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Abstrakt 

Název práce: Marketingový plán tanečního centra 

Cíle práce: Vytvoření návrhu nového tanečního centra v Praze, zhodnocení konkurenčních 

center, návrh na propagaci vlastního tanečního centra. 

Metoda: Použití analýzy S-W, marketingového výzkumu, analýzy zákazníka a analýzy 

konkurence. 

Výsledky: Vytvoření návrhu rozvrhu tanečních lekcí ve vlastním tanečním centru, umístění 

centra, vytvoření konkrétní reklamní kampaně a finančního plánu. 

Klíčová slova: Marketingový plán, podnik, marketingový výzkum, marketingový mix, cílové 

skupiny, propagace, taneční centrum, open class. 



Summary 

Title: Marketing pian ofDance centre 

Aims: Create a proposal for a new Dance Centre in Prague, evaluation of competing center, 

create a promotion proposal of my own centre. 

Method: S-W analysis, marketing research, consumer's analysis and analysis of 

competition. 

Results: Create a proposal of schedule for dance lessons in my own dance centre, location 

of the centre, create a specific advertising campaign and financial pian. 

Key words: Marketing plan, company, marketing research, marketing mix, target groups, 

publicity and promotion, dance centre, open class. 
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Úvod 

Při studiu na vysoké škole a na Fakultě tělesné výchovy a sportu jsem stále více chtěla 

propojit studium s tancem. Bohužel na škole zatím není specializace na tanec, tak jsem se 

pokusila spojit studium s mým celoživotním zájmem a koníčkem alespoň prostřednictvím této 

diplomové práce. 

V současné době se moderní tanec stává stále vyhledávanější sportovní akth:itou jak 

pro dospělé a studenty, tak pro děti od školru'ho věku. Zakládají se nové tanečni školy, fitness 

kluby rozšiřují lekce kromě klasického aerobiku i o taneční aerobik, nebo pďmo o taneční 

lekce, nejčastěji r'n'b, hip hop nebo street dance, kam mohou zajít i netanečníci; lidé, kteří 

nemají technickou taneční průpravu. Stoupá i zájem o hudbu r'n'b a hip hop. Proto jsou tyto 

taneční styly tak rozšířené a oblíbené. Tanečník může tancem vyjádřit své pocity, náladu

používá k tomu pohyby, měl by vložit do tance svoji osobnost. Můžete vybít své emoce, ať už 

je to smutek, radost, vztek či láska. To v jiném sportu nenajdete. 

V teoretické části popisuji marketing, podnik, podnikání a podnikatele, dále finanční 

plán a také něco z taneční teorie. V analytické části hodnotím konkurenční taneční studia a 

dále také rozebírám region - Prahu. V syntetické části vyhodnocuji vlastni výzkum a 

představuji taneční centrum Dance Zone. 
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Cíle a úkoly práce 

Cílem mé diplomoYé práce je vytYořit návrh marketingového plánu pro noYé taneční centrum 

Y Praze. Taneční centrum je přístupné pro širokou veřejnost s nabídkou velké škály kurzu. 

Studenti a maminky s dětmi budou cenově zvýhodněni . Dále se také pokusím zhodnotit 

konkurenční taneční centra v Praze, jaké služby nabízejí a za jakou cenu, kde, zhodnotím 

jejich propagaci, ale také personál a prostředí, ve kterém se kurzy konají. 

Dalším cílem je zjistit pomocí marketingového v)·zkumu, jaké taneční styly jsou u 

Yeřejnosti oblíbené a co veřejnost chce a očekává od tanečního centra a zda je pro ně důležitá 

cena lekcí. Podle výsledků Yýzkumu sestavím rozvrh a ceník kurzu vlastního tanečního 

centra, jeho marketingový mix a finanční plán. 

Úkoly práce 

• definování základních pojmů marketing, podnik, produkt, cena, propagace, finanční 

plán atd. 

• defmování jednotliv)·ch tanečních stylů 

• rozbor marketingového výzkumu, S\VOT anal}·zy~ analýzy zákazníka a konkurenta 

• hodnocení konkurenčních center 

• vyhodnocení a závěrečná zpráva z výzkumu 

• vytYoření marketingového mixu a finančního plánu vlastního tanečního centra 

• zhodnocení a prognóza do dalších let 
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Teoretická východiska 

1. Marketing 

Současný marketing je podnikatelskou koncepcí, která usiluje o nalezení roYnováhy mezi 

zájmy zákazníka a manažera firmy. Moderní marketing je dúležitým prvkem řízení podniku 

nebo organizace s orientací na trh. [1] Zab)·vá se zjišťováním a naplňováním lidských potřeb 

se ziskem. Jednou z mnoha definicí marketingu je definice přijatá Americkou marketingoyou 

společností v roce 1985: "Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, 

oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobkU a služeb, který směJ>::uje k uskutečnění 

vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizací. " To je v)-stižná definice, toho že 

marketing má pomoci k tomu, aby požadované zboží bylo nabídnuto správn)m skupinám 

zákazníku, a to Y pravý čas na pravém místě, za správné ceny a s přispěním přiměřené 

propagace. 

Předmětem marketingu je produkt, kterým může b)i výrobek, služba, myšlenka, země 

nebo jiné fyzické místo (ve snaze podpořit turistický ruch), i osoba nebo instituce. Marketing 

jako jeden z úseků činnosti organizace vytyčuje své úlohy, jimiž jsou uspokojení potřeb 

zákazníka a dosažení výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěže. [1] 

Kotler uvádí Ye své knize Marketing Management definici marketingu jako: "Marketingje 

společenský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož 

vytváNme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinimi výrobky a službami, které mají hodnotu. " 

1.1. Marketingový plán 

Marketingový plán je psaný dokument, který shrnuje vše, co se marketér dozvěděl o trhu, a 

ukazuje, jak firma plánuje dosažení svých tržních cílů. Obsahuje taktické návody 

k marketingov)m programům a rozpočty na plánované období. Je to jeden z nejdůležitějších 

výsledku marketingového procesu. 

Marketingové plány se nyní stále více orientují na zákazníky a konkurenty. Plány 

čerpají z více Ystupních informací ze všech stupňu a jsou výsledkem týmové práce. Plánování 

se stává nepřetržit)m procesem reakcí na rychle se měnící tržní podmínky. [2] 
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1.2. Marketingový mix služeb 

Marketingov)· mix je určitá strategie firmy, která se opírá o 4 základní nástroje marketingu, 

které jsou označovány jako "4P" (podle anglického Product - produkt, Place - místo, Price -

cena, Promotion- propagace). Tato strategie je velmi využívaná, neboť pomáhá uskutečňovat 

dlouhodobé i krátkodobé záměry firmy. Mix zahrnuje soubor kontrolovatelných 

marketingových nástrojů, které firma kombinuje, aby dosáhla na cílovém trhu reakce, kterou 

požaduje. 

Marketingov)· nux služeb je rozšířen o další "3P" (People - personál, Process - · 

proces, Presentation- prezentace), které více reprezentují firmu -v jednání se zákazníky. Tyto 

nástroje jsou pro služby typické a důležité pro klienty, kterých chce mít co nejvíce. Všechny 

tyto nástroje rozeberu podrobněji. 

1.2.1. Produkt 

Produktem rozumíme v marketingu jakoukoli nabídku, která je určena trhu za účelem 

uspokojení určité potřeby. Pod pojmem produkt si většinou představíme hmotné výrobky, 

předměty v různém stadiu dokončenosti. Produktem jsou také služby. [1] Iveta Horáková 

definuje produkt: "Produktem rozumíme hmotný i nehmotný statek, jenž je pledmětem zájmu 

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

program atd. V marketingu je produkt pojímán ŠÍT~eji než v běžném životě. Tímto terminem se 

označzlje celková nabídka zákazníkovi, tedy nejen zboží nebo služby samy o sobě, ale také 

další abstraktní nebo symbolické skutečnosti, jako prestiž výrobce či prodejce, obchodní 

značka, kultura prodeje a další. Návrh, vývoj a zaváděni spoďebitelsky atraktivního produktu 

jsou podstatnou součástí moderního marketingu. " [8] 

1.2.1.1 . Klasifikace produktu 

Produkty se třídí do rúzn)·ch kategorií či tříd, respektujících rozdíly v jejich vlastnostech. 

Důvodem klasifikace v)Tobku a služeb je skutečnost, že při výrobě, distribuci a propagaci 

každé kategorie zboží je vhodné uplatnit odlišnou strategii marketingu. Produkt se z pohledu 

marketingu člení na spotřební zboží (zboží časté spotřeby, zboží občasné spotřeby, luxusní 

zboží) a výrobní prostředky (služby, základní prostředky, předměty postupné spotřeby, 

nevýrobní zásoby, součástky, surO\iny, zpracované materiály). [1] 
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1.2. 1.2. Charakteristika služeb 

Služba je jakýkoliv akt nebo v)·kon, který může jedna strana nabídnout jiné straně a který je 

svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliY. Příprava služby může, ale 

nemusí, b)i spojena s fyzick)m výrobkem. Výrobci, distributoři a maloobchodníci mohou 

nabízet zákazníkům služby přidávající hodnotu nebo služby na v)·bomé úrovni za účelem 

odlišení. 

Protože služby mívají obvykle vysokou míru zkušenostních předností a předností 

založených na důvěře, existuje při jejich nákupu větší riziko. To má několik důsledků. Za 

prvé, spotřebitelé služeb se spíše spoléhají na doporučení znám)'ch než na reklamu. Za druhé, 

řídí se při posuzoyání kvality silně cenou a dojmem ze zaměstnancu. Z!_třetí, jsou vysoce 

věrní poskytovatelům služeb, kteří je dokáží uspokojit. Za čtvrté, vzhledem k nákladúm na 

přechod kjinému poskytovateli služeb zde existuje značná netečnost spotřebitelů. Odvést 

zákazníka konkurentovi může být obtížným problémem. 

Služby mají čtyři charakteristiky, které značně ovlivňují návrhy marketingm )·ch 

programů: nehmatatelnost, nedělitelnost, proměnlivost a pomíjiv-ost. 

• Nehmatatelnost- Na rozdíl od fyzických výrobku nelze služby před jejich koupí vidět, 

ochutnat, cítit, slyšet nebo očichat. Ke snížení nejistoty hledají zákazníci dUk8.Z) 

kvality. Vytvářejí si názory na kvalitu podle místa, lidí, vybavení, komunikačního 

materiálu, symbolů a cen, které vidí. 

• Nedělitelnost - Služby jsou obvykle vytvářeny a spotřebovávány zároveň. Pokud si 

určitá osoba zaplatí službu, pak je posk)iovatel součástí služby. Protože je při 

vytváření služby přítomn)' také klient, je interakce mezi poskytovatelem a klientem 

zvláštním rysem marketingu služeb. 

• Proměnlh:ost - Protože služby závisejí na tom, kdo je poskytuje a kdy a kde je 

poskytuje, jsou velmi proměnlivé. 

• Pomíjivost - Služby nelze uskladňovat. Pomíjivost není problémem, je-li poptávka 

stálá. 

1.2.1.3. Holistický marketing služeb 

Protože se u provádění služeb jedná o komplexní interakce, které ovlivňují četné prvky, je 

zvláště duležité přijetí holistické marketingové perspektivy. Holistick)· marketing služeb si 

žádá externí, interní a interaktivní marketing. 
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interní 
marketing 

Zamé~tnanci 

sluzby 

Spolei.:nost 

finanf.-ní odvetv1 
slu;':by restaUI ací 

intel aktivm marh eting 

Obr. 1 Holistický marketing služeb [2] 

externí 
marketing 

Z.ikaznki 

Externí marketing představuje normální práci při přípravě, tvorbě cen, distribuci a propagaci 

služby zákazníkům. Interní marketing se zab}Tá tréninkem a motivací zaměstnanců 

k dobrému obsluhování zákazníků. Interaktivní marketing se zabývá schopnostmi 

zaměstnanců při obsluhování klienta. Klient posuzuje služby nejen podle její technické 

kvality, ale i na základě její funkční kvality. Společnosti se však musí vyh}·bat tomu, aby na 

produktivitu tlačili příliš- až za cenu vnímané kvality. 

Zákazníci si V}tvářejí očekávání o službě na základě mnoha zdrojů, jako jsou minulé 

zkušenosti, ústní doporučení a reklama. Obecně lze říci, že zákazníci porovnávají vnímanou 

službu s očekávanou službou. Nedosáhne-li vnímaná služba úrovně očekávané služby, jsou 

zákazníci zklamaní. Pokud vnímaná služba splní nebo překročí jejich očekávání, pak jsou 

ochotní \}'UŽÍt stejného poskytovatele zno\u. [2] 

1.2.1.4. Rady pro zlepšení kvality služeb 

1 O rad podle Parasuramana, Berryho a Zeithamlové, které jsou důležité pro zlepšení kvality ve 

všech odvětví služeb. 

1) naslouchání- pochopit, co zákazníci skutečně chtějí 

2) spolehlivost - spolehlivost je nejdůležitější dimenzí k\-ality služeb a musí b}i jejich 

prioritou. 

3) základní služba - společnosti musí poskytovat samotnou základní službu a dělat to, co se 

od nich očekává. 

4) design služby - vytvořit holistický pohled na službu a řídit ji ve všech detailech. 
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5) náprava - k uspokojení zákazníků" kteří se střetnou s problémem v průběhu služby, by 

měly společnosti zákazníky povzbuzovat, aby si stěžovali, rychle ·a osobně reagovat a vytvořit 

systém na řešení problémů. 

6) překvapovat zákazníky- překonat očekávání" například tím, že je společnost překvapí 

nezvyklou rychlostí, laskavostí, zdvořilostí, odhodláním a pochopením. 

7) fair play- společnosti musí vyvíjet zvláštní snahu, aby si vedly poctivě a demonstrovaly 

férovost jak zákazníkům, tak zaměstnancům. 

8) týmová práce 

9) výzkum mezi zaměstnanci - proč dochází v průběhu služby k problémům a co by měla 

společnost udělat, aby je \")'řešila. 

10) vedení podřízených - "firemní kultura" 

[2] 

1.2.2. Cena 

Cena je V)jádřením hodnoty zboží nebo služby, je jedin)m prvkem marketingového mixu, 

který přináší zisk. Zbylé prvky vytvářejí náklady. Cenová rozhodnutí firmy musí být 

v souladu s marketingovou strategií firmy a jejími cílovými trhy. Cena v makroekonomii je 

základním mechanismem, jež uvádí do rovnováhy nabídku a poptávku. Spotřebitel se musí 

vzdát určité částky, aby obdržel jinou hodnotu. 

1.2.2.1. Stanovení ceny 

Firma musí při stanovení své cenové politiky zvažoyat mnoho faktorů. 

1. krok: Stanovení cílů - čím jsou cíle firmy jasnější, tím snadnější je stanovit cenu. 

Společnost může pomocí tvorby cen sledovat pět hlavních cílů: přežití, maximální 

současný zisk, maximální tržní podíl, maximální "sbírání smetany" nebo vedoucí 

postavení v k\-alitě produktú. 

2. krok: Zjišťování poptáYky- každá cena povede k různé úrovni poptávaného množství, 

a proto má rozdíln)· dopad na marketingové cíle společnosti. V normálním případě 

jsou poptávka a cena v nepřímé úměře: čím yyšší cena, tím nižší poptá\·ka. V případě 

prestižního zboží křivka poptá\ky někdy stoupá vzhůru. Zákazníci jsou nejvíce citliví 

na cenu u výrobků, které jsou buď drahé nebo které kupují často. Nejméně citliví jsou 

u lacin)·ch předmětů nebo předmětú, které nekupují často. Jsou rovněž méně citliví na 

cenu, když je cena pouze malou částí celkových výdajů na získání, provozování a 

obsluhování výrobku v průběhu jeho žimtnosti. Prodejce může účtovat vyšší cenu než 
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konkurenti a získat zákazníky, dokáže-li je přesvědčit, že nabízí nejnižší celkm é 

náklady na vlastnictd. 

Většina společností se pokouší zjistit křivky své poptávky a používá k tomu 

několik různých metod (statistická anal)·za minul)·ch cen, cenové experimenty, 

výzkumy). 

3. krok: Odhadnutí nákladů - poptávka Y)iváří cenO\}- strop, který může společnost 

účtovat za svůj \}Tobek. Náklady zase vytvářejí spodní hranici. Společnost chce 

účtovat cenu pokrývající její náklady na výrobu, distribuci a prodej v-ýrobku, včetně 

služné návratnosti za její úsilí a riziko. 

4. krok: Analýza nákladu, cen a nabídek konkurentů - firma by měla nejprv-e zvážit cenu 

nejbližšího konkurenta. Jestliže nabídka firmy obsahuje prvky, které nejbližší 

konkurent neposkytuje, jejich hodnota pro zákazníky by měla být vyhodnocena a 

přidána k ceně konkurenta a naopak. 

5. krok: Výběr metody stanovování cen - minimální cenu určují náklady, ceny 

konkurentů a cena náhražek posk)iují orientační bod. Hodnocení jedinečných 

vlastností výrobku zákazník) určuje cenov)- strop. Společnosti zvolí metodu tvorby 

cen, která bere v úvahu jeden nebo více z těchto tří prvků. 

Metody cenové tvorby: 

• tYorba cen přirážkou k nákladům - přirážky jsou obvykle vyšší u sezónních 

předmětu, specializovan)-ch předmětů, předmětu, které se prodávají pomaleji, 

předmětů s vysok)mi náklady na skladování a přepravu a předmětů 

s nepružnou poptávkou. Jakákoliv metoda tvorby cen, která ignoruje 

současnou poptávku, vnímanou hodnotu a konkurenci ale pravděpodobně 

nepovede k optimální ceně. Tvorba cen přirážkou funguje pouze tehdy, jestliže 

cena zv)-šená o přirážku skutečně povede k očekávané úrovni obratu. 

Společnosti zavádějící nový výrobek často stanoví vysokou cenu\ naději, že 

co možná nejrychleji získají zpět své náklady. Tato strategie však může být 

fatální, jestliže konkurent stanoví ceny nízké. Tato cenová tvorba však zůstává 

nadále oblíbená. 

• tvorba cen cílovou návratností 

• n·orba cen podle vnímané hodnoty - používají ostatních prvků marketingového 

mixu, jako je reklama a osobní prodej, ke sdělování a zv)-razňování vnímané 

hodnoty v myslích zákazníků. 
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• tvorba cen podle hodnoty- výroba s nízk)·mi náklady bez obětování kvality, 

podstatné snížení ceny k přilákání většího počtu hodnotově citlivých zákazníku 

• tvorba cen podle běžné ceny - firma zakládá své ceny převážně na cenách 

konkurentů 

• tvorba cen aukcí -jedním z hlavních účelů aukcí je zbavit se nadbytečn)·ch 

zásob nebo použitého zboží 

6. krok: Volba konečné ceny 

• vliv ostatních marketingových aktivit - konečná cena musí brát v úvahu relativní 

kvalitu značky a reklamu ve vztahu ke konkurenci 

• pricingové politiky společnosti - cena musí být konzistentní s cenovou politikou 

společnosti. Cílem je zajistit, aby praco\níci prodeje nabízeli ceny, které jsou 

rozumné pro zákazníky a ziskové pro společnost. 

1.2.3. Místo 

Místo (Place) je také Y mnoha publikacích naz)-váno distribuce. Smyslem distribuce je zajistit 

přesun zboží od výrobní firmy tak, aby zákazník mohl zakoupit potřebo}- výrobek 

v geograficky příhodném místě, ale také v době a v množství, jež mu vyhovuje. Distribuce 

vykonává mnoho užitečných funkcí i ve vztahu k službám. Předně umožňuje, aby zákazník 

mohl službu obdržet na přesně stanoveném místě a ve stanovené době. [1] 

1.2.4. Propagace 

V dnešní době nejde překlenout problém oddělenosti v)Tobce a trhu bez komunikace. Proces 

komunikace se ve vztahu k marketingu zpravidla označuje termínem propagace. Hlavním 

smyslem propagace je informov-at o produktu a přesvědčit potenciální zákazníky ke koupi 

produktu. Propagační taktiky mají mnoho forem, propagace se uskutečňuje prostřednictvím 

reklamy, podpory prodeje, publicity a osobního prodeje. 

1.2.4.1. Marketingová komunikace a komunikační mix 

Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat a 

přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim- přímo nebo nepřímo- v)Tobky a značky, které 

prodávají. Marketingová komunikace vykonává pro spotřebitele mnoho funkcí. Spotřebitelům 

múže b)1 řečeno nebo ukázáno, jak a proč se \')-robek používá, jak)·m druhem osob, kde a 

15 



kdy. Spotřebitelé se mohou dozvědět, kdo výrobek vyrábí, jaká společnost a značka za rúm 

stojí, a mohou získat podněty nebo odměny, když ho vyzkoušejí nebo budou používat. 

Marketingová komunikace mUže přispět k hodnotě značky tím, že ji vštípí do mysli 

spotřebitelů a doh-oří její image. 

Přestože ústředním prvkem programu marketingové komunikace bývá často reklama, 

není obvykle jedin)-m- natož nejdůležitějším- prvkem ve smyslu vyt\·áření hodnoty značky. 

1farketingový komunikačrú mix sestává z šesti hlavních způsobů komunikace - reklama, 

podpora prodeje, události (events) a zážitky, public relations a publicita, direct marketing 

(používárú pošty, telefonu, faxu, e-mailú nebo internetu k přímé komunikaci), osobní prodej. 

[2] 

1.2.4.2. Reklama 

Reklamou se rozumí jakákoli placená forma nepřímého představerú a propagace zboží, služeb 

či myšlenek. [1] Úkolem reklamrúho oddělerú je sestavovat reklamrú rozpočet, vytvářet 

strategii, schvalovat reklamy a kampaně, provádět direct mailové kampaně, navrhovat způsob 

vystavení výrobků u prodejcu a další formy reklamy. Většina společností používá externí 

agenturu, která jim pomáhá vytvářet reklamní kampaně, vybírat média a sjednávat s nimi 

ceny. Dnes se reklamrú agentury nově definují jako komunikační společnosti, které pomáhají 

klientům zlepšit celkovou účinnost jejich komunikace tím, že jim poskytují strategické a 

praktické rady o mnoha různ)-ch fonnách komunikace. 

Při vytváření reklamního programu musí marketingoví manažeři vždy začínat 

identifikací cílového trhu a motivů kupujících. Pak musí učinit pět hlavních rozhodnutí, 

znám)-ch jako 5 M: Poslárú (Mission) -jaké jsou cíle reklamy? Perúze (Money) - Kolik 

prostředků může b)i vynaloženo? Sdělení (Message)- Jaké sdělení má být \-ysláno? Média 

(Media)- Jaká média použít? Měření (Measurement)- Jak vyhodnocovat výsledky? [2] 

Reklama je nástrojem komunikace se širokou Yeřejností a její šířerú hromadnými 

sdělovacími prostředky dodává propagovanému produktu charakter legitimnosti a 

společenské přijatelnosti. Rozsah reklamní činnosti firmy je spotřebiteli přijímán jako 

svědectYí o úspěšnosti daného v)Tobce. Intenzív1ú propagace je velmi nákladná, a proto je 

chápána okolím jako dúkaz silného finančního postavení inzerující firmy. Reklama 

nevyvolává na zákazrúka takový tlak, jako například obchodní agent. Vede s divákem pouze 

monolog a nezavazuje jej k pozornosti či odezvě. Reklama muže spotřebitele motiYovat 

k dlouhodobému pozithnímu vztahu k propagovanému produktu a stejně tak může ovlivnit 

okamžitý vzrust tržeb. Konkrétní form) reklamy (zejména televizní) jsou velmi nákladné. 
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V přepočtu na jednoho kontaktovaného diváka je však reklama relati,ně levn)·m nástrojem 

propagace, a to zejména při velké sledovanosti sdělovacího prostředku a v řídce osídlen)ch 

oblastech. [1] 

Vybrané konkrétní formy reklamy - výhody a nevýhody 

Televizní reklama 

Televize je všeobecně uznávaná jako nejmocnější reklamní médium, které zasahuje široké 

spektrum spotřebitelů. Tento široký dosah vede k nízkým nákladům na jednu impresi. 

Z perspektivy V)iváření značky má televizní reklama dvě zvláště důležité silné stránky. Za 

prvé, může být účinným prostředkem pro živou demonstraci vlastností produktu a 

přesvědčivé vysvětlení příslušných spotřebitelsk)·ch výhod. Za druhé, televizní reklama může 

být podmanh-ým prostředkem pro dramatické vykreslení uživatele a ilustraci použití 

produktu, osobnosti značky a jiných nehmotn)·ch prvků značky. 

Nevýhody - kvuli prchavé povaze sdělení a potenciálně rozptylujícím kreativním 

prvkům, které v ní často nalézáme, mohou b)1 přehlédnuta jak sdělení vztahující se 

k produktu, tak značka samotná. Velký počet reklam v televizi vytváří změť, která spotřebiteli 

usnadňuje reklamy ignorovat nebo zapomenout. Další důležitá nev)·hoda spočívá ve vysokých 

výrobních nákladech a nákladech na umístění. Přestože cena televizních reklam závratně 

stoupá, podíl diváků největších teleYizních sítí v hlavním vysílacím čase soustavně klesá. 

Reklamy v tisku 

Tisková média poskytují naprostý kontrast k rozhlasu a televizi. Díky své "neuspěchané 

povaze" mohou poskytnout detailnější informace o produktu a rovněž účinně komunikovat 

symboliku týkající se uživatelů a používání. Statická povaha vizuálních obrazů v těchto 

médiích Yšak zároveň znemožňuje poskytování dynamických prezentací nebo demonstrací. 

Další nevýhoda spočívá v tom, že tato média mohou být poměrně pasivní. 

Dva hlavní typy těchto médií, časopisy a noviny, mají mnoho stejných výhod a 

nevýhod. Přestože noviny jsou vždy aktuální a vše prostupující, jsou časopisy obvykle při 

vytváření symboliky týkající se uživatelů a používání účinnější. Deníky čtou přibližně tři 

čtvrtiny populace a b)'Vají využívány ve značné míře pro místní, zejména maloobchodní, 

reklamy. Přestože inzerenti jsou poměrně pmžní při vytváření a umísťování reklam do novin, 

špatná kvalita reprodukce a krátká doba životnosti snižují jejich dopad. Prvky formátu -

velikost, barvy a ilustrace reklamy - také ovlhňují dopad reklamy. Menší změny 

mechanických prvků mohou zvýšit jejich sílu k získání pozornosti. Badatelé zkoumající 

17 



reklamy v tisku hlásí, že díiležité jsou obrázek, titulek a text, a to v tomto pořadí. Obrázek 

musí být dostatečně "silný", aby upoutal pozornost. Titulek musí souviset s obrázkem a 

motivovat osobu k tomu, aby si přečetla text. Samotný· text musí být poutavý a název 

propagované značky musí být nápadný. I v takovém případě si však vynikající reklamy 

všimne méně než 50 %publika, které jí bylo vystaveno. 

Rozhlasové reklamy 

Rozhlas je všudypřítomným médiem. Hlavní výhodou rozhlasu je jeho flexibilita - rozhlasové 

stanice mají přesně vybrané cílové posluchače, reklamy jsou relativně laciné a to jak jejich 

vytváření, tak i umísťování, a pozdní uzávěrky pro podání reklamy umožňují rychlou reakci. 

Rozhlas je obzvláště účinným médiem po ránu. 

Zřejmi111i nevýhodami rozhlasu je absence vizuálních obrazů a relathně pasivní 

povaha zpracování spotřebitelem. Nicméně rozhlasové reklamy mohou být nesmírně 

kreativní. Někteří lidé pokládají nepřítomnost vizuálních obrazů za plus, protože mají pocit, 

že chytré používání hudby, zvuku a dalších tvirrčích prostředků může vyvolat představivost 

posluchačů vytvářející silně relevantní a líbivé sdělení. [2] 

Alternativní možnosti reklamy 

Venkovní reklama - marketéři používají kreativní a neočekávaná umístění reklamy, aby 

upoutali pozornost spotřebitelů. K možnostem patří billboardy, veřejná místa (školy, kina, 

stadiony, kanceláře, v}1ahy, vozy metra ... ), dále product placement (výrobek sehraje roli ve 

filmu nebo v televizním pořadu) a point ofpurchase (reklama v místě nákupu - na nákupních 

vozících, na držadlech nákupních košíku, v uličkách mezi regály). 

Hlavní vý-hoda netradičních médií spočívá v tom, že jsou díky danému prostředí velmi 

přesné a oslovují spotřebitele nákladově velmi efekti\ním způsobem. Sdělení musí být prosté 

a přímé. Jedinečné umístění reklamy určené k proniknutí změtí může být rovněž vnímáno 

jako invazivní a dotěrné. Lidé často reagují podrážděně, když se setkají s reklamou na místech 

tradičně reklamou nedotčených, např. ve školách. [2] 

1.2.4.3. Podpora prodeje 

Podpora prodeje mívá podobu krátkodob)·ch obchodních podnětů stimulujících spotřebitele 

nebo odběratele ke koupi v)Tobku či služby. Zejména jde o ruzné formy cenových 

zv)·hodnění- kupóny, bonusy, rabaty, nabídky nácení peněz, vyzkoušení zdarma. Podpora 

prodeje úspěšně přitahuje pozornost spotřebitele, pro zákazníka představuje ústupek Zt! strany 
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prodejce nebo výrobce a je zdrojem spotřebitelovy výhody. Podniky uplatňují podporu 

prodeje tehdy, jestliže se snaží o dosažení rychlé a silné odezvy spotřebitele. Účinek podpory 

prodeje však bývá krátkodobý a nevede k upřednostňování "'Ýfobku nebo služby konkrétního 

producenta v delším časovém období. [1] 

Podpora prodeje často přivábí spotřebitele, kteří značky střídají, kteří primárně hledají 

nízkou cenu, dobrou kvalitu či prémii. S největší pravděpodobností z nich věrné zákazníky 

neudělá. Podpora prodeje umožňuje výrobcfun přizpůsobit se krátkodobému kolísání zásob a 

poptávky. Podporuje lepší povědomí spotřebitelů o cenách. Dovoluje v)Tobcům prodat více, 

než by běžně prodali za normální ceníkovou cenu. Marketéři orientující se na služby také 

využívají prodejní akce k tomu, aby dosáhli sv)·ch marketingových cílů. Některé firmy 

nabízející své služby využívají akcí, aby zaujali nové zákazníky a upevnili věrnost. Když je 

ale značka cenově propagovaná příliš často, spotřebitelé obvykle začnou značku vnímat jako 

značku nižší hodnoty a začnou ji kupovat pouze tehdy, je-li v akci. [2] 

1.2.4.4. Public relations, publicita 

Public relations zahrnují širokou škálu programů, které podporují nebo ochraňují image firmy 

nebo jejichjednotliv)·ch produktů. PR oddělení mají následujících pět poslání: 

1) vztahy s tiskem - prezentace novinek a informací t)·kajících se 

společnosti v tom nejlepším světle 

2) publicita produktů- snaha co nejlépe zveřejňovat informace týkající 

se specifických produktů 

3) korporátní komunikace podpora chápání společnosti 

prostřednictvím vnitřní a vnější komunikace 

4) lobbing - jednání se zástupci zákonodárců a státních úředníků 

ohledně podpory či zamítnutí legislativních opatření 

5) poradenství - doporučení managementu ohledně veřejných záležitostí 

a pozice společnosti v dobách dobrých i zl)-ch [2] 

Publicitou se rozumí nepřímá stimulace poptávky po výrobku, službě či myšlence, kterou 

organizuje nezávislá instituce umístěním komerčně významné zprávy v tištěném sdělovacím 

prostředku nebo po~,;hvalným představením produktu v televizi, rozhlase apod. tato hodnocení 

nejsou placena propagátorem produktu. Publicitou se také rozumí tzv. styk firm} s veřejností 

(Public Relations). Význam publicity v moderním marketingu vzrůstá. Svědectví o produktu 

19 



nebo firmě, poskytnuté nezávislým subjektem, působí podstatně důYěryhodněji. Sdělení má 

charakter zajímaYosti a nikoli obchodně orientované komunikace. Publicita tedy může 

ovlivnit ty spotřebitele, kteří se záměrně vyhýbají reklamám i působení obchodních 

zaměstnanců. [ 1] 

Dnes firmy často používají pro výraz publicita marketing public relations (MPR). 

V několika případech se MPR ukázal být cenově efektivnější než reklama. Musí však být 

plánován společně s reklamou. Při rozhodování kdy a jak použít MPR musí vedení 

marketingu stano\it marketingové cíle, zvolit klíčová sdělení a prostředky, pozorně plán uvést 

v život, a vyhodnotit výsledky. [2] 
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Hlavní nástroje MPR 

--
Publikace. Firmy se pří snaze o oslovení a ovlivnění cílové skupiny značně spoléhají na 

publikované materiály. Mezi ně patří výroční zprávy, brožury, články, firemní noviny a 

časopis)· a audiovizuální materiály. 

Události (eventy). Společnosti mohou přitáhnout pozornost k novému produktu nebo 

k jiným aktivitám firmy zorganizováním speciálních událostí, jako jsou konference o 

novinkách, semináře, sportovní utkání, obchodní předváděcí akce, výstavy, soutěže a výroční 

oslavy, při nichž se dá oslovit cílová skupiny. 

Sponzoring. Firmy mohou podporovat své značky a jméno společnosti tím, že sponzorují 

sportovní utkání, kulturní události a jiné vysoce sledované události. 

Zprávy. Jedním z hlavních úkolů PR odborníků je najít nebo vytvořit příznivé zprávy o 

firmě, jejích produktech, jejích lidech a získat média pro přijetí tiskO\ých materiálů i pro 

účast na tiskových konferencích. 

Veřejná vystoupení. Stále více jsou médii od vedení společnosti požadována různá 

vyjádření; za samozřejmost se považuje proslov na podnikatelských sdruženích nebo 

konferencích. Tato veřejná vystoupení mohou úspěšně budovat firemní image. 

Aktivity spojené s veřejnými službami. Firma si může vy·budovat dobré jméno svou 

finanční účastí v příznivě hodnocen)·ch veřejn)·ch záležitostech. 

Mediální identita. Společnosti potřebují vizuální identitu, kterou je veřejnost schopna ihned 

rozpoznat. Vizuální identita je zprostředkována pomocí firemního loga, hlavičkov)·ch papírů, 

brožur, nápisů, firemních formulářů, vizitek, budov, ale i uniforem a kodexu oblékání. 

Tabulka 1: Hlavní nástroje MPR [2] 
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1.2.4.5. Osobní prodej 

Osobní prodej se uskutečňuje formou ústní konverzace mezi obchodním agentem a 

zákazníkem. Jeho cílem je představit výrobek nebo službu potenciálnímu zákazníkovi (nebo 

skupině zákazníku) se záměrem uskutečnit prodej. Hlavní výhoda osobního prodeje je živý, 

bezprostřední, vzájemn)- vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Oba partneři mohou 

odhadnout záměry druhého účastníka a své chování přizpůsobit dané situaci. Zkušen)· 

obchodník zpravidla dokáže upravit obchodní taktiku takovým způsobem, že většinu 

zákazníků získá pro koupi. Další v}hodou pro prodejce je, že kontakt mezi zákazníkem a 

obchodníkem určit)m. způsobem zavazuje spotřebitele. Kupující cítí potřebu reagovat, b)i' by 

odezvou bylo prosté poděkování za poskytnutou službu. Osobní prodej vyvíjí na zákazníka 

Yelký tlak. [ 1 ] 

1.2.5. Personál 

Nebo-li jak se personál chová. Hodnotíme jeho vlídnost, přístupnost k zákazníko\"i, úroveň 

dovednosti, znalosti, zdvořilost, reprezentativnost prospěšnost apod. U zákazníka rozhoduje 

tzv. měkká k\·alita, která se týká právě personálu a jeho znalostí. 

1.2.6. Proces 

U procesu jsou velmi tvrdá pravidla. Zákazník hodnotí dobu obsluhy zákazníka, rychlost 

obsluhy, forma obsluhy, dobu čekání apod. 

1.2.7. Prezentace 

Většině zákazníkům se zalíbí, pokud je dobrá úroveň vybavení, komfort, čistota, ale 

atmosféra mezi zaměstnanci. Klienti se pak rádi vracejí. 

1.3. Interní audit- rozpočet 

Rozpočty patří k nástrojům operati\ního řízení, jimiž se plán realizuje. Rozpočtují se vybrané 

položky, které sleduje účetnictví. S myšlenkou uplatňovat rozpočty v soukromých podnicích 

(obdobně jako je tomu v hospodaření státu) přišli Američané Y souvislosti s hospodářskou 

depresí v letech 1920 až 1921. Podniky měly větší šanci přežít, pokud se změněným poměrům 

přizpůsobovaly plánovitě podle rozpočtů. 
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Pro rozyoj rozpočetnictYí v dnešní době u nás hovoří tyto argumenty: 

pomáhá plánovitě řídit zejména v dimenzích do jednoho roku, 

koordinuje činnost jednotlivých částí organizace, 

vytváří prostředek komunikace, kterým se sděluje finanční rozměr 

plánu různým odpovědnostním střediskům a jejich manažerům, 

moti\uje manažery k úsilí dosáhnout plánovaných cílů organizace, 

usnadňuje kontrolní činnost. 

1.3 .1 . Soustava rozpočtů 

Rozpočetnictví představuje systém náročný na informace, technické prostředky, kvalifikaci, 

kázeň při sestavování rozpočtú, a na monitorování skutečnosti, její analýzu a kontrolu. 

Rozpočty se člení podle různých hledisek. Minimálně se rozlišují rozpočty 

a) vnitropodnikoYé 

krátkodobé (rozpočet jednicových nákladů, rozpočet režijních nákladu, 

rozpočet ostatních nákladů, rozpočet výnosů, a další), 

dlouhodobé (inYestiční rozpočet, rozpočet dlouhodobého externího 

financování), 

b) podnikové (tvoří velitelský rozpočet - master budget) 

rozpočetní v)·sledovka, 

rozpočetní rozvaha, 

rozpočet peněžních toků. 

Dále lze rozpočty třídit: 

a) podle období, na které se sestavují, na: 

dlouhodobé rozpočty finančních zdrojů, 

roční rozpočty výnosů, nákladu a zisku, 

krátkodobé (čtvrtletní, měsíční) rozpočty a rozpočet peněžních příjmů a 

výdajů; 

b) podle stupně řízení, za který se sesta,ují, na: 

základní (za jednotlivá hospodářská střediska nebo výkony), 

souhrnné (za '1-šší stupně řízení); 

c) podle rozsahu zachycovan)·ch nákladů a v)·nosů na: 

rozpočty zachycující všechny náklady a výnosy, 
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rozpočty zachycující jen část nákladů a v)·nosů (obvykle režijní 

náklady, náklady pomocn)·ch a vedlejších výrob, pro něž nejsou 

k dispozici spolehlivé technickohospodářské normy, rozpočet prodeje, 

rozpočet \-ýroby. rozpočet investic aj.); 

d) podle počtu variant plánu na: 

pevné (pro jednu variantu plánu výkonů), 

pohyblivé, pružné, variantní (pro více variant plánu výkonů nebo pro 

různé stupně využití výrobní kapacity) 

Rozpočetnictví je hlavním nástrojem finančního a vnitropodnikového řízení. Je zaměřeno na 

stanovení budoucích nákladů, výnosů, hospodářského výsledku, příjmu a výdajů, které 

vypl}-vají z dlouhodobých i krátkodobých cílů podniku, a na kontrolu plnění těchto cílu. 

Stanoví konkrétní úkoly jak pro celý podnik (rozpočet nebo plán výnosů, nákladů a zisku 

podniku), tak pro jednotlivé vnitropodnikové útvary (rozpočet, střediska). Rozpočetnictví 

navazuje na ostatní nástroje podnikového a vnitropodnikového řízení, jako jsou organizace 

podniku a vnitropodnikových útvarů, hospodářské a operativní plánování, normy, kalkulace, 

nákladové účetnictví aj. Nezastupitelné místo mají rozpočty Y řízení režijních nákladů; ty 

naz)'Váme rozpočty režijních nákladů. Organizace rozpočetnictví je závislá na systému 

vnitropodnikového řízení. Základem je soustava rozpočtu nákladu a ,)-nosů. Rozpočet je plán, 

jehož pomocí zjišťujeme náklady a v)·nosy podniku nebo \nitropodnikov)·ch útvarů na jejich 

plánovanou činnost v určitém období. [5] 

Při ročním rozpočtování se uplatňují roční výseče investičního rozpočtu a rozpočtu 

dlouhodobého externího financování. Roční rozpočet peněžních toků se rozpracovává do 

krátkodobých (měsíčních, čtvrtletních, pololetních) rozpočtU příjmů a v)·dajů. Vypracování 

rozpočtů vyžaduje zapojení řídících pracovníků všech stupňu, jejich vzájemnou spolupráci a 

koordinaci, sladění jejich úsilí ve směru celopodnikm)·ch cílů. Pn·ním krokem k přípravě 

rozpočtů je seznámení zúčastnl!ných s plánovan)·mi změnami, se zamýšleným rozšiřováním 

nebo omezováním některých aktivit, s předpokládan)·m vývojem cen a mezd, se změnami 

v produkthitě práce. Určují se omezující faktory, od nichž úvahy nad rozpočtem začínají. 

Obvykle je takovým faktorem poptávka a proto je první na řadě rozpočet (plán) prodeje. 

V návaznosti na rozpočet prodeje připravují své rozpočty další manažeři, počínaje od nejnižší 

úrovně řízení. [ 4] 

Pro rozpočty je charakteristická potřeba uplatnit spojení klasifikace nákladů podle 

druhu (CO?) s klasifikací nákladů podle účelu (NAČ?). To vyvolává potřebu sladit vzájemně 
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nákladové komplexy v soustavě rozpočtů a ve v)·sledovce (v)·kazu zisků a ztrát) finančního 

účetnictví. Jako metody sestavování rozpočtů lze m·ést tyto standardní postupy: 

• stanovení rozpočtu na základě skutečnosti v minulém období, 

• stanovení rozpočtu při uplatnění matematických a statistick)·ch metod (zejm. lineární 

regrese), 

• stanovení rozpočtu pomocí normativů nákladů, 

• stanovení rozpočtu na základě empiricky zjišťovan)·ch koeficientů změny výše 

nákladu při určité změně objemu výkonů, tzv. variátorů, 

• stanovení výše nákladů v rozpočtu jako limitu, 

• stanovení výše nákladů v rozpočtu při tzv. nulovém základu, 

• kombinace dříve uvedených postupů. [ 6] 

1.4. Marketing a sport 

Proces formování tržního hospodářství v ČR se promítá do všech oblastí našeho života, 

tělesnou v)·chovu a sport nev)jímaje. Také v této sféře vystupuje stále více do popředí vlh 

jejích - donedávna ještě přehlížen)·ch - vzájemn)·ch vazeb s ekonomikou. Američtí autoři B. 

G. Pitts aD. K. Stotlar defmují sportovní marketing jako "proces naYrhování a zdokonalování 

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

uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cíh.1 firmy." [8] 

2. Podnik, podnikatel, podnikání 

Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem (zákon č. 531/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). Ten defmuje podnikání jako "soustavnou činnost prováděnou 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku." [ll] 

Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku v)·nosů nad 

náklady. V centru pozornosti podnikatele je zákazník s jeho zájmy, požadavky, potřebami, 

preferencemi atd. Potřeby zákazníkU uspokojuje podnikatel sv)·mi výrobky a službami 

prostřednicv;ím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Snahou podnikatele je sledovat 

takovou strategii a politiku, která by riziko snížila na přijatelnou úroveň. Pro jakékoli 

podnikání je charakteristické, že na jeho počátku vkládá podnikatel do svého podniku kapitál, 

a to vlastní nebo vypůjčený. Snaha podnikatele směřuje ke zhodnocení kapitálu, který b)l do 
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podnikání vložen. Nejspolehlivější cestou ke tvorbě zisku je spokojený zákazník. Je to cesta 

spíše dlouhodobá. ale jistější, protožl.! naplňuje společenské poslání podniku. 

Podnik je v obchodním zákoníku definován jako soubor hmotných, osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva, jiné majetkové hodnoty 

náležející podnikateli, které slouží nebo mají sloužit k provozu podniku. Soubor majetkov)-ch 

hodnot patřících podnikateli a majiteli sloužících, resp. majících sloužit kjeho podnikání, se 

naz)-vá obchodním majetkem. Podnik je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti. 

Podnikatelem může b}i fyzická nebo právnická osoba, která získala živnostenské 

oprávnění podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.). Průkazem živnostenského 

oprávnění je živnostenský list nebo koncesní listina. Za živnost se považuje jakákoli 

podnikatelská činnost, pokud není zákonem zakázaná nebo není ze ŽÍ\nostenského zákona 

vyloučena. Podstatným rysem podnikatele je tvořivost, schopnost přicházet s novými 

myšlenkami" využívat příležitosti nebo je dokonce vytvářet. [6] 

2.1 . Živnost, obchodní společnosti 

Volba prá\ní formy má nesmírný význam pro každou firmu. Jde o podnikatelské rozhodnutí, 

které bude mít pro firmu dlouhodobé ekonomické, právní a daňové důsledky. [7] Záleží na 

tom, zda zakládáme firmu sami nebo s partnerem, jestli máme v úmyslu přibrat partnery, jestli 

budeme řídit společnost, jaké jsme schopni podstoupit riziko, kolik vlastního kapitálu chceme 

poskytnout a mnoho dalších. 

Jestliže se rozhodneme podnikat jako fyzická osoba, můžeme podnikat na základě 

živnostenského oprávnění nebo na základě jiného oprávnění podle zvláštních předpisů. 

V případě nedostatku finančních prostředků a podnikatelských zkušeností můžeme vytvořit 

například sdružení fyzických osob bez právní subjektivity nebo tiché společenství. Chceme-li 

podnikat jako právnická osoba, můžeme založit obchodní společnost nebo družstvo. Podle 

obchodního zákoníku se můžeme rozhodnout pro osobní nebo kapitálovou obchodní 

společnost. [7] Podnikání fyzických a prá\nick)·ch osob se zásadně liší, a to ze dvou hledisek: 

• Fyzické osoby vystupují ve dvojjediné roli, a to jak v roli podnikatele (kapitálový 

vklad do podnikání), tak v roli v)konné pracovní síly (vlastní odborná profese včetně 

řízení). Naproti tomu u právnických osob společníci přinášejí kapitálov} vklad, avšak 

mohou, nebo také nemusejí, ve společnosti pracovat. 
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• Fyzické osoby - podnikatelé jsou přímo objektem právních vztahu. lT právnických 

osob do právních vztahů vstupuje pouze společnost = podnik, nikoliv společníci 

tvořící společnost. [ 5] 

Živnost 

Živnost je definována v Živnostenském zákoně jako soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených tímto zákonem. 

Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba; mezi subjekty oprávněné 

k provozování živnosti patří i fyzické osoby se statutem uprchlíka a dále zahraniční fyzické 

osoby (mající trvalý pob)t na území ČR - nejedná-li se o občana státu Evropské unie nebo 

státu, s nímž má Česká republika uzavřenou smlouvu, která tato omezení nepřipouští). 

Všeobecnými podmínkami k získání souhlasu s provozováním živnosti fyzickými 

osobami je: 

1) dosažení věku 18 let 

2) zpusobilost k právním úkonům, 

3) bezúhonnost, pokud Živnostenský zákon nestanoví jinak, 

4) občan splnil daňové povinnosti vůči státu. 

V případě, že živnostenské oprávnění je vydáváno právnické osobě, pak výše uvedené 

všeobecné podmínky musí splňovat odpovědn)· zástupce. 

Zvláštní podmínkou k provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud 

Jl zákon vyžaduje. Vybrané živnosti, jejichž seznam je uveden v nařízení vlády, musí 

vykonávat výhradně osoby odborně způsobilé tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví. 

Živnostenský zákon umožňuje rovněž provozování živnosti průmyslovým způsobem. 

Konkrétně se tím rozumí, že se jedná o pracovní proces zahrnující \ÍCe dílčích činností, které 

samy o sobě naplňují znaky živnosti, avšak k výkonu dílčích prací se využívá organizační 

oddělení apod. 

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl 

prohlášen konkurz, nebo konkurz byl sice již ukončen, avšak po dobu 3 let po ukončení 

konkurzu v případě, že majetek úpadce nepostačoval k úhradě nákladů konkurzu; živnost 

nemůže dále provozovat fyzická nebo právnická osoba, vuči níž byl náuh na prohlášení 

konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku. U těch fyzických a právnických osob, u nichž byl 

prohlášen konkurz na majetek a konkurzní řízení nebylo ukončeno, může činit úkony 
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související se živností jen s písemným souhlasem správce konkurzní podstaty. Dále pak 

živnost nelze provozovat v případě, že fyzické osobě byl soudem nebo správním orgánem 

uložen zákaz provozování živnosti a zákaz trvá. [5] 

Podniky jednotlivce mají obvykle formu živnosti. Pro podnikání v menším rozsahu má 

živnost 2 hlavní výhody: k jeho založení stačí i menší kapitál a jeho regulace ze strany státu je 

minimální. Hlavními nevýhodami je obtížn)· přístup ke kapitálu, neomezené ručení za dluhy 

společnosti a omezená životnost firmy daná délkou života majitele. [6] 

Živnostensk)· zákon rozděluje živnosti z pohledu odborné způsobilosti a dále 

z hlediska předmětu podnikání: 

a) z hlediska průkazu odborné zpusobilosti podnikatele(ů) na živnosti: 

1) ohlašovací, mezi něž patří: 

• Řemeslné, odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje, není-li 

stanoveno jinak: 

- v}Ličním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o 

řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání 

tříleté praxe v oboru, 

- vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné 

školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe 

v oboru, 

-vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné 

školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předmět) odborné 

přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, 

-diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského 

studijního programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání j ednoroční 

praxe v oboru. 

• Vázané, odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy - podmínkou je vždy 

čtyřletá praxe v oboru. 

• Volné, nevyžaduje se prokazování odborné ani jiné zpúsobilosti. 

2) koncesované, mohou se vykonávat jen na základě tzv. koncese (povolení), kterou 

uděluje živnostensk)· úřad. Její udělení vyžaduje, aby podnikatel měl požadované 

vzdělání, absolvoval speciální kurzy apod. Jedná se např. o živnosti "Ý'·oj, výroba zbraní 

podléhajících registraci, v)roba střeliva, provozování střelnic, výroba zubních náhrad, 
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směnárenská činnost apod. Zde jsou rovněž specifikovány požadavky na odbornou 

způsobilost (nutnost vždy čtyřleté praxe v oboru). 

b) z hlediska předmětu podnikání: 

1) živnosti obchodní, 

2) v)Tobní, 

3) živnosti poskytující služby. 

K tomu, aby fyzická nebo práYnická osoba získala živnostenský list, musí nejprve ohlásit 

živnost u místně příslušného živnostenského úřadu. [ 5] 

Osobní společnosti 

Jejich obecnou charakteristikou je to, že jsou \ytvořeny a vlastněny dvěma nebo více 

osobami, které se dělí o zisky a společně jsou odpovědné za všechny ztráty. Společníci se 

osobně zúčastňují podnikání. Jejich výhody a nevýhody jsou podobné jako u společnosti 

jednotlivce. Navíc, tyto společnosti do určité míry překonávají kapitálovou nedostatečnost 

podniku jednotlivce i jeho omezenost kvalifikační. Naproti tomu stabilita společnosti záyisí i 

na vzájemném vztahu partnerů. V České republice existují d\·ě formy osobních společností 

veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. 

Typickou osobní společností je veřejná obchodní společnost. Je to sdružení nejméně 

dvou podnikatelů, kteří podnikají pod společným jménem, jehož součástí musí být označení 

"veřejná obchodní společnost". Společnost je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního 

rejstříku. Společníci vkládají do společnosti peněžité i nepeněžité vklady, které se stávají 

majetkem společnosti. Za závazky společnosti ručí veškerým svým majetkem. [6] Z důvodu 

neomezeného ručení není stanovena žádná povinnost mít při svém založení nějak)· majetek 

ani povinnost společníků vložit do společnosti nějaký vklad. Obchodní vedení je v rukou 

všech společníků, pokud se ve společenské smlouvě nedohodli jinak. Hlavními v)'hodami 

tedy je, že není nutný počáteční kapitál, neomezené ručení společníků je garancí solidního 

image společnosti, celkem jednoduché vystoupení společníka ze společnosti, dobrý přístup 

k cizímu kapitálu. Mezi nev)·hody patří při neomezeném ručení společníků možná osobní 

rizika, z důvodu vysokého osobního rizika mohou snadno vznikat konflikty při řízení 

společnosti. 

Další osobní společností je komanditní společnost. Je to obchodní společnost, kterou 

zakládají dva nebo více společníku, z nichž jeden nebo více společníků ručí za závazky 
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společnosti do výše svého vkladu (tzv. komanditisté), a jeden nebo více společníku ručí celým 

svým majetkem (tzv. komplementáři). Obchodní řízení firm) přísluší pouze 

komplementářům, komanditisté mají pouze kontrolní pravomoc. [6] Ze zákona pl)ne 

povinnost, aby komanditisté vložili do společnosti základní kapitál ve ·výši určené 

společenskou smlouvou, minimálně však 5 tis. Kč. Komplementář není povinen do 

společnosti vložit žádný vklad, mUže tak ovšem učinit. Zisk se rozděluje podle společenské 

smlouvy. Komanditní společnost může b)1 zajímavou formou podnikání pro kapitálově 

slabého podnikatele se zajímav)'!Il know- how a investora hledajícího investiční příležitosti, 

jinak je to poměrně málo častá forma podnikání. Mezi \)-hody patří. že není nutný velk)· 

počáteční kapitál a mezi nevýhody, že tato společnost je administrativně náročnější pro vznik, 

neomezené ručení komplementářů, možné rozpory mezi prioritami komanditistů a 

komplementářů, ke změně společenské smlouvy je nutný souhlas komplementářů 

komanditistů. [7] 

Kapitálové společnosti 

Jejich charakteristick)·m rysem je kapitálová účast společm'ku, nikoli jejich osobní účast na 

podnikání nebo řízení společnosti. Společníci ručí za závazky společnosti jen do v)-še svého 

vkladu. Formou kapitálové společnosti v České republice je společnost s ručením omezeným 

a akciová společnost. 

Společnost s ručením omezeným může být založena fyzickými i právnickými osobami 

(dokonce jen jednou osobou, avšak maximální počet společníků je 50). Společnost odpovídá 

za syé závazky vešker)·m svým majetkem, společník však jen do výše svého \"kladu 

zapsaného v obchodním rejstříku. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, 

statutárním orgánem je jednatel nebo jednatelé. Pokud to určí společenská smlouva, je na 

valné hromadě volena i dozorčí rada. Založení i správa této společnosti je mnohem jednodušší 

než u akciové společnosti. Proto je tato forma podniku velmi oblíbená a široce rozšířená. [6] 

Hodnota základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 tis. Kč, hodnota vkladu 

společníka musí činit alespoň 20 tis. Kč. Společnost musí V)1vářet rezervní fond. ll této 

společnosti je nezb)tnou podmínkou notářsky ověřená společenská smlouva, která by měla 

obsahovat alespoň: 

název a sídlo společnosti, 

určení společníků, 

předmět podnikání, 
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výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně 

zplisobu a lhůty splácení vkladu, 

jména a bydliště jednatel u a způsob, jakým jednají jménem společnosti, 

jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

určení správce vkladu aj. 

Mezi hlavní výhody této společnosti je omezené ručení společníků, pro přijetí velké části 

rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků a nevýhody, že je nutn)· počáteční kapitál, 

administrativně náročnější založení a chod společnosti - svolávání valné hromady, zápisy 

z valn)·ch hromad- někdy nutný notářsk)· zápis atd. [7] 

Akciová společnost je kapitálovou společností, ve které je základní jmění rozvrženo na 

určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Společnost může být založena jedním 

zakladatelem, je-li jím právnická osoba, nebo více zakladateli. Akciová společnost odpovídá 

za své závazky celým sv)m jměním, akcionář za závazky společnosti neručí. Toto omezené 

ručení spolu s neomezenou životností společnosti a snadné přesuny vlastnictví jsou jejími 

hlavními v)·hodami. Nevýhodou je obtížnější založení, kontrola ze strany státu (vedení 

účetnictví, výkaznicrrí), často nezájem akcionářů o záležitosti společnosti, dvojí zdanění 

příjmú (nejprve zisku společnosti, potom dividend akcionářú) a nutn)· vysoký základní 

kapitál. V České republice valná hromada obvykle volí dva orgány- statutární orgán, kterým 

je představenstvo, a dozorčí radu, která je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti. [6] 

V akciové společnosti vzniká základní kapitál dvěma způsoby. Může-li se stát akcionářem 

kromě zakladatelů kterákoliv osoba, zakládá se společnost na základě 'Výzvy k upisování 

akcií. Je-li zakladatelem právnická osoba, může být společnost založena pouze tímto jediným 

zakladatelem. Jinak musí b}1 založena dvěma a více zakladateli. Základní kapitál společnosti 

založené veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 mil. Kč, základní kapitál společnosti 

založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 mil. Kč. Zakladatelská smlouva nebo 

zakladatelská listina musí obsahovat tyto náležitosti: 

název firmy, sídlo a předmět podnikání, 

navrhovan)· základní kapitál, 

počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu, v níž budou akcie 

vydány, jakož i určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, 

kolik akcií kter)· zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs (částka, za niž 

společnost vydává akcie), zpusob a lhůtu pro splacení emisního kursu a 

jak)·m vkladem bude emisní kurs splacen, 
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splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, určení předmětu 

nepeněžitého vkladu, 

alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením 

společnosti vzniknou, 

určení správce vkladu, 

ná\Th stanov. [7] 

V odborné literatuře je družstvo obvykle charakterizováno jako organizace vlastněná a 

provozovaná společností osob, jejímž cílem n~ní V)1vářet zisk, ale dávat užitek svým členúm. 

Ve světě existují především družstva spotřební, nákupní, úvěrová, výrobní (zemědělská, 

průmyslová, řemeslná), velkoobchodní aj. Podle obchodního zákoníku České republiky je 

družstvo společenstvím neuzavřeného počtu osob založen)'m za účelem podnikání nebo 

zajišt'ování hospodářsk)·ch, sociálních anebo jin)·ch potřeb svých členů. Družstvo v ČR musí 

mít nejméně 5 členů (to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň 2 právnické osoby). Družstvo je 

právnickou osobou, která za sv-é závazky ručí cel)m svým jměním. Členové za závazky 

družstva neručí. Základní jmění družstva tvoří vklady členů. zákonem je stanovena jeho 

minimální v)'še. Orgány družstva jsou členská schúze, představenstvo a kontrolní komise. 

V malých družstvech může funkci všech orgánu V)-konávat členská schůze, která zvolí 

statutární orgán - předsedu družsn·a. 

Veřejnými (státními) podniky jsou obecně organizace, které zajišťují některé důležité 

služby, jako je železniční a vodní doprava. správa silnic, pošta, rozhlas, televize. 

radiokomunikace, nebo zajišťují výrobu a těžbu některých důležitých statků, jako je elektřina, 

uhlí, zbraně. Tyto organizace jsou buď zcela ve vlastnictví státu nebo územně správních 

celků, nebo v tzv. smíšeném vlastnicn·í (část patří soukromým vlastníkům). Tato sféra může 

být, a v některých státech je, zcela zajištěna soukromými podniky. Ve vyspělých 

kapitalistických státech je obtížné čistě státní podnik \"Ůbec nalézt. Stát ovšem zajišťuje 

některé služby, jako je obrana státu, bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, 

vzdělávání, ale i budování infrastruktury aj. Tyto činnosti jsou zajišťoYány neziskov)mi 

organizacemi. Do neziskových organizací se počítají: 

• Rozpočtové a příspěvkové organizace (školy, soudy, státní zdravotnická zařízení aj.), 

jsou financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtů obcí, kam odvádějí i všechny 

své příjmy; pokud mohou \)'konávat i podnikatelskou činnost, potom rozdíl mezi 

příjmy a Yýdaji je dalším zdrojem financování jejich činnosti. 
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• Příspěvkové organizace (divadla, knihovny, muzea, galerie), jsou financovány 

z příjmů vlastní činnosti, které obvykle nekryjí jejich výdaje. Zbytek je proto 

financován z rozpočtu státu nebo obce. 

• Občanská sdružení (spolky, hnutí, kluby, svazy), vznikají registrací na Ministerstvu 

vnitra ČR. Zdrojem jejich příjmů jsou dary, členské příspěvky aj. 

• Nadace- jsou zakládány účelově pro dosahování a podporu obecně prospěšných cílů, 

většinou humanitních cílů. Jsou právnickými osobami. Finanční prostředky jim 

posk)11 zakladatel nebo jsou tvořeny dary, příspěvk)· apod. [6] 

2.2. Založení podniku 

Formalizace otázky založení podniku nalézá odraz v dokumentU, kter)· označujeme jako 

zakladatelský projekt. Zakladatelský projekt řeší komplexně nejen co vyrábět, jak a na jakém 

zařízení vyrábět, ale současně musí řešit i otázku reálnosti a dostupnosti všech potřebn)·ch 

zdrojů. Výsledkem zakladatelského projektu musí být informace pro podnikatele, zda daný 

projekt je reálný, provediteln~· a jak)- efekt mu zajistí z investovaného kapitálu. Zakladatelský 

projekt, jehož součástí je zakladatelsk) rozpočet, často slouží nejen pro vlastní rozhodnutí 

podnikatele, co mu daná aktivita přinese, ale rovněž tvoří informační bázi k tomu, aby 

podnikatel získal další investory, který by mu posky1li další dodatečné zdroje nezbytné pro 

"rozjezd" podniku. [6] 

Nedílnou součástí přípravn)·ch prací spojených se založením podniku je zpracování 

zakladatelského rozpočtu. Hlavní smysl zakladatelského rozpočtu spočívá v b:antifikaci a 

specifikaci finančních zdrojů, které budou sloužit nejen k úhradě administrati\ních aktů 

spojených se založením, avšak zejména s vytvořením věcn)·ch předpokladů \ ýroby nebo 

poskytování služeb. Mimo to musí být podnikatel připraven na počáteční fázi, fázi "hladu", 

kdy společnost sice bude již fungovat, avšak nebude mít zajištěn příliv likvidních prostředků, 

neboť od okamžiku v)Toby do doby úhrady prvních faktur uplyne určitá doba, po kterou musí 

profinancovat jednak nákup materiálu, uhradit energii, mzdy pracovníků, zaplatit za spoje 

apod. K tomu, aby se podnikatel vyhnul eventuálnímu neúspěchu již na samém počátku 

podnikatelské činnosti, je účelné připravit zakladatelský rozpočet, který bude obsahovat 

veškeré aspekty spojené s financováním. 
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Bude se jednat zvláště o posouzení: 

1. předpokládaného rozsahu výnosů, nákladů a zisku, 

2. potřebného rozsahu dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku 

jakož i nezbytného rozsahu jednotlivých složek oběžn)·ch aktiv potřebn)ch 

v počáteční fázi podnikání včetně specifikace zdroj u krytí, 

3. propočet očekávané výnosnosti podniku jako celku, výnosnosti vlastního kapitálu 

jakož i dalších propočtu návratnosti celého záměru. [5] 

K tomu, aby zakladatelsk)· projekt, včetně zakladatelského rozpočtu, byl úspěšn)-, měl by 

obsahovat následující části: 

• vymezení základních cílů podnikání, 

• specifikace na trh, na který podnik vstupuje (velikost, podíl, konkurence, tuzemský x 

zahraniční, limity a bariéry), 

• zvláštní v)·hody, které daný produkt nebo služba přinese, čím se bude lišit od 

konkurence, 

• způsob založení podniku Yčetně uvedení míry angažovanosti zakladatele podniku 

(obor a předmět podnikání, velikost a právní forma), 

• dlouhodobější výhled včetně definování finančních cílů, 

• rozpočet zdrojů a potřeb YČ. prokázání schopnosti případné cizí zdroje splácet 

(rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow, rozdělení zisku a investiční program), 

• daňové zatížení (DPH, spotřební daň, daň z příjmů apod.), 

• pojištění podniku (majetkové, osob, apod.), 

• životní prostředí (vliv projektu na okolí, odpady a jejich likvidace apod.), 

• reference o osobě (resp. osobách) zakladatele. 

V případě, že podnikatel má zpracovaný nejen zakladatelsk)· projekt, ale podaří se mu získat i 

nezb}iný kapitál pro založení a rozběh podniku, pak další jeho úloha spočívá nejen v právním 

zvládnutí počátečních konstitutivních záležitostí podniku, nýbrž i v zajištění potřebného 

množství pracovníků Y žádoucí kvalifikační struktuře, pořízení pozemkú, budov, strojů a 

zařízení, jakož i surovinových, materiálových, energetických a dalších vstupů pro budoucí 

výrobu. 

Volba právní formy podnikání je velmi důležitou součástí rozhodovacího procesu 

podnikatele. Jedná se o rozhodnutí, které bude do budoucna určovat vztah k okolí a především 
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možnost přístupu ke kapitálu. Současně je třeba si uvědomit, že právě právní forma, a s ní 

spojen)· název podniku s příslušným označením, dává "světu" signál o rozměru 

podnikatelských aktivit. Volba právní formy patří k dlouhodobě působícím rozhodnutím. 

Která kritéria budou podnikatele zvláště zajímat, jestliže stojí před problémem vhodné 

volby prá\nÍ formy podniku? Jsou to především: 

• zplisob a rozsah ručení (podnikatelské riziko), 

• oprávnění k řízení (tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost 

spolurozhodování apod.). 

• počet zakladatelů, 

• nároky na počáteční kapitál, 

• administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se založením a 

provozováním podniku, 

• účast na zisku (ztrátě), 

• finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům, 

• daňové zatížení, 

e zveřejňovací povinnost. [6] 

Podnikatele dále zajímá zpusob a rozsah ručení, závisí na něm riziko podnikatele. Lze se 

setkat se dvěma zpusoby ručení a to s omezeným ručením a s neomezeným ručením. Dále ho 

zajímá oprávnění k řízení (kdo je zmocněn vést podnik a zastupovat ho navenek), počet 

zakladatelů, nároky na počáteční kapitál, administrativní náročnost a rozsah výdaju spojen)-ch 

se založením a provozováním podniku, účast na zisku (ztrátě), finanční možnosti (možnosti 

rozšíření a snížení vlastního kapitálu, přístup k cizímu kapitálu._ . ), daňové zatížení (daňové 

hledisko je vysoce důležité při volbě právní formy podnikání). V současné době podnikatelé 

platí přímé daně (daň z příjmů FO a PO, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí) a 

nepřímé daně (DPH, daň spotřební, daň silniční). Významnou roli hrají i výdaje na pracovní 

síly, které se řídí zákonem o sociálním a zdravotním pojištění. [6]. Podnikatele také zajímá 

zveřejňovací povinnost. 
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3. Finanční plán 

Poměry výdajů a dosažených tržeb by měly být analyzovány v celkovém finančním rámci, 

aby se zjistilo, jak a kde vydělává společnost peníze. Marketéři proto stále více používají 

finanční anal)-zu k hledání ziskových strategií i jinými způsoby, než jen zvyšováním obratu. 

[2] 

Finanční plán zahrnuje plánování celkové potřebné výše kapitálu odvozené od 

očekávaných tržeb, plánování struktury kapitálu s ohledem na jeho cenu a riziko, dále 

plánování struktury podnikového majetku, podíl fixního a oběžného majetku, rozhodování o 

investicích, plánování likvidity. Cílem finančního plánu je ukázat, jak se bude vyvíjet fmanční 

situace podniku. [ 6] 

Finanční plán Je integrující částí podnikového plánu. Navazuje na dosažené 

hospodářské v)·sledky a na skutečnou finanční situaci. Přihlíží k poslání, vizi, cíhim, strategii 

a politikám podniku, a snaží se přispět kjejich realizaci tak, aby se naplnily fmanční cíle a 

kritéria finanční politiky. 

Dlouhodobý finanční plán (na tři až pět roků) je prúnikem prognózování vnějších 

faktorů (hrozeb a příležitostí) a rozhodování o finančních zdrojích a jejich užití při rozvíjení 

podnikového potenciálu. Každým rokem se plánované období posouvá o jeden rok dopředu. 

Při této příležitosti se plán přizpůsobuje trendům měnícího se okolí, dosažiteln)m finančním 

zdrojům, které ještě nebyly vázány na určit)· účel realizačními kroky, a také nově se 

nask)tajícím investičním příležitostem. 

Finanční plány se sestavují jako plánové výkazy: plánová rozvaha, plánová 

v)-sledovka a plán peněžních toků. Jádrem dlouhodobého finančního plánu je plán peněžních 

toků, členěn)- z metodických duvodů poněkud jinak, než zavedený účetní výkaz. [4] 

3.1. Rozvaha 

Rozvaha je písemn)· přehled o majetku podniku a jeho zdrojích k určitému datu. ObYykle se 

sestavuje ve tvaru bilance T, jejíž levá, majetková strana se označuje "aktiva", pravá, 

kapitálová (zdrojová) strana "pasiva". Druhou formou rozvahy je vertikální forma, ve které 

jsou jednotlivé položky uspořádány do sloupce, nejdříve aktiva, za nimi pasiva. Konstrukce 

rozvahy by měla být taková, aby přehledně ukazovala, co podnik vlastní, tj. strukturu majetku 

podniku, zjak)·ch zdrojů svuj majetek pořídil, tj. strukturu kapitálu, jaká je jeho fmanční 

situace, stupeň jeho zadlužení a likvidity aj. Porovnání dvou rozvah za dva po sobě jdoucí 
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roky (období) umožňuje zjistit, jak se finanční situace vyvíjí, a učinit potřebná dlouhodobá i 

krátkodobá opatření k efektivnímu rozvoji podniku. 

Struktura rozvahy 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

dlouhodobý nehmotný majetek 

základní kapitál 

dlouhodobý hmotný majetek Fondy 

nerozdělený zisk minulých let 

dlouhodobý finanční majetek 

hospodářský výsledek 

běžného roku (zisk, ztráta) 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

zásoby dlouhodobé závazky a úvěry 

pohledávky krátkodobé závazky a úvěry 

krátkodobý finanční majetek 

peníze 

Tabulka 2: Struktura rozvahy 

Při založení podniku se sesta,uje počáteční rozvaha. Každá hospodářská operace (např. nákup 

materiálu, prodej Yýrobků atd.) vyvolává změny v položkách rozvahy. Abychom nemuseli po 

každé operaci měnit rozvahu, je z položek rozvahy odvozena celá soustava účtů, a to 

v souladu se stranami rozvahy účty aktivní a účty pasivní. Ze základní rovnice rozvahy 

"~aktiva = pasiva", resp. "~aktiva = ~dluhy + ~vlastní jmění", vyplývá, že každá změna je 

zachycována dvakrát- jednou na levé straně účtu (strana "má dáti"), po druhé na pravé straně 

druhého účtu (strana "dal"). Tomuto zachycování hospodářských operací říkáme podvojné 

účetnictví: umožňuje podrobné sledování jak změn struktury majetku, tak i změn struktury 

kapitálu a dluhú. Další rozvahy se potom sestavují v návaznosti na v)·sledky jednotlh ých účtu 

pravidelně na konci účetního období (většinou roku, někdy pololetí nebo měsíce). To jsou tzv. 

řádné rozvahy. Rozvaha sestavená ke konci účetního období (u nás většinou k 31.12.) se 

označuje jako konečná rozvaha. Ta spolu s v)·kazem zisků a ztrát (výsledovkou) a přílohou, 

která vysvětluje a doplňuje oba výkaz, tvoří tzv. roční závěrku. [5] 
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3.2. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek 

Náklady 

V podstatě máme dvojí pojetí nákladu: jedno ve finančním účetnictví, které je určené pro 

externí uživatele, druhé ve vnitropodnikovém (manažerském) účetnich·í. Ekonomická teorie 

definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu v)Tobních faktorů včetně 

veřejných výdajů, která je vyvolána h·orbou podnikových výnosu. Účetní pojetí nákladů tuto 

obecnou definici zhruba odráží: účetními náklady je spotřeba hodnot (snížení hodnot) 

v daném období zachycená ve finančním účetnictví. Náklady je nutné odlišit od peněžních 

vý·dajů, které představují úbytek peněžních fondů podniku (stavu hotovostí, peněz na účtech 

v bance) bez ohledu na účel jejich použití. Např. nákup stroje je peněžním v)·dajem, ale není 

nákladem, náklady jsou až odpisy, kterými cenu stroje převádíme do nákladů; odpisy však 

nejsou peněžním výdajem (tím byl nákup stroje). Náklady vždy musí souviset s v)nosy 

příslušného období; musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosu a nákladů 

s vykazovaným obdobím. Aby tomu tak bylo, to zabezpečuje tzv. časové rozlišení nákladu a 

výnosu. To má za výsledek, že některé výnosové a nákladové položky se převádějí z jednoho 

období do jiného období. Tyto položky se nazývají přechodné. Na jedné straně k sobě patří 

výnosy, náklady a zisk, na druhé straně peněžní příjmy, peněžní výdaje a cash flow. 

Výnosy 

Výsledkem činnosti podniku jsou v)'robky nebo služby. Peněžním oceněním souboru 

realizovan)·ch výrobků a služeb za určité období jsou výnosy podniku. a to bez ohledu na to, 

zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Tím se výnosy odlišují od peněžních příjmú. 

Hlavními výnosy v)·robního podniku jsou tržby za prodej vlastních Yýrobků a služeb. [6] 

Tržby jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobku, zboží a služeb v daném 

účetním období. Jsou rozhodující složkou výnosů a hlavním finančním zdrojem podniku, 

který slouží k úhradě jeho nákladů a daní, výplatě dividend a jeho rozšířené reprodukci. Tvoří 

je tržby z prodeje vyroben)·ch v)Tobků a poskytnutých služeb, tržby z prodeje nakupovaného 

zboží a za prodané zásoby materiálu, nepotřebné stroje a jiné zařízení, tržby za prodané 

patenty, licence apod. Jednotlivé složky tržeb (výnosů) zjistíme z výkazu zisku a ztrát 

(výsledovky). Rozhodující jsou tržby za v)·robky resp. za poskytnuté služby; ty JSOU 

ovlivněny fyzickým objemem výroby (prodeje), cenami jednotlivých v)Tobků, sortimentní 

strukturou prodeje, způsobem fakturace a dobou úhrady faktur a jin)·mi činiteli. Podnik může 

zvyšovat své tržby z"yšováním prodeje a cen (pokud mu to trh dovolí) dosavadních v)Tobků, 
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zvyšováním jejich kvality a technické úrovně, zaYáděním nových v)Tobku, zlepšování 

servisu, účinnou reklamou apod. Výnosy podniku za určité období jsou stejně jak náklady 

zachyceny ve výkazu zisků a ztrát. Stejně jako náklady jsou sledovány ve třech skupinách 

provozní výnosy, finanční výnosy a mimořádné v}·nosy. [6] 

Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku: převyšují-li 

výnosy náklady, jde o zisk, převyšují-li náklady výnosy, jde o ztrátu. Přehled o výnosech, 

nákladech a hospodářském výsledku podniku podává výkaz ziskU a ztrát, stručně zvaný 

výsledovka. [5] Výsledovka spolu s roční rozvahou a výkazem Cash flow tvoří základní 

finanční výkazy podniku aj sou součástí účetní závěrky podniku. 

Zisk 

Zisk je základním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Zisk je 

hlavním zdrojem samofinancování a důležitou součástí mnoha poměrových ukazatelů. [6] 

Podobně jako u nákladů, zisk má více kategorií. Účetní zisk (zjistíme ho z účetnictví), daňový 

zisk (vypočte se úpravami účetního zisku, které vyplývají z daňových zákonů) a ekonomický 

zisk. Ekonomický zisk vypočteme odečtením vešker)·ch nákladů od výnosů. Ekonomický zisk 

slouží jako základ pro podnikatelská rozhodování a je základní součástí i nového ukazatele 

EVA. 

Zisk účetní zjistíme z výkazu zisku a ztrát. Podobně jako výnosy a náklady je 

zachycován podle tří základních oblastí činností a je proto vykazován jako provozní zisk, zisk 

z finančních operací a mimořádný zisk. Ve ·výrobních podnicích má rozhodující význam 

provozní zisk, který je dán rozdílem provozních výnosů a provozních nákladu. 

Objem v)Toby, kter)' odpovídá průsečíku přímky tržeb a přímky nákladů, naz)-várne 

bod zvratu (též mrtvý bod, bod krytí nákladů, bod zisku, anglicky break even point). 

Představuje objem výroby, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladúm, při kterém tedy 

podnik již není ztrátmrý, ale ještě nedosahuje zisku. [6] 

39 



1000 

300 

iOO 

200 

10 

Obr. 2 Bod zvratu 

Cashtlow 

Bod =vratu 

bod =vr·;rtu 

20 30 

objem J>rodeje v jednotkdch (v tis.) 

Gelkove 
J>r"Íjmy 

c:elkove 
nakl.uly 

Zisk je účetní veličinou, nikoli skutečnými penězi. Skutečnými penězi je rozdíl mezi 

peněžními příjmy (cash inflows) a peněžními výdaji (cash outflows), kter)· označujeme jako 

cash flow (peněžní tok). [6] Manažeři musí mj. zajistit, aby Y podniku bylo dostatek peněz, tj. 

cash flow. 

Koncepce cash floV~- vychází z respektování: 

• rozdílu mezi pohybem hmotn)·ch prostředků a jejich peněžním vyjádřením (např. 

nakoupíme stroj na úvěr, což nevyvolává žádný pohyb hotových peněž, nebo prodáme 

výrobky, ale odběratel nám nezaplatí), 

• časového nesouladu hospodářsk)·ch operací, které vyvolávají náklady" a jejich 

finančním zachycením (mzdové náklady vznikají denně, výplata mezd je jednou za 14 

dní), 

• dusledku používání ruzných účetních metod (např. různých zpi.lsobu odpisování 

investičního majetku a ril.zného oceňování zásob). 

40 



To vše je příčinou rozdílú mezi náklady a peněžními v)·daji a mezi v)nosy a peněžními 

příjmy. Koncepce cash flow je důsledně založena na peněžních příjmech a v)·dajích a 

vyjadřuje tak reálné toky peněz a jejich zásoby v podniku. 

Pro důležitost cash flow se sestavuje zvláštní samostatný výkaz - výkaz o cash flow. 

Cash flow zjišťujeme d·věma metodami. Obvykle se cash flow zjišťuje nepřímo, tj. V)jde se 

z hospodářského výsledku (čistého zisku) za období, který se upra,'uje o náklady a výnosy, 

jež nejsou peněžními výdaji a peněžními příjmy: zjednodušeně zapsáno se cash flow· počítá 

takto: 

Čistý zisk 

+náklady neznamenající peněžní výdaje 

-výnosy neznamenající peněžní příjmy 

= cash flow (rozdíl příjmů a v)·dajů) 

Přímou metodou se cash flow vypočte jako rozdíl nákladů, které jsou současně peněžními 

v:{-daji, a výnosu, které jsou současně peněžními příjmy. Výsledky obou metod jsou stejné. 

Obě metody rozlišují tři oblasti činnosti podniku: 

• provoz (výroba, prodej výrobků a služeb) - v této oblasti se soustřeďují výsledky 

provozní čim1osti (čistý provozní zisk), změny pohledávek u odběratelů, změny dluhů 

u dodavatelů, změny zásob aj., 

• investice- v této oblasti se soustřeďují změny investičního majetku a jeho zdroju, 

• finance - v této oblasti se soustřeďují fondy plynoucí z použití úvěrů aj. dluhů, 

společných akcií, splátek dluhů, placení dividend. 

Závěrem lze říci, že cash flow je ústředním pojmem celého fmančního řízení (finančmno 

managementu) podniku. V praxi je i kritériem veškerého rozhodování, je jeho cílovou funkcí. 

To se projevuje i v běžném finančním plánování, které se soustřeďuje právě na peníze (v 

poslední době se tím zabývá především tzv. controlling). [6] 

3.3. Vztah rozpočtů k finančnímu plánu 

Roční finanční plán slouží jako nástroj zajišťující cíle a podmínky rozvoJe podniku. 

VnitropodnikoYé rozpočty obsahují konkrétní zadání, jimiž se cíle zabezpečují. Návaznost 
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rozpočtů na finanční plán je založena na souladu podnikoYých rozpočtů s plánoYanou 

výsledovkou, s plánovou rozvahou a s plánem peněžních toku. 

Souladu mezi fmančním plánem a rozpočty nelze dosáhnout ani mechanickým 

kompromisem, ani upřednostněním plánu či rozpočtů. Je třeba pátrat po příčinách rozdílů. 

Pokud se objeví v rámci rozpočtování relevantní doplňující informace, s nimiž zjednodušené 

výpočty finančního plánování nemohly operovat, bude plán přizpůsoben v případě, že dojde 

k jeho zefektivnění"\ intencích dlouhodobého plánu, nebo že bude zreálněn v přijatelné míře. 

Jinak by bylo třeba hledat řešení v adaptaci rozpočtovan)·ch příjmů a nákladů anebo v úpravě 

věcných záměrů, na které rozpočty navazují. 

Rozpočty nejsou rozpisem finančního plánu. Může dojít i k určitému rozdílu mezi 

zadáními, která převzaly odpovědnostní okruhy, a mezi zdůvodněným postojem finančního 

plánování. Finanční plán pak zůstává Yyjádřením cílů, o které bude třeba dále usilovat 

v průběhu plánovaného období. Bude záležet na motivaci řídících pracovníků a ostatních 

zaměstnanců, zda se podaří odstranit slabá místa a objevit cesty a způsoby, jak cílů přece jen 

dosáhnout. [ 4] 

4. ianeční teorie 

Primární rozdělení je na komerční a nekomerční styly. Do nekomerčních stylů patří klasick)· 

balet, modem dance a společenské tance; ty někdy oYšem mohou spadat i do stylů 

komerčních. Do komerčních patří jazzdance, musical dance, hip hop a r'n'b, street dance, 

disco apod. 

Nekomerční styly 

Stavějí se především na výběru hudby (klasick)· balet nepoužívá komerční populární hudbu). 

Klasický balet - Jedna z nejstarších evropsk}-ch technik, má pevně V) budovanou strukturu, 

řád, metodiku, která je jasně daná. Systém hodiny je také pevně stanoven. 

Modem Dance - Na rozdíl od baletu obsahuje mnohem širší spektrum pohybu, výběr hudby a 

systém hodiny je volnější. I zde se nachází určité techniky, které se vyučují, např. Limon, 

Graham, Horton, Cunnigham a další. Techniky jsou metodicky zpracované a ujasněné. Ale 

přesto jsou mnohem volnější a přizpůsobitelnější stylu v)·uky pedagoga než balet. 

42 



Contemporary - Patří do modem dance, ale je to jin}- styl, nejčastěji využívaný při výuce 

modem dance v komerčních tanečních studiích. Contemporary je absolutní volnost pro 

fantazii pedagoga i tanečníka a není nijak ohraničená a specifikoYaná, vychází z citu 

pedagoga a choreografa. Objevují se tu typické prvky např. floor work, práce s úpln)m 

uvolněním těla a svalstva. 

Společenské tance 

standard - původ anglický - waltz, slowfox, quickstep, tango - t)to 

tance byly přesně vymezeny- standardizovány 

latinsko-americké - původ jihoamerick)· - samba 

- puvod středoamerický· - cha-cha-cha, rumba 

- původ evropský - paso doble, tuto skupinu tvoří 

tance z hlediska původu 

tance jazzové - původ severoamerický - blues, jive, tyto tance tvoří 

skupinu podle druhu doprovodné hudby 

tance kolO\-é- původ e\Topský - valčík, polka, t)1o tance tvoří skupinu 

podle způsobu provádění 

V púvodní podobě se nacházejí v "tanečních", v moderních tanečních komerčních studiích 

jsou spíše zkomercializované a přetvořené do populárnějších forem jako latinsko-americké 

tance pro jednotlivce, salsa, brazilská samba apod. 

Komerční styly 

Všechny se mění a vyvíjí s dobou. 

Jazzdance - Jazzdance vznikl v USA na začátku 20. století. V různých podobách se rozšířil do 

nočních klubu, na jeviště Broadwaye, do filmu a televize. Stejně jako ostatní komerční styly 

nemá pevně danou strukturu v)·uky, avšak obsahuje základní principy. V dnešní době ~e 

hodně obrací k technice klasického baletu, přestože kdysi zdůrazňo,-al prvky, které šly proti 

této technice. Tanečně je zajíma\ý, protože se může stylizovat do jakéhokoliv jiného 

tanečního stylu a částečně si ho přetvořit a zároveň se mu přizpůsobit. Tento styl pracuje 

s komerční hudbou, tedy s takovou, která je populární. Nejsnáze ho lze přiro-vnat 

k broadwayským muzikálům (Chicago, Kabaret, Cats, West Side Story, Pomáda a mnoho 

dalších). Významné místo v jazzdance zaujímá i step (tap dance). Dnes je "solidní" jazzový 
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tanečník vysoce profesionální a velmi pravděpodobně je yzdělán v baletu i moderním tanci a 

navíc ovládá step, formy etnick)·ch tanců a dokonce akrobacii. Na lekcích jazzového tance se 

naučíte především "cítit" r)imus, získáte větší rozsah pohybu, budete lépe ovládat své tělo a 

především se odreagujete. Na konci každé lekce vás bude čekat nenáročná choreografie na 

známé muzikálové melodie, či současné hity světové hudební scény. [9] 

Musical Dance - Forma jazzu, která pracuje s muzikálovými melodiemi. 

Hip hop a r'n'b - Hudebně i tanečně vychází z rapu na přelomu 70. a 80. let. Je to styl 

v současné době nejmodernější a nejpopulárnější, který vychází z pouličního stylu života. 

Tento směr začal prostupovat mnoha pouličními gangy, které mezi sebou vedly bitvy o svá 

postavení. Časem přešel jejich boj na parket - kdo ovládne parket, zvítězí. Díky rivalitě těchto 

gangu \ychází většina tanečních prvku z bojových umění a technik. Někdy se stávalo, že 

takový souboj (battle) se zubl ve skutečný boj. Proto získávala hiphopová kultura neYalnou 

pověst. V dnešní době u nás existuje mnoho tanečních skupin zabývajících se touto taneční 

kulturou. Tento styl jde do opozice vuči starším tanečním technikám. I když se některými 

prvky inspiruje, tak je přetváří k nepoznání. Pro všechny styly, které hip hop a r'n'b zahrnují, 

je specifické a typické rytmické a hudební vnímání, je hodně složité a vyžaduje hudební 

cítění. Nespokojí se rozdělením na takty, ale využívá různ)·ch synkop a mezidob. 

Disco - Taneční styl (70. léta až po současnost), který vychází z aerobiku, je pro něj typická 

spousta velmi rychlý-ch, ostr)·ch a přesných pohybů. Charakteristický· je pravidelný "strojový" 

f)1mus a čt}ři těžké doby v taktu. Ve \Tcholné soutěžní formě sází na spartakiádní efekt tím, 

že jdou všichni absolutně přesně a stejně. Dá se definovat jako taneční aerobik. 

Street Dance - Styl, který spojuje disco a r'n'b dohromady. Je ideální variantou pro širokou 

veřejnost, jelikož je tanečnější než disco dance a zároveň nepracuje s tak velkým počtem 

plastick)'ch a detailně propracovaných pohybů jako r'n'b. Takže se dají jednotliYé pn·ky 

tanečníkům mnohem lépe vysvětlit. 
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Metodologie 

5. Marketingový výzkum 

Kotler definuje marketingov)· v)-zkum jako systematické plánování, shromažďování, 

analyzování a hlášení údaj u a zjištění jejich důležitosti pro specifickou marketingovou situaci, 

před níž se ocitla firma. [2] 

Je velmi těsně propojen se zdokonalováním existujících produktů, s inovační aktivitou, 

s optimalizací cenové politiky, s výběrem vhodn)·ch metod a prostředků propagace i se 

zdokonalováním distribuční strategie. Marketingový výzkum se především zaměřuje na 

rozbor určitých charakteristik trhu a na analýzu chování zákazníka. Opírá se o informace o 

firmě i o širším tržním prostředí a tyto informace zpracovává a interpretuje. [1] Společnost 

může provádět marketingov}- výzkum několika způsoby. Většina velkých společností má nyní 

vlastní oddělení marketingm ého výzkumu, které často hraje v organizaci významnou úlohu. 

Mohou požádat o výzkum trhu, test preference výrobků, prognózu tržeb podle oblastí nebo 

vyhodnocení výsledků reklamy. K povinnosti marketingového výzkumníka patří zjišťování 

názorů spotřebitelů a jejich nákupního chování. 

Marketingový výzkum se však neomezuje jen na velké společnosti s velkými rozpočty 

a odděleními marketingového výzkumu. V mnohem menších společnostech často provádějí 

marketingový výzkum všichni zaměstnanci - a také zákazníci. [2] 

5.1. Proces marketingového výzkumu 

Efekti-vní marketingov)· v)·zkum sestává ze šesti kroku. 

1) Definování problému, alternativ rozhodnutí a cHu výzkumu - Vedoucí marketingu 

musí b)1 opatrní, aby problém nebyl pro marketingového výzkumníka definován příliš 

široce ani příliš úzce. Některý v)·zkum je pouze předběžný- jeho cílem je vrhnout 

světlo na skutečnou povahu problému a navrhnout možná řešení nebo nové nápady. 

Jiný výzkum múže b)1 deskriptivní- pokouší se zjistit konkrétní veličiny. A ještě jin)· 

výzkum je kauzální- jeho smyslem je testovat vztah mezi příčinou a následkem. [2] 

Nutnost uskutečnit marketingový výzkum je obvykle spjata se vznikem určitého 

problému nebo s otevřením nové příležitosti na trhu. Provedení výzkumu se \ yplatí 
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pouze tehdy, jestliže očekávan)· zisk převyšuje veškeré náklady spojené s provedením 

výzkumu. [1] 

2) Tvorba výzkumného plánu - Druh)·m stadiem marketingového výzkumu je vytvoření 

co možná nejúčinnějšího plánu na shromáždění potřebných informací. Marketingový 

manažer potřebuje znát před schválením výzkumného plánu jeho cenu. 

3) Shromažďování informací- Fáze sběru informací marketingového výzkumu je obecně 

nejnákladnější a nejvíce náchylná k chybám. V případě v)·zkumů vznikají čtyři hlavní 

problémy. Někteří respondenti nebudou doma k zastižení a musí být kontaktováni 

opakovaně nebo nahrazovánijinými. Jiní respondenti spolupráci odmítnou. Aještějiní 

budou odpovídat předpojatě nebo nepoctivě. Diiležité je proto získat správné 

respondenty. 

4) Analýza informací - Výzkumník utřídí data a zjistí četnost jejich rozšíření. Spočítá 

průměry a hodnoty rozptylu pro nejdůležitější proměnné. 

5) Prezentace závěrů - Výzkumník předloží závěry, ty by měly b)1 relevantní 

k duležit)m marketingo·vým rozhodnutím. [2] Výsledky zpracování shromážděn)·ch 

informací musí b)t předány vedoucím pracovníkům v podobě ucelen}·ch, verbálně 

formulovaných závěrů a doporučení, a nikoli jako přehled jednotlivých v}·sledků 

získan}·ch uplatněnými statistickými a matematickými metodami. Případně ve formě 

v)-pisu počítačového zpracování úlohy. Výsledná zpráva musí mít velmi vysokou 

odbornou úroveň, předávaný dokument musí b}1 na v)·ši i po stránce formální: 

stylisticky propracovaný text by měl být provázen přehlednými tabulkami, které by 

měly být z důvodu velmi rychlé orientace přepracovány také do grafů a diagramu. 

V tomto případě tedy obzvláště platí, že úro·veň vystupování a grafická podoba 

výsledné zprávy jsou "vizitkou" těch pracovníku, kteří v)zkumn)· projekt provádějí. 

[1] 

6) Rozhodování - Manažeři, kteří zadali tento výzkum, potřebují zvážit v)·sledky 

výzkumu. Mají-li malou důvěru v jeho závěry, pak se mohou rozhodnout proti 

zavedení této služby. Pokud se již od začátku přikláněli ke zřízení této služby, závěry 

zprávy je vjejich přesvědčení podporují. Mohou se také rozhodnout, že celou 

záležitost ještě zyáží a že je třeba další v}·zkum. Rozhodnutí musí učinit oni a tak lze 

doufat, že výzkum jim poskytl nov}· pohled na celou problematiku. [2] 
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5.2. Zdroje dat 

V)-zkumník múže sbírat sekundární data, primární data nebo oboje. Sekundární data jsou data 

shromážděná kjinému účelu a již někde existují, dále se rozdělují na vnitřní a vnější. Vnitřní 

zdroje dat pramení z běžného sledování marketingové činnosti firmy. Vnější zdroje dat 

pocházejí z nejrůznějších publikací a zpráv. Primární data jsou nově shromážděná data ke 

specifickému účelu nebo pro specifický -výzkumný projekt. 

Sekundární zdroje dat 

• Vnitřní - základním zdrojem údajú o vstupech a výstupech marketingu jsou data 

plynoucí ze systému vnitřního zpravodajství firmy, zajišťovaného zejména 

účetnictvím. V)·hodou těchto zdrojů dat je rychlá dostupnost údajů, které jsou za 

předpokladu automatizace systému prostřednictvím \iJ>očetní techniky okamžitě 

přístupné. T)10 údaje jsou bezprostředně spjaty s danou firmou. 

• Vnější - vnějšími zdroji jsou publikace vydávané státní statistickou službou, 

periodické ekonomické a obchodně orientované tiskoviny, noviny a odborné knihy a 

dále výroční zprávy podniků a organizací. V hospodářsky nejvyspělejších zemích 

existují ve velkém rozsahu také tzv. standardizované zdroje dat, kterými jsou četné 

počítačově přístupné placené i bezplatné databázové systémy. 

K výhodám sekundárních zdrojů dat patří , že Y porovnání s primárními prameny poskytují 

informace okamžitě poměrně lev-ně. Kjejich nev)·hodám patří zastaralost údajů, určitá 

nepřesnost a nespolehlivost, vyplý-vající ze skutečnosti, že údaje byly shromážděny pro účel 

nesouvisející s řešením aktuálního problému. 

Primární zdroje dat 

Primárními zdroji údajů se rozumí informace získané uskutečněním vlastního výzkumu, jenž 

je zaměřen na zodpovězení konkrétních problémů nebo posouzení příležitostí vzniklých na 

daném trhu. [1] 

5.3. Metody a techniky sběru dat 

Výzkumníci obvykle začínají S\é šetření zkoumáním některého z bohatých zdroju 

sekundárn~ch dat, aby zjistili, zda problém muže být částečně nebo zcela v;řešen bez 

shromažďování nákladných primárních dat. Většina projektů marketingového v)·zkumu 

obsahuje sběr někter)·ch primárních dat. [2] 
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5.3.1. Výzkumné modely 

Primární data lze získat pěti hlavními způsoby: pozorováním skupinO\ých diskusí (focus 

groups), dotazováním, z dat o chování zákazníků a experimenty. 

Pozorování - Nová data lze získat pozorováním důležitých hráčú a prostředí. Spotřebitele lze 

ne\1íravě pozorovat při nákupech nebo při používání výrobků. 

Focus groups - je shromáždění šesti až deseti lidí, kteří jsou pečlivě \")'bíráni na základě 

konkrétních demografick)·ch, psychografick)·ch nebo jiných zřetelů., aby společně podrobně 

diskutovali o různých tématech společného zájmu. Účastníci obvykle dostávají za účast malou 

finanční odměnu. Profesionální moderátor pak pokládá otázky a upřesňující dotazy na základě 

návodu připraYeného příslušn)mi marketingov)·mi manažery, čímž je zajištěno, že skupina 

stilme prodiskutovat požadovanou problematiku. Ze schů.zek se obvykle pořizuje záznam a 

marketingoví manažeři často zůstávají za oboustranným zrcadlem ve vedlejší místnosti. 

Dotazování - Společnosti provádějí výzkumy, aby se dozvěděly, co lidé vědí, v co věří. jaké 

mají preference a jak jsou spokojení, aby následně mohly odhadovat tyto veličiny v celkoYé 

populaci. Dotazovat se můžeme osobně (interview), písemně, telefonicky a elektronicky. 

Data o chováni zákazníků - Zákazníci po sobě zanechávají stopy svým nákupním chováním. 

T)iO údaje se snímají z obchodů, při nákupech z katalogů a registrací v databázích zákazníku. 

Nákupy zákazrúků odrážejí jejich preference a často jsou spolehlivější než výroky, které 

poskytují v)·zkumníkům trhu. 

Experimentální výzkum - z vědeckého hlediska nejplatnějším výzkumem je experimentálrú 

výzkum. Účelem experimentálního výzkumu je zachytit vztahy příčin a následků -vyřazením 

konkurujících si vysvětlení pozorovan)·ch nálezú. V rozsahu, v němž návrh a provedení 

experimentu vyřadí alternativní hypotézy, které by mohly vyplynout z výsledků, mohou 

\ýzkumní a marketingoví manažeři závěrfun dúvěřovat. [2] 

5.3.2. Nástroje v)·zkumu 

Marketingoví výzkumníci mají na výběr ze tří hlavních nástrojů ke sběru primárních dat: 

kvantitativní metody, kvalitativní metody a mechanické pomucky. 

48 



Kvantitati,ní metodou sběru dat je dotazování. Dotazník je souborem rúzných otázek, 

uspořádaných v určitém sledu. Je předkládán respondentovi, jehož úlohou je vyjádřit osobní 

názor ve formě odpovědí na předložené otázky. V dotaznících se uplatňují dva druhy otázek, 

a to otázky uzavřené a otázky s otevřeným koncem. Uzavřené otázky předkládají omezený 

počet variant odpovědí, mezi kterými respondent vybírá tu, kterou považuje ze svého hlediska 

za nejbližší pravdě. Naopak otázky s otevřeným koncem ponechávají formulaci odpovědi plně 

na rozhodnutí respondenta. Otázky otevřené tedy přinášejí podstatně rozmanitější pohledy do 

vědomí spotřebitele, avšak na druhé straně jsou obtížně kódovatelné a působí tedy problémy 

při zpracování. [I] 

Někteří marketéři k zjišťování názoru spotřebitelů dávají přednost kvalitativnějším 

metodám, protože jednání spotřebitel u není vždy v souladu s jejich odpověďmi při 

v)·zkumech. Kvalitativní výzkumné techniky jsou relativně nestrukturované měřící přístupy, 

které umožňují určitý rozsah možných odpovědí a jsou tvořivými prostředky k zjištění 

vnímání spotřebitelů - to by bylo jinak obtížné odhalit. Rozsah možných kvalitativních 

výzkumných technik je omezen pouze tvořivostí marketingového výzkumníka. Vzhledem ke 

svobodě, kterou mají jak výzkumníci při své práci, tak spotřebitelé ve svých odpovědích, 

může b)1 kvalitativní výzkum často užitečným pnním krokem při šetření, jak vnímají 

spotřebitelé značku nebo v}Tobek. Kvalitativní v)·zkum má však také některé nevýhody. 

Pronikavé postřehy, které při něm vznikají, je třeba sladit se skutečností, že vzorky jsou často 

velmi malé a nelze je nutně vztahovat na širší populaci. Vzhledem ke kvalitativní povaze dat 

jsou zde navíc ještě problémy s interpretací. Rúzní výzkumníci mohou při zkoumání stejn)'ch 

výsledků kvalitativní v)·zkumné studie dojít k velmi rozdílným závěrům. 

V marketingovém výzkumu se občas používají i mechanická zařízení. Například 

galvanometry mohou měřit zájem nebo emoce, které Y)'Volává pohled na určitou reklamu 

nebo obrázek. Oční kamery sledují pohyby respondentov)·ch očí, aby se ukázalo, na čem 

nejdříve spočinou, jak dlouho tam ulpí a tak dále. Technologie v posledních letech učinila 

takové pokroky, že nyní existují k zjišťování reakcí spotřebitelů zařízení jako senzory kůže, 

snímače mozkových vln a snímače celého těla. [2] 

5.4. SWOT analýza 

Analýza SWOT je celkové vyhodnocení silných a slab)·ch (strengths, weaknesses) stránek 

společnosti, příležitostí a hrozeb (opportunities, threats). Rozbor vnějších činitelu 

(demograficko-ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní, společensko-kulturní a 

zákazníci, konkurenti, dodavatelé, distributoři, dealeři) představují příležitosti a hrozby. 
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Podnikatelská jednotka by měla vyn-ořit marketingový informační systém, aby měla přehled o 

nejnovějších vývojových trendech. Ke každému trendu musí vedení najít příležitosti a hrozby 

s ním spojené. Hlavním účelem zkoumání prostředí je nalézt nové příležitosti. Existují tři 

hlavní zdroje tržních příležitostí. Prvním je dodávat něco, čeho je nedostatek. Druhým je 

dodávat nějak)· již existující výrobek nov)m nebo lepším způsobem. Třetí často Yede ke zcela 

novému \ýrobku nebo službě. 

Hrozba v prostředí je výzvou představovanou nějakým nepřízniv)·m trendem nebo 

vývojem, které by mohly vést, pokud nedojde k obrannému marketingovému jednání, 

k poklesu obratu nebo zisku. Hrozb) lze klasifikovat podle vážnosti a pravděpodobnosti 

výskytu. [2] 

Hodnocení vlivu vnějších činitelů, prováděné se záměrem stanovit cíle organizace, 

musí být doplněno rozborem vnitřních činitelů. Nástrojem takového rozboru je tzv. S-W 

analýza, která spočívá v přesném vymezení silných a slab)·ch míst firmy. Výsledky této 

analýzy ovlivňují zásadním způsobem další rozhodovací procesy spojené s řízením 

marketingové činnosti- stanovení cílú, rozmístění zdrojů a každodenní činnost podniku. [1] 

Je však také důležité, aby fmna pracovala jako tým. 

5.5. Analýza zákazníka 

Analýzou zákazníka rozumíme činnost firmy zaměřenou na výzkum chování spotřebitele. 

Smyslem této aktivity je rozpoznat, jaké psychologické a sociální faktory ovlivňují přijetí 

produktu spotřebitelem. Studium lidské psychiky je usměrňováno potřebou pochopit zpusob, 

jak)·m spotřebitel vyhodnocuje informace o produktu, neboli výzkumem vnímání, paměti, 

hodnocení a rozhodování. Předmětem zájmu jsou i emocionální reakce na produkt a role 

předcházejícího poznání a okamžitých podnětů na uskutečnění volby. Výzkum společensk)·ch 

aspektu spotřeby je zaměřen na posouzení úlohy mezilidsk)·ch vztahů, rozhodování v rodině, 

vlivu zájmových skupin, hromadných sdělovacích prostředků a kulturního a sociálního 

zázemí na spotřebu jedince. Poznatky o zákazníkovi jsou V)UŽity při utváření programú 

marketingu, které obvykle zahrnují náHh a vývoj nového výrobku či služby, odhad velikosti 

poptávky, způsob komunikace se spotřebitelem, stanovení ceny a distribuci. 

Nezbytným doplňkem anal)·zy zákazníka je analýza konkurence a konkurenční 

schopnosti z hlediska podniku. 
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5.6. Analýza konkurence 

Schopnost obstát v ekonomické soutěži ovlivňují následující činitele: 

• síla dodavatele, 

• síla zákazníka, 

• nahraditelnost produktu, 

• snadnost vstupu nov)·ch firem do odvětví, 

• míra rivality mezi existujícími konkurenty. 

Dodavatelskými organizacemi jsou takové instituce, které poskytují firmě potřebné vstupy, 

jako například suroviny, materiál, energii, součásti v různ)·ch stadiích dokončení, peněžní 

prostředky, služby apod. Termín síla dodavatele se vztahuje ke schopnosti ovlivnit podmínky 

vzájemného hospodářského vztahu- především cenu. Poměr sil, kterými oba póly disponují, 

do značné míry určuje kvalitu a výrobní náklady zboží či služby a tedy nepřímo též schopnost 

firmy vyhovět potřebám zákazníka a získat v)·hodu nad ostatními konkurenty. 

Dalším faktorem ovlivňujícím konkurenční schopnost firmy je síla zákazníka. Silou 

zákazníka se rozumí míra vlivu na prosazování vlastních ekonomick)-ch zájmu. Častěji 

určitou silou disponují zákazníci z hospodářské sféry. Nezávislé instituce, které se zabývají 

hodnocením a srovnáváním výrobků a služeb, přispívají k větší informovanosti spotřebitele, 

jenž má určitou možnost ovlivnit kvalitu produktu, jeho bezpečnost, cenu, metody propagace 

apod. 

Často podceňovanou, ale velmi důležitou skutečností je riziko plynoucí z možnosti 

uspokojit potřebu zastupitelným zpusobem. Produkt, který může úplně nebo alespoň částečně 

nahradit funkci jiného produktu, se nazývá substituent. 

Další nebezpečí představuje pro podnik nebo organizaci možný vstup nov)·ch firem do 

odvění. Čím snazší je vstup do odvětví, tím intenzivněji je podnik touto skutečností ohrožen. 

Nejobvyklejší a intuitivně nejsnáze pochopitelnou hrozbou je rivalita mezi již 

existujícími firmami, které poskytují tentýž produkt. [1] 

Jakmile společnost identifikuje své hlavní konkurenty, musí si udělat přehled o jejich 

strategiích (řídí se stejnou strategií), cílech (co každý z konkurentU na trhu hledá?) a siln)-ch a 

slab)-ch stránkách. Obecně lze říci, že by společnost měla při analýze konkurentu sledovat tři 

veličiny: 
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1) podíl trhu - podíl konkurenta na cílovém trhu, 

2) podíl mysli - procento zákazníků, kteří jmenují konkurenta v odpovědi na 

otázku: Můžete jmenoYat společnost, která vám v tomto odvětví přijde na mysl 

jako první? 

3) Podíl srdce - procento zákazníků, kteří jmenují konkurenta v odpovědi na 

otázku: Můžete jmenovat společnost, které byste dali při nákupu v)Tobku 

přednost? 

Společnosti, které dokáží postupně získávat vyšší podíly mysli a srdce, dosáhnou 

ne\'Yhnutelně i zv)·šení tržního podílu a ziskovosti. 

Jakmile společnost provede analýzu hodnoty pro zákazníky a pečliv)- výzkum svých 

konkurentů, mUže se soustředit na útok na jednu z následujících tříd konkurentů: silné nebo 

slabé, blízké nebo vzdálené a "dobré" nebo "špatné". 

• Silné nebo slabé. Většina společností zaměřuje své údery na slabé konkurenty, protože 

na získání jednoho procentního bodu podílu tak potřebuje méně prostředku. Firma by 

však měla soupeřit i se siln)mi konkurenty, aby s nimi držela krok. I silní konkurenti 

mají své slabiny. 

• Blízké nebo vzdálené. Většina společností soupeří s konkurenty, kteří se jim nejvíce 

podobají. Společnosti by však měly zohledňovat i vzdálené konkurenty. 

• "Dobré" nebo "špatné". V každém odvětví jsou "dobří" a "špatní" konkurenti. 

Společnost by měla podporovat sYé dobré konkurenty a útočit na špatné. Dobří 

konkurenti hrají podle pravidel odvětví, mají realistické předpoklad) o potenciálu 

růstu odvětví, stanovují ceny v rozumném vztahu k nákladům, dávají přednost 

zdravému odvětví, omezují se na část n.!bo segment odvětví, motivují ostatní ke 

snižování nákladů nebo zvyšování diferenciace a přijímají stávající úroveň svého 

podílu a zisků. Špatní konkurenti se spíše snaží podíl koupit než si ho zasloužit, 

přijímají značná rizika, investují do nadměrných kapacit a porušují rovnováhu 

v odvětví. [2] 
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Analytická část 

6. Konkurenční taneční centra 

6.1. Hodnocená kritéria 

Uvedená taneční centra jsem vybrala, protože odpovídají požadavkům; provozují taneční 

lekce v Praze, zaměřují se na moderní taneční styly a mají kapacitu pro více než 1 O lidí. 

Hodnotila jsem u nich tato kritéria: 

produkt Gaké kurzy jednotlivá taneční centra nabízejí, jestli mají lekce 

rozdělené pro různé věkové kategorie a pro úrovňové kategorie a jestli 

taneční centra nabízejí víkendové lekce - open class) 

cenu (v jaké cenové relaci se kurzy pohybují) 

spádovou oblast (dopravní dostupnost, tedy jestli se tam lépe dostanete 

autem či městskou doprayou, vzdálenost, čas potřebný na cestu) 

propagaci (na jakou propagaci se zaměřují, kde všude ji můžeme najít a 

jaké mají taneční centra webové stránky) 

personál Gaké mají zaměstnance a ostatní personál, vstřícnost 

zaměstnanců apod.) 

proces Gakou mají otevírací dobu a jaká je možnost rezervace) 

prostředí (sály, šatny, sociální vybavení) 

Analýza konkurence 

Taneční studio adresa 

Dance Perfect Národní třída, Praha 1 

Dance Station Háje, Praha 4, Křižíkova, Praha 8 

Pop balet lndance Praha 1 O, Praha 4, Praha 8 

Centrum tance Václavské náměstí, Praha 1 

DAG centrum Nusle, Praha 4 

Tabulka 3: Anal)-za konkurence 
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Dance Perfect (s. r. o.) 

Produkt 

Dance Perfect nabízí široké spektrum tanečních kurzů pro děti, mládež i dospělé. Mají 

rozděleny kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a profesionály. Jejich taneční rozpětí, co se 

týče stylů, je nejširší z pražských tanečních center. Na trhu působí již dlouhou dobu, po kterou 

si vybudovalo své ·postavení a dobré jméno. Pro taneční pedagogy a choreografy je určitá 

prestiž, pokud učí právě v tomto centru. Jejich nabídka se rozšiřuje podle právě populárních 

stylů a žánrů, což se děje na úkor těch starších. Aktuální roz\Th nabízí od ranních hodin 

kalanetiku, power yogu, dopoledne taneční prii.pra\u pro děti od 2 do 4 let. Během poledne 

nabízí dynamic yogu a pilates. Odpoledne již posk)1ují kurzy více komerční a taneční. 

Začátečníci zde najdou kurzy hip hopu, street dance, junior r'n'b, MTV Style, house dance. 

Díky open class můžete navštívit lekce modem dance a baletu. Pro pokročilejší je tu hip hop, 

taneční průprava pro děti od 4 do 10 let, funky dance a junior street. Večery jsou nejvíce 

vytížené. Najdete tu kurzy od salsy, samby, latin american dance přes modem jazz, musical 

dance, hip hop, street funk, modem dance, jazz až po balet, :flamenco, kalanetiku, taneční pro 

dospělé a další. V sobotu si můžete jít zatancovat na lekce open class, které nabízejí hip hop, 

street dance, funky street, house, jazz a musical dance. V neděli je však Dance Perfect pro 

veřejnost uzavřen. Kurzy na sebe navazují a je nutné si zaplatit celý půl rok. Kromě kurzů 

"open class", které si mU.žete zaplatit nárazově a nenavazují na sebe. Od toho se ale také 

odvíjí cena. V případě potřeby tanečních sálů lze pronajmout tyto sály pro soukromé účely. 

Cena 

Cena kurzů je slabou stránkou tohoto studia. Při sro,nání s podobnými studii vyšel Dance 

Perfect jako nejdražší poskytovatel těchto služeb v Praze. Dětské kurzy jsou v současné době 

od 2750 Kč, taneční kurzy pro mládež a dospělé jsou od 3350- 3750 Kč. Ostatní ceny jsou 

popsány v příloze. Dúvodem takto vysokých cen je v)·še pronájmu. Na druhou stranu je místo 

konání kurzů jejich v)·hodou. 

Spádová oblast 

Taneční sály i celý Dance Perfect sídlí v Praze 1 na Národní třídě. Nejlépe se tam dostanete 

MHD, parkovacích míst tady není dostatek. Pro občany Prahy je to z každé části Prahy stejně 

daleko (pokud nepočítám Prahu 1 a 2, je to cca 20 minut metrem a 25 minut tramvají). Je to 
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výhodné místo pro pracující, kteří si po práci chtějí protáhnout tělo, ale také pro dojíždějící, 

kteří v Praze nebydlí. 

Propagace 

Dance Perfect se zaměřuje na reklamu prostřednictvím letáků či plakátů, kde najdeme vše 

důležité pro přihlášení, ceník, lektory, roz\Th apod. Tyto letáky jsou na okolních tanečních 

školách a na nástěnce př~d studiem se stejnými informacemi. Vlastní webové stránky mají 

dobře propracované a aktuální. Najdeme zde všechny potřebné informace. Reklamu na 

internetu jde ale těžko nalézt. 

Personál 

Dance Perfect má zaměstnance v ekonomickém a marketingovém oddělení a na recepci. 

Lektoři a choreografové pracují na dohodu o provedení práce. Personál je zhruba stejně starý 

jako klienti a s jednáním o zařízení rúzn)-ch věcí nebo s řešením úskalí není problém. 

Potřebné nesrovnalosti múže slečna na recepci řešit telefonicky nebo osobně v kanceláři, která 

je ve stejné budově. 

Proces 

Oficiální provozní dobu mají každý všední den od 14.30, respektive od 15.00 do ~1.30, 

v pátek do 19.30 a v sobotu od 13.00 do 17.00 (viz. přílohy, rozYrh Dance Perfect). Rezervaci 

lze provést osobně, telefonicky nebo e-mailem, ale pouze na celý semestr, ne na jednotlivé 

lekce. 

Prostředí 

Díky tomu, že toto studio funguje už dlouho, má v provozu tři plně vybavené klimatizované 

sály se zrcadly, podlahou (sály mají linoleum či baletizol) a vybavením odpovídajícím 

tanečním požadavkům. Šatny jsou \]baveny skříňkami a lavičkami. Slabou stránkou je to, že 

šatna v 1. patře pro dva sály je menší než šatna ve 2. patře pro sál jeden. Když se klienti 

střídají mezi nejpopulárnějšími kurzy, je tu velmi málo místa. Sociální zařízení a hlavně 

sprchy jsou pro velký počet zákazníku také nedostačující. Úroveň tohoto zařízení je dobrá. 

Recepce je dobře a moderně vybavená. 
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Silné stránky 

Dance Perfect je známý mezi veřejnosti. Pro lektory je určitá prestiž tam učit. Národní třída je 

dobře situované místo a Dance Perfect nabízí velk)- rozsah různých tanečních stylů. 

Slabé stránky 

Pro studenty i pracující je cena kurzů vysoká. Klienti si stěžovali na náročnost pedagogů i 

přesto, že se přihlásili do začátečníkú. Je zde nedostatek parkovacích míst. 

Dance Station (agentura CMD, s. r. o.) 

Produkt 

Dance Stati on má kurzy rozdělené pro tři věkové kategorie, pro děti od 5 do 1 U let, pro 

juniory 10- 15 let a pro dospělé 15 let a starší a dále jsou kurzy rozděleny pro začátečníky, 

mírně pokročilé a pokročilé. Pravidlo věkové hranice není striktně dodržováno u všech kurzů. 

V Praze 8 nabízejí pouze několik kurzů- hip hop pro dospělé, street dance, breakdance a 

latino dance. V Praze 4 jich nabízejí celou řadu, od odpoledne až do večera (15.00- 22.00) se 

zde vyučuje hip hop, moderna, jazz, breakdance, disco, flamenco, ale také dance yoga, power 

yoga, taneční pro dospělé, břišní tance, capoeira a další. Lekce open class toto centrum 

v současnosti nenabízí. O víkendu zde lekce nejsou. U kurzů v Dance Stati onu se také 

předpokládá, že budete chodit pravidelně celý semestr. Díky velkému sálu mají možnost 

pořádat workshopy, castingy, natáčení či akce pro firmy, večírky. 

Cena 

Dance Stati on nabízí možnost koupě Zlaté, Diamantové karty, karty 2 + 1 a Platinové karty. 

Zlatá karta je na jeden měsíc za 1990 Kč a opravňuje ke zcela volnému vstupu na všechny 

kurzy dle libosti. Diamantová karta je na jeden semestr za 7450 Kč a opravňuje ke zcela 

neomezenému vstupu na všechny kurzy dle libosti po celé pololetí (semestr) zdarma, včetně 

jednoho nealko nápoje na každý den tréninku zdarma. Obě karty jsou omezeny datem. Karta 2 

+ 1 opravňuje při koupi d\ou kurzů výběr jednoho dalšího kurzu zcela zdarma. Platinová 

karta nabízí stejně jako diamantová neomezený vstup po celý semestr na taneční lekce, 

k tomu při každé návště,-ě nápoj zdarma a dále 150 volných minut do nově otevřeného 

solária. Většinu kurzů nabízejí za necelé 3000 Kč za semestr. Některé jsou levnější, některé 

dražší, ale cena není přes 4000 Kč za semestr. 

56 



Pro porovnání s Dance Perfektem: za lekci s tanečním lektorem Tomášem Kuťákem, 

který učí v obou centrech shodné styly, zaplatíte v Dance Stationu 2990 Kč a ' Dance 

Perfektu 3750 Kč. 

Spádová oblast 

Vybrali si lokalitu, kde mají dostatek prostoru pro taneční sály. Sály jsou dobře přístupné 

nejen pro obyvatele Prahy 4; je zde dobrá přístupnost autem, výborná dostupnost MHD. Sály 

se nacházejí na metru trasy C. Parkoviště tu je, ale ne pro velký počet aut. Čas potřebný na 

cestu MHD z centra je 20 minut, zjin)·ch městsk)-ch částí cca 40 minut. Větší klientelu ale 

tvoří lidé žijící nedaleko tohoto studia. 

Propagace 

Dance Station má poměrně rozsáhlou reklamní kampaň. Na zastávkách autobusů vidíte 

množství plakátů, které lákají do tohoto centra. Objevují se i plakáty na nizné akce, které 

pořádá právě agentura, která vlastní Dance Station. Díky této propagaci je povědomí o Dance 

Stationu velké. Taneční studio se prezentuje také tím, že konkurence stále zdražuje, oni však 

drží ceny až o 1/3 leYnější. Dance Station nabízí různé akce a karty pro ty, kteří si zakoupí 

taneční kurz. V další sezoně například nabízí kávu za 10 Kč. Jejich webové stránky jsou 

dobré. 

Personál 

V Dance Stationu je domovská a přátelská atmosféra. Slečna na recepci nebývá vždy, ale to 

v půlce semestru, kdy už tam jsou všichni "zaběhlí", vůbec nevadí. Lektoři zde opět nepracují 

jako zaměstnanci. V Dance Stationu na Hájích jsou sály ve všední den od 15 hodin kromě 

pátku plně využity, v Praze 8 už tomu tak není. 

Proces 

Do kurzů se můžete zapsat osobně nebo poštou nejlépe na začátku semestru. Dance Station a 

agentura CJviD pořádá každoročně Dance Station Holiday v Itálii, kde učí někteří lektoři 

z tohoto studia. Dále agentura pořádá různé akce a workshopy, kde své taneční studio Dance 

Station propagují a zyiditelňují. Oficiální otevírací dobu nemají uveřejněnou, ale předpokládá 

se, že v době konání veřejn)-ch kurzu zde bude recepční. 
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Prostředí 

Dance Station má dvě pobočky, jednu v Praze 8 a druhou v Praze 4. Dance Station je 

největším tanečním studiem v Praze. Disponuje celkem třemi sály, velk)· sál o rozloze 500m2
, 

další dva malé o rozloze 90m2
, vstupní prostornou recepcí, sociálním zázemím (sprchy, wc

dostatečný počet, kvalita by mohla být lepší) i šatnami pro cca 200 osob (pánská šatna je věgí 

než dámská, což by se mohlo vyměnit, šatny jsou vybaveny skříňkami, chybí zde lavičky). 

Větší sál je vybaven taneční podlahou, zrcadly a tanečními fotkami lektorů, v menším sále 

jsou parkety a je také vybaven zrcadly. Sály se dají pronajímat pro různé akce, jak už se 

zmiňuji výše. Od září zde bude možnost využít solária a masáží. Předsálí je spolu s recepcí 

velmi pěkně navrženo, nepřijdete si tam jako cizinec. Je zde díky velkým sedacím soupravám 

pohodlné čekání. 

Silné stránky 

Umístění sálú na metru a přitom na velkém sídlišti, kde bydlí plno mlad)·ch lidí. Kapacita sálu 

neomezuje počet klientů. Ceny kurzů jsou levnější než u konkurence v Dance Perfectu. 

Slabé stránky 

Lekce jsou málo rozdělené pro různé věkové skupiny, nejsou zde víkendové lekce ani lekce 

open class. 

Pop balet lndance (o. s.) 

Produkt 

Tato taneční škola je pro děti předškolního a školního věku. Un.ářejí si zde vztah k pohybu, 

tanci a správnému držení těla. Nad dětmi bývá také dozor fyzioterapeuta. Pop balet změnil 

nedávno název na Pop balet InDance. Kromě cílené a systematické práce se snaží o tělesný a 

duševní rozvoj dítěte. Snaží se, aby děti a dospívající smysluplně využívali svúj volný· čas. 

Aby se nejen díky tanci dokázali seberealizovat a ukáznit, ale také se uvolnit a radovat 

z pohybu. Škola se specializuje na jazzový tanec, dnes už také hodně vládne moderna. Lekce 

pro malé děti bývají Y brzkém odpoledni. Kurzy mají rozděleny pro děti předškolní- 3 - 6 let. 

1. taneční třída pro děti od 6 do 1 O let 2. taneční třída pro děti od 9 do 15 let, 3. taneční třída 

pro děti od 13 let a 4. taneční třída pro mladé lidi od 15 let. Tato škola má pro talentované 

žáky své výběrové skupiny a to I., II. a III. podle věku. Ti nejstarší a nejtalentoyanější jsou 

pak ve skupině Pop Balet Company, která se účastní rťlzných předtančení a jiných akcí. Na 

konci školního roku se pořádá taneční vystoupení, kde účinkují všichni, kteří se účastnili 

58 



tanečních kurzů během roku, od těch nejmenších dětí po ty nejstarší. Občas si tato škola 

pozye tanečního lektora ze zahraničí pro různé workshopy jak o letních prázdninách, tak i 

během roku. Právě velkou \ )·hodou této taneční školy je pořádání letního workshopu Tanec 

bez hranic, kde se objevují velmi dobří zahraniční lektoři. Na tento seminář se mohou 

přihlásit i tanečníci, kteří nenavštěvují pravidelně kurzy Pop balet. Zkušenost se zahraničním 

choreografem je velká a nezaměnitelná i pro profesionální tanečníky. Kurzy pro veřejnost 

s různými styly tato škola nepořádá. 

Cena 

Cena kurzů během roku je yysoká. Pouze cena kurzů pro nejmenší děti, které mají kurz 

jednou za týden, se pohybuje kolem 1000 Kč. Starší děti mají lekce dvakrát týdně, tam se 

cena pohybuje od 2 do 3 tisíc za semestr. Výběrové skupiny platí od 4000 Kč do 5100 Kč za 

semestr. Tyto skupiny mají tréninky čtyřikrát až pětkrát t)·dně. Do těchto kurzli nejde přijít 

během roku a jít si zatančit. Jedná se o seskupení podobné škole, děti tam \)·růstají a 

pokračují do tříd s vyšší věkoYou kategorií. Pop balet nerná veřejné taneční lekce. To ovšem 

neplatí pro zmiňovaný Tanec bez hranic. Tam si zaplatíte lekce na lektory, které chcete 

během t)·dne či 14 dnů navštěvovat. Kurzy se konají mimo Prahu. Zaplatíte od 5 do 9 tisíc. 

Spádová oblast 

Vzhledem k tornu, že se Pop balet soustřeďuje na v)·chovu malých dětí, tak výběr základních 

škol je velmi trefný. Pro mládež se kurzy konají na Zahradním Městě, kde má Pop balet jeden 

sál. Tento sál je sice dobře vybayený pro tancování, ale při různých workshopech je 

nedostačující kvůli své velikosti a dostupnosti. Kurzy pro děti jsou roztroušeny po základních 

školách v Praze 10, Praze 4, Praze 8, ale také v Praze 2 a v blízkém okolí Prahy. Dopravní 

dostupnost je díky tornu, že se kurzy konají na základních školách, kam děti chodí, dobrá. 

Vzdálenost je nizná. Pokud dítě bydlí v blízkosti oné základní školy, jedná se o 10 minut 

chůze. Pokud někdo dojíždí, většinou musí použít městskou dopravu a cesta muže trvat od 15 

do 60 minut. 

Propagace 

Prezentují se tím, ať se uvolníte, rozvíjíte svou osobnost a uděláte si radost. Díky tornu, že se 

kurzy pořádají na základních školách, tak jsou děti i rodiče o nich dobře informované. Pop 

balet nepotřebuje mládež, která neví co dělat, ale potřebuje právě ty děti, které na Pop baletu 

vyrostou a pak tam i zůstanou. Pop balet má v povědomí pouze určitá městská část. Propagaci 
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ve formě reklamy v televizi či na internetu nemají. Webové stránky jsou ale dobře 

propracované. 

Personál 

Všechny kurzy kromě klasiky, učí interní tanečníci, kteří na Pop baletu též \)'rostli. Hlavní 

lektorka a šéfka Pop baletu neučí v žádném jiném tanečním centru. 

Proces 

Dítě či rodič vyplní elektronickou přihlášku, zaplatí určitou částku a pak už tanečník dochází 

jen na dané lekce. Lekce se nedají rezervovat. Oficiální otevírací dobu nemají. Potřebné 

informace se dozvíte na internetu nebo telefonicky. Ostatní věci se řeší na taneční lekci. 

Prostředí 

Jak už bylo řečeno, Pop balet má jeden hlavní sál na Zahradním Městě v Praze. Ten je 

kYalitně vybaven pro tancování (taneční podlaha, zrcadla, tyče). Ostatní sály tvoří tělocvičny 

na základních školách (kde jsou povětšinou parkety) a jiné taneční sály. Šatny a toalety 

v Zahradním Městě jsou hezky a dobře vybavené, na základních školách odpovídají 

podmínkám. 

Silné stránky 

Škola se zaměřuje na zdravý pohyb a správný vývoj dítěte. Konání lekcí na základních 

školách je dobře promyšlené, protože mají levnější pronájem a jsou přímo u zdroje, tedy u 

žáků a rodičů. Pořádají Tanec bez hranic, kter)-je pro tanečníky velmi lákav)·. 

Slabé stránky 

Není možné navštívit kurz během semestru cizí osobou. Školné je \-ysoké i přesto, že 

pronájem není vysoký. Malá velikost hlavního sálu, neučí zde externí lektoři, kteří mohou 

tanečníky obohatit. 

Centrum tance (agentura Allstar Group s.r.o.) 

Produkt 

Toto centrum je poměrně nové na rozdíl od uveden)·ch studií. Lze ho kromě Prahy navštívit 

také v Brně, Plzni a Jablonci nad Nisou. V Praze má k dispozici velký počet sálů a také velký 

v)·běr lektorů. Taneční lekce se zaměřují především na orientální tanec, latinsko-americké 
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tance a flamenco. Můžete tu ale také na-vštívit velký počet dalších kurzů - street dance, flirt 

dance, modem dance, indické tance, line dance, step a power yogu. Soustředí se na ty druhy 

tance, o které je právě zájem a jsou populární. K.urzy jsou rozděleny pro začátečníky, mírně 

pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Mimo v)·uky v pravideln)·ch kurzech pořádají také 

různé víkendové semináře a pobytoYé kurzy v zahraničí. Během týdne jsou lekce po cel)· den, 

většina z nich se koná od 15 do 22 hodin. Některé už i od 7.30 ráno. Některé kurzy se pořádají 

i o víkendu. 

Cena 

Ceny kurzů jsou velmi rozdílné. Najdete tu ceny od 690 Kč až do 4370 Kč. Pokud se chcete 

přihlásit, je z čeho vybírat i podle ceny. Není rozdíl jen mezi druhy tance, ale je také cenový 

rozdíl ve stejném typu tance. U každého typu je jiný počet lekcí, jiná doba trvání a tím pádem 

i jiná částka. Cena kurzů odpovídá místu konání lekcí. 

Spádová oblast 

Kurzy jsou roztroušené po městské části Prahy 1 2, 3, 5 a 8. Hlavní sály jsou v Praze 1, 

některé přímo na Václavském náměstí. Míst na parkování zde moc není. Nejlepší dopravní 

dostupnost sem je metrem. Díky tomu, že jsou sály většinou v centru Prahy, trvá sem cesta 

MHD cca 40 minut. 

Propagace 

Reklamu má toto centrum rozšířenou zejména na internetu ve formě bannerú., které jsou 

umístěny převážně na serverech, které navštěvují lidé hlavně od 15 do 30 let. Centrum také 

nabízí vystoupení různých tanečnic. Internetové stránky mají dobře udělané, pokud si otevřete 

odkaz "rozvrh", ukáže se vám kromě rozHhu rovnou vyučující, cena i trvání lekce. Vzhledem 

k velkému množství informací na stránkách jsou ale nepřehledné. 

Personál 

Poměrně velkým lákadlem je lektorka latinsko-americk)·ch tanců., která vyhrála v pořadu Star 

Dance. Ostatní lektoři nejsou příliš známí a podle zkušeností si centrum nezakládá na 

profesionalitě lektoru (nemají odpovídající taneční zkušenosti).Recepční a ostatní personál je 

ochotný a milý. 
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Proces 

Platit kurzy lze složenkou nebo převodem z účtu. Zameškané lekce lze nahradit, ale pouze po 

určitý čas. V Praze jsou čtyři recepce, v Lužické ulici v Praze 2, na Václavském náměstí a ve 

Štěpánské ulici v Praze 1 a v Čáslavské ulici v Praze 2. Rezervaci lze provést po telefonu. 

Otevírací hodiny nemají uvedeny. 

Prostředí 

Sálů mají hodně, většinou s linoleem a zrcadly. Šatny i sociální zařízení jsou pěkně vybavené. 

Silné stránky 

V tomto centruje velký výběr kurzů, lektorú i sálů. Výhodná je i destinace konání kurzů 

Slabé stránky 

Kromě street dance tam není jiný moderní styl tancování. U tanečních sálů je těžké nalézt 

místo na parkování. 

DAG centrum 

Produkt 

Poslední taneční centrum, které hodnotím, je DAG centrum. Nabízí celkem pestré taneční 

lekce, ale mimo tancování nabízí také hudební, sportovní kurzy a divadelní soubor. Toto 

centrum tance je umělecká a sportovní škola pro děti, mládež a dospělé. Pro tyto věkové 

skupiny mají i rozdělené své taneční kurzy. Pro děti jsou tu kurzy už pro batolata, od 3 let děti 

mohou navštěvovat kurzy tanečně-hudební přípravky, od 5 let je tu taneční folklórní soubor a 

balet a pro děti od 1 O let je tu moderní tanec, street dance a step. Pro mládež jsou zde kurzy 

street dance, moderního tance, flamenco, orientální tance, step, breakdance, swing, lindy hop 

a jiné retro tance a komorní v)'Uk.a společensk)·ch tanců. Pro dospělé je nabídka druhu tance 

stejná jako pro mládež. Hudební, sportovní i dramatick)- soubor je také rozdělen pro děti, 

mládež a dospělé. Lekce open class toto taneční centrum nenabízí. 

Cena 

Cena kurzů je od 2750 Kč do 3300 Kč za semestr. Kurzy se konají pouze jednou týdně. 

Hudební kurzy jsou ještě dražší. Při kombinaci rúzných kurzů nabízejí slevy. 
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Spádová oblast 

Kurzy se konají na Praze 4. Pro obyvatele jiné městské části není taneční studio dobře 

dostupné. Dopravíte se sem autobusem MHD a z rúzn)'ch městských částí vám cesta mUže 

zabrat i 60 minut. Parkování zde není problém. 

Propagace 

Reklamu DAG centrum nemá v podstatě skoro žádnou. Nemají reklamu v teleYizi, rozhlase, 

ani na internetu. ·webové stránky nemají dobře udělané. Nenajdete tam roznh kurzů, pouze 

jejich lektory. 

Personál 

Lektoři a vyučující na této škole jsou většinou kvalifikovaní a příjemní lidé. 

Proces 

DAG centrum poskytuje slevu, pokud zaplatíte kurzovné za celý rok dopředu. Jinak se platí 

podobně jako v ostatních UYedených centrech. Všichni jsou do této školy přijímáni bez 

výběrového řízení. DAG centrum má sedmnáctiletou tradici a každoročně pořádají 

vystoupení, koncerty a divadelní představení. Otevírací hodiny mají od pondělí do pátku od 

14 hodin do 20.30. 

Prostředí 

Šatny a sociální zařízení mají průměrně vybaveny. Sály mají vybaYeny zrcadly a baletizolem. 

Silné stránky 

Mezi jejich silné stránky patří to, že mají rozdělené kurzy pro děti, mládež a dospělé a mají 

výběr z tanečních kur:zU, které nejsou obvyklé v jiných tanečních centrech. 

Slabé stránky 

Jejich slabé stránky jsou vysoká cena kurzů na to, že se lekce konají na okraji Prahy a 

centrum není příliš známé, a jejich webové stránky nejsou dobře propracoYané. 
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Bodové hodnocení kritérií u vybraných tanečních center 

(body 1 - 5, 5 je nejhorší) 

Taneční centrum produkt cena spád. obl. propagace personál proces prostředí celkem 

Dance Perfect 1 4 1 3 2 3 2 16 

Dance Station 3 3 1 2 2 4 2 17 

Pop balet lndance 4 3 2 4 4 3 2 22 

Centrum tance 2 4 1 3 2 2 2 16 

DAG centrum 2 3 4 4 2 4 3 22 

Tabulka 4: Bodové hodnocení kritérií u vybraných tanečních center 

Podle tabulky hodnocení kritérií vychází jako nejlepší taneční centrum Dance Peďect a 

Centrum tance. 

7. Externí audit 

7.1. Rozbor regionu- Praha 

Tím, že je Praha hlavní město České republiky a je zde velká nabídka na trhu práce, tak se 

sem soustřeďuje mnoho lidí i z jiných měst. Lidé, kteří dříve tancovali, \)'hledávají y Praze 

taneční kurzy. Kurzy vyhledávají nejen Češi, ale také cizinci. Chodí na kurzy, o kter)·ch jim 

někdo řekl, nebo na ně viděli reklamu. Proto je povědomí o tanečních centrech tak duležité. 

Lidé, kteří vyrostli v Praze, si už vybírají z kurzů, které oni osobně znají, nebo o nich vědí. 

Konkurence tanečních center v Praze je poměrně velká. Kromě hodnocen)·ch studií je 

tu ještě celá řada škol a kroužků, které nabízejí jiné styly (hlavně latinu), nebo jsou určeny 

malým dětem. Tím se také odlišují. I přesto, že nabídka je velká, si někteří lidé mezi kurzy 

nevyberou kv-ůli vysoké ceně za kurzy (kterou studia díky Yelkému nájmu musí nasadit) a 

také kvůli nerozdělení kurzu pro různé věkové kategorie. 

Pokud se koná taneční seminář či workshop a učí zde lidé ze zahraničí, nej spíše se 

bude konat v Praze. Je tu ale i plno lidí, kteří jsou ochotni za kur~ zaplatit to, co by si lidé 

v jiných městech nemohli dovolit. Ale i pro lidi žijící Y Praze jsou nějaké kurzy velmi drahé, 

zvláště pro studenty, maminky na mateřské dovolené a rodiče, kteří platí sYým dětem různé 

kroužky a kurzy. 
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7.2. Cíl dotazníkového šetření 

Mým cílem dotazníkového šetření bylo zjistit a informovat se o povědomí lidí o tanečních 

centrech. Zajímalo mě také, jak staří lidé navštěn1jí tato studia a co dělají, jaké kurzy 

preferují a jak často, jaká taneční centra preferují a podle čeho se rozhodují, které taneční 

centrum navštíví. Také mě zajímalo, zda pro návštěvníky je důležitá cena a proč si ze sportu 

vybrali právě tanec. 

Tento výzkum měl ukázat, jací lidé navštěvují taneční centra a podle jakého klíče si 

vybírají kurzy a zda jim záleží na tom, kolik za taneční kurz zaplatí. 

7.3. Cílová skupina dotazníkového šetření 

Cílová skupina mého v)·zkumu byla skupina mladých lidí, která navštěvuje různá centra. 

Zajímalo mě, co jim tam vadí. nebo naopak, proč tam chodí. Lidí, kteří nenavštěvují tyto 

kurzy, jsem se zase ptala na to, proč tam nechodí a takové lekce nenavště\ují. Co je odrazuje 

nebo za j ak}·ch podmínek by tam chodili. Z toho jsem pak vyvozovala závěry, jaké by taneční 

studio mělo být, aby přilákalo lidi, kteří taneční centrum nenavště,ují, a zároveň zlepšilo 

podmínky pro pravidelné návštěvníky. 

7.4. Konstrukce otázek 

Techniku sběru dat jsem volila písemné dotazování. V dotazníku jsem uváděla převážně 

polouzavřené otázky. Dávala jsem respondentům možnost výběru a také možnost 

doplnění jejich odpovědí. 
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Syntetická část 

7 .5. Závěrečná zpráva 

Většina respondentů, k nimž se dotazník dostal, byly ženy. Mezi nimi bylo několik, kterým 

bylo mezi 26 a 34lety, pár ve věku od 13 do 18 a nejvíce bylo ve věku 19- 25let. Větší část 

respondentů uvedla, že jsou aktivními sportovci, jsou to pracující a studenti. Někteří jsou také 

profesioruílnúni tanečníky. 

Návštěvnost podle věku 
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Graf 1: Návštěvnost podle věku 

1 

vik 

Větší část dotazovaných navštěvuje taneční lekce či taneční aerobik. Nejvíce z nich 

chodí na kurzy pravidelně a častěji než 2x týdně, někteří 2x týdně, menší část lx týdně a 

někteří tam zajdou jen občas, kdy je napadne, třeba i jednou měsíčně. Pro takové lidi je právě 

vhodná lekce "open class" a lekce, které na sebe nenavazujf. 

Velká část dotazovaných navštěvuje lekce jazzdance, dále modemu, r'n'b a street, 

balet a také latinu a standardní tance. Tito lidé chodí především na kurzy, které pořádají různé 

taneční skupiny a učí tam jejich členové. Tyto kurzy jsou často levnější a je tam lepší a 

přátelštější atmosféra než na veřejných lekcích tanečního centra. Dále navštěvují hlavně 

Dance Perfect, Dance Station a také "taneční". 
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Návštěvnost tanečních stylů 
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Graf2: Návštěvnost tanečních stylů 
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Respondenti se rozhodují, kam půjdou, především podle lektorů, zajímá je, na koho 

půjdou. Dále je také zajímá, jak to mají daleko z domova, také se většinou rozhodnou někam 

zajít, když slyší od známého jeho zkušenosti a rovněž se rozhodují hlavně podle ceny těchto 

kurzů. Pro valnou většinu dotazovaných, to i pro zaměstnance, kteří nemajf děti, je důležitá 

cena lekcí. 

Důležitost ceny kurzů 
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Graf 3: Důležitost ceny kurzů 
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Příčina návitěvy 
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Graf 4: Příčina návštěvy 

Lidé, kteří navštěvují taneční lekce, je navštěvují, protože na ně chodí od malička nebo že 

mají rádi hudbu a tanec je dobrý způsob vyjádření hudby pohybem. Chodí na ně také proto, že 

se chtějí ,,hýbat, zajdou někam s přáteli, chtějí zhubnouť'. Ti, kteří docházejí na taneční lekce 

vícekrát než dvakrát týdně, navštěvují kurzy také proto, že je tanec "prostě naplňuje, skvěle se 

odreagují, baví je to, přestanou myslet na starosti všedních dní, je to jejich součást života a 

prostě je to v nich." Jako jinde, tak i na tanečních kurzech je pro klienty důležité příjemné 

zázemí, přátelský kolektiv, dobré zázemí pro to, co chtějí dělat. 

Těch, kteří na taneční lekce nebo do tanečních center vůbec nechodí, jsem se ptala na 

duvod. Co je odrazuje, nebo naopak, co by je přimělo tam zajít a zkusit si tančit. Někteří tam 

nechodí, protože je to drahé. Jiní to mají daleko "Nepojedou 2 hodiny, aby si hodinu 

zatancovali a jeli zpátky domů. To se jim nevyplatí." Zkušenost jiné dotazované je taková "že 

byla na lekci hip hopu, těšila se, ale když tam přišla, byla tam nejstarší a připadala si jako 

"dřevo"." V tom vidím problém, pokud nejsou rozděleny kurzy pro mládež a dospělé. Pokud 

někdo přijde a z návštěvy má špatnou zkušenost, navštívit kurz podruhé už ho neláká. Proto je 

nutné rozdělit kurzy podle dovednosti na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé a podle 

věku pro děti, mládež a dospělé. 
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7 .5.1. Cílový segment tanečního centra Dance Zone 

Student- Vysokoškolsk)· či středoškolský student, který dostává kapesné od rodičů a občas si 

přivydělává brigádami. Rád chodí někam společně s přáteli a zajímá ho hudba. Přes dopolední 

i odpolední sezení ve škole si rád zasportuje. 

Maminka na mateřské dovolené - žena, která nechce celou mateřskou doYolenou prosedět 

doma a chce se o sebe a o své dítě starat. Chce se pravidelně hýbat, ale ne příliš náročnou 

formou. Její příjem je okolo 10 000 Kč měsíčně. 

Ostatní- ti, kteří si chtějí zatancovat a odreagoyat se sportem. Baví je poslouchat hudbu a 

pohybovat se podle ní. 
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8. Marketingový plán tanečního centra Dance Zone 

8.1. Marketingový mix 

Produkt 

Dance Zone je taneční studio (s. r. o.), které se zaměřuje na studenty a dospělé osoby, které 

dříve moc netancovaly, nebo z nějakého důvodu nechtěj í tancovat s teenagery, a proto pro ně 

nabízíme samostatné lekce. Pokud se rozhodnete zajít si během týdne zatancovat, mUžete jít 

na kter)·koliv kurz. Tanečních kurzů a stylů je tu celá škála, dopoledne během týdne můžete 

navštívit power yogu, kalanetiku, cvičení po porodu, pilates, modemu, cvičení pro těhotné, 

cvičení s dětmi a na balonech, tae bo a jazz, během poledne a odpoledne jsou kurzy baletu, 

streetu, salsy, dance yogy, stepu, modemy, dance aerobiku, jazzu a hip hopu. Ve večerních 

hodinách až do 22. hodiny si můžete jít zatancovat břišní tance, modemu, jazz, house, 

flamenco, r'n'b, street, musical dance, latinu pro jednotlivce a hip hop. O víkendu nabízíme 

převážně lekce open class a to hip hop, latinu, břišní tance, balet, house, r'n'b, jazz, musical 

dance a dance yogu. A také kurzy tae bo, power yoga, cvičení na balonech a dance aerobik. 

Samozřejmě se nebráníme různým inovacím nebo změně času podle vašich potřeb. 

Power yoga, kalanetika, pilates - .T edná se o různá posilovací cvičení, cviky na vyvážení 

tělesné rovnováhy, podporuje správné držení těla, zpevňuje centrum těla, zaměřuje se na 

problémové partie. T)iO lekce jsou určeny pro ty, kteří se chtějí hodně zpotit a zapracovat na 

své postavě. N ej sou tanečně náročné, ale jsou náročné na fyzickou kondici, kterou si během 

roku vypracujete. Kapacita není omezena, všichni cvičí najednou pod dozorem předcvičující 

lektorky. Tyto lekce nabízíme o všedních dnech dopoledne a také v sobotu odpoledne. Tato 

doba je vhodná pro maminky a také pro studenty, kteří mají odpolední přednášky. 

Tae bo - Lekce Tae-bo je hodina intenzivního cvičení složená z kopů, úderu a jejich 

kombinací, které na sebe bezprostředně navazují. Cvičení klade nároky na sílu, v)·bušnost, 

flexibilitu, rovnováhu, koordinaci, ale největší důraz je kladen na vytrvalost. Po rozehřátí 

následuje hlavní část intenzivního cvičení, na závěr posilovací cviky následované relaxačním 

a dechovým cvičením. [1 OJ Úroveň je rozdělená pro začátečníky a ostatní, tedy ty, kteří chtějí 

více než si zacvičit na lekcích pro začátečníky. Lekce probíhají v pátek a v sobotu dopoledne, 

což se hodí hlavně studentům. 
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Dance yoga - Spojení základních pozic power yogy, klasického baletu, různých moderních 

tanečních technik i jazzu. Dance yoga obohacuje cvičení pohybem do prostoru, izolacemi 

jednotlhých částí těla. Hodina končí choreografií. Většinou se tančí na melodickou, klidnou, 

ale rytmickou hudbu. Dance yoga také podporuje správné držení těla, zvyšuje koordinace, 

flexibilitu, ladnost a pružnost celého těla. Dance yoga není tak tanečně náročná jako jazz. 

Kapacita není omezena. Lekce dance yogy probíhají Ye středu od 14.00 a v sobotu od 10.00. 

Sobotní dopolední lekce jsou vhodné jak pro maminky, tak pro studenty, kteří si chtějí před 

obědem zacvičit. 

Cvičení po porodu - Jedná se o nepříliš náročná cvičení, která pomohou maminkám uvolnit 

se ze stresu, relaxovat, ale také mírně posilovat břišní svalstYo pro navrácení postavy, kterou 

měly před těhotenstvím. Jak už z názvu kurzu plyne, jedná se o cvičení pro čerstvé maminky, 

ale také pro maminky na mateřské dovolené. Kapacita není omezena, cvičení probíhá pod 

dozorem kvalifikované lektorky. Cvičení probíhá v pondělí od 10.00. Maminky sem mohou 

vzít i své dítě, ale více se odreagují bez něj. 

Cvičení pro těhotné - C\ičení, které pomáhá nastávajícím matkám se uvolnit a také posílit 

pánevní svalstvo. Učí se zde správně dýchat a lektorka pomáhá nenásilně se připravit na 

porod. Cvičí se zde í na gumových míčích, vše pod dozorem kvalifikované lektorky. Lekce se 

koná v pátek dopoledne. 

Cvičení s dětmi - Jedná se o cvičení s dětmi do 5 let. Maminka s dítětem rozvíjí schopnosti a 

také je učí soustředění. Kapacita není omezena, ale pro dobré soustředění malých dětí 

doporučujeme 8 dětí a 8 maminek. Toto cvičení probíhá v úterý ráno od 9 hodin. Děti jsou 

ještě schopny se soustředit a maminky nejsou unavené po celém dni. 

Cvičení na balonech - Cvičení pro kohokoli, kdo se chce zpevnit, zdokonalit svou 

rovnováhu a zapracovat na sobě. Vzhledem k velikosti míče doporučujeme účast max. 12lidí. 

Kurzy se konají ve čtvrtek ráno a v neděli od 17.00. Tato doba je vhodná pro studenty i pro 

širokou veřejnost, která si chce v neděli zacvičit. 

Dance aerobik - Aerobik s tanečními kroky, které však nejsou náročné, kapacita není 

omezena. Začíná se zahřívací variací, která obsahuje pár tanečních krokú, následuje protažení 
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a trochu se i posiluje. Lekce probíhají ve čtutek odpoledne a v neděli od 19.00. Tato doba je 

vhodná pro všechny, kdo se chce zapotit ještě než začne pracovní shon. 

Balet - Klasická taneční technika. Pro zákazníky, kteří chtějí rozvíjet své taneční umění. 

Technika je důležitá i pro styly jako jazz a moderna. Kurz je určen pro začátečníky, mírně 

pokročilé i pokročilé, takže každý může zajít na lekci, která mu vyhovuje. Balet probíhá 

v pondělních lekcích od 12.30 pro děti a mládež a ve středu večer, kdy jsou lekce pro dospělé. 

Dále kurzy probíhají v neděli jako open class. ty se konají od 13.00. 

Jazz dance, musical dance - Taneční styly byly popsány už v teoretické části. Na hodině je 

rozcvička, posilování, občas se zdokonaluje technická úroveň tancování a pak následuje 

taneční choreografie na populární hudbu (u musical dance na muzikálové písně). Úroveň je 

jako u všech tanečních stylů od začátečníků až po pokročilé, kapacita účastníků není 

omezena. Lekce jazzu se konají v úterý odpoledne pro děti a večer pro dospělé . Dále se konají 

ve čtvrtek od 14.00 a také v pátek dopoledne. Ty jsou vhodné jak pro maminky, tak 

vysokoškolské studenty. Pro oblíbenost těchto stylů se koná i sobotní open class. Jazz je 

možné navštívit od 12.30 až do 17.00. 

Moderna - Nekomerční taneční styl, soustředí se na uvolnění celého těla. Úroveň je také 

rozdělená. Počet tanečníků je ideální kolem 12 lidí na jednu lekci. Lekce pro dospělé se koná 

v pondělí od 20.00, ve čtvrtek od 10.00 a v pátek od 17.30. Další kurzy modemy probíhají ve 

čt\- rtek od 12.30. To je kurz pro děti a mládež. 

Salsa, latina pro jednotlivce - Salsa se rozvíjí od 40. let prolínáním kubánské a americké 

hudby. Tančí se na podpatcích. Tyto styly v úrovni začátečníku a mírně pokročilých nejsou 

příliš fyzicky náročné. Kapacita není omezena. Salsa probíhá v úter)· od 15.00 a latina v úter)· 

od 20.00. Lekce latiny pro jednotlivce se koná také jako open class, a to v sobotu od 17.30. 

Břišní tance - Orientální taneční styl určený pro ženy . Tento styl není fyzicky náročn)·, 

dodává ženám a slečnám dobrý pocit ze sebe sama. Může překonat pocity nejistoty a Z\}·šit 

sebeduvěru a sebevědomí. Duševně se uvolní a odpočinou si. Břišní tance se konají v pondělí 

od 18.00 a v neděli od 10.00 jako open class, což je ideální doba pro kohokoli, kdo se chce 

odreagovat a zlepšit si náladu. 
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Flamenco - Jedná se o hudebně-taneční kulturu, jejíž kolébkou i současným centrem je 

Andalusie na jihu Španělska. Vzniklo mezi cikány, kteří tam v 15. století doputovali z Indie 

přes Pákistán a Egypt. Proto se ve flamencu cikánská kultura mísí se španělskou. indickou, 

židoYskou a arabskou. Tento taneční styl je náročný pro přesný pohyb nohou. Kapacita lekce 

není omezena, ideální počet je ale kolem 10 lidí. Flamenco se koná ve středu od 17.30. 

Step - Druh tance, kdy tanečníci tancují převážně nohama. Mají na špičce a patě boty plíšky, 

kterými \]'klepávají rytmus. Tanec není náročný na fyzickou kondici, ale na rytmus. Kapacita 

není omezena a kurzy probíhají ve středu odpoledne. 

Street, r'n'b, hip hop - Jedná se o moderní taneční st)ly, které jsou náročné na hudební 

cítění. Je to "tanec ulice". Tančit může každý, koho oslovuje tento hudební žánr. Úroveň 

těchto stylů je rozdělená, kapacita není omezena. V prí.lběhu lekce je rozcvička, posilování a 

tancování na hudbu hip hop nebo r'n'b. Lekce street dance probíhají v pondělí od 15.30 až do 

20.30, ve středu od 12.30 pro děti a od 15.00 pro mládež. Kurzy r'n'b se konají ve čtvrtek od 

17.00, lekce open class je v neděli od 15.30. Lekce hip hopu se konají v pondělí od 15.30, ve 

středu od 16.30 až do 21.30 a v pátek od 14.00. Hip hop má také svoji open class a to v sobotu 

od 14.00. Tyto časy jsou vhodné hlavně pro středoškolské studenty, kteří tvoří většinu 

klientely těchto kurzů. 

Všechny lekce probíhají pod dozorem kvalifikovaného a zkušeného lektora. U zdravotních 

cvičení jsou to doktoři či fyzioterapeuti, u tanečních lekcí jsou to absolventi tanečních škol 

nebo tanečníci s bohat)mi zkušenostmi. Lektorka u dance aerobiku vlastní licenci na 

instruktora aerobiku. 

Také zde mUžete navštívit fyzioterapeuta, který provádí masáže či rehabilitace. Jak už 

bylo zmíněno výše, studio nabízí kurzy rozdělené pro děti (5- 12let), teenagery (13- 18 let) 

a pro dospělé (19 let a starší). Zároveň jsou lekce rozděleny na začátečníky. mírně pokročilé a 

pokročilé. Jsou tu lekce, které mohou navštívit všechny věkové kategorie. Jedná se o lekce 

open class a lekce cvičení a tancování, které jsou vyznačeny v roz,Thu. Taneční sály nabízíme 

také na pronájem rUzn.)-m tanečním skupinám nebo agenturám pro jejich zkoušk), castingy 

apod. 



Spádová oblast 

Taneční studio Dance Zone najdete blízko stanice metra Budějovická. Je to dobře dostupné 

místo hlavně pro městskou část Prahy 4, toto místo je dobře dostupné autem, je sem blízko i 

z vlakového nádraží, pokud by někdo dojížděl z městečka za Prahou. Z centra jste zde za 1 O 

minut a díky rozsáhlé síti pražského metra není překážkou sem dojíždět z jakékoli části Prahy. 
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Obr. 3: Mapa tanečního centra Dance Zone 
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Obr. 4: Konkrétnější mapa tanečního centra Dance Zone 

'l ~ 
- .lL - -~ 
~ -·;-.-,..._ •• <; . . .. ~ .-. 

,. . r 
. -~'· -4 c • 

.::*.i . ~;.;~- :.· ,. ~ --·· ,. - ~ .... : 

. }~ ~~~,.:~:};~/~--:~~-
- -- .· HOSTí VAR 

,:g~~>···;':" ' .... 
/~>·- --~ ·~··_·;_:~ ;_ .'·~ 

. . 

•. -..•:i.· . 

:1 
I 

,;.. ... 

-: 
I 
.. 

74 



Propagace 

Naše taneční studio je daleko levnější než ostatní taneční studia v Praze. Přesto nabízíme 

kvalitní a profesionální tým lektoru (dle jejich zkušeností a vzdělání). Studujete, jste na 

mateřské? Přesto si můžete dovolit chodit k nám. 

Tím, že cílovou skupinou jsou studenti a matky na mateřské, tak reklamu máme 

umístěnou v časopisech pro mladé a v časopisech pro ženy. Dále můžete slyšet reklamu 

Y rádiu, vidět reklamní bannery na internetových serverech, které navštěvují studenti či mladí 

lidé. Rozesíláme letáky do středních a vysok)·ch škol v městské části Prahy 2, Prahy 1. Prahy 

4, Prahy 3, Prahy 10 a Prahy 6. Máme také umístěnou reklamu na plakátech Fan Online, které 

jsou na každé zastávce MHD. Pořádáme Iilzné soutěže o volné lekce i na cel)- semestr. 

Navštěvujeme různé firmy, nebo jim posílali nabídku možnosti \)'UŽÍt kurzů pro své 

zaměstnance. Dance Zone je taneční studio s přátelskou atmosférou a profesionálními lektory. 

Snažíme se vyhovět všem klientům tím, že v průběhu konání kurzů můžeme měnit lekce 

podle zájmu. Přizpůsobíme kurz vašim potřebám. 

Konkrétní reklamní kampaň 

Z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že taneční centrum nejvíce navštěvují lidé od 19 do 25 

let. Dance Zone se tedy zaměřuje právě na ně a také na matky na mateřské dovolené. Pro 

všechny je důležitá cena kurzu. Vzhledem k těmto segmentům jsem zvolila propagaci ve 

formě inzerátů v periodikách pro mladé (Yellow, Juicy, CosmoGirl, Dívka) a v periodikách 

pro ženy a maminky (Žena a život, Maminka, Betynka). Zároveň v těchto časopisech jsou 

soutěže o volné lekce v Dance Zone. Tím se náklady na propagaci v časopisech snížily. 

Vybrala jsem tato periodika proto, jak už u některých název napovídá. že se zaměřují na 

čerstvé maminky, čtou je hlavně slečny a ženy, které jsou i naším cílovým segmentem. Také 

umisťujeme inzeráty do časopisů, která vydávají jednotlivé městské části. Tyto inzeráty 

nejsou příliš drahé. Dále máme reklamu v rozhlase, která se bude vysílat v ranních, 

dopoledních a odpoledních hodinách a to na rádiu Impuls, Expres a Fajn. Ráno a dopoledne 

poslouchají rádio matky a odpoledne zase studenti. Tato rádia jsou oblíbená a zároveň nejsou 

příliš komerční a reklama u nich není příliš drahá. Na internetu jsou umístěny reklamní 

bannery a to na serveru libimseti.cz, lide.cz, zena.centrum.cz, tance.cz, tanecniaktuality.cz a 

další. 

Jak už jsem zmiňovala výše, rozesíláme letáky na střední a vysoké školy a 

zaměřujeme se na městské části Prahy 4, 3, 6, 2, 1 a 1 O. Tyto městské části jsou tanečnímu 

centru nejblíže. Samozřejmě letáky múžeme rozesílat i do ostatních částí. Letáky vyvěsíme u 
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dětsk)·ch doktorů, na gynekologii a u praktických doktorů pro dospělé. Tato místa nejsou 

zpoplatněna a zároveň jsou Yelmi efektivní. 

Personál 

Zaměstnáváme asistentku v kanceláři, další hlavní pracovní poměr je v marketingu a PR. 

Majitelka se také stará o chod studia a pusobí jako manažerka. Externě zaměstnáváme účetní. 

Na vedlejší pracovní poměr nebo brigádně máme 5 recepčních, které by se střídaly po sedmi 

hodinách, od 8.00 do 22.00. Lektoři pracují na základě podpisu Dohody o provedení práce. 

Místnost pro fyzioterapeuta pronajímáme s tím, že ve studiu bude uvedena reklama na 

možnosti rehabilitace a masáže přímo tam. On si sám objednává pacienty a klienty a pracuje 

na živnostenský list. 

Proces 

Klient může přijít a zaplatit si lekci. Může si ale také předplatit 1 O lekcí dopředu nebo nejlépe 

celý semestr dopředu. Zákazník může do tanečního centra přijít na jakoukoli lekci, i během 

semestru. Samozřejmě upozorníme, že lektor nezačíná od začátku, že lekce na sebe navazují. 

Klient si může zaplatit jen tu jednu lekci, nebo si lekce předplatit, což vyjde levněji. Pokud se 

přijde pouze podívat na kurz, aby se informoYal jak probíhá, a nebude tancovat, tuto lekci 

platit nemusí. Jestliže zákazník chce chodit pouze občas na lekce a kurzy, doporučíme mu 

lekce open class" kde se nenavazuje na předchozí hodiny a nevadí tak, že tu nebyl. Placení se 

provádí při jedné lekci hotově na recepci studia, pokud si klient předplatí kurzy, může zaplatit 

hotově na recepci nebo převodem na účet. Zákazník si může na webových stránkách 

tanečního centra Dance Zone rezervovat taneční lekci a zároveň uvidí, kolik lidí tam bude. 

Jakékoli informace a změny budou na těchto intemetov)·ch stránkách denně aktualizovány. 

Na recepci je možnost zakoupení teplého i studeného nápoje plus malého občerstvení. 

Prostředí 

U vstupu je vybavená recepce, kde nabízíme malé občerstvení a pití. Šatny jsou \)'baveny 

skříňkami, lavičkami a ostatními doplňky. V šatnách najdete wc a sprchy, které jsou moderně 

zařízeny. Taneční centrum nabízí dva taneční sály Geden o rozloze 183 m2
) se zrcadly, 

baletizolem a baletními tyčemi. 

76 



Cena 

Ceny lekcí jsem odvozovala od výše nájmu a platu lektorům. Jedna lekce se pohyhuje od 75 

Kč do 220 Kč v závislosti na délce kurzu a na druhu kurzu. Výhodněji vyjde, pokud si 

zaplatíte 1 O lekcí nebo celý semestr dopředu. Tam se částky pohybují od 650 Kč do 4200 Kč. 

Nabízíme zajímavé slevy pro studenty a skupiny od tří osob. Zaplatíte u nás takovou částku za 

dvě hodiny tancování, jako jinde za hodinu. Dále můžete \)'UŽÍt k zakoupení pro sebe nebo 

jako dárek bronzové, stříbrné, zlaté a platinové karty. Bronzová karta spočívá Y tom, že nabízí 

1 O libovolných lekcí podle vašeho výběru během semestru. A cena za 1 O lekcí je pouhých 

1400 Kč. 

Stříbrná karta - můžete navštívit během jednoho měsíce jak}·koliv počet lekcí, 

samozřejmě jaký si \)'berete, a to pouze za 3200 Kč. Zlatá karta nabízí návštěvu jak)·chkoli 

lekcí během 10 t)·dnu (1.12 semestru) a k tomu ještě nápoj zdarma na každ}- den. To vše pouze 

za 7500 Kč. A s platinovou kartou můžete navštívit během celého semestru jakoukoli lekci. 

K tomu dostanete nápoj zdarma na každ}· den a ještě k tomu poukázku na masáž, která je 

přímo v tanečním centru. Za tuto kartu zaplatíte 15 000 Kč a můžete tancovat od rána do 

večera. Zajímavá novinka je u systému placení na lekcích "open class". Lekce open class se 

platí jednotlivě, a to tak, že zaplatíte vstup do studia (60 Kč nebo 3 Eura) a pak zaplatíte 

lektorovi za jeho práci. Pokud se rozhodnete, že během dne navštívíte více lekcí, vstup do 

studia už platit nemusíte a tak vás tancování vyjde levněji. 

8.2. Finanční plán 

8.2.1. Výdaje 

Fixní náklady 

Značnou položkou ve výdajích je měsíční pronájem, kter)- činí 150 000 Kč měsíčně. Další 

velkou položkou je energie, která stojí cca 1 O 800 Kč za měsíc a voda- 5 400 Kč za měsíc. 

Mzdové náklady 

Lektor moderního tanečního stylu si za jednu lekci vydělá 500 Kč za 60 minut, 800 Kč za 90 

minut a 1000 Kč za 120 minut. Lektor ostatních stylu a cvičení si vydělá za 60 minut 350 Kč, 

za 90 minut 525 Kč a za 120 minut 700 Kč. Ostatními styly a cvičeními máme na mysli 

power yogu, cvičení po porodu, cvičení s dětmi, balet, pilates, kalanetika, dance yoga, step, 

cvičení pro těhotné, tae bo a cvičení na balonech. V průběhu semestru se samozřejmě 
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můžeme domluvit na možném zvýšení platu podle návštěYnosti. Za lekce open class nebudou 

lektoři odměňováni mzdou od tanečního studia, ale přímo od klientů, kteří přijdou. Ti budou 

platit vstup do tanečního centra a pak přímo lektorovi, takže záleží na něm, jak bude oblíbený 

a kolik přiláká lidí. Čím více lidí si přijde zatancovat, tím více vydělá peněz. Náklady na 

měsíční mzdy za lektory činí 160 700 Kč. S ostatními platy tvoří mzdové náklady 272 520 

Kč. 

MZDY 

počet základ mzdy 

lektoři 350 Kč až 1 000 Kč 160 700 Kč 

recepční 5 85 Kč/hod 33 320 Kč 

asistentka 1 20 000 Kč hrubého 20 000 Kč 

ekonomka, marketing 1 25 000 Kč hrubého 25 000 Kč 

manažerka 1 30 000 Kč hrubého 30 ODD Kč 

účetní (1xměsičně) 1 3 500 Kč 3 500 Kč 

celkem 272 520 Kč 

Tabulka 5: Mzdy 

Režijní náklady 

Jedná se o náklady na mírné přestavby, vybavení sálů (zrcadla, podlaha, opravy), vybavení 

šaten (opravy, skříně, la\ičky), sociálního zařízení (opravy, sprchy, wc, umyvadla, doplňky), 

recepce (stůl, bar, počítač) a kanceláře (počítače, kancelářský nábytek). Každý měsíc ještě 

režijní náklady tvoří nizné provozní náklady, nákup cenin, náklady na reklamu a mimořádné 

náklady. Do začátku podnikání bychom sjednali podnikatelský úvěr na 800 000 Kč. Je tam 

zahrnuta i rezerva na mzdy za první měsíc. Tento ÚYěr bychom spláceli 1 O let; měsíční splátka 

by vyšla cca na 8000 Kč. 
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Náklady 

Fixní náklady 

pronájem 150 000 Kč 

energie 10 800 Kč 

voda 5 400 Kč 

mzdy 272 520 Kč 

splátka úvěru 8 000 Kč 

Režijní náklady 

provozní náklady 4 000 Kč 

nákup cenin 1 500 Kč 

náklady na reklamu 8 000 Kč 

mimořádné náklady 2 500 Kč 

Celkem 462 720 Kč 

Tabulka 6: Náklady 

8.2.2. Výnosy 

Hlavní Y)-nosy plynou z návště\nosti tanečních kurzu. Další výnosy jsou za pronájem 

tanečního sálu. Ten si pronajímají taneční skupiny a agentury v pondělí, v pátek a v neděli. 

Cena za pronájem sálu je individuální, orientuje se podle potřeby, akce, která se tam bude 

konat a doby pronájmu. Průměrně se tato cena pohybuje kolem 700 Kč za hodinu. V pondělí 

je voln)· velk)· sál Dancing. Ten se bude pronajímat cca na 6 hodin. Y pátek je voln)· sál Fit, 

ten se bude pronajímat cca na 7 hodin a v neděli sál Dancing, kde je možnost pronájmu na 5 

hodin. Další příjem za pronájem je za místnost pro fyzioterapeuta, který bude měsíčně platit 

4500 Kč. 

Měsíční průměrné tržby za pronájem činí cca 45 000 Kč. Také máme tržby za prodané 

věrnostní karty. Měsíční tržby z těchto karet činí cca 5000 Kč. Mimořádné výnosy Gako 

například za různá vystoupení a příležitostná předtančení) činí cca 4000 Kč. 
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Výnosy 

kurzy 535 280 Kč 

věrnostní karty 5 000 Kč 

pronájem 49 500 Kč 

ostatní 4 000 Kč 

celkem 593 780 Kč 

Tabulka 7: Výnosy 

8.2.3. Hospodářský \')sledek 

Hospodářský výsledek nám vyšel kladný a to 131 060 Kč. Tento výsledek je však pouze 

orientační. Předem nemůžeme říci, kolik klientů budeme mít a na jaké lekce budou chodit. 

Podle výsledku můžeme upravovat rozvrh lekcí, jejich ceny a trvání kurzu. 

9. S-W analýza tanečního centra Dance Zone 

Silné stránky 

Taneční centrum se nachází v dobře dostupném místě jak autem, tak pražskou MHD. Nabízí 

širokou škálu růZných tanečních a cvičebních stylů. T) to kurzy se konají dopoledne, 

odpoledne i o víkendech, aby vyhovovaly potřebám klientů. ZároYeň rozvrh lekcí i styly jsou 

nahraditelné a nebráníme se změnám a inovacím. Ceny kurzů jsou nižší než u konkurence. 

Slabé stránky 

Taneční studio není v centru Prahy, kam by mohli zavítat cizinci. 

1 O. Prognóza do dalších Jet 

Vzhledem k velkému nárůstu zájmu o tancování, nejen jako o soutěžní sport, ale také jako o 

aktivní odpočinek, mužeme předpokládat ještě větší zájem o tuto aktivitu. Pokud by se 

předpokládaná návštěvnost realizovala a dokonce i stoupala, může taneční centrum Dance 

Zone slavit na poli nabídky úspěchy. Roční zisk před zdaněním by byl okolo 1,5 milionu 

korun, v rámci 5 let by mohl dosáhnout 7,5 milionu Kč. V průběhu dalších let by se inovovaly 

kurzy a také by se mohlo rozšiřovat taneční studio (prostory i další služby). 
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Závěr 

Taneční umění se stává stále oblíbenějším sportem. Taneční centra jsou více a více 

vyhledávána hlavně mládeží a studenty. Docházejí na kurzy, kde slyší svou oblíbenou hudbu, 

kde se odreagují a zažijí nové zážitky se sv}-mi stávajícími i novými kamarády. Stoupá i 

zájem o zdravý životní styl, o tanec a zdravotní cvičení, které upřednostňují ženy v každém 

věku. Přesto tento zájem o pohyb a tancování omezuje cena kurzů, která je vysoká. 

Cílem této práce bylo navrhnout marketingový plán pro nové taneční centrum v Praze. 

Toto centrum mělo být levnější než konkurenční taneční studia a cílov)·m segmentem byli 

studenti a maminky na mateřské dovolené. 

Vzhledem k vysokým cenám za pronájem se mi nepodařilo mít ceny za taneční kurzy 

tak nízké, jak jsem předpokládala. I přesto jsou stále nižší než u konkurence. Nabízíme i velký 

počet druhů kurzů, kde si vybere každý, a to v každém věku. Stejně jako u konkurence, 

nabídka se mění každý semestr. I u nás není nabídka pevně dána a nebráníme se inovacím či 

nabídkám jiných lekcí, o které by byl zájem. 
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Ceník tanečního studia Dance Zone 

Cena za 1 lekci 
typ kurzu · 60 minut 90 minut 120 minut open class 10 lekci semestr (20) 
Balet 105 Kč 160 Kč 60 + 40 950 Kč 1 600 Kč 
Břišnf tance 125 Kč 60 +50 1 150 Kč 2 300 Kč 
Cvičeni na balonech 105 Kč není 950 Kč 1 600 Kč 
Cvičeni po porodu 130 Kč není 1 250 Kč 2 500 Kč 
Cvičeni pro těhotné 75 Kč ne nf 650 Kč 1 300 Kč 
Cvičení s dětma 50+ 50 ne ní 950 Kč 1 800 Kč 
Dance aerobik 160 Kč není 1 550 Kč 3 000 Kč 
Danceyoga 140 Kč 60 + 70 1 250 Kč 2 500 Kč 
Flamenco 155 Kč ne nf 1 450 Kč 2 900 Kč 
House dance 170 Kč 60 + 50 resp. 90 1 600 Kč 3 200 Kč 
Hip hop 170 Kč 60 + 100 1 600 Kč 3 200 Kč 
Hip hop a break 220 Kč 60 + 140 2 100 Kč 4 200 Kč 
Jazz dance 170 Kč 220 Kč 60 + 100 1600 Kč, 2100 Kč 3200 Kč, 4200 Kč 
Kalanetika 95 Kč nenf 850 Kč 1 700 Kč 
Latina pro jednotlivce 155 Kč 60 + 80 1 450 Kč 2 900 Kč 
Moderna 155 Kč ne ní 1 450 Kč 2 900 Kč 
Musical dance 165 Kč 60 + 80 1 500 Kč 2 850 Kč 
Pilates 155 Kč není 1 450 Kč 2 900 Kč 
Poweryoga 105 Kč 155 Kč nenr 950 Kč, 1450 Kč 1600 Kč, 2900 Kč 
R'n'B 170 Kč 220 Kč 60 + 100 1600 Kč, 2100 Kč 3200 Kč, 4200 Kč 
Salsa pro lednotlivce 155 Kč není 1 450 Kč 2 900 Kč 
Step 105 Kč není 950 Kč 1 600 Kč 
Street dance 170 Kč 220 Kč ne ní 1600 Kč, 2100 Kč 3200 Kč, 4200 Kč 
Tae bo 105 Kč 155 Kč _Q_ení 950 Kč, 1450 Kč 1600 Kč, 2900 Kč 

--



Slevy (studenti, skupiny- od 3 lidí) 

typ kurzu 60 minut 90 minut 120 minut 10 lekcí semestr 
Balet 90 Kč 130 Kč 750, 1200 1400,2300 
Břišní tance 100 Kč 900 Kč 1 750 Kč 
Cvičení na balonech 80 Kč 750 Kč 1 400 Kč 
Cvičení po porodu 110 Kč 1 000 Kč 1 900 Kč 
Cvičení pro těhotné 50 Kč 450 Kč 800 Kč 
Cvičení s dětma 80 Kč 700 Kč 1 300 Kč 
Dance aerobik 140 Kč 1 000 Kč 1 900 Kč 
Danceyoga 120 Kč 1 000 Kč 1 900 Kč 
Flamenco 130 Kč 1 200 Kč 2 300 Kč 
House dance 140 Kč 1 300 Kč 2 500 Kč 
Hip hop 140 Kč 1 300 Kč 2 500 Kč 
Hip hop a break 190 Kč 1 700 Kč 3 300 Kč 
Jazz dance 140 Kč 190 Kč 1300, 1700 2500,3300 
Kalanetika 80 Kč 750 Kč 1 400 Kč 
Latina pro jednotlivce 130 Kč 1 200 Kč 2 300 Kč 
Moderna 130 Kč 1 200 Kč 2 300 Kč 
Musical dance 140 Kč 1 300 Kč 2 500 Kč 
Pilates 130 Kč 1 200 Kč 2 300 Kč 
Poweryoga 80 Kč 130 Kč 750, 1200 1400,2300 
R'n'B 140 Kč 190 Kč 1300, 1700 2500,3300 
Salsa pro jednotlivce 130 Kč 1 200 Kč 2 300 Kč 
Step 80 Kč 750 Kč 1 400 Kč 
Street dance 140 Kč 190 Kč 1300, 1700 2500,3300 
Taebo 80 Kč 130 Kč 750, 1200 1400,2300 



Výnosy z tanečnfch kurzů 

návitěvnost za týden Prům.Jjden. tržby_ za kurzy Prům. měsíč. tržby za kurzy 
Balet 8 lekcí prům. po 1 O lidech 7 770 Kč 31 080 Kč 
Břišnl tance 3 lekce prům. po 1 O lidech 3 480 Kč 13 920 Kč 
Cvičeni na balonech 2 lekce průměr. po 7 lidech 1 470 Kč 5 880 Kč 
Cvičeni po porodu 1 lekce prům . po 71idech 910 Kč 3 640 Kč 
Cvičeni pro těhotné 1 lekce prům. po 7 lidech 525 Kč 2 100 Kč 
Cvičení s dětma 1 lekce pr. pro 6 + 6 600 Kč 2 400 Kč 
Dance aerobik 3 lekce prům. po 12 lidech 5 760 Kč 23 040 Kč 
Danceyoga 2 lekce prům . po 6 lidech 1 340 Kč 5 360 Kč 
Flamenco 1 lekce prům. po 12 lidech 1 860 Kč 7 440 Kč 
House dance 4 lekce prům. po 11 lidech 5 380 Kč 21 520 Kč 
Hip hop 8 lekcí prům. po 12 lidech 15 720 Kč 62 880 Kč 
Jazz dance 8 lekcí prům. po 1 O lidech 13 830 Kč 55 320 Kč 
Kalanetika 1 lekce prům . po 7 lidech 665 Kč 2 660 Kč 
Latina pro jednotlivce 2 lekce prům . po 9 lidech 1 840 Kč 7 360 Kč 
Moderna 4 lekce prům. po 1 O lidech 6 200 Kč 24 800 Kč 
Musical dance 3 lekce prům. po 11 lidech 4 440 Kč 17 760 Kč 
Pilates 1 lekce prům. po 6 lidech 930 Kč 3 720 Kč 
Poweryoga 3 lekce prům . po 7 lidech 2 730 Kč 10 920 Kč 
R'n'B 6 lekcí prům. po 1 O lidech 9 660 Kč 38 640 Kč 
Salsa pro jednotlivce 2 lekce prům. po 7 lidech 2170 Kč 8 680 Kč 
Step 21ekce prům. po 61idech 1 260 Kč 5 040 Kč 
Street dance 5 lekcí prům. po 13 lidech 12 675 Kč 50 700 Kč 
Taebo 2 lekce prům. po 7 lidech 1 820 Kč 7 280 Kč 

!Celkem I I 103 035 Kčl 412140 Kčl 



Ceník vybraných kurzů u konkurence 
Dance Perfect 
kurz semestr poznámka 
R'n'b 3 350 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 60 minut 
Hip hop 3 350 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 60 minut 
Street dance 3 350 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 60 minut 
Balet 3 750 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Moderna 3 750 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Jazz dance 3 750 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Salsa (páry}_ 3 750 Kč ! páry - sleva 5 % 
Kalanetika 190 Kč open class - 1 lekce 
Poweryoga 190 Kč open class - 1 lekce 
Pilates 190 Kč 45 minut, open class 

Dance Station 
R'n'b 1 990 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 60 minut 
Hip hop 2 990 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Street dance 2 990 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Balet 2 990 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Moderna 2990 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Jazz dance 2 990 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Poweryoga 2 990 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Latino dance jednotlivci 2 990 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 
Dance a Power yoga 2 990 Kč není rozpočítáno na lekci, kurz trvá 90 minut 

V tomto centru je cena různá podle jednotliv 'ch úrovní (začátečníci, pokročilí) 

Centrum tance 
R'n'b 3 990 Kč lekce trvá 90 minut 
Hip hop 3 250 Kč lekce trvá 75 minut 
Street dance 3 390 Kč lekce trvá 75 minut 
Pilates 2 740 Kč lekce trvá 60 minut 
Moderna 2 920 Kč lekce trvá 75 minut 
Jazzdance 3 690 Kč lekce trvá 90 minut 
Salsa (páry), latina 3 390 Kč cena je různá, nedá se logicky zdůvodnit 
Poweryoga 2 740 Kč lekce trvá 60 minut, cena je různá podle mfsta konání 

DAG centrum 
Moderna 2750 Kč, 3300 Kč cena za 60 minut, resp. za 90 minut 
Hip hop, breakdance 2750 Kč, 3300 Kč cena za 60 minut, resp. za 90 minut 
Street dance 2750 Kč, 3300 Kč cena za 60 minut, resp. za 90 minut 
Balet 2750 Kč, 3300 Kč cena za 60 minut, resp. za 90 minut 



Budějovická 8, Praha 4 

tel. č. 608 154 225 

Taneční studio Dance Zone, taneční studio pro Vás 
Nové taneční centrum v Praze 4. 

D • 

Slevy pro studenty a skupiny! 
Navitivte nás a uvidíte! 

www.dancezone.cz 
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(vaši odpověď prosím označte tučně) 

1. Vaše pohlaví 
a) žena 
b)muž 

2)Věk 
a) 13 - 18 
b) 19 - 25 
c) 26 - 34 
d) 35-50 
e) 50 a starší 

3) Jste aktivní sportovec? 
a) ano 
b)ne 

4) Jste 
a) zaměstnanec 
b) student 
c) profesionální tanečník 
d) OSVČ 
e) v domácnosti 

5) Jste 
a) svobodn)·/á 
b) vdaná' ženatý 

6) Máte děti? 
a) ano 
b) ne 

Dotazník 

7) Navštěvujete různé taneční lekce/aerobik? 
a) ano 
b) ne (pokud ne, přeskočte na otázku 14) 

8) Jak často navštěvujete různé taneční lekce/aerobik 
a) lx měsíčně 
b) 2x měsíčně 
c) lx týdně 
d) 2x týdně 
e) víckrát týdně- kolikrát ... 

9) jaké taneční lekce převážně navštěvujete? (můžete označit více odpovědí) 
a) r'n'b, street dance 
b) modem dance (scénický, contemporary, limon ... ) 
c) jazz dance 
d) balet 



e) hip hop, break dance 
f) latinsko-americké tance- jaké . . .. 
g) standard 
h) břišní tance 
i) jiné lekce- jaké ..... . 

10) jaké taneční studio či kurzy taneční skupiny navštěvujete? (můžete označit více 
odpovědí 
a) Dance Perfect 
b) Dance Stati on 
c) kurzy taneční (standard, latina, společenské chování) 
d) Zig-Zag 
e) kurzy skupiny Evil Dancers 
f) kurzy skupiny Ex 
g) jiné . ... . .. . 

a 
v?? proc ............................................................................. ................................................................ . 

ll) Podle čeho si vybíráte kam půjdete? (můžete označit více odpovědí) 
a) podle vzdálenosti od místa bydliště 
b) podle ceny kurzů 
c) podle lektorů 
d) podle způsobu chování zaměstnancu 
e) podle prostředí 
f) doporučení od známého 
g) jiné .... 

12) Je pro vás důležitá cena kurzů? 
a) ano 
b)ne 

13) Proč jste se rozhodli chodit na taneční kurzy? (mtlžete označit více odpovědí) 
a) tancuji od malička 
b) mám rád/a hudbu a je to dobrý zpúsob vyjádření hudby pohybem 
c) chci se hýbat, ale jin)· sport mě tak nebaví 
d) chodíme tam s přáteli 
e) chci zhubnout 
f) jiný, jaký ..... . 

14) Co Vás odrazuje nebo co by Vás přimělo navštívit tyto kurzy? 

15) Zde můžete napsat další nápady či připomínky, děkuji 
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