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ABSTRAKT 

 

Název práce:   Marketingový plán Pražské tělovýchovné unie 

Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo vytvoření návrhu 

marketingového plánu pro Pražskou tělovýchovnou 

unii, včetně analýz vnějšího a vnitřního prostředí 

s úmyslem zlepšit prosperitu této organizace 

pomocí marketingových aktivit. 

Metody: Vedle kvalitativní metody (rozhovory a panel 

expertů) bylo využito i metody kvantitativní 

(písemné a elektronické dotazování). 

Výsledky:  Data získaná z dotazníkového šetření a z panelu 

expertů byla zpracována v praktické části této 

diplomové práce. Spolu s náměty z rozhovorů byla 

na základě těchto výsledků zvolena marketingová 

strategie a vhodná skladba nástrojů marketingového 

mixu, sloužící k dosažení marketingových cílů 

organizace. 

Klíčová slova: marketingový plán, marketingový mix, Pražská 

tělovýchovná unie, PTU Praha, sportovní 

organizace, nezisková organizace, PEST, SWOT 

  



ABSTRACT 

 

Title:  Marketing plan of PTU Praha 

Objectives:  The main goal of this diploma thesis was to create a 

marketing plan for PTU Praha, including analyses 

of external and internal surroundings. The reason 

was to propose a concept for that organisation to 

increase its prosperity by marketing activities. 

Methods:  Both methods of analyses, qualitative (interview 

and expert pannel) and quantitative (written or 

electronic survey), were used. 

Results:  Data acquired from qualitative analysis was utilized 

and summarised in the results section of this 

diploma thesis. Based on those results and gathered 

information from interviews the best stratégy with 

optimal composition of markeing-mix tools has 

been chosen.  

Key words:  Marketing plan, marketing mix, Prague Sports 

Union, PTU Praha, sport organization, non-profit 

organization, PEST, SWOT 
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1 ÚVOD 

V minulosti byla Pražská tělovýchovná unie (PTU) považována za nedílnou součást 

struktury sportovních organizací v České republice (dříve v Československu). Členství 

v ní (tedy v Českém svazu tělesné výchovy 1) bylo prakticky povinné, protože sportovní 

subjekty, sídlící na území Prahy, získávaly jejím prostřednictvím dotace na svou činnost. 

Unie pro své sdružené jednoty, kluby a svazy zajišťovala servis v podobě poskytování 

informací z oblasti sportovního práva a účetnictví. Po změně financování českého sportu 

však přestala fungovat jako zprostředkovatel dotací a kvůli nutnému zavedení členského 

příspěvku, kterému kvalita poskytovaného servisu v očích členů příliš neodpovídala, 

začala Pražská tělovýchovná unie ztrácet své klienty. Svazy, kluby a jednoty začaly rušit 

svá členství, protože v něm pro sebe neviděly žádný prospěch ani význam - unie tak mimo 

jiné přicházela o finance a výhody, které jí velký počet sdružených subjektů přinášel.  

Přestože v současné době lze o spolku PTU říci, že je ekonomicky stabilní, jeho 

organizační struktura je funkční a je relativně činný, díky předsudkům společnosti a 

dalším okolnostem není stále vnímán jako přínosný. Stejně jako ostatní servisní 

organizace musí po restrukturalizaci financování bojovat o každý finanční příspěvek. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má v plánu pro přidělení dotací servisním 

organizacím udělovat licence a to těm, které považuje za aktivní. V blízké budoucnosti 

hodlá pro tento status stanovit kritéria. Pražská tělovýchovná unie by tedy měla věnovat 

veškeré úsilí k prokázání této aktivity, dokud má potenciál a prostředky a dokud je o 

služby v této oblasti zájem. 

Cílem této práce je pomocí zefektivnění skladby nástrojů marketingového mixu 

Pražské tělovýchovné unie podpořit podstatu této organizace jakožto poskytovatele 

servisu sdruženým subjektům. Rámcově jde o snahu o zachování existence firmy 

z dlouhodobého hlediska, nalezení nových cest pro podporu sdružených subjektů  

a přidružení dalších subjektů. 

                                                 

 

1 ČSTV, dnes České unie sportu- ČUS 



Pomocí SWOT analýzy jsou nalezeny možnosti organizace a také okolnosti,  

které ji ohrožují a na které by si měla tudíž dávat pozor. Na jejím základě pak jsou zvoleny 

vhodné nástroje marketingového mixu a sestavena jejich skladba tak, aby byla Pražská 

tělovýchovná unie atraktivní pro stávající i potenciální členy a byla platná v rámci 

organizace a podpory sportu v České republice. Tedy aby usnadnila řadovým svazům, 

jednotám a klubům jejich fungování, což je v dnešní době, kdy se každý ze sportovních 

subjektů snaží o vlastní přežití a konkurenceschopnost, velice podstatná pomoc.  

Ti se tak budou totiž moci soustředit zejména na zkvalitnění samotného poskytování 

sportovních služeb a méně pak na ostatní starosti, které řízení sportovního klubu, svazu 

nebo jednoty přináší. 

  



2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1  Cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu marketingového plánu  

pro Pražskou tělovýchovnou unii, a to na základě analýz interního i externího prostředí. 

Součástí tohoto plánu je i identifikace současného stavu, stanovení cílů  

a také strategií k jejich dosažení. Záměrem je tedy prostřednictvím marketingového plánu 

vhodně zvolit skladbu marketingových nástrojů, aby mohly být naplněny strategické cíle 

této organizace, zejména pak upevnění a vylepšení pozice na trhu. 

2.2 Úkoly práce 

K zajištění cíle práce vedou tyto jednotlivé kroky: 

- studium příslušné literatury i dalších pramenů vztahujících se k dané problematice 

a definování nejdůležitějších pojmů v teoretické části, 

- vymezení struktury marketingového plánu, 

- studium interních materiálů a podkladů organizace, 

- dotazníkové šetření a rozhovory s vedením a zaměstnanci organizace (sběr dat) 

- tvorba marketingového plánu, který mimo jiné zahrnuje: 

 představení organizace, její struktury, historie i současné situace, 

 analýzy interního a externího prostředí ve formě písemného  

(příp. elektronického) dotazování a panelu expertů, rozhovory, PEST 

analýza, SWOT analýza, 

 vyhodnocení a interpretace výsledků analýz, 

 volba marketingové strategie a tvorba optimální skladby nástrojů 

marketingového mixu na základě výsledků z předchozích analýz, 

 rozpočet a způsob kontroly. 



3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1 Sportovní prostředí 

Tato práce se zabývá marketingem aplikovaným do specifického prostředí sportu, 

proto je na místě takové prostředí blíže definovat (zpracováno podle bakalářské práce 

autorky – Chvalná, 2014). 

Od „obyčejného komerčního“ se sportovní prostředí liší zejména svou povahou,  

cíli i prostředky k jejich dosažení. Zatímco hlavním cílem firmy na běžných trzích  

je maximalizace zisku (liší se pouze cesty, jak tohoto cíle chtějí dosáhnout), mezi cíle 

sportovního klubu můžeme podle Freyera (1991) zařadit: 

- Sportovní cíle - zviditelnění sportu obecně, zviditelnění provozovaného 

sportovního odvětví, sportovní úspěchy (umístění družstev v soutěžích, zvyšování 

úrovně), udržování a rozvoj členské základny, 

- Ekonomické cíle - vytváření finančních zdrojů, investice, správa materiálu  

a vybavení, adekvátní marketingové aktivity, 

- Sociální cíle - Podpora poskytovaných společenských forem (přátelství, výchova, 

autorita,…). 

„Základním dokumentem určujícím činnost sportovního klubu jsou jeho stanovy, 

které také udávají organizační strukturu a statutární orgány klubu (osoby oprávněné 

jednat jménem klubu). V české praxi je valná většina volených funkcí vykonávána 

dobrovolně, často i bez nároku na náhrady výdajů spojených s výkonem funkce.“ (Kovář, 

2011, str. 5). 

Specifika tohoto hospodářského odvětví jsou daná také charakterem samotného 

sportu. Patří sem nehmotnost a subjektivita, osobní interpretování zkušeností, 

nekonzistence sportovních podniků, jejich pomíjivost, ale i vysoká prožitkovost, 

nepředvídatelnost jejich výsledků a řada neovlivnitelných faktorů – zranění hráčů, počasí, 

emoce aj.) (Durdová, 2009). 

3.1.1 Sportovní organizace 

Čáslavová (2009) rozčlenila sportovní organizace dle způsobu jejich založení  

a podle jejich organizačních struktur na akciové společnosti (a.s.), společnosti s ručeným 



omezeným (s.r.o.) a občanská sdružení, které jsou podle publikace Kováře (2011) 

nejčastější formou sportovní organizace v České republice. V roce 2012 vstoupil 

v platnost tzv. Nový občanský zákoník, který ustanovil změnu formy občanských 

sdružení na spolky a to k 1. 1. 2014. (epravo.cz) 

Durdová (2009) dále rozlišuje typy sportovních organizací podle jejich umístění 

v hierarchickém žebříčku na: 

- zastřešující (střešní) sportovní organizace: mezi její znaky patří různorodost 

provozovaných sportů, relativně snadný přístup k dotacím (díky přímému vztahu 

k orgánům státní správy), sdružování více samostatných sportovních organizací  

a právní subjektivita; příkladem je Česká unie sportu2 (dále jen ČUS) nebo Orel, 

- samostatná sportovní asociace: vyznačuje se druhovou omezeností  

(jedno sportovní odvětví), čerpáním dotací prostřednictvím zastřešující 

organizace nebo přímo z orgánu státní správy, sdružováním sportovních klubů  

a tělovýchovných jednot provozujících dané sportovní odvětví a právní 

subjektivitou (vystupuje jako samostatný subjekt vůči sponzorům i ostatním 

sportovním klubům); příkladem mohou být všechny sportovní svazy sdružené 

v ČUS, např. Český svaz házené, 

- sportovní klub, resp. tělovýchovná jednota: sdružuje provozovatele jednoho  

nebo i více sportovních odvětví, má přímou vazbu na zastřešující organizaci  

i na samostatné sportovní asociace, a to v rámci jednotlivých oddílů, má právní 

subjektivitu; příkladem je TJ Sokol Praha Vršovice, 

- sportovní oddíl: nejnižší typ sportovní organizace, jehož základním znakem  

je provozování jednoho sportu nebo jedné skupiny sportů a jehož ekonomická  

a právní omezení jsou definovaná mateřským klubem. 

Pro potřeby této diplomové práce je potřeba doplnit specifikaci struktury a objasnit 

prostředí právě zastřešující organizace ČUS, aby bylo možné analyzovanou Pražskou 

tělovýchovnou unii zařadit – k čemuž napomáhá Schéma 1 (kde je dvojí pozice PTU 

Praha vyznačená šedou barvou): 

                                                 

 

2 Česká unie sportu (ČUS) – vznikla v dubnu roku 2013 transformací a změnou názvu z Českého 

svazu tělesné výchovy (ČSTV). (cuscz.cz) 



Schéma 1: Struktura ČUS 

 

Zdroj: cuscz.cz (vlastní zpracování) 

3.1.2 Neziskové organizace 

Naprostá většina sportovních organizací v České Republice nebyla zřízena  

za účelem podnikání (tedy vytváření zisku), ale jejich hlavní činností je provozování  

a organizování sportovní činnosti. To se týká nejen sportovních klubů a tělovýchovných 

jednot, ale i sportovních svazů a střešních nebo servisních organizací, jako je např. ČUS 

nebo Pražská tělovýchovná unie (PTU). Proto je potřeba pojem neziskové organizace, 

potažmo neziskový sektor, alespoň stručně přiblížit. 

Šedivý a Medlíková (2011) popisují faktory úspěšné neziskové organizace takto: 

- má srozumitelné poslání, 

- má funkční statutární orgány (správní radu), 

- strategicky plánuje, 

- je vidět a slyšet, 

- zajímá se o budoucnost, je schopna odhadnout změny, 

- rozvíjí firemní kulturu, 

- má jasné vnitřní procesy a pravidla, 

- má vícezdrojové financování a fundraisera. 

Neziskový sektor se, podle Salamona a Anheiera (1992), skládá z institucí 

existujících mimo státní struktury, ale sloužící veřejnosti a jejím zájmům.  

Charakteristické jsou podle autorů takové organizace, které jsou: 



1. institucionalizované (formally constituted) – mají zavedenou organizační 

strukturu, 

2. soukromé (private/nongovernmental in basic structure) – nejsou řízeni státní 

správou, 

3. samosprávné a nezávislé (self-governing) – nejsou ovládány zvenčí, rozhodnutí 

dělají samostatně, 

4. neziskové (non-profit-distributing) – nerozdělují si zisk; pokud ho organizace 

vytvoří, musí být použit k naplnění cílů organizace, 

5. dobrovolné (voluntary to some meanful extend) – účast na jejich aktivitách  

je dobrovolná. 

Škarabelová (2005) shrnula tuto charakteristiku následovně: existence těchto 

organizací vychází z principu sebeřízení. Členové těchto organizací se podílejí na veřejné 

politice v rámci občanské společnosti na základě základní svobody demokratického státu 

– svobody sdružování. 

Marketing sportovních neziskových organizací 

Freyer (1991, str. 99) definuje sportovní marketing jako „řídící koncepci, která  

u sportovních organizací vychází z trhu nebo se chce řídit trhem“; „vyžaduje dlouhodobé  

a koncepční jednání. Úspěch sportovního marketingu závisí na schopnosti obsáhnout 

adekvátně dané skutečnosti ze sportu a zpracovat problémově specifické otázky“. 

B. J. Mulin a S. Hardy (2009, str. 5) tvrdí, že „sportovní marketing se skládá  

ze všech aktivit, které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním 

sportovních spotřebitelů pomocí procesu výměny“. Tato definice svádí k myšlence,  

že se neziskové organizace snaží plně vyhovět přáním a požadavkům svých zákazníků, 

ale nezmiňují se o uspokojení potřeb a motivacích poskytovatele (tedy neziskové 

organizace). To se snažil postihnout Bačuvčík (2011, str. 21): „ Marketing jako cílené, 

profitově orientované jednání je pro neziskovou organizaci klíčovou aktivitou řízení, 

která postupuje všechny úrovně její činnosti a která směřuje k identifikaci, předvídání 

 a uspokojení potřeb uživatelů služeb a k naplnění filantropických potřeb organizace 

samotné i jejích podporovatelů.“ 

Kovář (2011) upozorňuje na současný problém se ztotožněním s definicemi 

obecného marketingu – jde o pojem zákazník. Členové klubu budou „vystupovat  

jak v roli zákazníka (účastní-li se klubem pořádané sportovní akce nebo tréninku), 



zároveň jsou zainteresováni na rozvoji klubu a podílí se svou účastí na rozhodovacích 

procesech o rozvoji klubu. Nečlenové účastnící se akcí a kurzů pořádaných klubem jsou 

zákazníky klubu, kteří mu pomáhají s financováním“.  

Stejné úskalí vyvstává i při snaze o definici zákazníka z opačného pohledu. Záleží 

totiž na pojetí – za určité situace lze za cílový trh považovat jak členy klubů  

a tělovýchovných jednot (i potenciální), tak návštěvníky zařízení poskytující sportovní 

služby za úplatu (fitnesscentra, welnesscentra), zákazníky obchodů se sportovními 

potřebami a diváky sportovních událostí. 

V případě zastřešujících nebo servisních organizací je definice již jednoznačnější – 

zákazníky jsou členové organizace, tedy sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a svazy 

platící členské příspěvky a přijímající nabízené služby. 

Avšak pakliže bude tato organizace pořádat nějaké aktivity pro veřejnost, budou 

jejími zákazníky dočasně i účastníci těchto akcí. 

Marketing a jeho nástroje se stávají stále více součástí také sportovního prostředí, 

protože jednotlivé firmy a organizace si uvědomují svou závislost na finančních zdrojích  

a vědí, že zákazníci (klienti, členové oddílu, diváci a další) mohou přispět k jejímu rozvoji 

(Čáslavová, 2009). Bohužel i přesto se stále ještě můžeme setkat s názorem, že marketing 

je záležitost výhradně komerčních organizací, a tudíž pro neziskový sektor bývá vnímána 

nejen jako nepotřebná, nýbrž i krajně nevhodná, jak tvrdí Bačuvčík (2011).  

Přitom v současné době dochází k prudkému nárůstu nejrůznějších možností jak využít 

nejmodernější marketingové nástroje a média. Patří mezi ně sociální sítě, jejichž 

používání je zdarma nebo za minimální finanční náklady. Jde o důležitý aspekt, protože 

menší sportovní organizace se mnohdy pohybují na hranici přežití a otázka financí  

je pro ně primární. Zajímavé je na nich to, že se dají se poměrně užitečně nastavit,  

aby byly co nejefektivnější v oslovování cílových trhů. Marketingové nástroje se v těchto 

případech nevyužívají jen pro propagaci myšlenky, kterou organizace razí (za jejímž 

účelem byla vytvořena – např. tenisový klub: hraní tenisu), ale i pro nábor nových členů, 

lákání diváků, oslovení sponzorů a další. A to jsou právě oblasti, které odpůrci marketingu 

v neziskových organizacích opomíjejí a přitom jsou často klíčové pro jejich budoucí 

existenci a vývoj. Je tedy opodstatněné vnímat dnes marketing jako nedílnou součást 

všech typů organizací bez výjimky. 



Dispozice, situace a možnosti sportovních organizací většinou nedovolují vznik 

samostatného marketingovému oddělení, nicméně řešení by mohla nabídnout střešní  

nebo servisní organizace, jakožto poskytovatel služeb a poradce v těchto oblastech,  

jak mimo jiné radí Bačuvčík (2011). Marketingové služby a poradenství by se tak staly 

dostupnými z důvodů sdílení nákladů mezi zákazníky (sportovními organizacemi).  

Specifika neziskových organizací se projevují tedy zejména ve vícezdrojovém 

financování (resp. v tom je mimo jiné skryt jejich úspěch). Důležitou roli zde hrají pojmy 

fundraising, lobbying a sponzoring. 

Fundraising 

Fundraisingem se rozumí získávání zdrojů, případně jejich rozšiřování (doslovně 

navyšování fondů či zdrojů; Šedivý, Medlíková, 2011, str. 65). Bačuvčík (2011, str. 108) 

tvrdí, že „komunikace s dárci 3  (neboli donátory), jakožto prostředek fundraisingu,  

je oblastí, ve které se pracovníci neziskových organizací snaží vzdělávat a těchto technik 

využívat, protože na jejich úspěšnosti při rozšiřování zdrojů financování (= fundraising) 

často závisí samotná existence jejich organizací. Fundraising vedle financí může 

organizaci přinést i hmotné dary, lidskou práci a čas, jméno, značku nebo např. prostory 

a zázemí. 

Lobbing 

V rámci vztahu s veřejností (public relations = PR) chápe Bačuvčík (2011, str. 101) 

lobbing jako „přesvědčování pomocí informací a argumentů, které směřuje k prezentaci 

silných a slabých stránek určitého řešení.“ Zmiňuje také velice tenkou hranici  

mezi seriózním jednáním při prosazování zájmů jednotlivých organizací a korupcí  

nebo uplácením a její posouzení může být velice subjektivní. V současnosti je ale zájem 

o přízeň politiků a příspěvek z veřejných financí natolik velký, že bez lobbingu  

by jen málo vyvolených organizací na tyto peníze dosáhlo. Lobbing tedy lze chápat  

jako jeden ze způsobů fundraisingu. 

Sponzoring 

                                                 

 

3 dárce – přispívá na dobročinné účely bez očekávání vlastního profitu. (Bačuvčík, 2011, str. 108) 



Někdy bývá uváděn jako součást komunikačního mixu, přestože jde prakticky  

o formu PR, ale může využívat prvků reklamy, osobního prodeje i podpory prodeje. 

Finanční prostředky získané touto formou již nejsou propůjčovány sponzorem  

bez očekávání profitu, naopak – sponzor si touto cestou vlastně hradí určité služby,  

které mu organizace poskytuje – může jít o reklamu, využívání služeb, nadstandartní 

servis nebo jiné. Komerční firmy mohou prostřednictvím sponzoringu zvyšovat stupeň 

známosti firmy nebo značky, zvyšovat stupeň známosti jako partnera toho určitého 

sportu, zvyšovat sympatie ke značce, aktualizovat image značky, posilovat obchodní 

kontakty mezi firmami nebo posilovat jednotlivé komponenty image určitého sportu 

všeobecně a speciálně ve spojení s určitým sportovním klubem nebo svazem. (Čáslavová, 

2009, str. 192) 

3.2 Strategický marketing 

Autoři Tichá a Hron (2002, s. 63) ve svých skriptech považují za důležité vymezit 

zejména pojem strategie. V textu pak využívají slov Henryho Mintzberga, který jej chápe 

jako plán, komplot, model chování, pozici nebo charakter organizace. Toto pojetí nazývá 

systémem 5P, což vychází z anglických ekvivalentů zmíněných výrazů (plan, ploy, 

pattern, position, perspective). Jako vystihující definici pak autoři zvolili tuto - strategie 

(ve smyslu strategie podniku) je „zaměření a rozsah činnosti podniku v dlouhodobém 

horizontu, které v ideálním případě vytvářejí soulad mezi podnikovými zdroji a měnícím 

se vnějším prostředím – zvláště trhem a zákazníky.“ Slavík (2014, s. 30) strategii  

(z hlediska podniku) chápe jako „dlouhodobý cíl a směr podniku“. To podkládá 

základními pilíři úspěšné strategie, které vymezil: 

  



- stanovený cíl a směr, 

- konkurenční výhoda jako způsob dosažení tohoto cíle, 

- optimální využití vlastních zdrojů (lidí, techniky, financí a nehmotného majetku 

– sloužících k dosažení této výhody), 

- dlouhodobý časový horizont strategie a strategického rozhodování, 

- měnící se okolní prostředí, v němž se firma nebo organizace pohybuje. 

Jestliže Americká Marketingová Asociace definovala marketing jako aktivitu, sadu 

institucí a procesů pro vytváření, komunikování, doručování a výměnu nabídek, které 

mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou společnost (AMA, 2013), Kotler 

(2007, str. 66) vymezuje strategický marketing jako „proces sladění silných stránek firmy 

se skupinami zákazníků, kterým může sloužit. Ovlivňuje celkový směr a budoucnost 

firmy, proto je celý proces nutná znalost makroprostředí, mikroprostředí a obsluhovaných 

trhů.“ Strategický marketing podle Karlíčka (2013, s. 19) zahrnuje „fundamentální 

podnikatelská rozhodnutí ve vztahu k zákazníkům a konkurenci. Bez těchto rozhodnutí 

nemůže žádný podnik efektivně fungovat“. Autor se dále zabývá otázkami,  

které by si měl podnik v rámci strategického marketingu pokládat, a to: kdo je jeho ideální 

zákazník, jaká hodnota je mu nabízena, jak je zajišťována jeho spokojenost  

nebo jaké jsou možnosti udržování pozice vůči konkurenci. Barčík (2013, str. 14) dodává, 

že „cílem marketingu není pouze transakce, ale udržování dlouhodobých vztahů  

se zákazníky a analýza zákaznicky orientovaných procesů, které přinášejí firmě trvalý 

zisk4.“ Marketing se stává strategickým, pakliže se při plánování bere ohled na vymezení 

potenciálních zákazníků a na poznání jejich potřeb, jak shrnuje Jakubíková (2013).  

Ta také tvrdí, že tento pojem dosud není jednoznačně ohraničen z hlediska obsahu.  

Ze všech těchto definic vyplývá, že se strategický marketing zabývá především zákazníky  

a uspokojování jejich potřeb a orientuje se především na budoucnost a lze jej chápat jako 

nepřetržitou, vytrvalou a zejména dlouhodobou koncepční práci orientovanou na cíle 

podniku. 

                                                 

 

4 U neziskových organizací „zisk“ lze chápat jako profit, zároveň také naplňování jejího poslání, 

vize. (pozn. autorky) 



3.2.1 Strategické řízení 

Strategický marketing se v podnicích uplatňuje pomocí strategického řízení.  

To zahrnuje seznámení se s trhy, poznání zákazníků a pochopení jejich potřeb. V podstatě 

jde o vysoce koncepční a ucelenou činnost, která dlouhodobě směřuje k naplňování 

marketingových záměrů podniku. Zásadní roli v případě strategického marketingového 

řízení hraje především dokonalá koordinace všech marketingových aktivit, 

 aby ve výsledku vedly jednoznačně k vytyčeným cílům. Jakubíková (2013, s. 79) vidí 

skladbu tohoto řízení v analýze marketingových příležitostí, výzkumu a volby cílových 

trhů, návrhu marketingových strategií, plánování marketingových činností a jejich 

následné kontrole. Tři základní součásti procesu strategického řízení identifikoval Slavík 

(2014): 

- strategická analýza (zjišťuje, kde se firma nachází, jaké je její okolí a podstata), 

- strategická volba (jaké jsou možnosti k dosažení cílů podle předpokládaného 

vývoje a co je pro jejich naplnění potřeba, 

- realizace strategie (jak uvést strategii do života). 

Důsledněji tento proces pojala Jakubíková (2013, s. 79), protože do něj zahrnula 

také kontrolu, jakožto důležitou součást celého řízení (viz. Schéma 2). Neboť právě díky 

zpětné vazbě má možnost podnik zjistit, zda byla volba jejich strategie správná, popřípadě 

zda neudělal chybu při její realizaci. Důslednou kontrolou lze ušetřit mnoho jinak 

promrhaných peněz a včas nasměrovat marketingové úsilí tam, kde bude užitečnější. 

Schéma 2: Proces marketingového řízení 

 

Zdroj: Jakubíková (2013, str. 79) 

  



3.3 Marketingový plán 

Tomek a Vávrová (2011) vidí marketingové plánování jako rozpracování 

marketingových cílů podniku, výběr směru, kterým se chce organizace ubírat, 

implementaci strategie a kontrolu této realizace. Pomocí plánování se vytvářejí podmínky 

pro manažery, ale i pracovníky na nižších úrovních, aby uvažovali inovativně a firma  

pak dosáhla například efektivnějšího využívání svých zdrojů (Foret, 2010). 

Plánování se stává systematickým (a v případě strategického marketingu  

je systematičnost jeho základní požadavek) pakliže splňuje, dle Tomka a Vávrové (2011), 

tyto požadavky: 

- čas (plánování předchází realizaci), 

- obsah (úplný, podrobný a v požadované struktuře), 

- koncepce (flexibilní, ale zároveň závazný a konkrétní), 

- formálnost (oficiální podoba závazného písemného dokumentu), 

- organizace (jasné určení zodpovědnosti za jednotlivé okruhy úkolů). 

Pokud tyto náležitosti plán obsahuje, je schopný identifikovat své šance a rizika, 

orientovat se na cíl a budoucnost, koordinovat cíle strategie a rozhodnutí, informovat  

a motivovat pracovníky organizace a podporovat kontrolu výsledků. 

Gilligan a Wilson (2009, str. 61) sepsali nejfrekventovaněji proklamované výhody 

a benefity marketingových plánů a plánování obecně: 

- proces plánování dodává odvahu a sílu manažerům myslet dopředu a odhalit  

do detailů jak se může vyvinout prostředí, ve kterém firma působí,  

a odkud pramení nebo mohou pramenit příležitosti a hrozby, 

- vede manažery k přemýšlení o schopnostech, prioritách, vnějších vlivech  

a taktice, 

- pokud je firma systematicky a realisticky rozvíjena, vnější prostředí přirozeně 

poskytne základ pro další rozvoj výkonnostních standardů a efektivnější kontrolu, 

- plány mohou vést k lepší koordinaci firemních sil a větší efektivitě upotřebení 

majetku nebo kapitálu, 

- s uvažováním o budoucnosti je firma lépe připravena na neočekávaný vývoj 

okolního prostředí, 



- manažeři se při podílení se na sestavování plánu cítí potřební a sounáležití 

s firmou, lépe tak porozumí svým úkolům, zodpovědnosti, která je jim svěřována 

a tedy i tomu co se od nich vlastně očekává. 

Je zřejmé, že výhod u plánování, marketingového nevyjímaje, bude nesporně více  

- proto je možné konstatovat, že by plánování mělo mít své stálé místo ve všech firemních 

procesech a před každým úkolem. 

Jednu z verzí marketingového plánu přibližuje „otec marketingu“ Kotler (2007): 

Tabulka 1: Obsah marketingového plánu 

Část Účel 

Executive summary Stručný přehled plánu pro podnikové vedení 

Současná marketingová 

situace 

Marketingový audit – podklady o trhu, produktu, konkurenci a 

distribuci 

Analýza SWOT Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti / 

produktu 

Cíle a problémy Stanovení cílů v oblasti tržeb, tržního podílu, zisku; 

identifikace problémů s možným vlivem na dosažení cíle 

Marketingová strategie Přístup k dosažení cíle plánu 

Programy činnosti Dílčí úkoly, jejich vykonavatele, čas a cena 

Rozpočty Očekávaný výkaz zisků a ztrát vycházející z předpokládaných 

finančních výsledků plánu 

Kontrolní mechanismy Sledování postupu plnění plánu 

Zdroj: Kotler (2007, str. 109) 

Karlíček jej pro své Základy marketingu (2013, s. 238) pojal velice jednoduše  

a dalo by se říci stroze: 

- situační analýza, 

- marketingové cíle, 

- marketingová strategie, 

- marketingový mix 

- rozpočet, 

- časový plán, 

- realizace. 



Tento postup bohužel opomíjí důležitost SWOT analýzy a není vyhovující  

pro komplexní koncepční plán, protože při realizaci vybrané strategie bude organizaci 

ovlivňovat její vnitřní, ale zároveň i vnější prostředí najednou, tudíž je žádoucí  

tyto faktory zanalyzovat dohromady. Ze znalosti vlivů externího prostředí v kombinaci 

s marketingovým mixem (chápaným jako činitelé interního prostředí), 

 které zde autoři uvádí v rámci situační analýzy, by měla přehledný a zejména ucelený 

výstup podat právě SWOT analýza. 

McDonald a Wilson ve své publikaci Marketingový plán (2012, s. 72) jako výstup 

plánovacího procesu stanovili tyto body: 

- programové prohlášení společnosti (poslání společnosti), 

- přehled vybraných finančních ukazatelů, 

- přehled o trhu, 

- SWOT analýza, 

- předpoklady (a přehled portfolia), 

- marketingové cíle a strategie, 

- předpověď a rozpočet na tři roky. 

Jejich podání je vcelku stručné a jasné, nicméně pro potřeby některých organizací 

působí také lehce nedostačující. Nezahrnuje například mimo finančních ukazatelů jiné 

interní faktory, zejména nástroje marketingového mixu. Dále striktně nakazuje časový 

horizont, ve kterém se mají manažeři pohybovat při plánování, přičemž plány mohou být 

dle Jakubíkové (2013) krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. 

McDonald a Wilson sami ještě zmiňují plán operativní, tedy extrémně krátkodobý, 

zabývající se řešením určitého úkolu nebo problému. 

Samozřejmě, že je zde jimi sestavený plán vytržen z kontextu a ve své práci 

jednotlivé kroky náležitě vysvětluje, ale pochopitelnější se i přesto zdá být varianta 

marketingového plánu zpracovaná Zamazalovou (2010, s. 29). Ta se na rozdíl od jiných 

autorů zabývala i formální konečnou podobou dokumentu, když na úvod připojila 

hlavičku obsahující tyto body: jméno firmy, stručná charakteristika firmy, vize firmy  

a poslání (mise) firmy. Následoval „klasický“ obsah marketingového plánu: celkové 

shrnutí, situační analýza, analýza SWOT a analýza souvislostí, marketingové cíle, 

marketingová strategie, produkty a služby, distribuce, cenová a kontrakční politika, 

komunikační mix, akční programy, rozpočet, kontrola a případné přílohy. Tato verze 



samotný plán rozpracovává poněkud podrobněji, nicméně obsahově  

se příliš neliší od jiných. Drobné rozdíly můžeme vidět v názvech a šíři obsahu 

jednotlivých bodů, což ale může být způsobeno uchopením překladu z cizího jazyka  

a rozdílností názvosloví nebo stupněm odbornosti textu. Působí přehledně i srozumitelně, 

navíc je totožná jako v publikaci Jakubíkové (2013).  

Pro účely neziskového sektoru byla sestavena příručka „7 Kroků k vytvoření 

Vašeho nejlepšího neziskového marketingového plánu všech dob 5“, která má za cíl 

pomoci sestavit organizacím marketingový plán pro účely fundraisingu. Ten pak vypadá 

následovně: 

- představení organizace (poznání cílové skupiny, zhodnocení používaných 

nástrojů) 

- stanovení cílů a strategie 

- rozpoznání jedinečnosti organizace (co má navíc, v čem vyniká nebo je unikátní) 

- sestavení zprávy 

- výběr nástrojů a kanálů 

- sestavení rozpočtu, časového harmonogramu a definování zdrojů 

- úpravy a kontrola. 

V podstatě se tento plán příliš neliší od plánu komerční firmy, za povšimnutí  

zde stojí zejména bod „rozpoznání jedinečnosti organizace“ – pro propagaci samotné 

organizace je potřeba si uvědomit, co ji odlišuje od ostatních, co má navíc,  

v čem je unikátní – a zjištěné informace pak náležitě prodat prostřednictvím 

marketingových nástrojů, tedy zpropagovat. 

V příručce moderní sportovní klub se autor v popisu sestavení plánu sportovní 

organizace omezuje na jednoduché kroky, jako je: 

- stanovení cílů 

- výběr strategie 

- sestavení rozpočtu 

- vyhodnocení. 

                                                 

 

5 v originále 7 Steps to Creating Your Best Nonprofit Marketing Plan Ever (2015). 



Zde je ale nutné doplnit, že publikace slouží pro organizační pracovníky 

sportovních klubů, kteří se povětšinou s marketingem nesetkali nebo ho nepovažovali  

za důležitý, pro účely této diplomové práce je tedy absolutně nedostačující.  

V této práci bude využit plán sestavený Jakubíkovou (2013), a to v následující 

podobě: 

- představení společnosti, 

- situační analýza, 

- SWOT analýza, 

- marketingové cíle, 

- marketingové strategie, 

- akční plán, 

- rozpočet, 

- kontrola. 

Alsbury a Jay (2002) doplňují struktury plánu o zásady, se kterými by měl být 

sestavován – pochopitelnost, přesnost (jednoduchost ale zároveň detailnost), flexibilita 

(reaktibilita na změny), realističnost, obsažnost (zahrnovat všechny faktory, zejména 

 pak tržní) a jasná identifikace úkolů. 

3.3.1 Představení společnosti 

První části marketingového plánu obsahuje celkové shrnutí základních informací  

o společnosti, čím se zabývá, organizační strukturu, její stručnou historii, aktuální situací 

a případně problém, který organizace hodlá řešit (např. oslovování nových trhů, nové 

legislativní překážky, jimiž může být např. zavedení elektronické evidence tržeb, průnik  

na zahraniční trh, nedostatek kapitálu a finančních prostředků, dlouhodobě nízké tržby, 

nový konkurenční subjekt apod.). Tato část obsahuje také hlavní vize a mise společnosti.  

Vizi Veber a Srpová (2012, s. 193) rozklíčovali jako „základní principy, priority firmy, 

nadčasové zásady a ideály všem členům firmy společné, které jsou neměnné a nezávislé 

na vývoji okolních podmínek.“ Odráží tedy základní cíle a klíčové myšlenky (filosofii). 

Mise je chápána jako poslání firmy a dává se najevo prakticky stylem chování.  

Jde tedy o způsob, jakým je firma vnímána veřejností a jakou funkci ve společnosti plní. 

Do mise se promítají osobnostní cíle a charakteristiky každého participujícího jedince, 

stejně jako i chování a jednání každého z nich.  



3.3.2 Situační analýza 

V první řadě je potřeba porozumět a pochopit prostředí, kde se marketing odehrává. 

Podle Kotlera (2007) na každou firmu v rámci trhu působí množství faktorů, které se řadí 

do vnějšího nebo vnitřního prostředí organizace. Řadu z nich podnik může ovlivnit  

(na základě zvolených strategií podporovat nebo tlumit), jde totiž o faktory interní,  

ale existuje i spousta činitelů, které naopak značně ovlivňují samotnou firmu  

a její strategie zvenčí a firma jejich působení změnit ani ovládat nedokáže (externí 

prostředí). (Tomek, Vávrová, 2011). 

Horáková (2003, s. 38) vnímá marketingovou situační analýzu - neboli 

marketingový audit – jako „kritické, nestranné, systematické i důkladné zkoumání vnitřní 

situace podniku (s důrazem položeným na marketingové činnosti) a šetření postavení 

podniku v daném prostředí (s důrazem položeným na analýzu trhu).“ Na následujícím 

schématu je zachyceno totéž v podání Jakubíkové (2013): 

Schéma 3: Situační analýza 

 

Zdroj: Jakubíková (2013, str. 95) 

Jakubíková (2013, s. 94) vidí smysl provádění situační analýzy v „nalezení 

správného poměru mezi příležitostmi, jež přicházejí v úvahu ve vnějším prostředí a jsou 

výhodné pro firmu, a mezi schopnostmi a zdroji firmy.“ Podle různých pojetí se obsah 

této analýzy nazývá např. 5C, 4C nebo 7C. Body, které tyto koncepty zahrnují, naznačuje 

Tabulka 2, srovnaná tak, aby mezi sebou jednotlivé body korespondovaly). 

  



Tabulka 2: Pojetí obsahu situační analýzy 

5C  4C 7C 

Podnik (Company)  
Podnik, spolupracující firmy 

a osoby (Company) Spolupracující firmy a osoby 

(Collaborators) 

 

Zákazníci (Customers) Zákazník (Customer) Zákazník (Customer) 

Konkurenti (Competitors) Konkurence (Competitors) Konkurenti (Competitors) 

 Národní specifika (Country) Národní specifika (Country) 

 Náklady (Cost) Náklady (Cost) 

Makroekonomické faktory – 

PEST analýza (Climate / 

Context) 

 Makroekonomické faktory – 

PEST analýza (Climate / 

Context) 

  Změna (Change) 

Zdroj: Jakubíková (2013, str. 94, vlastní zpracování) 

Situační analýza se podle této autorky následně dělí do tří částí: 

- informační část (sběr informací o vnějších a vnitřních faktorech a jejich 

hodnocení), 

- porovnávací část (generuje možné strategie např. pomocí matice SWOT), 

- rozhodovací část (zhodnocení zvažované strategie). 

Po situační analýze následuje logicky výběr strategie a realizace konkrétních dílčích 

kroků. 

3.3.2.1 Analýza externího prostředí 

Externí neboli vnější prostředí má dvě úrovně – makroprostředí, zahrnující širší 

společenské síly (ovlivňující organizaci) a mikroprostředí (vlivy firmě blízké), ovlivňující 

zejména schopnost sloužit zákazníkům. (Kotler, 2007). Na Schématu 4 nabízí svůj 

přehled Horáková (2003). Zahrnuje stejně jako Kotler dvě úrovně a jejich vlivy  

jak na podnik, tak mezi sebou. 



Schéma 4: Vnější prostředí podniku 

 

Zdroj: Horáková (2003, str. 41), vlastní zpracování 

Zamazalová (2010) zmíněné úrovně blíže definuje pomocí faktorů, které zahrnují. 

U makroprostředí jsou to konkrétně činitelé sociální, technické a technologické, 

ekonomické a politické nebo právní. Z počátečních písmen vznikl akronym označující 

tuto problematiku – PEST nebo STEP (záleží na autorovi). 

Obrázek 1: PEST analýza 

 

Zdroj: 123rf.com (upraveno) 

Grasseová (2012), Tomek s Vávrovou (2011) a Sedláčková s Buchtou (2006) 

analýzu dále rozšiřují a výslednou analýzu nazývají PESTLE. Její jednotlivé faktory  

pak popisují následovně: 



- Politické aspekty: existující a potenciální působení politických vlivů 

(mezinárodní a národní politická situace a její stabilita, právní úpravy některých 

jevů, zákony a vyhlášky, ochrana spotřebitele i podnikatele, regulace zahraničního 

obchodu, pracovní právo), 

- Ekonomické aspekty: působení a vliv na místní, národní a světové ekonomiky 

(vývoj hospodářských ukazatelů – HDP, míra inflace, úroková míra, 

nezaměstnanost; příjmy domácností, ceny energií, hospodářské cykly), 

- Sociální aspekty: působení sociálních a kulturních změn (demografický a kulturní 

profil, struktura příjmů, životní styl, preference, přístup k práci a volnému času, 

vzdělanost, kultura, náboženství, mobilita), 

- Technologické aspekty: dopady nových a vyspělých technologií (podpora 

výzkumu a vývoje, celkový stav, změny a transfer technologií, stav životnosti 

výrobních prostředků nebo rychlost zastarávání), 

- Legislativní aspekty: vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy (stejně  

tak může být i legislativně ošetřeno odvětví), 

- Ekologické, neboli environmentální aspekty: místní, národní a světová ekologická 

problematika a otázky jejího řešení. 

Analýza PEST (nebo PESTLE) zkoumá vliv zmiňovaných faktorů na chod 

organizace a je orientovaná na budoucnost. Kovář (2007) však upozorňuje, že predikce 

budoucího vývoje je velice obtížná a bez znalostí aktuálního stavu nebo vývoje 

dosavadního (tedy v minulosti) prakticky nemožná. Zabývá se tedy metodami,  

které analýzu pomáhají zpracovat. První z nich se nazývá MAP – název v sobě skrývá  

tři části, ze kterých se tento postup skládá: Monitorování (tedy identifikace jednotlivých 

faktorů), Analýza jejich dosavadního působení a Predikce vývoje. K naplnění těchto bodů 

slouží praktická a návodná tabulka, jejíž podoba je přiblížena zde: 

Tabulka 3 Metoda MAP – vzor pro zpracování 

Technologické faktory 

Faktor Analýza dosavadního vývoje Předpoklad vývoje 

Kurz cizí měny Byl stabilní Bude prudce stoupat 

Zdroj: Kovář (2007, str. 50) 



Informace takto zjištěné je potřeba dále rozklíčovat a to zejména z pohledu 

charakteru vlivu faktoru na organizaci – zda se jedná o hrozbu, příležitost  

nebo se nepředpokládá žádný vliv. Toho nejlépe dosáhneme s přístupem ETOP6 (Kovář, 

2007). Vznikne opět tabulka s jednotlivými vlivy, označenými znaménky mínus (-)  

pro hrozbu, plus (+) pro příležitost nebo nulou (0) pro neutrální vliv. 

Tabulka 4: Metoda ETOP – vzor pro zpracování 

Skupina faktorů Vliv Faktory 

Politicko-právní faktor 
- Daňová politika 

0 Zdravotní a hygienické normy 

+ Orientace vládní strany 

- Změna zákoníku práce 

Ekonomický faktor   

Sociálně-kulturní faktor   

Technologický faktor   

Zdroj: Kovář (2007, str. 50) - upraveno 

Mikroprostředí 

Po prozkoumání makroprostředí je nutné ještě zanalyzovat mikroprostředí, tedy samotné 

odvětví, ve kterém organizace působí. Sedláčková a Buchta (2006) považují nalezení 

souvislostí mezi podnikem a jeho okolím zásadní pro formulování strategie. Za tyto 

souvislosti považují například samotné poznání konkurence nebo definování celého 

odvětví, kde podnik působí. Avšak právě zkoumání odvětví se může stát záležitostí velice 

obtížnou a komplikovanou, protože odvětví bývají proměnlivá a také mnoho podniků  

je součástí více než jednoho). Často je podle nich definování jeho hranic výrazně 

subjektivní a tedy věcí pojetí a úsudku jednotlivce. 

Sedláčková a Buchta (2006, str. 32) zmiňují některé aspekty vymezující jednotlivá 

odvětví: velikost trhu, geografický rozsah konkurence (lokální, regionální, globální), růst 

trhu a fáze v životním cyklu, počet konkurentů a jejich velikost, zákazníci (počet  

a velikost), stupeň vertikální integrace (nákladové rozdíly), vstupní bariéry (výhody 

v nákladech, výnosy z rozsahu, know-how, loajalita zákazníků, legislativa,…), výstupní 

bariéry (jednoúčelové investice, vysoké fixní náklady, provázanost podniků,…), 

                                                 

 

6 Environmental Threat and Opportunity Profile. (Kovář, 2007) 



výrobkové inovace, nároky na kapitál, diferenciace výrobku nebo míra hospodárnosti 

(výnosy z rozsahu, zkušenosti, využití kapacit). 

Při definování odvětví bude v této práci využito slovního vyjádření, založeného  

na poznatků o produktu, zákaznících, konkurenci a dalších. 

Nedílnou součástí analýzy mikroprostředí je tedy také rozpoznání konkurence. Patří 

sem nejen identifikace stávajících soupeřů na trhu, ale také hrozba vstupu nových, dále 

hrozba substituce jinými výrobky, vyjednávací síla kupujících a dodavatelů, atd. (Tomek, 

Vávrová, 2011). Vzhledem k povaze zkoumané organizace není přínosné analyzovat 

konkurenci pomocí složitých a standardizovaných postupů. Pražská tělovýchovná unie 

nemá přímého konkurenta, který by nabízel podobné portfolio služeb jako ona,  

za podobnou cenu, pro podobný tržní segment nebo s příbuznou charakteristikou. 

Vzhledem k tomu bude tedy využito opět slovního ohodnocení. 

Po určení konkurenčních článků a jejich vlivů na podnik je možné přistoupit  

také k identifikaci zákazníka, tedy k segmentaci trhu. Tématu analýza spotřebitele 7 

(cílových trhů, marketingového tržního nebo cílového segmentu, případně cílové skupiny 

zákazníků) se věnovalo již mnoho autorů, kteří publikovali ještě více vědeckých prací  

a článků, jejich pojetí se liší v zásadních otázkách i v detailech. V jednom se ale shodnou 

všichni – základní otázkou, kterou si musí firmy položit a ze které až posléze doplňující 

metody a analýzy vyplývají, je – KDO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK? PRO KOHO 

VYRÁBÍME? 

Pro zkoumání těchto charakteristik bylo vyvinuto velké množství různých přístupů, 

metod a speciálních analýz, mezi nimi např. Porterův model pěti sil (zkoumá strukturální 

přitažlivosti odvětví z hlediska ziskovosti) nebo Analýza zájmových skupin (identifikuje 

zainteresované skupiny pro různé situace, ve kterých se společnost ocitá), jak zmiňuje 

Grasseová (2012). Avšak žádná z nich se nezdá býti plnohodnotnou pro situaci  

a charakteristiku sportovní neziskové organizace a její výstupy by byly zavádějící nebo 

                                                 

 

7 V některých případech ani nemusí být zákazník osoba ale třeba skupina osob, jako je například 

rodina, organizace nebo celý stát. Patří sem tedy vedle konečných spotřebitelů výrobní (průmyslové) nebo 

obchodní podniky a veřejné instituce. (Tomek, Vávrová, 2011) 



přinejmenším nepřesné a neúplné. Nejvhodnější je proto tyto faktory jednoduše (až téměř 

triviálně) slovně popsat. 

3.3.2.2 Analýza interního prostředí 

Faktory zjištěné na základě výše uvedených analýz tvoří základ při tvorbě matice 

SWOT (více v kapitole 3.3.3), konkrétně postihují oblast příležitosti a hrozeb. K naplnění 

matice je potřeba poznat ještě hlavní silné a slabé stránky organizace, k čemuž slouží 

právě analýza interního prostředí. 

Keřkovský s Vykypělem (2006) doporučují mimo jiné zaměření na faktory:  

- vědecko-technického rozvoje firmy, 

- marketingové a distribuční, 

- výroby a řízení výroby, 

- podnikových a pracovních zdrojů, 

- finanční a rozpočtové, 

- vztahu strategie, organizace a firemní kultury, 

- další. 

Charakteristika Pražské tělovýchovné unie je vysoce specifická, proto pro účel této práce 

nejsou metody zaměřené na poznání uvedených faktorů příliš vhodné. Autoři Keřkovský 

a Vykypěl (2006) dále uvádí také alternativní přístup, uspořádávající analýzu na základě 

poznávání marketingového mixu, určování jeho skladby a způsobu využívání 

jednotlivých nástrojů a komponentů. Tato podoba analýzy interního prostředí je pro dané 

účely zcela vyhovující. 

Marketingový mix 

Marketingový mix (označovaný také jako „4P“) je soubor taktických nástrojů - 

produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky – které firma používá k úpravě 

nabídky podle cílových trhů“ (Kotler, 2007, s. 70). Tento soubor se sestává z jednotlivých 

nástrojů, kterými jsou produkt (Product), cena (Price), distribuce (Place) a komunikace, 

neboli propagace (Promotion). Subjekt na trhu se snaží nalézt optimální kombinaci těchto 

nástrojů vhodnou pro jeho situaci, možnosti a cílové trhy tak, aby dosáhl svých 

stanovených cílů. Zamazalová (2010) jim ze svého pohledu určuje pořadí dle důležitosti 

– první je distribuce, pak cena, na třetím místě produkt a poslední pak propagace. Většina 

moderních autorů se ale shoduje, že všechny prvky jsou v marketingu stejně podstatné  



a nejdůležitější je zvolit správnou skladbu těchto nástrojů, proto není možné jeden nebo 

druhý vyzdvihovat a jiný zcela opomíjet.  

Zatímco 4P se zabývá nástroji z pohledu podniku, 4C pak těmi samými nástroji 

z pohledu zákazníka, jak uvádí server Managementmania.com (2015). Jde o řešení 

zákaznických potřeb (Customer solution), náklady vzniklé zákazníkovi (Cost), 

dostupnost řešení (Convenience nebo také Channel) a komunikace (Communication). 

Propojení těchto dvou přístupů názorně vystihuje Tabulka 5: 

Tabulka 5: Souvislost mezi 4C a 4P 

4P 4C 

Produkt Řešení potřeb zákazníka 

Cena Náklady vzniklé zákazníkovi 

Distribuce Dostupnost řešení 

Propagace Komunikace 

Zdroj: Managementmania.com (2015, vlastní zpracování) 

Nejúspěšnější jsou pak ty firmy, které dokáží své úsilí směřovat tak, aby následné 

výstupy právě nejvíce odpovídaly očekávání zákazníka. 

Samozřejmě se pojetí jednotlivých autorů liší, opět to může být zapříčiněno 

překladem nebo odborností textu, tedy především v názvosloví. Avšak někteří 

marketingoví specialisté jej pojímají šířeji, např. Tracy (2014) za klasický marketingový 

mix považuje „7P“, kdy k výše uvedeným položkám připojuje ještě obal výrobku  

nebo jeho způsob jeho balení (Packaging), vymezení vůči konkurenci (Positioning)8  

a prodejce (People). Při rešerši literatury bylo zaznamenáno opravdu mnoho odlišných 

přístupů. Většina autorů poukazuje především na důležitost a provázanost všech těchto 

faktorů a že jen jejich společné působení na cílový trh povede v úspěch. V této práci bude 

využito toho nejznámějšího a všeobecně nejvíce uznávaného přístupu ke 4P,  

jehož autorem je Kotler (2007). 

                                                 

 

8 Může být dle autora chápáno ve smyslu umístění produktu v obchodech nebo ovlivňování vnímání 

zákazníky. 



Obrázek 2: Marketingový mix 

 

Zdroj: 123rf.com (upraveno) 

V současné době, s rozšířením podnikatelských aktivit, hraje veledůležitou roli také 

terciální, kvartérní a kvintérní sféra, tedy služby. Kotler (2007, s. 710) uvádí, že „služba 

je jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je v zásadě 

nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena s hmotným 

produktem.“ Služby jako takové jsou specifické svými vlastnostmi – Payne (1996) 

jmenuje nehmatatelnost (nemají fyzickou podobu ani podstatu; není možné je osahat, 

ochutnat nebo si je prohlédnout), neoddělitelnost (produkce i spotřeba probíhají současně 

a účastní se jí přímo koncový zákazník i poskytovatel najednou), proměnlivost (závisí  

na lidském faktoru, čase i příjemci, výstup a dojem ze stejné služby může být pokaždé 

jiný) a pomíjivost (nelze je skladovat). Vaštíková (2008) tyto charakteristiky 

pojmenovává jako nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenita, zničitelnost a absence 

vlastnictví, v podstatě ale vystihují totéž. Z toho také vyplývá, že služby jsou ovlivňovány 

i jinými proměnnými. Proto odborníci připustili, že marketingový mix bude muset být 

rozšířen o další nástroje – lidé (People), proces (Process) a prostředí (Presentation). 

Podrobněji je popisuje Šíma, Voráček, Čáslavová a Ruda (2013): 

- Lidé: přímý vliv na kvalitu služby (jak zákazníci, tak i poskytovatelé), 

- Proces: interakce zúčastněných, způsob poskytování služeb (doba obsluhy, 

rychlost obsluhy, doba čekání a forma obsluhy), 

- Materiální prostředí: vzhled provozovny (velikost, vybavení, atmosféra, 

komfort a čistota). 



Např. ale Cetlová (2007) využívá odlišného označení – účastníci prodejního 

procesu (Participants), proces (Process) a fyzická přítomnost na trhu (Physical evidence. 

Také upozorňuje na klíčovou okolnost související se všemi 7 nástroji – a tou je čas. 

Pro potřeby této práce je z důvodu specifické charakteristiky ekonomického 

subjektu spolku PTU Praha využíváno modelu 4P, přestože se jedná o služby. V tomto 

případě se řadí nabízené služby do nástrojů produktu a lidé, tedy zaměstnanci a jejich 

hodnocení nebo charakteristika, jsou vnímáni jako nástroj distribuce. 

Produkt 

Payne (1996) stanovil definici produktu v tomto znění: „souhrn objektů či procesů, 

které přinášejí zákazníkům určitou hodnotu, zboží a služby jsou dílčí kategorie, které 

představují dva typy produktu. Termín produkt bývá obecně užíván jak pro výrobky,  

tak pro označení služeb.“ 

Daleko konkrétněji ji pojal Kotler (2007, s. 615): „cokoli, co lze nabídnout na trhu 

k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může ukojit přání, 

potřeby; patří sem fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky.“ 

Produkt dále dělí na jádro, neboli základní produkt (klíčový přínos, užitný efekt, 

skutečný účel koupě – např. odpočinek od stání), vlastní produkt (výrobek, služba, 

zahrnuje úroveň kvality, design, doplňky, obal, značku – např. židle) a rozšířený produkt 

(něco navíc, doplňkové služby, přínosy pro zákazníka – např. doživotní záruka). 

Služby pak vnímá tento autor jako „aktivity, výhody nebo uspokojení, jsoucí  

na prodej.“ Ty se dají diferenciovat z hlediska efektivity průběhu, rychlosti a způsobu 

dodání nebo péči v průběhu procesu, zaškolení zákazníků, poradenství, údržba a opravy 

nebo reklamace. Kotler dále upozorňuje na slabinu služeb – snadná kopírovatelnost. 

Jakubíková (2013) uvádí, že klasifikovat služby lze podle více kritérií, např. podle: 

- segmentu trhu (koneční spotřebitelé / organizace, 

- stupně hmotnosti (nehmotné / hmotné), 

- poskytovatele (profesionál / amatér), 

- cíle (zisk / jiné), 

- stupně regulace (regulované / neregulované), 

- stupně účasti zákazníka (vysoká účast / nízká účast), 

- podílu lidské práce (vysoký podíl / nízký podíl). 



Bačuvčík (2011) považuje za nemožné zobecnit neziskový produkt a popsat jej. 

V současné době a při aktuálních možnostech již nepovažuje autor za nutné u žádné 

z neziskových organizací zaměřovat se pouze na jádro produktu (tedy uspokojení 

základních potřeb zákazníka), ale i na ostatní složky produktu. Právě schopnost produkt 

obohatit jej totiž může odlišit od konkurence. 

Pod pojmem sportovní produkt si Čáslavová (2009) představuje „veškeré hmotné  

a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících  

se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ 

Autorka se také věnuje klasifikaci sportovního produktu: 

- základní produkty TVS 9 : nabídka tělesných cvičení, sportovních akcí  

a turistických akcí, 

- produkty vázané na osobnost: sportovní výkony vázané na osobnost 

sportovce, výkony trenérů, reklamní vystoupení sportovců, 

- myšlenkové produkty TVS: myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní 

oblast, sportovní informace šířené médii, hodnoty zážitku v TVS, 

- produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty: tělovýchovná a sportovní 

zařízení (spolková, komunální, státní), vzdělání ve sportu, pojištění 

cvičenců a sportovců, doprava na soutěže, vstupenky, sponzoring, dary  

a podpora, propagace zboží a suvenýry, společenské akce, 

- klasické materiální produkty v TVS: tělovýchovné a sportovní nářadí, 

náčiní a oblečení. 

Jiné dělení nabízí také Chelladurai (1994, in Čáslavová 2009): sportovní služby 

(výroba, prodej), služby zákazníkům (služby orientované na požitky, zdraví a zdatnost, 

lidská dovednost, výkonnost, výživa, rehabilitace), divácké služby (zábava, závody, 

podívaná, třetí místo 10 ), sponzorské služby (tržní přístup, sdružování), psychický 

prospěch (altruistický, egoistický), sociální myšlenky (zdatnost, zdraví, aktivní životní 

styl). 

                                                 

 

9 TVS – tělesná výchova a sport. (vlastní zpracování) 

10  Třetí místo: místo vedle domova a práce, kde se člověk přidružuje ke členům společnosti 

prostřednictvím sportu. (Chelladurai 1994 in Čáslavová 2009) 



Nejjednodušeji, ale výstižně, klasifikaci pojala Kochová (2012): 

- zboží (vybavení, oblečení, obuv), 

- zařízení (hřiště, haly, sportoviště), 

- služby (výuka, procházka s průvodcem), 

- události (sportovní akce, turnaj), 

- programy (pravidelné lekce). 

Někteří autoři, mezi nimi i např. Novotný (2011), také vedle produktů a služeb 

samostatně definují sportovní akce jako druh sportovního produktu: jde o jednorázovou 

sportovní událost – závod, zápas, turnaj, exhibice. Čas jejího trvání není omezen a v jejím 

rámci se nemusí provozovat pouze jediné sportovní odvětví. Sportovní akci lze 

specifikovat podle nejrůznějších kritérií (Šíma, Voráček, Čáslavová, Ruda, 2012): 

- podle významu (velké mezinárodní akce, značkové akce – spojené 

s destinací, regionální akce a místní akce), 

- podle doby trvání (krátkodobé do 1 dne, střednědobé mezi 2 a 7 dny, 

dlouhodobé delší než týden), 

- podle periodicity realizace (jednorázově, čtyřikrát do roka, dvakrát do roka, 

každý rok, vícekrát do roka, jednou týdně, vícekrát do týdne), 

- klasifikace podle cílového zákazníka (orientace na návštěvníky,  

na účastníky, velké sportovní a mega akce, např. Olympijské hry, akce 

v oblasti rekreačního sportu). 

Sportovní akce v současnosti musí být považovány jako součást sportovního 

produktu. Sportovní organizace mají díky nim možnost udržovat kontakt s cílovou 

skupinou a uskutečňovat tak své poslání a naplňovat vize organizace. 

  



Cena 

Cena je nejpružnějším prvkem marketingového mixu (tedy nejsnáze se mění),  

jak tvrdí Clemente (2004) a také jediným z nich, který generuje výnosy (ostatní 3P 

znamenají pro společnost pouze náklady). Tento nástroj je nutné regulovat v mezích, 

které tvoří ochota zákazníků zaplatit ji a co nejvyšší míra zisku. Obecně pojmenoval 

pojem cena Kotler (2007, s. 749): „Peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu, 

případně souhrn všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo 

užívání výrobku nebo služby.“ 

Tomuto nástroji marketingového mixu byla věnována řada publikací a obsáhnout 

jej, byť jen okrajově, není ani zdaleka cílem této práce. Postačí poznat alespoň některé 

metody cenové tvorby, aby bylo možné navrhovaným službám a produktům Pražské 

tělovýchovné unie přiřknout alespoň orientační cenu. Způsoby stanovování ceny popisuje 

např. Jakubíková (2013, s. 279): 

- cena jako vyjádření hodnoty vnímané zákazníkem, 

- následování cen konkurence, 

- stanovení ceny respektující návaznost investic, 

- stanovení ceny se zřetelem k možnosti uzavření kontraktu, 

- stanovení ceny podle velikosti poptávky, 

- stanovení ceny s ohledem na náklady. 

Mezi ty nejčastěji používané patří pak metody orientované na: 

- náklady, 

- poptávku, 

- konkurenci. 

V případě neziskových organizací je samozřejmě cílem v oblasti cenové politiky 

stanovit takovou cenu aby bylo možno zajistit cíle organizace, pokrýt alespoň částečně 

nutné náklady (zbytek je hrazen z jiných zdrojů) a aby tato cena byla přijatelná  

pro cílovou skupinu spotřebitelů. Dalo by se tedy říci, že výsledkem je rozumný poměr 

mezi výší finančních prostředků, které zaplatí uživatel, a finančním obnosem věnovaným 

donátorem – sponzorem, dárcem, státem apod. (Bačuvčík, 2011) 

Tento autor také uvádí, že realizátor vnímá cenu za svůj produkt také jako čas  

a úsilí, riziko, nesnáze, nelibost, neschválení ze strany okolí nebo dokonce oběť, což 

vyplývá také z charakteru služeb a neziskové organizace a jejích cílů. 



Šíma, Voráček, Čáslavová a Ruda (2013) vnímají tvorbu ceny u sportovních 

organizací jako úzce vázanou na charakter nabízeného produktu. U některých se vychází 

z čistě ekonomické kalkulace (investice, náklady a další), jiné závisí z větší míry  

na úsudku představitelů poptávky. 

Distribuce 

Podle Cetlové (2007) představuje distribuce „souhrn činností a procesů, které vedou 

k rozhodování o optimálním výběru cesty zboží, resp. služby k zákazníkovi. Horáková 

(2003) do distribučního mixu řadí distribuční cesty, distribuční mezičlánky a služby 

poskytované zákazníkům.  

Mezi tradiční prodejní místa patří prodejny, provozovny, pobočky apod.,  

zde se soustřeďují spotřebitelé a zde také probíhají směny. Další kanály bývají 

označovány za alternativní11: internetový obchod (eshop), síť dealerů, katalogový prodej, 

telemarketing, osobní prodej na ulici.  

Distribuce se dělí na přímou (výrobce je ve styku s konečným spotřebitelem – 

podomní prodej, prodej při speciálních příležitostech a událostech, zásilkový prodej  

a konečně prodej ve vlastních provozovnách) a nepřímou (distribuční cesta obsahuje 

mezičlánek, může mít více úrovní, být rozvětvená, snažit se pokrýt co největší oblast  

na trhu nebo se zaměřovat na vybrané cílové skupiny zákazníků). (Cetlová, 2007) 

Bačuvčík (2011) upozorňuje, že jsou-li produktem organizace služby, liší  

se samozřejmě i způsob distribuce – nemusí vždy nutně jít o jeden stálý prostor –  

v případě neziskových organizací rozlišujeme 5 základních typů míst, kde se služby dají 

poskytovat: 

  

                                                 

 

11 Toto označení je dnes již přežitkem; dříve alternativní distribuční cesty jsou dnes již nejméně tak 

běžné jako ty tradiční. 



- zařízení poskytovatele (ve sportovním prostředí se jedná o hřiště, haly, 

stadiony, bazény a jiná sportoviště), 

- domácnost uživatele, 

- pracoviště uživatele, 

- terén, 

- bez vazby na místo. 

Pro určení distribučních kanálů sportovních produktů je podle Šímy a kol. (2013) 

nejpodstatnější povaha produktu – zda se jedná o produkt hmotný nebo nehmotný, 

 dále pak na typu organizace, která s ním obchoduje, na zákazníkovi atd. 

Propagace  

Podle Slovníku marketingových komunikací (Jurášková, Horňák a kol., 2012) dělili 

autoři dříve nástroje komunikačního (neboli propagačního) mixu na nadlinkové  

a podlinkové. Nadlinkové nástroje využívají masmédia, tedy televizi, rozhlas, internet  

a tisk, zatímco podlinkové se zaměřují na přesnější zacílení cílové skupiny, například 

pomocí přímého marketingu, reklamy v místě prodeje nebo sales promotion12. 

Je známo několik nástrojů, prostřednictvím kterých lze komunikovat s klienty.  

Je možné, že s pokrokem technologií a dalším výzkumem v oblasti psychologie  

a marketingu se brzy vyvinou další oblasti marketingové komunikace a její další nástroje. 

Bačuvčík (2011, s. 87) vidí definici propagace jako „způsob, jakým se zákazník 

(uživatel) může dozvědět o produktu, a možnosti, jak jej při nákupním rozhodovacím 

procesu ovlivnit.“ 

Kotler (2007) zařazuje do nástrojů komunikačního mixu reklamu, osobní prodej, 

podporu prodeje, public relations a přímý marketing, ty se také považují za základní. 

Hesková (2009) jej rozšířila ještě o události a zážitky. V odborné literatuře se objevují 

rozšířenější verze komunikačního mixu, Pelsmacker (2003) jej např. doplňuje  

i o sponzorování, prodejní místa, výstavy a veletrhy nebo interaktivní marketing. 

(zpracováno podle bakalářské práce autorky – Chvalná, 2014). 

                                                 

 

12 Sales promotion – jiný název pro podporu prodeje účelné zvyšování nebo vyvolání poptávky po 

omezenou dobu. (MediaGuru, 2013) 



Cetlová (2007) uvažuje jako součást komunikačního mixu také firemní 

komunikaci, jejíž součástí je: 

- firemní identita (corporate identity) – jména, symboly, loga, firemní 

hodnoty, firemní kultura, 

- firemní vzhled (corporate design) – barvy, interiér, písmo, doplňky. 

Důležitou roli v otázce propagace hrají zejména média. Fill (2006) zpracoval jejich 

přehled následovně: 

Tabulka 6: Média 

Skupina Nosič 

Plošné vysílání (broadcast) - Televize 

- Rádio 

Tištěná forma 

 

- Noviny 

- Časopisy  

 Bulvár (consumer) 

 Seriózní tisk (bussiness) 

Venkovní 

 

- Billboardy 

- Ostatní venkovní plochy (zastávky, plochy u 

lamp,…) 

- Transit – doprava (plochy v dopravních prostředcích, 

na automobilech, horkovzdušných balonech,…) 

New media  

 

- Internet 

- Digitální televize 

- CD-Rom 

In - store (vnitřní reklama 

v obchodech) 

- Místo prodeje (point of purchase) 

- Balení  

Ostatní - Kina 

- Výstavy 

- PP = product placement (umístění produktu nebo 

značky do příběhů v knihách, televizi, nebo filmech) 

- Ambient – netradiční plochy (láhve na pití, golfové 

hole, benzínové pumpy, myčky,…) 

- Guerilla (kontroverzní reklama, má za úkol šokovat) 

Zdroj: Fill (2006, str. 196, vlastní zpracování) 

  



Je zřejmé, že od roku 2006 se situace na poli možností propagace značně posunula 

a to zejména v sekci „Nová média“ – řadí se sem mimo jiné mobilní marketing, reklamní 

bannery na webových stránkách, mobilní aplikace, sociální sítě atd. a v sekci „ostatní 

například ambush marketing, virální marketing13 a jiné. 

Bačuvčík (2011) srovnává komunikaci firmy z komerčního prostředí a neziskovou 

organizaci – podle něj mohou teoreticky využívat stejné nástroje, avšak pro neziskovou 

organizaci je portfolio užší z důvodů omezenějších zdrojů. Možností je využít propagační 

spolupráce s komerční firmou na bázi sponzoringu, dobrovolnické a studentské práce. 

Neziskové organizace jsou často odkázáni na dobrý nápad, na jehož základě vytvářejí 

často levné a efektivní propagační prostředky, přestože nejsou profesionálně zpracované. 

Velký význam na této úrovni má zejména PR, osobní prodej (neboli osobní jednání 

s uživatelem/zákazníkem nebo sponzorem/partnerem), příp. netradiční formy podpory 

prodeje, např. event. marketing. 

Ve sportovním prostředí se propagační strategie odvíjí od základních cílů 

organizace (obrat, počet zákazníků, tvorba image, vytížení kapacity sportovního 

zařízení), cílových zákazníků (široká veřejnost, děti, ženy,…), výběru médií  

(TV, tisk,…), finančních prostředků a koncipování propagační zprávy. (Čáslavová, 2009)  

Po prozkoumání a definování celého marketingového prostředí (jak externího,  

tak interního) má organizace dostatek informací a dat pro jejich komplexní zanalyzování 

ve SWOT analýze. Ta tvoří nedílnou součást marketingového plánu, protože získaná data 

je potřeba náležitě zhodnotit. 

  

                                                 

 

13 Ambush marketing – příživnický nebo záškodnický typ propagace (využívá nebo poškozuje cizí 

produkty nebo značky k propagaci sebe; často nečekanou až šokující formou); Virální marketing – 

prostřednictvím komunikace mezi lidmi, sociálních sítí, emailů, webových stránek šířících videa a 

webových fór se šíří komerční sdělení. (businessdictionary.com). 



3.3.3 SWOT analýza 

SWOT14  analýza se zabývá faktory ovlivňujícími organizaci a dělí je do čtyř 

kvadrantů. Jak již bylo mnohokrát řečeno, podklady pro SWOT analýzu tvoří všechny 

výše zmíněné informace a získaná data z předešlých analýz a výzkumů. Ze zjištěných 

faktorů je nutné vybrat ty klíčové pro každý z kvadrantů SWOT analýzy – tím jsou tedy 

silné a slabé stránky, plynoucí z analýzy interního prostředí, a příležitosti a hrozby 

z prostředí externího. V této diplomové práci se pracuje s 5 faktory za jednotlivé 

kvadranty.  Kombinace těchto faktorů dává analyzátorům přímý návod jak se zjištěnými 

hodnotami pracovat a jakou taktiku, neboli strategii, zvolit při jejich překonávání, 

případně využívání, jak je vidět v Tabulce 7: 

Tabulka 7: Matice SWOT 

 
Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Příležitosti (O) 

WO strategie „hledání“ 

Využití silné stránky ve 

prospěch příležitosti 

SO strategie „využití“ 

Překonání slabé stránky 

využitím příležitosti 

Hrozby (T) 

ST strategie „konfrontace“ 

Využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení 

WT strategie „vyhýbání“ 

Minimalizace slabé stránky a 

vyhnutí se ohrožení 

Zdroj: Tichá, Hron (2002, upraveno) 

Důležitou fází pro práci s jednotlivými faktory je přidělení vah a hodnocení.  

Pro silné a slabé stránky je nutné chápat váhu čistě jako závažnost, důležitost faktoru  

pro organizaci obecně, body vyjadřují do jaké míry jej právě zvolená organizace  

nebo firma vnímá jako svou slabou nebo silnou stránku. Váha se určuje rozdělením  

100 bodů mezi jednotlivé faktory v každém z kvadrantů, při následném zpracování  

jsou body chápány jako procenta a součet 100% znamená 1 bod (20% jako 0,2b. apod.). 

Zde šlo pouze o zjednodušení postupu při rozdělování vah. Body hodnoty na stupnici  

od 1 do 5 pak vyjadřují vnímání faktoru, přičemž 1 je znamená nejméně a 5 nejvýrazněji.  

                                                 

 

14 SWOT – akronym vytvořený z anglických ekvivalentů názvů čtyř kvadrantů (Strenghts – silné 

stránky, Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby). 



U příležitostí a hrozeb procenta vyjadřují závažnost situace v případě jejího vzniku 

(nejméně procent – zanedbatelná, nejvíce – zásadně významná/fatální). Hodnota sděluje 

míru pravděpodobnosti vzniku (1 – téměř nemožná, 5- hraničící s jistotou), jak mimo jiné 

praví Grasseová (2012). Výslednou hodnotu pro každý z faktorů zajišťuje výpočet 

vynásobením váhy a hodnocení, pro celý kvadrant pak součet těchto výsledků. Pro slabé 

stránky a hrozby je kalkulováno s body hodnoty v záporné hodnotě.  

V této fázi vzniká jako výstup pro každý z faktorů přehledná tabulka v této podobě: 

Tabulka 8: SWOT analýza – hodnocení faktorů 

 Faktor Váha Hodnota Výsledek 

1 Vysoká cena 0,2 25 5 

2 Nízká kvalita produktů 0,15 30 4,5 

3     

4     

5     

Součet 1   

Zdroj: Grasseová (2012, vlastní zpracování) 

Pro zjištění aktuálního hodnocení organizace slouží jednoduchý výpočet, při kterém 

se sčítají body jednotlivých kvadrantů (silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). 

Výsledná hodnota značí soudobý stav organizace (zde platí čím vyšší číslo, tím lepší 

stav).  

Manažery podniků a organizací pro tvorbu marketingového plánu nejvíce zajímá 

provázanost faktorů, čímž se zabývala Paulovčáková (2015). Právě ona doporučuje  

pro přehlednost vytvořit tzv. +/- matici SWOT, na základě párového srovnání 

vzájemného působení faktorů (příkladem jejího provedení je Tabulka 9).  

Při ní se přidělují kombinacím znaky: 

++, sděluje oboustranně pozitivní vazbu, 

-- pro oboustranně negativní vazbu, 

+, vyjadřující slabší pozitivní vazbu, 

- naopak slabší negativní vazbu 

a 0 pro faktory bez vzájemného vztahu. 

Jako výstup +/- matice se považuje pořadí klíčových faktorů (jejich kombinací),  

na které by se měla společnost zaměřit a brát je v potaz při tvorbě své strategie. U silných 



stránek a příležitostí budou na prvních místech faktory s nejvyšším ohodnocením,  

u slabých stránek a hrozeb naopak s nejnižším. Následuje již samotný slovní rozbor 

jednotlivých kombinací a jejich významu pro samotnou organizaci, vše v daném pořadí 

dle důležitosti.  

Tabulka 9: Příklad +/- matice SWOT analýzy 

 

Zdroj: Vaštíková (2008) 

SWOT analýza je velice cenným nástrojem pro určení marketingových cílů  

a strategií k jejich dosažení. Pro potřeby neziskové nebo sportovní organizace  

se jí bohužel mnoho autorů nevěnuje, avšak při drobných úpravách je možné ji úspěšně 

využít i v těchto případech. 

3.3.4 Marketingové cíle 

Na základě zhodnocených informací vzešlých ze SWOT analýzy je nyní na řadě 

formulace marketingových cílů, odrážejících právě zjištěné potřeby organizace, ale také 

důsledně následujících její vizi a poslání. Z literatury vyplývá, že by si firma neměla 

stanovovat jednotlivých konkrétních cílů příliš mnoho. Ideální počet je do 5 položek. 

Marketingové cíle souvisejí s produkty a trhy, jak tvrdí McDonald a Wilson (2012). 

Propagace, cena a úroveň služeb a další jsou právě prostředky, prostřednictvím kterých 

lze v rámci produktových a tržních cílů uspět. Oproti tomu ale např. Jakubíková (2013) 

považuje za správné stanovit si cíle pro každý z nástrojů marketingového mixu  

nebo je dělit na psychografické (spojenými s nákupním chováním kupujících a jejich 

vnímáním produktu, značky nebo organizace) a ekonomické marketingové cíle  

(kde měření probíhá na základě uskutečněných tržních transakcí).  



McDonald (2012) dále vytyčuje tři elementy, které zahrnuje každý správně zvolený 

cíl: atribut sloužící k vyjádření míry efektivity (např. prodeje, podíl na trhu), měřítko nebo 

škálu (např. procentuální škála, tedy 0-100%), podle nichž se měření provádí a určitou 

hodnotu škály, které chce firma docílit (např. 25%). 

Cíle musí být tvořeny podle metody SMARTER, což je opět akronym vyjadřující 

budoucí vlastnosti tvořeného cíle, přejaté z angličtiny (Fotr, 2012): 

- Specific (specifické), 

- Measurable (měřitelné), 

- Achievable (dosažitelné), 

- Result oriented (orientované na výsledek, realistické), 

- Time framed (časově vymezené), 

- Ethical (etické v rámci přístupu k podnikání), 

- Resourced (zaměřené na zdroje organizace). 

Všichni autoři se shodují, že důležitá je co nejpřesnější, nejkonkrétnější  

a jednoznačně interpretovatelná formulace stanovených cílů. 

3.3.5 Marketingové strategie 

Marketingová strategie tvoří jakýsi návod k dosažení stanovených cílů, které 

představují dílčí úspěchy organizace, pokud jsou správně zvolené a strategie správně 

využita. Neexistuje jedna konkrétní strategie zajišťující úspěch všem podnikům  

bez výjimky, což je logické z podstaty věci – podniky působí na odlišných trzích, 

disponují jinými prostředky, mají jiné vize a naplňují rozdílná poslání, ovládají různě 

velké části trhu, nenachází se ve stejné fázi vývoje a jejich produkty se liší. Strategie  

se naplňují výběrem vhodné skladby nástrojů marketingového mixu. 

Marketingových strategií se již definovalo nepřeberné množství. Některé jsou  

si velice podobné a jejich podstata spočívá na stejných základech, jiné jsou naprosto 

odlišné a nenachází se v nich ani vzdálená podobnost. Marketingové strategie mohou 

vycházet např. ze zvoleného cílového trhu, z preferované skladby nástrojů 

marketingového mixu nebo z orientace na konkurenci. Mezi základní strategie Foret 

(2010) řadí strategii minimálních nákladů, strategii diferenciace produktu a tržní 

orientace. 



Jakubíková (2013) uvádí také několik vybraných strategií, mezi nimi např. strategie 

proniknutí na trh (získávání nových zákazníků nebo zvýšení počtu užívání u zákazníků 

stávajících), strategie rozvoje trhu (získávání dalších trhů pomocí regionálního  

nebo národního rozšíření nebo přizpůsobení produktu pro jiné cílové skupiny), strategie 

rozvoje produktu (inovace, nové provedení, rozšíření nabídky), diverzifikace  

(nové produkty na nové trhy – horizontální: rozšíření nabídky o související produkty, 

vertikální: prohloubení programu, laterální: vstup do nových oblastí produktů a trhů). 

Strategií malých firem se zabývá Veber a Srpová (2012, s. 197): 

- koncentrace na vybraný tržní segment (nemá smysl snažit se ovládnout trhy  

a konkurovat velkým firmám, ale možnosti existují – např. pokrýt bílá místa  

na trhu, segmenty, které velké firmy příliš nezajímají), 

- diverzifikace (zabývat se několika tržními oblastmi najednou – snižuje  

se tím riziko v podmínkách rostoucí konkurence), 

- diferenciace (odlišit se od ostatních, nabízet něco jiného, kvalitního 

s komplexními službami), 

- kooperace (v případě že firma není schopná dosažení individuálního úspěchu – 

kooperace s jinou firmou, ať už konkurenční nebo z jiného odvětví, společné 

snížení bariér úspěchu). 

McDonald a Wilson (2012) shrnuli převážnou většinu možností pro jednotlivé 

nástroje marketingového mixu: 

- Produkt: rozšíření sortimentu, změna výkonnosti, případně vlastností (kvality) 

nebo vzhledu, sjednocení sortimentu, standardizovaný design, značka 

- Cena: změna ceny, termínů nebo poptávky, průniková taktika (nízké ceny  

při vstupu na trh – např. na hranici nákladů), „sbírání smetany“ (vysoká cena  

při vstupu na trh pro vyvolání iluze prémiového výrobku), 

- Propagace: změna reklamy či propagace, změna mixu direct mailu, call center, 

internetu, změna prodeje, změna celkového komunikačního mixu, 

- Místo: změna dodávky či distribuce, změna služeb, změna kanálů. 

  



Šedivý a Medlíková (2011) se zabývají strategiemi pro neziskové organizace: 

- Strategie rozvoje produktu (nabídka nových produktů stávajícím cílovým 

skupinám) 

- Strategie diverzifikace (tvorba a nabídka nových produktů novým cílovým 

skupinám) 

- Strategie pronikání na trh (posílení nabídky a odbytu již existujících produktů 

současným cílovým skupinám). 

Šíma, Voráček, Čáslavová, Ruda (2013) neziskovým sportovním organizacím 

nabízí konkrétními doporučení, mezi něž patří např. snaha o důraz na kvalitu produktů, 

spokojené pracovníky, velkou hodnotu služeb a z toho vyplývající spokojené a loajální 

zákazníky, zdravý růst a zisky, atd. 

3.3.6 Akční plán 

Po formulaci strategických marketingových cílů a na ně navazující volbě strategie 

nastává čas na plán realizace. Spočívá ve stanovení dílčích aktivit, jejich rozdělení mezi 

jednotlivé pracovníky a určení období nebo data splnění. Clemente (2004) vidí za akčním 

plánem uvedení konkrétních (dílčích) cílů a úkolů s nimi spojených, včetně termínů  

ve kterých mají být splněny. Také se obvykle zabývá odpovědnostmi – tedy určuje,  

kdo za jednotlivé činnosti ručí. Jakubíková (2013, s. 328) jednotlivé body přípravy 

realizace, tedy akčního plánu, definovala takto: 

- formulace úkolů, 

- vypracování časových harmonogramů, 

- stanovení odpovědnosti, 

- kooperace, 

- koordinace, 

- motivace, 

- komunikace a řízení, 

- procesní řízení. 

  



3.3.7 Rozpočet 

McDonald (2012) považuje stanovení rozpočtu za poslední ujištění, že zvolené cíle 

a strategie k jejich dosažení vedoucí splňují podmínku realizovatelnosti. Pakliže by totiž 

po jeho sestavení vedení organizace zjistilo, že aplikace dané strategie není možná 

z finančních důvodů, muselo by si stanovit cíle reálnější a strategii méně velkolepou,  

tak aby více odpovídala jejich možnostem a disponibilním zdrojům. V této fázi  

tedy společnost tvoří jakýsi výkaz předpokládaných zisků a ztrát - tedy přehled 

očekávaných nákladů na realizaci marketingové strategie a jejích dílčích kroků a také 

zisků, které očekává po implementaci vykazovat. Horáková (2003) poukazuje  

na rozdílnost sestavování těchto rozpočtových plánů – některé z firem vychází z minulých 

marketingových výdajů, jiné zase zajímá více problematika získávání nových zákazníků 

(tedy kalkulují s počtem nových zákazníků násobených náklady na získání jednoho 

z nich) nebo udržení těch stávajících (náklady na udržení jednoho zákazníka násobené 

jejich počtem). Každá z firem si tedy musí určit způsob, který co nejvíce odpovídá jejím 

potřebám a bude mít pro ni co nejvyšší vypovídající hodnotu. 

3.3.8 Kontrola 

V poslední fázi marketingového plánu si společnost stanovuje, kdo bude 

kontrolovat jeho plnění, kdy, jak často a jakým způsobem. Jakubíková (2013) upozorňuje 

na nutnost sledování nejen konečných výstupů a výsledků, ale i plnění jednotlivých kroků 

a samotných postupů v nich. Také je důležité průběžně zjišťovat, zda se při změněných 

podmínkách a dílčích krocích plnění plánu společnost nevychýlila na cestě  

za dosahováním svých cíl a tudíž marketingová strategie v daném podání a provedení 

nepozbyla významu. Kontrolu tedy tato autorka (s. 88) definuje jako „popis způsobu 

realizace kontroly, časového intervalu vyhodnocování výsledků plnění jednotlivých cílů 

marketingového plánu“. 

Po ustanovení kontrolního mechanismu následuje již samotná realizace, plnění 

dílčích úkolů a dalších kroků organizací na cestě za jejich vytyčenými cíli. Jak z výše 

uvedených informací logicky vyplývá, firma nebo nezisková organizace bývá 

ovlivňována přímo nebo nepřímo velkým množstvím faktorů, interních nebo externích, 

proto se mohou její podmínky v průběhu implementace zvolené strategie změnit. Důležité 

je v první řadě si tyto změny připustit a být připraven na ně rychle zareagovat. Mnoho 

organizací si pro tyto případy také tvoří plány záložní, ty jsou samozřejmě ale uplatnitelné 



pouze na některé konkrétní změny. Firma může být například perfektně připravena  

na případné hromadné propouštění zaměstnanců, ale stejný záložní plán nebude moci 

použít na situaci, kdy bude oslabovat domácí měna. Mnoho těchto konkrétních situací 

může vyplynout ze SWOT analýzy, spolu s hodnotami pravděpodobnosti jejich vzniku. 

Samozřejmě se nikdy nelze připravit na všechny možné situace, je ale nutné vědět,  

s čím se organizace může potýkat. Každopádně firma, která se zabývá přípravou 

marketingového plánu, jedná koncepčně a výhledově, a je tedy pravděpodobně kvalitně 

strategicky řízená a její vedení má velké předpoklady na náhlé změny podmínek 

operativně zareagovat. 

  



4 METODIKA PRÁCE 

Přibová (1996) dělí jednotlivé body procesu marketingového výzkumu následovně: 

Schéma 5: Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: Přibová (1996, str. 25) 

4.1 Výzkumný problém 

Výzkum v této diplomové práci si kladl za cíl shromáždit názory expertů 

využitelných pro SWOT analýzu a také základní zpětnou vazbu od členů a zaměstnanců 

Pražské tělovýchovné unie na jejich činnost, které by umožnily vylepšení pozice na trhu, 

tedy efektivnější alokaci zdrojů za pomocí zlepšení jejích služeb. 

4.2 Zdroje dat 

Pro účely daného výzkumu byla využita data primární (získaná přímo za účelem 

tohoto výzkumu z panelu expertů, dotazníků a rozhovorů – jednalo se tedy o odpovědi  

na položené otázky nebo nápady a postřehy plynoucí z moderované diskuze) i sekundární 

(shromážděná již dříve s jiným úmyslem; příkladem jsou zprávy z valných hromad PTU, 

výkazy zisků a ztrát a podobně.) 

4.3 Metody a techniky sběru dat 

Pro účely této práce bylo využito základních metod sběru dat. Hlavní výzkumnou 

metodou byl modifikovaný panel expertů, dotazování členských organizací  



a zaměstnanců PTU Praha (elektronický nebo písemný dotazník) a pro objasnění 

některých získaných informací byla zvolena forma individuálních rozhovorů. 

Panel expertů 

V rámci zasedání manažerů krajských servisních center sportu byla s manažery 

formou moderované diskuze (a za pomocí kreativních technik- zejména brainstormingu 

a skupinového rozhovoru) sbírána data a názory týkající se faktorů ovlivňujících vnitřní 

a vnější prostředí organizace (tedy údajů pro pozdější SWOT analýzu). Jejich názory byly 

pro jejich angažovanost a zároveň vysokou kompetenci a znalost prostředí velice 

přínosné. 

Dotazník 

Proces dotazování a jeho přípravy, který publikoval Kozel (2006), byl doplněn  

o konkrétní postup v této diplomové práci: 

- vytvoření seznamu informací, které má dotazník přinést (na co se budeme ptát): 

 využívané služby a jejich hodnocení, 

 hodnocení internetových stránek (dojem z oficiální prezentace PTU 

Praha), 

 hodnocení a způsob komunikace se zaměstnanci. 

- určení způsobu dotazování: elektronické dotazování prostřednictvím 

polostrukturovaných dotazníků distribuovaných zaměstnanci PTU Praha  

přes obvyklé komunikační linky (tedy zejména emailem), 

- specifikace cílové skupiny respondentů a jejich výběr: členové PTU Praha 

(organizační a vedoucí pracovníci sdružených tělovýchovných jednot, 

sportovních klubů a svazů), 

- konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace: v tomto dotazníku bylo 

využito zejména přímých polouzavřených otázek (s nabídkou odpovědí doplněné 

o variantu libovolné odpovědi) a to zejména selektivních (s možností označit více 

odpovědí), nebo (u otázek 1 a 4) kvalitativní škály (v tomto případě školní 

známkování).  

- operacionalizace na dílčí otázky: 

 druh a množství využívaných služeb – otázka č. 1, 

 hodnocení využívaných služeb, názory na ně – otázka č. 2, 



 hodnocení komunikace se zaměstnanci – otázka č. 6, 

 preferovaný způsob komunikace s PTU – otázka č. 5, 

 hodnocení internetových stránek (dojem z oficiální prezentace PTU 

Praha) – otázka č. 4 (zde jde o tzv. baterii několika otázek), 

 služby, které v nabídce PTU chybí (které by členové využili, postrádají je) 

– otázka č. 3. 

- konstrukce celého dotazníku: Po názvu dotazníku by podle Kozla (2006) měla 

následovat společenská rubrika neboli průvodním dopis motivujícím respondenta 

k odpovědi, avšak v tomto případě byla tato část textem mailové zprávy  

a dotazník jeho přílohou. Úvodní otázky jsou zároveň věcné, vztahují se k zadání 

samotného výzkumu. Konečná podoba dotazníku je přílohou 1 této práce.  

Byl tvořen ve spolupráci s vedením PTU Praha a reflektuje zároveň jeho potřeby 

(tedy má za úkol získat informace, které dále nejsou použity v této práci), 

- pilotáž (kontrola, ověření obsahové validity): byla provedena za pomocí  

5 zkušebních respondentů z řad členů a zaměstnanců PTU Praha i expertů  

na danou problematiku. Dotazník se poté projevil jako srozumitelný, tázaní byli 

schopni jej plnohodnotně vyplnit (následovaly jen drobné úpravy – podrobněji 

popsány dále v této práci) a získaná data z nich byla zahrnuta mezi ostatní. 

Rozhovor 

Pro účely této práce bylo využito polostrukturovaného rozhovoru (pořadí a znění 

otázek bylo stanoveno, zbytek dotazů se volně doplnil v návaznosti na průběh),  

v němž bylo kladeno za cíl zjistit následující informace:  

- doplnění základních informací o organizaci (historie, organizační struktura, 

financování,…), 

- cíle a vize organizace, 

- stávající marketingový mix a úroveň využití jeho nástrojů, 

- disponibilní rozpočet pro marketing (a způsob jeho stanovení). 

4.4 Výběr a velikost vzorku 

Pro panel expertů bylo využito příležitosti zasedání manažerů krajských servisních 

center sportu, tedy 14 osob za všechny kraje České Republiky (kraj hlavního města Prahy, 

http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/hlavni-mesto-praha/


Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, 

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský 

kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj) a jeden z manažerů 

celonárodní organizace ČUS. 

Cílovou skupinou byly v případě dotazníku členové Pražské tělovýchovné unie 

(organizační a vedoucí pracovníci pražských sportovních svazů, klubů a tělovýchovných 

jednot) a jeho zaměstnanci. Vzhledem k velikosti této skupiny (zhruba 390 členských 

organizací, osloveni byli zástupci každé z nich) je vzorek s cílovou skupinou totožný 

(vzorkem je cílová skupina v celé své velikosti) a tudíž jde o tzv. vyčerpávající výběr. 

Rozhovory proběhly s předsedou PTU Praha (tedy manažerem servisního centra 

sportu kraje a okresu hlavního města Praha), Ing. Jaroslavem Chvalným,  

Ing. Veronikou Nešpůrkovou, která je zaměstnankyní PTU Praha a má na starosti vedle 

ekonomiky i organizaci činnosti TJ/SK, a manažerem servisního centra sportu kraje 

Vysočina a okresu Jihlava, Ing. Vítězslavem Holubem, který je zároveň předsedou všech 

servisních center sportu obecně.  

4.5 Sběr dat  

V případě panelu expertů respondenti zanášeli nejprve své úvahy do připravené 

tištěné šablony a potom své názory prezentovali ostatním a formou otevřené,  

ale moderované diskuze je vysvětlovali. Ve druhé části nejčastěji zmiňovaným faktorům, 

které ovlivňují činnost organizace, přidělovali váhu dle důležitosti a body dle závažnosti. 

Celkově tato část výzkumu trvala cca 3 hodiny. 

Při písemném dotazování proběhl sběr dat zejména prostřednictvím emailové 

komunikace mezi organizačními a vedoucími pracovníky sdružených organizací  

a zaměstnanci Pražské tělovýchovné unie, kteří je nejprve distribuovali, poté vysvětlovali 

případné nejasnosti a následně přijímali vyplněné formuláře. Další variantou  

byla možnost formulář vyplnit elektronicky přes interaktivní formuláře serveru 

Google.com. Pro možnost interpretace výsledků byl stanoven minimální počet 

navrácených dotazníků 30. Toto kritérium se podařilo splnit, z oslovených 370 subjektů 

se totiž zúčastnilo výzkumu 66 zástupců členských organizací. Návratnost tedy činí 18%. 

Sběr dat v tomto případě probíhal 19 dní. 

http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/stredocesky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/jihocesky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/plzensky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/karlovarsky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/ustecky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/liberecky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/kralovehradecky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/pardubicky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/kraj-vysocina/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/jihomoravsky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/jihomoravsky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/olomoucky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/zlinsky-kraj/
http://www.asociacekraju.cz/kraje-cr/moravskoslezsky-kraj/


Rozhovory s Ing. Jaroslavem Chvalným, Ing. Veronikou Nešpůrkovou  

a Ing. Vítězslavem Holubem se nesly v přátelském, přesto velmi profesionálním duchu. 

Odpovědi na otázky byly získány formou diskuze o každé z nich. Jednotlivé rozhovory  

měly odlišnou dobu trvání, všechny probíhaly osobně, ačkoli Ing. Jaroslav Chvalný 

odpovídal na některé moje další otázky i telefonicky a emailem. 

4.6 Zpracování a analýza dat  

Výstupem z panelu expertů byl seznam položek vyjadřující jednotlivé faktory 

ovlivňující působení organizace, včetně přiřazených bodů a váhy. Tyto položky podlehly 

znovu důkladné kontrole správnosti označení, formulace a zejména platnosti  

pro konkrétní organizaci (Pražskou tělovýchovnou unii), teprve pak mohly být zařazeny 

do procesu analýz pro tuto práci. 

V případě dotazníků proběhla po ukončení sběru kontrola správnosti, čitelnosti  

a úplnosti vyplnění a jejich označení pro snadnější dohledání. Následovalo jejich ruční 

třídění, poté zpracování výsledků (tedy rozdělení četností jednotlivých odpovědí). 

K vyhodnocení těchto dat a jejich interpretaci bylo využito zejména grafů a tabulek, 

případně písemného vyhodnocení, pokud respondenti využili možnost vyjádřit  

se k jednotlivým otázkám slovně nebo přímo zaškrtli u polouzavřených otázek  

1-3 variantu „jiné“, která si vyžadovala slovní vyjádření. V této práci nebyly stanoveny 

hypotézy. 

Data z rozhovorů upravovala a doplňovala data předešlá (již získaná), jejich následná 

analýza tedy již nebyla nutná, sama totiž plnila funkci kontroly. 

  



4.7 Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Tento bod procesu výzkumu prakticky vyžaduje návrat na jeho začátek,  

kdy se definoval výzkumný problém a cíl. Ten musí být samozřejmě reflektován. V této 

diplomové práci jím bylo zjistit faktory ovlivňující chod organizace, stávající situaci 

organizace a podobu jejího marketingového mixu a názory zástupců členských 

organizací. Spolu z analýzou dokumentů a jiných sekundárních dat jsou zjištěné 

informace prezentovány v následující části práce. Samostatná závěrečná zpráva nebyla 

zpracována. 

  



5 PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE 

Na základě studia veřejně dostupných i interních materiálů (archivu, databází, 

internetových stránek PTU a ČUS, zpráv z valných hromad), rozhovorů s vedením spolku 

a pozorování jeho činnosti a chodu byl získán dostatek informací pro představení 

organizace. 

5.1 Představení organizace 

Pražská tělovýchovná unie je servisní organizací České unie sportu pro kraj 

hlavního města Prahy a zároveň i pro okres hlavního města Prahy (čímž je mezi krajskými 

servisními organizacemi unikátní, protože Praha je jediným regionem ve stejnojmenném 

kraji). Z titulu servisní organizace sdružuje tělovýchovné jednoty, sportovní kluby  

a sportovní svazy, které mají sídlo právě na území Prahy. Těmto subjektům pak nabízí 

odborné metodické poradenství a pomoc v různých oblastech, zejména na poli legislativy, 

ekonomiky, účetnictví, daní, dotací, mezd a personalistiky. 

Za poslání spolku se dá považovat hájení zájmů sdružených subjektů vůči 

partnerům zabývajících se sportem na regionální i celostátní úrovni. Jde o formu podpory 

sportu v České republice, tedy ulehčení provozu a samotné existence jednotlivým 

sportovním organizacím. Jejím cílem je klubům, jednotám i svazům co nejvíce usnadnit 

administrativu, informovat je o změnách v legislativě, nových technologiích a postupech, 

možnostech financování, poskytnout jim právní, ekonomické i jiné poradenství  

tak, aby tyto organizace měly prostor naplňovat efektivně svá poslání – zejména tedy 

sportovní činnost. 

Obrázek 3: Logo PTU 

 

Zdroj: archiv PTU Praha 



Historie 

Pražská tělovýchovná unie vznikla 30. 5. 1990 jako jedno z krajských servisních 

center střešní sportovní organizace Českého svazu tělesné výchovy (nyní Česká unie 

sportu). Tato krajská centra všeobecně sdružují několik okresů, které pod kraj spadají, 

avšak PTU je výjimečná svou povahou tzv. „okresokraje“ – jde o jeden kraj a 5 okresů  

v jednom. Do roku 2011 se jednalo o velice úspěšnou organizaci. V počátku své existence 

dokonce zaměstnávala téměř 100 pracovníků (nutno ale říci, že v té době Pražská 

tělovýchovná unie plnila i jiné funkce – byli zde například zaměstnáni i trenéři  

nebo metodikové ČSTV). Ti však vlnou následné porevoluční restrukturalizace byli 

propuštěni nebo byla jejich pozice zrušena. Mezi lety 1991 a 2011 se tak tento počet 

ustálil na 15 zaměstnancích.  

V dobách své největší prosperity PTU sdružovala kolem 450 tělovýchovných 

jednot a sportovních klubů a 29 sportovních svazů. Členství tehdy přinášelo subjektům 

finance (které se přerozdělovaly právě přes PTU). V roce 2011, který  

byl absolutně klíčový pro následný vývoj spolku, zaměstnávala organizace  

8 zaměstnanců na plný úvazek a 4 na částečný. Její činnost byla v té době financována  

ze zdrojů ČSTV, plynoucí z výtěžků společnosti Sazka a.s., jejíž byla právě ČSTV spolu 

s dalšími střešními organizacemi akcionářem.  

V roce 2011 však došlo k vyhlášení konkurzu na Sazku, která se dostala  

do problémů kvůli špatnému managementu a financování výstavby multifunkční 

sportovní haly v Praze15. Díky tomu v roce následujícím, tedy 2012, nedostala unie žádné 

peníze na svůj provoz a také žádné pro sdružené subjekty. V té době byl spolek nucen 

přijmout několik opatření, aby měl vůbec naději na přežití. Jedním z nich byla redukce 

zaměstnanců na pouhé 3 osoby. Došlo také k prodeji některých pozemků,  

které měl ve vlastnictví z dob socialismu, a k změně sídla (z provizorních stavebních 

buněk na pozemku SK Praha 4 Děkanka, jejichž provoz byl velmi nákladný a prostory 

nedůstojné) do pronajatých kancelářských prostor v blízkosti metra Pankrác. 

V neposlední řadě byla nucena zavést členské příspěvky. Jejich výše se nejprve odvíjela 

                                                 

 

15 dnes známé pod názvem O2 Arena. 



od velikosti sdružené organizace16 a byly stanoveny tři úrovně: 1500 Kč, 3000 Kč a 6000 

Kč. Přestože si Valná hromada jejich výši odsouhlasila, vybralo se ten rok (2012) 

pouhých 65% příspěvků a odstartoval se odchod některých organizací z PTU (potažmo 

ČUS). Unie se pak rozhodla klubům, jednotám a svazům tento příspěvek vrátit a od roku 

2013 zavedla symbolický členský příspěvek v jednotné výši 1000Kč pro všechny.  

I tak se ale potýká s názory některých zástupců sdružených subjektů, že i tato výše  

je nepřiměřená v situaci, kdy služby PTU nevyužívají. Došlo sice k poklesu počtu 

vystupujících organizací, ne však k úplnému zastavení tohoto jevu.  

V současné době je již ekonomická situace organizace velmi stabilní, dalo by se říci 

příznivá. V roce 2015 byl dokonce přijat čtvrtý zaměstnanec. V roce 2016 byl vyhlášen 

státem 17  v rámci Koncepce státní podpory sportu v ČR také Program 3 – Činnost 

sportovních organizací. Prostřednictvím tohoto programu PTU Praha i další servisní 

organizace ČUS (mimo jiné) získávají finanční příspěvek na svůj provoz. Oproti ostatním 

krajským organizacím je ale PTU mnohem méně závislá na tomto příspěvku, díky své 

finanční záloze plynoucí nejen z prodeje pozemků. V tomto roce také došlo k prodeji 

dalšího z pozemků. Pražská tělovýchovná unie si tím podstatně rozšířila své finanční 

jistiny a zálohy a nyní je v pozici, kdy si může dovolit i část z nich uvolnit a investovat 

je do svého dalšího rozvoje.  

Členové 

Existuje pouze jeden druh členství v PTU (a tedy i v ČUS) a to řádné, které mohou 

získat spolky - tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy (tedy právnické 

osoby). Fyzické osoby sdružené v těchto subjektech získávají speciální (statisticky 

evidované) členství. Mezi práva členů patří účastnit se valné hromady (prostřednictvím 

vyslaných delegátů) a hlasovat, podílet se na všech akcích pořádaných PTU a podílet  

se na rozhodování o finančních prostředcích PTU. Jejich povinností je dodržovat stanovy, 

usnesení valné hromady a platit členské příspěvky18. 

                                                 

 

16 určováno počtem registrovaných osob. 

17 konkrétně tedy MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). 

18 zdroj: Stanovy PTU Praha. 



V současnosti eviduje PTU Praha 371 tělovýchovných jednot a klubů  

a 26 sportovních svazů. V rámci nich pak téměř 12550 registrovaných sportovců  

(tedy speciálních členů). 

Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem je Valná hromada, statutárním správní rada, řídícím výkonný 

výbor, kontrolním kontrolní komise a rozhodčím je (zatím neustanovená) rozhodčí 

komise. Jejich hierarchii znázorňuje Schéma 6: 

Schéma 6: Organizační struktura PTU Praha 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle stanov PTU Praha (dostupných na ptupraha.cz) 

Sekretariát je tvořen zaměstnanci PTU. Jeho součástí a zároveň vedoucím 

pracovníkem je předseda. Ten aktuálně funguje jako odborník na ekonomiku, účetnictví 

a daně. Vedle něj zde také působí odborník na právo a legislativu a specialisté  

na ekonomiku a organizaci činnosti tělovýchovných jednot, sportovních klubů a svazů. 

Mzdy a personalistiku má na starosti externista. V rámci sekretariátu jsou tedy 

zaměstnáni 4 pracovníci. 

5.2 Situační analýza 

Pro vytvoření situační analýzy bylo využito informací plynoucích z analýz 

dokumentů, pozorování činnosti organizace, dotazníkového šetření, panelu expertů  

a rozhovorů s odborníky. Na jejich základě bylo pak zvlášť zkoumáno externí a interní 

prostředí Pražské tělovýchovné unie. Komplexně na faktory z obou prostředí následně 

nahlíží SWOT analýza (v kapitole 5.3 této práce). 



5.2.1 Analýza externího prostředí  

Při zkoumání vnějšího prostředí bylo využito zejména PEST analýzy a metod 

 na její zpracování – MAP a ETOP. V rámci zkoumání okolí spolku bylo také definováno 

odvětví, ve kterém organizace působí, její konkurence a cílové skupiny. 

PEST analýza 

Pro Pražskou tělovýchovnou unii vychází PEST analýza z průzkumu dokumentů, 

z informací získaných u příležitosti panelu expertů a z rozhovorů s vedením  

a zaměstnanci spolku. Zabývá se faktory politickými a právními, ekonomickými, 

sociálními a legislativními, a to z hlediska jejich vlivu na organizaci. Metodou MAP  

je pak rozebrán dosavadní vývoj těchto faktorů a posouzen jejich očekávaný budoucí 

trend. 

Politické a právní faktory 

Panel expertů zmiňoval hned několik faktorů z této oblasti, ne všechny ale byly 

relevantní pro Pražskou tělovýchovnou unii. Následnou selekcí a ohodnocením byly 

vybrány jen některé z nich. Zásadní vliv na sport obecně může mít změna krajské 

politické reprezentace. Po každých volbách nastává sportovním organizacím nejisté 

období, než čerstvě zvolená vláda zveřejní nové zásady hospodaření, její program vejde 

v účinnost a odhalí své preference v jednotlivých oblastech působení. Pro sport to může 

v konečném důsledku znamenat změny financování, legislativy a mnoho dalšího. S výše 

zmíněným úzce souvisí i změna zastupitelstva města a městských částí, spolupráce  

i komunikace s ním, stejně jako legislativa a její změny. V této oblasti se, vzhledem k její 

proměnlivosti a čtyřletému volebnímu cyklu v České republice, bohužel nedá očekávat 

úplná stabilizace.  

Mezi další faktory lze zařadit také změny občanského zákoníku (jako například  

ty, ke kterým došlo v roce 2014 - neziskových organizací se dotýkají zejména právní 

úpravou spolků). Vzhledem k těmto nedávným a rozsáhlým změnám se nepředpokládají 

další změny v blízké budoucnosti nebo nový zákon o sportu, jenž nařizuje realizaci  

a vedení celostátního rejstříku sportovců a sportovních zařízení. 

Přehled vybraných faktorů je uvedený v Tabulce 10. 

 



Tabulka 10: PEST analýza, metoda MAP – Politické a právní faktory 

Politicko – právní faktory 

Faktor 
Analýza dosavadního 

vývoje 
Předpoklad vývoje 

Krajská politická 

reprezentace 

Se změnou reprezentace i 

změny programů a 

preferencí (přístup ke 

sportu a jeho financování) 

Nepředpokládá se 

stabilizace, vždy závisí na 

tom, kdo bude zvolen a jaký 

má program 

Spolupráce se 

zastupitelstvem města a 

městských částí 

Závisí také na programu 

aktuální vlády a 

zastupitelstev, včetně 

osobních preferencí 

Také se nepředpokládá 

dlouhodobá stabilizace 

Legislativa v oblasti 

sportu a jeho organizace 

V minulosti časté změny, 

nový zákon o sportu 

Neočekávají se zásadní 

změny 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ekonomické faktory 

Mezi aktuální a širokou veřejností hojně diskutovaná témata pro české ekonomické 

subjekty patří zejména zavedení systému elektronické evidence tržeb, jenž vejde 

v účinnost 1. 12. 2016. Jde o snahu ochránit poctivé podnikatele, jež pak nemohou  

být konkurencí pro ty, kteří výši svých tržeb nepřiznávají a krátí daně. Samozřejmě  

jde z hlediska státu o úsilí směřované do boje proti daňovým únikům. Ačkoli se tento 

zákon týká primárně obchodních společností, připraveni zavést EET musí být i neziskové 

sportovní organizace, které jako svou vedlejší činnost provozují např. ubytovací zařízení 

nebo restaurace. V blízké budoucnosti se však předpokládají různé administrativní i jiné 

komplikace související se zaváděním EET, a to jak ze strany státního aparátu, tak hlavně 

z hlediska ekonomických subjektů. PTU sice výše zmiňované služby neposkytuje, ale její 

sdružené subjekty ano. 

Se změnami nejen v politické sféře může souviset také případná změna  

ve financování sportovních organizací. Již v minulosti se český sport potýkal  

se zásadními převraty – od roku 1989 prudce klesal podíl výdajů ze státního rozpočtu  

na sport. Poté se situace ustálila a český sport se stal závislý na výtěžcích společnosti 

Sazka, a.s. Po roce 2011 však došlo k restrukturalizaci financování a příjemci části 

výtěžku z loterií se staly obce a kraje a také stát (což ale automaticky neznamenalo přímý 

nárůst financí do sportu). Ty by je pak měly odvést na veřejně prospěšné účely, mezi 

nimiž je i sport. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) vyhlašuje 

každý rok Koncepci státní podpory sportu, obsahující dotační programy. Střešních  



a servisních organizací se přímo týká Program 3/2016: Administrativní podpora sportu. 

Do budoucna MŠMT připravuje kritéria (stanovuje standardy) pro udělování licence 

„Servisní středisko sportu“ a to pro ty organizace, které jsou aktivní a tudíž prospěšné  

pro své subjekty a svou činností je podporuje v jejich aktivitách. Tabulka 11 znázorňuje 

ekonomické faktory: 

Tabulka 11: PEST analýza, metoda MAP – Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory 

Faktor 
Analýza dosavadního 

vývoje 
Předpoklad vývoje 

Financování sportovních 

organizací  

Zásadní změny po pádu 

Sazky  

S novou pol. reprezentací 

mohou přijít změny 

Zavedení EET 
Nově schválený zákon, 

v platnosti od 1. 12. 2016 

Předpoklad 

administrativních problémů 

se zaváděním 

Střešní organizace 

v rámci programů 

MŠMT 

Zařazen v roce 2016 
Stanovení kritérií pro 

přidělení dotace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Sociální faktory 

Ze sociálního a kulturního hlediska v této oblasti plyne mnoho faktorů, které mají 

na sportovní organizace vliv. Primárně jde o vztah populace ke sportu. Populární jsou 

rekreační sporty, a to zejména individuální, lidé upřednostňují možnost volby  

jak využívat svůj volný čas, tedy se nesdružují ve sportovních klubech – nechtějí 

sportovat organizovaně. Současný trend diktuje péči o zevnějšek a zdravý životní styl, 

s čímž je samozřejmě spojený pravidelný pohyb a sportovní aktivity. Tento trend by měl 

ještě minimálně několik let přetrvávat.  

Z výše zmíněného faktoru se dá také vyčíst, že sportovní kluby i jiné organizace 

jsou ve většině případů založené na tradici, a to často dlouholeté. Na vedoucích pozicích 

těchto spolků působí mnohdy již vysloužilí sportovci, kteří cítí k dané organizaci jistou 

sounáležitost. Oproti jejich zkušenostem a znalostem může v tomto případě hrát 

v neprospěch jejich věk, a tudíž i neschopnost nebo neochota přizpůsobit se novým 

postupům, metodám nebo využití nových technologií. Jejich práce je tak často příliš 

zdlouhavá a nepříliš efektivní. Je pravda, že přirozeným cyklem se tito funkcionáři  

na svých pozicích za čas obmění, avšak ve většině případů jsou nově příchozí také 

vysloužilí sportovci, kteří se „drží s dobou“ jen chvíli, co jim jejich síly a možnosti dovolí.  



Dalším faktorem ovlivňujícím sportovní prostředí v Česku je jeho nejednota. 

Bohužel, v současnosti české sportovní organizace, ať už se jedná o sportovní kluby, 

jednoty nebo svazy, zatím neprojevily přílišnou schopnost kooperace a koncepční práce 

směřující k nějakému ze společných cílů. Naopak, přistoupily k boji o finanční prostředky 

a potenciální nové členy vysoce konkurenčně se záměrem dosažení primárně svých 

vlastních cílů. V tuto chvíli asi neexistuje způsob, jak tyto organizace přimět 

k dlouhodobé a širokospektrální společné práci, protože jen málo jejich zástupců reaguje 

pozitivně na projekty, ze kterých nemají přímý a prakticky okamžitý prospěch. 

Široká veřejnost, která není zainteresovaná na dění v rámci struktury sportovních 

organizací v ČR, absolutně nemá ponětí o existenci střešních nebo administrativních 

organizací ve sportu, natož o jejich funkci nebo významu. Důsledkem toho je samozřejmě 

nepochopení nutnosti jejich provoz financovat, a to zejména ze strany státu, tedy z peněz 

daňových poplatníků. V této chvíli se střešní organizace věnují jiným projektům,  

než aby usilovaly prvořadě o ucelení programu nebo záměru informovat o sobě, svých 

funkcích a kompletní struktuře sportu v Česku. Nejinak tomu bude i v blízké budoucnosti 

– není totiž známo, že by se takový program připravoval. 

Sociální faktory nabízí Tabulka č. 12: 

Tabulka 12: PEST analýza, metoda MAP – Sociální faktory 

Sociální faktory 

Faktor Analýza dosavadního vývoje Předpoklad vývoje 

Zájem o sport 

Zájem o sport dlouhodobě 

klesal, (zejména o organizovaný 

sport)  

Boom individuálního a 

rekreačního sportu 

Jednota sportovního 

prostředí 

Organizace sledují své vlastní 

cíle, svým úsilím si spíše 

konkurují (přetahují se o peníze, 

členy, …) 

Zásadní změna se 

v nejbližší budoucnosti 

neočekává 

Lidské zdroje 

Starší generace na vedoucích 

pozicích sportovních organizací 

(problém s novými metodami, 

postupy i technologiemi) 

Obměna přirozeným 

cyklem – avšak nástupci 

často stejného rázu 

Vnímání organizace 

sportu v ČR veřejností 

Široká veřejnost absolutně 

nevidí 

význam administrativních 

složek sportovních organizací 

Nepřipravuje se žádný 

program k nápravě 

(informovat veřejnost) 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



Technologické faktory 

Ačkoli by se mohlo zdát, že sportovní prostředí není nijak ovlivňováno 

technologickými faktory, není tomu úplně tak. Jde samozřejmě o úhel pohledu. 

Technologie sportovcům pomáhají v tréninku fyzickém i psychickém, ale i v regeneraci 

a péči o jejich zdraví. Pro řadové sportovní organizace však tato vyspělá a speciální 

technika není dostupná. Do technologických faktorů servisních sportovních organizací 

můžeme zařadit zejména nové komunikační technologie a systémy. V souvislosti 

s bodem „Lidské zdroje“ v rámci sociálních činitelů by se mohlo jednat o relativní 

problém sportovních organizací. V posledních letech prožíval vývoj běžně dostupných 

technologií sloužících zejména pro administrativu a komunikaci rychlý nárůst. Bohužel 

mnoho organizačních pracovníků ve sportu je již staršího věku a využití, případně 

přizpůsobení se používání těchto, nyní již standardně využívaných, technologií jim činí 

velké problémy. Jejich práce se tak dá často považovat za pomalou a neefektivní.  

Do budoucna se předpokládá další vývoj v této oblasti a tedy nové možnosti v oblasti 

využití komunikačních technologií. 

Konkrétním činitelem pro český sport může být Informační systém České unie 

sportu (IS ČUS). Donedávna tento systém fungoval pouze jako databáze sportovců 

jednotlivých členských klubů, jednot a svazů, do kterého se data vkládala ručně a byla 

přístupná pouze střešním organizacím pro účely přehledu o počtu členů. Aktuálně dochází 

k převratu v této oblasti – program byl inovován a rozšířen o mnoho dalších funkcí a stále 

ještě se na jeho vývoji pracuje. Již nyní funguje také jako databáze sportovišť a zařízení 

a jako evidence majetku a financí (neveřejná část) členských spolků. Ve veřejné části  

je možné podle rodného čísla nalézt příslušnost každého člena k jednotlivým 

organizacím. Prostor pro další využití je velmi široký. V současnosti je pro Pražskou 

tělovýchovnou unii příležitostí jednání o možné spolupráci se zástupci hlavního města 

Prahy, jenž mají k dispozici podobnou databázi, obsahující mimo jiné většinu sportovišť 

a mnohé bezprizorní subjekty – tedy potenciální budoucí členy PTU Praha. 

Technologické faktory uvádí Tabulka 13. 

  



Tabulka 13: PEST analýza, metoda MAP – Technologické faktory 

Technologické faktory 

Faktor 
Analýza dosavadního 

vývoje 
Předpoklad vývoje 

Nové komunikační 

technologie 

Velký nárůst 

v posledních letech 

Nové možnosti využití, 

softwary a programy 

IS ČUS 

Dříve offline program – 

pouze evidence členů, 

nyní vývoj – nové 

možnosti 

Velký potenciál, propojení 

databází, nová využití 

Zdroj: vlastní zpracování 

Metoda ETOP shrnuje výsledky PEST analýzy a zároveň identifikuje faktory,  

které na organizaci působí jako příležitosti (+) nebo hrozby (-). Neutrální vliv je značen 

nulou (0). Metodu ETOP znázorňuje Tabulka 14. 

  Tabulka 14: PEST analýza, metoda ETOP 

Skupina faktorů Vliv Faktor 

Politicko-právní faktory 

- Změna krajské politické reprezentace 

+ 
Spolupráce se zastupitelstvem města a městských 

částí 

0 Legislativa v oblasti sportu a jeho organizace 

Ekonomické faktory 

- Změna financování střešních organizací  

0 Zavedení EET 

+ Zařazení do dotačních programů MŠMT 

Sociální faktory 

0 Zájem o sport 

- Nejednotnost sportovního prostředí 

0 Lidské zdroje 

0 Nepochopení organizace sportu v ČR 

Technologické faktory 

0 
Nové technologie při stávajících lidských zdrojích 

(počítače, komunikace, systémy, chytré telefony) 

+ Využití IS ČUS 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



Odvětví 

Tržní odvětví, do kterého spadá PTU Praha, je tedy neziskové a sportovní.  

Jeho charakteristika byla již popsána výše v této práci. Jde o organizace zajišťující servis 

sportovním klubům, jednotám a svazům. Závisí na popularitě sportu obecně a nepřímo 

také na trendech – zdravý životní styl a využití volného času. V současné době nevzniká 

mnoho nových spolků, některé také zanikají (kvůli nedostatku financí, členů apod.). 

Tento jev zřejmě souvisí právě s tendencí populace sportovat samostatně  

a neorganizovaně. Odvětví je také omezeno regionem – hlavní město Praha. 

Za vstupní bariérou do odvětví může být považováno téměř úplné pokrytí cílového 

trhu a nízká ziskovost. Jiným faktorem je legislativa a struktura sportovních organizací – 

Pražská tělovýchovná unie je servisní organizací České unie sportu, největší střešní 

organizace sportu v ČR. Určitou roli zde může také hrát loajalita zákazníků. 

Konkurence 

Konkurenci pro Pražskou unii v současnosti představují zejména komerční 

společnosti, nabízející stejné služby (ekonomické, daňové nebo mzdové poradenství, 

zpracování dotací a grantů, administrativní, personální a právní pomoc,…). V těchto 

případech však nejde o konkurenci přímou – ani jedna z nich totiž nenabízí stejné služby, 

resp. stejnou komplexní skladbu služeb pro sportovní organizace. Jejich ceny za tyto 

jednotlivé služby navíc cenám Pražské tělovýchovné unie nemohou konkurovat. Stejné 

služby samozřejmě nabízí servisní organizace jiných oblastí a krajů, ty ale pro PTU 

nepředstavují žádnou konkurenci, sdružují totiž subjekty výhradně ve svém regionu. 

V neziskovém sektoru pomoc v servisních záležitostech občas obstarávají pro sportovní 

kluby regionální a republikové svazy, ne však na tak odborné úrovni jako krajské servisní 

organizace (tedy PTU). Kluby a jednoty sdružené pod jinými zastřešujícími organizacemi 

Sokol, Orel, Autoklub ČR atd.) mají k dispozici vlastní servisní organizaci, nebo žádnou.  

Zákazník 

Zákazníky Pražské tělovýchovné unie jsou tedy sportovní kluby, jednoty a svazy  

se sídlem na území hlavního města Prahy (a sdružené v České unii sportu). Potenciálními 

zákazníky mohou být po rozšíření služeb (a v rámci zachování zásad a dodržení 

legislativy ČUS) i organizace sdružené pod jinými střešními organizacemi než ČUS, 

případně široká veřejnost (např. účastníci sportovních akcí pořádané PTU). 



5.2.2 Analýza interního prostředí 

Interní prostředí bylo zkoumáno a zpracováno na základě pozorování činnosti 

organizace, analýz dokumentů, dotazníkového šetření a rozhovorů s vedením  

a zaměstnanci Pražské tělovýchovné unie. Úplný přehled výsledků dotazování je Přílohou 

č. 2 této práce. Bylo zde využito především grafického zpracování dat. 

Produkt 

Produktem Pražské tělovýchovné unie jsou služby, a to zejména poradenství. Jedná 

se o poradenství účetní a daňové, právní, v oblasti mezd a personalistiky, v oblasti dotací 

a příspěvků, v oblasti provozu tělovýchovných jednot a sportovních klubů a další.  

Dále unie pořádá semináře pro účetní a ekonomy jednot a klubů. Nově také nabízí vedení 

účetnictví. K základním službám PTU je možné dále zařadit informační servis, který 

zahrnuje zprávy zasílané emailem nebo články na webových stránkách spolku. 

Všechny tyto služby jsou využívány a hodnoceny vesměs kladně. Tabulka 15 

znázorňuje výsledky dotazníkového šetření v této oblasti: 

Tabulka 15: Výsledky dotazování - Hodnocení služeb PTU 

Služba Využití19 Známka20 

Informační systém 64 97% 1,359 

Účetní a daňové poradenství 22 33% 1,318 

Právní poradenství 33 50% 1,272 

Poradenství – mzdy a personalistika 12 18% 1,000 

Konzultace – dotace a příspěvky 46 70% 1,239 

Jiné konzultace (provoz TJ/SK) 19 29% 1,263 

Semináře pro účetní a ekonomy 36 55% 1.472 

Vedení účetnictví 10 15% 1,200 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

                                                 

 

19  „Využití“ značí v prvním sloupci počet respondentů, kteří službu využívají (z 66 celkem),  

ve druhém jejich relativní počet – tedy vyjádřený v procentech. 

20 Hodnota v poli „známka“ značí výsledný průměr všech udělených známek. 



Výsledky dotazníkového šetření v oblasti nabízených služeb prokázaly spokojenost  

na straně příjemců, tedy členů PTU, protože žádný z průměrů hodnocení nepřesáhl 

hodnotu 1,5. Nejlépe hodnoceno bylo poradenství v oblasti mezd a personalistiky, 

nicméně počet hodnotitelů (tedy členů, kteří toto poradenství využívají) byl velmi malý 

(18%). Naopak nejhůře byly hodnoceny semináře pro účetní a ekonomy, a to známkou 

1,47 (hodnotilo 55% členů). Ani tato známka nepopírá kvalitu produktu. Vedení spolku 

se domnívá, že relativně horší hodnocení tato položka získala na základě místa konání 

těchto seminářů (jednací sál ČUS na Strahově). 

 Obecně vzato lze tvrdit, že produkty, tedy služby Pražské tělovýchovné unie, jsou 

kvalitní. Jejich využití členy se zdá být nedostatečné, ale vedle nedostatečné propagace 

může být příčinou jinak saturovaná potřeba tyto služby využít. Řešením pro produktovou 

politiku je její větší propojení s propagačními a distribučními nástroji a jejich kvalitou. 

Dalším krokem je rozšíření portfolia služeb, aby zaujalo i členy, kteří stávající služby 

nevyužívají, potenciální budoucí členy nebo i širokou veřejnost (zájem široké veřejnosti 

může být klíčový v propagaci spolku, její vnímání veřejností a tedy i rozšíření zdrojů 

financování).  

Dotazníkové šetření si také kladlo za úkol zjistit, jaké nové služby by členové 

uvítali. Nejčastěji volili možnost „semináře na odborná témata“ (14x), „pořádání 

společenských akcí“ (7x). Možnost „pořádání sportovních akcí“ zvolili pouze  

3 respondenti. Z položky „jiné“ vzešlo 5 dalších nápadů a názorů: „poskytování informací 

o dotacích a grantech a pomoc s nimi (přednášky, školení)“, „propojení IS (Informační 

systém ČUS) s ostatními svazy“, „poradenství pro pořádání sportovních akcí“, 

„poradenství v oblasti získávání financí“ a „diskuzní fórum pro členské jednoty a kluby 

v rámci webové stránky“. Tyto nápady jsou podnětné, ačkoli se může zdát, že členské 

subjekty nemají o nové služby zájem (podle počtu těch, kteří se k otázce vyjádřili).  

Nutno ale říci, že např. sportovní a společenské akce nejsou určeny jen právě pro tyto 

jednotlivce, kteří subjekt zastupovali v dotazníkovém šetření, ale pro všechny jeho členy. 

Je proto nutné brát výsledky šetření v tomto ohledu pouze jako orientační. 

  



Cena 

Pro PTU jakožto neziskovou organizaci typu spolek jsou cenou za její služby 

členské příspěvky. Ty jsou stanoveny ve výši symbolických 1000 Kč21. Tato částka  

je pro všechny sdružené subjekty stejná a opravňuje je využívat všechny základní služby, 

které PTU nabízí (tedy informace, poradenství, konzultace i semináře). Mezi ně nepatří 

např. vedení účetnictví, jehož cena se stanovuje individuálně (ale její výše se považuje  

za dumpingovou). Strategie v oblasti ceny zajišťuje, že se členské subjekty ve většině 

případů neuchýlí k možnosti obrátit se na komerční firmu, která se svými cenami nemůže 

PTU konkurovat (a také proto, že mají nárok využívat tyto služby v rámci svého členství). 

Nastavit tak minimální cenu svých služeb si organizace může dovolit na základě 

financování za strany státu, což je tedy její výhodou. 

Distribuce 

Distribuce v případě PTU zahrnuje sídlo spolku a cesty, jakými komunikuje  

se svými členy a poskytuje své služby. Pražská tělovýchovná unie sídlí na adrese 

Hanusova 16, Praha 4. Budova se nachází v klidném prostředí v blízkosti metra Pankrác. 

V bezprostřední blízkosti se nachází dostatek parkovacích míst. Kanceláře jsou situovány 

ve druhém poschodí budovy a společné prostory sdílí pouze se sportovními organizacemi 

(sídlí zde Pražský svaz ledního hokeje, Pražský basketbalový svaz a Prague Handball 

Club). Prostředí a vybavení kanceláří je velmi příjemné, vkusné a relativně moderní.  

Se sdruženými subjekty zaměstnanci komunikují osobně (což vyžaduje jejich přítomnost 

v sídle organizace), telefonicky nebo písemně (emailem a poštou). 

Výsledky šetření (znázorněné na Grafu 1) ukázaly, jaký způsob komunikace 

preferují respondenti. Nejvíce využívaný je písemný kontakt, ale osobní nijak výrazně 

nezaostává. Poměrně podstatná část odpovědí také vyjadřuje, že zákazníci 

neupřednostňují žádnou z forem komunikace a využívají obě cesty. 

  

                                                 

 

21  vzhledem k historickým souvislostem nebyla cena stanovena podle známých metod cenové 

tvorby. 



Graf 1: Výsledky dotazování – Preference kontaktu s PTU 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

Dále výzkum šetřil, ak zákazníci (členové) vnímají komunikaci se zaměstnanci, 

respektive jejich přístup a reakce. Vyhodnocení nabízí Graf 2: 

Graf 2: Výsledky dotazování – Zaměstnanci PTU 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

                                                 

 

22 Počet respondentů, kteří zvolili danou možnost (z 66 celkem) a jejich procentuální vyjádření. 

23 „Hodnocení“ značí v prvním sloupci počet respondentů, kteří s tvrzením souhlasí (z celkového 

počtu 66) a ve druhém relativní počet – tedy vyjádřený v procentech. 
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Důležitou roli pro vnímání služeb mohou hrát také prostory využívané  

pro konference, semináře i pro setkávání valné hromady PTU. Dříve se pro tyto účely 

využíval jednací sál České unie sportu v jeho sídle, tedy na Strahově, a kongresový sál 

Fakulty tělesné výchovy a sportu ve Vokovicích. Tyto prostory jsou již značně zastaralé 

a nepříliš komfortní pro tyto účely. Pražská tělovýchovná unie pro svá poslední jednání  

a školení využila konferenční prostory hotelu Olšanka (Žižkov) a Nuselské radnice 

(Nusle), jež se ukázaly jako více vyhovující. 

V otázce distribuce je možné Pražskou tělovýchovnou unii chápat také jako funkční 

mezičlánek pro zprostředkování informací mezi Českou unií sportu a jejími členy. 

Propagace 

Propagace (neboli marketingová komunikace) Pražské tělovýchovné unie nemá 

ucelenou koncepci ani formu. Z hlediska reklamy, jako prvního z nástrojů propagačního 

mixu, nebyla v posledních letech zaznamenána žádná aktivita. Využití masových médií 

není ve finančních možnostech této neziskové organizace a zároveň není ideálním 

řešením pro její situaci a prostředí. Vhodnější by byla tištěná reklama v odborných 

časopisech a materiálech nebo na internetu, ale ani této formy propagace PTU nevyužívá. 

Podpora prodeje, pakliže je chápána jako soubor prostředků zahrnující výstavy  

a veletrhy, dárkové a reklamní předměty a podobně, může skrývat potenciál pro propagaci 

PTU. V současné době však této formy není využíváno, stejně jako event marketingu 

(událostí a zážitků). 

Jistou formou osobního prodeje mohou být setkání se zástupci sportovních 

subjektů, často jako vedlejší produkt jiné akce, formální nebo neformální. Sportovní 

prostředí je svým způsobem přátelské a rodinné, proto každé setkání je příležitostí 

k osobnímu kontaktu. Na základě těchto schůzek může dojít k následnému projevení 

zájmu o členství v PTU. 

Přímý marketing využívá PTU v podobě informačního systému prostřednictvím 

elektronické pošty (mailu). Upozorňuje zde na své aktivity a informace spojené 

s nabídkou služeb. Touto cestou ale oslovuje pouze stávající členy (tedy ne potenciální).  

V rámci public relations (PR – vztahy s veřejností) se PTU snaží o dobré jméno 

organizace a spolkovou identitu. K tomu slouží zejména webové stránky  



– www.ptupraha.cz. Součástí dotazníkového šetření bylo také jejich hodnocení. Výsledky 

jsou zaneseny v Tabulce 16. 

Tabulka 16: Výsledky dotazování – Hodnocení webových stránek PTU 

Charakteristika Známka24 

Přehlednost 1,641 

Aktuálnost informací 1,406 

Srozumitelnost informací 1,500 

Grafická podoba webu 1,906 

Dostatek požadovaných informací 1,672 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Z šetření vyplynulo, že ačkoli hodnocení nepřekračuje v žádném ze zkoumaných 

kritérií známku 2, mají v tomto ohledu webové stránky PTU značné rezervy. Nejhůře 

dopadlo vnímání grafické podoby webové prezentace. Respondentům dále připadalo  

ne zcela dostatečné množství požadovaných informací a nízká přehlednost celých 

stránek. V současnosti se ale již dokončují práce na jejich zcela nové podobě. 

Také logo Pražské tělovýchovné unie působí zastarale, předpotopně a nudně. Proto 

si vedení nechalo vytvořit logo nové, modernější, které bude organizace využívat 

přibližně od září roku 2016. Jeho podobu odkrývá Obrázek 4: 

Obrázek 4: Nové logo PTU 

 

Zdroj: archiv PTU Praha 

                                                 

 

24  Hodnota v poli „známka“ značí výsledný průměr všech udělených známek (hodnotilo 64 

respondentů z celkových 66). 



Logo PTU je součástí firemní identity a organizace jej používá na všech oficiálních 

tiskovinách a v elektronických dokumentech. 

Závěrem je nutné říci, že v rámci sekretariátu neexistuje marketingové oddělení  

ani specializovaný pracovník odpovědný za marketingové aktivity organizace. Veškerá 

činnost v tomto ohledu probíhá nahodile (pokud vůbec), což je zřejmě v tomto ohledu 

největší a nejzásadnější problém. 

5.3 SWOT analýza 

SWOT analýza Pražské tělovýchovné unie byla zpracována zejména na základě 

předchozích analýz, panelu expertů a rozhovorů (se zaměstnanci PTU Praha  

a s předsedou servisních center). 

Ze všech faktorů, které byly v rámci panelu expertů a ostatních výzkumných metod 

uvažovány, byly vybrány za pomoci vedení PTU jako nejrelevantnější ty, které  

jsou uvedeny v Tabulkách 17 – 20. Pro Tabulky 19 a 20 pochází stěžejní informace 

zejména z PEST analýzy, jednotlivé faktory byly doplněny a upřesněny při rozhovorech 

s vedením. 

Tabulka 17: Silné stránky 

 Faktor Váha Body Celkem 

S1 Odbornost, motivace a zkušenosti zaměstnanců 30 5 150 

S2 Komunikace se sdruženými subjekty 25 4 100 

S3 Ekonomická stabilita organizace  20 4 80 

S4 Poměr kvalita a cena nabízených služeb 20 4 80 

S5 Publikační činnost 5 2 10 

 Celkem 100  420 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

Personál patří bezpochyby k jedním z nejsilnějších stránek Pražské tělovýchovné 

unie. Jeho odbornost je velice vysoká, stejně jako motivace a zájem o práci, sportovní 

prostředí a organizace a další vzdělávání. Z toho také vyplývá vyšší úroveň komunikace 

se subjekty a kvalita nabízených služeb, která je v poměru s cenou bezkonkurenční. 

Z těchto faktů vychází ekonomická stabilita organizace, které spolek dosáhl. PTU se také 

zabývá publikační činností, nicméně četnost vydávání vlastních publikací je velmi nízká. 

Tento deficit se snažila unie pokrýt tím, že ze svých zdrojů nakoupila odborné publikace 

a ty pak členům rozdávala. 



Tabulka 18: Slabé stránky 

 Faktor Váha Body Celkem 

W1 Závislost rozpočtu organizace na dotacích 20 5 100 

W2 Spolupráce s hl městem Praha a městskými částmi 35 5 175 

W3 Propagace vlastní činnosti 20 4 100 

W4 Pohrobek vnímání ČSTV 10 2 20 

W5 Portfolio nabízených služeb 15 2 30 

 Celkem 100  425 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

Ke slabým stránkám patří bezesporu závislost rozpočtu PTU na dotacích.  

V tuto chvíli jsou ostatní zdroje poměrně silné, pokud by však byly omezeny dotace,  

bez zásahů do výše příspěvků a také nákladů a zisku jiných, alternativních zdrojů  

by za pár let musela organizace svou činnost zastavit. Problém v zisku nových zdrojů 

často představuje zpátečnické vnímání ČSTV (a jeho přidružených organizací, mezi 

nimiž je i PTU) jako socialistického přežitku, velice negativní dopad měla také kauza 

společnosti Sazka a.s. Z tohoto důvodu by se unie měla zabývat propagací vlastní činnosti 

a to nejen mezi svými členy (do budoucna by to také mohlo znamenat vylepšení 

spolupráce a komunikace s politickou reprezentací hlavního města Prahy a jejími 

městskými částmi, která se nyní nenalézá na příliš dobré úrovni). Bohužel, v tomto směru 

zatím nepodniká žádné významnější kroky. V tom by jí mohla pomoci mimo jiné  

i obnova a rozšíření portfolia nabízených služeb. 

Tabulka 19: Příležitosti 

 Faktor Váha Body Celkem 

O1 Spolupráce s hl městem Praha a městskými částmi 30 5 150 

O2 Pořádání akcí pod hlavičkou PTU 10 3 30 

O3 Využití IS ČUS 30 5 150 

O4 Nové služby pro veřejnost a sdružené subjekty 10 2 20 

O5 Zařazení podpory stř. org. do programů MŠMT 20 3 60 

 Celkem 100  410 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

Vedení spolku vidí příležitosti i v některých svých slabých stránkách. Dalo  

by se tedy říci, že některé faktory se považují za slabé stránky, protože nejsou dostatečně 

využité. Strategickými diplomatickými kroky lze dosáhnout posunu v oblasti spolupráce 

s politiky ve vedení města i jeho částí. Další potenciál se skrývá ve využití nové podoby 

informačního systému ČUS, jeho interaktivity a všech jeho databází. Finanční jistotu 

spolek získá, pakliže se uskuteční zamýšlené zařazení podpory střešních organizací  

a jejich regionálních složek do dotačních programů MŠMT nastálo a pokud splní 



požadovaná kritéria potřebná pro zisk licence sportovní servisní organizace. S portfoliem 

služeb ve slabých stránkách souvisí rozšíření jejich nabídky, ale také orientace na služby 

pro veřejnost a subjekty, které nejsou členy PTU, např. pořádání nejrůznějších 

společenských a sportovních akcí pod hlavičkou Pražské tělovýchovné unie. 

Tabulka 20: Hrozby 

 Faktor Váha Body Celkem 

T1 Nejednotnost sportovního prostředí (ČUS i mimo) 5 1 5 

T2 Nezájem členských subjektů o služby 10 3 30 

T3 Konkurence z komerční sféry 10 2 20 

T4 Změna financování střešních organizací z MŠMT  50 5 250 

T5 Změna krajské politické reprezentace 25 1 25 

 Celkem 100  330 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

K faktoru závislosti na dotacích se úzce váže hrozba změny financování střešních 

organizací z MŠMT, což by pro PTU (ale pro ostatní servisní organizace ČUS mnohem 

dříve) mohlo znamenat ukončení činnosti a zánik. Činnost a rozvoj organizace 

samozřejmě ovlivňuje zájem členských subjektů o služby – pokud by byl nízký, musela 

by organizace najít nový smysl své existence. Přímý vliv by na tuto okolnost mohla mít  

i konkurence z komerční sféry, avšak ta je pro mnohé subjekty v tuto chvíli finančně 

nedostupná. Věčným ohrožením může být zajisté i změna politické reprezentace, která 

může mít vliv nejen na spolupráci, ale i na financování. Nejednotnost sportovního 

prostředí v rámci České unie sportu i mimo něj je problémem celého sportu, tedy  

i střešních a servisních organizací a má na jeho vnímání negativní dopad. 

Tabulka 21 demonstruje číselné vyjádření výsledků SWOT analýzy. Data byla 

získána odečtením negativ od pozitiv, tedy slabých stránek od silných a příležitostí  

od hrozeb. Tím bylo získáno číselné vyjádření úrovně faktorů interního a externího 

prostředí zvlášť. Celkového hodnocení bylo dosaženo po sečtení těchto dílčích faktorů. 

  



 

Tabulka 21: Výsledky SWOT analýzy 

Interní faktory Celkem 

Silné stránky 420 

Slabé stránky 425 

Celkem interní faktory -5 

 

Externí faktory Celkem 

Příležitosti 410 

Hrozby 330 

Celkem externí faktory 80 

 

Celkem (interní plus externí faktory) 75 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

Kladné (a relativně vysoké) hodnocení potvrzuje, že se Pražská tělovýchovná unie 

nachází ve vynikající a stabilní situaci, kdy je připravena úspěšně realizovat veškeré 

kroky, aby dosáhla svých marketingových cílů. Z celkových výsledků vyplývá,  

že výhodně na unii působí zejména externí prostředí. Okolí firmě nabízí mnoho 

příležitostí a způsobů, jak se rozvíjet a realizovat. Hrozby jsou v tuto chvíli vnímány  

jako minimální a nepravděpodobné. Z hlediska interních faktorů i celkově 

nejvýznamnější jsou v případě PTU slabé stránky. Je to způsobeno zejména faktem,  

že spolek nevyužívá všech dostupných nástrojů marketingového mixu a jejich skladba 

není ideální - dokonce na základě toho dosáhla unie v rámci interních faktorů mírně 

záporného hodnocení. V silných stránkách však organizace nikterak nezaostává, rozdíl 

pouhých 5 bodů nehraje v této formě hodnocení prakticky žádnou roli. 

K celkovému rozboru vybraných faktorů slouží +/- matice, která zkoumá vzájemné 

vlivy dvojic faktorů a hodnotí je. Tuto matici nabízí Tabulka 22: 

  



Tabulka 22: +/- matice SWOT analýzy 

 
Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S
u

m
a

 

P
o

řa
d

í 

S1 S2 S3 S4 S5 W1 W2 W3 W4 W5 
P

ří
le

ž
it

o
st

i 
(O

) 

O1 + + 0 + 0 0 0 0 - 0 2 3. 

O2 + ++ 0 + 0 0 0 0 - + 4 2. 

O3 0 + 0 0 0 0 ++ 0 0 + 4 2. 

O4 + + 0 + + 0 + - + + 6 1. 

O5 ++ 0 + ++ 0 0 0 0 0 + 6 1. 

H
ro

zb
y

 (
T

) 

T1 0 - 0 0 0 0 - 0 - - 0 -4 2. 

T2 0 0 - + - 0 0 - - - - -5 1. 

T3 + 0 0 + - 0 0 - - 0 -1 3. 

T4 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 2 4. 

T5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -1 3. 

Suma 6 4 0 7 -1 0 2 -2 -6 3 

 

Pořadí 2. 3. 4. 1. 5. 3. 4. 2. 1. 5. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu a výsledků SWOT analýzy 

Zhodnocení vzájemné závislostí párů faktorů probíhá oboustranně. Jejich popis  

byl uchopen z hlediska silných a slabých stránek. 

Silné stránky x příležitosti a hrozby 

Odbornost, zájem a motivace zaměstnanců 

- Tento faktor by mohl přispět ke spolupráci s reprezentací města a městskými 

částmi (+). Znamená také vyšší šanci na přínosnou akci, pokud je pořádaná  

pod hlavičkou PTU (+). Z hlediska využití IS ČUS zřejmě nepřináší ani kladné 

ani záporné vazby (0), avšak mohl by působit pozitivně při realizaci nových 

služeb pro veřejnost a sdružené subjekty z hlediska kvality (+). Zařazení podpory 

střešních organizací do programů MŠMT může mít oboustranný vliv ohodnocený 



znaménkem plus - odbornost a zájem zaměstnanců může přinést pro PTU licenci 

nutnou k zisku dotace a vyšší finance a lepší pracovní zázemí mohou motivovat 

zaměstnance (++).  

- Nehraje žádnou roli při pohledu na nejednotnost sportovního prostředí (0). 

Nezájem členských subjektů o služby naopak vyvolává dvě protichůdné reakce – 

na motivaci zaměstnanců může mít přílišný nezájem přímo devastující vliv,  

ale ti svou aktivitou mohou tento nezájem zmírnit (+ a -, výsledný efekt = 0). 

Konkurence z komerční sféry může zaměstnance přimět, aby se dále vzdělávali 

ve svých specializacích a oborech (+). Změna financování střešních organizací 

z MŠMT a změna krajské politické reprezentace by neměla na tuto okolnost nijak 

působit a stejně tak zaměstnanci situaci neodvrátí ani neovlivní,  

pokud nastane (0,0). 

Komunikace se sdruženými subjekty 

- Sdružené subjekty budou mít větší zájem na komunikaci, protože budou chtít těžit 

ze spolupráce PTU a města (+). Vzájemná komunikace a dobré vztahy mohou vést 

k úspěchu pořádané akce, naopak úspěšná akce může pomoci k navázání kontaktů 

(++). IS ČUS a jeho možnosti mohou komunikaci usnadnit (+). Nové služby  

pro veřejnost a sdružené subjekty mohou vzniknout na základě návrhů a poptávky 

subjektů (+), ale finanční podpora střešních organizací prostřednictvím programu 

MŠMT nebude mít na komunikaci mezi PTU a subjekty vliv (0). 

- Komunikace může váznout z důvodů nejednotnosti sportovního prostředí,  

a to jak v ČUS, tak i mimo něj (-). Ani nezájem subjektů komunikaci neprospívá, 

ale naopak dobrá komunikace může jejich zájem vyvolat (+ a - = 0). Konkurence 

nijak na komunikaci se subjekty nepůsobí, stejně jako změna financování 

střešních organizací z MŠMT nebo krajské politické reprezentace (0,0,0). 

Ekonomická stabilita organizace 

- Nemá žádný dopad na spolupráci s městem a městskými částmi (0), stejně  

jako rozhodnutí pořádat akce v rámci PTU (0) nebo způsoby využití IS ČUS (0). 

Při zařazení placených služeb pro veřejnost bude jejich cena vyrovnávat náklady, 

takže stabilitu ekonomiky unie to výrazně nezmění (0). Až zařazení podpory 

střešních organizací do programů MŠMT může ekonomiku pozitivně ovlivnit (+). 



- Přestože nejednotnost sportovního prostředí působí negativně na mnoho faktorů, 

PTU se podařilo svou ekonomickou stabilitu postavit nezávisle (0). Ta bude 

ohrožena, pakliže členské subjekty nebudou chtít využívat služby unie (-). 

Konkurenční firmy ji také mohou ovlivnit, ale jen v tom případě, že jejich ceny 

budou velice nízké, téměř na hranici dumpingových, což se nepředpokládá (0). 

Změna financování střešních organizací může znamenat vylepšení ale i zhoršení 

ekonomické situace (+ a - = 0). Krajská politická reprezentace neovlivní PTU  

za předpokladu, že nezapříčiní právě změnu financování střešních organizací (0). 

Poměr kvalita a cena nabízených služeb 

- Zástupce měst a městských částí by mohl poměr kvality a ceny služeb 

poskytovaných organizací přesvědčit ke spolupráci (+), stejně jako členy  

a veřejnost by stejná skutečnost mohla přimět k účasti na akcích pořádaných PTU 

nebo k využívání nových služeb (+, +). A zatímco faktor využití IS ČUS nemá  

na tento faktor žádný vliv, k oboustranné prospěšnosti dochází při zařazení 

financování střešních organizací do programu MŠMT – PTU ji kvůli licenci 

servisního centra musí udržet a díky tomu získá finanční podporu (++). 

- Faktor poměru kvality a ceny nebude nijak ovlivněn nejednotností sportovního 

prostředí (0) ani změnou financování střešních organizací (0), pakliže nebude 

příliš zásadní, stejně jako změna zastupitelstva kraje a města (0). Konkurence 

z komerční sféry tento faktor neovlivní, ale kvalita a cena služeb PTU ji může 

odradit při vstupu na trh (+). Ani v případě nezájmu členských subjektů o služby 

neklesne jejich kvalita a dokonce ani cena, což je zajištěno mnoha zdrojovým 

financováním (0), nicméně v případě rozpoznání této charakteristiky služeb 

sdruženými subjekty by mohl být nezájem snížen (+). 

Publikační činnost  

- Publikační činnost PTU  neovlivní spolupráce s městem a městskými částmi,  

ani IS ČUS a jeho využit a ani akce, pořádané organizací (0,0,0). Její propagace, 

která doposud nebyla realizována, by ale mohla subjekty přimět tuto činnost 

vnímat jako novou službu, případně by se rozsah této činnosti mohl dostat  

i za hranice PTU, tedy na veřejnost (+). Pokud publikování nebude považováno 

jako jedno z kritérií určující aktivitu organizace pro získání licence opravňující 

čerpat dotaci z MŠMT, nebude vzájemný vliv těchto faktorů podstatný (0). 



- Bez vzájemného vlivu stojí proti publikační činnosti nejednotnost sportovního 

prostředí i změna krajské politické reprezentace (0,0). Navýšení finančních 

prostředků střešním organizacím může vést ke zvýšení publikační činnosti PTU, 

avšak jejich snížení zase naopak (0). Většina subjektů však často upřednostňuje 

odborné publikace od profesionálních nakladatelů – tedy konkurence (-). 

V případě nezájmu členů o tyto aktivity se publikační činnost výrazně omezí (-). 

Slabé stránky x příležitosti a hrozby 

Závislost rozpočtu organizace na dotacích 

- Váznoucí spolupráce s městem a jeho částmi nebude znamenat vyšší, ale zřejmě 

ani nižší finanční podporu z této oblasti. Doposud zaznamenala organizace takové 

příjmy jen minimální, proto nemají pro její rozpočet zásadní význam (0). Jinak  

je tomu ale u akcí, které by PTU pořádala – na takové akce, obzvláště pokud jsou 

klasifikovány jako zdraví prospěšné a sport podporující, lze často získat nějaký 

příspěvek nebo grant, avšak PTU hodlá takové akce pořádat i v situaci,  

kdy takovýto grant nebo podporu nezíská (0). Vzájemný vliv nebyl shledán  

ani u tohoto faktoru v kombinaci s možnostmi využití IS ČUS (0), stejně  

jako s případnými novými službami (0). Až zařazení podpory střešních organizací  

by přineslo do struktury rozpočtu změny, při zvýšení příspěvku se zvýší i její 

závislost – finanční přínos je pozitivní vliv, závislost na dotacích negativní  

(+ a - = 0). 

- Rozpočet PTU a jeho závislost na dotacích bohužel neovlivňuje jednotu 

sportovního prostředí, ani zájem členských subjektů o služby nebo konkurence 

z komerční sféry (0,0,0). Změna financování střešních organizací z MŠMT může 

závislost na dotacích prohloubit, ale také zmenšit (- a + = 0). Krajská politická 

reprezentace působí na rozpočet stejně jako na systém financování, tudíž 

hodnocení je stejné (- a + = 0). 

  



Spolupráce s hlavním městem Praha a městskými částmi 

- Spolupráce s městem a městskými částmi je příležitostí i slabou stránkou Pražské 

tělovýchovné unie (0). Záštita města nebo městské části by byla výhodou  

pro pořádané akce, bohužel město ji unii v současnosti neposkytuje (0). 

Využitelnost IS ČUS pro potřeby města je vysoká, stejně jako informace  

a databáze, jejichž zamýšlené využití může obohatit zmiňovaný systém (++). 

V této spolupráci se také otevírá prostor pro společné projekty určené sdruženým 

subjektům i veřejnosti (+), avšak nemá žádný vliv na rozhodnutí o zařazení 

podpory střešních organizací do programů MŠMT (0). 

- Nejednotnost sportovního prostředí může v zásadě negativně ovlivnit spolupráci 

s krajskou reprezentací, resp. její vnímání sportu (-). Spolupráce nemůže vyvolat 

nezájem členských subjektů o služby (0). Konkurence z komerční sféry není  

pro spolupráci nijak klíčová a ani ohrožující (0). V případě změn financování 

z MŠMT nebude spolupráce nijak ovlivněna (0), zatímco změna krajské 

reprezentace a její závislost na spolupráci s PTU je jistá. Není však jasné,  

zda jde o negativní nebo pozitivní vazby (0). 

Propagace vlastní činnosti 

- Spolupráce s městem přináší prospěch oběma faktorům – pro navázání spolupráce 

s městem je propagace vlastní činnosti klíčová a naopak, k vlastní propagaci  

je spolupráce s městem přínosná, bohužel PTU propagaci nevyužívá (0). Stejná 

výhodnost by fungovala i v případě pořádání akcí v rámci PTU, ani zde bohužel 

nebyla zaznamenána žádná aktivita (0). Využití IS ČUS v současné době 

nepřináší v otázce propagace žádná pozitiva (0), avšak nové služby bude potřeba 

náležitě oznámit a udělat jim reklamu, což by při nezměněné situaci mohl být 

problém (-). Se zařazením podpory do programů MŠMT není propagace nijak 

zvlášť spjata (0). 

- Na jednotu sportovního prostředí nemá tento faktor vliv (0). Špatná propagace 

činnosti nedopadá pozitivně ani na zájem o služby (-), a ani téměř neexistující 

konkurence z komerční sféry k propagační činnosti nenutí (-). Případné změny  

ve finanční podpoře ze strany MŠMT mohou znamenat jak výhodu, tak nevýhodu 

(+ a - = 0) a politická reprezentace neovlivňuje faktor přímo (0). 

Pohrobek vnímání ČSTV 



- Stejně jako veřejné mínění i spolupráce s městem a městskými částmi může být 

ovlivněna vnímáním ČUS jako pohrobku ČSTV (-), což samozřejmě nevrhá dobré 

světlo ani na pocity z akcí pořádaných PTU (-). Informační systém ČUS nepůsobí 

žádným způsobem na tento faktor (0), avšak nové služby by toto vnímání mohly 

změnit (+). Bez vzájemného vlivu zůstává také zařazení podpory střešních 

organizací. (0) 

- Nejednotnost sportovních organizací také působí na vnímání ČUS negativně (–) 

a nezájem členů také může být způsoben předsudky z fungování ČSTV  

jako předchůdce ČUS (-). Konkurence nemá vliv na tento faktor (0), stejně jako 

změna financování střešních organizací z MŠMT (0) nebo změna krajské 

politické reprezentace (0). 

Portfolio nabízených služeb 

- Nedostačující spolupráce s městem a městskými částmi nesouvisí s portfoliem 

nabízených služeb (0), avšak zamýšlené pořádání akcí jej do budoucna obohatí 

(+). Při dalším vývoji informačního systému ČUS je možné,  

že se naskytne příležitost jej využít k rozšíření nabídky služeb PTU (+), stejně  

tak další nové služby ovlivní podobu portfolia (+). Zařazení podpory střešních 

organizací a systém udílení licencí aktivním organizacím si vyžádá revizi 

nabízených služeb a inovaci celého portfolia (+). 

- Nejednotnost sportovního prostředí, a to jak v rámci ČUS, tak i mimo něj, nijak 

nepůsobí na zmiňované portfolio služeb (0). Nezájem subjektů ale omezuje snahu 

nabídku služeb rozšiřovat (-). Komerční konkurence kupodivu nemá na portfolio 

vliv (0) a případná změna financování střešních organizací z MŠMT může dát 

PTU impuls a prostředky k jeho obohacení (+). Při případné změně politické 

reprezentace nezmění její důsledky nabídku služeb (0). 

Pořadí faktorů určuje jejich důležitost (u silných stránek a příležitostí jsou 

nejdůležitější faktory nejvyšším bodovým ohodnocením – tedy Komunikace  

se sdruženými subjekty a Nové služby pro sdružené subjekty a veřejnost spolu  

se Zařazením podpory střešních organizací do programů MŠMT, u slabých stránek  

a hrozeb s nejnižším – Pohrobek vnímání ČSTV a Nezájem členských subjektů o služby). 

Pro PTU, stejně jako i pro jiné organizace, je podstatné a zároveň velmi zajímavé zjistit, 



že některé slabé stránky PTU lze vyřešit využitím příležitosti a případný dopad některé  

z hrozeb zmírnit pomocí svých silných stránek.  

5.4 Marketingové cíle PTU Praha 

Marketingové cíle se odvíjí od celkové vize spolku a mají vést k naplnění jeho 

poslání. Vychází tedy z dlouhodobých strategických cílů organizace a informací 

z provedených analýz. Vedení Pražské tělovýchovné unie stanovilo tyto cíle: 

- rozšíření členské základny tělovýchovných jednot a klubů na 400 v dlouhodobém 

horizontu a na 380 do tří let, 

- rozšíření členské základny sportovních svazů o 5 v dlouhodobém horizontu,  

o 2 svazy do tří let, 

- dostat se do povědomí širší veřejnosti - uspořádat alespoň dvě akce ročně, 

- rozšíření portfolia služeb pro stávající členy (alespoň dvě nové služby). 

5.5 Marketingové strategie 

Pro Pražskou tělovýchovnou unii byla zvolena kombinace známých strategií  

tak, aby vedla k dosažení všech vytýčených cílů: 

- strategie rozvoje produktu pro rozšíření portfolia služeb k udržení stávajících 

zákazníků, 

- diverzifikace mající za úkol zisk nového okruhu zákazníků, tedy oslovení nové 

cílové skupiny (široké veřejnosti), 

- pronikání na trh – ve výsledku vedoucí ke zvýšení využívání stávajících služeb.  

V případě úspěšnosti realizace zvolené strategie a následném vhodném výběru 

dílčích kroků akčního plánu bude marketingový plán korespondovat s cíli PTU a zároveň 

s podstatou a vizí spolku.  



5.6 Akční plán 

K realizaci změn vedoucích k dosažení marketingových cílů slouží akční plán, 

který zahrnuje dílčí úkoly a kroky, jež je potřeba v rámci dané strategie podniknout, 

včetně podrobností. Pro PTU byly tyto kroky rozděleny podle jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu, které je potřeba realizovat navíc ke stávající činnosti. Akční plán 

byl sestaven na tři roky, počínaje rokem 2017 a rokem 2019 konče. Vzhledem k nutnosti 

schválení rozpočtu i zamýšlených změn nejen v organizační struktuře valnou hromadou, 

bude nutné uspořádat na podzim roku 2016 mimořádnou valnou hromadu s hlasováním 

(běžný termín jejího setkání je v květnu, tudíž se v roce 2016 již konalo). Některé úkoly 

také zasahují již do roku 2016. 

- Svolat mimořádnou valnou hromadu (termín: podzim 2016; odpovědnost: 

předseda PTU). 

Obecná doporučení 

Z hlediska výsledků SWOT analýzy je potřeba zejména zachovat silné stránky, 

částečně zmírnit závislost rozpočtu na dotacích (vlastní zdroje, zachování finanční 

zálohy, lobbing), rozvíjet spolupráci s politickou reprezentací hlavního města Prahy  

a městských částí, pomocí nástrojů PR a dalších se pokusit změnit vnímání ČUS a PTU 

veřejností (a dále pracovat na dobrém jménu spolku), věnovat více pozornosti a úsilí 

propagaci vlastní činnosti a rozšířit portfolio nabízených služeb (včetně pořádání akcí  

pod hlavičkou unie a rozšíření cílové skupiny i na veřejnost) a podílet se se zástupci ČUS 

na dalším vývoji Informačního systému ČUS a hledání dalších možností jeho využití. 

Finanční stabilita, dobré jméno a vztahy s politickou reprezentací poté mohou zmírnit 

dopady hrozeb. 

Po realizaci akčního plánu bude PTU po stránce aktivity nejen vůči sdruženým 

subjektům připravena splnit kritéria nutná pro zisk licence servisní organizace, potřebnou 

pro příjem finanční dotace z programu na podporu střešních organizací. 

  



Provozní opatření 

Z personálního hlediska je pro další rozvoj spolku téměř nutné přijmout dalšího 

pracovníka. Stávající personál je zaneprázdněn svými úkoly a povinnostmi vyplývajícími 

z jejich odbornosti nebo pracovní pozice. Nový zaměstnance bude přijat jako specialista 

na marketing/event manažer. V případě že by se unii podařilo propagovat své služby  

a získat dostatek zájemců o vedení účetnictví, bude muset vedení uvažovat o přijetí 

účetního – buď jako řádného zaměstnance nebo jako externistu. 

- Přijetí zaměstnance na pozici marketingový specialista (do konce roku 2016; 

odpovědnost: předseda PTU). 

Nástroje produktu 

Produkty Pražské tělovýchovné unie jsou zejména služby. Návrhy pro její produkty 

úzce souvisí s doporučeními pro propagaci. 

Poradenství v oblasti marketingu 

Prvním doporučením v oblasti produktu je zavedení nových služeb sdruženým 

organizacím. Mezi nimi bude zejména poradenství v oblasti marketingu sportovních 

klubů a svazů. Jeho náplní a tématy bude zejména význam a využití marketingu  

ve sportovních neziskových organizacích, dále pak sebepropagace, nábory členů, 

pořádání sportovních a společenských akcí, fundraising nebo například sponzoring. 

Poradenství může být prováděno jak individuálně, tak pomocí série volně přístupných 

přednášek, seminářů a workshopů. Některé z nich budou určené i pro veřejnost,  

ale bude za ně požadován účastnický poplatek (pro veřejnost vyšší než pro členské 

subjekty). Tuto službu bude mít na starosti nový marketingový pracovník, avšak  

na některá témata přednášek i seminářů budou přizváni odborníci. 

- 1-2 odborné články nebo aktuality z oboru měsíčně, minimálně 1 akce typu 

přednáška, seminář, workshop atd. za 2 měsíce (počátek v prvním čtvrtletí roku 

2017; odpovědnost: marketingový specialista). 

  



Administrativa klubů, jednot a svazů 

Dále portfolio rozšíří poradenství v oblasti administrativy svazů a klubů. Náplň 

této služby budou tvořit zcela konkrétní rady, např. jak vést matriku, jak evidovat 

informace o členech, které informace evidovat a k čemu je možné je použít, sportovní 

výsledky družstev i jednotlivců, způsob registrování pronájmů sportovních zařízení  

a tak dále. Vedle individuálního poradenství bude tato služba vedena také formou 

seminářů a workshopů nebo i odborných článků. Toto poradenství budou poskytovat nebo 

zajišťovat pomocí specialistů zaměstnanci, kteří mají na starosti organizační činnost 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů nebo sportovních svazů. 

- 1-2 odborné články nebo aktuality z oboru za 2 měsíce, minimálně 1 akce typu 

přednáška, seminář, workshop atd. za 4 měsíce (počátek v 1. čtvrtletí roku 2017; 

odpovědnost: odborníci na organizaci činnosti TJ/SK a svazů). 

 Publikační činnost 

K dalším doporučením patří zejména rozšíření publikační činnosti PTU,  

která v poslední době zaostávala. K brožurám na speciální motivy, které zaměstnanci 

produkovali, a které budou při této příležitosti obnoveny, přibudou také e-booky25 , 

jakožto pravidelný souhrn tematických článků na nejrůznější odborná témata 

(uveřejněných již dříve). K webovým stránkám bude připojen eshop, v rámci něhož bude 

veřejnosti za plnou cenu a členským subjektům (po přihlášení) za cenu speciální,  

tedy nižší, nabízena vedle vlastních plodů publikační činnosti také odborná literatura 

jiných autorů a brožury vydané ČUS nebo jinými krajskými organizacemi. 

- Alespoň 2 odborné publikace (brožury) ročně, souhrnné e-booky ročně (počátek 

v prvním pololetí roku 2017; odpovědnost: všichni za své úseky, marketingový 

specialista za provoz eshopu). 

  

                                                 

 

25 E-book = kniha v elektronické podobě. 



Další témata poradenství 

Vedle zmiňovaných témat přednášek a seminářů obohatí program i další, týkající 

se např. sportovní legislativy (např. hráčské smlouvy, lékařské prohlídky, provoz 

sportovišť a jiné…), pořádání sportovních událostí a akcí, sportovního tréninku (obecné 

zásady), sportovní přípravy dětí, výzkumu ve sportu, dopingu, zdravého životního stylu, 

doplňků stravy, kompenzačního cvičení, fyzioterapie a prevence zranění, regenerace, 

péče o sportovní zařízení a materiál, dalšího vzdělávání, osobnostního rozvoje, 

moderních komunikačních technologií a další. Uspořádání těchto akcí, včetně zajištění 

přednášejícího, bude mít na starosti marketingový specialista a event manažer. Zároveň 

budou pokračovat stávající přednášky a poradenství, zejména v oblasti ekonomiky, 

daňové problematiky, grantů a dotací, účetnictví a práva. Aktuálním tématem  

v této oblasti bude například zavedení elektronické evidence tržeb - je tedy nutné,  

aby byli zaměstnanci s touto problematikou detailně obeznámeni a porozuměli jí. 

- Minimálně 2 odborné články nebo aktuality z oboru měsíčně, 1-2 akce typu 

přednáška, seminář, workshop atd. za 1 měsíc (počátek v 1. čtvrtletí roku 2017; 

odpovědnost: marketingový specialista). 

Spolupráce s ostatními činovníky sportovních organizací 

Při dostatečné časové kapacitě a kompetenci zaměstnanců se nabízí rozšíření 

spolupráce se sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami i na další funkcionáře – 

například správce sportovních zařízení, vrátné, organizační pracovníky, asistenty trenérů 

a další. Není nutné tvořit pro ně samostatné služby nebo ucelené programy – stačí věnovat 

tomuto tématu jeden ze seminářů nebo workshopů, kde by mimo přednášky mohli tito 

pracovníci sdílet své zkušenosti a poznatky z praxe a diskutovat o nich mezi sebou. 

- Minimálně 2 odborné články nebo aktuality z oboru za 1/2 roku, 1-2 akce typu 

přednáška, seminář, workshop atd. za 1/2 roku (počátek v prvním čtvrtletí roku 

2017; odpovědnost: odborníci na organizaci činnosti TJ/SK a svazů). 

  



Kalendář akcí 

Vzhledem k velkému množství plánovaných akcí je žádoucí vytvořit jejich 

kalendář (a uveřejnit jej na webových stránkách) a také jednou měsíčně zasílat 

newsletter26 informující o akcích následujícího měsíce. Prostřednictvím tohoto kalendáře 

bude také umožněno přihlašování na tyto akce, čímž se zároveň mnohokrát určí i kapacita, 

pakliže budou akce tímto způsobem omezené. Newsletter bude chodit do emailových 

stránek jak členským subjektům, tak také zájemcům široké veřejnosti, pakliže  

se k jeho odběru přihlásí (přes webové stránky). 

- Předběžný roční plán akcí na začátku roku 2017 a průběžný měsíční výhledový 

plán akcí s předstihem 1 měsíc, také zpracovaný ve formě newsletteru 

(odpovědnost: marketingový specialista). 

Spolupráce s jinými subjekty 

Důležitým krokem k naplnění většiny předchozích může být také navázání 

spolupráce s některými institucemi a subjekty v oboru. Jedná se zejména o Fakultu 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Vyšší odbornou školu České unie sportu 

nebo Vyšší odbornou školu Palestru. Vzájemná spolupráce spočívá mimo jiné  

ve zprostředkování dobrovolnictví, praxí a stáží pro studenty. Prakticky půjde o další  

ze služeb PTU – umísťování zájemců o realizaci povinné praxe do klubů, tělovýchovných 

jednot nebo svazů. K tomu bude také v budoucnu sloužit speciální databáze na webových 

stránkách PTU, kde se zaregistrují zájemci o dobrovolníky nebo stážisty, uveřejní  

zde popis pozice a studenti si buď sami vyberou, nebo kontaktují PTU (přímo  

nebo prostřednictvím vyučujících) a její zaměstnanci jim s výběrem pomohou.  

Také opačný postup bude možný – zaregistrují se zde studenti, kteří hledají organizaci 

k realizaci své praxe (jako trenéři, organizační pracovníci, správci zařízení, fyzioterapeuti 

a jiní) nebo prostředí, ve kterém by mohli čerpat informace pro své závěrečné práce  

(tedy pro studijní účely) a organizace si je sama vybere. Studenti jsou ideálními 

pomocníky nejen v provozu sportovních organizací ale i při pořádání sportovních akcí – 

jsou levní (nebo zadarmo) a mají nápady, elán, motivaci a často i vize. Další výhodou 
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této kooperace bude kontakt s odborníky, tedy potenciálními autory přednášek  

a seminářů. 

- Navázání spolupráce, jednání se zástupci institucí (konec roku 2016 a začátek 

roku 2017; odpovědnost: předseda). Program dobrovolníků, praktikantů a stážistů 

(začátek v březnu roku 2017, odpovědnost: odborníci na organizaci činnosti 

TJ/SK a svazů). 

Partnerský program 

V rámci propagace musí organizace navázat i jiná spojenectví, zajišťující 

atraktivitu a výhody členství v PTU, a to zejména s komerčními organizacemi na území 

Prahy (prodejci sportovních potřeb, výrobci sportovních zařízení nebo jejich 

provozovateli, poskytovateli sportovních a regeneračních služeb a s jinými). Spolupráce 

může být oboustranně prospěšná – zatímco členové PTU budou moci čerpat výhody 

v podobě slev na služby a zboží nebo dárků od partnerů, partneři budou těžit z rozšíření 

známosti značky a zvýšení objemu prodeje, potažmo návštěvnosti, protože členskou 

základnu PTU tvoří více než 125000 registrovaných sportovců a organizačních 

pracovníků. V praxi bude nejjednodušší heslo, kterým se členové u partnerů prokáží.  

Do budoucna je možné zavést také členské kartičky nebo propojit partnerské společnosti 

s veřejnou částí databáze IS ČUS (což po ošetření ochrany osobních údajů skýtá další 

možnosti – např. přístup k mailovým adresám, na které by partneři měli možnost zasílat 

informační emaily a nabídky). Příležitostí v tomto ohledu může být i sleva z účastnického 

poplatku na některé z veřejných sportovních akcí výměnou za její propagaci na webových 

stránkách PTU. 

- Oslovování partnerů a navázání spolupráce (v průběhu roku 2017; odpovědnost: 

předseda) 

Sportovní akce 

Vedle již zmíněných kroků je potřeba rozšířit portfolio služeb o sportovní  

a společenské akce. Sportovní akce budou určeny jak pro členské subjekty,  

tak pro širokou veřejnost. Některé z nich ale budou mít omezenou kapacitu, přičemž 

přednostně bude umožněno přihlašování členům. Mezi připravované sportovní akce patří 

speciální trojboje propojující různá sportovní odvětví (jako např. lukostřelbu, pétanque  



a lezectví) nebo zábavný orientační běh v centru Prahy, spojený s mnoha zajímavými 

(nejen sportovními) úkoly. Cílem těchto akcí je setkání organizačních pracovníků  

a sportovců z různých odvětví, představení různých druhů sportu veřejnosti a také obecně 

vzbudit zájem o možnosti sportovního vyžití v Praze. Toto úsilí podporuje také projekt 

ČUS „Sportuj s námi“, v jehož rámci a duchu také mohou být tyto akce pořádány. 

V budoucnosti se počítá se zavedením sportovních dnů pro děti a mládež (určené  

pro širokou veřejnost, včetně zamýšlené spolupráce s jednotlivými členskými subjekty, 

které zde budou propagovat svá odvětví. Společenské akce jsou v tomto plánu řazeny 

mezi nástroje propagace. 

- Uspořádání trojboje ve spolupráci s členskými subjekty (květen a říjen, 

každoročně; odpovědnost: marketingový specialista). Uspořádání orientačního 

běhu (červen, každoročně; odpovědnost: marketingový specialista). 

Cenové nástroje 

Stávající podmínky v oblasti cenové politiky jsou vyhovující. Symbolická výše 

členských příspěvků zdaleka nepokrývá výlohy na provoz PTU a služby - většina nákladů 

je hrazena z jiných finančních zdrojů unie. V situaci, kdy je zapotřebí dát existenci PTU 

nový impuls a částečně zajistit zájem o nové a plánované služby, je nutná inovace  

i mezi cenovými nástroji. Tu lze zajistit např. ustanovením tzv. Prémiového členství.  

Jeho zaváděcí výše je 3000 Kč a zahrnuje vstup na všechny plánované akce pro dvě 

osoby, materiály z těchto akcí, balíček propagačních předmětů, tištěný kalendář akcí 

každý měsíc do schránky a přednostní přihlašování na tyto akce. V případě velkého zájmu  

o Prémiové členství se doporučuje jeho cenu (resp. výši této formy příspěvků) následně 

zvednout, např. až na 5000 Kč27. 

- Zavedení Prémiového členství (od počátku roku 2017, oznámení na mimořádné 

VH na podzim roku 2016; odpovědnost: předseda). Evidence a kontrola plnění 

výhod (od počátku roku 2017; odpovědnost marketingový specialista). 

Distribuční cesty 

                                                 

 

27 Výše členských příspěvků závisí také na množství pořádaných akcí. 



Do nástrojů distribuce lze v tomto případě zařadit přijetí nových zaměstnanců 

(specialistu na marketing a event manažera v jednom a dále pak dle zájmu o službu 

„vedení účetnictví a daňové evidence“ také účetního). 

Podle dotazníkového šetření jsou distribuční cesty v uspokojivém stavu. O drobné 

zdokonalení se mohou zaměstnanci přičinit vylepšením svých reakcí na zmeškané 

hovory. Také by si měli i nadále zachovat vstřícnost k zákazníkům (tedy členům  

i veřejnosti), loajalitu k organizaci a také vlastní motivaci i odbornost, udržovat  

ji a dále se v ní zdokonalovat, což zajistí jejich průběžné vzdělávání, různá školení  

a vlastní invence při získávání informací a novinek z oboru. 

Dalším úkolem bude udržet nedávno nastavený standard pro vybavení, polohu, 

dostupnost a reprezentativní vzhled nájemních prostor pro akce, školení, workshopy  

a jiné. Do budoucna lze také počítat s novou podobu konferenčního sálu Fakulty tělesné 

výchovy a sportu, jehož rekonstrukce je nyní v plánu. 

- Sebevzdělávání (průběžně, neustále, dle vlastní iniciativy). Vyhledávání nových 

prostor pro akce (počátkem roku 2017 a průběžně; odpovědnost: marketingový 

specialista). 

Nástroje komunikačního mixu 

Z hlediska marketingové komunikace a využití nástrojů komunikačního mixu  

je nutné začít prakticky od nuly, což je ale příležitost přímo vybízející k využití nového 

loga například na oficiálních materiálech organizace, ať už se jedná o hlavičkové papíry 

a vizitky nebo webové stránky či jen graficky zpracovaný automatický podpis  

pro mailovou komunikaci. Pro nové aktivity Pražské tělovýchovné unie se nyní mimo 

důstojnější prostory bude také dbát na reprezentativnost a vzhled přednášejících zejména 

z řad zaměstnanců. K tomu by jim mohly vypomoci stejné košile a polokošile (pro méně 

formální setkání) s logem a v jeho barvách (modrá a bílá). Tyto zdánlivé maličkosti tvoří 

firemní identitu a posilují vnímání organizace jako značky.  

- Péče o firemní identitu - firemní materiály označené logem (počátek roku 2017; 

odpovědnost: marketingový specialista). 

  



Reklama na internetu a v MHD 

Neziskové organizace nemohou vynakládat příliš finančních prostředků na reklamu 

a ani to není nejvhodnější forma propagace, vzhledem k nemožnosti zacílení  

a její neosobnosti. Reklamu může PTU využít maximálně k propagaci sportovních akcí 

nebo odborných seminářů a školení, a to nejlépe ve formě článků na odborných stránkách  

a bannerech na internetu, případně, bude-li se do budoucna jednat o nějakou významnější 

akci, je možné využít reklamních prostor v dopravních prostředcích MHD (tramvajích), 

které nabízí alespoň zacílení dle lokality. 

- Reklama pro sportovní a společenské akce (cca 1 měsíc před jednotlivými akcemi; 

odpovědnost: marketingový specialista) 

Webové stránky 

Dalším krokem ke kvalitní sebeprezentaci jsou webové stránky. Aktuálně  

se již připravuje jejich nová grafická podoba. Zaměstnanci by se měli přičinit na jejich 

tvorbě zejména kvalitním zařazením příspěvků a odborných článků tak, aby byl web 

přehledný a návštěvníci se v něm snadno orientovali. Nová verze webu by mimo 

stávajícího obsahu měla obsahovat také již zmiňovanou stránku pro uplatnění 

dobrovolníků a stážistů (viz. Návrhy pro produkt), dále pak kalendář akcí včetně 

přihlašování na ně a registrace k odběru newsletteru, burzu nebo bazar sportovního 

materiálu a zařízení (rubrika Kluby klubům), eshop odborných publikací nebo fórum,  

kde mohou členské subjekty komunikovat mezi sebou nebo přímo s Pražskou 

tělovýchovnou unií. Novinkou je také zařazení fotografií zaměstnanců v sekci kontakty, 

protože ve sportovním prostředí (které je přátelské až téměř rodinné), působí často  

na zákazníky komfortně, když si osoby, se kterými komunikují, umějí představit  

a při případné osobní komunikaci pak vědí koho oslovit. 

- Úprava webových stránek (1. polovina roku 2017; odpovědnost: předseda). 

Sociální sítě 

S webovými stránkami se v současnosti propojují i sociální sítě, jako je například 

Facebook nebo Instagram. Zatímco v pořadí druhá zmíněná síť funguje na bázi fotografií 

a s jejím využitím se počítá spíše do budoucna, až bude mít PTU Praha prostor pro vlastní 

projekty, Facebook je použitelný ve více směrech a poslouží také jako komunikační 

spojení mezi členskou základnou a zaměstnanci PTU. Tudíž mezi návrhy musí  

být zařazeno i založení profilu na této síti a zahájení komunikace. Odpovědnost  



za pravidelnost a aktuálnost příspěvků ponese marketingový specialista. Zveřejněná 

sdělení mohou obsahovat odkazy na nové články na webu, upozornění na novou 

legislativu nebo možnou problematiku ve sportovním prostředí, zajímavosti a aktuality 

ze světa sportu nebo například pozvánky na nejrůznější události v Praze. Facebook také 

nabízí možnost pořádat ankety a jiné interaktivní aktivity, jež mohou být pro využití PTU 

přínosné. Velkou roli může hrát také v oblasti dobrovolnictví (tedy nabídky a poptávky 

dobrovolnických činností, brigád, stáží a realizace povinných praxí). 

- Správa sociálních sítí (průběžně, 1-2 příspěvky týdně; odpovědnost: 

marketingový specialista). 

Spolupráce a komunikace s politickou reprezentací 

Stěžejní bude také navázání vztahů s politickou reprezentací města a městských 

částí. Již první setkání je potřeba perfektně naplánovat, protože právě první dojem bývá 

nejdůležitější. Je třeba řádně vybrat prostředí pro setkání – klidné ale přátelské,  

např. kavárna nebo restaurace. Dobrý dojem také mohou udělat detaily, jako například 

firemní košile, pozvání na kávu, případně oběd, nebo drobný dárek v podobě 

propagačního materiálu (sady psacích per). Pro tuto i jiné příležitosti je nutné vytvořit 

stručnou (krátkou, ale výstižnou) informativní prezentaci o poslání a činnosti PTU. 

Klíčové bude také využití zkušeného prezentátora a mluvčího z řad zaměstnanců  

(musí totiž organizaci a její chod velmi dobře znát), který organizaci představí 

v nejlepším světle. 

- Jednání a navazování nových vztahů a partnerství (průběžně od počátku roku 

2017; odpovědnost: předseda). 

Sponzorský balíček 

Tato sebepropagační prezentace může být obměněna a využita při podobných 

setkáních pro lobbing a oslovování potenciálních sponzorů. Pro ty je potřeba sestavit 

nabídku sponzorského balíčku. Kvůli specifičnosti této organizace bude také složení 

tohoto balíčku speciální. Existuje hned několik variant spolupráce: od možnosti výběru 

konkrétního klubu, jednoty, svazu, skupin sportů nebo lokality z databáze PTU  

po plošnou podporu pražského sportu nebo sponzoring přímo organizace PTU.  

Jako protislužbu může organizace nabídnout zviditelnění na webových stránkách  

a propagaci při svých akcích, dále pak VIP vstupenky na tyto akce a propagační předměty. 

V neposlední řadě je nutné připomenout, že PTU disponuje atraktivním počtem  



a složením kontaktů na členské subjekty, které po jejich souhlasu může poskytovat třetím 

osobám, což může být také důvodem pro kooperaci (např. s prodejci sportovního 

vybavení). 

- Sestavení a prezentace potenciálním sponzorům (průběžně od počátku roku 2017; 

odpovědnost: předseda). 

Prezentace PTU 

Obměněná prezentace může také sloužit jako forma direct marketingu  

– jde o náborový materiál pro přímé oslovování potenciálních členů (tedy tělovýchovných 

jednot, sportovních klubů a svazů). V tomto případě bude její náplní představení činnosti, 

nabídky služeb a výhod pro sdružené subjekty. Může se mimo osobní prezentace rozesílat 

také prostřednictvím elektronické pošty. 

- Rozesílání emailem potenciálním členům (průběžně od druhého čtvrtletí 2017; 

odpovědnost: marketingový specialista). 

Tvář PTU 

Pro zmiňované prezentace, případně videopříspěvky, platí, že je nutné,  

aby byly profesionálně zpracované. Také se doporučuje využití slavné osobnosti- 

sportovce, jež spadá pod jeden z členských subjektů, jako tvář PTU. Aktuálně  

se pro tyto účely nabízí oslovit sportovce Dukly Praha, např. Barboru Špotákovou. 

- Zadání prezentace a videa k profesionálnímu zpracování, oslovení možné „tváře“ 

PTU (leden 2017; odpovědnost: předseda). 

Veletrhy 

V současné době existuje mnoho veletrhů volného času, které se konají na území 

Prahy. Vedle těch, které pořádají jednotlivé městské části, jsou i velké, často komerční 

akce, na kterých se představují kluby a jednoty z celé Prahy a využívají je nejen 

k představení sebe sama a svých sportů, ale zejména k náboru nových členů. Také proto 

se většina těchto veletrhů koná na konci června nebo začátkem září (kvůli organizaci 

školního roku), kdy se nejvíce dětí a rodičů rozhoduje o náplni jejich volného času,  

tedy mimoškolních aktivitách. Pražské tělovýchovné unii se doporučuje účast na veletrhu 

Sporťáček a v projektu Měsíc náborů do sportovních klubů (pořádané Prahou sportovní), 

kde bude mít mimo jiné možnost oslovit širokou veřejnost nabídkou svých sportovních 



akcí (trojbojů a jiných). V dlouhodobém časovém horizontu by měla PTU uvažovat  

o pořádání vlastního veletrhu pro prezentaci sdružených subjektů veřejnosti. 

- Organizace účasti na veletrzích (září každoročně; odpovědnost: marketingový 

specialista). 

Informační letáky 

Nejen pro tyto příležitosti je zapotřebí investovat do informačních letáků  

(o velikosti A5 na tvrdším papíře, obsahujících také představení organizace, jejího poslání 

a nabídku služeb pro sdružené subjekty i veřejnost, tedy určených pro nábor nových 

členů) a reklamních předmětů (pro rozdávání na veletrzích, ale také pro vlastní akce  

a jiné eventy. Pro organizační pracovníky, se kterými je PTU v kontaktu nejvíce, byly 

vybrány poznámkové bloky nebo propisky, pro děti pak malé pěnové míčky. 

- Příprava letáků, propagačních materiálů a reklamních předmětů (1. čtvrtletí 2017; 

odpovědnost: marketingový specialista). 

Společenské akce 

Vedle zmiňovaných událostí a zážitků je potřeba kvůli PR a navazování kontaktů 

pořádat také společenské akce. Do budoucna je možné zařadit do kalendáře i jiné událostí, 

ale v současném plánu je zahrnutý zatím pouze ples. Na programu bude část oficiální, při 

které bude představena zpráva o činnosti, dále pak vyhlašování anket o nejlepší trenéry, 

rozhodčí a funkcionáře. Zde se nabízí partnerství se zavedenou soutěží „Díky, trenére“, 

která by se dala po dohodě o spolupráci modifikovat i pro PTU. Druhá část, společenská  

a zábavná, se ponese ve znamení tance, lehkého občerstvení, tomboly, navazování 

kontaktů a vyměňování zkušeností ze sportovního prostředí. Tato akce bude vysoce 

specifická tím, že se zde setkají představitelé organizací z různých sportovních odvětví 

různých výkonnostních úrovní a velikostí. 

- Organizace plesu (leden/únor 2018; odpovědnost: marketingový specialista). 

Reklamní bannery 

Pro sebeprezentaci a propagaci na pořádaných akcích, přednáškách a workshopech 

je zapotřebí nechat vytvořit bannery (plachty k zavěšení s logem) a roll-upy (samostojná 

zařízení s plachtou s logem). V tuto chvíli potřeby PTU pokryjí dva roll-upy  

a jeden banner. 



- zajištění banneru a roll-upů (1. čtvrtletí 2017; odpovědnost: marketingový 

specialista). 

Doporučení pro dlouhodobý horizont 

Amatérské ligy 

Z hlediska sportovních produktů a služeb nejen pro sdružené subjekty se nabízí unii 

možnost realizovat se pořádáním amatérských sportovních lig. Tyto aktivity  

jsou zavedené a velmi dobře fungují v jiných regionech, proto by se v jejich organizaci 

měla Praha také angažovat. Na rozdíl od jiných krajů se ale bude PTU potýkat se značnou 

komerční konkurencí, jako je Strahovská fotbalová liga nebo Hanspaulka, Avlka  

ve volejbale, Pražská liga ledního hokeje, Vaše liga – tenis, squash, badminton  

a beachvolejbal, Aliga pro tenis, beachvolejbal, badminton a nohejbal, MMAA  

pro bojové sporty, Amatérská bowlingová liga, Liga pro plážový volejbal, florbalová liga 

amatérů a mnoho dalších. Z toho je patrné, že pro pořádání těchto lig a turnajů je nutné 

trochu pátrat a být pružný v hledání rychle mizejících bílých míst na pražském trhu. 

Prostor zatím nabízí netradiční nebo volnočasové sporty jako je například pétanque nebo 

stolní tenis (zde je možné uspořádat amatérskou ligu v jedné z jejích forem  

– např. tzv. obíhačce). 

Další sportovní a společenské akce 

Samozřejmostí je také prostor pro další společenské a sportovní události nejen pro 

členy, například turistické akce pro důchodce nebo rodiny s dětmi, spojené s poznáváním 

krás hlavního města a jeho okolí nebo se sportovními aktivitami. 

Moderní technologie a komunikace 

Z hlediska moderních technologií a komunikace bude v budoucnu klíčové využití 

mobilních aplikací (a to zejména pokud se podaří realizovat celý akční plán a událostí  

a akcí bude velké množství – mobilní aplikace by pak členům pomohla v orientaci  

a správě osobního kalendáře eventů, upozorňovala by je na novinky ze strany PTU  

a mnoho dalšího. Jak již bylo zmíněno, počítá se také se zapojením sociální sítě 

Instagram. Její podstata vychází z fotografií označovaných popisky, což je ideální  

pro projekt, který by měl přimět Pražany k pohybu – ti by označovali své fotografie, na 

kterých jsou zvěčněni při sportu, stejným popiskem (čili hashtagem) a spojili by se tak 



v jednu komunitu. Pro podporu tohoto hnutí mohou sloužit různé soutěže, zejména pak 

ve sbírání počtu „lajků“ – tedy označení náklonnosti od ostatních uživatelů této sítě. 

S vývojem nových technologií a komunikačních cest se však časem objeví nové, 

třeba i vhodnější možnosti pro potřeby unie, které bude třeba zapracovat do nového 

marketingového plánu. V tuto chvíli by se měla organizace zaměřit především  

na realizaci toho stávajícího. 

5.7 Rozpočet 

Rozpočet určený na nové využití nástrojů marketingového mixu a realizaci dalších 

doporučení bude podle předsedy a ekonoma PTU, Ing. Jaroslava Chvalného,  

kryt z vlastních zdrojů, tedy z rezervy vytvořené prodejem majetku a dalšími úsporami,  

a také z rezervy, která je vytvářena při každé účetní uzávěrce (PTU má vyrovnaný 

rozpočet, tedy její výdaje jsou plánovány do výše příjmů, avšak mnohdy jsou plánované 

výdaje pro jistotu příliš nadsazené nebo se unii dostane mimořádného příjmu, se kterým 

nepočítala – proto je její hospodářský výsledek vždy kladný, v posledních letech  

se jeho přebytek dokonce pohyboval průměrně kolem 600 000 Kč – a to zde není ani 

započítán prodej majetku. V rámci rozpočtu také vymizí aktuální jednorázové výdaje,  

jako například položka nákladů na nové webové stránky). Další navýšení příjmů může 

pramenit ze strany MŠMT prostřednictvím navýšení dotace pro program 3 Státní podpory 

sportu: Činnost sportovních organizací, a to zejména po ustanovení kritérií nutných 

k získání licence Servisních středisek sportu. Drobné přilepšení může unie zaznamenat 

po zavedení Prémiového členství a účastnických poplatků od nečlenů ze školení a jiných 

akcí. 

Rozpočet PTU vždy musí schválit Valná hromada. Předseda je však ze svých 

dlouholetých zkušeností přesvědčen, že opatření a náklady na ně budou přijaty,  

a to za předpokladu že členské subjekty nezaznamenají žádné vlastní náklady nebo 

zvýšení členských příspěvků a při předložení výhod plynoucích členským organizacím 

z realizace akčního plánu (nové služby, možnost sebeprezentace na různých akcí 

veřejnosti apod.). 

  



Tabulka 23: Rozpočet nejnutnějších výdajů na realizaci akčního plánu 

Oblast nákladů Konkrétní popis nákladů Výše nákladů 

Marketingový 

specialista28 

Roční plat, kancelář, telefon, cestovné 360000 

Přednášky, semináře, 

workshopy 

Odměna přednášejícím, cestovné, 

občerstvení 

40000 

Materiály účastníkům 45000 

Sportovní akce29 Ceny30 12000 

Vzdělávání zaměstnanců Školení, certifikáty 20000 

Webové stránky Úpravy, nové položky a využití 35000 

Firemní identita - 

materiály 

Oblečení zaměstnanců 8000 

Prezentace 
Profesionální zpracování 5000 

Video 10000 

Propagace 

Tisk reklamních letáků – 500ks 4000 

Výroba 1 ks banneru 1500 

Výroba 2ks roll-upu 5000 

Vztahy a spolupráce31 Jednání, občerstvení 4000 

Reklamní předměty 

Dárková sada per – 80ks 4112 

Blok A5 – 400ks 8400 

Propisky – 500ks 3900 

Míčky – 350 5600 

Veletrhy Sporťáček 2500 

Ples 

Nájem sálu a ozvučení 12000 

Hudba, doprovodný program, moderátor 30000 

Ceny do soutěží a tomboly32 8000 

Občerstvení 20000 

Vstupenky, pozvánky 2000 

Reklama na internetu a v MHD 

(24ks/měsíc) 3000+2088=5088 

Celkem  651100Kč 

                                                 

 

28 Náklady na účetního nejsou zahrnuty, může být přijat jako externista nebo na částečný úvazek – 

závisí na požadavcích sdružených členů a velikosti poptávky. 

29 Trojboje, orientační závody. 

30, 30 Pokud nebudou věnovány partnery. 

31 Vztahy s politickou reprezentací, fundraising, lobbing, sponzoring. 

 



Zdroj: vlastní zpracování dle informací z internetových stránek různých ekonomických subjektů 

Tabulka 23 představuje přibližný rozpočet pro realizaci navrhovaných kroků. 

Samozřejmě se nejedná o konečné částky, ale pouze o odhady vycházející z běžných cen 

dané služby nebo produktu. Ta se také může měnit změnou požadovaného množství nebo 

kvality produktů. Podle předsedy je možné uvedenou výši nákladů pokrýt ze zdrojů 

Pražské tělovýchovné unie. 

Některé služby zde nejsou uvedeny, protože nepředstavují pro PTU buď žádné, 

nebo výjimečné (tedy v jiných položkách firemního rozpočtu nezahrnuté) náklady.  

Jedná se například o nájmy prostor – unie využívá pro školení a přednášky zejména 

prostory Nuselské radnice, která jí v rámci partnerství poskytuje své prostory zdarma, 

pakliže se jedná o akce, na které mají volný přístup subjekty z Prahy 4. Další takovou 

službou je tisk hlavičkových papírů a obálek, případně dalších tiskovin, materiálů  

a podkladů. Náklady na ni jsou již zahrnuty v rozpočtu a službu si zajišťuje organizace 

sama díky svému technickému vybavení. Také účast na akci „Měsíc náboru  

do sportovních klubů je zdarma, avšak vyžaduje komunikaci s organizátorem akce Praha 

sportovní, protože je primárně určena pro sportovní kluby, ne pro zastřešující  

nebo servisní organizace. Výdaje na reklamu (v odborných časopisech a na internetu)  

zde nejsou zahrnuty, protože pro prostou sebeprezentaci neexistuje obecný odborný 

časopis nebo webová stránka k ideálnímu zacílení. Jako pozvánka na sportovní akci 

budou sloužit portály Citybee.cz, Kdykde.cz, Informuji.cz, Sportmart.cz  

nebo Kudyznudy.cz, které umísťují informace o podobných událostech na své portály 

zdarma. Pro sportovní akce (trojboje) poskytnou zázemí přímo sportovní kluby a jednoty, 

které z akcí mohou mít vlastní profit (prezentace sportu jako takového, samotné 

organizace, nebo sportoviště a sportovního zařízení). 

5.8 Kontrola 

Kontrolu plnění dílčích úkolů akčního plánu bude provádět předseda PTU  

Ing. Jaroslav Chvalný, a to nejméně jednou měsíčně, aby nedošlo k neaktivitě  

nebo útlumu z hlediska využívání nástrojů marketingového mixu. Vedle průběžné 

evaluace stavu organizace a míry naplňování cílů jej bude také zajímat zpětná vazba  

od zaměstnanců, stejně jako hodnocení zájmu o služby ze strany členských subjektů 

(podle rozsahu jejich využívání). 



6  ZÁVĚR 

Přestože předsudky společnosti ohledně fungování servisních, podle  

nich byrokratických, organizací ve sportu jejich existenci neustále ohrožují a znevažují 

jejich činnost, svou aktivitou by je Pražská tělovýchovná unie měla být schopná překonat. 

Nápomocný jí bude fakt, že se v klubech, jednotách a svazech pomalu obměňují 

pracovníci na vedoucích pozicích a funkcích, a to nejčastěji za někoho z mladší generace. 

Ti se již nenechávají příliš ovlivňovat dojmy z minulosti, naopak, důležitá je pro ně 

zejména kvalita služeb a konkrétní výhody právě pro jejich organizaci. Oceňují  

také bezproblémovou komunikaci a nízké administrativní zatížení. Roli pro ně hraje 

rychlost a dostupnost informací a stejně tak je pro respektování prospěšnosti podle nich 

klíčová šíře portfolia služeb, které je organizace schopná sdruženým subjektům 

poskytnout. 

Marketingový plán pro PTU je sestaven na základě poznatků ze zkoumání prostředí  

ve kterém spolek působí, a jím využívaných nástrojů marketingového mixu. Jde o zásadní 

materiál pro rozvoj celé organizace a její propagaci nejen mezi sdruženými subjekty,  

ale i veřejností. Bohatá nabídka kvalitních služeb a množství informací a pomoci,  

které se subjektům dostane, je přesvědčí o nezbytnosti existence servisních organizací  

ve sportovním prostředí. Sport v České republice (nebo alespoň v Praze) přestane  

být zatížen nezvládnutou administrativou, nebude již čelit finančním problémům 

způsobených špatným hospodařením a bude těžit z vlastní propagace, jež organizace 

zvládnou efektivně a účelně. 

Nejvíce konkrétních úkolů organizace se týká změn v oblasti produktu a propagace.  

Již ze SWOT analýzy vyplývá, že zde má unie mnoho příležitostí, proto je třeba  

jich využít, stejně jako vylepšit slabé stránky a využít stránky silné. Poznání ovlivňujících 

faktorů bylo pro vedení organizace velice klíčové, protože doposud fungovala  

jen na základě kopírování úkolů z let minulých a tak nepřinášela příliš mnoho inovací  

do své činnosti. Přínosný pro unii byl také pohled zvenku, tedy nezávislé osoby, protože 

zaměstnanci jsou již plně vytíženi vlastními úkoly a nejsou v tuto chvíli schopni vymýšlet 

prvky k obohacení portfolia služeb, realizovat přípravu a zavedení nových inovací. 

Dalším zpomalujícím faktorem, který si vedení muselo přiznat, bylo přílišné lpění na 



zažitém historickém formátu fungování organizace ještě z dob socialismu – tedy zejména  

na podobě nabídky služeb. 

Zajímavý je také fakt, který vyplynul z rozhovoru, a sice že byl posun organizace  

také brzděn situací ostatních servisních organizací pod hlavičkou ČUS. Jejich finanční  

i personální možnosti jsou ve velice špatném stavu a jejich závislost na dotacích  

je maximální. Z hlediska absence motivace ze strany vedoucích pracovníků většiny 

ostatních servisních organizací tyto skutečnosti vlastním přičiněním změnit  

a kvůli nevyslovené solidaritě ze strany PTU došlo zřejmě ke zpomalení možného 

inovačního procesu také Pražské tělovýchovné unie, která byla ovlivněna těmito dojmy a 

pracovala takovým způsobem, jako by se nacházela ve stejné situaci jako organizace 

ostatní. 

Jak již bylo řečeno, většina zaměstnanců je již plně vytížena vlastními úkoly 

vyplývajícími z jejich pracovní pozice, proto je pro realizaci marketingového plánu 

klíčové přijetí zaměstnance nového, jenž bude mít na starosti zavedení většiny nových 

služeb a bude také zodpovědný za oblast propagace, která doposud prakticky 

neexistovala. Jeho přijetí je tedy opodstatněné a pro rozvoj a inovace v unii velmi 

významné, z hlediska naplnění cílů i poslání spolku. 

Cíle, které si Pražská tělovýchovná unie stanovila pro zvolené období,  

tedy 2017-2019, jsou díky tomuto marketingovému plánu splnitelné a reálné. Po uplynutí 

tohoto časového úseku bude zapotřebí sestavit nový marketingový plán a v jeho rámci 

znovu zkoumat interní a externí faktory ovlivňující PTU (které se mohou za tu dobu 

podstatně změnit) a zahrnovat další cíle, jež spolek mohou povýšit. 

Jak bylo zmíněno v práci výše, přestože začátek realizace marketingového plánu  

je datován k počátku roku 2017, dílčí úkoly zasahují již do druhé poloviny roku 2016. 

Plán s sebou přináší pro organizaci poměrně podstatné změny a je proto zapotřebí  

se na jeho realizaci mírně připravit. Nový pracovník se bude muset nejprve v tomto 

specifickém prostředí zorientovat, vyzkoušet chod organizace a připravit si plán činnosti, 

to vše v předstihu, jestliže některé z aktivit mají být realizovány již začátkem roku. Stejně 

tak schválení rozpočtu a plánovaných změn musí proběhnout před zahájením roku  

na mimořádném setkání Valné hromady. 



Pro naplnění plánu je také samozřejmostí pokračovat ve stávajících aktivitách, jejich 

neustálé vylepšování, zásobování členských subjektů podstatnými informacemi  

a zajištění odborné pomoci, pakliže bude potřebná. 

Jedině propojením nových aktivit s těmi stávajícími začne spolek působit  

jako celek, na který se členská komunita může kdykoliv a téměř v čemkoliv spolehnout,  

což je jeho posláním. 
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