Vochozka a Mulač (2012, s. 352) tuto skupinu nazývají dokonce jako „Bídní 

psi“. Řadí do ní produkty, které končí svou komerční dráhu a je na zvážení podniku, jak 

dlouho se je vyplatí udržovat na trhu a podporovat jejich prodej zesílenou 

marketingovou politikou. Kěřkovský a Vykypěl (2006, s. 62) uvádějí, že investovat 

finanční prostředky do tohoto produktu za účelem vylepšení své pozice na trhu nemá 

smysl, naopak doporučují zvážit jeho stažení z výroby.  

Mezi psy patří výrobky, které jsou u konce svého životního cyklu a nemají tudíž 

žádnou budoucnost. Podnikatelskému subjektu se už nevyplácí do nich investovat a měl 

by správně odhadnout dobu, kdy daný výrobek stáhne z trhu.  
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Obrázek č. 2: BCG matice s charakteristikou kvadrantů 

Zdroj: Mallya (2007) 

Otazníky: rychle rostoucí trh a malý podíl 

Autoři Vochozka a Mulač (2012, s. 351) mezi otazníky řadí takové výrobky, 

které jsou ve stádiu zavádění na trh, vyžadují značné finanční vstupy, ale jsou šancí do 

budoucna. Dle těchto autorů by měl průzkum trhu rozhodnout, zda má daný 

podnikatelský subjekt do těchto výrobků investovat, nebo je stáhnout. Keřkovský a 

Vykypěl (2006, s. 61) skupinu nazývají jako „problémové děti“ a uvádějí, že u těchto 

výrobků se podnik musí snažit buď zlepšit svoji tržní pozici, což zpravidla vyžaduje 

značné finanční prostředky (na reklamu, investice do moderních zařízení s cílem snížit 

náklady a tím i cenu výrobků apod.), anebo postupně uvažovat o odchodu z této části 

trhu. Horáková (1992, s. 59) hovoří v tomto kvadrantu o negativním toku příjmů, právě 

kvůli tomu, že pokud si chce firma vybudovat vyšší podíl na celkovém trhu, je 

nezbytné, aby kvůli tomu vynaložila značné množství peněžních prostředků.  

Mezi otazníky se tedy řadí dva druhy produktů a je důležité, aby je 

podnikatelský subjekt dokázal odlišit – je na něm, aby rozhodl, z kterých produktů se 

pokusí udělat dojné krávy (tzn., že podpoří jejich prodej reklamou atd.) a které produkty 

rovnou eliminuje.  
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Horáková (1992, s. 59) uvádí, že za příznivý je považován přesun produktů 

z pravého horního kvadrantu (otazníky) do levého horního kvadrantu (hvězdy) a 

následně do levého dolního kvadrantu (dojné krávy). Naopak za nezdařený vývoj 

považuje přesun produktů z levého horního kvadrantu (hvězdy) do pravého horního 

kvadrantu (otazníky) až do pravého dolního kvadrantu (psi), či z levého horního 

kvadrantu (hvězdy) do pravého dolního kvadrantu (psi) přes levý dolní kvadrant (dojné 

krávy). Jakubíková (2008, s. 109), dle příznivého přesunu produktů, přiřadila 

jednotlivým kvadrantům ekvivalenty podle 4 fází životního cyklu produktu: otazníky 

nazývá fází zavedení, hvězdy jako růst, dojné krávy jako zralost a psy jako úpadek.  

Blažková (2007, s. 146) ve své publikaci uvádí výhody a nevýhody užití BCG 

matice. Mezi přednosti BCG modelu řadí:  

- Jednoduchý model, který lze využít jako vodítko při plánování, ukazující 

silné a slabé stránky firmy (z hlediska současné ziskovosti) 

- Ukazuje, jakou hotovost budou jednotlivé výrobky vyžadovat v určitém 

časovém období 

Mezi nevýhody BCG modelu pak podle Blažkové patří: 

- Posuzuje pouze dva faktory, které ne vždy znamenají faktor úspěchu nebo 

atraktivitu trhu 

- Matice je značně zjednodušující, subjektivní 

- Matice uvažuje pouze současné ziskovosti a neidentifikuje, které obchody 

nabízejí nejlepší investiční příležitosti (někdy pes může být ziskový bez 

dodatečných peněz, proto by měl být podpořen, a ne prodán)  

 

3.5.1.2 Nástroj STP 

 

Kumar (2008, s. 38) ve své publikaci uvádí, že základním posláním marketingu je 

vytvářet odlišnost nabídky společnosti od nabídky konkurentů v dimenzích, které jsou 

podstatné pro zákazníka. Uvádí, že marketéři pro vytvoření diferenciace používají 

segmentaci, targeting a positioning – neboli tzv. nástroj STP, kde segmentace je 

procesem rozdělení trhu na několik homogenních skupin zákazníků, kteří reagují 
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podobným způsobem na určitý marketingový mix – tedy na základní taktický nástroj 

positioningu nabídky společnosti pro cílový segment.  

Dle Kellera a Kotlera (2007, s. 457) je účelem STP identifikovat a popsat odlišné 

segmenty trhu, segmentace specifické pro jednotlivé cílové skupiny, a následně vytyčit 

jednotlivé odlišující výhody, kterých je třeba následně využít v marketingu. Přikrylová a 

Jahodová (2010, s. 145) uvádějí, že pro optimální komunikační působení na zákazníka a 

pro vytvoření účinné komunikační strategie je nezbytná segmentace trhu, tržní zacílení 

a tržní umístění, tj. dosažení žádoucí pozice produktu, firemního jména či myšlenky 

v zákazníkově mysli.  

Z drtivé většiny definic vyplývá, že firma musí nabízet produkty a služby ušité 

svým zákazníkům na míru tak, aby uspokojovaly jejich potřeby a dodávaly jim 

požadovanou přidanou hodnotu. Je důležité, aby firma věděla, proč si zákazník koupil 

právě jejich produkt a ne produkt konkurence. Konkurenční převaha vzniká ve chvíli, 

kdy podnikatelský subjekt plně porozumí svým zákazníkům. Nástroj STP má tedy svou 

podstatu a každá firma pak na základě této analýzy může začít upevňovat a zlepšovat 

své vztahy se zákazníkem. Marketing společnosti se díky tomuto nástroji zaměřuje na 

konečného a konkrétního zákazníka. Zajímá se o jeho potřeby, jaký výrobek, či službu 

nakupuje, jakým způsobem je nakupuje a v neposlední řadě, jakým způsobem ho 

spotřebovává – dle získaných informací mu svoji nabídku co nejvíce přizpůsobí.  

Existuje několik typů zákazníků: jednotlivci; firmy; neziskové organizace, nevládní 

organizace, charitativní organizace; vláda, státní úřady. Každá skupina zákazníků je 

jinak charakterizovaná a tím má i různé nákupní chování – jednotlivci se přiklání 

k impulzívním nákupům na rozdíl například od firemních zákazníků, kde je nákup 

dopodrobna promýšlen. Každý zákazník je odlišný, což se odráží i v nákupu různých 

produktů, či služeb – zobecňovaní se tak nevyplatí a výzkumu by se společnost měla 

věnovat podrobně. Přesto můžeme trh rozdělit do určitých skupin a vybrat si ty, které 

nám nejvíce vyhovují, a na ty se zaměřit – vybrat si cílový trh, který představuje 

skupinu zákazníků s podobným chováním, očekáváním a kupními možnostmi.  

Jak bylo uvedeno v definici Kumara (2008, s. 38) – název nástroje STP vznikl 

sloučením prvních písmen jednotlivých kroků této analýzy. S jako Segmentation, T jako 

Targeting a P jako Positioning – v češtině segmentace, zacílení a umístění.  
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Segmentace 

Segmentace je proces rozdělení trhu na skupiny zákazníků a budoucích klientů, 

kteří podobně přemýšlí, mají podobné potřeby a podobně reagují na prvky 

marketingového mixu. Tyto skupiny jsou pak nazývány segmenty trhu. Dle Kumara 

(2008, s. 39) pro odkrytí jednotlivých segmentů, do nichž se zákazníci dají seskupit, 

identifikuje proces segmentace proměnné, jejichž hodnoty se budou maximálně lišit 

mezi sebou navzájem, a naopak jen minimálně odlišovat v rámci jednoho segmentu.  

Při segmentaci se nejdříve specifikují segmentační kritéria, která jsou: geografická 

– světadíly, země regiony, apod.; demografická – pohlaví, věk, národnost, apod.; 

psychografická – osobnost, životní styl, zájmy, apod.; socioekonomická – zaměstnání, 

velikost rodiny, vzdělání, apod.; a charakteristiky chování – loajalita ke značce, hledané 

produkty, způsob využívání produktu, apod. Na základě rozdělení do těchto 

segmentačních kritérií dochází k segmentaci trhu.  

 

Zacílení 

Na segmentaci trhu následně navazuje hodnocení atraktivity a vhodnosti 

jednotlivých segmentů pro podnikatelský subjekt. Ten pak na základně tohoto 

hodnocení vybírá vhodný segment, na který se firma zaměří – probíhá takzvané 

zacílení, neboli targeting. Podle Kumara (2008, s. 41) je targeting výběr cílového trhu a 

je procesem rozhodování o tom, na který tržní segment by měla společnost aktivně 

působit.  

Atraktivita se hodnotí například z hlediska jednoduchosti vstupu na tento cílový trh, 

velikosti segmentu, počtu všech konkurentů a jejich podílu na trhu, ziskový a růstový 

potenciál, atd. Podnikatelský subjekt si zároveň může vybrat více segmentů, které jsou 

pro něj atraktivní. 

 

Umístění 

 Umístění je třetí a zároveň poslední fáze cíleného marketingu. Při positioningu 

stanovuje podnikatelský subjekt image a identitu produktu, či služby – stanovuje to, jak 
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chce, aby jeho produkt byl na trhu vnímán. Positioning je pouze relativní – vyskytuje a 

formuluje se v mysli zákazníků. Měl by zdůrazňovat výhody oproti konkurenci. 

 

3.5.2. Stanovení marketingových cílů 

 

 Po vyhodnocení výsledků všech nástrojů situační analýzy dochází k sestavení 

konkrétních marketingových cílů, kterých by firma chtěla v určité době dosáhnout. Cílů 

by nemělo být stanovováno mnoho, aby se management mohl věnovat všem stejně a 

žádné z nich nepřehlížel. Mělo by se taktéž dbát na korektní formulaci cílů, k čemuž 

napomáhá SMART metoda.  

 

3.5.2.1 SMART metoda 

 

Na základě situační analýzy podnikatelský subjekt definuje vizi a strategické cíle 

pro určité období. Výsledky této strategické situační analýzy ovlivní budování firemní 

strategické vize, v jejímž rámci podnikatelský subjekt vymezuje směřování podniku a 

jeho postavení v budoucnu. Z vize pak podnikatelský subjekt vychází při definici 

obecných a strategický cílů, které vedou k dosažení této vize – jsou to požadované 

budoucí stavy firmy, ke kterým chce firma dojít. Ve chvíli, kdy se podnikatelský 

subjekt rozhodne definovat své cíle, je třeba zamyslet se i nad kvalitativními stránkami 

těchto cílů.  

Dle Machkové (2009, s. 65) lze konstatovat, že by společnosti měly při 

koncipování svých strategických marketingových cílů vycházet z pravidla SMART, 

v rámci něhož by cíle měly být stanoveny tak, aby byly dostatečně specifické, 

realistické a pro společnost dosažitelné. Měly by s nimi souhlasit všechny 

zainteresované strany a měly by být měřitelné a sledovatelné v čase. Jak uvádí Horská 

(2009, s. 74), metoda SMART může dobře posloužit jako kontrola konkrétní, výstižné a 

přesné formulace cíle nebo očekávaného výsledku. Metoda SMART se tedy dá 

považovat jako jakýsi souhrn pravidel, který pomáhá manažerům sestavit jejich 
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strategické cíle správně a přesně tak, aby bylo možné je co nejpřesněji a nejkvalitněji 

splnit.  

 Slovo SMART se skládá z pěti písmen, každé písmeno vyjadřuje hned několik 

anglických přídavných jmen. Každý autor volí jiná, podle toho, která jsou pro danou 

situaci nejvýstižnější. Přestože napříč autory nepanuje naprostá shoda, při stanovování 

cílů marketingového plánu jsou v případě Machkové (2009, s. 65) a Lojdy (2011, s. 34) 

uváděny tyto významy - S jako Specific (specifický, konkrétní), M jako Measurable 

(měřitelný), A jako Agreed (přijatelný), R jako Realistic (dosažitelný) a poslední T jako 

Timed (časově omezený).  V literatuře lze najít nejvíce významů pro písmeno „A“, 

které bývá vyjadřováno jako Acceptable (2009, s. 10), či Aligned (Definice cíle 

SMART, 2010). Více významů můžeme nalézt i u písmene R, které bývá, mimo jiné, 

vyjadřováno jako Relevant, nebo T jako Trackable (SMART, 2013).  

 

S – Konkrétnost 

Navrhovaná cesta k dosažení daných cílů by měla být správně popsána tak, aby 

každý článek společnosti věděl, o co jde. Pokud je podnikatelský subjekt po tomto 

kroku schopný jednoznačně odpovědět na otázku: „Co je přesně předmětný problém a 

jak ho hodlá řešit?“, pak postupoval podle pravidla „S“ správně (Definice cíle SMART, 

2010). 

 

M – Měřitelnost  

Navrhované řešení by mělo být měřitelné. Je totiž potřeba mít nějaké vodítko, že 

navrhovaný postup řešení je správný a vede ke zdárnému cíli. Kontrolou správně 

stanoveného cíle podle pravidla „M“ může být otázka „Jak poznáme, že je řešení 

úspěšné?“ (Definice cíle SMART, 2010). 
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A – Přijatelnost 

Řešení musí být přijatelné pro všechny články firmy, které se budou na dosahování 

stanovených cílů podílet. Dle Lojdy (2011, s. 34) je to tedy jak vedení společnosti, tak 

zaměstnanci, kteří je budou realizovat.  

 

R – Dosažitelnost 

Postup plnění cílů musí být reálný a v rámci možností pro firmu dosažitelný. 

Podnikatelský subjekt se musí zamyslet, zda je možné navrhované řešení vůbec za 

daných podmínek realizovat. Lojda (2011, s. 34) uvádí, že reálnost cílů by měla být 

provázána na dostupnost zdrojů a ekonomické podmínky. Při sestavování cílů by tedy 

měli mít manažeři neustále na paměti otázku: „Je reálné dosáhnout požadovaných 

výsledků a je navrhované možné řešení vůbec realizovatelné?“ (Definice cíle SMART, 

2010). 

 

T – Časové omezení 

Je nutné si dopředu stanovit i časový plán, tedy dobu, do kdy by měl podnik 

požadovaných cílů dosáhnout. Dle Lojdy (2011, s. 34) jsou pro měření dosažení cílů 

(tedy pro splnění pravidla „M“) podstatné termíny, včetně postupových, které zajistí 

sledování dosažení cíle v čase.  

 

Dodržení metody SMART ještě není zaručeným klíčem k úspěchu při stanovování 

strategických cílů k dosažení stanovené vize. Každý manažer by si měl uvědomit, že je 

taktéž důležité zaměřit se i na počet stanovených cílů. Je logické, že čím méně si jich 

firma stanoví, tím více se může věnovat jejich dosažení.  Snaha o vytyčení více než 

deseti cílů vede pouze k roztříštění veškerých zdrojů a může vést také k tomu, že 

některé cíle budou upřednostňovány a na některé se bude zapomínat – strategický tým, 

který se zabývá tvorbou marketingového plánu, by měl dohlédnout na to, že každému 

vytyčenému cíli se firma bude věnovat se stejnou intenzitou.  
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Lojda (2011, s. 34) dále upozorňuje i na opak metody SMART, metodu DUMB 

(což znamená přesný opak slova „smart“ – a to hloupý). Ta slouží k odhalování cílů, 

kterým by se manažeři měli vyhnout. Hlouběji metodu definuje rozbor samotné zkratky. 

D vyjadřuje slovo Defective (nedokonalé), U je Unrealistic (nereálné), M je Misdirected 

(s nesprávným zaměřením) a B vyjadřuje Bureaucratic (byrokratické).  

 

3.5.3. Tvorba marketingové strategie a sestavení marketingového plánu 

 

Marketingová strategie už je konkrétní definování marketingového plánu a postupů, 

jak dosáhnout stanovené vize. K naplnění strategických cílů, stanovených v průběhu 

marketingového plánování, se využívají různé marketingové nástroje. Nejznámějším 

souhrnem těchto nástrojů je marketingový mix. 

 

3.5.3.1 Marketingový mix 

 

Němec (2005) na svém webu popisuje vývoj marketingového mixu: klasický 

marketingový mix 4P poprvé zmínil profesor Jerry McCarthy ve své knize Marketing 

v roce 1960. Před ním již na konci 40. let 20. století začal o mixu jednotlivých nástrojů 

hovořit James Culliton. Se čtyřmi složkami později začal pracovat Richard Clewett – 

byly to produkt (product), cena (price), distribuce (distribution), propagace (promotion). 

Pak již zmíněný Jerry McCarthy zdůraznil, že jednotlivé složky marketingového mixu 

by se měly navzájem propojovat a zároveň slovo „distribution“ nahradil slovem 

„place“, tak vznikla 4P. Philip Kotler, který s McCarthym spolupracoval na 

Northwestern University, pak uvedl, že marketingovému mixu by měl za každou cenu 

předcházet nástroj STP, který byl podrobněji rozebrán v kapitole 3.5.1 této práce. 

V momentě, kdy by marketingovému mixu nepředcházela STP analýza, nemusel by být 

marketingový mix dostatečně účinný. Analýza STP podnikatelskému subjektu zajistí, že 

následná strategie bude každému zákaznickému segmentu ušitá na míru a každý 

zákazník bude přesně vědět proč, daný produkt, či službu, koupit právě u něj a ne u 

konkurence. Jakubíková (2008, s. 146) toto shrnuje ve své publikaci, kde uvádí, že 
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marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí 

marketingovou strategii firmy. Popisuje marketingový mix jako soubor 

kontrolovatelných marketingových proměnných, připravených k tomu, aby byl firemní 

plán co nejblíže potřebám a přáním cílového trhu. Dále uvádí, že marketingový mix je 

tvořen z několika prvků, které jsou vzájemně propojeny, a vyznačuje se hledáním jejich 

optimálních proporcí. Kotler a kol. (2007, s. 70) popisují marketingový mix jako soubor 

taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle 

cílových trhů, zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu - možné způsoby dělí do čtyř skupin proměnných, známých jako 4P: 

produktová, cenová, komunikační a distribuční politika.  

Dnešní marketingový mix je tedy složen ze čtyř základních  taktických 

marketingových nástrojů - Product (produkt), Price (cena), Place (distribuce / místo) a 

Promotion (propagace), které podnikatelský subjekt využívá k dosažení svých 

stanovených cílů. Zjednodušeně řečeno: podnikatelský subjekt musí zvážit jaký 

produkt, za jakou cenu, jakou cestou ho doručí zákazníkovi a jak ho vyzdvihne v 

jeho povědomí. Jak zmínil McCarthy – jednotlivé složky se musí propojovat a musí být 

promýšleny současně, tzn., že např. cena musí být určena ekvivalentně k produktu, to 

stejné platí pro distribuci i propagaci. Efektivní marketingový mix vhodně kombinuje 

všechny prvky tak, aby byla klientovi poskytnuta maximální hodnota a aby 

podnikatelský subjekt splnil své firemní marketingové cíle. 

 

Produkt 

Dle Kotlera a kol. (2007, s. 70) je produkt cokoli, co je možné nabídnout trhu ke 

koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit nějakou potřebu či přání – zahrnuje 

fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky. Pojem produkt je tedy 

obecně vnímán jako jakýkoli statek, který se stává předmětem směny na trhu a jeho 

smyslem je splnit potřeby a požadavky zákazníků - produktem může být označen 

nejenom výrobek, ale tímto slovem může být označena i služba, kterou zákazník 

spotřebovává. Pod produkt spadají i ostatní služby, které s výrobkem podnikatelský 

subjekt svým zákazníkům dodává, jako je např. poradenství, servis, reklamace atd. 
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Kotler a kol. (2007, s. 70) uvádí typické složky Produktu: 

 Sortiment 

 Kvalita 

 Design 

 Vlastnosti 

 Značka 

 Obal 

 Služby 

 Záruky 

 

Pro sestavení nejefektivnější marketingové koncepce je důležité, aby podnikatelský 

subjekt svůj produkt či službu, kterou prodává, dopodrobna znal – znal jeho plusy i 

minusy, konkurenční výhodu atd. Jeho znalost samozřejmě i dále souvisí se zbylými 

nástroji marketingového mixu.  

 

Cena 

Kotler a kol. (2007, s. 71) uvádí cenu jako sumu peněz požadovanou za produkt 

nebo službu, nebo jako sumu hodnot, které zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo 

užívání produktu či služby. Obecně lze říci, že cena je hodnota produktu vyjádřena 

v penězích a výrazným způsobem může ovlivnit chování zákazníka. Je to jediný prvek 

marketingového mixu, který přináší podnikatelskému subjektu zisk a zároveň je to 

nejsnadněji přizpůsobitelný prvek. 

Při cenové tvorbě se firma opírá o poptávku a nabídku, zabývá se cenou 

konkurence a bere v potaz náklady a jedinečnost daného produktu. 

 

Kotler a kol. (2007, s. 70) uvádí typické složky Ceny:  

 Ceníky 

 Slevy 

 Náhrady 

 Platební lhůty 

 Úvěrové podmínky 

 

 



29 

 

Distribuce 

Distribuce je prvek marketingového mixu, který bere v úvahu, kde a jak bude daný 

produkt prodáván a jakou cestou se dostane k cílovému zákazníkovi. Charakter 

distribučních cest záleží na druhu prodávaného produktu, na klientovi a dalších 

faktorech. Stručnou definici uvádí Kotler a kol. (2007, s. 71), který říká, že distribuce 

jsou veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu dostupné zákazníkům.  

 

Kotler a kol. (2007, s. 70) uvádí typické složky Distribuce :  

 Distribuční kanály 

 Dostupnost 

 Sortiment 

 Umístění 

 Zásoby 

 Doprava  

 

Existují dva možné způsoby distribuce – přímý prodej, nebo prodej přes 

prostředníka. Pro určení správných distribučních cest je potřeba si uvědomit dvojí 

dělení produktu na hmotný a nehmotný. 

- Hmotný produkt – fyzicky hmatatelný produkt, který se ve většině případů 

vyrábí masově. V tuto chvíli je tedy důležité zamyslet se nad místem prodeje, 

kam bude podnikatelský subjekt daný produkt distribuovat a samozřejmě jak 

tam daný produkt dostane z výrobního místa.  

- Nehmotný produkt– fyzicky nehmatatelný produkt - služby – u služeb nemá 

zákazník možnost si je před nákupem vyzkoušet, podrobně prohlédnout apod. 

Služby firmy poskytují zpravidla ve vlastním prostředí, tím pádem nemusí řešit 

způsob dopravy služby k zákazníkovi, o to více je důležitá propagace –viz. níže.  

 

Propagace 

Propagaci lze chápat jako komunikaci se zákazníkem za účelem prodeje produktu 

zákazníkovi. Dle Kotlera a kol. (2007, s. 71) pod propagaci spadají činnosti, které 

sdělují vlastnosti produktu či služby a jejich přednosti klíčovým zákazníkům a 

přesvědčují je k nákupu. Propagace řeší především otázku: „Jak se zákazník o daném 
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produktu dozví?“. Podnikatelský subjekt může informovat zákazníka od přímého 

prodeje přes prodejní personál, public relations, reklamu, podporu prodeje atd. Hlavním 

smyslem propagace je trh informovat, získat, připomenout mu dostupnost a přednosti 

produktu apod. V každém období vývoje může být komunikační politika a je důležité, 

aby brala v potaz již výše zmíněné marketingové nástroje - cenu a distribuci. 

 

Kotler a kol. (2007, s. 70) uvádí typické složky Propagace:  

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Osobní prodej 

 Publicita  

 

Vaštíková (2008, s. 26) ve své publikaci uvádí, že aplikace marketingové orientace 

v organizacích poskytující služby ukázala, že klasický marketingový mix 4P pro účinné 

vytváření marketingových plánů nestačí – příčinou jsou vlastnosti služeb (nehmotnost, 

neoddělitelnost, heterogenita, pomíjivost a absence vlastnictví), kvůli tomuto bylo nutné 

k tradičnímu marketingovému mixu připojit další 3P. Proto v moderním marketingu 

uvádíme marketingový mix pro poskytovatele služeb jako marketingový mix 7P 

obohacený o People (lidé), Process (proces) a Presentation (prezentace).  

 

Lidé 

Dle Vaštíkové (2008, s. 27) dochází při poskytování služeb k přímému kontaktu 

zákazníka s poskytovatelem služby (zaměstnancem) – díky tomu mají jak zákazníci, tak 

zaměstnanci přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Pro zajištění kvalitní služby je 

tedy na podnikatelském subjektu, aby dbal jak na výběr zaměstnanců, kvalitu jejich 

vzdělání apod., ale zároveň musí stanovit určitá pravidla pro chování zákazníků. Obě 

dvě hlediska jsou důležitá pro vytváření pozitivních vztahů mezi zaměstnanci a 

zákazníky. Souhrnně lze říci, že tento prvek marketingového mixu zahrnuje soft skills 

daného podniku – vyjadřuje kvalitativní hodnotu jeho zaměstnanců. Zaměstnavatel by 

měl tedy sledovat, hodnotit a ovlivňovat chování svých zaměstnanců (sleduje slušné 

chování, vlídnost, ochotu, apod.).  
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Proces 

Pod procesy spadá především doba, forma, rychlost obsluhy a doba čekání na 

poskytnutí služby. Vaštíková (2008, s. 27) upozorňuje, že pro kvalitní poskytování 

služeb je důležité proces poskytnutí služby pravidelně podrobit analýze, vytvářet jeho 

schéma, klasifikovat ho a postupně zjednodušovat jednotlivé kroky, ze kterých se 

proces skládá.  

 

Prezentace 

Prvek prezentace, občas nazýván také jako „materiální prostředí“ je prvek 

vyplývající z nehmotné povahy služby. Je to nástroj marketingového mixu, který se 

zaměřuje na prostředí, ve kterém je služba poskytnuta - zvažuje se velikost, vybavení, 

atmosféra, komfort, čistota provozovny, apod. Vaštíková (2008, s. 27) uvádí, že 

materiální prostředí může mít mnoho forem – od vlastní budovy či kanceláře, ve které je 

služba poskytována, po brožury, vysvětlující např. různé typy pojištění nabízených 

pojišťovací společností nebo obsahující nabídku předplatného v divadle.  
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4 METODOLOGIE 

 

Pro účely této bakalářské práce a zpracování marketingového plánu sportovního 

centra Pro-6 byly, pro získávání dat a práci s nimi, použity následující analýzy a 

metody. 

 

4.1 Analýza konkurence  

 

Analýza konkurence představuje důležitý krok marketingového plánování. Pro 

přípravu efektivního marketingového plánu je nutné, aby podnikatelský subjekt sledoval 

nejen své potenciální zákazníky, ale také své potenciální konkurenty. Bez znalosti svého 

konkurenčního prostředí by marketingový plán nebyl tak efektivní. Pro podnikatelský 

subjekt je důležité nejenom identifikovat své konkurenty, ale zároveň i podrobně 

prozkoumat jejich nabídku, následně ji podrobit analýze a na základě této konkurenční 

analýzy vyhodnotit a najít si na svém cílovém trhu dlouhodobou převahu nad 

konkurencí – to znamená dlouhodobě odlišit svůj produkt, či službu od konkurence – 

definovat či nalézt svou konkurenční výhodu a na tu se zaměřit při sestavování 

marketingového plánu. Některé výhody jsou pouze krátkodobé, proto je dobré věnovat 

čas a energii stanovení si výhod, které jsou těžko napodobitelné konkurencí, jsou 

jedinečné a cenné. Konkurenční výhodu lze např. chápat jako produkci s nejnižšími 

náklady, výraznou diferenciaci výrobků či služeb, dokonalou znalost zákazníků, výhody 

vytvořené díky efektivní komunikaci, atd.  

Pohledů na analýzu konkurence a postupů, jak ji provádět, je hned několik. 

Kotler a kol. (2007, s. 568) ji popisují jako proces identifikace klíčových konkurentů: 

hodnocení jejich cílů, strategií, silných a slabých stránek a typických reakcí, následuje 

volba konkurentů, které lze ohrozit a těch, kterým je třeba se vyhnout. Lehce odlišnou 

definici konkurenční analýzy uvádí Sedláčková a Buchta (2006, s. 64), kteří uvádějí, že 

je analýza zaměřená na identifikaci klíčových konkurentů a na určení jejich 

konkurenčního profilu, k čemuž je třeba odhalit jejich strategické cíle, strategii, 

specifické předpoklady, vyhodnotit výhody a nevýhody konkurenčních výrobků a 

příčiny tohoto stavu a zabývat se jejich nákladovým postavením. Dle Tomka a Vávrové 



33 

 

(1999, s. 8) je analýza konkurence komplexní proces v rámci marketingového výzkumu, 

který se sestává především z identifikace konkurence, určení struktury konkurence, 

provedení vlastní analýzy konkurence a určení konkurenční strategie.  

 

K čemu slouží analýza konkurence jasně popsala Blažková (2007, s. 61) ve své 

knize Marketingového řízení a plánování:  

 k pochopení jejich konkurenčních výhod či nevýhod oproti konkurentům, 

 k pochopení minulých, současných a především budoucích strategií konkurentů, 

marketingových rozhodnutí konkurentů v budoucnu, 

 k předpovědi, jak konkurenti pravděpodobně zareagují na marketingová rozhodnutí 

daného podniku, 

 k definici takových strategií, pomocí nichž firma dosáhne konkurenční výhody 

v budoucnu, 

 k předpovědi návratnosti, která se očekává z budoucích investic, 

 ke zvýšení povědomí o příležitostech a hrozbách, kterými se následně zabývá 

SWOT analýza. 

 

Ne všichni konkurenti mají na danou společnost stejný vliv a proto je vhodné na 

začátku konkurenční analýzy své konkurenty rozdělit do jednotlivých skupin. Dělení 

existuje hned několik. Tomek a Vávrová (1994, s. 61) uvádějí identifikaci konkurence 

dle Porterova pravidla pěti konkurenčních sil, které rozděluje konkurenční prostředí na:  

1. rivalitu mezi existujícími (přímými) konkurenty 

2. rivalitu ze strany nových konkurentů 

3. rivalitu, vznikající působením substitutů 

4. rivalitu ze strany nakupujícího 

5. rivalitu ze strany dodavatelů 

 

Dělení konkurence, dle specifikace struktury odvětví uvádí Horáková (1992, s. 53). 

Ta se zaměřuje na počet producentů v odvětví a stupeň diferenciace produktu a dělí trh 

na čistou konkurenci, čistý monopol, monopolistickou konkurenci a oligopol. Další typ 

jednoduchého a jasného rozdělení konkurence uvádí Blažková (2007, s. 62) - toto 
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rozdělení je založeno na dvou faktorech: na společném trhu a podobnosti schopností. 

Společný trh uvádí míru propojenosti trhu dvou konkurentů – do jaké míry se jejich trhy 

překrývají. Podobnost schopností pak ukazuje podobnost daných konkurentů v jejich 

silných stránkách (viz. Obrázek č. 3). 

 

   

 Po identifikaci konkurentů (tzn. v momentě, kdy už firma ví, kdo jsou její 

konkurenti) dochází k porovnávání jednotlivých hodnotících kritérií, které marketér 

vybere jako stěžejní pro danou oblast podnikání. 

Pro větší přehlednost se k porovnávání využívají jednoduché tabulky, či scoring 

modely (viz. Tabulka č.1). V prostých tabulkách se pouze u daných ukazatelů 

vyhodnotí, zda je v nich konkurent lepší, či horší – nedochází k žádným konkrétním 

výpočtům. 

Scoring model už je poněkud složitější, jelikož je to metoda založená na 

bodovém ohodnocení ukazatelů. Každému ukazateli je přiřazena jeho váha (váhy všech 

ukazatelů by měly tvořit v součtu 1), kterou se následně násobí získaný počet bodů 

společnosti. Brach (2010, s. 27) ve své diplomové práci uvádí výpočet výsledného 

Obrázek č. 3: Klasifikace konkurence dle Blažkové 

Zdroj: Blažková (2007) 
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Tabulka č. 1: Tabulka pro záznam scoring modelu 

bodového ohodnocení každého konkurenta (i společnosti, která analýzu konkurence 

provádí):  

 

 

Aj = celkový počet bodů konkurenta j 

ai = váha kritéria i 

bij = ohodnocení výkonu konkurenta j podle kritéria i 

n = počet hodnocených kritérií.  

  

 

Je důležité, aby marketér ještě před samotným bodovým hodnocením přiřadil 

jednotlivým bodům konkrétní hodnoty (pokud jde např. o obrat jako hodnotící 

kritérium) nebo slovní vyjádření (pokud jde např. o brand). Čím výše se společnost 

umístí ve scoring modelu, tím lépe si stojí v oblasti konkurence. O firmě, která získá 

nejvyšší bodové hodnocení, se dá říci, že je v daném odvětví konkurenčním leaderem.  

Hanzelková a kol. (2009, s. 124) upozorňují na fakt, že velmi často 

marketingová oddělení, zejména v menších firmách, své konkurenty neznají – nesledují, 

co a jak klientům konkurenti sdělují, jak se celkově v komunikaci profilují, kam 

investují své marketingové rozpočty, jak budují vztahy s médii aj. Doporučují proto, 

aby každá společnost sledovala pro potřeby marketingu alespoň u svých hlavních 

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Tabulka č. 2: Hodnotící škála - Cena 

přímých konkurentů některé parametry marketingových strategií (např. marketingové 

zdroje, investice do médií, PR aktivity, atd.) i mimo období sestavování 

marketingového plánu.  

 

4.1.1. Hodnotící kritéria 

 

Hodnotící kritéria je vždy potřeba stanovit přesně na míru konkrétní analýze 

konkurence, dle oblasti podnikání a charakteristiky trhu a stejně tak jejich váhy. 

V oblasti poskytování sportovních služeb se jeví jako nejzásadnější kritéria: cena, 

doprava, umístění, zázemí, zařízení, propagace, personál a tradice.  

 

1. Cena 

Cena jako hodnotící kritérium neobsahuje pouze cenu jako takovou, ale spadají 

pod ní různé akce, bonusy a věrnostní programy, které sportovní zařízení poskytuje 

svým klientům. Konkrétní hodnota je pak firmě přidána na základě Tabulky č. 5 a 

následně zlepšena, či zhoršena dle různých bonusů, atd.   

- Váha kritéria: 30% 

Hodnoty škály 1-9 (v Kč/1 hodina): 

 

 

  

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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2. Umístění 

Umístění je bráno především vzhledem k rezidenčním oblastem, zda je sportovní 

centrum postaveno uprostřed sídliště nebo business centra, či naopak na „zelené louce“, 

v jehož okolí se nevyskytuje žádná větší obydlená oblast nebo jakékoliv jiné sociální 

vyžití.  

- Váha kritéria: 20% 

Hodnoty škály 1-9: 

- číslo 1 představuje situaci, kdy se sportovní centrum nachází velmi daleko 

od jakékoli rezidenční oblasti, či oblasti s větší koncentrací lidí (mimo 

společenské vyžití) 

- číslo 5 představuje situaci, kdy se sportovní centrum nachází poblíž více 

obydlených oblastí, či poblíž různých center, ať už business, nebo 

obchodních, atd. 

- číslo 9 představuje situaci, kdy se sportovní centrum nachází přímo uprostřed 

rezidenčních oblastí či business center 

 

3. Propagace 

Pod propagaci spadají veškeré PR aktivity, které sportovní centrum provozuje. 

Ať už to jsou různé letákové akce, propagace v novinách, placené reklamy v rádiu či 

v televizi, apod., ale také využívání sociálních médií pro komunikaci se zákazníkem a 

kvalita zpracování webových stránek (potřebné informace, rezervační systém, moderní 

design, …). 

- Váha kritéria: 15% 

Hodnoty škály 1-9: 

- číslo 1 vyjadřuje nepřehlednou a obyčejnou webovou stránku, absenci účtů 

na sociálních médiích, nulová komunikace se zákazníkem 

- číslo 5 vyjadřuje klasický web, který je zaměřen především na účel než na 

design, zákazník zde nalezne potřebné informace, sportovní centrum má účty 

na sociálních médiích, ale neprojevuje zde aktivitu  
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- číslo 9 vyjadřuje kvalitně a přehledně zpracované webové stránky s hezkým 

designem, komunikace s klienty přes sociální média, reklama v místním 

tisku, propracované letákové strategie, apod. 

 

4. Doprava 

Pod hodnotící kritérium „doprava“ spadá především možnost parkování před 

sportovním zařízením, dostupnost MHD a dostupnost a hustota provozu v oblasti 

sportovního centra v době dopravních špiček.  

- Váha kritéria: 10% 

Hodnoty škály 1-9: 

- číslo 1 představuje situaci, kdy u sportovního centra je malé nebo vůbec 

žádné parkoviště, MHD není v blízkosti a sportovní centrum je velmi špatně 

dostupné 

- číslo 5 představuje situaci, kdy v okolí je možnost parkování, MHD se 

vyskytuje v blízkém okolí a není velký problém se do sportovního centra 

dostat 

- číslo 9 představuje situaci, kdy je u sportovního centra dostatečně velké 

parkoviště, MHD je hned vedle centra a dostupnost do sportovního centra i 

v době dopravních špiček je bezproblémová 

 

5. Zázemí 

Zázemí vystihuje především čistotu, kvalitu a vzhled celého sportovního centra. 

Nejenom sportovních hřišť, ale i sprch, šaten, recepce atd. Také to, jak je prostředí 

moderní, zda je klimatizace a vzduchotechnika samozřejmostí, kompletní vybavenost 

šaten - včetně fénu, ručníků, apod. 

- Váha kritéria: 10% 

Hodnoty škály 1-9: 

- číslo 1 vyjadřuje špinavé, nekvalitní a starší zázemí  

- číslo 5 vyjadřuje sice starší, ale čisté zázemí s potřebnou výbavou 
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- číslo 9 vyjadřuje čisté, moderní a vysoce kvalitní zázemí s veškerou 

potřebnou i nadstandardní výbavou 

 

6. Zařízení 

Zařízení se týká konkrétních sportovišť – jejich kvality (podlahy, stěny,…) a 

četnosti (zda je v daném sportovním centru dostatečné množství sportovišť a míst 

vzhledem k poptávce po dané službě).  

- Váha kritéria: 5% 

Hodnoty škály 1-9: 

- číslo 1 vyjadřuje stará, nekvalitní sportoviště a jejich nepřiměřené množství 

vzhledem k poptávce 

- číslo 5 vyjadřuje starší sportoviště, která jsou ale pořád ještě kvalitní 

- číslo 9 vyjadřuje nejmodernější a nejkvalitnější sportoviště a jejich 

dostatečné množství 

 

7. Personál 

Personál zahrnuje kvalitu, ochotu a odbornost veškerého personálu – jak 

provozního týmu (majitel, recepční, atd.), tak i jednotlivých trenérů a lektorů.  

- Váha kritéria: 5% 

Hodnoty škály 1-9: 

- číslo 1 zachycuje nepříjemný, neochotný a nevzdělaný personál, který 

vyvolává v zákaznících nepříjemný pocit z návštěvy 

- číslo 5 zachycuje personál, který se chová slušně, má dostatečnou odbornost, 

avšak nezanechává u zákazníků žádné pocity, kvůli kterým by se do 

sportovního centra mohli vracet 

- číslo 9 zachycuje vlídný, milý a vzdělaný personál, který vyvolává 

v zákaznících příjemný pocit z návštěvy a chuť se vrátit 
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Tabulka č. 3: Hodnotící škála - Tradice 

8. Tradice 

Tradice vyjadřuje především to, jak dlouho už dané sportovní centrum existuje, 

zda je zavedené, má svoji klientelu a je v povědomí potenciálních zákazníků, nebo 

naopak je to nové sportovní centrum, které se teprve profiluje a hledá svoji klientelu.  

- Váha kritéria: 5% 

Hodnoty škály 1-9 (roky): 

 

 

4.2 SWOT analýza 

 

Většina autorů v oblasti marketingu a marketingových strategií považuje SWOT 

analýzu za jednoduchý, účinný a transparentní nástroj k prozkoumání změn a dalšího 

rozvoje firmy. Dle Sedláčkové a Buchty (2006, s. 91) je jednoduchým nástrojem a 

koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, zaměřeným na charakteristiku 

klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku; je přístupem nepřetržité 

konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho okolí. Sedláčková 

a Buchta dále uvádějí, že SWOT analýza využívá závěrů předchozích analýz tak, že 

identifikuje silné a slabé stránky podniku, a porovnává je s hlavními vlivy z okolí 

podniku, resp. příležitostmi a ohroženími a směřuje k syntéze jako východisku pro 

formulaci strategie. Jakubíková (2008, s. 103) rozděluje SWOT analýzu, jako analýzu 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, do dvou analýz, a to analýzy SW a 

analýzy OT. Doporučuje začít analýzou OT – což je analýza vnějšího prostředí firmy 

(makroprostředí i mikroprostředí) - a následně pokračovat analýzou SW, která se týká 

vnitřního prostředí firmy. Stručnou a výstižnou definici SWOT analýzy přináší Kotler a 

kol. (2007, s. 97), jenž SWOT analýzu vidí jako výtah ze zjištění interních a externích 

auditů, který upozorňuje na klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také na 

příležitosti a hrozby, jimž firma čelí. Jasnou propojenost SWOT analýzy a tvorby 

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Obrázek č. 4: SWOT matice 

Zdroj: Blažková (2007) 

marketingové strategie vidí Vaštíková (2008, s. 67), která říká, že úspěšná aplikace 

vhodné marketingové strategie je závislá na tom, jak firma dokáže zhodnotit na jedné 

straně své silné a slabé stránky (analýza S-W) a jednak, jak dokáže identifikovat vhodné 

příležitosti a hrozby (analýza O-T).  

Ze všech definic SWOT analýzy vyplývá, že je SWOT analýza celkové 

vyhodnocení silných (S – Strenghts) a slabých (W – Weaknesses) stránek ve vztahu 

k příležitostem (O – Opportunities) a hrozbám (T – Threats) – vše ve spojitosti s daným 

projektem, podnikatelským záměrem, apod. Analýza monitoruje externí (vnější 

proměnné) i interní (vnitřní aspekty) marketingového prostředí, které výrazně ovlivňují 

celkový úspěch dané firmy. Většinou je součástí strategického (dlouhodobého) plánu 

společnosti – měla by být jednou z prvních věcí, která je při plánování provedena 

v rámci situační analýzy. Je vhodné ji periodicky opakovat, protože v průběhu 

fungování dané firmy se většina aspektů působících na firmu může výrazně změnit.  

 

 

Blažková (2007, s. 155) uvádí, že SWOT analýza může být prováděna jako součást 

komplexní analýzy, kdy podklady získáme z provedené komplexní analýzy nebo jako 

samostatný krok. Využití výsledků komplexní analýzy pro SWOT matici je znázorněno 

na Obrázku č. 5. Sedláčková a Buchta (2006, s. 91) upozorňují na to, že pokud má 
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Obrázek č. 5: Propojení komplexní analýzy a SWOT analýzy 

SWOT analýza plnit v procesu tvorby strategie určitou roli, musí její aplikace směřovat 

k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, k predikci vývojových faktorů vnějšího okolí 

a vnitřní situace podniku a jejich vzájemných souvislostí a nesmí to být pouze 

zpracování seznamu potenciálních příležitostí, hrozeb a silných a slabých stránek.  

 

 

4.2.1. ANALÝZA O-T 

 

Analýza O-T, neboli analýza vnějšího prostředí podniku (z anglického Oportunities 

and Thereats Analysis), je dle Horákové (1992, s. 48) rozbor vnějších činitelů, které 

představují příležitosti a ohrožení dalšího rozvoje firmy. Umožňuje rozlišit atraktivní 

příležitosti, které skrývá trh a které mohou podniku přinést výhody nad ostatními 

účastníky ekonomické soutěže, současně nutí k zamyšlení nad problémy, kterým bude 

firma čelit ve více či méně vzdálené budoucnosti. Kotler a kol. (2007, s. 97) uvádí, že 

účelem této analýzy je donutit manažera předvídat důležité trendy, které mohou mít 

dopad na firmu – musí rozpoznat hlavní příležitosti a hrozby, jimž společnost čelí.  

Zdroj: Blažková (2007) 



43 

 

Během analýzy OT tedy podnikatelská jednotka monitoruje klíčové síly 

makroprostředí (demograficko-ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní, 

společensko-kulturní) a zároveň i významné složky mikroprostředí (zákazníci, 

konkurence, dodavatelé, distributoři, dealeři), které dohromady tvoří celkové prostředí, 

ve kterém se podnikatelský subjekt nachází. Na rozdíl od vnitřního prostředí můžeme 

vnější prostředí nazvat jako neměnné – z pohledu toho, že změna daného prostředí je 

zcela nezávislá na dané společnosti – může se pouze zvýšit, či snížit jejich vliv na 

podnik.  

 

Marketingové příležitosti – Opportunities 

Blažková (2007, s. 156) vidí příležitosti jako možnosti, s jejichž realizací stoupají 

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

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

identifikovat. Teprve po jejich identifikaci a využití s nimi může počítat.  

 

Marketingové hrozby – Threats 

Dle Blažkové (2007, s. 156) jsou hrozby nepříznivé situace či změny v podnikovém 

okolí znamenající překážky pro činnost. Mohou představovat hrozbu úpadku či 

nebezpečí neúspěchu. Podnik musí rychle reagovat odpovídajícím způsobem, aby je 

odstranil či minimalizoval. Marketingové hrozby jsou tedy nepříznivý trend, či vývoj na 

trhu, který, pokud by nedošlo k ochrannému marketingovému jednání, by mohl způsobit 

pokles obratu nebo zisku dané firmy. 

 

4.2.2. ANALÝZA S-W 

 

Analýza S-W a nebo také analýza interního prostředí. Horáková (1992, s. 49) 

popisuje analýzu S-W (z anglického Strenghts and WeaknessesAnalysis) jako nástroj 

pro rozbor vnitřních činitelů a uvádí, že analýza S-W spočívá v přesném vymezení 

silných a slabých míst firmy. Výsledky této analýzy ovlivňují zásadním způsobem další 

rozhodovací procesy spojené s řízením marketingové činnosti – stanovení cílů, 



44 

 

rozmístění zdrojů a každodenní činnosti podniku. Kotler a kol. (2007, s. 98) uvádí, že 

silné a slabé stránky ve SWOT analýze by neměly zahrnovat všechny charakteristické 

rysy obchodní společnosti, ale jen ty, které mají vztah ke kritickým faktorům úspěchu. 

Pokud je seznam silných a slabých stránek příliš dlouhý, vypovídá o nedostatečné 

koncentraci a neschopnosti rozlišit, co je pro úspěch důležité. Dále upozorňuje na to, že 

silné a slabé stránky jsou relativní, nikoliv absolutní – proto i když je firma v něčem 

dobrá, ale konkurence je lepší, je to její slabá stránka, nikoli silná.  

Během analýzy S-W podnikatelský subjekt hledá své silné a slabé stránky. 

Horáková (1992, s. 51) uvádí, že dalším úkolem této analýzy je posoudit, zda má 

podnik vnitřní předpoklady k tomu, aby úspěšně zhodnotil rýsující se příležitosti a 

současně dokázal čelit potenciálnímu ohrožení. Znamená to, že podnikatelský subjekt 

musí určit, zda na danou příležitost stačí, či mu v tom něco brání. Je pak na zvážení 

dané firmy, zda se vrhne pouze do příležitostí, které se shodují s jejími silnými 

stránkami, nebo využije i příležitosti, pro které musí udělat něco více. 

 

Silné stránky – Strenghts 

Blažková (2007, s. 156) ve své publikaci uvádí jako silnou stránku ty interní 

faktory, díky kterým má firma silnou pozici na trhu. Přestavují oblasti, ve kterých je 

firma dobrá. Lze je použít jako podklad pro stanovení konkurenční výhody. Jedná se o 

posouzení podnikových schopností, dovedností, zdrojových možností a potenciálu. 

Obecně lze říci, že silné stránky jsou veškeré činnosti, které probíhají tak, jak by 

probíhat měly, nebo to jsou činnosti, které jsou pro daný trh jedinečné. 

 

Slabé stránky – Weaknesses 

Dle Blažkové (2007, s. 156) jsou slabé stránky přesným opakem silných stránek. 

Jsou odrazem toho, že je firma v něčem slabá, úroveň některých faktorů je nízká. Někdy 

nedostatek určité silné stránky automaticky znamená slabou stránku, což brání 

efektivnímu výkonu firmy. Zjednodušeně slabé stránky ukazují oblasti, ve kterých se 

dané firmě nedaří a které je třeba změnit, nebo oblasti, ve kterých se firma zatím vůbec 

neangažuje a stojí tak mimo jejich kontrolu.  
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Obrázek č. 6: SWOT matice s charakteristikou kvadrantů 

Zdroj: Roubíčková (2013) 

 

 

4.2.3. Použití SWOT analýzy 

 

V praxi při sestavování SWOT analýzy společnost sepíše seznam jednotlivých 

položek pro silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti, a připraví si SWOT matici (viz. 

Tabulka č. 2). Následně roztřídí jednotlivé položky do příslušných kvadrantů. Počet 

položek by neměl být vyšší než deset, a je důležité, aby jednotlivé položky byly 

charakterizovány co nejdetailněji. 
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Tabulka č. 4: Záznam SWOT analýzy 

 

 

Blažková (2007, s. 156) ve své knize upozorňuje na problémy při sestavování 

SWOT matice v praxi. Uvádí, že v praxi občas dochází k problémům při zařazení 

jednotlivých faktorů do správné kategorie. Velmi často se zaměňují jednotlivé 

kategorie, např. příležitost je uvedena pod silnými stránkami či opačně. Je třeba si 

uvědomit, že silné a slabé stránky jsou interní faktory, které se týkají firmy, mají na ní 

bezprostřední vliv a firma je může ovlivnit. Příležitosti a hrozby jsou externí faktory 

týkající se okolí firmy, které firma přímo ovlivnit nemůže, ale které může buď využít, 

nebo jimž musí čelit.   

Kozel (2006, s. 39) uvádí, že cílem firmy by mělo být omezení svých slabých 

stránek, podpora svých silných stránek, využití příležitostí okolí a snaha o předvídání a 

jištění se proti případným hrozbám. Pouze tak dosáhne společnost konkurenční výhody 

nad ostatními.  

Jakubíková (2008, s. 104) se ve své publikaci pozastavuje i nad nevýhodami 

SWOT analýzy a uvádí, že SWOT analýza je příliš statická a navíc velmi subjektivní. 

Staví se k ní negativně a nepovažuje ji za podstatnou při tvorbě strategických 

marketingových dokumentů. Uvádí, že je čím dál tím častěji nahrazována její 

metodickou variantou, a to kvantitativní O-T analýzou, tj. analýzou strategických 

scénářů.  

 

Zdroj: Roubíčková (2013) 



47 

 

4.3 Rozhovor 

 

Vymětal (2008, s. 122) uvádí, že rozhovor, ve všech používaných variantách, je 

dynamický proces, při kterém předává jedna osoba své informace, myšlenky, sdělení a 

podněty druhé osobě nebo menší skupince osob. Může mít neformální nebo formální 

charakter a obvykle se odehrává formou otázek a odpovědí na schůzce tazatele 

s tázaným. Jako výhody rozhovoru uvádí, že tazatel získá požadované sdělení, které je 

doplněno osobní reakcí partnera na aktuální situaci, jeho paralingvistickými signály, 

neverbálním chováním a bezprostřední možností pro zpětnou vazbu, konfrontaci nebo 

sdílení názorů, postojů i pocitů.  

Nejčastější dělení rozhovoru je na rozhovor nestrukturovaný, polostrukturovaný a 

strukturovaný. Kozel, Mynarová a Svobodová (2011, s. 192) uvádí jejich 

charakteristiku:  

- nestrukturovaný rozhovor vychází přirozeně z komunikace tazatele a 

respondenta, resp. ze zadaného tématu rozhovoru, respondent mnohdy 

nezaregistruje, že je účastníkem dotazován, 

- v případě polostrukturovaného rozhovoru má tazatel k dispozici seznam 

otázek, které musí zaznít, avšak znění otázek, příp. další dotazy volně doplňuje, 

- strukturovaný rozhovor dodržuje přesně stanovené postupy, přesné pořadí a 

znění otázek. 

Nejčastěji jsou v praxi využívány rozhovory nestrukturované a polostrukturované.  

 

Pro tuto bakalářskou práci byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s majiteli 

sportovního centra. Struktura a scénář rozhovoru je uveden v Příloze č.1.  
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5 PŘEDSTAVENÍ SPORTOVNÍHO CENTRA PRO-6 

 

Squashový klub Pro-6 byl založen 7. března 1996, situován do tehdy nově 

vznikající obytné čtvrti Rajská zahrada. Sportovní centrum v té době disponovalo šesti 

kurty na squash, dvěma na ricochet, jedním fitness sálem a dalšími prostory, které byly 

postupně pronajímány (solárium, masér, kosmetika, kadeřnictví). Zázemí bylo velmi 

moderní a příjemné – nabízelo recepci s barem a odpočinkovou zónou, doplněnou o 

prodej sportovního vybavení, čisté prostorné šatny se sprchami, či vlastní parkoviště.  

Klub byl založen v době největšího squashového boomu v Čechách, v době, kdy 

podobně kvalitních zařízení ještě příliš neexistovalo. V této době se jednalo o první 

zařízení zaměřené čistě na squash – majitelé se s výstavbou inspirovali v zahraničí, kde 

už byli pohlceni vlnou squashe delší dobu a mohli se tak ponaučit z jejich chyb, a 

zákazníkům nabídnout nejvyšší kvalitu na trhu. To znamenalo konkurenční výhodu, 

zajišťující poměrně vysokou obsazenost i při vyšších cenách, bez potřeby nákladnější 

reklamy a cíleného marketingu. Squashový klub Pro-6 navštěvovali nejen obyvatelé 

z celé Prahy, ale i z celého středočeského kraje. 

Postupem času, s rostoucí výstavbou obdobných zařízení v Praze, byl klub nucen 

hledat náhradní využití svých prostor. Jeden kurt byl zrušen a na jeho místě byl 

vybudován další fitness sál pro K2 hiking a kardio zóna s rotopedy. I v tomto případě 

byl klub mezi prvními, kteří K2 hiking nabízeli. I tato konkurenční výhoda však dnes 

neplatí, obzvláště poté, co se hromadně rozšířila obdobná sportovní aktivita Heat. 

Kardio zóna se velmi brzy ukázala jako nevytížená, byla zrušena a posléze přebudována 

na další sál.  

V dnešní době má tedy klub k dispozici 5 squashových kurtů využívaných jak 

veřejností, tak klubovými hráči, 2 kurty ricochetové, z nichž jeden je využíván i pro 

ping pong a tři fitness sály, ve kterých se vystřídalo několik skupinových cvičení 

(zumba, joga, slim body) včetně spinningu. Jako poslední počin klubu byl na počátku 

roku 2013 spuštěn program Diet fitness a i v tomto případě byl klub jeho průkopníkem. 

Spolu s ním nabízí i služby výživového poradce. Dále je zde možno zakoupit většinu 

sportovních potřeb - přes doplňky (jako jsou omotávky na rakety) až po sportovní 

oblečení, obuv a rakety.  
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Přestože se klub snaží neustále přicházet s něčím novým, organizuje turnaje i akce 

pro širokou veřejnost, včetně sportovních výjezdů, nabízí trenéry a instruktory, zajišťuje 

hlídání dětí, v současné době silné konkurence a trvající recese, to nestačí.  

Vize majitelů sportovního centra je přestavba budovy se snahou zvětšit zázemí a 

víc přizpůsobit sportovní centrum skupinovým cvičením, která jsou trendem dnešní 

doby a je v nich skrytá budoucnost všech sportovišť, a omezení kurtů na pálkovací hry.  
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6 SITUAČNÍ ANALÝZA PRO-6 

 

6.1 Vnitřní analýza produktů Pro-6 

 

BCG matice slouží k přehlednému vyobrazení současného stavu produktů daného 

sportovního centra. Jasně definuje, do kterých produktů by měla firma vynakládat další 

investice a kterých by se měla postupně zbavovat. Na začátek je důležité sestavit 

portfolio produktů centra a ty následně ho rozdělit na jednotlivé SBU (strategické 

podnikatelské jednotky).  

 

6.1.1. Portfolio produktů 

 

V portfoliu sportovního centra Pro-6 se nachází čtyři skupiny produktů: 

pálkovací hry, skupinová cvičení, Diet Fitness a prodej sportovního příslušenství. 

Pálkovací hry 

Pod pálkovací hry spadá pronájem squashových kurtů, ricochetových kurtů a 

stolu na stolní tenis.  

Squash – Pro-6 poskytuje svým zákazníkům pět squashových kurtů s možností 

zakoupení lekcí s trenéry. Dále se na těchto kurtech pravidelně uskutečňují turnaje 

extraligy, junior ligy, interní ligy - Squash manie, Kollman cupu, Metráček cupu. 

Richocet – Pro-6 nabízí svým zákazníkům dva ricochetové kurty, ke kterým je 

opět možno připlatit si lekci s trenérem - jedním z nich je historicky první Mistr světa 

Jan Veselý. V letošním roce začalo centrum pořádat soutěž Rico sámoška po vzoru 

sportovního centra v Dubči - jestli se zrodila nová tradice, se v tuto chvíli nedá říct. 

Ping-pong – Jeden z ricochetových kurtů taktéž slouží jako místo pro umístění 

stolu na stolní tenis v případě zájmu klientů. 
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Skupinová cvičení 

Pod skupinová cvičení v této době spadá K2 hiking a sálové hodiny, které 

nabízejí různé formy posilovacích a protahovacích cvičení. 

K2 hiking - Chůze, běh i jednoduché aerobikové prvky na K2 trenažérech, které 

jsou poháněny přímo pohybem člověka, pro omezenou skupinu lidí, kterou vede 

vyškolený instruktor za doprovodu hudby. Centrum nabízí kromě klasických hodin i 

lekce K2 Bodyform, kdy je chůze doplněna jednoduchými posilovacími prvky a K2 

redukce zaměřené na chůzi, při které dochází k co nejvyššímu spalování tuků a 

jednorázové akce zaměřené na zpopularizování této sportovní aktivity i získání nových 

členů (např. Vánoční maratón).  

Sálové hodiny - v současné nabídce sportovního centra jsou joga, power joga, 

zumba, pilates, pilates míče, body form. Pro zájemce je taktéž k dispozici osobní trenér. 

Cvičení jsou zaměřená především na formování těla, zvyšování kondice i na snižování 

váhy. V jednu dobu sportovní centrum zkoušelo zavést i cvičení rodičů s dětmi, to se ale 

neuchytilo.  

 

Diet Fitness 

Diet Fitness je nejmladší z nabízených aktivit a také první a zatím jediný 

franchisový počin sportovního centra. Je to program zaměřený na snižování váhy, pro 

zájemce doplněný konzultacemi s výživovým poradcem. Základem koncepce Diet 

Fitness je kruhový trénink pod dohledem vyškoleného instruktora. Během celého 

cvičení je monitorován cvičencův tep, který si sám na obrazovce hlídá tak, aby se co 

nejdelší dobu pohyboval v ideálním rozmezí, což je asi 65 - 75% maximální tepové 

frekvence. Principem programu Diet Fitness je klubové členství, které by mělo 

namotivovat klienty k docházkové kázni a k výdrži. 

 

Prodej sportovního příslušenství 

 Na recepci sportovního centra je možné zakoupit veškeré sportovní oblečení 

včetně sálových bot. V nabídce je i poměrně široká škála squashových a ricochetových 

raket včetně bagů, míčků a omotávek. Veškeré sportovní náčiní je vybráno z těch 
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Tabulka č. 5: Podíl na trhu, míra růstu trhu a výše tržeb produktů Squash centra Pro-6 

nejkvalitnějších značek v oboru. Centrum zároveň poskytuje možnost výpletu jak 

squashových, tak ricochetových raket. Samozřejmostí je taktéž prodej drobného 

občerstvení včetně různých energetických nápojů.  

 

6.1.2. BCG matice 

 

Důležité informace pro sestavení BCG matice jsou podíl na trhu, dynamika růstu 

trhu a výše tržeb jednotlivých produktů z portfolia sportovního centra. Pro přehlednost 

jsou uvedeny v Tabulce č. 3. 

 

 

  

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Zdroj: Roubíčková (2013) 

Obrázek č. 7: BCG matice Squash centra Pro-6 

Na základě získaných hodnot lze sestavit konkrétní BCG matice, z které lze 

vyčíst, v jakém kvadrantu se daný produkt nachází (viz. Obrázek č. 7). 

 

 

 

Nejlépe se umístil produkt Diet Fitness, který zaujal pozici „hvězdy“, díky stále 

rostoucímu trhu a vysoké konkurenční převaze v této oblasti (další dvě centra 

provozující Diet Fitness v Praze zkrachovala a už je možné si takto v ČR zacvičit pouze 

v Hranicích, které ovšem nedosahují takových výsledků, jako Pro-6). Pro-6 by se mělo 

zaměřit na nalákání nových klientů pomocí různých akcí, pro zvýšení tržeb Diet Fitness.  

V kvadrantu otazníků se umístila skupinová cvičení. Tento trh stále roste a 

přináší s sebou různé novinky. Ve skupinových cvičeních je budoucnost - Pro-6 by se 

proto v tomto případě měla vydat na cestu, kde se ze sálových cvičení pokusí udělat 

dojnou krávu. 

Poslední dva produkty sportovního centra se umístily v kvadrantu bídných psů. 

Znamená to, že jejich trh postupně klesá a ani v jednom z nich nemá Pro-6 zvlášť 

vysoký podíl na trhu. Pálkovací hry už mají dobu slávy za sebou a výraznější růst 
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tohoto trhu se neočekává. Přesto však pro Pro-6 znamenají nejvyšší přísun tržeb, proto 

by majitelé tento produkt určitě neměli zatracovat. Prodej zboží v Pro-6 klesl především 

díky rozmáhajícímu se trendu e-shopů, které nabízejí klientům nižší ceny, než si 

sportovní centrum může dovolit. Přesto by zde nadále měla zůstat možnost si pořídit 

vybavení přímo na místě. Přestože hovoříme o relativně nízkém přísunu tržeb, znamená 

téměř nulové zvýšení nákladů. 

 

6.2 Segmentace trhu Pro-6 

 

Jak je uvedeno na začátku, tak segmentace trhu je při sestavování marketingového 

plánu velmi užitečná. Podnikatelský subjekt si díky segmentaci uvědomí a definuje 

konkrétní skupiny zákazníků a následně jim může služby sestavit na míru. Ke správně 

provedené segmentaci slouží nástroj STP. 

 

Segmentace 

Prvním krokem je definice segmentačních kritérií. 

- Geografická – V dnešní uspěchané době je pro trh důležité, aby klienti měli své 

sportovní zařízení co nejblíže svému bydlišti, zaměstnání či škole. Sportovní 

centrum Pro-6 se nachází na Praze 9 poblíž stanice metra Rajská zahrada. 

Geografické segmentační kritérium je tedy dáno především Prahou 8 a 9 

(konkrétněji – Černý most, Kyje, Horní Počernice, Satalice, Kbely, Hloubětín, 

Vysočany, Libeň, Prosek, Letňany). 

 

- Demografická – Pro-6 bývalo zaměřeno více na muže, díky trendu 

„manažerského squashe“. V dnešní době je to vyváženo i díky nově vznikajícím 

skupinovým cvičením. Věkové rozmezí je velmi otevřené a pohybuje se od 17ti 

do 70ti let.  

 

- Psychografická – klienti, kteří vyhledávají společenské a zároveň sportovní 

vyžití; klienti, kteří se snaží zredukovat svoji hmotnost; klienti, kteří se chtějí 
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udržet v kondici a dodržovat zdravý životní styl; klienti, kteří se chtějí pouze 

odreagovat. 

 

- Socioekonomická – převážně zaměstnaní lidé střední ekonomické vrstvy; taktéž 

studenti vysokých, méně pak středních škol.  

 

- Charakteristiky chování – klienti vyhledávající kolektivní sporty, snaha o 

celkové zlepšení fyzické kondice, atd. 

 

Následuje segmentace dle segmentačních kritérií: 

Jako první segment se jeví skupina zákazníků – mužů ve věkovém rozmezí 30-60 

let - kteří jsou zaměstnáni na plný úvazek. Navštěvují sportovní centrum především ve 

večerních hodinách za účelem odreagování se po práci formou squashe.  

Druhým segmentem je skupina zákazníků – žen ve věkovém rozmezí 17-50 let - 

které navštěvují taktéž sportovní centrum s cílem zahrát si squash. Převážně jsou to 

partnerky mužů z prvního segmentu, navštěvující centrum s nimi. Jen zřídka to jsou dvě 

samotné ženy. Jejich cílem je především odreagování a spojení sociálního a sportovního 

vyžití, taktéž pak získání kondice. 

Jako třetí segment vyplynula skupina zákazníků – žen ve věkovém rozmezí 30-50 

let - které navštěvují sportovní centrum kvůli skupinovým lekcím, především kvůli Diet 

Fitness. Jsou to ženy zaměstnané, proto vyhledávají buďto velmi brzké lekce, nebo 

lekce večerní. Cílem této skupiny je redukce váhy, získání a udržení si kondice a 

zlepšení životního stylu. 

Čtvrtým segmentem je skupina zákazníků – žen ve věkovém rozmezí 20-50 let - 

které taktéž navštěvují sportovní centrum kvůli skupinovým lekcím, od předešlé 

skupiny se liší dobou návštěvnosti. Tyto ženy jsou buďto studentky, nebo ženy 

v domácnosti, proto mohou navštěvovat dopolední (volnější) lekce. Jejich cíl je redukce 

váhy, získání a udržení si kondice a zlepšení životní stylu.  
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Posledním pátým segmentem je skupina zákazníků – žen s věkem 60+ let - které 

navštěvují opět skupinová cvičení s cílem zlepšit si své zdraví a potkávat se s různými 

lidmi. Navštěvují lekce ve všech časech.  

 

Zacílení 

Sportovní centrum Pro-6 se v této době nejvíce soustřeďuje na třetí a čtvrtý 

segment, protože v něm vidí budoucnost sportovního centra. Ženy čím dál tím více 

dbají o své tělo nejen kvůli vzhledu, ale i kvůli svému zdraví, a proto jsou do těchto 

lekcí ochotné více investovat.  První a druhý segment už má svoji stálou klientelu a je 

schopný „uživit se sám“, proto není potřeba se jím tolik zabývat, další investice a snaha 

o rozšíření klientely je zbytečná, protože squash už má v ČR boom za sebou a 

nepředpokládá se, že by zájem o tento sport ještě rostl.  

 

Umístění 

Pro-6 se zatím profiluje jako squashové centrum, do budoucna by ale měli majitelé 

přehodnotit jeho zaměření a pokusit se vyrazit na trh s novou image a to oficiálně jako 

sportovní centrum s možností realizace různých druhů sportů a ne pouze squashové. 

V dnešní době je stále plno dlouhodobých klientů překvapeno, že Pro-6 nabízí i různá 

skupinová cvičení, mají totiž zafixováno, že toto místo slouží pouze pro squash a 

ricochet.  

Po segmentaci, zacílení a umístění je vhodné vytvořit přehledovou tabulku (viz. 

Tabulka č. 4) pro všechny současné segmenty zákazníků Pro-6, kde jsou shrnuty jejich 

očekávání, produkty, které využívají a možné doplňkové služby, které jim může 

sportovní centrum dále nabídnout. Tato tabulka nám poté pomůže při definování 

jednotlivých částí SWOT analýzy. 
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Tabulka č. 6: Segmentace zákazníků Squash centra Pro-6 

Zdroj: Roubíčková (2013) 

 

 

 

6.3 Analýza konkurence Pro-6 

 

Jak již bylo řečeno, analýza konkurence je nepostradatelnou součástí situační 

analýzy. Je důležité, aby podnikatelský subjekt měl dobrý přehled o svém 

konkurenčním okolí. Prvním krokem je identifikace hlavních konkurentů, dále je 

vhodné konkurenty na základě hlavních informací rozdělit do specifických skupin, 

následně stanovení hodnotících kritérií a jejich hodnot a teprve poté samotný scoring 

model.  

Největší konkurenty vidí majitel Pro-6 stále v jiných squashových zařízeních. 

Postupem času k nim však přibyla i střediska provozující různá skupinová cvičení. 

Rozdělením dle Blažkové (28-62) vznikly čtyři různé skupiny konkurentů Pro-6 (viz. 

Obrázek č. 8).  
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Obrázek č. 8: Klasifikace konkurentů Squash centra Pro-6 dle Blažkové 

 

Mezi Potenciální konkurenty Pro-6 se řadí Sportcentrum STEP, které má s Pro-6 

vysoce propojený cílový trh, avšak podobnost jejich silných stránek není příliš vysoká. 

Přímými konkurenty jsou sportovní centra Blue Orange a Squash Modrý Svět, která se 

vyskytují na společném trhu a jejich schopnosti jsou srovnatelné s Pro-6. Konkurenty 

v zárodku jsou Eagle Fitness a instruktorka skupinových cvičení Mirka Pantůčková 

Pilates, kde je podobnost služeb nízká a je málo propojen i trh jednotlivých zařízení.  

Poslední skupinou jsou Nepřímí konkurenti, kam patří PURE JATOMI Fitness Harfa, 

které nemá s Pro-6 tolik propojen trh, ale nabízí zákazníkům podobně kvalitní služby. 

Všechna tato zařízení se nachází v blízkém okolí sportovního centra Pro-6 (viz. Obrázek 

č. 9).  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Obrázek č. 9: Mapa okolí s vyznačením hlavních konkurentů Squash centra Pro-6 
 

 

Sportcentrum STEP 

Sportcentrum STEP je sportovní zařízení, které je součástí hotelu STEP. Nachází se 

ve Vysočanech a od Pro-6 je vzdáleno necelých 6km. Nabízí veliké množství 

sportovního vyžití: indoor golf, tenis, squash, stolní tenis, badminton, bazén, saunový 

svět, fitness, wellness a bowling. Pro-6 konkuruje především v oblasti squashe. 

 

Blue Orange 

Blue Orange pod svým názvem zastřešuje nejenom sportovní aktivity, ale jeho 

součástí je hotel, stejně jako v případě STEPu. Nachází se v Letňanech a od Pro-6 je 

vzdálen přibližně 7km. Jeho nabídku tvoří především squashové centrum, health club 

(nabízející i skupinová cvičení) s relaxační zónou a beauty salon. Pro-6 konkuruje 

především v oblasti squashe, minimálně pak v oblasti skupinového cvičení.  

 

Zdroj: Google / Roubíčková (2013) 

Sportcentrum STEP 

Blue Orange 

Squash Modrý Svět 

Eagle Fitness 

Mirka Pantůčková Pilates 

PURE JATOMI Fitness Harfa 
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Squash Modrý Svět 

Modrý svět je menší sportovní centrum v Letňanech. Od Pro-6 je vzdáleno 

necelých 6km. Přesto, že není úplně rozlehlé, nabízí svým zákazníkům plno služeb: 

squashové kurty, posilovnu, sálové hodiny, saunu a masáže. Pro-6 konkuruje ve všech 

směrech, jak v oblasti squashe, tak v oblasti skupinových lekcí.  

 

Eagle Fitness 

Eagle fitness je nově vzniklé fitness-centrum v okolí Hloubětína. Od Pro-6 je 

vzdáleno necelé 3km. Toto zařízení si vytváří především profil posilovny, ale nabízí i 

několik skupinových cvičení, jako je např. jóga, bodystyling, thaibox atd. Konkurentem 

Pro-6 je tedy pouze v oblasti skupinového cvičení.  

 

Mirka Pantůčková Pilates 

Mirka Pantůčková je cvičitelkou pilates. Je jedinou, kdo poskytuje skupinové lekce 

v Horních Počernicích, v nabídce má ovšem i lekce individuální. Od Pro-6 je vzdálena 

necelých 5km. Pro Pro-6 je hrozbou pouze v oblasti skupinového cvičení. 

 

PURE JATOMI Fitness Harfa 

Pure je síť sportovních center po celém světě. Konkurentem Pro-6 je konkrétně 

PURE JATOMI Fitness v obchodním centru Harfa. Je vzdáleno necelých 5km od Pro-6. 

Svým zákazníkům nabízí nejen klasickou posilovnu s možností využití osobního 

trenéra, ale také veliké množství skupinového cvičení a wellness. Pure představuje 

konkurenční hrozbu Pro-6 pouze v oblasti skupinového cvičení.  
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6.3.1. Hodnoty jednotlivých sportovních center  

 

Pro-6 Squash centrum 

Cena: Průměrná cena za hodinu squashe se pohybuje kolem 164,- Kč, za skupinové 

cvičení pak 110,- Kč za lekci.  

Umístění: Pro-6 se vyskytuje sice uprostřed novostaveb a rodinných domů, ale 

novostavby jsou určeny převážně k pronájmům pro cizince, kteří nejeví zájem o 

sportovní vyžití, a v rodinných domech žije starší část obyvatelstva. 

Propagace: Kvalitně zpracované webové stránky, design už je starší. Existuje stránka 

na Facebooku, která je průběžně aktualizovaná. Dále pořádají letákové akce a 

pravidelně otiskují reklamu v místním tisku.  

Doprava: Dostatečně velké parkoviště, provoz velmi dobrý i v době dopravní špičky 

díky otevření Pražského okruhu. Autobusová zastávka MHD je hned vedle sportovního 

centra a zastávka metra je vzdálena cca 500m. 

Zázemí: Starší, ale čisté zázemí, které je postupně modernizováno. 

Zařízení: Nabízí squashové kurty nejvyšší kvality, co se týče prostředí pro skupinová 

cvičení, zde už je vybavenost horší.  

Personál: Stálý a milý personál, své klienty si pamatují a tím vytvářejí rodinné 

prostředí a příjemný pocit z návštěvy. 

Tradice: 16 let 

 

Sportcentrum STEP 

Cena: Průměrná cena za hodinu squashe se pohybuje kolem 243,- Kč. 

Umístění: Sportovní centrum je poměrně vzdáleno od bytových jednotek, ale součástí 

komplexu je hotel a plno zákazníků sportcentra tvoří klienti hotelu.  

Propagace: Dobře zpracované webové stránky s novějším designem. Účet na 

Facebooku existuje, ale už není půl roku aktualizovaný. Inzerce sportovního centra 

v hotelu.  

Doprava: Dostatečně velké parkoviště u sportovního centra, provoz v době dopravní 

špičky je hustší. Zastávka tramvaje je vzdálena cca 300m. 

Zázemí: Kvalitní a moderní zázemí s veškerým příslušenstvím, sportoviště jsou ale 

daleko od sebe a zmateně rozmístěna po celém areálu.  
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Zařízení: Kvalitní, ale už starší sportoviště. 

Personál: Profesionální avšak neosobní přístup.  

Tradice: 9 let 

 

Blue Orange 

Cena: Blue Orange poskytuje pouze měsíční členství, při návštěvě 2x týdně se hodina 

squashe pohybuje okolo 247,- Kč; skupinového cvičení se také týká členství, které je 

sestavováno zákazníkům na míru. 

Umístění: Blue Orange je součástí sídliště v Letňanech. 

Propagace: Kvalitně propracovaná a moderní webová stránka, která je velmi 

přehledná. Absence jakékoliv stránky na sociálních médiích. Neprojevují žádné další 

PR aktivity.  

Doprava: Dostatečně velké parkoviště, provoz je v okolí dobrý. Zastávka autobusu 

MHD je vzdálena cca 300m. 

Zázemí: Snaha o modernější zázemí, které poskytuje svým klientům veškerý komfort.  

Zařízení: Nabízejí nejnovější zpracování squashových kurtů a sálů. Vybavení na 

skupinová cvičení je klasické. 

Personál: Profesionální avšak neosobní přístup.  

Tradice: 2 roky 

 

Squash Modrý Svět 

Cena: Průměrná cena za hodinu squashe se pohybuje kolem 180,- Kč. 

Umístění: Blízko sídliště Letňany, ale obklopen spíše rodinnými domy. 

Propagace: Webové stránky obsahují všechny potřebné informace, ale mají zastaralý 

design, jsou nepřehledné a je zde uvedena nesprávná adresa. Stránka na Facebooku 

existuje a je poměrně aktivní. Propagaci se snaží podpořit organizací různých turnajů.  

Doprava: Sportovní centrum nenabízí parkoviště a je problém i se zaparkováním 

v okolních ulicích, provoz je však v těchto místech dobrý. Zastávka autobusu MHD je 

vzdálena cca 400m.  

Zázemí: Starší a nemoderně vypadající zázemí, které u klientů nevyvolává úplně dobrý 

dojem z návštěvy. 

Zařízení: Starší squashové kurty, které však stále nabízejí možnost dobré hry.  
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Personál: Většina personálu je milá, ochotná, ale vyskytují se zde výjimky, které 

celkový dobrý dojem sráží. 

Tradice: 12 let 

 

Eagle Fitness 

Cena: Průměrná cena za lekci skupinového cvičení se pohybuje okolo 170,- Kč 

Umístění: Vyskytuje se uprostřed novostaveb, které však zatím nejsou plně obydleny, 

v dalším blízkém okolí jsou pouze zásobovací centra velkých firem.  

Propagace: Eagle fitness nemají zprovozněné webové stránky. Mají však aktivní účet 

na Facebooku, kde komunikují s klienty, ale chybí zde plno důležitých informací.  

Doprava: Sportovní centrum nabízí velké hlídané parkoviště, provoz je v době 

dopravní špičky velmi hustý. Tramvajová zastávka je vzdálena cca 600m. 

Zázemí: Nově a moderně zařízené fitness centrum, které si ovšem nezakládá 100% na 

luxusním vzhledu.  

Zařízení: Průměrně postavené sály s dobrým vybavením. 

Personál: Profesionální a mladý personál, který však nezanechává žádné pocity. 

Tradice: 1 rok 

  

Mirka Pantůčková Pilates 

Cena: Cena za jednu lekci pilates je 100,- Kč 

Umístění: Lekce probíhají v oblasti rodinných domků. 

Propagace: Obyčejná webová stránka, na které jsou základní informace a seznámení 

s instruktorkou. Nevyužívá žádná sociální média ani další aktivity vedoucí ke 

zviditelnění. 

Doprava: Parkoviště není, ale je možnost parkování v okolních ulicích, cesta je v době 

dopravní špičky do Horních Počernic problematická. Centrum se však nachází hned u 

autobusové zastávky MHD. 

Zázemí: Lekce probíhají v klasické tělocvičně, lektorka nemá tedy možnost se 

realizovat ve zlepšování a modernizaci zázemí. Šatny a okolí jsou ale čisté a splňují 

veškeré potřeby. 

Zařízení: Klasická starší tělocvična. 

Personál: Osobní a milý přístup ke klientům.  
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Tradice: 4 roky 

 

PURE JATOMI Fitness Harfa 

Cena: PURE JATOMI Fitness poskytuje svým členům pouze roční členství, není 

možno si zakoupit samostatnou lekci skupinového cvičení. Roční členství se v průměru 

pohybuje okolo 1318,- Kč za měsíc.  

Umístění: Sportoviště se nachází přímo v obchodním centru Harfa, které je obklopeno 

bytovou oblastí.  

Propagace: Webové stránky moderního vzhledu, ale nejsou zde přímo uvedeny 

všechny potřebné informace. Absence sociálních médií. Pravidelné letákové akce 

v obchodním centru Harfa.  

Doprava: Možnost bezplatného parkování přímo v obchodním centru Harfa, provoz je 

v době dopravních špiček hustší. Obchodní centrum Harfa je přímo u stanice metra.  

Zázemí: Zakládají si na luxusně vypadajícím zázemí s veškerým komfortem jako je 

zapůjčení ručníků a prostěradel do sauny, kompletní vybavení šaten od šampónů po 

fény a žehličky na vlasy i na oblečení.  

Zařízení: Kvalitně zpracované sály a kompletní vybavení celého centra značkou 

Reebok, která jim dodává nejnovější výrobky na trhu. 

Personál: Velmi nepříjemný a arogantní personál na recepci vyvolávající nepříjemné 

pocity z návštěvy. Trenéři a lektoři pak mají přístup profesionální.  

Tradice:  3 roky 

  

6.3.2. Scoring model 

 

Na základě získaných informací o jednotlivých sportovních centrech, jim byly 

přiřazeny konkrétní hodnoty jednotlivých kritérií. Tyto hodnoty byly následně 

zaznamenány do scoring modelu viz Tabulka č. 7.  
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Tabulka č. 7: Scoring model - Squash centrum Pro-6 

 

 

Podle výsledků scoring modelu se jednotlivá sportovní centra umístila v pořadí: 

Blue Orange, Pro-6, PURE JATOMI Fitness Harfa, Squash Modrý Svět, Sportcentrum 

STEP, Mirka Pantůčková Pilates a nejhůře dopadlo sportovní centrum Eagle Fitness. 

Výsledky Blue Orange a Pro-6 byly velmi těsné, to znamená, že pro Pro-6 je reálná 

vidina získání konkurenční převahy nad tímto sportovním centrem. Výsledek analýzy 

konkurence naznačuje, že Pro-6 nemusí dělat žádné radikální změny, protože postavení 

na trhu má poměrně dobré. Ovšem ostatní sportovní centra nejsou za Pro-6 a Blue 

Orange daleko a z toho plyne, že Pro-6 musí stále vyvíjet aktivitu pro to, aby si svoji 

pozici na trhu udrželo nebo lépe - ještě zlepšilo.   

 

  

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Tabulka č. 8: SWOT analýza Squash centra Pro-6 

6.4 SWOT analýza 

 

Pro přehlednost je SWOT analýza zpracována v Tabulce č. 8. Informace k sestavení 

SWOT matice byly získány na základě rozhovoru s majitelem sportovního centra Pro-6 

Squash centrum a na základě vlastních zkušeností z navštěvování sportoviště.  

 

 

6.4.1. Silné stránky 

 

Jednou z nejsilnějších stránek Pro-6 je stálý personál, který už většinu svých 

klientů dobře zná a zpříjemňuje jim tím návštěvu. To úzce souvisí i s druhou uvedenou 

silnou stránkou, a to „atmosférou rodinného centra“. Další silnou stránkou je fakt, že 

Pro-6 bylo první zařízení v ČR, které bylo před 16 lety zaměřeno a postaveno čistě na 

squash a díky tomu lze říci, že v oblasti squashe má vybudovanou dlouholetou tradici. 

V dnešní době se ale Pro-6 už nezaměřuje pouze na squash, ale nabízí i další druhy 

cvičení, díky kterým silně rozšířilo klientelu. Neméně podstatnou silnou stránkou je pak 

i internetový rezervační systém, díky kterému si lze snadno zarezervovat kurt, či hodinu 

cvičení i na dlouho dopředu a udržet si o svých rezervacích přehled. 

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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6.4.2. Slabé stránky 

 

 Nejslabší stránkou Pro-6 je rozhodně budova. Nejen kvůli tomu, že už působí 

zastarale, ale především kvůli tomu, že majitele silně omezuje v přizpůsobování se trhu. 

Bylo sice jednoduché předělat squashové kurty na sál, ale v tu chvíli nastal problém se 

zázemím – během hodiny prostor využíval několikanásobek dosavadního počtu 

návštěvníků, což vyústilo v nedostatečný počet skříněk a sprch v šatnách. Další slabou 

stránkou je i postupně upadající kvalita cvičitelů na skupinových cvičeních, která 

odrazuje plno stálých klientů od dalších návštěv Pro-6.  

 

6.4.3. Příležitosti 

 

Velkou příležitostí a výzvou pro majitele Pro-6 je plán rekonstrukce budovy – 

snaha vymyslet a zrealizovat rozšíření zázemí a vybudování více místností pro různá 

skupinová cvičení, která jsou čím dál tím větším trendem sportování mezi lidmi. S tím 

souvisí i sledování světových trendů, kterým by se případně budova mohla přizpůsobit. 

U squashe i Diet Fitness se Pro-6 podařilo být první v ČR, proto by neměl být problém 

přijít jako první i s něčím dalším. Do budoucna je světlou stránkou i stále se rozrůstající 

počet novostaveb v blízkém okolí, kde se na prázdných polích objevují další a další 

budovy – je to vidina možnosti zvýšení klientely. Další příležitostí je, zaměřit se na 

sportovní zájezdy, při kterých není Pro-6 limitováno svými prostory, a proto může 

nabídnout svým klientům více druhů cvičení.  

 

6.4.4. Hrozby 

 

Největší hrozbou je v dnešní době pro všechna sportovní zařízení stále stagnující 

ekonomika. Čím dál tím více lidí si začíná uvědomovat vážnost situace a začíná šetřit – 

první oblastí, ve které lidé začínají šetřit, jsou jejich koníčky, kam spadají právě 

sportovní centra. Lidé omezují návštěvy, nebo úplně přestávají tato centra navštěvovat. 

Další hrozbou pro Pro-6 je neustálé zdražování veškerých služeb, jako je elektřina, 
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voda, atd. – Pro-6 zdražit hodiny nemůže z důvodu konkurenceschopnosti. V důsledku 

neustálého šetření již museli majitelé několikrát přehodnotit otevírací dobu a v určitém 

období zrušit některé otevírací dny – to by ovšem v budoucnu mohlo způsobit ztrátu 

části stálé klientely. Samozřejmou hrozbou pro sportovní centrum, které už funguje 

delší dobu, jsou pak nově vznikající sportovní centra, která nabízí zákazníkům moderně 

vypadající prostory, zázemí, doprovodné aktivity, nové stroje a často i nižší zaváděcí 

ceny.  
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7 CÍLE MARKETINGOVÉHO PLÁNU PRO-6 

 

Jelikož Pro-6 nabízí poměrně odlišné služby rozdílným skupinám zákazníků, je 

vhodné, aby jednotlivé strategické cíle, pomocí nichž bude dosaženo cíle hlavního, byly 

sestavovány zvlášť. K tomu lze využít rozdělení zákazníků na jednotlivé segmenty, 

které proběhlo během situační analýzy - díky tomu bude sestavený marketingový plán 

efektivnější, protože bude „ušitý“ každé skupině na míru. Pro každý segment je dobré 

stanovit co nejméně cílů - zákaznických skupin vzniklo pět a v momentě, kdy by každá 

z nich měla několik cílů, tak by se sportovní centrum nemohlo ani jednomu z nich 

věnovat pořádně a výsledný efekt by tak byl mnohem horší. Proto byl stanoven pro 

každý segment pouze jeden cíl, pomocí kterého chce sportovní centrum dosáhnout 

zvýšení zisku.  

Jak již bylo řečeno na začátku práce, hlavním cílem sportovního centra Pro-6 je 

především zvýšit zisk tak, aby majitelé získali dostatek financí na přestavbu budovy, ve 

které se nachází. Jelikož předpokládají, že zisk nevzroste o tolik, kolik je potřeba na 

přestavbu a počítají s půjčkou, nestanovili přesnou výši nárůstu zisku sportovního 

centra. Přestavbu by chtěli uskutečnit příští rok, tzn., že všechny stanovené cíle by měly 

přinést viditelné výsledky do léta 2014.  

Hlavní cíl sportovního centra lze rozdělit na několik dílčích cílů (cílů jednotlivých 

segmentů), pomocí nichž dosáhne sportovní centrum právě zvýšení zisku. Pro 

přehlednost je opět dobré si cíle pro jednotlivé segmenty zpracovat do tabulek, kde se 

dají jednoduše zkontrolovat metodou SMART a kde je na první pohled vidět 

charakteristika daného segmentu.  
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Tabulka č. 9: Cíl prvního segmentu 

Tabulka č. 10: Cíl druhého segmentu 

 

Segment č.1  

 

Klienti prvního segmentu doposud navštěvují sportovní centrum především 

kvůli squashovým kurtům, výjimečně pak navštěvují ricochetové kurty a hrají stolní 

tenis. Jako cíl v této skupině klientů, díky kterému by se dalo dosáhnout zvýšení zisku, 

je přesvědčit tyto zákazníky, aby začali navštěvovat i skupinová cvičení a neomezovali 

se pouze na pálkovací hry.   

 

Segment č.2 

 

Klientky druhého segmentu se zaměřují, stejně jako klienti prvního segmentu, 

pouze na pálkovací hry – ve většině případů jako doprovod těchto klientů za účelem 

trávení společného času sportem.  Opět je cílem přesvědčit tuto skupinu zákaznic 

k návštěvě skupinových cvičení s možností návštěvy skupinových lekcí společně 

s jejich partnery.  

 

  

Zdroj: Roubíčková (2013) 

Zdroj: Roubíčková (2013) 



71 

 

Tabulka č. 11: Cíl třetího segmentu 

 

Tabulka č. 12: Cíl čtvrtého segmentu 

 

Segment č.3  

 

 

Charakteristika klientek třetího segmentu omezuje tuto skupinu především 

v návštěvních hodinách, kdy tyto zákaznice mohou navštěvovat pouze ranní, či večerní 

lekce. Způsobem jak zvýšit zisk u této skupiny, je nabídka skupinových lekcí v průběhu 

polední pauzy a tím zintenzivnění cvičení, kdy by bylo možné si po cvičení nechat 

objednat lehký oběd do sportovního centra, kde je příležitost klidného posezení.  

 

Segment č.4  

 

Klientky čtvrtého segmentu jsou ženy na mateřské a v domácnosti, které jsou 

omezeny možností hlídání svých dětí, nebo studentky, které omezuje školní rozvrh. 

Přesto je to skupina zákaznic, která společně navštěvuje především dopolední lekce. 

Cílem tohoto segmentu je rozšíření této klientely, protože sportovní centrum Pro-6 

navštěvují mladé dívky a ženy minimálně.  

 

  

Zdroj: Roubíčková (2013) 

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Tabulka č. 13: Cíl pátého segmentu 

 

Segment č.5  

 

Vznik pátého segmentu byl velmi nečekaný, a stalo se tak především díky Diet 

Fitness, který umožňuje zákaznicím přizpůsobit si cvičení své fyzické kondici. Cílem, 

jak dosáhnout ekonomického úspěchu u této skupiny, je především udržet klientelu co 

se týče návštěv Diet Fitness a zároveň nabídnout další druhy cvičení přizpůsobené jejich 

věku tak, aby klientky měly možnost různorodého cvičení a tím navýšily počet svých 

návštěv sportovního centra.  

 

Po zpětné kontrole lze říci, že všechny stanovené cíle splňují kritéria SMART 

metody. Všechny cíle jsou konkrétně vyjádřeny, jsou měřitelné (růst, či pokles zisku), 

přijatelné (není zde stanoven žádný cíl, se kterým by někdo z personálu nesouhlasil), 

dosažitelné a časově omezené.   

Zdroj: Roubíčková (2013) 



73 

 

8 MARKETINGOVÝ PLÁN SQUASH CENTRA PRO-6 

– MARKETINGOVÝ MIX 

 

Marketingový plán vede k navýšení zisku sportovního centra Pro-6 tak, aby 

umožnil majitelům centra uskutečnit přestavbu celé budovy. Přestavba je naplánovaná 

na podzim 2014, tzn., že marketingový plán je stanoven přesně na rok od srpna 2013 do 

srpna 2014.  

Stejně jako byly jednotlivé cíle nastaveny zvlášť pro každý zákaznický segment 

sportovního centra, jsou zpracovány marketingové nástroje pro jednotlivé segmenty 

odděleně. Jelikož ve všech pěti zákaznických segmentech Pro-6 se jedná o sportovní 

služby, je potřeba pracovat s marketingovým mixem 7P, který je přizpůsoben 

charakteru služeb.  

Pro přehlednost jsou jednotlivé nástroje marketingového mixu pro každý segment 

zpracovány v tabulkách. V horní části tabulky je charakteristika zákaznického segmentu 

a cíl, který byl pro daný segment stanoven. Ve spodní části tabulky jsou odděleně 

rozepsány všechny nástroje marketingového mixu 7P (produkt, cena, distribuce, 

propagace, lidé, proces a prezentace). 
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Tabulka č. 14: Marketingový mix prvního segmentu 

 

Segment č.1 

 

 

 

  

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Tabulka č. 15: Marketingový mix druhého segmentu 

 

Segment č.2 

 

  

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Tabulka č. 16: Marketingový mix třetího segmentu 

 

Segment č.3 

 

 

 

  

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Tabulka č. 17: Marketingový mix čtvrtého segmentu 

 

Segment č.4 

 

 

 

 

  

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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Tabulka č. 18: Marketingový mix pátého segmentu 

 

Segment č.5 

 

 

Ze všech tabulek zákaznických segmentů jasně plyne, že hlavní strategií 

sportovního centra je především zavedení nových druhů skupinových cvičení, které 

s sebou přináší potřebu nově proškolit cvičitele a pro pátý segment zaměstnat nové 

lektory. Ceny lekcí se drží standardně na 120,-Kč za lekci se zavedením nových 

(vyšších) slev pro studenty a nově pro páry navštěvující lekce dohromady. Žádný 

z nových druhů cvičení nevyžaduje stavbu nových prostor – všechny se dají provozovat 

v již existujících sálech ve sportovním centru Pro-6.  

Ve výsledku by mělo dojít k navýšení návštěvnosti sportovního centra bez 

většího navýšení provozních nákladů a s nízkými prvotními náklady (proškolení lektorů 

a letáková kampaň). To znamená, že by mělo dojít k nárůstu zisku Pro-6 a tím by měl 

být splněn stanovený hlavní cíl sportovního centra.  

 

Zdroj: Roubíčková (2013) 
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9 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

 

V úvodu této práce bylo uvedeno, že sportovní centrum je společností 

s představou a cílem výdělku a že je pro něj důležité nejen udržet stávající zákazníky, 

ale i oslovovat ty nové. Jedním z hlavních pilířů úspěchu by tak měl být kvalitní 

marketing. Z toho důvodu bylo hlavním posláním této bakalářské práce pomocí situační 

analýzy (s využitím BCG matice, segmentace trhu, konkurenční analýzy scoring 

modelem a SWOT analýzy) stanovení cílů pro Pro-6 Squash centrum, sportovní 

zařízení v pražských Kyjích, které by měly dopomoci k navýšení zisku tohoto centra. 

Díky polostrukturovaným rozhovorům s majitelem sportovního centra jsem byla 

schopna zhodnotit stávající situaci  centra, za pomoci marketingového mixu sestavit 

marketingový plán sportoviště a pokusit se tak přispět k jeho rozvoji. 

Pro strategický rozvoj bylo doporučeno představit zákazníkům nové druhy 

skupinových cvičení, ve kterých vidím do budoucna stále rostoucí potenciál, a tím 

rozšířit škálu služeb, které centrum nabízí. Přestože nová cvičení vyžadují personální 

změny v podobě zvýšení počtu lektorů, či proškolení lektorů stávajících, věřím, že 

v dlouhodobém horizontu budou pro zařízení přínosné jak po marketingové, tak 

finanční stránce. Tím pádem by byl splněn primární cíl sportovního zařízení, který již 

byl nastíněn, tedy dosahování, případně zvyšování zisku. 

Sportovní centrum Pro-6 Squash centrum poměrně dobře komunikuje se 

stávajícími zákazníky, především formou elektronické pošty. Zákazníky informuje o 

nových akcích a obecném dění ve sportcentru. Klienti jsou na tuto formu komunikace 

zvyklí a mělo by proto být snadnější alespoň tyto stávající zákazníky oslovit s nabídkou 

nových aktivit. 

Vzhledem k tomu, že se v tomto sportovním centru sama pohybuji poměrně 

často a bylo mi umožněno získat všechny potřebné informace, díky nimž jsem mohla 

důkladně zanalyzovat vnější i vnitřní prostředí sportovního centra Pro-6 Squash 

centrum, jsem přesvědčena, že cíle pro jednotlivé segmenty, představené v kapitole č. 8, 

jsou reálné a mohly by přispět k rozvoji sportoviště. 
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