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Abstrakt 

 
Název: Podnikatelský záměr založení tenisové školy 

 

Cíl práce: Cílem práce je sestavení podnikatelského plánu pro založení tenisové školy 

v Praze, které by mělo za použití níže zmíněných metod přinést odpověď na zásadní 

otázku týkající se možného prostoru na trhu pro tento druh podnikatelské činnosti a její 

předpokládanou rentabilitu. 

 

Metoda: Při zpracování diplomové práce byly použity následující metody: popisná 

analýza (analýza dokumentů), metoda rozhovoru (interview) s metodičkou Českého 

tenisového svazu paní Mgr. Janou Strniskovou, písemné dotazování na uchazečích II. 

stupně trenérství v oblasti tenisu, Porterův model pěti konkurenčních sil, PESTEL 

analýza, analýza konkurenčních tenisových škol a z nich vyplývající SWOT analýza, 

která napomohla k odhalení silných a slabých stránek potenciální tenisové školy a 

naopak poskytla hodnocení příležitostí a hrozeb analyzovaných z vnějšku. 

 

Výsledky: Výsledky přibližují problematiku založení tenisové školy v konkrétních 

podmínkách TJ Sokol Horní Počernice.  Ve výsledném zhodnocení lze konstatovat, že 

v rámci exkluzivity, která bude TŠ Horní Počernice poskytnuta na kurtech místní 

tělovýchovné jednoty, kdy na dvorcích nebude moci trénovat konkurence, se i přes 

velké množství kvalitních konkurenčních tenisových škol dá s vysokou 

pravděpodobností hovořit o rentabilním podnikání. 

 

Klíčová slova: Živnostenské podnikání, analýza, konkurence, matice SWOT, 

marketingový mix 
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Abstract 

 
Title: Business plan of founding a tennis school 

 

Target: Target of the work is to set up a business plan for founding a tennis school in 

Prague, which should with using methods mentioned below bring the answer for 

essential question about space on the trade for this kind of business and it´s potential 

rentability. 

 

Method: During processing thesis were used this methods: description (document 

analysis), interview with methodist of Czech Tennis Association Mrs. Jana Srnisková, 

written inquiries on candidates of second grade of tennis coaching, Porter five forces 

analysis, PESTEL analysis, competition analysis and SWOT analysis, which has helped to 

detect strenghts and weaknesses of tennis school and on the other hand provided evaluation 

of opportunities and threats analysed from external point of view. 

 

Results: The results should approach the problematic of founding tennis school in real 

conditions of TJ Sokol Horní Počernice. In final evaluation we can state, that in terms of 

exclusivity, courts will be used only with one tennis school – tennis school of Hroní 

Počernice. Despite the large amount of competition of tennis schools we could consider 

this business as profitable business. 

 

Keywords: Trade business, analysis, competiton, SWOT analysis, marketing mix. 
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1 Úvod 
 

 

Malé a střední podnikání, potažmo osobní podnikaní na bázi živnostenského podnikání 

v průběhu mnohaletého období monopolizované a centrálně plánované ekonomiky 

prakticky téměř neexistovaly. Změna společenských poměrů rezultujících až 

v Sametovou revoluci byla významným mezníkem pro přechod od centrálně řízené 

ekonomiky k systému tržního hospodářství a vytvořila prostor pro vznik živnostenského 

podnikání. Právě podnikatelé sehráli důležitou roli při restrukturalizaci ekonomiky a 

snižování počtu pracovních míst v bývalých státních podnicích.  

 

Založení a provozování vlastního podniku je spjato s velkými riziky a nutností vyvinout 

značné úsilí, kterého je zapotřebí k vytvoření něčeho nového. Podnikatel, vytvářející 

nový podnik čelí zejména v začátku tohoto procesu velkým rizikům, která mohou 

kdykoli znamenat jeho zánik. To je však na podnikání a osamostatnění to nejkrásnější. 

V mžiku můžete o vše přijít, avšak můžete i mnoho získat. Podnikatel přebírá veškerou 

odpovědnost i rizika, ale také příslušnou odměnu. Zabezpečení rentability a ekonomické 

stability podniku v náročných konkurenčních podmínkách není jednoduché. Jedním 

z významných předpokladů pro dosažení tohoto cíle je promyšlená strategie, příprava a 

realizace projektů podniku. Projekty (podnikatelské plány), představují nejen významný 

nástroj pro řízení rozvoje podniku, ale také důležitý podkladový materiál, který by měl 

přesvědčit budoucí investory o výhodnosti projektu a tím i poskytnutí potřebného 

kapitálu v případě, že vlastní zdroje pro financování nestačí. 

 

Výše zmíněná fakta jsou ve větší či menší míře přenositelná do všech odvětví, tedy i do 

oblasti sportu, která již dávno není pouze sférou pro volnočasové aktivity, ale stala se 

obrovsky finančně atraktivním artiklem, tedy byznysem. V důsledku toho jsou kladeny 

daleko větší nároky na kvalitu v oblasti managementu, marketingu, lidských zdrojů, ale 

také v otázce kvality produktů či služeb. Zvláště pak, pokud přihlédneme k tomu, že 

v dnešní době je již sport mnohdy činností profesionálů z řad hráčů i trenérů. 

Ekonomická situace profesionálních klubů a platové podmínky hráčů, trenérů a 

funkcionářů jsou nesrovnatelně lepší než v dobách minulých. Neustále jsme svědky 

překonávání hranic lidských možností, inovací materiálů a technologií, a tak i 
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konkurence na produktové bázi je nesrovnatelně vyšší. Také počet zařízení 

poskytujících sportovní služby neustále stoupá a konkurence je stále větší. Sportovní 

kluby bojují o své zákazníky, o jejich volný čas a finance.  

 

V současnosti přináší podnikání ve sportu jako samozřejmou součást tohoto byznysu 

aktivní podporu vlastního podnikání formou marketingových aktivit. O tom, jaký sport 

(a jestli vůbec sport) budou lidé všech věkových kategorií ve svém volném čase 

provozovat a v jakém rozsahu, rozhodují mnohdy marketingové aktivity a propagační 

plány jednotlivých klubů a sportovišť. Proto je pro klub nutné vytvoření takového 

plánu, aby zrovna on přilákal své zákazníky a mohl jim nabídnout svůj produkt. 

 

V této práci se budu zabývat tvorbou podnikatelského plánu pro založení nové tenisové 

školy v regionu Praha, zahrnující analýzu stávající konkurence, SWOT analýzu, 

PESTLE analýzu, Porterovu analýzu pěti sil a vyhodnocení interview s metodikem 

Českého tenisového svazu (ČTS). Práce by v konečném důsledku měla přinést 

komplexní náhled na problematiku založení tenisové školy. 
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2 Cíle práce 
 

Cílem práce je sestavení podnikatelského plánu pro založení tenisové školy v Praze. 

Sestavení plánu by mělo pomoci odpovědět na zcela zásadní otázku, tedy: je či není 

rentabilní v tomto odvětví začít podnikat? 

 

Dílčími cíli práce jsou: 

 Charakteristika produktu. 

 Analýza konkurence, konkrétně jejich služeb. 

 Analýza SWOT, Porterova analýza pěti sil, PESTLE analýza. 

 Zjištění stávající nabídky konkurenčních škol včetně jejich cen a to především 

v blízkosti budoucí provozovny, ve které má být realizována výuka tenisu. 

 Navržení vhodné cenové politiky, která zajistí nové škole dostatečnou 

rentabilitu, pokryje náklady a bude pro zákazníky zajímavá. 

 Získání dat od adeptů na školení II. třídy trenérů tenisu, získání dat od metodika 

svazu. 

 Zkoumání získaných dat. 

 Definování cílových skupin zákazníků. 

 Stanovení způsobů a forem propagace. 

 Sestavení finančního plánu. 
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3  Teoretická východiska 
 

3.1  Podnik a podnikání 

 

Pojmy podnik a podnikání po roce 1989 v souvislosti s „otevřením“ trhu zcela 

zdomácněly v běžném slovníku. Jejich interpretace ovšem není tak jednoduchá, jak by 

se na první pohled mohlo zdát. Pro správné pochopení je proto nutné oba pojmy nejprve 

definovat. 

 

„Podnikem rozumíme jakýkoli subjekt vykonávající činnost, která spočívá v nabízení 

zboží či služeb na trhu. Není přitom rozhodující, zda podnik při své činnosti dosahuje 

zisku, ale že oslovuje zákazníky s nabídkou svých činností. Rovněž tak není 

rozhodující, jakou právní podobu na sebe podnik bere. Základním cílem subjektů, které 

označujeme jako podnik je přežít, uchovat se jako podnik.“                    

(Dvořáček, Slunčík, 2012, s. 1) 

 

Pojem podnikání je ještě mnohem rozsáhlejší a v literatuře nalezneme celou řadu 

definic: 

 

„Podnikání je proces vytváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím 

vynakládání potřebného času, úsilí přebírání doprovodných finančních, 

psychologických a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě 

peněžního a osobního uspokojení.“ (Hisrich, Peters, 1996, s. 22) 

 

Modernější definici podnikání přináší autoři Dvořáček a Slunčík (2012, s. 1). Na 

základě jejich interpretace je podnikání činnost: 

 soustavná 

 samostatná 

 pod vlastním jménem 

 na vlastní účet a odpovědnost 

 za účelem dosažení zisku 
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S ještě širším pojetím podnikání přichází Veber a Srpová (2008, s. 15), kteří podnikání 

rozlišují na základě: 

 Ekonomického pojetí – Podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných 

aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces 

vytváření přidané hodnoty. 

 Psychologického pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, něco splnit. Podnikání je prostředek k dosažení seberealizace, 

zbavení se závislosti atd. 

 Sociologického pojetí – podnikání je vytváření blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příležitostí.  

 Právnického pojetí – podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. 

 

Poté, co byly objasněny pojmy podnik a podnikatel je ještě nutné zodpovědět si otázku, 

které subjekty mohou podnikat? Podnikat mohou fyzické a právnické osoby. Fyzické 

osoby (označované také jako podniky jednotlivců) podnikají na základě živnostenského 

oprávnění. Právnické osoby musí dle Dvořáčka a Slunčíka (2012, s. 1) k realizaci 

podnikání sepsat společenskou smlouvu a získat oprávnění k podnikání zápisem do 

obchodního rejstříku. Do právnických osob patří osobní a kapitálové společnosti, tj. 

veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením 

omezeným, akciové společnosti, družstva a státní podniky. 

3.1.1 Živnostenské podnikání 

 

Živnostenské podnikání je blíže specifikováno v úplném znění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání. Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání 

a kontrolu nad jejich dodržováním. Zákon dále vymezuje pojem živnost, stanovuje 

všeobecné i specifické podmínky pro získání živnostenského oprávnění. Následně 

vyjmenovává překážky pro provozování živnosti, činnost odpovědného zástupce, 

živnostenskou kontrolu a případné sankce za nedodržování a porušování zákona. 
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„Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.“ (úplné znění zákona č. 455/1991 Sb. s. 7) 

 

Dle citovaného zákona by se nemělo jednat o nahodilou záležitost či dokonce skrytý 

pracovní poměr. Některé činnosti ze zákona nemohou být provozovány na základě 

živnostenského oprávnění, jejich provozování je vyhrazené zákonem pro stát či určenou 

právnickou osobu nebo je upraveno zvláštním předpisem. Jedná se například o činnost 

bank, lékařů, advokátů, pojišťoven, pošt, využívání výsledů duševní tvůrčí činnosti a 

mnohých dalších. 

 

Zvláštní pozornost věnují Hrozinková a Urban (2013, s. 21) pojmům samostatnost 

podnikání a účel dosažení zisku. Na základě jejich komentáře k judikatuře vyplývá, že 

pokud činnost není prováděna samostatně, ale jde o činnost v závislém (podřízeném) 

postavení, potom se nejedná o živnost ve smyslu činnosti, která vyžaduje živnostenské 

oprávnění a toto nemůže vzniknout. Co se účelu dosažení zisku týče, není na rozdíl od 

neziskových organizací rozhodující, pro jaké účely bude zisk použit. V konečném 

důsledku nemusí být zisku vůbec dosaženo, postačujícím je fakt, je-li zde takový úmysl. 

 

3.1.2 Získání živnostenského oprávnění 

 

 

Jestliže se rozhodneme podnikat na základě živnostenského podnikání, čekají nás podle 

Vebera a Srpové (2008, s. 73 – 86) následující kroky: 

 Navrhnout obchodní jméno, pod kterým budeme živnost provozovat. 

 Ověřit, zda činnost, v níž chceme podnikat, vykazuje znaky živnosti. 

 Ověřit, zda splňujeme všeobecné i případné zvláštní podmínky pro provozování 

živnosti. 

 Zjistit, do jaké skupiny živností patří činnost, kterou chceme vykonávat. 
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 Vyplnit jednotný registrační formulář na centrálním registračním místě nebo na 

CZECH POINTu, předložit požadované dokumenty a zaplatit správní poplatek 

(živnostenský list se již nevydává, jako doklad živnostenského podnikání slouží 

tzv. výpis z živnostenského rejstříku). 

 Zahájit podnikatelskou činnost. 

 

3.1.3 Provozování živnosti 

 

 

Mezi všeobecné podmínky pro provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání patří: 

 Dosažení věku 18 let. 

 Způsobilost k právním úkonům – prokazuje se občanským průkazem. 

 Bezúhonnost – prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů. 

 

Zmiňovaný zákon dále operuje s pojmem zvláštní podmínky provozování živnosti. 

Mezi tyto podmínky spadá odborná nebo jiná způsobilost, která se prokazuje: 

 U řemeslných praxí dokladem o vyučení a praxi. 

 U vázaných živností dokladem o zvláštní odborné způsobilosti (autorizace, 

osvědčení), o dosaženém středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání a 

odborné praxi. 

 U koncesovaných živností splněním podmínek podle zvláštního zákona. 

 

3.1.4 Rozdělení živností 

 

Živnosti jsou podle § 9 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v aktuálním 

znění: 

 ohlašovací 

 koncesované 
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„Ohlašovací živnosti mohou být provozovány při splnění stanovených všeobecných a 

případně i zvláštních podmínek na základě ohlášení na živnostenském úřadě. 

Koncesované živnosti lze provozovat až na základě nabytí právní moci rozhodnutí o 

udělení koncese.“ (Veber, Srpová, 2008, s. 78) 

 

Ohlašovací živnosti se dále dělí na volné – vyžadují pouze splnění výše uvedených 

všeobecných podmínek, řemeslné a vázané – pro získání živnostenského listu je nutno 

prokázat také odbornou způsobilost získanou potřebným vzděláním a praxí. Odborná 

způsobilost pro vázané živnosti vyplývá přímo z přílohy č. 2 živnostenského zákona 

nebo ze zvláštních zákonů v příloze uvedených.  

 

3.1.5 Zahájení provozování živnosti 

  

Každý začínající podnikatel by měl mít na paměti, že před samotným započetím 

podnikatelské činnosti je potřeba splnit celou řadu administrativních úkonů. Jedná se 

například o ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi, úhradu správního poplatku 

ve výši 1000 Kč za ohlášení živnosti respektive žádosti o koncesi a mnohých dalších. 

 

K zahájení provozování živnosti dle živnostenského zákona by měl podnikatel za 

účelem splnění základních registračních povinností navštívit či informovat: 

„živnostenský úřad, finanční úřad, českou správu sociálního zabezpečení, příslušnou 

zdravotní pojišťovnu. Po zásadní novelizaci živnostenského zákona z roku 2006, plní 

živnostenské úřady roli Centrálního registračního místa. Podnikatelům je tak umožněno, 

aby při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi na živnostenském úřadě splnili 

svou registrační povinnost i vůči dalším úřadům.“ (Veber, Srpová, 2008, s. 78) 

 

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání mohou fyzické osoby začít 

provozovat živnost dnem ohlášení. Živnostenské oprávnění bývá vydáno, při splnění 

všech podmínek, do 15 dnů ode dne ohlášení. Koncesované živnosti lze začít 

provozovat až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. K rozhodnutí o 

udělení koncese má živnostenský úřad 60 dnů.  
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3.1.6 Zánik živnostenského oprávnění 

 

Dle litery živnostenského zákona se hovoří o zániku živnostenského oprávnění 

v následujících případech: 

 Smrtí podnikatele, pokud v živnosti nepokračují dědicové nebo správce dědictví. 

 Zániku právnické osoby. 

 Uplynutím doby, pokud živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na 

dobu určitou. 

 Výmazu zahraniční osoby z obchodního rejstříku. 

 Stanoví-li tak zvláštní předpis. 

 Rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. 

 

Autoři Veber a Srpová (2008, s. 295 - 296) dodávají, že živnostenský úřad zruší 

živnostenské oprávnění, jestliže: 

 Podnikatel o to požádá. 

 Podnikatel již nesplňuje podmínky provozování živnosti. 

 Nastaly překážky v provozování živnosti – konkurz, popř. soudem nebo jiným 

správním orgánem uložený zákaz činnosti. 

 Na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní 

závazky vůči státu. 

 Jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. 

 

3.1.7 Živnost vázaná 

 

Zakladatel tenisové školy na území České republiky se může rozhodnout mezi několika 

typy právních forem. V této práci operujeme s variantou založení tenisové školy na 

základě živnostenského zákona. Konkrétně se bude jednat o ohlašovací živnost. Jak již 

bylo výše uvedeno, ohlašovací živnost se dělí na tři typy, konkrétně na živnost 

řemeslnou, volnou a vázanou. Pro založení a provoz tenisové školy je dle zákona č. 

455/1991 Sb. konkrétně § 23 a 24 potřebné příslušným orgánům doložit doklad o 
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odborné způsobilosti. V konkrétním případě založení tenisové školy se tedy jedná o 

založení živnosti na základě živnosti vázané. Předmětem podnikání by v tomto případě 

bylo: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tenisu.  

 

3.1.7.1 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

 

Podnikatel v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb musí dle 

Hrozinkové a Urbana (2013, s. 180) doložit požadovanou odbornou způsobilost na 

základě: 

 Vysokoškolského vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném 

na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport. 

 Nebo vyššího odborného vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou 

kulturu, tělovýchovu a sport. 

 Nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 

příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních 

právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, 

v němž je živnost provozována. 

 

„Živnostenským podnikáním v oblasti tělesné kultury je výuka dovednosti příslušného 

sportovního odvětví, a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a 

skupiny. Součástí živnosti je půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických 

prostředků a vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol. Nejedná se o 

profesionální činnost sportovců, neboť tato činnost není živností.“                              

(Hrozinková, Urban, 2013, s. 238) 

 

Pokud se jedná o poskytování tělovýchovných služeb zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání má na mysli veřejné a tělovýchovné sportovní školy 

v různých sportovních odvětvích, jako je lyžování, plavání, tenis apod. a činnost 

sportovního instruktora či trenéra, který zajišťuje, organizuje a vede tělovýchovné a 

sportovní aktivity v různých zařízeních. V návaznosti na znění zákona vysvětlují autoři 

Hrozinková a Urban pojem odborná způsobilost, která se prokazuje: „ Absolvováním 
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vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru nebo osvědčením pro 

rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí 

akreditovanou MŠMT nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, 

v němž je živnost provozována. Podnikatel při ohlášení vymezí předmět podnikání 

v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti.“ (Hrozinková, Urban, 2013, 

s. 239) 

 

3.2 Charakteristika podnikatelského záměru  

 

Abychom mohli komplexně posoudit reálnost a životaschopnost našeho 

podnikatelského nápadu, je nezbytně nutné sestavit si podnikatelský plán. Veber a 

Srpová (2008, s. 97) charakterizují podnikatelský plán jako písemný dokument 

zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější a vnitřní faktory 

související se zahájením podnikatelské činnosti či fungováním existující firmy. Celou 

definici ilustrují autoři na příkladu autoatlasu, který by nám měl usnadnit odpovědi na 

otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. 

 

„Podnikatelský záměr je základní plán podnikání, který se může vyskytovat v řadě 

forem: od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a živnostníků až po 

rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších firem. V každém případě je ale 

podnikatelský záměr zacílen především na tzv. jádro podnikání neboli jeho hlavní, 

stěžejní činnost, případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora.“ 

(Fotr, 1999, s. 204) 

 

Jako synonymum podnikatelského záměru se často používá termín podnikatelský plán 

(business plan). Podle Fotra a Součka (2005, s. 303-309) je však podnikatelský plán 

chápán jako celofiremní dokument, charakterizující komplexně všechny oblasti firmy a 

jejich žádoucí vývoj. Podnikatelský plán zpracovaný v souvislosti s realizací určitého 

investičního projektu, resp. souboru těchto projektů, je proto označován jako 

podnikatelský záměr. 
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3.2.1 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

 

Hloubka a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velikosti a záběru 

navrhovaného nového podniku. Dalším významným měřítkem bude také velikost a 

konkurenceschopnost tržního odvětví, do kterého plánujeme vstoupit a také typ výrobku 

či služby. Hisrich a Peters (1996, s. 109) v tomto kontextu poukazují na to, že 

podnikatel, který chce přijít na trh s novým typem přenosného počítače, bude 

potřebovat dosti obsáhlý podnikatelský plán vzhledem k charakteru nabízeného výrobku 

a cílového trhu. Z druhé strany však podnikatel, který hodlá otevřít prodejnu 

s videokazetami, vystačí s podstatně jednodušším plánem. Rozdíly mezi rozsahy 

podnikatelského plánu tedy mohou záležet na tom, zda se nový podnik bude zabývat 

poskytováním služeb či výrobou nebo zda půjde o zboží osobní či průmyslové spotřeby. 

 

Podle Srpové a Řehoře (2010, s. 56 – 67) má být podnikatelský plán: 

 Inovativní – musíme prokázat, že přinášíme unikátní přidanou hodnotu pro 

zákazníka, že náš výrobek nebo služba bude uspokojovat potřeby zákazníků lépe 

než dosud a také lépe než naše konkurence. 

 Srozumitelný a uváženě stručný – při sestavování podnikatelského plánu se 

vyjadřujeme jednoduše, neprezentujeme zbytečně mnoho myšlenek v jedné větě, 

přídavná jména vybíráme opatrně, není třeba s jejich počtem plýtvat. 

 Logický a přehledný – myšlenky a skutečnosti uvedené v plánu musí na sebe 

navazovat, musí být podložené fakty, tvrzení obsažená v plánu si nesmí 

odporovat. 

 Pravdivý a reálný – pravdivost uváděných údajů a reálnost predikovaného 

vývoje by měla být samozřejmostí. 

 Respektující rizika – podnikatelský plán vyjadřuje budoucnost. Respektování 

rizik, identifikace rizik a návrh opatření na jejich eliminaci nebo zmírnění 

zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu. 

 

Na základě Korábových definic (2007, s. 12) lze podnikatelský plán považovat za jakýsi 

nástroj k porovnání mezi záměrem a realitou. Pokud se zamýšlené a skutečné od sebe 

liší, umožňuje podnikatelský plán identifikovat, v čem se liší, do jaké míry a proč. 
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Strukturu podnikatelského plánu Koráb znázorňuje na schématu 1. Nejzásadnější 

postavení v celé hierarchii zaujímají osobní cíle podnikatele, z nich rezultují vize o 

podniku a jeho cíle, které se dají hodnotit jak zevnitř, tak zvenku. Pro obě tato 

hodnocení je charakteristická matice SWOT, přičemž pro vnitřní hodnocení (analýzu 

uvnitř podniku) se používá analýza silných a slabých stránek, pro vnější hodnocení 

z hlediska okolního prostředí potom aplikujeme analýzu příležitostí a hrozeb. Neméně 

důležité je také poznat své zákazníky, například identifikovat, do jaké věkové a 

příjmové skupiny patří a na základě zjištěných údajů zvolit marketingovou strategii a 

následně samotný marketingový mix a plán. V neposlední řadě je nutné sestavit finanční 

plán, vypočítat cash flow či provést analýzu bodu zvratu, jinými slovy stanovit bod 

(finanční ukazatel), od jehož dosažení již podnik generuje zisk. 

 

Obrázek 1: Schéma plánovacího procesu 

 

Zdroj: Koráb (2007, s. 12)  
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3.2.2 Realizační resumé  

 

Realizační resumé představuje první část podnikatelského plánu. Mělo by se však 

zpracovat až v samém závěru, po detailním provedení všech nezbytných analýz a 

stanovení základních strategií. S realizačním resumé přichází případný poskytovatel 

kapitálu do styku pravděpodobně nejdříve, proto je podstatné se na něj důkladně 

zaměřit. Součástí realizačního resumé by měly dle Fotra (1999, s. 204) být: 

 Název a adresa firmy, číslo telefonu a faxu, kontaktní osoby. 

 Charakteristika produktu, resp. služby, které jsou náplní projektu a jejich 

specifických vlastností a předností vzhledem ke konkurenci. 

 Popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit a distribučních cest, kterých 

hodlá využít k dosažení těchto trhů. 

 Strategické zaměření firmy na období příštích tří až pěti let včetně jejich 

dlouhodobých cílů, způsobů dosažení těchto cílů. 

 Zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků 

firmy ve vztahu k danému projektu. 

 Finanční aspekty zahrnující odhady zisku v následujících pěti letech, 

velikost potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos 

pro poskytovatele kapitálu. 

 

3.2.3 Všeobecný popis podniku 

 

V této části podnikatelského plánu by měl být uveden dle Hisriche a Peterse (1996, s. 

114) podrobný popis nového podniku tak, aby potenciálnímu investorovi poskytl 

představu o jeho velikosti a záběru. Klíčové prvky jsou dle autorů zejména výrobky 

nebo služby, umístění a velikost podniku, personál, průprava podnikatele/ podnikatelů, 

kancelářské vybavení a historie podniku. Autoři Veber a Srpová (2008, s. 101) 

dodávají, že dále je potřeba definovat také strategii firmy, tedy dlouhodobé cíle a cesty 

k jejich dosažení. Formulace cílů by měly být krátké a výstižné. Kromě cílů je třeba 

stručně objasnit způsob, jímž bude strategie dosažena a zdroje, které budou k dispozici. 

Novotný (2003, s. 148) klade zvláštní důraz na umístění podniku. Na základě jeho 

tvrzení je právě umístění klíčovým faktorem, jenž ovlivňuje úspěch podniku. 



23 

 

Argumentuje zejména tím, že pozdější změna umístění provozovny bývá velmi 

nákladná a v mnoha případech také nemožná. Autor dále uvádí aspekty, které je potřeba 

zvážit při volbě místa svého budoucího stanoviště. Jedná se zejména o: 

 Dopravní náklady a mzdy. 

 Ceny pozemků a nájmy. 

 Odbytové možnosti a ceny. 

 Daňové zatížení. 

 

3.2.4 Produkt/služba 

 

V této části podnikatelského plánu je nutné popsat produkty, které produkujeme nebo 

plánujeme, že zařadíme do svého portfolia. „Bez zpracování této části nemůžeme 

později kvalifikovaně uvažovat o budoucí situaci na trhu, o budoucím obratu firmy. 

Popis zahájíme na prvním místě produktem, který bude zajišťovat největší část obratu. 

Poté se zmíníme o ostatních produktech našeho programu. Podstatné je prezentovat 

hlavní oblasti použití výrobku.“ (Veber, Srpová, 2008, s. 102) 

 

Existuje celá řada definic produktu, které můžeme nalézt v odborné literatuře, pro účely 

této práce plně postačí, uvést dvě následující: 

 

Kotler (2001, s. 81) analyzuje produkt v 5 úrovních: obecná prospěšnost a užitečnost 

pro zákazníka, základní produkt, idealizovaný očekávaný produkt, přídavek k produktu 

a potenciální produkt. V dnešní době se konkurenční boj odehrává především ve čtvrté 

úrovni, kterou můžeme také nazvat jako tzv. rozšířený výrobek. Řadíme sem dodatečné 

služby a užitky, kterými se nabídka firmy odlišuje od nabídky konkurence a přináší tak 

zákazníkovi vyšší hodnotu. 

 

„Produktem rozumíme hmotný i nehmotný statek, jenž je předmětem zájmu určité 

skupiny osob či organizací. Produktem je tedy výrobek, služba, myšlenka, volební 

program atd. V marketingu je produkt pojímán šířeji než v běžném životě. Tímto 

termínem se označuje celková nabídka zákazníkovi, tedy nejen zboží nebo služby samy 

o sobě, ale také další abstraktní nebo symbolické skutečnosti, jako prestiž prodejce,  
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obchodní značka, kultura prodeje a další. Návrh, vývoj a zavádění spotřebitelsky 

atraktivního produktu je podstatnou součástí moderního marketingu.“ (Horáková, 2003, 

s. 36) 

 

3.2.5 Marketingový mix 

 

„Marketingový mix je unikátní kombinací produktu, ceny, propagace a distribuce, 

navržené k uspokojení specifické skupiny zákazníků. Každý prvek marketingového 

mixu může být kontrolován marketingovým manažerem a musí být konstruovaný a 

propojený s ostatními, aby mohl být sestaven optimální marketingový mix. Jakýkoli 

marketingový mix je pouze tak dobrý, jako jeho nejslabší prvek.“ (McDaniel, Gates, 

1998, s. 4) 

 

3.2.5.1 Sportovní produkt/služba 

 

Pojem sportovní produkt není odborníky a autory odborných publikací chápán jednotně. 

V jeho pojetí se rozdělují tuzemští i zahraniční autoři do dvou protichůdných skupin. 

Podle první linie autorů se sportovní produkt rozděluje na jednotlivé složky, jako jsou: 

základní produkty tělesné výchovy a sportu, produkty vázané na osobnosti, myšlenkové 

produkty tělesné výchovy a sportu apod. Druhá skupina autorů definuje sportovní 

produkt jako „svazek užitků“, zahrnující jádro produktu a jeho další nástavby.  

 

Mullin, Hardy, Sutton (2000, s. 148) definují sportovní produkt jako komplexní soubor 

hmotných a nehmotných prvků. Zahrnuje nejenom hmatatelné elementy, jako je v mém 

případě například tenisová raketa, míček apod., ale také prvky nehmatatelné, jako je 

samotný zážitek ze hry. Sportovní produkt je proměnlivý a každý ze spotřebitelů ho 

může vnímat jinak. Jádro neboli samotná hra, je pouze jednou částí celého produktu. 

Sportovním produktem jsou veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k 

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

Sportovním produktem je tedy prodej členství, nákup sportovního zboží a prodej 

sportovní reklamy. 
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3.2.5.2 Cena - stanovení ceny produktu/služby 

 

Cenu lze charakterizovat jako částku, za kterou jsou produkty a služby nabízeny na trhu. 

Zjednodušeně řečeno je cena vyjádřením hodnoty produktu. Rozhodování o ceně 

produktu patří k základním manažerským procesům. Dle Jakubíkové (2013, s. 270) je 

cena v marketingu chápána jako prvek marketingového mixu, který dotváří charakter 

produktu. Produkt je prodáván zejména prostřednictvím údajů o ceně. Čáslavová (2009, 

s. 146) dodává, že pro stanovení ceny je třeba si uvědomit, že její dolní hranici tvoří 

vynaložené náklady a horní hranici hodnota vnímaná zákazníkem. 

 

Autoři zabývající se marketingem či marketingem služeb v obecné rovině, jako jsou 

například Jakubíková (2013, s. 279), Vaštíková (2008, s. 109) a Zamazalová (2009, s. 

155) uvádějí, že k nejčastěji používaným metodám pro stanovení ceny produktu či 

služby patří: 

 Metody orientované na náklady – tato metoda je vnímána jako spravedlivá pro 

prodávající a kupující. Její pomocí je vhodné určit minimální cenu, která pokryje 

náklady a zisk. Vztah ceny a poptávky není použitím této metody zohledněn. 

 Metody orientované na hodnotu služeb (poptávkově orientovaná cena) – tato 

metoda vychází ze stanovení relativně nízkých cen při kvalitní nabídce 

(například IKEA), metoda využívá elasticity poptávky. 

 Metody orientované na konkurenci – jedná se o metodu, při které firma sleduje 

ceny konkurenčních firem a v podstatě je kopíruje. Nákladům a poptávce je 

věnována malá pozornost. 

 

Čáslavová (2009, s. 146) se podrobněji zabývá metodou stanovení ceny sportovního 

produktu/služby. Doporučuje začínajícímu podnikateli či manažerům zařízení, aby 

vytvořili nákladové typy cen, které se budou odvíjet od finančního plánu. Lze zvolit tyto 

způsoby: 

 Stanovit cenu přirážkou – cena se stanoví připočtením určité přirážky 

k nákladům rozpočteným na jednotku produkce. Tyto náklady se spočítají 

součtem fixních a variabilních nákladů a vydělí se odhadovaným ročním počtem 

zákazníků. 
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 Stanovit cenu s ohledem na návratnost investic – tato metoda spočívá ve 

stanovení takové ceny, která by zaručila při určitém předpokládaném obratu 

návrat investovaných prostředků. Metodu výpočtu lze provést podle 

následujícího vzorce:  

Cena respektující návratnost investic = jednicové náklady + návratnost x 

investovaný kapitál/očekávaný počet zákazníků. 

 

3.2.5.3 Místo prodeje 

 

„Jedná se o umístění produktu na trhu. Základem je poznat, na jakých místech, v jakém čase 

a za jakých okolností se jeho potenciální zákazníci vyskytují. Podnikatel tak musí zkoumat 

chování předem vytyčeného segmentu trhu a podle něj určit jakými způsoby svůj produkt k 

zákazníkům dostat. Dle Armstronga se bude uvažovat o způsobu prezentace a prodeje 

produktů a služeb zákazníkům: v jaké lokalitě bude umístěna.“ (Armstrong, 2007) 

3.2.5.4 Propagace 

 

Dle Mercera (1999) nelze propagaci chápat jako pouhou reklamu. Propagace znamená 

cestu, jak se zákazník dozví o produktu. Propagace v sobě zahrnuje: přímý prodej, 

public relations, reklamu a podporu prodeje. 

 

3.2.6 Analýza trhu a zákazníků 

 

„Obchodní organizace ve sportu, ale i organizace neziskové, které se zabývají obchodní 

činností, potřebují znát svého zákazníka, jeho potřeby, požadavky a jeho chování na 

trhu. Potřebují vědět, z jakých důvodů zákazník kupuje právě jejich sportovní produkt, 

jaké jsou jeho představy o dalším vývoji produktů, jejich zdokonalování. Jenom tak lze 

formulovat a přijímat kvalifikovaná strategická rozhodnutí.“ (Čáslavová, 2009, s. 105) 

 

Trh musí být dostatečně velký s potenciálem růstu. Cílem analýzy zákazníků je ukázat, 

že máme vymezeny tržní segmenty a známe okruh cílových zákazníků, kterým budou 

nabízeny naše produkty. Předpokladem pro optimální výběr těchto cílových segmentů je 

znalost potřeb či požadavků budoucích zákazníků. Provedená analýza by se měla podle 

Fotra (1999, s. 27) zabývat následujícími okruhy: 
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 Které produkty budou poskytovány kterým zákazníkům. 

 Kde budou produkty poskytovány, zohlednění geografického hlediska. 

 Jaký okruh zákazníků muže být v dané oblasti získán a na jaké zákazníky se tak 

blíže zaměříme. 

 Jaké motivy přimějí zákazníka ke koupi (jedná se především o faktory určující 

poptávku). 

 Jaké má zákazník nákupní zvyklosti (tzn., v jakých časových intervalech 

nakupuje, jaké jsou zvyklosti v rodině atd.). 

3.2.6.1 Cílové trhy 

 

Trh v marketingovém prostředí představuje soubor všech stávajících a potenciálních 

kupujících, výrobků, služeb, myšlenek, míst – tedy produktů. Jakubíková (2013, s. 160) 

definuje trh jako soubor osob, které aktuálně nebo potenciálně uspokojují v určitých 

situacích daným výrobkem nebo službou jednu nebo několik potřeb. Podle Wupperfelda 

(2003, s. 63) podnik může uspět pouze tehdy, když bude existovat trh, který může 

přijmout jeho produkty. Průzkum a analýza trhu je důležitá, protože podporuje 

předpoklady o objemu trhu, o přednostech a slabinách konkurence, o potřebách a 

chování zákazníků. 

 

Firmy eventuálně podnikatelé rozdělují své zákazníky do několika kategorií. Důležité je 

rozhodnutí, na kterou cílovou skupinu či segment se zaměří, tzv. targeting. Cílové 

skupiny se také rozdělují do jednotlivých kategorií, které jsou v oblasti sportu členěny 

například na rekreační, výkonnostní, či vrcholové kategorie. Výběr cílového trhu je 

bezpochyby jedním z klíčových prvků marketingového řízení, protože umožňuje tvorbu 

základních marketingových strategií. Volba trhu potom závisí na daném odvětví, 

konkurenční výhodě (existuje – li) a mnohých dalších.  

 

3.2.6.2 Segmentace trhu 

 

„Segmentace trhu je koncepční rozdělení trhu na relativně homogenní skupiny 

spotřebitelů, sdílejících jednu nebo více významných společenských vlastností, s cílem 

lépe vyhovět každé z nich. Segmenty se mohou lišit svými potřebami, charakteristikami 
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a nákupním chováním. Je možné na ně působit modifikovaným marketingovým 

mixem.“ (Jakubíková, 2013, s. 162) 

 

Jak uvádí Čáslavová (2009, s. 105) pro segmentaci trhu užíváme nejčastěji 

demografických a psychografických charakteristik.  

 Demografické charakteristiky jsou primárně kvantitativní data, jako je 

pohlaví, věk, velikost rodiny, věk dětí, vzdělání, příjem atd. 

 Psychografické charakteristiky jsou primárně psychologické 

charakteristiky, jako je osobnost, životní styl, oblíbená značka atd.  

Podle Vysekalové a Mikeše (2007, s. 50) existuje též segmentace na základě: 

 

 Geografických charakteristik – světová oblast – kontinent, stát, region, 

kraj, město, obec, počet obyvatel, hustota osídlení atd. 

 Behaviorálních charakteristik – podle chování – přístup spotřebitelů 

k produktům, identifikace kupujících a těch, kteří produkt nekupují atd. 

 

Vysekalová a Mikeš (2007, s. 50) operují s pojmem nákupní chování spotřebitele. Ten 

zařazují do psychologických charakteristik a podle jejich definice existují tito 

spotřebitelé: 

 Spotřebitelé nakupují dle návyku, kupují stejné produkty a značky. 

 Spotřebitelé dávají přednost racionálním argumentům. 

 Existují impulzivní spotřebitelé, pro něž není důležitá značka, ale 

rozhodují se na základě designu výrobku atd. 

 Jsou spotřebitelé, kteří se rozhodují převážně dle ceny. 

 emocionální spotřebitelé reagují na symbolické vlastnosti výrobků 

(image). 

3.2.6.3 Positioning 

 

Všechny firmy se snaží skrze své produkty určitým způsobem působit na mysl 

zákazníka. Snaží se strategicky ovlivnit, jak spotřebitel danou značku (produkt) oceňuje 

či vnímá v kontextu konkurenčních výrobků. Skrze positioning – tedy umístění se snaží 
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firmy definovat, jakou pozici má firma (produkt) v současnosti a v budoucnosti v mysli 

zákazníků, kde by chtěla být a co pro to musí firma udělat. 

 

Slovník marketingu vykládá pojem positioning jako: „strategický pokus pracovníků 

v marketingu kontrolovat spotřebitelovo vnímání produktu ve vztahu k jiným ve stejné 

kategorii.“ (Clemente, 2004, s. 316) 

 

Jak uvádí Přikrylová a Jahodová (2010, s. 64) technika positioningu vychází ze snahy 

umístit některý prvek marketingového mixu jako protipól vedoucího konkurenčního 

výrobku na určitém trhu nebo jeho segmentu, případně u rovnocenných konkurentů 

dostat se na lepší pozici v očích potenciálních zákazníků. Jakubíková (2013, s. 171) 

v této souvislosti dodává, že positioning jako strategie otevírá další možnosti pro vznik 

různých variací produktu. Vychází z vybraných vlastností produktu a zdůrazňuje je. 

Zamazalová (2009, s. 120) navazuje na předchozí definice upozorněním, že na rozdíl od 

napodobování konkurentů, positioningem se firma od konkurence diferencuje. 

 

„Produktový positioning se vztahuje k rozhodnutím a aktivitám plánovaným tak, aby 

vytvořily a zároveň i udržely jednotný koncept produktů firmy (vzhledem ke 

konkurenční značce) v zákazníkově mysli“ (Pride, Ferrell, 2006, s. 174) 

 

3.2.7 Analýza konkurence 

 

 

„Konkurenty jsou společnosti uspokojující stejnou nebo podobnou potřebu zákazníka.“ 

(Kotler, Keller, 2007, s. 384) 

 

Existuje pouze velmi málo výrobků a služeb, které nemají konkurenci. Ve velké většině 

případů, existuje substituční produkt či poskytovatel substituční služby. Jakákoli 

společnost nebo jednotlivec, který nabízí podobný výrobek respektive službu je 

považován za konkurenta. Vedle již etablovaných konkurentů je třeba mít na mysli, že 

mohou existovat i konkurenti další, kteří nepředstavují konkurenci nyní, ale mohou se jí 

v budoucnu stát. Dle Vebera a Srpové (2008, s. 102) je prvním úkolem při analýze 

konkurence zjistit, kdo prodává srovnatelné výrobky nebo kdo to má v úmyslu. Většina 

firem zná své konkurenty, takže vytvoření seznamu nepřináší velké problémy. Správně 
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by sice měli být uvedeni všichni konkurenti, ale blíže zkoumat je třeba pouze ty, kteří 

vůči nám stojí ve skutečně konkurenčním vztahu. 

 

Jakubíková (2013, s. 108) rozlišuje mezi následujícími typy konkurentů: 

 Konkurent následovatel – sleduje konkurenci a využívá všech svých 

schopností ke konkurenčnímu boji. 

 Laxní konkurent – nereaguje ani rychle, ani výrazně na aktivity ostatních 

konkurentů. 

 Vybíravý konkurent – reaguje rychle jen na některé aktivity svých 

konkurentů. 

 Konkurent tygr – reaguje rychle a rozhodně na jakoukoli formu ohrožení. 

 

Výstupem analýzy konkurence jak ji uvádí Koráb (2007, s. 71) by měla být stručná, ale 

hutná informace v přehledné formě seznamu našich hlavních konkurentů, s informacemi 

o jejich strategiích (chování na trhu) a konkurenčních výhodách, na nichž stojí, o 

předpokládaném trendu dalšího vývoje konkurenčního prostředí a hrozbách či rizicích 

ze strany konkurentů ať už jde o nové firmy nebo příchod nové technologie, degradující 

konkurenceschopnost našeho současného produktu, případně měnící se zákaznické 

chování.  

 

3.2.7.1 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Porter (2004) zformuloval těchto 5 faktorů, které bychom měli brát v úvahu: 

 Snadnost vstupu nových konkurentů do odvětví – jaké nebezpečí představuje 

vstup nových podnikatelů do této oblasti podnikání? Je to pro ně jednoduché či 

nikoliv? 

 Existence náhradních výrobků či služeb (substitutů) – je pro podnikání hrozbou 

skutečnost, že potřeba zákazníků může být uspokojena jinými produkty či 

službami? 

 Vyjednávací síla dodavatelů – jsou pro podnikání hrozbou dodavatelé a jejich 

případné monopolní postavení? 
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 Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) – jsou pro podnikání hrozbou 

zákazníci a jejich případné monopolní postavení?  

 Intenzita konkurenčního boje v odvětví – jaká je na daném pro podnikatele 

relevantním trhu v jeho oboru (oblasti) podnikání konkurence? 

 

Obrázek 2: Porterův model pěti konkurenčních sil 

 
Zdroj: Veber, Srpová (2008, s. 131) 

 

 

3.2.7.2 PESTLE analýza 

 

 

Někdy též PEST analýza je nástrojem sloužícím k identifikaci a zkoumání externích 

faktorů. Jak uvádí Koráb (2007, s. 48) jedná se o: 

 Sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také 

míra a vnímání korupce, „krajové“ zvyklosti aj.) 

 Legislativní oblast (zákony, jejich použitelnost a interpretovatelnost, i 

„neprávníky“, práce soudů včetně rejstříkových soudů aj.) 

 Ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele a 

předpoklady, přímé i nepřímé daně, tržní trendy, restrikce vývozů a 

dovozů, státní podpora aj.) 
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 Politická oblast (stabilita poměrů resp. státních a municipálních institucí, 

politické trendy a postoje k podnikání aj.) 

 Technologická oblast (technologické trendy – typický vývoj a důsledky 

vývoje internetu, podpůrné technologie a aplikace jejich dostupnosti aj.) 

3.2.7.3 Mystery shopping 

 

Jednou z nejzajímavějších a moderních metodik, jak zkoumat konkurenci, je tzv. 

mystery shopping, který představuje v podstatě fiktivní nákup a často se kombinuje s 

jinými metodami. Touto metodou se dají získat velmi citlivé údaje o konkurenci, jako 

jsou silné a slabé stránky, reálné ceny a slevy, chyby v komunikaci, propagační 

materiály a další. Mystery shopping je velmi přínosný pro budoucího podnikatele, 

neboť analyzuje přednosti a nedostatky konkurentů, z nichž se lze novým věcem přiučit, 

nebo chybám v budoucnu vyhnout. Konkurenty lze analyzovat např. podle jakosti 

výrobků a služeb, ceny, interiérového zařízení a vybavení, technologických novinek v 

provozu, výhod umístění podniku, dostupnosti pro zákazníky, komfortu prostředí, 

individuálního přístupu k zákazníkům, aj. Nesmí být při tom opomenuto, že při 

posuzování silných a slabých stránek konkurentů nehraje největší roli pouze subjektivní 

názor výzkumníka, ale i názor potenciálních klientů, které je dobré oslovit a dotázat se 

na jejich názor. 

 

3.2.7.4 SWOT analýza 

 

Analýza SWOT je metoda umožňující utřídit klíčové poznatky a závěry, založená na 

zvažování vnitřních faktorů společnosti a faktorů prostředí. Jak uvádí Horáková (2003, 

s. 46) tato analýza slouží k základní identifikaci současného stavu podniku – sumarizuje 

základní faktory působící na efektivnost marketingových aktivit a ovlivňující dosažení 

vytyčených cílů. Tvoří logický rámec vedoucí ke konkrétnímu systematickému 

zkoumání vnitřních předností a slabin, vnějších příležitostí a ohrožení i k vyslovení 

základních strategických alternativ, o kterých může podnik uvažovat.  
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Obrázek 3: Podstata SWOT analýzy 

 

Zdroj: Dvořáček, Slunčík (2012, s. 15) 

 

Na základě schématu 3 lze konstatovat, že analýza SWOT tedy rozebírá a hodnotí 

následující čtyři skupiny položek: 

 

1. S = Strengths = Silné stránky 

2. W = Weaknesses = Slabiny a nedostatky 

3. O = Opportunities = Příležitosti a další možnosti 

4. T = Threats = Rizika a hrozby 

 

Silné a slabé stránky jsou v podstatě interními faktory, nad kterými máme určitou 

kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat. Hrozby a příležitosti jsou externími 

vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze na ně můžeme reagovat. 
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Obrázek 4: Využití SWOT analýzy pro koncipování strategií 

 

Zdroj: Jakubíková (2013, s. 130) 

 

Jak je zřejmé ze schématu 4, ze SWOT analýzy je možné odvodit následující základní 

strategie: 

 SO – využití silných stránek ve prospěch příležitostí, 

 WO – překonání slabých stránek využitím příležitostí, 

 ST – využití silných stránek k odstranění ohrožení 

 WT – minimalizace slabých stránek a vyhnutí se ohrožení. 

3.2.8 Prostředí marketingu 

 

„Marketing je definován jako manažerský proces, zodpovídající za identifikaci, 

předvídání a uspokojování požadavků zákazníků při dosahování zisků. Cílem 

organizace je vytvořit, získávat a udržet si zákazníka“ (Vaštíková, 2008, s. 24 - 25). 

Marketingové prostředí potom definuje Jakubíková (2013, s. 97) jako velmi dynamické, 

představující nekončící řetězec příležitostí i hrozeb. Úkolem marketingových 

pracovníků je tyto faktory prostředí analyzovat, identifikovat a navrhnout způsoby 

možného přizpůsobení chování firmy ve vztahu k současnému, ale i očekávanému 

vývoji prostředí.  
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3.2.8.1 Vnější prostředí 

 

Jak je patrné ze schématu 5, vnější prostředí dělíme na mikroprostředí a makroprostředí. 

Makroprostředí obsahuje faktory (vlivy), které působí na mikroprostředí všech 

aktivních účastníků trhu, ovšem s různou intenzitou a mírou dopadu.  

 

Makroprostředí 

 

„Marketingové makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými 

aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit.“ (Jakubíková, 2013, s. 99) 

 

Pro zhodnocení vývoje makroprostředí je ideálním nástrojem SLEPT (PEST) analýza 

viz kapitola 3.2.6.2. Dle Jakubíkové (2008, s. 82) se však ve SLEPT i PEST analýze 

ztrácejí dva důležité faktory, konkrétně demografický a přírodní. 

 Demografické faktory se týkají lidí – (velikost populace, hustota a 

rozmístění osídlení, porodnost, délka života, migrace, rasová a 

národnostní struktura aj.) 

 Přírodní faktory – (přírodní zdroje, klimatické podmínky, počasí aj.) 

 

Obrázek 5: Vnější a vnitřní prostředí  

 
Zdroj: Jakubíková (2013, s. 98) 
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Mikroprostředí 

 

Zamazalová (2009, s. 48- 52) tvrdí, že marketingové mikroprostředí (odvětví, ve kterém 

firma podniká) zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami je 

schopna ovlivnit. Jak zmiňuje Kislingerová a Nový (2005, s. 95) situace v každém 

odvětví se neustále mění. Faktory, které mají největší vliv, nazývá změnotvorné síly 

(noví zákazníci, vývoj technologie, nové formy marketingu). Při analýze je dle autorů 

zapotřebí vytipovat nanejvýš čtyři nejdůležitější faktory, určit jejich dopad na podnik a 

vytvořit odpovídající strategie, které na ně budou reagovat.  

 

Ze schématu 5 je zřejmé, že do mikroprostředí řadíme veřejnost, zákazníky, dodavatele, 

odběratele a konkurenci. Ideálním nástrojem pro analýzu mikroprostředí je Porterův 

model pěti konkurenčních sil, blíže viz kapitola 3.2.6.1. Cílem analýzy mikroprostředí 

je identifikovat zásadní hybné síly, které v odvětví působí a zásadní měrou ovlivňují 

činnost podniku. 

 

3.2.8.2 Vnitřní prostředí 

 

Jakubíková (2013, s. 109) poukazuje na skutečnost, že v členění prostředí neexistuje 

úplná jednotnost, neboť například autoři Kotler a Boučková zařazují vnitřní prostředí 

firmy do faktorů mikroprostředí. Oproti tomu Fotr člení celkové prostředí firmy na dvě 

části, a to na externí, do kterého zahrnují makroprostředí a mezoprostředí, a na interní, 

resp. mikroprostředí. Pro účely této práce však plně postačí spokojit se s následující 

definicí: „Vnitřní prostředí firmy tvoří zdroje firmy a schopnosti disponibilní zdroje 

využívat. Jedná se například o know – how, image, licence, sociální klima a další.“ 

(Jakubíková, 2013, s. 109) 

 

3.2.9 Finanční plán 

 

 

Finanční plánování je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. Tato část 

podnikatelského plánu má podat objektivní měřítka pro posouzení pravděpodobnosti 

úspěchu podnikatelského plánu a hodnoty firmy.  
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Zásadou by podle Strucka (1992, s. 75) mělo být omezení na podstatné údaje. Tabulky a 

výpočty by neměly v podnikatelském plánu dominovat. Výstupy finančního plánu jsou 

následující tři základní: 

 rozvaha (bilance) 

 výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 

 hotovostní toky (cash-flow) 

Jako vhodné plánovací období bývá považováno rozmezí 3-5let. „Pro nově vznikající a 

malý podnik není rozvaha a výsledovka objektivním měřítkem finančního zdraví 

podniku, protože i podniky s uspokojující rozvahou a výsledovkou mohou zaniknout z 

důvodu neschopnosti generovat zisk. Nejdůležitějším ukazatelem je cash-flow, které 

představuje nejpřesnější indikátor úspěšnosti podniku, zejména v prvotních fázích a 

fázích růstu.“ (Prokop, 2005, s. 66) 

 

3.2.9.1 Rozvaha podniku 

 

„Rozvaha poskytuje statický pohled na majetek podniku (aktiva) a jeho financování 

(pasiva), k určenému dni, ke kterému se rozvaha sestavuje. Vzhledem k tomu, že žádná 

firma nemůže vlastnit víc majetku, než má zdrojů, musí platit bilanční rovnost mezi 

aktivy a pasivy firmy.“ (Koráb, 2007, s. 128) 

 

Tabulka 1: Rozvaha podniku ve zkráceném rozsahu 

 

Zdroj: (Koráb, 2007, s. 128) 
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3.2.9.2 Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 

 

Výkaz zisku a ztráty na základě interpretace Grünwalda a Holečkové (2007, s. 41) 

konkretizuje, které náklady a výnosy se podílely na tvorbě výsledku hospodaření 

běžného období, který je pak v rozvaze zobrazen jako jediný údaj.  

Dluhošová (2008, s. 54) uvádí, že zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty 

vyjádřit vztahem: NÁKLADY – VÝNOSY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.  

 

„Výkaz zisku a ztráty je sestavován při uplatnění tzv. akruálního principu, který 

znamená, že transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehož se časově a 

věcně týkají, nikoliv podle toho, zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu nebo 

výdaji.“ (Grünwald, Holečková, 2007, s. 41) 

 

3.2.9.3 Cash – flow 

 

Jak uvádí Veber a Srpová (2008, s. 154) cash- flow sledujeme ve výkazu o peněžních 

tocích Důvodem používání tohoto výrazu je zejména eliminace časového nesouladu 

mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a peněžními prostředky. Grünwald a 

Holečková (2007, s. 46) uvádí členění cash – flow na: 

 Provozní – peněžní toky z provozní činnosti jsou rozdílem mezi příjmy a 

výdaji spojenými s běžnou činností podniku. 

 Investiční – peněžní toky sloužící k pořízení a vyřazení dlouhodobého 

majetku z titulu prodeje, eventuálně činnost související s poskytováním 

úvěrů, půjček a výpomoci, které nejsou považovány za provozní činnost. 

 Finanční – vede ke změnám ve výši a struktuře vlastního kapitálu a 

dlouhodobých závazků. Peněžní toky z finanční činnosti zahrnují zejména 

přírůstky a úbytky dlouhodobého kapitálu (dlouhodobé závazky, přijaté a 

vyplacené dividendy) 
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V profesionálně vedených podnicích se sestavuje čtvrtletně, měsíčně a někdy dokonce 

týdně. Takový postup lze doporučit všem malým a středním podnikům. Pro zpracování 

a kontrolu plánu cash-flow je vhodné dodržovat následující zásady, které uvádí 

Wupperfeld (2003, s. 118): 

 

 Do plánu zahrnout všechny příjmy a výdaje za dané plánovací období. 

 Naplánovat termíny a částky příjmů a výdajů. 

 Příjmy plánovat v minimální hodnotě, výdaje v maximální hodnotě 

(minimalizace rizika). 

 Plán soustavně aktualizovat, a to klouzavým způsobem minimálně na šest 

měsíců. 
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4 Metodologická část 
 

Mezi nejdůležitější metody, které byly v této práci použity, patři popisná analýza 

(analýza dokumentů), metoda rozhovoru (interview) a Porterův model pěti 

konkurenčních sil, PESTEL analýza, analýza konkurence a z nich vyplývající SWOT 

analýza. 

 

Většina informací v Teoretické části byla získána ze sekundárních dat. Pro teoretická 

východiska bylo použito odborných dokumentací věnujících se této problematice, dále 

pak statistických dat a právních předpisů z jednotlivých zákoníků. SWOT analýza 

vychází z interview s metodičkou svazu paní Janou Strniskovou, dále z dotazování, 

které bylo provedeno na uchazečích II. třídy v oblasti tenisu a hlavně z předchozích 

analýz, tedy PESTEL analýze, Porterově analýze pěti konkurenčních sil a analýze 

konkurence. Pro zaručení validity byla SWOT analýza sestavena dle doporučení 

Grasseové (2010, s. 75), kdy bylo nezbytné rozdělit postup provedení matice SWOT na 

tři části: 

 Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek organizace 

 Identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb z vnějšího prostředí 

 Tvorba matice SWOT 

 

4.1 Popisná analýza 

 

Při získávání informací rozlišujeme data primární a sekundární. Sekundární data jsou 

taková data, která byla sebrána a shromážděna k určitému účelu již dříve. Popisná 

analýza operuje právě s těmito daty. Umožňuje nám komentovat odborné publikace, 

články z tisku či odborných časopisů, veřejné zprávy, vládní dokumenty, výroční 

zprávy, příspěvky z internetu atd. Pro použití popisné analýzy uvádí Hendl (2008, s. 

218) tento postup: 

 stanovení cíle 

 vyhledávání obsahových jednotek 

 určení souboru materiálu 

 četba dokumentu 
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 systematické sledování 

 vyjádření výsledků s názory a doporučeními 

 rozbor a hodnocení 

 

4.2 Interview 

 

„Hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání vyprávění, 

kladení otázek lidem a získávání odpovědí. Dotazování obecně zahrnuje různé typy 

rozhovorů, dotazníků, škál a testů.“ (Hendl, 2008, s. 187) 

 

Interview neboli rozhovor lze jako formu komunikace dělit z několika možných uhlů 

pohledu. Rozlišujeme mezi rozhovory formálními a neformálními, strukturovanými a 

nestrukturovanými. Pro potřeby této práce bylo použito formálních i neformálních 

rozhovorů. Hendl (2008, s. 189) říká, že neformální rozhovor se spoléhá na spontánní 

generování otázek v přirozeném průběhu interakce. Rozhodující podíl na dotazování 

mělo osobní dotazování, které bylo doplněno dotazováním prostřednictvím e-mailu. 

Podle Přibové (1996, s. 56) je osobní dotazování založeno na přímé komunikaci s 

respondentem tváří v tvář. Mezi jeho přednosti patří, že existuje zpětná vazba mezi 

tazatelem a respondentem, takže je možné motivovat respondenta k odpovědím. 

 

Rozhovor s manažerkou Českého tenisového svazu (ČTS) paní Mgr. Janou Strniskovou 

proběhl v sídle ČTS dne 3. 7. 2014 formou osobního dotazování, kdy paní Strnisková 

odpovídala na předem připravené otevřené otázky, které však dopředu neznala. 

V průběhu rozhovoru byly kladeny doplňující otázky, přepis rozhovoru byl poslán ke 

schválení paní Strniskové e-mailem a po jeho schválení je uveden v příloze č. 4.  

 

4.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Tento model slouží pro zmapování pozice firmy oproti konkurenci v odvětví. Snaží se 

definovat roli konkurentů, zákazníků a dodavatelů v tržním odvětví. Porterův model pěti 

konkurenčních sil řeší, jak je složité vstoupit na trh, množství a kvalitu substitutů, jaká 

je vyjednávací síla dodavatelů a zákazníků a jaký je stupeň rivality mezi konkurenty. 
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Porterův model pěti sil bude v práci použit pro analyzování konkurenčního prostředí v 

okolí Prahy 20 – Horní Počernice z hlediska TŠ Horní Počernice. Na základě tohoto 

modelu budou zkoumány síly, které na TŠ působí. Pokusím se poukázat na ty, které 

mají z hlediska daného klubu největší význam. Získaná data dopomohou především 

jako podklady pro analýzu konkurence. 

 

4.4 PESTLE analýza 

 

PEST analýza je důležitá pro zkoumání externího okolí podniku, slouží k identifikaci 

vlivů a trendů, které na podnik z vnějšku působí a také ke stanovení reakce na tyto 

podněty.  

 

Jak je patrné z předchozí definice, tato analýza se zabývá studiem a hodnocením vývoje 

vnějšího prostředí. Podnik, v našem případě TŠ Horní Počernice takovéto vlivy nemůže 

ovlivnit vlastním přičiněním. Každé počáteční písmeno v názvu PEST představuje jeden 

faktor vnějšího prostředí, jednotlivé zkratky jsou podrobněji popsány v subkapitole 

3.2.7.2. V současnosti se stále častěji PEST analýza rozšiřuje na PESTLE (PESTEL) 

analýzu, kdy ke dříve zkoumaným politickým, ekonomickým, sociálním, technickým a 

technologickým jevům přibývají ještě vlivy ekologické a legislativní. 

 

PESTLE analýza poslouží především jako podklad pro identifikaci příležitostí a hrozeb 

v analýze SWOT. PESTLE analýza bude zpracována především na základě dostupných 

dat z Českého statistického úřadu, studia dalších sekundárních dat a rozhovoru 

s manažerkou ČTS paní Janou Strniskovou. 

4.5 Analýza konkurence 

 

Pro analýzu konkurence budou zvoleny tenisové školy v dojezdové vzdálenosti 15 

minut od areálu TJ Sokol Horní Počernice. Pro analýzu využiji scoring modelu, kdy 

budu porovnávat a snažit se o co nejpřesnější a nejobjektivnější srovnání 5 – 7 kritérií. 

Jednotlivá kritéria budou hodnocena slovně a známkováním kde (1 – výborně, 2 – velmi 

dobře, 3 – dobře, 4 – dostatečně, 5 – nedostatečně) podle mého subjektivního dojmu a v 

porovnání konkrétního bodu s konkurenčním klubem. Pro ucelenější analýzu 
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konkurence bude zvoleno 5 - 7 srovnávacích parametrů, které budou rozděleny do dvou 

kategorií podle důležitosti daného kritéria. Důležitost jednotlivých kritérií bude přímo 

úměrná výši koeficientu a bude zvolena na základě konzultace s Mgr. Janou 

Strniskovou. Hodnoty koeficientu, při konkrétním počtu kritérií se musí rovnat 1. 

Například pokud bychom měli 4 kritéria, 2 by měla koeficient 0,3 a zbylé 0,2, součet 

koeficientů se rovná 1. Jednotlivé známky budou vynásobeny příslušným koeficientem, 

přičemž škola s nejnižším koeficientem bude vyhodnocena jako nejlepší, a zároveň 

nejvážnější konkurent. 

4.6 SWOT analýza 

 

Účelem analýzy je posouzení vnitřních předpokladů firmy (konkrétně TŠ Horní 

Počernice) k naplnění určitého záměru pomocí rozboru silných a slabých stránek. 

Současně je nutné provést také analýzu vnějšího prostředí, abychom zjistili příležitosti a 

hrozby vyskytující se na trhu. Příležitost je významná vnější situace, která může mít 

pozitivní vliv na realizaci záměru, hrozby představují naopak možné negativní dopady 

vnějšího prostředí. Silné stránky jsou zdroje, dovednosti, pozitivní potenciál a veškeré 

výhody, jimiž klub disponuje. Slabé stránky představují omezení, nedostatky a další 

negativní faktory předznamenávající možné problémy nebo ohrožení záměru. 

4.7 Písemné dotazování 

 

Přibová (1996) popisuje jednotlivé etapy tvorby dotazníku a také zásady jeho tvorby. 

  

1) Vytvoření seznamu informací, které chceme získat, tedy: (konkrétně již pro 

potřeby mého dotazníku, celý dotazník je uveden v příloze 5 této práce.)  

o Obecné informace o zákazníkovi (věk, pohlaví, výkonnost atd.)  

o Zdali působí jako trenéři tenisu. 

o V jaké lokalitě trénují. 

o Jestli se plánují věnovat trenérské činnosti i v budoucnu. 

o Jakým způsobem hodlají trénovat (založení školy, v rámci existující 

školy atd.) 

o Na jakou věkovou kategorii se plánují zaměřit. 
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o S jakými typy hráčů plánují pracovat. 

 

2) Určení způsobu dotazování - rozhodujeme se mezi osobním, telefonickým, 

písemným nebo elektronickým způsobem. V mém konkrétním případě byl 

použit způsob písemného dotazování, kdy jsem rozdal v rámci přednášky na 

školení trenérů II. třídy trenérů tenisu v Prostějově dotazník všem zúčastněným.  

3) Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr - definujeme 

skupiny zákazníků, kterých se ptáme. V případě tohoto dotazování byli zvoleni 

účastníci školení II. třídy trenérství tenisu v Prostějově v září roku 2013. Spodní 

věková hranice byla 18 let (mladší tenisté se školení nemohou zúčastnit), horní 

určena nebyla. Výběrových souborem byli všichni účastnící školení – konkrétně 

50 osob, návratnost dotazníku byla 100%.  

4) Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace - při tvorbě otázek je 

důležité dbát na konstrukci otázky tak, aby odpověď na ní přinesla požadovanou 

informaci. Podle možných variant odpovědí rozeznáváme:  

o Otázky otevřené - umožňují obsáhlejší odpověď dle vlastních nápadů a 

myšlenek respondenta. 

o Otázky uzavřené - umožňují pouze výběr z předepsaných variant.  

o Otázky polozavřené - mají předepsané varianty odpovědí a nakonec 

souhrnnou skupinu: „a jiné, další, ostatní apod.“  

 

5) Konstrukce celého dotazníku. Každý dotazník má svou logickou strukturu, 

dynamiku, která pomáhá udržet zájem respondenta, a určitou omezenou délku. Z 

hlediska funkce rozlišujeme následující typy otázek:  

 

o Úvodní otázky (navázání kontaktu, představení výzkumu, vysvětlení 

účelu). 

o Věcné otázky (týkají se předmětu šetření a jsou jádrem celého 

dotazování.) 

o Filtrační otázky (respondenti, kteří odpovědí určitým způsobem na jednu 

otázku, nemusí odpovídat na další otázku, která se jich netýká apod.) 

o Identifikační otázky (otázky charakterizující respondenta, které slouží při 

zpracování výsledků průzkumu k vyjádření hledaných souvislostí mezi 

jednotlivými znaky.)  
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5 Podnikatelský záměr 
 

5.1 Historie tenisu a počátky trenérství 

 

Tenis je v současné době velmi populárním sportem, jehož předchůdce je znám již od 

11. století. Dle Cookové (2008, s. 8) se už v této době lidé pokoušeli odpalovat míček 

přes síť. Ne však tenisovou raketou, ale holou rukou, přičemž paže byla chráněna kůží. 

Až v 16. století se začalo hrát dřevěným vypleteným rámem. Do jisté doby se hrál tenis 

výhradně v míčových halách, protože míčky, které se dřív vyráběly z kůže, kamene, 

korku nebo plátna venku od země neodskakovaly. Pod širým nebem se začalo hrát až 

kolem roku 1850, kdy byl vynalezen kaučuk, díky kterému se začaly vyrábět první 

gumové míčky. Za vynálezce moderního tenisu (neboli „lawn tennisu“) se považuje 

důstojník britské armády major Walter Clopton Wingfield. Pravidla byla patentována v 

roce 1874 a do dnešní doby se téměř nezměnila, již v roce 1877 se hrál první 

Wimbledon.  

 

Československá a potažmo česká tenisová škola měla ve světě vždy velmi dobrý zvuk. 

Důkazem tohoto tvrzení je celá plejáda hráčů a hráček, jak z dob minulých, tak i 

současných, kteří byli nebo stále ještě jsou příslušníky první světové desítky. Mezi 

všemi připomeňme Martinu Navrátilovou, Janu Novotnou, Ivana Lendla, Jana Kodeše, 

Jiřího Nováka, Petru Kvitovou či Tomáše Berdycha. I tito tenisté prošli takzvaným 

pálkovým tenisem – tedy průpravnou hrou na zkrácených kurtech, která byla 

patentována českými tenisovými odborníky v sedmdesátých letech minulého století. 

Z pálkového tenisu se vyvinul dnešní mini-tenis, který je v současnosti velmi populární. 

Dokonce jsme i svědky mini-tenisových turnajů a mistrovských zápasů, které jsou 

organizovány pod hlavičkou Českého tenisového svazu. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, v českých zemích bylo vychováno mnoho hráčů světové 

úrovně. Velkou měrou se na tom podíleli zejména lidé, kteří tyto hráče trenérsky vedli a 

jejichž zásluhy bývají mnohdy upozaděny. Vklad trenérů činných před rokem 1989 je 

mnohem záslužnější s ohledem na skutečnost, že se mnohdy jednalo o osoby, které za 

svou práci nevyžadovaly peněžní protiplnění a trénovali v podstatě zadarmo až po 

skončení pracovní doby. S uvolněním politických poměrů po roce 1989 dochází také 
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v oblasti sportu ke vzniku soukromých tenisových středisek a škol. Od této chvíle 

začíná provozování tenisové živnosti pro mnohé znamenat způsob obživy nebo dokonce 

i úspěšný byznys. 

5.2 Charakteristika tenisové školy a poskytovaných služeb 

 

Název tenisové školy:  TŠ Horní Počernice 

Provozovna:     Sportovní areál TJ Sokol Horní Počernice 

Otovická 109, Praha 20, 193 00 

Jméno podnikatele:   Tomáš Coufal 

Předmět podnikání:   Poskytování tělovýchovných služeb 

 

Mým záměrem je otevřít tenisovou školu pro veřejnost v tenisovém areálu TJ Sokol 

Horní Počernice. Jde mi především o to převzít sportovní přípravu dětí a mládeže 

v tomto areálu. 

 

Zacílení tenisové školy bude zejména na stávající i nové hráče a hráčky, kteří se chtějí 

zdokonalit v technických, taktických či fyzických dovednostech. Nejvýznamnější 

cílovou skupinou budou děti ve věku 5 – 15 let, nicméně tréninky budou k dispozici 

všem věkovým skupinám. V současné době navštěvuje výuku tenisu ve sportovním 

areálu přibližně 60 dětí a 20 dospělých. Mým cílem je všechny tyto hráče (popřípadě 

významnou většinu) sjednotit a začlenit do TŠ Horní Počernice skrze nabídku lepších 

cenových podmínek, kvalitnějšího trenérského vedení, tvorbu turnajů, soustředění a 

doprovodných akcí mimo tenis a mnohých dalších aktivit, které budou zmíněny níže 

v této práci.  

 

Cílem tenisové školy bude především naučit klienty správné tenisové technice, dále 

seznámit je s tenisovými pravidly, pomáhat hráčům v individuálním růstu a rozvoji, 

dopomoci jim dosáhnout sebeuspokojení a radosti ze hry.  Z rozhovoru 

s představitelkou Českého tenisového svazu Mgr. Janou Strniskovou mimo jiné 

vyplývá, že naučit začátečníky tenis v dnešní době zvládá téměř každý trenér, proto je 

důležité poskytnout klientům nadstavbu v podobě zajímavého programu, který nemusí 

být nutně tenisový. Neméně důležitým cílem je vytvořit jakousi rodinnou tenisovou 
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školu pod vedením trenérů z Horních Počernic, kteří mají emocionální vztah ke klubu, 

kteří chtějí formovat a motivovat mladé hráče do sportu. Dlouhodobým cílem je naučit 

děti tomu, aby se společně domluvily a šly si zatrénovat samy mezi sebou. 

Dlouhodobým posláním trenérů nově vznikající tenisové školy je bojovat proti 

aktuálním problémům mladé generace – zejména obezitě a formou pohybové aktivity 

nabídnout alternativu k vysedávání u počítače, konzumaci alkoholu a užívání drog.  

 

Jak je patrné z níže přiloženého obrázku, velkou devizou TJ Sokol Horní Počernice je 

nově zrekonstruovaný tenisový areál s pěti antukovými dvorci, opravenou klubovnou, 

restaurací a gymnastickým sálem. V zimní sezóně navíc areál disponuje nafukovací 

halou přes 3 dvorce, která umožňuje kontinuální přípravu hráčů. Ačkoli se areál nachází 

zhruba 30 minut jízdy MHD od centra města, najdete v něm nádherný klid a téměř 

rodinnou atmosféru. 

 

Obrázek 6: Areál TJ Sokol Horní Počernice 

 

 
Zdroj: (Areál TJ Sokol Horní Počernice. TJ Sokol Horní Počernice [online]. 2012 [cit. 

2014-07-05]. Dostupné z: www.tenishornipocernice.eu) 

 

Důležitým faktorem pro výběr lokality byla dopravní dostupnost. Areál se nachází na 

konci obce Horní Počernice. Z konečné stanice metra Černý most se sem zájemci 

dostanou do 5 minut autem a za zhruba 10 minut autobusem. Před areálem staví celkem 

5 linek autobusu a i mimo špičku nečekáte na zastávce déle než 10 minut.  
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Provoz tenisové školy bude probíhat od pondělí do pátku od 8 do 21 hodin a bude ho 

zabezpečovat 5 kvalifikovaných trenérů pod vedením Tomáše Coufala. Víkendové 

lekce budou probíhat pouze po předchozí domluvě v termínech mimo konání 

mistrovských utkání nebo turnajů pořádaných tenisovou školou. 

5.3 Marketingový mix 

 

5.3.1 Produkt 

 

Hlavním produktem TŠ Horní Počernice bude služba - konkrétně poskytování 

tělovýchovných (trenérských) služeb v oblasti tenisu. Pro upřesnění uvádím výčet 

poskytovaných služeb:  

 Trenérské služby – je myšleno hodinová tréninková jednotka s trenérem. 

 Vyplétání raket – vypletení rakety vlastními strunami, vypletení rakety výpletem 

z aktuální nabídky TŠ. 

 Kondiční příprava – zejména pro děti a mládež v areálu TŠ pod vedením trenéra, 

který sám určuje četnost a způsob kondiční přípravy.  

 Organizace sparingů – jedná se o tréninková utkání, zpravidla podobně starých 

hráčů za účelem aplikování trénované dovednosti v utkání, které však nemá 

důležitost zápasu, jsou součástí tréninku mládeže pod vedením trenéra, který 

nezasahuje do hry. Píše si v průběhu hodiny poznámky, které s hráči po sparingu 

analyzuje. 

 Taktická a psychologická příprava hráčů, video rozbor techniky základních 

úderů, tvorba tréninkových plánů (vše zdarma po zaplacení kurzovného alespoň 

na ½ roku). 

5.3.2 Cena 

 

Jak již bylo podrobněji vysvětleno v kapitole 3.2.5.2, ceny sportovních služeb je možné 

tvořit odhadem, zvyklostmi, podle konkurence, návratnosti investice a také například 

poptávkou. Ceník lekcí je tvořen tak, aby byl konkurenceschopný a cenově přijatelný 

pro potenciální zákazníky.  
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V zájmu finanční strategie se budu při stanovení cen řídit cenami konkurence, které jsou 

uvedeny na internetových stránkách příslušných tenisových škol, dále vlastním 

trenérským působením a praxí v neposlední řadě budu také čerpat z mystery shopingu a 

interview s oblastní manažerkou Českého tenisového svazu paní Janou Strniskovou.  

 

Tabulka 2: Ceník jarní sezóna 2015 (duben – červen, 12 týdnů) 

Počet dětí na tréninku 1x týdně 2x týdně 

1 5400 Kč 10000 Kč 

2 3150 Kč 6000 Kč 

3 2300 Kč 4400 Kč 

4 1850 Kč 3500 Kč 

* v ceně je zahrnuto pronajmutí dvorce, tréninkové pomůcky, sestavení tréninkového 

plánu na jarní sezónu, vedení tréninkových deníků 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Tabulka 3: Ceník jarní sezóna 2015 – výběrová skupina 

Počet dětí na tréninku 3x týdně 5x týdně 

1 13000 Kč 20000 Kč 

2 8000 Kč 12000 Kč 

3 5500 Kč 8500 Kč 

* v ceně je zahrnuto pronajmutí dvorce, tréninkové pomůcky, sestavení 

tréninkového plánu na jarní sezónu, vedení tréninkových deníků, kompletní příprava 

na mistrovská utkání včetně jejich organizačního zajištění, účast trenéra na 

mistrovských zápasech, video rozbor zápasů, kondiční příprava 1x týdně 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Seznamovací lekce bude poskytována vždy zdarma, přičemž pokud bude hráč zároveň 

členem TJ Sokol Horní Počernice, bude mu z kurzovného odečtena poměrná část za 

pronájem dvorce, který je v rámci členství zdarma. Dospělí mohou využít kurzovného 

podobně jako děti, nebo zakoupit jednu z nabízených permanentek. V tabulce číslo 4 

jsou znázorněny ceny doplňkových služeb, které bude TŠ Horní Počernice rovněž 

poskytovat. Jedná se zejména o vyplétání raket, kdy cena bude účtována za práci (v 

případě, že bude mít hráč vlastní výplet) a za dodání strun, kdy se cena bude řídit 

aktuálním ceníkem TŠ Horní Počernice. Tenisová škola bude dále za úplatu poskytovat 

sparingové hodiny, kdy hrají dva závodní hráči proti sobě pod vedením trenéra. 
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V neposlední řadě budou mít hráči možnost navštěvovat hodiny kondiční přípravy, 

která bude probíhat celoročně v tělocvičně TJ Sokol Horní Počernice. V tabulce jsou 

uvedeny ceny pro jarní sezonu roku 2015. 

 

Permanentka dospělí 10 lekcí – mimo špičku (8:00 - 14:00 hodin) 

 2800 Kč (cena bez pronájmu dvorce) 

 

Permanentka dospělí 10 lekcí – ve špičce (14:00 – 21:00 hodin) 

 3300 Kč (cena bez pronájmu dvorce) 

 

Tabulka 4: ceník doplňkových služeb TŠ – jarní sezóna 2015  

Typ služby cena 

Jednorázová lekce 400 Kč/ hodina (cena bez pronájmu dvorce) 

Vypletení rakety 150 Kč/ raketa 

Sparingové hodiny 150 Kč/ hodina (cena bez pronájmu dvorce) 

Kondiční příprava 1000 Kč / 12 lekcí 

 Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

5.3.3 Místo 

 

Umístění provozovny je jednou ze stěžejních otázek úspěchu a neúspěchu začínajícího 

malého podniku. Dvorce TJ Sokol Horní Počernice, na kterých bude tenisová škola 

působit, jsou umístěny v krásném a klidném prostředí na okraji Prahy. Ačkoli z centra 

města trvá cesta městskou hromadnou dopravou zhruba 30 minut, půjde nám zejména o 

klientelu, která bydlí v dojezdové vzdálenosti do 20 minut MHD a zhruba 15 minut 

autem. Vzhledem k velké konkurenci a husté síti pražských tenisových škol není 

žádoucí zaměřovat propagaci dále, než je vymezeno na obrázku číslo 7. 

 

Jak již bylo zdůrazněno, areál je nově zrekonstruovaný, takže prostředí je zde velmi 

příjemné s možností posezení v místní kavárně, která má kapacitu 25 míst uvnitř a 

stejný počet míst na venkovní terase s výhledem na dvorce. Zastávka autobusu je 

umístěna zhruba 100 metrů od vstupní brány a parkování u areálu je zdarma. 
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Obrázek 7: Obce v dojezdové vzdálenosti do 15 minut automobilem 

Zdroj: (Dojezdové oblasti z Horních Počernic. In: Mapy.cz [online]. 2014 [cit. 2014-06-

22]. Dostupné z: http://mapy.cz/zakladni?x=14.6205411&y=50.1039376&z=11) 

5.3.4 Propagace 

 

Nejlepší reklamou pro dobrý produkt a kvalitní službu jsou spokojení zákazníci, 

nejspolehlivější distribucí jsou doporučení, které se šíří mezi lidmi. Obzvláště ve fázi 

zavádění nové služby je však potřeba využít alespoň některou propagační cestu z již 

výše zmíněných a sice: přímý prodej, public relations, reklamu a podporu prodeje. Aby 

si nově vznikající tenisová škola získala své místo na trhu, bude potřeba dát o sobě 

vědět především prostřednictvím: 

 

Internetu  

 

Kvalitní webové stránky jsou v dnešní době nutností. Budou na nich k dispozici 

informace o poskytovaných službách, dále pak ceník služeb, fotogalerie, informace o 

trenérech, hráčích a jejich úspěších, možnost přihlášek on-line. Tvorba a správa 

internetových stránek tenisové školy pod adresou www.tshp.cz bude zabezpečena 

vlastní činností (a za pomoci přátel) a bude na ně přímý odkaz z internetových stránek 

Dvorce TJ Sokol 

Horní Počernice 

http://mapy.cz/zakladni?x=14.6205411&y=50.1039376&z=11
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klubu TJ Sokol Horní Počernice. Poplatky za zřízení domény.cz a webhostingu u 

společnosti cesky-hosting.cz momentálně činí 1300 Kč s DPH/ročně. Tento balíček 

obsahuje 25 GB prostoru pro prezentaci, neomezený počet e-mailových účtů, jež budou 

využity pro jednotlivé trenéry, anti-spam, anti-vir, neomezený přenos dat. Dalším 

krokem bude vytvoření profilu na sociální síti Facebook a umístění bannerů na 

neplacených tenisových fórech. 

 

Informačních tiskovin  

 

Konkrétně se bude jednat o informační leták velikosti A5, na kterém budou natištěny 

základní informace o tenisové škole, o místě působení, dnech otevřených dveří, 

informace o tom, že první lekce je zcela zdarma, kontakty na představitele tenisové 

školy. Zhruba ¼ letáku zůstane volná pro potenciální prezentaci loga partnera (nejspíše 

výrobce tenisového vybavení), který by formou barteru uhradil náklady na produkci 

letáků. Tato tiskovina bude vyhotovena společností Inetprint v počtu 5000 kusů a bude 

distribuována vlastní činností přímo do schránek obyvatel Horních Počernic a okolí. 

Samozřejmostí je i produkce 500 kusů vizitek, od téže společnosti, které budou 

k dispozici v kanceláři správce areálu a jednotlivých trenérů. 

 

Inzerce (Hornopočernický zpravodaj, mhd)  

 

Jako jeden ze způsobů inzerce plánuje TŠ Horní Počernice využít anonci v místním 

periodiku – Hornopočernickém zpravodaji. Časový harmonogram inzerce je uvažován v 

termínech leden – duben 2015, ceník inzerce je vyobrazen v tabulce 5. Nejideálnější 

varianta je spatřována v pronájmu 1/8 strany, kde by bylo zobrazeno logo TŠ, krédo ve 

znění „naučíme Vás umět“, informace o TŠ, kontakty a pozvánka na týden tenisu 

zdarma respektive na dny otevřených dveří. 

 

Další formou propagace bude reklama v autobusech a na autobusových zastávkách. 

Plánovaná doba pronájmu je jeden měsíc od 15. 3. do 15. 4. 2015. Pronájem 20 kusů 

reklamních rámečků za jeden měsíc vychází na 8410 Kč pro jeden autobus. Pronájem 4 

vitrín na autobusových zastávkách přijde na 10 280 Kč. 

 



53 

 

 reklama v autobusech MHD – 273 a 223 (Citybus – rámečky 49 x 49 cm),  

 reklama na autobusových zastávkách (RENCAR – přístřešky 59 x 146 cm) 

Tabulka 5: Ceník inzerce v Hornopočernickém zpravodaji 

Velikost plochy Cena bez DPH 

Celá strana A4 8000 Kč 

½ strany 4000 Kč 

¼ strany 2000 Kč 

⅛ strany 1000 Kč 

Zdroj: Chvalský zámek - Hornopočernický zpravodaj. In: Chvalský zámek [online]. 

2014 [cit. 2014-06-22]. Dostupné z: http://www.chvalskyzamek.cz/wp-

content/uploads/2012/01/HPZ_ChvalskyZamek_PodminkyInzerce.pdf 
 

Direct mailu 

 

Všichni klienti tenisové školy budou muset do přihlášky vyplnit platný e-mail. Tímto 

bude zabezpečen přímý kontakt s rodiči/dětmi, skrze který bude možné komunikovat 

nejrůznější novinky, akce, slevy a další anonci. 

 

Přímého prodeje  

 

Dvakrát ročně (vždy před jarní a zimní sezónou) dorazí tým trenérů do škol a školek 

v Horních Počernicích a okolí za účelem prezentace tenisové školy a praktické ukázce 

tenisové lekce. 

 

PR 

 

Pokud hovoříme o vztazích s veřejností, v tomto konkrétním případě je uvažováno o 

spolupráci s firmami, které sídlí ve VGP parku (industriálně – administrativní park 

v Horních Počernicích) prostřednictvím sníženého poplatku za pronájem dvorce či 

členství v TJ Sokol Horní Počernice, při využívání služeb tenisové školy danou osobou 

či členem rodiny. 

 

 

http://www.chvalskyzamek.cz/wp-content/uploads/2012/01/HPZ_ChvalskyZamek_PodminkyInzerce.pdf
http://www.chvalskyzamek.cz/wp-content/uploads/2012/01/HPZ_ChvalskyZamek_PodminkyInzerce.pdf
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Podporou prodeje  

 

Pro podporu prodeje je plánováno využít zejména dnů otevřených dveří, které by se 

konaly opakovaně vždy před začátkem jarní a zimní sezóny a byly zcela zdarma. 

Rovněž je uvažováno o organizaci projektu „týden tenisu zdarma.“ Jednalo by se o 

možnost využít (možno i opakovaně) lekcí s trenéry, kteří by týden před oficiálním 

startem jarní sezóny byly k dispozici na dvorcích TJ Sokol Horní Počernice a zájemci 

by zdarma mohli vyzkoušet jejich služby.  

 

Dalším zvažovaným opatřením je poskytnutí 10% slevy z kurzovného na příští sezónu 

pro osoby, které využili služeb tenisové školy na minimálně jednu sezónu (letní nebo 

zimní) a poskytnutí slevy 10% na kurzovné v případě, že klient doporučí TŠ Horní 

Počernice zájemci, který využije služeb TŠ na alespoň jednu sezónu. 

 

V neposlední řadě je uvažováno o tvorbě smyčky videí a fotografií z tréninků TŠ, která 

by byla promítána na televizi v restauraci TJ Sokol Horní Počernice.  

 

5.3.5 Sumarizace marketingového mixu 

 

V níže uvedené tabulce je uveden seznam finančních prostředků, které bude potřeba 

vynaložit na propagaci TŠ Horní Počernice. 

 

Tabulka 6: Výše celkových nákladů na propagaci 

Typ propagace Cena s DPH Doba trvání 

Internetové stránky, webhosting 1300 Kč/ rok Kalendářní rok 

vizitky 995 Kč/ 500 ks Do vyčerpání, poté obnova 

Informační letáky 3565 Kč/ 5000 ks Kalendářní rok 

Reklama v prostředcích MHD 18690/ měsíc 1 měsíc 

Reklama v Hornopočernickém zpravodaji 4840 Kč Leden – duben 2015 

Drobné náklady spojené se správou 

internetových stránek a designových návrhů 

5000 Kč Kalendářní rok 

Celkem  34390 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.4 Cílový segment zákazníků 

 

Na základě tvrzení manažerky Českého tenisového svazu paní Mgr. Jany Strniskové 

tenisové škole, která chce uspět na trhu, dnes již nestačí kvalitní zázemí, vhodné 

pomůcky, zajímavý program, proškolení trenéři, ale musí také dokonale monitorovat 

konkurenci a aktuální trendy v oboru, ve kterém podniká. Nestačí však pouze mapovat 

činnost konkurence, ale je nutné také analyzovat její silné a slabé stránky. Za celkový 

trh považujeme poskytování sportovních služeb v Praze a jako cílový trh poskytovatele 

sportovních služeb v oblasti trenérství tenisu v Horních Počernicích a blízkém okolí 

vyznačeném na obrázku 7. Jak je patrné z rozhovoru s Mgr. Janou Strniskovou i 

z výsledků písemného dotazování na adeptech II. třídy trenérství v oblasti tenisu, 

konkurence je velmi vysoká, téměř každý kdo je držitelem trenérské licence i nejnižšího 

stupně se plánuje této činnosti podrobněji věnovat. Navíc, jak je patrné z grafu č. 2, 

mnozí trenéři se nebojí trénovat „na vlastní pěst“ nebo si založit vlastní tenisovou školu. 

Dříve než provedeme analýzu konkurence, je potřeba poznat své zákazníky.  

Graf 1: Záměry adeptů školení II. třídy trenérství tenisu 

 
Zdroj: (vlastní zpracování) 
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Graf 2: Způsob a forma trenérského působení 

  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

TŠ Horní Počernice bude zaměřovat svou činnost především na zákazníky z Horních 

Počernic a blízkého okolí. Dostupnost klubu je vynikající a téměř z každé části Prahy je 

dojezdová doba cca 25 – 30 minut, z centra v lepším případě dokonce zhruba 20 minut. 

Tenis je sportem, který nikterak nelimituje účastníky, co se demografických hledisek 

týče, právě naopak je častou aktivitou lidí v předdůchodovém či dokonce důchodovém 

věku. Na straně druhé je však nutné podotknout, že tenisová škola bude zacílena 

především na mládež a na obyvatelstvo žijící v Horních Počernicích a jejich dojezdové 

vzdálenosti do maximálně 15 minut. Orientaci trenérů a tenisových škol na mládež 

mimo jiné dokládají i grafy č. 2 a 3. 

 

Graf 3: Zaměření trenérů dle věkových kategorií 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z otázky vztahující se ke grafu číslo 3, tedy s jakými hráči preferují trenéři pracovat, 

většina respondentů zvolila děti a mládež. Nutno říci, že dotazovaní mohli zaškrtnout 

více odpovědí. Přesto se zdá být zarážející, že pouze 4 budoucí trenéři II. třídy zvolili 

možnost trénovat dospělé.  Samozřejmě mnozí zvolili možnost „není rozhodující,“ kam 

jistě kategorie dospělých patřila. Jak si vysvětlit převahu mládežnických kategorií? 

Z ekonomického hlediska se může jednat o motivaci ze strany větších příjmů ze 

skupinových lekcí, které nejsou pro dospělou kategorii běžné. Z profesionálního 

hlediska může jít o větší motivaci z pohledu výchovy nových talentů, v neposlední řadě 

se mohl do odpovědí respondentů vstupovat i motiv fyzické náročnosti hodin, která se 

mezi dětmi a dospělými značně liší. 

 

Orientaci trenérů na hráče dle jejich výkonnosti zkoumá graf č. 4. Překvapivým 

zjištěním byla zejména vysoká orientace trenérů pouze na rekreační hráče. Tento 

výsledek nahrává spekulacím, že mnozí trenéři se bojí věnovat závodním hráčům. 

Naopak téměř polovině dotázaných nezáleží na herní výkonnosti jejich budoucích 

svěřenců. 

 

Graf 4: Zaměření trenérů dle herní výkonnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě údajů tenisové školy Toptennis academy, která v současné době na dvorcích 

v Horních Počernicích působí (a kde jsem v minulosti působil), koresponduje věkové 

složení jejich klientů, kteří mají zakoupené kurzovné na alespoň jednu sezónu s údaji na 

grafu 1. Z grafu je tedy patrné, že největší část klientů tvoří děti nejmenší ve věkovém 

rozmezí 4 – 9 let. Druhou nejpočetnější skupinou je mládež v rozmezí 10 – 18 let. 

Nejméně početnou skupinou jsou potom dospělí jedinci. Troufám si říci, že dospělých 

je méně z toho důvodu, že velice často si příslušníci této věkové skupiny koupí 

například permanentku na 10 lekcí či využívají trenéra nárazově. Mnoho dospělých, 

kteří nemají ambice hrát výkonnostně je schopno pochytit tenisové základy za poměrně 

krátkou dobu, a poté již chodí hrát se svými vrstevníky. 

 

Graf 5: Věkové složení klientů tenisové školy Toptennis academy 

 
Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Historicky byla cílovou skupinou zákazníků tenisových škol vyšší a vyšší střední vrstva 

populace. Dnes se kluby a tenisové školy začínají zaměřovat především na střední 

vrstvu, která tvoří 60 – 70 procent populace. Z tohoto údaje je patrné, že určitou formu 

tréninku v tenisové škole si dnes může dovolit již prakticky každý. 
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5.5 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

5.5.1 Hrozba intenzivní odvětvové konkurence 

 

Tato hrozba je velmi reálná a každý, kdo uvažuje se započetím podnikatelské činnosti 

tohoto charakteru, s ní musí nutně počítat. Jednotlivé tenisové školy lze hodnotit na 

základě mnoha ukazatelů: kvality hřišť, zázemí a dalších, které jsou předmětem analýzy 

konkurence. Poskytovaný produkt je v konkrétním případě tenisové školy velmi 

nediferencovaný, záleží pouze na kvalitě provedení – tedy na samotné kvalitě 

tréninkové jednotky, vzájemných sympatiích a dalších faktorech. Z důvodu vysokého 

zájmu zejména ze strany rodičů o výuku tenisu si tenisové školy navzájem silně 

konkurují. Bohužel mezi kluby často neexistuje výměna hráčů, a to i přes to, že by tato 

výměna výrazně pomohla v herním růstu daného hráče. 

5.5.2 Hrozba nově vstupujících firem 

 

Podobně jako v předchozím bodě, i zde musíme připustit reálnou a silnou hrozbu. 

Jelikož trenérství tenisu, konkrétně založení tenisové školy s sebou nenese velké 

počáteční náklady, je hrozba vstupu do odvětví veliká. Jedinou překážkou pro nově 

začínající trenéry je nutnost vlastnit trenérské oprávnění II. stupně v případě, že chce 

trenér působit „na vlastní pěst.“ Nejnižší, tedy III. trenérský stupeň postačí tomu, kdo 

bude trénovat jako asistent pod hlavičkou trenéra s alespoň II. trenérskou třídou. Mé 

zkušenosti, podobně jako zkušenosti Jany Strniskové však svědčí o tom, že i bez 

trenérského oprávnění realizuje svou činnost řada „trenérů.“   

 

5.5.3 Hrozba substitučních produktů 

 

Podobně jako předchozí body i tento je pro oblast tenisových škol velkou hrozbou. 

Zejména v Praze existuje nespočet sportovních aktivit pro děti i pro dospělé. Módnost a 

sezonní preference se neustále mění. U movitější klientely je populární zejména golf, 

etablují se nové golfové školy pro děti. Obrovský rozvoj v posledních letech 

zaznamenal zejména floorbal, který je ve srovnání s příbuzným hokejem (ale i tenisem) 

mnohem levnější.  
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5.5.4 Hrozba rostoucí kompetence dodavatelů 

 

Identifikovat tuto hrozbu je poměrně složité v tom smyslu, že tenisová škola nemá 

klasické dodavatele podobně jako například výrobní družstvo nebo podnik.  V našem 

případě se jedná o dodavatele tenisových produktů – raket, míčů, oblečení atd. Jaké jsou 

náklady, omezení, překážky vstupu do dodavatelského odvětví je pro mne těžké určit. 

Troufnu si však tvrdit, že tato hrozba je ze všech popisovaných pro TŠ Horní Počernice 

nejnižší. 

 

5.5.5 Hrozba rostoucí kompetence zákazníků 

 

Zákazník má být a pro TŠ Horní Počernice je středobodem všeho. Spokojenost 

zákazníka a budování vztahů se zákazníkem je esenciální zejména proto, že dnes si 

zákazník může vybírat z velkého počtu tenisových škol v Praze a okolí. Mnohý 

zákazník (rodič) si je vědom, nakolik je pro tenisovou školu důležitý a v této souvislosti 

jeho kompetence z tohoto hlediska neustále roste. Pozice zákazníka je neustále silnější i 

tím, jak roste poptávka po stále kvalitnějších službách a jak se vytváří tlak na snižování 

cen. Školy musí velmi rychle reagovat na přání zákazníků a i svou cenovou politiku 

neustále upravovat. Tato hrozba se samozřejmě stupňuje i tím, jak školy nabízejí 

všemožné slevy a akce, aby nalákaly nové tenisty právě do svého areálu, do své 

tenisové školy. 

 

5.6 PESTLE analýza 

 

K poznání externího okolí Tenisové školy Horní Počernice bude zapotřebí vytvořit  

PESTLE analýzu, která se zabývá politicko-právními, ekonomickými, sociálními, 

technologickými a v neposlední řadě také ekologickými a přírodními faktory. 

 

5.6.1 Politické a právní faktory 

 

Česká republika je svobodným demokratickým státem, nezávislým členem řady 

evropských a světových organizací. Jako příklad za vše uveďme její členství v EU, 

OSN či NATO. Současná nespokojenost obyvatelstva s politickou garniturou nepřispívá 
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k politické stabilitě státu. Bývalé vládní pravicové strany se snažily snižovat deficit 

státního rozpočtu, s čímž souvisely škrty na výdajové straně. Vizitkou této politické 

garnitury bylo zvyšování nepřímých daní oproti stabilizaci daní přímých. Kroky a 

případné vládní úspěchy a neúspěchy současné politické reprezentace v čele s 

Bohuslavem Sobotkou jsou zatím těžko hodnotitelné. Je zde však cítit snaha o 

valorizaci penzí a růst platů státních zaměstnanců. Nakolik bude mistr financí Andrej 

Babiš schopen svým slibům dostát a zdali se tak podaří bez navyšování státního dluhu, 

napoví až následující měsíce. Spokojenosti občanů nenahrává ani všudypřítomný 

evergreen v podobě úplatkářství a korupce. Přes všechna uvedená negativa lze však 

konstatovat, že žijeme v poměrně stabilní zemi bez výrazných výkyvů. 

 

Vstup České republiky do Evropské unie v květnu roku 2004 s sebou přináší mnohé 

restrikce a omezení, ale také výhody, jako je možnost čerpání dotací z fondů EU. Zde se 

otevírá velký prostor pro stát, ale také podnikatele, kteří prostřednictvím dotací mohou 

získat potřebné prostředky pro realizaci svých podnikatelských záměrů. 

 

Jednou z příležitostí vznikající tenisové školy je vytvoření dobrých vztahů s místní 

municipalitou (například prostřednictvím organizace turnajů), která po novele zákona o 

loteriích a loterijních společnostech přerozděluje v dané obci či městě daňové 

prostředky z hazardu.   

 

5.6.2 Ekonomické faktory 

 

V dnešní době, kdy jsou náznaky, že ekonomická krize je na pozvolném ústupu, se 

vývoj ekonomiky České republiky zdá být poměrně stabilní. Jak je patrné z grafů 6 a 7, 

vývoj průměrné hrubé mzdy vykazuje vzestupný charakter, i když tempo růstu 

v posledních pěti letech výrazně zpomalilo. Nemusíme se obávat ani stavů hyperinflace. 

Inflační výkyvy se drží v kontrolovatelných mezích, po kolísání inflace ke konci 90. let 

výrazněji inflace vzrostla pouze v roce 2008 na 6,3 %. V dalších letech se inflace držela 

téměř vždy pod 2 procentní body.  
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Graf 6: Vývoj průměrné hrubé mzdy v letech 2000 – 2013 

 

Zdroj: Vývoj průměrné hrubé mzdy. In: Český statistický úřad [online]. 29. 5. 2014 [cit. 

2014-06-08]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/320181-14#05 

 

Graf 7: Vývoj inflace v letech 2000 – 2013 

 

Zdroj: Vývoj míry inflace. In: Český statistický úřad [online]. 29. 5. 2014                     

[cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 

 

Praha se jakožto ekonomické centrum republiky může pyšnit nejvyšší průměrnou 

mzdou a nejvyšším HDP na obyvatele ČR. Průměrný občan si v Praze vydělá přes 

34 000 korun měsíčně. Naopak nejnižší z celé republiky je v Praze nezaměstnanost, 

která se drží lehce nad 5 %. Všechny výše zmíněné údaje jsou pádným argumentem pro 

započetí podnikání v tomto kraji. 
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5.6.3 Sociální faktory 

 

Česká republika má podle posledního sčítání v roce 2011 přes 10,5 milionu obyvatel. Z 

toho jak v Praze, tak ve středočeském kraji žije téměř 1,3 milionu obyvatel, tj. celkem 

2,6 milionu lidí v cílové oblasti TŠ Horní Počernice. Pokud vyjdeme z tvrzení 

manažerky oblastních tenisových svazů Jany Strniskové, jen v Praze existuje na 140 

tenisových klubů. ČR je z hlediska národnostního složení relativně homogenní zemí. 

Podle ČSÚ žije na českém území přes 406 tisíc cizinců, z toho nejvíce Ukrajinců, 

Slováků, Vietnamců, Rusů a Poláků. Odhady předpokládají minimálně 600 tisíc 

cizinců, z nichž více než třetina žije v Praze. 

 

Nemůžeme opomenout další důležitý demografický ukazatel - věkové složení 

obyvatelstva. Česká populace neustále stárne, počet obyvatel nad 65 let roste a naděje 

dožití vyššího věku se zvyšuje, což pro tenis jako sport, který lze provozovat prakticky 

v jakémkoli věku, kdy ve stáří lze hrát například čtyřhru, může oproti jiným sportovním 

odvětvím znamenat zajímavou příležitost. Z hlediska genderového rozdělení je důležité 

zmínit, že tenis je milován a provozován oběma pohlavími.  

 

Areály, které poskytují sportoviště pro tenis, se přes veškeré nepříznivé ekonomické 

situace těší poměrně velké oblibě a budou jistě i do budoucna velmi vyhledávanými 

zařízeními. Lidé si za vylepšení svého zdraví a načerpání energie do náročného 

pracovního shonu totiž zcela jistě rádi zaplatí. 

 

5.6.4 Technické a technologické faktory 

 

Podobně jako většinu ostatních odvětví, ani sport neminul technický a technologický 

pokrok. Tenis konkrétně prochází hlavně po stránce materiálů velkou obměnou. Rakety 

jsou konstruovány z nových pevnějších a lehčích materiálů, tenisté mají možnost vybrat 

si z nejrůznějších typů výpletů, míčků a gripů. Nejvýraznější změny však můžeme 

pozorovat v tenisu pro děti. Používá se dětských raket, navíc se v posledních letech stala 

nezbytnou také výuka za pomoci metodických míčů.  
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Díky rozvoji informačních technologií je navíc proces komunikace s rodiči či klienty 

daleko jednodušší. Totéž platí i pro získávání potenciálních klientů, propagaci a 

efektivnější zacílení na konkrétního klienta. 

 

5.6.5 Ekologické a přírodní faktory 

 

Čeští zákonodárci, ale také ochránci přírody bojují za ekologickou výstavbu nejen 

sportovišť. Normy a opatření pro výstavbu sportovních areálů jsou podmíněny i 

legislativně, ať už hovoříme o normách hlukových či světelných. Nově zrekonstruovaný 

areál TJ Sokol Horní Počernice je vybudován na základech sportoviště s více než 80 

letou tradicí. Nelze tedy hovořit o hrubém zásahu do krajiny, naopak lze existenci 

sportoviště považovat za prospěšnou. 

 

Tabulka 7: PESTEL analýza 

 

politické a právní ekonomické 

ČR je nezávislý demokratický stát postupné znovu oživení ekonomiky 

členem EU, NATO, OSN a dalších 

organizací 

relativně stabilní ekonomika ČR (výrazná 

depreciace zejména vůči euru) 

nestabilní politické prostředí (střídání 

pravice a levice) 

průměrná měsíční hrubá mzda meziročně 

roste 

snaha současného kabinetu o valorizaci 

penzí a růst mezd státních zaměstnanců 

míra inflace bez výkyvů 

stálá přítomnost úplatkářství a korupce Praha dosahuje nejvyšší HDP na obyvatele i 

průměrnou mzdou 

mnohé restrikce za strany EU, ale také 

možnost čerpání evropských dotací 

nezaměstnanost v Praze dosahuje okolo 5% 

sociální faktory technické a technologické faktory 

populace čím dál více inklinuje k zdravému 

životnímu stylu 

obrovský pokrok ve využívání nových 

materiálů 

tenisové areály se těší velké oblibě - 

pozitivní je i výhled do budoucna 

důraz je kladen na používání správného 

vybavení pro děti 

česká populace neustále stárne zjednodušení procesu komunikace s rodiči 

(e-mail, sociální sítě, mobilní aplikace) 

tenis je genderově vyvážený sport efektivnější proces zacílení na potenciálního 

klienta 

homogenní národnostní složení efektivnější propagace 

ekologické a přírodní faktory 

velký důraz na ekologii 

legislativní podmínění norem (světelné, hlukové atd.) 

TJ Sokol Horní Počernice je z ekologického hlediska šetrná 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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5.7 Analýza konkurence 

 

V současné době přímo konkuruje doposud nevzniklé TŠ Horní Počernice 7 dalších 

tenisových škol v dojezdové vzdálenosti do 15 minut automobilem. Všechny areály 

jsem osobně navštívil a navíc jsem v každé tenisové škole realizoval mystery shopping, 

kdy jsem si objednal lekci s trenérem. Pro analýzu jsem zvolil několik bodů, které budu 

porovnávat a snažit se o co nejpřesnější a nejobjektivnější srovnání. Jednotlivá kritéria 

budou hodnocena slovně a známkováním kde (1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 

4 – dostatečně, 5 – nedostatečně) podle mého subjektivního dojmu a v porovnání 

konkrétního bodu s konkurenčním klubem. Pro ucelenější analýzu konkurence jsem 

zvolil následujících 6 srovnávacích parametrů, které jsou rozděleny do dvou kategorií 

podle důležitosti daného kritéria. Důležitost jednotlivých kritérií byla zvolena na 

základě konzultace s Mgr. Janou Strniskovou. Jednotlivé známky budou vynásobeny 

příslušným koeficientem, přičemž škola s nejnižším koeficientem bude vyhodnocena 

jako nejlepší, a zároveň nejvážnější konkurent. Hodnocení a výsledky jednotlivých 

konkurenčních tenisových škol jsou zahrnuty v tabulkách č. 9 a 10. 

 

Vyšší důležitost – hodnota koeficientu 0,2 

 Zázemí a dopravní dostupnost – v rámci této položky nám půjde o zhodnocení 

zázemí – tedy počtu a stavu tenisových kurtů, klubovny, sociálního zázemí a 

dalších kritérií spolu s dopravní dostupností areálu, která bude zkoumána 

z centra města (Můstek, Vodičkova ulice) a to jak automobilem, tak MHD na 

základě údajů idos.cz a mapy.cz. 

 Cenová strategie – v rámci tohoto kritéria bude porovnávána výše cen za 

tréninkové lekce. Pro větší přehlednost nebude toto kritérium hodnoceno 

samostatně, ale bude uvedeno srovnání v tabulce 7. 

 Mystery shopping -  zde provedu zhodnocení samotné trenérské lekce z hlediska 

její úrovně, připravenosti trenéra, jeho herních schopností, pomůcek, odborných 

znalostí a dalších. Při objednávce bylo vždy avizováno, že se jedná o středně 

pokročilého hráče. Vždy se nám jednalo o zlepšení razance a umístění forhendu. 

 Personální struktura – v této části budeme hodnotit kvalifikovanost trenérů spolu 

s jejich hráčskými úspěchy a také úspěchy jejich svěřenců. 
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Nižší důležitost – hodnota Koeficientu 0,1 

 Propagace školy – půjde nám zejména o existenci a přehlednost internetových 

stránek tenisové školy a dalších možných forem propagace, například tištěné 

letáky, plakáty atd. 

 Další poskytované služby – v rámci tohoto oddílu budeme zkoumat doplňkové 

služby tenisové školy. Bude nás zajímat, jestli škola pořádá dny otevřených 

dveří, vyplétá rakety, organizuje kondiční přípravu a sparing hráčů, letní 

soustředění a mimo-tenisové aktivity. 

Tabulka 8: analýza konkurence – srovnání cen 

Služby Individuální 

trénink 

Skupinový trénink  

4 hráči  

Výsledné 

hodnocení 

Toptennis 550 Kč/hod 800 Kč/hod 3 

TOLA 500 Kč/hod 600 Kč/hod 1 

Sokol Vysočany 450 Kč/hod 600 Kč/hod 1 

ČTŠ - Vyoral 470 Kč/hod 600 Kč hod 1 

TŠ Lucie Hradecké 550 Kč/hod 650 Kč/hod 2 

TŠ Melicharová 670 Kč/hod 900 Kč/hod 4 

TŠ Satalice 530 Kč/hod 650 Kč/hod 2 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

5.7.1 Toptennis academy 

 

Zázemí a dopravní dostupnost 

 

Toptennis academy působí v současné době celkem v šesti lokalitách. Kromě Horních 

Počernic také v Radonicích, Klánovicích, Šestajovicích, Kolodějích a Zelenči. Za 

velkou výhodu považuji fakt, že v Zelenči a Kolodějích je přímo u kurtů i tělocvična, 

která se dá v případě špatného počasí využít a nemusí se tak rušit tréninky. Ovšem 

slabinou je kvalita dvorců, na kterých se trénuje. Zejména v Kolodějích, Klánovicích a 

Šestajovicích je kvalita kurtů nedostatečná, navíc zde úplně chybí klubovna, sociální 

zázemí je k dispozici, ale hlavně v Klánovicích je značně neudržované. Za nevýhodu 

považuji také fakt, že v žádném areálu není pro děti k dispozici tréninková stěna. 

V Kolodějích jsou k dispozici dva dvorce, přičemž jeden z nich je zarostlý plevelem a 

nedá se používat. Druhý dvorec, který je využíván k trénování, je sice opatřen umělými 
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lajnami, ale jinak je také značně zarostlý, bez kvalitní drenáže a není ani dostatečně 

zválcovaný. V Klánovicích se trénuje na dvorci s povrchem umělá tráva, o který se 

bohužel nepečuje a po dešti zde není možné absolvovat trénink. V Šestajovicích je 

poměrně nový dvorec s umělými lajnami, také zde ale chybí správce (alespoň 

příležitostně), který by se o kurt staral tak, aby jeho kvalita neměla sestupnou tendenci. 

V ostatních areálech již lze konstatovat solidní úroveň dvorců i sociálního zázemí 

včetně sprch a šaten, mimo areálu v Horních Počernicích však nikde nezažijete 

klubovou atmosféru ve smyslu existence restaurace, správce a hraní mistrovských 

zápasů. 

 

Za hlavní centrum Toptennis academy je považován areál v Zelenči, dopravní 

dostupnost tedy budeme posuzovat z hlediska tohoto areálu. Časová náročnost 

transportu automobilem z můstku (Vodičkova ulice) je 30 minut, městskou hromadnou 

dopravou potom 48 minut. 

Celkové hodnocení:  3 

 

Mystery shopping 

 

Jelikož jsem jedním z trenérů Toptennis academy, poprosil jsem o uskutečnění mystery 

shoppingu svého přítele a rovněž tenisového trenéra Roberta Fikara, se kterým jsem 

následně probíral a stanovoval výsledné hodnocení návštěv všech tenisových škol. 

Dopředu jsem ho na nic neupozorňoval a ani mu nikoho nedoporučoval. Po telefonické 

objednávce čekal Roberta na kurtu trenér Jakub. Prvním nedostatkem bylo, že se nikdo 

dopředu nezeptal, na co má být trénink zaměřen, logicky pak trenér nemohl být dobře 

připraven na požadavky trénovaného. Samotný trénink probíhal v přátelském duchu, 

oceňujeme dobré zacházení s kvalitními pomůckami (dobré míče, použití terčů). Trenér 

nestál staticky a hrál s trénovaným aktivní výměny. Úroveň obou aktérů na dvorci však 

byla téměř stejná a klientovi se zdálo, že ho trénink co do použitých cvičení či rad 

trenéra zásadně neobohatil. 

Celkové hodnocení: 2  
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Personální struktura  

 

V současnosti patří do trenérského týmu celkem 9 trenérů. Dva z nich jsou držiteli 

nejvyšší kvalifikace – I. třídy, tři mají vzdělání II. stupně, zbylí čtyři potom disponují 

nejnižší kvalifikací – III. třídou. Šéftrenér Arnošt Krtek motivuje a podporuje ostatní 

trenéry k zisku vyšší kvalifikace, což je velkým plusem. Nedostatkem je naopak velká 

cirkulace dětí mezi trenéry. Není například stanoveno, který trenér se bude věnovat 

příslušné kategorii, takže se dá s nadsázkou říci, že všichni trénují všechny. Co se 

hráčských úspěchů týče, trenérský tým je poměrně diverzifikovaný, najdeme zde 

trenéry s ligovými zkušenostmi stejně tak, jako trenéry závodním hraním „nepolíbené.“ 

Svěřenci dosahují v mistrovských i individuálních soutěžích průměrných výsledků. 

Celkové hodnocení: 2 

 

Propagace školy 

 

Tato tenisová škola klade na propagaci velký důraz. Má vlastní a poměrně přehledné 

internetové stránky, na kterých se dozvíme vše potřebné. Na druhou stranu jsou zde 

vložené informace mírně zastaralé (například jsou zde uvedeny profily trenérů, kteří zde 

nepůsobí, nejsou zde uvedeny všechny lokality působnosti). Škola hojně pořádá dny 

otevřených dveří, ve velkém nákladu distribuuje informační letáky a ve všech lokalitách 

působnosti vylepuje náborové plakáty ve školách a školkách. 

Celkové hodnocení: 1 

 

Další poskytované služby 

 

Tým trenérů pořádá pravidelná soustředění hráčů, organizuje kondiční přípravu, vyplétá 

rakety. Velkým plusem je také účast trenérů na mistrovských zápasech a časté pořádání 

turnajů na klubové i celostátní úrovni. Lze také využít služeb psychologické a taktické 

přípravy či zvýhodněného nákupu tenisového vybavení. Co naopak nefunguje, je 

sparing hráčů, který není organizován a není zde ani motivace hráčů k hraní mezi sebou. 

Celkové hodnocení: 1 
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5.7.2 TK TOLA 

 

Zázemí a dopravní dostupnost 

 

Tenisová škola TK TOLA působí v celkem třech lokalitách – v Radonicích, Jirnech a 

Klánovicích. V Radonicích má tato škola pronajaty dva kurty, které jsou umístěny 

v pevné hale s umělým povrchem. Nesporná výhoda je spatřována v celoročním 

provozu haly a možností hrát zde za každého počasí. Umělý povrch v hale je již mírně 

opotřebovaný a v dohledné době bude potřeba vyměnit, navíc tloušťka umělého 

povrchu, který je položen na betonu je pouze několik milimetrů a není tak šetrný ke 

kloubům, jako například antuka. V tenisové hale nechybí recepce s tenisovým 

obchůdkem a občerstvením, pánské a dámské šatny a sauna. Kurty v Jirnech patří do 

areálu fotbalového klubu Jirny, jsou zde k dispozici 2 antukové a jeden travnatý dvorec. 

Klánovický areál byl tím prvním, ve kterém tato tenisová škola začala realizovat svou 

činnost. Jedná se o areál s umělým osvětlením, který zahrnuje čtyři antukové dvorce a 

jeden mini-kurt. Součástí areálu jsou také šatny a klubová restaurace. Antukový povrch 

je kvalitní a je o něj dobře postaráno správcem areálu. 

 

Hlavním tréninkovým centrem TK TOLA jsou Klánovice. Autem se z centra města do 

areálu můžete dostat za 29 minut. Pokud se rozhodnete využít městské hromadné 

dopravy, budete potřebovat 57 minut. 

Celkové hodnocení: 2 

 

Mystery shopping 

 

Prvním překvapením pro mne bylo již samotné objednání na hodinu, kdy se mě 

operátorka doslova dotázala, zdali si přeji absolvovat hodinu s šéftrenérem nebo 

„horším“ trenérem. Zvolil jsem tedy šéftrenéra Ondřeje, který mi sám zatelefonoval 

ohledně časových možností a mých představ a potřeb v tréninku. Co se samotného 

tréninku týče, byl jsem velice mile potěšen přípravou a komunikací ze strany trenéra. 

Vše probíhalo na velmi profesionální úrovni, trenér měl nachystány všechny nezbytné 

pomůcky a jako jediný ze všech mne nenechal hrát bez rozcvičení. Cvičení byla velice 

vhodně zvolena, navíc na konci hodiny jsme nehráli pouze klasickou hru na body, ale 
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trenér aplikoval i modifikované cvičení v tom smyslu, že pokud jeden z nás ukončil 

výměnu forhendem, počítal se tento úder za dva body. Celkově hodnotím lekci velmi 

kladně, na trenérovi bylo vidět, že má s trénováním a hraním tenisu (I. liga) letité 

zkušenosti, ale nechybělo mu nadšení, zápal a elán. 

Celkové hodnocení: 1 

 

Personální struktura  

 

Trenérský tým TK TOLA čítá celkem 9 trenérů. Na vrcholu stojí 2 šéftrenéři Ondřej 

Tomíška a Filip Laža, kteří jsou držiteli II. trenérské třídy. Oba mají za sebou bohatou 

hráčskou ligovou kariéru. Pod nimi je dalších 7 trenérů, kteří aktivně hrají tenis na 

výkonnostní úrovni. Mírným nedostatkem tohoto trenérského souboru je absence 

nejvyššího tenisového vzdělání – I. třídy. Na druhou stranu svěřenci této tenisové školy 

dosahují velmi kvalitních výsledků v týmových i individuálních soutěžích. 

Celkové hodnocení: 1 

 

Propagace školy 

 

Tato tenisová škola disponuje vlastními internetovými stránkami. Chybí mi zde přímý 

odkaz na jednotlivé lokality, ve kterých tenisová škola působí a detailnější informace o 

těchto areálech. Naopak v areálech jsou k dispozici informační letáky a kontakty na 

představitele TK TOLA. Nevýhodou je, že se na stránkách nikde nedovíme o dnech 

otevřených dveří. Jiné formy propagace tenisová škola nevyužívá. 

Celkové hodnocení: 2 

 

Další poskytované služby 

 

Tato tenisová škola velmi dbá o klubový život jejich svěřenců. Trenéři je doprovází na 

mistrovská utkání, organizují celou řadu turnajů (celostátní i klubové úrovně), 

soustředění a kempů. Velmi dobře fungují sparingové hodiny hráčů. Je zde také 

možnost využít zvýhodněného nákupu tenisového vybavení, psychologického 

poradenství či video rozborů. 

Celkové hodnocení: 1 
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5.7.3 Sokol Vysočany 

 

Zázemí a dopravní dostupnost 

 

Tenisová škola působí ve sportovním areálu Sokol Vysočany, který disponuje 6 

antukovými dvorci s kvalitním povrchem a umělými lajnami, atletickou dráhou, 

zrekonstruovanou klubovnou a šatnami. Areál je poměrně rozlehlý a působí starším, 

nicméně udržovaným dojmem. Do areálu patří také příjemná restaurace Sokolovna. 

Mírně problematické je parkování před areálem, který se nachází poblíž stanice metra 

Vysočanská. Nejsou zde žádná vyhrazená místa stání pro návštěvníky areálu, kdy 

zejména večer bývá problém nalézt parkovací místo. Příjezdová doba na sportoviště 

z centra města je 15 minut. Metrem se sem dostanete dokonce za pouhých 12 minut.  

Celkové hodnocení: 2 

 

Mystery shopping 

 

Hodnocení tréninkové hodiny pod vedením Aleše Vejšického bude v tomto případě 

zkresleno již prvotním dojmem z objednání se na hodinu a samotnou atmosférou při 

jejím úvodu. Úvodní telefonát neproběhl zcela podle mých představ o profesionálním 

vystupování, zkrátka již po telefonu jsme si mírně řečeno nesedli. Neviděl jsem ani 

náznak zájmu o potenciálního klienta a na hodinu jsem se musel doslova vnutit. Při 

úvodu hodiny mi bylo oznámeno, že pokud neplánuji docházet na tréninky dlouhodobě, 

nemá vůbec smysl s nimi začínat. Snažil jsem se vysvětlit, že jsem výkonnostní hráč a 

potřeboval bych se zaměřit na vylepšení konkrétního úderu. Dle trenérova pohledu 

nemělo význam s tímto začínat, aniž by mé herní schopnosti poznal komplexně. 

Tomuto přístupu lze samozřejmě porozumět, ale zastávám absolutně jiné zásady 

ohledně získávání klienta a budování vztahu s ním. V průběhu celé hodiny tak místo 

vyměňování úderů šlo spíše o vyměňování názorů mezi dvěma osobnostmi s absolutně 

odlišným pohledem na věc. Své hodnocení zakončím citací Aleše Vejšického: „nejsme 

komerce, nepotřebujeme nikoho získávat, lidé k nám chodí sami.“ Přesně v duchu 

tohoto výroku jsem se po celou hodinu cítil.  

Celkové hodnocení: 4 
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Personální struktura  

 

Hlavou trenérského uskupení v Sokolu Vysočany je Aleš Vejšický, držitel nejen 

trenérské, ale i rozhodcovské licence ČTS. Do trenérské ekipy, která čítá celkem 6 

členů, patří bývalí úspěšní hráči na státní, ale i mezinárodní úrovni.  Důkazem úspěšné 

práce těchto trenérů jsou velké úspěchy hráčů TSM Sokol Vysočany na celostátní 

úrovni, kdy v kategorii mladších, starších žáků i dorostenců je zástupce tohoto klubu 

umístěn v celostátním žebříčku v nejlepší stovce. 

Celkové hodnocení: 1   

 

Propagace školy 

 

Propagace tenisové školy je prakticky nulová. Dle slov hlavního trenéra školy pana 

Aleše Vejšického škola propagaci nepotřebuje, neboť jejím cílem není orientace na 

komerční trénování, namísto toho se věnuje trénování závodních hráčů. Škola nemá 

vlastní internetové stránky, na stránkách tenisového klubu je o tenisové škole napsáno 

několik málo řádků. Škola pořádá dvakrát ročně nábory dětí. 

Celkové hodnocení: 4 

 

Další poskytované služby 

 

Hlavní orientace tenisové školy je na výkonnostní tenis, hráčům proto klub vytváří 

nejlepší podmínky k hraní pomocí organizace turnajů v zimních i letních měsících, 

fungují zde také sparingové hodiny, škola velmi dobře vychází s rodiči a motivuje je 

k tomu, aby hráči chodili hrát mezi sebou i mimo tréninkové hodiny. Samozřejmostí je 

organizace herních soustředění, tenisové poradenství od vyplétání raket přes nákup 

vybavení až po video rozbory.  

Celkové hodnocení: 1 
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5.7.4 Česká tenisová škola Vyoral 

 

Zázemí a dopravní dostupnost 

 

Tato tenisová škola realizuje svou činnost v několika městech po celé ČR. Ve 

zkoumaném městě - Praze má pobočku v Hloubětíně. Konkrétně tato škola využívá 2 

dvorců, na kterých je položen povrch umělá antuka. Nevýhodou tohoto podkladu 

(pokud je používán celoročně) je zejména po deštích jeho kluzkost. Kurt špatně schne a 

ničí tenisové míčky. Kurty se nacházejí v těsné blízkosti krytého plaveckého bazénu a 

klienti školy tak mohou využívat speciálních cen na užívání tohoto sportoviště. V areálu 

je tréninková zeď pro děti a malá klubovna se sociálním zázemím. Škola nemá 

k dispozici privátní parkoviště ani restauraci.  

 

Na tenisové kurty v Hloubětíně se dopravíte z centra poměrně pohodlně metrem B za 16 

minut, pokud preferujete dopravu osobním automobilem, potom cesta potrvá asi 19 

minut. 

Celkové hodnocení: 3 

 

Mystery shopping 

 

Při telefonickém rozhovoru přímo s mou budoucí trenérkou Sandrou jsem byl dotázán 

na svou herní úroveň. Po klasické odpovědi „středně pokročilý“ již domlouváme den a 

čas tréninku. Trenérka tudíž nemohla být připravena na můj požadavek, a sice trénink 

přesnosti a razance forhendu. Po rozehrávce si trenérka běží pro pomůcky (terče) a 

navrhuje cvičení, která vhodně kombinuje a obměňuje. Sandra je po celou dobu velmi 

aktivní, milá a komunikativní, tenisově velmi zdatná. Drobnou výhradu bych měl ke 

kvalitě balónků a kurtu, jinak byla hodina velmi dobře zorganizována 

Celkové hodnocení: 1  

 

Personální struktura  

 

Chod tenisové školy personálně zabezpečují 4 trenéři. Dva z nich jsou držiteli II. 

trenérské třídy, zbylé dvě dívky mají trenérské vzdělání III. stupně, ale na rozdíl od 

svých trenérsky vzdělanějších kolegů se mohou chlubit ligovými zkušenostmi. Tato 
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tenisová škola nenominovala žádné družstvo do týmových soutěží Českého tenisového 

svazu. 

Celkové hodnocení: 3 

 

Propagace školy 

 

Tenisová škola má vlastní internetové stránky, které však působí chaoticky a 

neudržovaně. Mnohé odkazy nefungují nebo nejsou aktuální. Nejzásadnější položka 

„kurty, hala, ceník“ je neaktuální a prakticky nic se z ní nedozvíte. Škola pravidelně 

vytváří informační letáky k příležitosti náborů, soustředění či letních kempů a hojně je 

distribuuje.  

Celkové hodnocení: 2 

 

Další poskytované služby 

  

Tenisová škola se orientuje zejména na rekreační tenis, pořádá proto celou řadu 

klubových turnajů, nabízí svým svěřencům víkendové pobyty a tenisová soustředění 

v různých českých, ale také evropských městech. V pravidelných intervalech škola 

pořádá dny otevřených dveří. Další výhodou je zajištění sníženého vstupného do 

plaveckého bazénu. 

Celkové hodnocení: 2 

 

5.7.5 TŠ Lucie Hradecké 

 

Zázemí a dopravní dostupnost 

 

Tým trenérů tenisové školy, která nese jméno jedné z předních tenistek v ČR, má pro 

své klienty k dispozici celkem 8 tréninkových lokalit. Jakousi „vlajkovou lodí“ TŠ 

Lucie Hradecké je areál v Jahodnici. Jedná se o v tomto roce nově zrekonstruovaný 

areál se čtyřmi perfektně upravenými dvorci. Sociální zařízení je v areálu, nicméně 

drobným nedostatkem je absence klubovny s restaurací, je zde však potenciál pro její 

vznik. Dosud nezodpovězenou otázkou také zůstává, jestli bude areál v provozu i 

v zimní sezóně. 
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Časová náročnost dopravy do areálu je 23 minut automobilem, hromadnou dopravou 

trvá spojení 30 minut. 

Celkové hodnocení: 2 

 

Mystery shopping 

 

Na trénink jsem se objednal přímo k Vladimíru Šmejkalovi, kterého jsem, na rozdíl od 

jeho kolegů působících v Jahodnici osobně neznal. Objednání a domluva proběhly 

bezproblémově. Celá hodina mi připomínala spíše sparing než tréninkovou jednotku. 

Trenér na dvorci nepůsobil vůdčím dojmem. Používal dobré pomůcky, návrhy cvičení 

nebyly špatné, ale trenér je nedokázal prodat a přesvědčit o jejich smyslu.  

Celkové hodnocení: 3 

 

Personální struktura  

 

Trenérská skupina čítá celkem 11 osob, přičemž 5 lektorů se může pyšnit trenérskou 

kvalifikací II. stupně, zbylých 6 trenérů disponuje vzděláním III. třídy. Herní výsledky 

trenérů jsou průměrné, jejich žáci však dosahují zejména v kategoriích mladších a 

starších žáků slibných výsledků. 

Celkové hodnocení: 2 

 

Propagace školy 

 

Škola má kvalitně vytvořené webové stránky, které jsou přehledné, nechybí na nich 

profily jednotlivých trenérů a představení sportovišť, na kterých je realizována výuka. 

Tenisová škola dobře komunikuje své spojení s Lucií Hradeckou, s jejíž pomocí pořádá 

například tenisové nábory, dny otevřených dveří turnaje či soustředění.  

Celkové hodnocení: 1 

 

Další poskytované služby 

 

Tenisová škola Lucie Hradecké pořádá četná soustředění pro hráče. Stará se o kvalitu 

jejich vybavení pravidelným vyplétáním a nabídkou zvýhodněného nákupu zboží firmy 

Babolat. Dny otevřených dveří jsou rovněž aktivitou, na kterou se tato škola několikrát 
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v roce zaměřuje. Velmi zajímavé možnosti pro děti znamenají různá setkání, ať už na 

dvorci či mimo něj s hlavní tváří tenisové školy – elitní tenistkou Lucií Hradeckou. 

Celkové Hodnocení: 1 

 

5.7.6 TŚ Melicharová 

 

Zázemí a dopravní dostupnost 

 

O tenisové škole Mirky Melicherové by se dalo stručně říci, že má sídlo všude a nikde. 

Již po zobrazení jejích internetových stránek vám proběhne hlavou, že se jedná o 

trenéra „žoldáka.“ Mirka je schopna za Vámi dojet prakticky po celé Praze, do 

jakéhokoli areálu, kde si jako kterýkoli jiný hráč pronajme dvorec. Neumím si tedy 

představit, že by v takovémto množství areálů dokázala budovat vztahy se zákazníky, 

natož se samotnými provozovateli sportovišť. I přes rozmanitou paletu sportovišť, kde 

Mirka trénovaní nabízí, se dá za její „domovskou“ lokalitu považovat Praha 9, 

konkrétně kurty na Xaverově. Zde se vyskytuje nejčastěji a tady se odehrála i naše 

tréninková jednotka. Tenisové kurty se nachází v Horních Počernicích ve 

fotbalovém areálu, který dříve patřil klubu SC Xaverov. Nyní se jedná o tréninkové 

středisko SK Slavie Praha. Dva tenisové kurty s povrchem umělá antuka jsou umístěny 

v bezprostřední blízkosti tréninkového fotbalového hřiště a hned vedle restaurace se 

zahrádkou. Jak z fotbalového hřiště, tak ze zahrádky restauračního zařízení si během 

jedné tenisové lekce můžete do slovníku zařadit mnoho „peprných výrazů.“ Na druhou 

stranu je nutné zmínit, že kvalita povrchu dvorců je v posledních letech lepší a je vidět, 

že o kurty je dobře pečováno. V zimním období je hráčům k dispozici nafukovací hala. 

Nevýhodou je umístění sociálního zázemí v šatnách, které přiléhají a jsou prvotně 

zaměřeny pro potřeby fotbalistů. 

 

Do areálu se zájemce dostane MHD za 27 minut, pokud pojede automobilem, je potřeba 

vyhradit si minimálně 25 minut. 

Celkové hodnocení: 3 
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Mystery shopping 

 

Telefonická domluva na trénink s Mirkou proběhla dle standartního scénáře, kdy se mne 

Mirka zeptala na mé dosavadní zkušenosti s tenisem. Po klasické odpovědi „středně 

pokročilý“ jsme se domluvili na lokalitě a termínu. Před kurtem na mne čeká milá, 

kamarádsky působící paní, která ne mne ovšem nepůsobí jako sportovec. Na první 

pohled je zřejmé, že do výměn se při této hodině nedostaneme. Cvičení na agresivní 

forhend jsou zvolena zcela správně, korekce chyb i techniky má také smysl. Ovšem 

cvičení jsou statická, nedochází k výměnám, vše je nahráváno z koše, míče jsou navíc 

poměrně dost ohrané. Zkoušíme hrát výměny, ale je to téměř nemožné. Absolutně 

nechci snižovat úderové schopnosti trenérky (právě naopak), problém je však v pohybu, 

jakmile letí míč dva metry od trenérky, výměna končí. Shrnuto a podtrženo: cvičení 

zajímavá, komunikace dobrá, ale za cenu tréninkové jednotky se jistě najdou i 

kvalitnější trenéři. 

Celkové hodnocení: 3 

 

Personální struktura  

 

Tenisová škola je vedena Mirkou Melicherovou, trenérkou I. třídy, bývalou úspěšnou 

hráčkou s mezinárodními tenisovými zkušenostmi. Jak mi sama potvrdila, celou školu 

však spravuje prakticky sama, jen v dobách nemoci či větší poptávky (soustředění), 

využívá pomoci spřátelených trenérů. I přes vynikající trenérský a hráčský životopis 

nemá Mirka v současné době jediného úspěšného svěřence umístěného na celostátním 

žebříčku a orientuje se hlavně na komerční trénování. 

Celkové hodnocení: 4 

 

Propagace školy  

  

Mirka propaguje svou školu velmi aktivně. Roznáší letáky do škol a školek, má profil 

na sociální síti Facebook, nabízí různá zvýhodnění přes slevové portály, spravuje vlastní 

internetové stránky. Výše zmíněné však působí jaksi nedotaženým dojmem. Internetové 

stránky jsou nepřehledné, roznos letáků je vzhledem k roztříštěnosti lokalit a absence 

domovských kurtů bez jasného zacílení a tedy neefektivní. Nabídka zvýhodněných 

vstupů skrze slevové portály je vhodný spíše pro „rozjezd“ trenérské aktivity. Neustále 
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opakovaní takovýchto nabídek působí dle mého názoru na klienta spíše nedůvěryhodně 

vzhledem ke kvalitě tenisové školy. Navíc takováto forma slev není férová vůči 

stávajícím zákazníkům a do jisté míry může působit kontraproduktivně vzhledem 

k jejich loajalitě. 

Celkové hodnocení: 2 

 

Další poskytované služby 

 

Mimo hojné nabídky tenisových soustředění, víkendů a vyplétání raket nenabízí Mirka 

pro děti nic nadstandartního. Avizuje možnost zakoupení tenisových raket různých 

značek skrze její školu, z toho je však patrné, že Mirka nemá smlouvu s žádnou firmou 

tenisového vybavení a zprostředkovaný nákup nebude pro rodiče cenově výhodnější 

(pomineme-li pomoc při výběru rakety). 

Celkové hodnocení: 3 

 

5.7.7 TŠ Satalice 

 

Zázemí a dopravní dostupnost 

 

Sportovní areál SK Satalice disponuje fotbalovým hřištěm, dvěma kurty na beach 

volejbal, osmi antukovými tenisovými dvorci a jedním kurtem s umělým povrchem. 

Dvorce jsou vybaveny umělými lajnami a jsou ve výborném stavu. K areálu přiléhá 

budova s šatnami zvlášť pro fotbalisty, tenisty i volejbalisty. Recepce, sociální zařízení i 

klubovna jsou samozřejmostí. V horním patře budovy je velmi pěkná restaurace. 

 

Do areálu se lze dostat městskou hromadnou dopravou za 30 minut, automobilem 

potom pojedete 21 minut. 

Celkové hodnocení: 1 

 

Mystery shopping 

 

Tento mystery shopping jsem začal netradičně telefonátem na recepci sportovního 

klubu Satalice. Po konzultaci s milou recepční dostávám doporučení na jednoho 

z trenérského dua Milanů. Prvně doporučovaný Milan Bíško neměl v mnou 
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požadovaném termínu čas, domlouváme se tedy s Milanem Písaříkem. První dojem při 

osobním setkání není podobně jako u TSM Sokol Vysočany nejlepší. Trenér působí 

introvertně, až podivně, pokus o konverzaci je neúspěšný. Domlouváme se na struktuře 

tréninku. Dojmy z něj jsou spíše negativní, jedná se o klasická cvičení – hrajeme údery 

po lajně, křížem, občas dostávám pokyn k ukončení míče. Absolutně zde chybí invence, 

zápal, požitek ze hry, zkrátka rutinní záležitost, minimální snaha o zapůsobení a udržení 

si klienta.  

Celkové hodnocení: 3 

 

Personální struktura  

 

Satalická tenisová škola je reprezentována celkem čtyřmi trenéry. Jeden je držitelem 

kvalifikace II. třídy, zbylí tři trenéři disponují kvalifikací III. třídy. Herní výsledky 

trenérů jsou spíše podprůměrné, na druhou stranu výsledky svěřenců jsou o poznání 

lepší. 

Celkové hodnocení: 3 

 

Propagace školy 

 

Tenisová škola využívá tradičních propagačních materiálů, jako jsou informační a 

náborové letáky, zmínky o škole najdeme rovněž na několika tenisových portálech. 

Tenisová škola ovšem nemá vlastní internetové stránky a na webu sportovního areálu 

Satalice jsou o tenisové škole pouze kusé informace. Nelze se zde nic dozvědět o 

ceníku, výsledcích ani personálním složení tenisové školy. 

Celkové hodnocení: 3 

 

Další poskytované služby 

 

Tenisová škola organizuje několikrát za rok tenisová soustředění, letní kempy, podílí se 

na organizaci turnajů na klubové a celostátní úrovni. Trenéři tradičně participují na 

mistrovských utkáních žáků. Klub zprostředkovává hráčům výhodnější nákup 

tenisového vybavení a vyplétá dětem tenisové rakety. Hráči tenisové školy mají 

možnost využít ostatních sportovišť za zvýhodněnou cenu 

Celkové hodnocení: 1 
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5.7.8 Výsledné zhodnocení 

 

Tabulka 9: Výsledné srovnání- přehled 

Kritéria hodnocení Váha 
hodnocení (1až 5) 

TOPTA  TOLA Vysoč Vyoral TŠ LH Melich Satal 

zázemí a dopr. dostupnost 0,2 3 2 2 3 2 3 1 

cenová strategie 0,2 3 1 1 1 2 4 2 

mystery shopiing 0,2 2 1 4 1 3 3 3 

personální struktura 0,2 2 1 1 3 2 4 3 

propagace 0,1 1 2 4 2 1 2 3 

další poskytované služby 0,1 1 1 1 2 1 3 1 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

Tabulka 10: Výsledné zhodnocení 

Kritéria hodnocení 
Výsledky jednotlivých škol 

TOPTA  TOLA Vysoč Vyoral TŠ LH Melich Satal 

zázemí a dopr. dostupnost 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,2 

cenová strategie 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,4 

mystery shopiing 0,4 0,2 0,8 0,2 0,6 0,6 0,6 

personální struktura 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4 0,8 0,6 

propagace 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 

další poskytované služby 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 

Součet bodů 2,2 1,3 2,1 2 2 3,3 2,2 

Výsledné pořadí 5. - 6. 1. 4. 2. - 3. 2. - 3. 7. 5. - 6. 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

Z výsledků závěrečného zhodnocení je zřejmé, že největším konkurentem TŠ Horní 

Počernice bude především TK TOLA, TŠ Lucie Hradecké a Česká tenisová škola 

Vyoral. Zejména prvně jmenovaná škola dopadla téměř ve všech sledovaných 

ukazatelích na výbornou, jedná se o profesionální uskupení, které má komplexně 

zvládnutou trenérskou problematiku a dosahuje výborných výsledků. Tenisové školy, 

které se umístily na druhém až třetím místě, již nedosahovaly tak vynikajících výsledků, 

ale stále je potřeba je brát jako vážné konkurenty. Z povahy zaměření TŠ Sokol 

Vysočany, která se koncentruje zejména na výkonnostní hráče tuto školu nelze brát jako 

konkurenci. Uskupení, která se umístila na 5. - 6. místě by se dala velice jednoduše 

podcenit, avšak z výsledků analýzy je patrné, že i jejich služby drží poměrně vysoký 

standart kvality.  
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Naopak poslední umístěný, jak plyne z výsledků, nebudí obavy. Nejen díky naprosté 

nesoudnosti při stanovování cen oproti kvalitě služeb se snad nedá ani za konkurenta 

považovat.  

 

5.8 Analýza SWOT 

 

Výsledky z výše uvedených analýz budou implementovány do komplexní analýzy 

SWOT, stejně tak, jako interview s metodičkou ČTS Janou Strniskovou a dotazník 

provedený na uchazečích o II. třídu trenérství v oblasti tenisu. 

 

Tabulka 11: SWOT analýza 

 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

Uvedená analýza SWOT vznikla komplexním sjednocením tabulek 12 – 17, které 

zahrnují jak vnitřní analýzu – tedy analýzu silných a slabých stránek, tak i vnější 

analýzu – analýzu příležitostí a hrozeb. Nejprve bylo nutné identifikovat silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby a vysvětlit, proč je považujeme na za zásadní. Následně 

jsme provedli zhodnocení jednotlivých faktorů, jejich důležitost a významnost, kdy se 

na přisuzování váhy jednotlivým kritériím podílelo celkem 5 osob, výlučně členů 

budoucí TŠ Horní Počernice. Jednotlivá kritéria byla také hodnocena číselně, kdy škála 

byla stanovena tak, že 1 představovala nejvyšší důležitost, 5 potom nejnižší. Výsledky 

silné stránky slabé stránky

stabilní portfolio klientů s potenciálem růstu

nezkušenost šéftrenéra s touto pozicí a jeho 

nízký věk

rozumná cenová politika

neexistence dlouhodobého a střednědobého 

finančního plánu

nízké vstupní náklady absence umělého osvětlení dvorců

kvalitní zázemí a sportoviště TJ Sokol HP časté střídání nájemců restaurace

příležitosti hrozby

expanze TŠ do jiných lokalit velká konkurence v odvětví

dohoda produktové spolupráce se 

sportovním partnerem zvýšená poptávka po substitutech

vybudování dobrých vztahů s vedením MČ závislost na klimatických podmínkách

zvyšující se životní úroveň v souvislosti s 

pozvolným ukončením ekonomické krize neukončení či prohloubení ekonomické krize

specializace na výuku pro seniory

SWOT analýza
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všech členů týmu se sečetly, zprůměrovaly a na jejich základě bylo určeno pořadí 

jednotlivých faktorů. Obdobně probíhal hodnotící proces i v případě příležitostí a 

hrozeb, pouze zde byl proces rozšířen o kritérium pravděpodobnosti vzniku příležitosti 

či hrozby. 

 

Tabulka 12: Identifikace silných a slabých stránek 

 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

a. neexistence dlouhodobého a střednědobého 

finančního plánu

b. absence umělého osvětlení dvorců

Kurty nemají umělé osvětlení pro hraní za tmy. 

Zejména na začátku a konci letní sozóny, kde se 

stmívá brzy představují neodtrénované hodiny 

potenciální ztrátu.

c. časté střídání nájemců restaurace

Vkusně vybavená klubová restaurace s příjemným 

přostředím nemá stálého provozovatele. Nájmci se 

tam střídají velmi často, vydrží v horizontu týdnů, 

maximálně měsíců. Potenciální klient si tak není 

jistý, zda-li dostane stejnou službu i za týden.

d. Nezkušenost šéftrenéra s touto pozicí a jeho 

nízký věk

Šéftrenér TŠ doposud nepůsobil na takové pozici, 

byl vždy řadovým trenérem. Navíc je v poměrně 

nízkém věku, což může působit na rodiče či klienty 

negativně.

Trenéři TŠ Horní Počernice se rozhodli 

nezpracovávat dlouhodobý a střednědobý finanční 

plán, což může přinést zkreslení do příštích let.

Slabé stránky

Silné stránky Proč?

Proč?

c. kvalitní zázemí a sportoviště TJ Sokol Horní 

Počernice

Zázemí tenisového oddílu TJ Sokol Horní Počernice 

poskytuje svým klientům veliký komfort. 

Samozřejmostí je celoroční provoz areálu a kvalitní 

nejen tenisové vybavení a profesionální údržbu.

d. rozumná cenová politika

Cílem tenisové školy není pouze naučit klienty 

tenisovým dovednostem, ale přivést je k lásce ke 

sportu a zdravému životnímu stylu obecně a 

prostřednictvím sparingových zápasů podporovat 

spolupráci, ale také soutěživost hráčů. Výše 

zmíněného chtějí trenéři dosáhnout na základě 

cenové politiky, která je nastavena jako nejnižší v 

porovnání se zkoumanými konkurenčními školami.

oblast: Založení tenisové školy v Praze

a. nízké vstupní náklady 

Veškeré náklady budou hrazeny šéftrenérem z 

vlastních zdrojů.

b. stabilní portfolio klientů s potenciálem růstu

V současnosti mají trenéři, kteří budou působit v TŠ 

Horní Počernice dohromady téměř 30 svěřenců. TŠ 

Horní Počernice bude navíc poskytnuta exkluzivita 

na dvorcích TJ. Lze vyslovit předpoklad, že mnohé 

děti z konkurenčních škol se začlení do počernické 

TŠ,
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Tabulka 13: Identifikace příležitostí a hrozeb 

 
Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

Tabulka 14: Zhodnocení výkonnosti jednotlivých faktorů 

 
Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

oblast: Založení tenisové školy v Praze

Příležitosti Proč?

a. vybudování dobrých vztahů s vedením městské části

po novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách jsou příjmy z hazardu 

přerozdělovány na veřejně prospěšné účely přímo 

obcí.

b. expance TŠ do jiných lokalit

při zvýšeném počtu zákazníků musí nutně dojít ke 

zvýšenému počtu kapacit. Zde je příležitost pro TŠ při 

rozšíření personální základny k expanci do okolních 

obcí (Radonice, Černý most atd)

ukončení ekonomické krize by mohlo mít za následek 

větší investice spotřebitelů do služeb a produktů, 

které si předtím nemohli nebo nechtěli dovolit. Zde je 

příležitost pro tenisovou školu pro zisk nových klientů

c. dohoda produktové spolupráce se sportovním 

partnerem (babolat, head atd.)

Nalezení sportovního produktového partnera na 

barterové bázi - za poskytnutí pomůcek a ošacení pro 

trenéry, reklama a exkluzivita pro partnera

d. specializace na výuku pro seniory

tenis je sportem, který se dá hrát prakticky v každém 

věku. Senioři v Praze často mají čas i finanční 

prostředky, ale fyzická aktivita jim chybí

e. zvyšující se životní úroveň v souvislosti s pozvolným 

ukončením ekonomické krize

Hrozby Proč?

a. závislost na klimatických podmínkách (déšť)

letní sezóna se odehrává na venkovních dvorcích, 

hodiny, které proprší musí být nahrazeny v měsíci 

září. Hrozbou je trvale deštivé počasí a v tomto 

důsledku navracení kurzovného

d. velká konkurence v odvětví

V dojezdové vzdálenosti 15 minut od tenisového 

areálu TJ Sokol Horní Počernice působí celkem 7 

tenisových škol

b. zvýšená poptávka po substitutech 

c. neukončení či prohloubení ekonomické krize

tenis jako drahý sport může být nahrazován buďto 

levnějšími nebo aktuálně populárnějšími sporty jako je 

florbal či golf

pokud by nedošlo k ukončení nebo ještě hůře, došlo 

by k prohloubení dluhové krize, tenisová škola by 

mohla ztratit část klientů

velmi silná 

stránka

silná 

stránka standard

slabá 

stránka

velmi slabá 

stránka

x

x

x

x

x

x

x

x

"umělé osvětlení"

"nájemci restaurace"

faktor

"finanční plán"

"nezkušenost šéftrenéra"

výkonnost

"vstupní náklady"

"klienti"

"zázemí"

"cenová politika"
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Tabulka 15: Vyhodnocení důležitosti jednotlivých priorit 

 
Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

Tabulka 16: Vyjádření atraktivity a pravděpodobnosti výskytu příležitosti/hrozby 

Slovní vyjádření atraktivity 
dopadu příležitostí/hrozby Počet bodů 

Pravděpodobnost výskytu 
příležitosti/hrozby 

Počet 
procent 

Zásadně významná 1 hraničící s jistotou 100 

Velmi významná 2 vysoce pravděpodobná 80 

Významná 3 běžně možná 60 

Málo významná 4 výjimečně možná 40 

Zásadně významná 5 téměř nemožná 20 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faktor

Důležitost = priorita (5 stupňová škála, přčemž 1 = 

nejvyšší důležitost, 5 = nejnižší důležitost)

průměr priority pořadí

silná stránka

"vstupní náklady" 2 3.

"klienti" 1,4 1.

"zázemí" 2,4 4.

počet hodnotitelů priorit: 5

"cenová politika" 1,8 2.

slabá stránka

"finanční plán" 2,2 2.

"umělé osvětlení" 2,6 3.

"nájemci restaurace"

"nezkušenost šéftrenéra" 1,8

3,2 4.

1.
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Tabulka 17: Vyhodnocení významnosti a pravděpodobnosti priorit 

faktor 

Důležitost = priorita (5 stupňová škála, přičemž 1/100% = 
nejvyšší významnost/pravděpodobnost, 5/20% = nejnižší 

významnost/pravděpodobnost) 

průměr priority 
pravděpodobnost vzniku (0-

100%) 

příležitost 

"vztahy s MČ" 2,8 50% 

"expanze TŠ" 1,4 75% 

"produktové 
partnerství" 2 90% 

"Výuka pro seniory" 3,4 35% 

"ukončení krize" 3,2 60% 

  hrozba 

"klimatické podmínky" 2,4 50% 

"substituty" 1,6 70% 

"Ekonomická krize" 3 30% 

"konkurence" 1,2 90% 

počet hodnotitelů priorit: 5 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

5.9 Finanční plán 

 

Finanční plán je jedním ze základních stavebních kamenů každého projektu. Nejinak 

tomu bude i v případě založení tenisové školy. Nespornou výhodou je, že veškeré 

náklady spojené se vznikem TŠ Horní Počernice je schopen krýt zřizovatel z vlastních 

zdrojů, nebude tedy nutné sahat k půjčce. Fixní a variabilní náklady budou tvořeny 

zejména z pronájmu dvorců, plateb trenérů a nákladů na propagaci školy. Příjmy budou 

tvořeny z prodeje kurzovného a permanentek.  

 

5.9.1 Rozpočet pro založení TŠ Horní Počernice 

 

Pro založení TŠ Horní Počernice bude zapotřebí celkem 45 390 Kč, dalších 36 000 Kč 

bude vynaloženo za finanční poradenství. Všechny tyto finanční zdroje budou hrazeny 

výlučně z úspor. Prvotní náklady jsou nízké zejména proto, že z titulu rozsahu 

podnikání není třeba investic do nákupu cvičebních strojů a pomůcek popřípadě 

rekonstrukce areálu.  
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Administrativní náklady na založení společnosti  

 

Náklady spojené se založením podniku budou prakticky nulové, a to z důvodu, že jsem 

trenérem II. třídy a již vlastním živnostenské oprávnění, které potřebuji k poskytování 

tělovýchovných služeb.  

 

Náklady na účetní poradenství 

 

Účetní poradenství, zahrnující vyúčtování výplat trenérů (zaměstnaných na dohodu o 

provedení práce), odvod sociálního a zdravotního pojištění, daní z příjmů a dalších tax 

bude tenisové škole poskytovat rodinná přítelkyně za poplatek 3000 Kč měsíčně. 

 

Počáteční Investice do podnikání – propagace 

 

Jak je patrné z tabulky 6 v kapitole 5.3.5, celkové náklady na propagaci činí 34 390 Kč. 

 

Investice do materiálu – tenisové míčky, výplety a další pomůcky 

 

Již v předchozích kapitolách bylo zmiňováno, že tenisová škola bude usilovat o 

partnerství s renomovanou firmou vyrábějící tenisové vybavení. Jednalo by se o 

partnerství na základě barteru, kdy by sportovní partner dodával tenisové škole 

vybavení (tenisové míče, výplety a jiné pomůcky) v předem smluvené hodnotě. 

Tenisová škola by naopak zajistila exkluzivitu v prodeji tenisového vybavení od 

partnera svým klientům. V případě TŠ Horní Počernice existuje významný předpoklad, 

že takovéto partnerství konkrétně ve výši 20 000 Kč pro tenisovou školu vznikne 

s firmou Babolat, která je partnerem TJ Sokol Horní Počernice a má zájem na 

spolupráci s tenisovou školou. Jelikož smlouva v současné chvíli není podepsána, 

budeme s náklady na vybavení v rozpočtu počítat, v případě, že by ke spolupráci 

s firmou Babolat došlo, zbylé prostředky budou využity jako rezerva pro další 

eventuální náklady.  
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Tabulka 18: Náklady na trenérské pomůcky 

Vybavení Částka (včetně DPH) 

Tenisové míče  2500 Kč 

Tenisové výplety 6500 Kč 

Obruče, míče, žebříky a jiné pomůcky 2000 Kč 

celkem 11 000 Kč 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

5.9.2 Plánovaný tok peněžních prostředků 

 

Předpokládané tržby budou vypočteny z odhadu poptávky po nabízených službách. Z 

důvodu větší přehlednosti stanovuji při odhadu tržeb, že 70% klientů má zakoupenou 

permanentku na jarní/ zimní sezónu, 20% klientů vlastní permanentku na 10 lekcí a 

10% jsou klienti, kteří si zakupují jednorázové lekce. Předpokladem je, že klienti, kteří 

vlastní sezónní permanentku navštěvují tréninkové hodiny dvakrát týdně a klienti 

disponující permanentkou na 10 lekcí docházejí sportovat jednou týdně.  Uvedené tržby 

jsou založeny na předpokladech zatížení tenisové školy ve třech variantách: 

optimistické, pesimistické a realistické. Dle konzultace s kolegy z trenérského uskupení 

Toptennis academy je předpokladem, že příjmy z ostatních služeb tj. vyplétání raket, 

organizací sparingů, kondiční a psychologické přípravy budou tvořit 5% celkových 

ročních příjmů. Pro výpočet peněžních toků pak budeme operovat s variantou 

realistickou.  

 

V prvním měsíci provozu tenisové školy lze očekávat větší zájem o lekce, avšak 

z důvodu akcí týden tenisu zdarma a první lekce zdarma je možné počítat s nižšími 

příjmy. Naopak v květnu a červnu očekáváme velký nárůst tržeb z důvodu přírůstku 

klientů. Období s nejnižšími tržbami budou letní měsíce červenec a srpen, kdy lze 

předpokládat vůbec nejnižší zájem o tréninky, navíc se bude jednat pouze o poskytování 

lekcí na základě permanentek nebo jednorázových lekcí. V letních měsících jsou 

naopak tržby posíleny o příjmy z pořádání soustředění a příměstských táborů. Září bude 

vyblokováno pro hodiny, které nebylo možné odehrát v jarní sezóně, nicméně klasické 

tréninky nového období budou probíhat i v tomto měsíci, avšak ve sníženém režimu, 

kdy očekáváme zhruba 50 % příjmů. Vzhledem k náborům uvažujeme vůbec největší 
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počet dětí.  Se začátkem října a zimní sezóny předpokládáme snížení tržeb, a to zejména 

z důvodů vyšších nákladů za pronájem haly. V měsících prosinec a únor kvůli 

vánočním a jarním prázdninám (kdy se netrénuje) lze počítat se 75% příjmů oproti 

standartním zimním měsícům. 

 

Tabulka 19: Předpokládaný vývoj počtu klientů v roce 2015/ 2016 

Počet 

klientů 

 

IV. 15 

 

V. 15 

 

VI. 15 

 

VII. 15 

 

VIII. 15 

 

IX. 15 

 

X. 15 

 

XI. 15 

 

XII. 15 

 

I. 16 

 

II. 16 

 

III. 16 

 

optimistická 

 

60 

 

75 

 

75 

 

55 

 

55 

 

85 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

 

realistická 

 

45 

 

60 

 

60 

 

40 

 

40 

 

70 

 

55 

 

55 

 

55 

 

55 

 

55 

 

55 

pesimistická  

30 

 

45 

 

45 

 

25 

 

25 

 

55 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

Průměrná cena za hodinu v jarní sezóně u skupinových lekcí 1 - 4 dětí na dvorci 

vychází při předpokladu rovnoměrného zastoupení dětí v jednotlivých skupinách na  

513 Kč, v zimní sezóně, kdy je pro TŠ stanovena jednotná cena za dvorec 300 Kč/ hod, 

průměrná cena za hodinu činí 663 Kč. Pro tuto skupinu počítáme s frekvencí tréninků 

2x týdně, v ceně je již započítán pronájem dvorce. Při 39 klientech hrajících 2x v týdnu 

bude při rovnoměrném zastoupení jednotlivých kategorií odehráno 8 hodin se skupinou 

po čtyřech dětech, tříčlenné skupiny odtrénují rovněž 8 hodin, stejný počet lekcí je 

zamýšlen i pro dvojice, v poslední řadě je počítáno se šesti jednotlivci. Počet celkově 

odehraných hodin pro kategorii skupinový klient tedy činí 30 lekcí týdně, tedy 120 

hodin měsíčně.  U držitelů permanentek vychází hodina na 460 Kč za hodinu v jarní, 

respektive 610 Kč v zimní sezóně. Jednorázoví klienti utratí za tréninkovou jednotku na 

jaře 550 Kč, v hale potom zaplatí 700 Kč. Pro tuto skupinu počítáme 1 trénink týdně, 

v ceně je započítán pronájem dvorce. Trenéři budou odměňováni částkou 250 Kč/ hod, 

šéftrenér plánuje odehrát 20 hodin týdně, tedy 80 hodin měsíčně. 
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Tabulka 20: Počet lekcí v měsíci 

Měsíc/ Typ 

klienta 

skupinový 

klient/počet lekcí 

Držitel 

permanentky/ 

počet lekcí 

Jednorázový 

klient/počet lekcí 

Celkem 

klientů/lekcí 

Leden 39 klientů/120 lekcí 11/44 lekcí 5/20 lekcí 55/184 

Únor 39 klientů/90 lekcí 11/33 lekcí 5/15 lekcí 55/138 

Březen 39 klientů/120 lekcí 11/44 lekcí 5/20 lekcí 55/184 

Duben 32 klientů/104 lekcí 9/36lekcí 4/16 lekcí 45/156 

Květen 42 klientů/132 lekcí 12/48 lekcí 6/24 lekcí 60/204 

Červen 42 klientů/132 lekcí 12/48 lekcí 6/24 lekcí 60/204 

Červenec 15 (soustředění) 8/32 lekcí 4/16 lekcí 27/48  

Srpen 15 (soustředění) 8/32 lekcí 4/16 lekcí 27/48  

Září 49 klientů/152 lekcí 14/56 lekcí 7/28 lekcí 
70/236 z toho 

118 placených 

Říjen 39 klientů/120 lekcí 11/44 lekcí 5/20 lekcí 55/184 

Listopad  39 klientů/120 lekcí 11/44 lekcí 5/20 lekcí 55/184 

Prosinec 39 klientů/90 lekcí 11/33 lekcí 5/15 lekcí 55/138 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Tabulka 21: Plánované měsíční příjmy za lekce 

Měsíc Příjmy 

(skupinový klient) 

Příjmy Držitel 

permanentky 

Příjmy 

Jednorázový 

klient 

Příjmy 

celkem 

Leden 79 560 Kč 26 840 Kč 14 000 Kč 120 400 Kč 

Únor 59 670 Kč 20 130 Kč 10 500 Kč 90 300 Kč 

Březen 79 560 Kč 26 840 Kč 14 000 Kč 120 400 Kč 

Duben 53 352 Kč 16 560 Kč 8 800 Kč 78 712 Kč 

Květen 67 716 Kč 22 080 Kč 13 200 Kč 102 996 Kč 

Červen 67 716 Kč 22 080 Kč 13 200 Kč 102 996 Kč 

Červenec 150 000 Kč 14 720 Kč 8 800 Kč 173 520 Kč 

Srpen 150 000 Kč 14 720 Kč 8 800 Kč 173 520 Kč 

Září 38 988 Kč 12 880 Kč 7 700 Kč 59 568 Kč 

Říjen 79 560 Kč 26 840 Kč 14 000 Kč 120 400 Kč 

Listopad  79 560 Kč 26 840 Kč 14 000 Kč 120 400 Kč 

Prosinec 59 670 Kč 20 130 Kč 10 500 Kč 90 300 Kč 

Celkem 1 357 112 Kč 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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Tabulka 22: Celkové výdaje za pronájmy dvorců a platbu trenérům 

  

Výdaje 

skupinový 

trénink 

Výdaje Držitel 

permanentky 

Výdaje 

individuální 

lekce 

 Celkové výdaje 

Měsíc 
dvorce a 

pronájmy 
dvorce dvorce 

dvorce/ 

soustředění 
trenéři 

Leden 36 000 Kč 13 200 Kč 6 000 Kč 55 200 Kč 26 000 Kč 

Únor 27 000 Kč 9 900 Kč 4 500 Kč 41 400 Kč 14 500 Kč 

Březen 36 000 Kč 13 200 Kč 6 000 Kč 55 200 Kč 26 000 Kč 

Duben 15 600 Kč 5 400 Kč 2 400 Kč 23 400 Kč 19 000 Kč 

Květen 19 800 Kč 7 200 Kč 3 600 Kč 30 600 Kč 31 000 Kč 

Červen 19 800 Kč 7 200 Kč 3 600 Kč 30 600 Kč 31 000 Kč 

Červenec 112 500 Kč 4 800 Kč 2 400 Kč 
7200 Kč/    

112 500 Kč 
15 000 Kč 

Srpen 112 500 Kč 4 800 Kč 2 400 Kč 
7200 Kč/    

112 500 Kč 
15 000 Kč 

Září 11 400 Kč 4 200 Kč 2 100 Kč 17 700 Kč 9 500 Kč 

Říjen 36 000 Kč 13 200 Kč 6 000 Kč 55 200 Kč 26 000 Kč 

Listopad 36 000 Kč 13 200 Kč 6 000 Kč 55 200 Kč 26 000 Kč 

Prosinec 27 000 Kč 9 900 Kč 4 500 Kč 41 400 Kč 14 500 Kč 

Celkem 898 800 Kč 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Tabulka 23: Výše celkových nezdaněných příjmů 

Typ příjmu/nákladu Částka 

Náklady na propagaci 34 390 Kč 

Náklady na trenérské pomůcky 11 000 Kč 

Náklady na účetní poradenství 36 000 Kč 

Náklady na pronájem dvorců a platby trenérům 898 000 Kč 

Příjmy z kurzovného 1 357 112 Kč 

Příjmy z ostatních služeb (sparingy, kondiční příprava, vyplétání raket 

atd..) 
67 856 Kč 

Příjmy celkem 445 577 Kč 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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6 Závěr 
 

V současné době plné moderních technologií, které jsou jedním z hlavních faktorů, 

zapříčiňujících nedostatek pohybu, jsou na denním pořádku diskuse o zdravém životním 

stylu, civilizačních chorobách a užívání psychotik a narkotik. Na příkladu rozmachu 

běhání či cyklistiky je možné doložit, že lidé zjišťují, že k dosažení tělesného, ale i 

duševního zdraví člověk potřebuje přirozený pohyb. Myšlenka podnikání v oblasti 

sportu a sportovních aktivit má bezpochyby perspektivu. Vznikají mnohé projekty, 

které jsou zakládány pod záštitou boje proti obezitě, nezdravému životnímu stylu, 

užívání drog a alkoholu a trávení neúměrného času u počítače. Nutno podotknout, že 

mnohé z nich mají pouze krátké trvání a některé z nich jsou značně ovlivněny módností. 

Společným jmenovatelem těch úspěšných projektů či firem jsou kvalitní servis a 

profesionální přístup. 

 

S tím jak vzniká ve stejném či podobném prostředí stále více podniků s totožným 

zaměřením, roste i tlak na manažery těchto organizací. S odkazem na dříve zmíněné lze 

konstatovat, že stále více a kvalitněji jsou tito představitelé nuceni dbát na efektivní 

marketingovou komunikaci, úzké vztahy se zákazníkem a kvalitní a profesionální 

přístup. Pouze s  tímto odhodláním a přesvědčením lze považovat projekt za konkurence 

schopný. Pevně věřím, že tomu tak bude i v případě projektu  TŠ Horní Počernice. 

 

Cílem práce je sestavení podnikatelského plánu pro založení tenisové školy v Praze, 

které by mělo za použití níže zmíněných metod přinést odpověď na zásadní otázku 

ohledně prostoru na trhu pro tento způsob podnikání a jeho eventuální rentabilitu. Ve 

výsledném zhodnocení lze konstatovat, že v rámci exkluzivity, která bude TŠ Horní 

Počernice poskytnuta na kurtech místní tělovýchovné jednoty, kdy na dvorcích nebude 

moci trénovat konkurence, se i přes velké množství kvalitních konkurenčních 

tenisových škol dá s vysokou pravděpodobností hovořit o rentabilním podnikání.  

     

V teoretické části práce byly podrobněji charakterizovány typy živnostenského 

podnikání a podnikání jako takového. V této sekci byl též poskytnut náhled na 

charakteristiku podnikatelského záměru. Teoreticky byly vymezeny pojmy 
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marketingový mix, analýza konkurence, PESTLE analýza, Porterův model pěti 

konkurenčních sil, SWOT analýza nebo například finanční plán. Praktická část byla 

konkrétně soustředěna na podnikatelský záměr založení tenisové školy v prostorách TJ 

Sokol Horní Počernice. Stručně byla vymezena historie tenisu a počátky trenérství v 

ČR. Dále došlo k charakteristice tenisové školy a poskytovaných služeb, byl proveden 

návrh marketingového mixu pro TŠ Horní Počernice, kde byly mimo jiné stanoveny 

ceny, místo podnikání a způsoby propagace. Zvláštní pozornost byla věnována 

zpracování potřebných analýz – konkrétně se jednalo o analýzu konkurence (kde jsem 

využil metodu mystery shopingu), Porterův model pěti konkurenčních sil, PESTEL 

analýzu a v neposlední řadě také finančního plánu.  

 

Průzkumy a analýzy této diplomové práce svědčí o faktu, že TŠ Horní Počernice má 

reálnou šanci na vznik, vzdor velmi silné odvětvové konkurenci, a to zejména díky 

exkluzivním podmínkám, které je schopen připravit místní tenisový klub. V práci bylo 

několikrát poukázáno na fakt, že kvalitně a dopředu připravený podnikatelský plán 

překládá jakousi platformu pro realizaci podnikatelského záměru a pomáhá eliminovat 

rizika, která pramení z neprozkoumání a špatného zmapování situace na trhu. Přesto ani 

důkladná příprava projektu neprokáže nepředvídatelné skutečnosti, které se mohou 

projevit až v jeho reálných situacích.  
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Příloha č. 4: Interview 

 

Záznam rozhovoru s manažerkou Českého tenisového svazu pro oblastní tenisové 

svazy Mgr. Janou Strniskovou byl pořízen v kanceláři Mgr. Jany Strniskové 

v sídle ČTS. Přepis zvukového záznamu je upraven a zkrácen. 

 

1. Jak vnímáte současnou úroveň pražských tenisových škol (pokud 

pomineme klasické tenisové bašty jako je I. ČLTK Praha, Sparta Praha, Aritma 

Praha, TC VŠ Praha, Olymp Praha, Hamr, které jsou známé propracovaným 

systémem výuky tenisu) 

JS: Úroveň je různá. Mnoho tenisových škol je pod tenisovými kluby. Nyní je stále 

běžnější, že si tenisové školy zakládá bývalý výkonnostní hráč. Základ tenisové školy je 

poctivá práce se svěřencem, která nezahrnuje pouze naučení forehandu a backhandu 

(tyto dovednosti zvládá naučit prakticky každý trenér), podstatné je nabídnout hráčům 

nadstavbu v podobě zajímavého programu. Takových škol je v Praze velký nedostatek. 

  

2. Je v současné době v Praze ještě prostor pro vznik nových tenisových škol, a 

jaká kritéria by tyto školy měly splňovat? 

JS: Určitě prostor existuje. Dnes není důležité mít k dispozici celý areál, plně postačují 

2 dvorce, na kterých vytvořím takové zázemí, které bude splňovat kritéria kvalitní 

tenisové školy. Pokud se bavíme o otázce prostoru/lokality pro vznik tenisových škol i 

zde vidím potenciál. Pokud se podíváme do informačního systému ČTS, je zde 

zaregistrováno cca 150 živých (aktivních) klubů, přičemž rozhodně nefunguje aktivní 

tenisová škola ve všech těchto klubech. Co se kritérií týče, tenisová škola by měla mít 

kvalitní zázemí (dvorce, klubovna atd.), používat vhodné pomůcky, nabízet hráčům 

zajímavý tenisový, ale například i mimo-tenisový program, měla by mít kvalitní 

proškolené trenéry, kteří budou svou práci brát jako poslání. 

 

3. Jakých chyb je naopak nutné se vyvarovat? 

JS: Je nutné hledat školu s trenéry, kteří mají tenisovou kvalifikaci. Přidanou hodnotu 

vidím v herních výsledcích trenéra, v jeho bývalé kariéře. Pokud to shrneme, 

neschvaluji tenisové školy s trenéry bez kvalifikace a pedagogického vzdělání. Velký 
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důraz bych také kladla na výuku techniky, protože špatně založené údery se velice těžko 

odnaučují a špatné návyky zůstávají uložené v podvědomí hráče. Nejmenší hráče by 

měli vést nejkvalifikovanější trenéři, což je bohužel v praxi často naopak.  

 

4. Jak hodnotíte kvalitu vzdělávání tenisových trenérů? 

JS: Chybí sjednocení kvalifikací III. trenérské třídy – tu mají pod sebou oblastní 

tenisové svazy, měl by existovat jeden koordinátor, který by koordinoval, spolupracoval 

a kontroloval výuku jednotlivými oblastními lektorskými sbory tak, aby byly stejné 

informace a výuka ve všech regionech stejná. Propojení mezi II. trenérskou třídou a I. 

třídou není dostatečné. Pokud se bavíme o I. trenérské třídě, výuka probíhá na dvou 

místech: v Praze na Karlově Univerzitě, konkrétně Fakultě tělesné výchovy a sportu a 

v Olomouci na Univerzitě Palackého. Trenéři obdrží stejné informace v teorii na obou 

pracovištích, výuka specializace je rozdílná z důvodu odlišných lektorských týmů. 

Shrnuto: vzdělávání je na dobré úrovni, ale je zde prostor pro zlepšení. Chybí zde 

systém rekvalifikace trenérů, kteří jsou například již delší dobu držiteli trenérského 

osvědčení a nevnímají či neaplikují současné trenérské trendy. 

 

5. Jsou trenéři v Praze adekvátně finančně ohodnoceni, případně v jakém 

cenovém rozmezí by se měla pohybovat lekce u trenérů I., II., a III. třídy? 

JS: V současné chvíli je problematické určit, jaká suma je adekvátní. Vše je součástí 

nabídky a poptávky. Pokud se budeme bavit o cenovém rozmezí, umím si představit, že 

držitel III. trenérské třídy bude honorován okolo 200 Kč/ hodina, trenér II. třídy by si 

mohl přijít na 350 Kč/ hodina a „jedničkář“ zhruba na 500 Kč/ hodina. Vše závisí na 

tom, jak kvalitní službu trenér odvádí a jak jsou jeho klienti spokojeni. Při přímé úměře 

kvality a spokojenosti mohou být cenové relace v úplně jiných dimenzích.  

 

6. Jak se stavíte k problematice výuky tenisu osobou bez trenérského 

osvědčení? 

JS: Rozhodně negativně. Jak již bylo popsáno výše, špatná výuka techniky, respektive 

špatná technika se velmi těžko odstraňuje. I v případě, že trenér dříve hrál nebo i 

v současnosti hraje výkonnostní nebo vrcholový tenis, velmi často nemá přehled o 
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nejnovější metodice výuky. Za další se domnívám, že pojmy fyziologie, anatomie, 

biomechanika jim pravděpodobně mnoho neříkají. Často se tak jedná se o nedbalost 

těchto lidí, kteří svojí práci neberou jako poslání, ale pouze jako způsob přivýdělku. 

Trénování je pedagogický proces se všemi svými zásadami a ty je třeba znát.  

 

7. Je Vaše tvrzení platné i v případě, že by se jednalo o bývalého 

profesionálního hráče na světové či republikové úrovni? 

JS: Často se setkávám s výroky bývalých tenisových profesionálů, že z titulu svých 

výsledků trenérskou licenci nepotřebují. Svým způsobem mají pravdu v tom smyslu, že 

mají mnoho zkušeností, kterých nabyli v dobách své profesionální kariéry. Na druhou 

stranu tito sportovci nedisponují pedagogickým vzděláním, neví mnoho o věkových 

zvláštnostech svěřenců a může docházet k situacím, kdy si se svěřencem neví rady. 

Velmi často tito hráči mají problém naučit tenis úplného začátečníka. I proto je důležité, 

aby bývalí profesionální hráči měli trenérskou kvalifikaci, a jsem velmi ráda, že 

v současnosti se mnoho z nich hlásí do trenérských kurzů. 

 

8. Jak si představujete ideální tenisovou školu? 

JS: Ideální tenisová škola by měla mít obrovské množství pomůcek rozmístěných přímo 

na kurtu, na plotech. Měla by mít různorodý a barevný kurt, který na první pohled děti 

zaujme. Ideální je taková škola, kde dojde ke shodě rodičů a trenéra, kdy trenér vysvětlí, 

že například pro šestileté děti je ideální výuková doba 30 minut a děti budou docházet 

alespoň 3x v týdnu. Správná tenisová škola by měla pracovat v režimu kruhového a 

kolektivního tréninku, děti by neměly staticky stát na místě, ale rotovat. Rozhodně by 

v raném věku nemělo docházet k individuálním tréninkům. Velice důležitá je 

všestrannost a naopak bych nedoporučovala ranou specializaci.  

 

9. Jaká je Vaše představa ideálního tenisového trenéra? 

JS: Ideální tenisový trenér by měl mít odborné znalosti, měl by umět dobře předvést 

techniku, aby ho děti mohly ideálně napodobit. Měl by mít kladný vztah k dané věkové 

skupině, které se bude věnovat. Měl by neustále přicházet s novými prvky do tréninku, 
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umět naplánovat jak tréninkovou jednotku, tak hráčskou kariéru. Ideální tenisový trenér 

má umět komunikovat s ostatními trenéry a brát je jako kolegy, nikoli konkurenty. 

 

10. Vidíte Vy osobně nějaký zásadní rozdíl ve vedení tenisového lekce trenérem 

mužem a ženou? 

JS: Rozdíl vidím obrovský. Ženy jako potenciální matky mají k malým dětem lepší 

vztah než muži. Pokud bychom problematiku úplně zobecnili, ideálním modelem by 

bylo, aby se ženy věnovaly nejmenším kategoriím, muži potom již starším dětem. 

 

11. Jaký je Váš názor na vedení velkých skupinek věkově malých dětí jedním 

trenérem? 

JS: Tenisový trenér, pokud je zkušený, dokáže vést maximálně 8 dětí. Hráči tak mají 

možnost zahrát si hry, které by v nižším počtu, natož při individuální hodině neměli 

vůbec možnost vyzkoušet. Navíc se děti učí vzájemné kooperaci a soutěživosti. 

V takovémto počtu je však potřeba hodinu dobře připravit, zorganizovat a hlavně dbát 

na bezpečnost. Pokud by mělo být na hodině dětí více, je již nutné mít asistenta, který 

bude s realizací hodiny vypomáhat.  
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Příloha č. 5: Dotazník pro adepty II. trenérské třídy v oblasti tenisu 

 

Dotazníkové šetření proběhlo na účastnících školení II. trenérské třídy v oblasti 

tenisu v září 2013 v Prostějově na celkem 50 respondentech formou písemného 

dotazování. 

 
1. Kolik je Vám let? 

a) 18-29 

b) 30-39 

c) 40-49 

d) Více než 50 

2. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

3. Z jakého pocházíte kraje? 

a) Praha a blízké okolí 

b) Jiný 

4. V současné době jste 

a) Student/ka 

b) Pracující 

c) Nezaměstnaný/á 

5. Hrajete tenis závodně? 

a) Ano 

b) Ne, ale hrál/a jsem dříve 

c) Ne 

6. Působíte v současné době jako trenér/ka tenisu? 

a) Ano  

b) Ne 

7. Pokud ano, v jaké lokalitě? 

 

 

8. Plánujete v budoucnu provozovat trenérskou činnost za účelem zisku? 

a) Ano 

b) Ne  

c) Nevím 

9. Pokud ano, jakou variantu upřednostňujete? 

a) Založení vlastní tenisové školy a vedení Vám podřízených trenérů 

b) Trénování v již zavedené tenisové škole  
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c) Trénování jako jednotlivec „sám na sebe“ 

10. Na jakou věkovou kategorii se plánujete zaměřit? 

a) Děti (babytenis, minitenis) 

b) Žáci (mladší, starší žactvo) 

c) Dorost 

d) Dospělí 

e) Není rozhodující 

11. S jakými typy hráčů preferujete pracovat? 

a) Rekreační hráči 

b) Závodní hráči 

c) Rekreační i závodní hráči 

 

 

 
 

 


