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Abstrakt 

 

Název:      Marketingová komunikace Power Plate Centra. 

 

Cíle:  Cílem této diplomové práce je zjistit současný stav marketingové 

komunikace sportovního zařízení Power Plate Centrum v Jungmannově 

ulici v Praze jednak z pohledu zákazníků, ale také z pohledu samotného 

vedení společnosti. Na základě těchto získaných dat pak zhodnotit, 

případně navrhnout, zlepšení současné marketingové komunikace. Dále 

pak také za pomoci těchto dat navrhnout marketingovou komunikaci 

směrem k novým potenciálním klientům. 

Metody:   V této práci byla použita kvantitativní metoda sběru dat pomocí 

dotazníku a kvalitativní metoda sběru dat pomocí hloubkového 

rozhovoru. Výsledky byly znázorněny v tabulkách, slovně a případně 

graficky. 

Výsledky:   Po vyhodnocení výsledků se ukázalo několik nedostatků, které má Power 

Plate Centrum ve své komunikaci se zákazníky. V syntetické části byla 

navržena doporučení, díky nimž by mohlo dojít ke zlepšení marketingové 

komunikace. 

Klíčová slova: Marketingová komunikace, komunikační mix, marketingový výzkum, 

dotazník, hloubkový rozhovor, Power Plate. 

  



 

 

Abstract 

Title:  Power Plate Center´s Marketing Communication       

 

Objectives: :  The objective of this diploma thesis is to discover the present state of the 

marketing communication of the sport institute Power Plate Center in 

Jungmannova street in Prague both in the customers view and also in the 

view of the company itself. On the basis of the gathered data then 

evaluate, eventually suggest the improvement of the current marketing 

communication. Moreover, by the aid of this data also suggest the 

marketing communication aimed at view potential clients. 

Methods: The quantitative method of the data collection by questionnaire and the 

qualitative method of data collection with the help of the depth interview 

was used in this work. The results were illustrated by tables, texts and 

graphs. 

Results:  After the evaluation of the results, several faults of the Power Plate 

Center´s communication with their customers were found best. In the 

synthetic part some recommendations were made, which could lead it the 

improvement of this marketing communication. 

Keywords:  Marketing communication, communication mix, marketing research, 

questionnaire, depth interview, Power Plate. 
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1. ÚVOD 

V dnešní době se úloha pohybu a sportu posunula na novou úroveň, než jak 

tomu bylo kdysi. Již od nepaměti znamenala fyzická aktivita přežití – zajištění potravy, 

obydlí a obranu. V moderní době však přirozeného pohybu ubývá. Co se však 

nezměnilo, je potřeba zdraví, dostatek energie a tělesné zdatnosti. Vzhledem 

k sedavému zaměstnání velké části populace je nutné pohyb provozovat alespoň 

„uměle“ ve fitness centrech a sportovních zařízeních, která jsou přímo pro pohyb 

vytvořena. Tato skutečnost dala vzniknout novým moderním odvětví sportovních 

zařízení. Vzniká tak spousta nových druhů a typů cvičení, ve kterých se člověk musí 

nejprve zorientovat, aby byl schopný najít pro sebe ideální formu pohybu. Firmy se tak 

snaží naslouchat svým zákazníkům a uspokojovat jejich přání a potřeby.  

Aby však byla firma schopná mezi rostoucí konkurencí vyniknout, musí se 

zaměřit nejen na kvalitu poskytovaných služeb, ale také na způsob její komunikace se 

zákazníky. Ta vytváří celkový dojem, vnímání a názor na organizaci. Rostoucí 

preference volného času a s tím spojené změny v chování nutí firmy a marketingové 

odborníky nad zamyšlením, jak budou komunikovat se zákazníky a jaké komunikační 

nástroje k tomu využijí. Díky tomu také za poslední roky přibyly ke klasickému 

komunikačnímu mixu další nové komunikační nástroje, na které by firmy neměly 

zapomínat. Aby však byla komunikace efektivní, je třeba prostřednictvím výzkumu 

získávat zpětnou vazbu od klientů a na základě toho pak provádět neustálé úpravy  

a zlepšení.  

 Power Plate Centrum se soustředí na relativně úzkou skupinu zákazníků, kterým 

je díky své filosofii schopné nabídnout nejen kvalitní cvičební lekce, ale také osobní 

přístup a vztah a to velká fitness centra nabídnou jen ztěžka. Již několikátým rokem 

navštěvuji Power Plate Centrum jako klient, ale nyní se také vyskytuji mezi pracovním 

týmem. Odtud plyne má ochota pomoci právě Power Plate Centru v jeho zviditelnění  

a přiblížení tohoto způsobu cvičení veřejnosti. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

 Cílem této diplomové práce je zjistit současný stav marketingové komunikace 

sportovního zařízení Power Plate Centrum v Jungmannově ulici v Praze (dále jen PPC) 

jednak z pohledu zákazníků, ale také z pohledu samotného vedení společnosti. Na 

základě těchto získaných dat pak zhodnotit, případně navrhnout zlepšení současné 

marketingové komunikace. Dále pak také za pomoci těchto dat navrhnout 

marketingovou komunikaci směrem k novým potenciálním klientům. 

2.2 Úkoly 

 Dosažení cílů této práce bude docíleno na základě následujících úkolů: 

1) Zpracování teoretických východisek vztahujících se k tématu. 

2) Zpracování metodologických východisek vztahujících se k tématu. 

3) Tvorba písemného dotazníku týkajícího se marketingové komunikace PPC. 

4) Návrh hloubkového polostrukturovaného rozhovoru. 

5) Sběr dat pomocí kvantitativní a kvalitativní metody. 

6) Analýza současné marketingové komunikace PPC. 

7) Analýza a vyhodnocení získaných dat pomocí statistického programu. 

8) Návrhy a doporučení na zefektivnění marketingové komunikace PPC. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část práce je zaměřená na teoretická východiska, a to především na pojmy 

týkající se marketingové komunikace. Obsahuje rozbor literatury, která bude posléze 

pomáhat při vypracovávání analytické části.  

3.1 Marketingová komunikace 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů firmy, který určuje, zda je firma úspěšná či 

nikoliv, je marketingová komunikace. Dalo by se říct, že pokud má firma kvalitní 

produkty za příznivé ceny, ale špatným způsobem případně vůbec nekomunikuje se 

svými zákazníky, nemá příliš šanci se svými produkty na trhu uspět. Oproti tomu pak 

existují firmy, které i přes své nepříliš kvalitní produkty a vysoké ceny dokážou 

zákazníky oslovit a ovlivnit natolik, že mnohdy je poptávka po jejich produktech vyšší, 

než poptávka po produktech kvalitnějších.  

Purcarea a Gheorghe (2015) ve svém článku uvádí, že součástí marketingového 

mixu je moudré užívání marketingové komunikace, které může přinést spoustu výhod  

a tvoří způsob, jak se od konkurence odlišit. Celkově však existují čtyři základní 

nástroje marketingového mixu, které slouží firmě k ovlivňování poptávky po svých 

produktech. Těmito nástroji jsou:  

 produkt, 

 cena, 

 propagace, 

 místo. 

Jak uvádí Kotler a Armstrong (2004) „Marketingový mix je soubor taktických 

marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“  

Právě komunikační politika je jedním z nejviditelnějších nástrojů marketingového 

mixu, o kterém se jak ve společnosti, tak mezi podniky nejvíce hovoří. Marketingovou 

komunikaci pak definuje Hesková a Štarchoň (2009) jako „každou formu komunikace, 

kterou používá organizace k informování, přesvědčování nebo ovlivňování dnešních nebo 

budoucích zákazníků“.  
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Pokud si však vezmeme samotný původ slova komunikace, tak jeho význam je 

poněkud odlišný od definice Heskové a Štarchoně. Překlad z latinského communicare je 

nejvíce podobný českému ekvivalentu spojování. Plamínek a Franc (2012) pak 

vykládají původ slova komunikace jako „společně něco sdílet, nikoliv někomu něco 

vnucovat“. Podobnou definici uvádí i Kotler (2007), který ve své knize říká, že 

marketingová komunikace je interaktivní dialog mezi firmou a jejími zákazníky.  

Můžeme tedy říct, že firmy by se měly snažit zákazníky nejen informovat  

a přesvědčovat, ale také by se měly zaměřit na jejich názor, zájmy a preference ve 

spotřebě zboží a služeb a podle toho zacílit svou budoucí marketingovou komunikaci.  

Dle Kotlera a Kellera (2006) tvoří účinnou komunikaci osm kroků, přičemž 

prvních pět je nejzákladnějších. Tyto kroky jsou: 

1. určení cílové skupiny, 

2. stanovení komunikačních cílů, 

3. návrh komunikace, 

4. volba komunikačních kanálů, 

5. stanovení celkového rozpočtu na komunikaci, 

6. rozhodnutí o komunikačním mixu, 

7. měření výsledků komunikace, 

8. řízení procesu integrované marketingové komunikace.  

Jedním z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí je stanovení cílů 

marketingové komunikace. Důležitý faktor, který tyto cíle ovlivňuje, je typ cílové 

skupiny. Dle Přikrylové a Jahodové (2010) mezi tyto cíle patří poskytování informací, 

tvorba a stimulace poptávky, odlišení produktu, zdůraznění užitku a hodnoty produktu, 

stabilizování obratu, vybudování značky a posílení image firmy.  

Úspěšná marketingová komunikace pak spočívá nejen v získávání pozornosti 

zákazníků, ale také v jejím trvalém udržování. Pokud chceme oslovit zákazníka, měli 

bychom se rozhodnout a zvážit:  

 komu sdělení směřujeme, 

 co chceme sdělit, 

 jaký dojem v adresátovi chceme zanechat, 

 jaké finanční prostředky máme na akci k dispozici, 

 jakými kanály sdělení doručíme, 
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 jaké očekáváme od adresáta reakce, 

 jak budeme akci řídit a kontrolovat, 

 jak zjistíme výsledek celé akce. (Foret, 2011)  

3.1.1 Integrovaná marketingová komunikace 

V dnešní době se klade důraz na to, aby marketingová komunikace byla 

integrovaná a ne roztříštěná. V praxi to znamená, že komunikační disciplíny a nástroje 

se vzájemně prolínají. Jak uvádí Jakubíková (2013), integrovaná marketingová 

komunikace představuje nejen pohled zákazníka na jednotlivé položky marketingového 

komunikačního mixu., ale je to nový pohled jako na celek. Tedy zákazník rozhoduje  

o svém nákupu na základě integrovaného vjemu všech nástrojů marketingové 

komunikace. Firma by měla postupovat podle vypracovaného komunikačního plánu  

a jeho efektivitu by měla sledovat a kontrolovat. „Nástroje, které na sobě byly tradičně 

nezávislé, jsou nyní kombinovány tak, aby bylo dosaženo synergického efektu  

a komunikace se stala homogenní.“ (Pelsmacker a kol., 2003)  

I přes to, že jsou komunikační nástroje velmi důležité, rozhodující je však 

samotné marketingové sdělení. To by mělo dle Králíčka a Krále (2011) vycházet z toho, 

jak firma chce, aby byla zákazníky vnímána a kreativní formou by měla usilovat  

o přenos sdělení k cílové skupině.  

Dle Bakera a Harta (2008) je integrovaná marketingová komunikace pro 

zákazníky významná. Pokud totiž zákazníci uvidí propojení a logiku, kterou 

integrovaná komunikace nabízí, bude pro ně jednodušší udělat si o společnosti ucelený 

obrázek.  

Rozdíl mezi klasickou komunikací a integrovanou komunikací je patrný 

v následující tabulce. 
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Tabulka 1: Klasická komunikace versus integrovaná komunikace 

Klasická komunikace Integrovaná komunikace 

Zaměření na akvizici, prodej Zaměření na udržování trvalých vztahů 

Masová komunikace Selektivní komunikace 

Jednostranná komunikace (monolog) Dvoustranná komunikace (dialog) 

Informace jsou vysílány Informace jsou na vyžádání 

Informace jsou předávány Informace – samoobsluha 

Iniciativa je na straně vysílajícího Příjemce přebírá iniciativu 

Účinek na základě opakování Účinek na základě konkrétních informací 

Přesvědčování Informace jsou poskytovány 

Ofenzivnost Defenzivnost 

Orientace na transakci Orientace na vztahy 

Moderní, přímočará, masivní Postmoderní, cyklická, fragmentární 

Zdroj: (Pelsmacker a kol., 2003) 

Můžeme říct, že v dnešní době došlo k posunu od komunikace klasické ke 

komunikaci integrované. Je to především díky její efektivitě, která je do značné míry 

vyšší než u komunikace klasické. V některých případech může být integrovaná 

komunikace méně nákladná, ovšem vyžaduje důkladné a pečlivě rozmyšlené přípravy. 

Nástroje integrované komunikace by měly být vzájemně propojené a měly by vysílat 

jednoznačné poselství. 

3.2 Komunikační strategie 

Dle Smitha a Taylora (2004) různé kombinace nástrojů marketingového 

komunikačního mixu vyžadují rozdílné druhy marketingových strategií. Existují dva 

druhy strategií. Takzvaná Push strategie a Pull strategie. Z názvu vyplývá, že Pull 

strategie má za úkol přitáhnout a přesvědčit zákazníka o kvalitě produktu a nutnosti jeho 

nákupu. Snaží se o to, aby distributoři měli zájem produkty prodávat. Hlavními nástroji 

jsou reklama a podpora prodeje. Oproti tomu Push strategie je založena na jakémsi tlaku 

a má za úkol protlačit daný produkt distribučními kanály. Hlavními nástroji je pak 

osobní prodej a podpora prodeje.  

Nejčastěji se však používá kombinace těchto strategií. Tedy konkrétně v případě 

sportovních zařízení se nejprve snaží firmy zákazníky zaujmout poutavou reklamou, tím 
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vyvolají zájem o produkt či službu a poté použitím slev a jiných nástrojů docílí zvýšení 

prodeje. 

Při sestavování strategie by měl být dle Heskové a Štarchoně (2009) metodický 

postup dle následujících sedmi částí: 

1. určení cílové skupiny, 

2. stanovení cílů komunikace a předpověď očekávané reakce, 

3. výběr sdělení a sestavení zprávy, 

4. výběr komunikační cesty, 

5. návrh komunikačního mixu, 

6. vytvoření časového harmonogramu a rozpočtu na komunikační strategii, 

7. zajištění zpětné vazby a systému měření účinnosti. 

 Těchto bodů by se měla držet každá organizace, která vytváří komunikační 

strategii a má za cíl udržet stávající a oslovit potenciální zákazníky. Sestavení 

komunikační strategie je jedním z nejdůležitějších materiálů společnosti. Jen tehdy, 

pokud je správně sestavena strategie, mohou být reklamní a marketingové aktivity 

účinné. 

3.3 Marketingový komunikační mix 

 Marketingový komunikační mix slouží firmám ke komunikaci se svými 

stávajícími zákazníky, potenciálními zákazníky či širokou veřejností. Je to soubor 

nástrojů, které firma využívá k tomu, aby naplnila své reklamní a marketingové cíle. 

Klasický komunikační mix pak představuje pět základních způsobů, jak může firma 

komunikovat. Jedná se o: 

 reklamu, 

 podporu prodeje, 

 public relations, 

 osobní prodej, 

 přímý marketing (direct marketing). 

Každý z těchto nástrojů má své výhody a nevýhody a využívá jiné strategie, jak 

se dostat do povědomí zákazníků. Záleží pouze na jednotlivých firmách, jakou 

kombinaci komunikačních nástrojů zvolí. Při volbě jednotlivých nástrojů záleží 
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především na výši finančních prostředků, které chtějí firmy do propagace vložit, dále na 

stanovených cílech firmy a typu cílové skupiny.  

V posledních letech se k těmto nástrojům přidávají ještě nástroje nové, které jak 

uvádí Vaštíková (2008) jsou „odrazem širších celospolečenských změn, vyplývajících 

z toho, že svět se ve svých požadavcích stále více sjednocuje – globalizuje. 

Transparentnost trhů se odráží ve zvýšených nárocích spotřebitelů na kvalitu a rozsah 

služeb. Tato informační exploze je navíc podporována jak novými technologiemi, tak 

rozvojem sdělovacích prostředků z hlediska kvantity a kvality“. K novým nástrojům tak 

Vaštíková přidává i internetovou komunikaci, která je již dnes velmi běžná a pro 

úspěšnost firmy je naprosto nezbytná. Dále pak rozšiřuje základní prvky komunikačního 

mixu o event marketing, guerilla marketing, virální marketing a product placement.  

Nepatrně odlišně pak rozdělují marketingový komunikační mix Kotler a Keller 

(2013), kteří do něj zařazují osm prvků, mezi něž patří: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 události a zážitky, 

 public relations a publicita, 

 přímý marketing, 

 interaktivní marketing, 

 ústní šíření, 

 osobní prodej. 

Dále budou podrobněji rozebrány jednak základní prvky komunikačního mixu, 

ale také nové komunikační nástroje, které získávají v dnešní době stále na větší 

významnosti. 

3.3.1 Reklama 

Reklama je jedním z nejznámějších a dalo by se říci, že i nejvíce využívaným 

nástrojem marketingové komunikace. Podle Čáslavové (2009) je reklama „placená forma 

neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce nebo 

jiné organizace) prostřednictvím komunikačních médií“. Podobně uvádí definici reklamy 

většina autorů. Poněkud odlišně definuje reklamu Vysekalová, Mikeš (2010) jako 
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„komunikaci mezi zadavatelem a tím, komu jsou nabízený produkt či služba určeny, 

prostřednictvím nějakého média s komerčním cílem“.  

Jak vyplývá z definic, pro doručení reklamního sdělení k adresátovi se využívá 

médií. Dle Zamazalové (2009) je při jejich výběru potřeba brát v úvahu charakteristiku 

příjemců reklamy, dosah reklamy neboli počet jejích příjemců, účinnost reklamy  

a náklady na reklamu.  

Média pak dále můžeme rozdělit do tří skupin podle toho, kde a v jaké formě se 

s reklamou setkáváme. Existuje mnoho forem reklamy, těmi nejvýznamnějšími jsou 

tištěná reklama (noviny, časopisy,…), elektronická reklama (televize, internet, rádio,...) 

a venkovní reklama (billboardy, bigboardy,…). 

Cílem reklamy je ovlivnit spotřebitelovo chování tak, aby měl zájem o koupi 

daného výrobku či služby. Reklama plní několik funkcí: 

 informační – důležitá funkce při zavádění nového produktu na trh, 

 přesvědčovací – přesvědčuje o kvalitě výrobku, 

 upomínací – upomíná již známý produkt. 

Nejhorší, co se může stát po vytvoření masového sdělení je, že nezaujme nebo se 

mine účinkem. V tomto případě platí, že i reklama, která vzbudí negativní emoce je 

reklama účinná. O takové reklamě se často mezi lidmi mluví a tím tak splní do jisté 

míry svůj účel. „Jednou z ochran je transparentnost. Má podobu jasnosti až 

průzračnosti sdělení. To lze zaručit jednoduchostí a ne dvojznačností anebo – jako je to 

u řady reklamních sloganů - evidentní a jasně srozumitelná dvojsmyslnost, která se pro 

svou průhlednost stává transparentní.“ (Vybíral, 2005)  

3.3.2 Podpora prodeje 

 „Podpora prodeje je neosobní forma komunikace, krátkodobým podnětem, který 

podporuje nákupní chování zákazníků a zvyšuje efektivnost prodeje výrobců  

i obchodních mezičlánků.“ (Machková, 2009) Jak uvádí Kotler (2007), reklama má za 

cíl přesvědčit zákazníka o důvodu, proč si produkt či službu koupit, zatímco podpora 

prodeje motivuje zákazníka k okamžitému nákupu. Velké množství lidí je již v dnešní 

době reklamou přesyceno, zatímco akcí na podporu prodeje by uvítali více. 

 Tento komunikační nástroj má za cíl zvýšit prodej výrobku či služby.  

Podpora prodeje v sobě zahrnuje například poskytnutí slev, výhodnější ceny při koupi 
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více produktů, slevové kupóny, dárky, ochutnávky, soutěže či jiné bonusy. Podpora 

prodeje je nejčastěji kombinována s jinými formami reklamy a je považována za velmi 

účinnou složku komunikačního mixu, která pomáhá při budování hodnoty značky. 

3.3.3 Public relations 

Public relations neboli zjednodušeně PR je komunikační činnost, která utváří 

vztahy s veřejností. Dle Svobody (2009) jsou public relations „sociálněkomunikační 

aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se 

záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma 

vzájemného porozumění a důvěry“. Dále uvádí, že podstata PR se odvíjí z veřejného 

mínění, image a corporate identity. Veřejným míněním je pak myšlen odraz současných 

názorů, postojů, zájmů a tradic společnosti, který je subjektivního charakteru a je 

ovlivnitelný. Image lze definovat jako objektivní a subjektivní postoje, představy  

a zkušenosti jedince či společnosti, které prochází vývojem a působí na chování lidí. 

Corporate identity je potom dlouhodobější filozofie společnosti, která promyšleným 

způsobem vystupuje na veřejnosti. 

Vztahy s veřejností definuje jednodušeji Ftorek (2012), který ve své publikaci 

uvádí, že jde o „aktivity směřující k ovlivňování mínění s cílem dosáhnou souhlasu mezi 

občany“.  

Nástroje PR, které používají jednotlivci i organizace mají za cíl: 

 přesvědčit, 

 prodat, 

 vzdělávat, 

 podpořit určité jednání, 

 stimulovat určitá přání, 

 vzbudit uvědomění a vyvolat zájem, 

 získat schválení a podporu nezávislé třetí strany, 

 prosadit princip AIDA (povědomí, zájem, ochota, akce). (Boucník, 2011)  

Další úzce spjatý pojem s public relations je pojem publicita. Tu definuje 

Jurášková a Horňák (2012) jako „výsledek práce v public relations, kdy se o 

firmě/organizaci či značce píše/informuje v médiích“. Dále uvádí, že publicita má vliv 

na vnímání firemní image, ovlivňuje názory lidí a také závisí na kreativním zpracování 
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reklamních kampaní, které mohou publicitu vytvářet. Schenck (2005) tvrdí, že pokud 

docílíte pozitivní publicity, je to pro vás trojité vítězství. Za prvé dostanete cennou 

zmínku o společnosti v masmédiích. Za druhé vyhrajete důvěru lidí, kteří informacím 

z masmédií věří více než samotné reklamě vytvořené společností. A za třetí získáte větší 

důvěryhodnost při další marketingové komunikaci.  

Mezi základní nástroje a aktivity PR, které jsou nejpoužívanější a měly by se 

jimi organizace zabývat, řadí Voráček (2012): 

 podnikovou identitu, 

 tiskové zprávy, 

 události, 

 písemné a audiovizuální materiály, 

 veřejná vystoupení a proslovy, 

 media relations, 

 public affairs, 

 webové stránky, blogy, sociální sítě, 

 lobbing.  

3.3.4 Osobní prodej 

 Osobní prodej je jedním z nejstarších nástrojů komunikačního mixu a jako 

jediný z těchto nástrojů je řazen do osobních forem komunikace. Ostatní komunikační 

nástroje jsou řazeny mezi neosobní formy komunikace. Jeho hlavní výhoda tedy 

spočívá v přímé interakci prodávajícího a kupujícího a v okamžité zpětné vazbě. Dle 

Heskové a Štarchoně (2009) jde o pěstování vztahů mezi několika subjekty, které mají 

za cíl nejen prodat výrobek či službu, ale také dlouhodobě udržovat dobré vztahy. Tím 

pak vzniká větší důvěra mezi zákazníkem a obchodníkem. Nevýhodou jsou poměrně 

vysoké náklady na získání jednoho zákazníka a potřeba dostatečně kvalifikovaných 

obchodníků.  

Přikrylová a Jahodová (2010) dělí osobní prodej podle forem: 

 průmyslový prodej – prodej mezi firmami, 

 prodej do distribuční sítě – prodej do velkoobchodů, maloobchodů, 

 přímý prodej – prodej koncovým spotřebitelům.  
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Díky kontaktu tváří v tvář je tento nástroj komunikačního mixu schopen vzbudit 

v kupujícím emoce, které jsou pro jeho další nákup či povědomí o značce důležité. 

Tento způsob prodeje je považován za nejúčinnější. 

3.3.5 Přímý marketing 

 Přímý marketing neboli také nazývaný direct marketing je „přímé spojení 

s jednotlivými, pečlivě vybranými cílovými zákazníky, které má vyvolat okamžitou odezvu  

a rozvíjet trvalé vztahy se zákazníky“. (Hanzelková, 2009)  

 Mezi komunikační kanály přímého marketingu patří direct mail, telemarketing, 

katalogy, zásilkový prodej a v dnešní době je také velmi významný elektronický obchod  

a komunikace prostřednictvím internetu, emailu a sms. (Frey, 2011)  

 Je důležité, aby společnosti dbaly na etiku přímého marketingu a oslovovaly 

zákazníky v přiměřené míře. V opačném případě by pak mohlo dojít k jejich odlákání. 

3.4 Nové komunikační nástroje 

 Různí autoři uvádí různé formy nových komunikačních nástrojů. V této části 

však budou podrobněji rozebrány ty, které jsou pro současnou marketingovou 

komunikaci firmy důležité a některé dokonce nepostradatelné. 

3.4.1 Elektronický marketing 

 Elektronický marketing zaznamenal v posledních letech obrovský nárůst  

a současně získává stále větší a větší význam v komunikaci firem se zákazníky. Jde  

o šíření reklamy jakýmikoli elektronickými zařízeními, mezi něž patří internetový 

marketing, mobilní marketing, online rádia a televize. 

 Internetový marketing se stal nedílnou součástí marketingové komunikace téměř 

každé společnosti. Bez něj je v dnešní době nemožné kvalitně komunikovat s klienty  

a být na současném trhu úspěšný. Obsahuje několik různých technik, pomocí nichž 

mohou společnosti dosáhnout svých marketingových cílů. Je jimi SEO (optimalizace 

pro vyhledavače), PPC (placené kliknutí), reklama v obsahové síti, bannerová reklama, 

e-mailing, sociální sítě. Zvláště sociální sítě pak zaznamenaly za poslední roky 

obrovský nárůst. Prostřednictvím těchto sociálních sítí mohou firmy kromě bannerové 

reklamy také komunikovat s fanoušky a získávají zároveň zpětnou vazbu. (Janouch, 

2010)  
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Obzvláště pokud má společnost za cílovou skupinu mladé lidi, je třeba klást 

důraz na aktivní komunikaci se zákazníky prostřednictvím elektronických kanálů  

a udržovat s nimi neustálý kontakt. 

3.4.2 Virální marketing 

 V dnešní době se virální marketing stává jedním z vyhledávaných způsobů 

marketingové komunikace. Důvodem je především jeho vysoká efektivita a originalita. 

Vyžaduje však značnou kreativitu a promyšlenou strategii systematického šíření mezi 

lidi. Tím se však stává poměrně finančně náročným nástrojem na svou tvorbu.  Náklady 

na další šíření sdělení jsou potom velmi nízké. 

 Akdeniz (2015) ve své knize přirovnává virální marketing k virusu. Takový 

virus funguje na základě první nákazy, díky které se dále rozšíří mezi ostatní. Záleží na 

jeho síle a adaptibilitě, zda dojde k „nakažení“ ostatních či nikoli. Odtud tedy pochází 

samotný název. Síla virálního marketingu pak roste exponenciálně a jeho fascinujícím 

efektem je jeho pomíjivost. Videa a jinou online marketingovou tvorbu tak může během 

hodiny vidět až milion lidí a během další hodiny zase může téměř zmizet. Důvody proč 

je v dnešní době virální marketing tak běžný a populární jsou následující: 

1. celý web je v dnešní době plný sociálních sítí, kde jsou všechny informace 

snadno dostupné a velmi rychle se šíří; 

2. procházení internetu se stalo neuvěřitelně levným komunikačním nástrojem, 

který nevyžaduje žádné poplatky; 

3. internet se stal nezbytnou součástí života, především pro mladé lidi. (Kostić  

a kol., 2015)  

Právě z těchto důvodů se pro firmy stal virální marketing velmi výhodným 

nástrojem získávání a udržování zákazníků. Další výhodou je pak zasažení cílové 

skupiny a samovolné šíření sdělení mezi uživateli internetu a tedy potenciálními 

zákazníky. Virální marketing je jedním z moderních způsobů komunikace a pro většinu 

firem je tento způsob komunikace přínosný. 

3.4.3 Event marketing 

 V překladu by se dal nazvat event marketing jako zážitkový marketing. Je to 

forma komunikačního sdělení spojované s nějakým prožitkem, které vyvolává 
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v člověku jisté emoční stavy, díky nimž dochází k většímu propojení firmy se 

zákazníky. 

 „Pod pojmem event marketing rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejich 

plánování a organizování v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat 

psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, 

které podpoří image firmy a její produkty.“ (Šindler, 2003)  

 Šindler (2003) dále tvrdí, že event marketing je vnímán jako: 

 jakákoli akce konaná na veřejnosti, 

 spojení marketingového cíle a události, 

 spojení značky s událostí, 

 pořádání akcí, které vytváří a posilují vztah mezi zákazníkem a firmou, 

 prostředek přiblížení firmy, výrobku, služby zákazníkovi. 

Síla event marketingu spočítá v participaci zákazníků na akci. Při vnímání více 

smysly dochází k lepšímu zapamatování značky. 

3.4.4 Product placement 

Hesková  a Štarchoň (2009) říkají, že product placement je nejčastěji spojován  

s oslovením zákazníka pomocí placeného umístění produktu v audiovizuálním 

prostředí. V České republice je regulován zákonem. Jinými slovy product placement je 

umístění konkrétního produktu či značky do televizního vysílání, pořadu, seriálu, živého 

vysílání nebo počítačové hry za účelem jeho zviditelnění. Rozlišit pak můžeme aktivní 

product placement, kdy konkrétní produkt přímo zasahuje do děje nebo pasivní poduct 

placement, kdy produkt slouží  jen jako kulisa. Tento komunikační nástroj působí velice 

nenásilně a má schopnost vrýt produkt divákovi do paměti. Je vhodné ho používat jako 

doplněk k dalším typům komunikačních nástrojů. 

3.4.5 Guerilla marketing 

 Guerilla marketing je nový nekonvenční způsob finančně nenáročné reklamy. 

Často je využíván firmami, které nemají příliš velké finanční prostředky na 

marketingovou komunikaci, ale přitom se chtějí vyrovnat lépe zajištěné konkurenci. 

 Jakubíková (2013) ve své knize uvádí, že hlavním cílem guerilla marketingu je 

zisk firmy a hlavní investicí je potom čas. Dále nazývá Guerilla marketing jako 
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agresivní marketingovou komunikaci, která může být provokativní či dokonce 

kontroverzní. Monzel (2009) uvádí možnosti a rizika, která jsou s Guerilla marketingem 

spojené. Mezi klady řadí velký efekt překvapení, který díky nápadité akci zaujme 

pozornost cílové skupiny. Dále mezi pozitiva zařazuje přítomnost firem v médiích bez 

mediálních nákladů a také možnost vytvoření unikátní image značky, firmy nebo 

produktu. Mezi negativa pak řadí nebezpečí obtěžování nebo poškození veřejnosti či 

nemožnost efektivního opakování úspěšných akcí.  

Reklama pomocí Guerilla marketingu funguje na základě překvapení a rychlého 

stáhnutí se zpět. Není provozována na klasických reklamních místech, ale objevuje se 

neohlášeně a nečekaně. Díky své originalitě je schopna zaujmout velké množství lidí, 

proto je považována za velmi účinnou formu propagace. 

3.4.6 Ambush marketing 

 Ambush znamená v překladu „útok ze zálohy“. Tedy Ambush marketing je 

forma útočné a záměrně parazitující marketingové komunikace, která má za cíl 

zviditelnit se pomocí příživnictví na jiné společnosti.  

V praxi to znamená, že firmy provozující Ambush marketing se snaží vytvořit 

dojem spojení jejich značky s konkrétní událostí, ačkoli jejím oficiálním sponzorem 

nejsou. Snaží se sebrat pozornost médií oficiálním sponzorům a ušetřit tak vysoké 

náklady, které by firmám při oficiálním partnerství vznikaly. Tento způsob marketingu 

těží z úspěšného sportovního sponzorství a přitom firmě nevznikají žádné závazky  

a povinnosti. (Nufer, 2013)  

3.4.7 Word Of Mouth marketing 

Word Of Mouth je jeden z nejsilnějších prostředků šíření marketingového 

sdělení. Je to forma ústního šíření aktuálního názoru na produkt nebo službu mezi 

dvěma a více zákazníky. „Ústní a osobní sdělení, která jsou šířena neformální cestou, 

budí v lidech větší důvěru, než sdělení vysílané klasickými reklamními kanály.“ 

(Hesková a Štarchoň, 2009)  

Na jednu stranu má tento způsob šíření marketingového sdělení velkou výhodu v 

podobě vzbuzování velké důvěry zákazníků, na druhou stranu mohou být šířeny 

negativní zkušenosti, které jsou často šířeny rychleji a většímu počtu lidí než zkušenosti  

pozitivní. (Karlíček, 2013) Rozdělit můžeme tento komunikační nástroj podle toho, zda 
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se jedná o přirozený způsob šíření sdělení nebo umělé šíření sdělení. Přirozené je 

samovolné, které nikdo záměrně nevytvořil za účelem propagace produktu či služby. 

Umělé je pak výsledkem marketingového plánu a je finančně podporováno určitou 

společností. 

Dalším způsobem šíření marketingového sdělení, které je úzce spjaté s pojmem 

Word Of Mouth je Buzz marketing. Patalas (2009) ve své knize uvádí, že „stále více 

soukromých osob se nechává zaměstnávat společnostmi, nabízejících odměny za 

propagaci jejich výrobků mezi svými známými, na pracovišti, ve škole, v zájmovém 

kroužku nebo kdekoli jinde“. Buzz marketing má za úkol vyvolat mezi lidmi rozruch  

a dát lidem téma k diskuzi. Je to poměrně levný způsob, který lze uplatnit především 

tam, kde nefungují tradiční komunikační kanály. 

Existuje mnoho druhů Word Of Mouth technik, se kterými se můžeme běžně 

setkat. Mezi ně řadíme také virální marketing, kterému byla vzhledem k jeho vysoké 

účinnosti a schopnosti ovlivnit velké množství lidí najednou věnována samostatná část. 

Tyto komunikační nástroje vytváří důvěru u lidí a patří tak mezi nejúčinnější 

marketingové techniky. 

3.5 Power Plate  

 Fenoménem poslední doby je přicházet se stále novými a novými způsoby 

cvičení, sportovními vybaveními a zařízeními, které by se staly ve společnosti 

populární. Na trhu se sportovním zbožím se proto před lety objevily technologie 

využívající vibrace. Ačkoli byl Power Plate původně vyvinut pro rehabilitační účely, 

stal se díky viditelným výsledkům a úspoře času oblíbeným cvičebním nástrojem široké 

veřejnosti. Power Plate je stroj, který využívá trojrozměrné vibrace. Vibrace působící na 

tělo aktivují větší počet motorických jednotek než při běžném cvičení. Efektivní trénink 

trvá 25 minut a zapojí se při něm až 95% svalových vláken. Stroje Power Plate 

využívají nejen sportovní zařízení, ale i zdravotní a rehabilitační ústavy, hotely, 

kosmetické salony a další. 

Power Plate je certifikován jako zdravotní prostředek třídy II A s platností pro 

celou Evropskou unii. Power Plate prošlo klinickou zkouškou technických požadavků 

EU a získalo certifikaci CE. (Wellnessnoviny.cz, 2010)  
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3.5.1 Akcelerační trénink 

 Power Plate využívá tzv. Akcelerační trénink
TM

. Umožňuje posilování s nízkým 

rizikem zranění úponů a menším rizikem svalových zranění. Podílí se na zlepšení 

sportovní a funkční výkonnosti, podporuje tělesnou kondici, tvaruje postavu a dokonce 

urychluje schopnost zotavení se po zranění. (Aktin.cz, 2010)  

3.5.2 Historie 

Přestože vibrační technologie se může jevit jako novinka posledních let, první 

zmínky o vibraci pochází již ze starého Řecka, kde se používaly speciální přístroje 

s jednosměrnou vibrací pro zlepšení funkčnosti lidských svalů a výkonu.  

První z vědců, který zkoumal potenciál vibrací byl východoněmecký profesor 

W.Biermann, který studoval skrze cyklickou vibraci rytmickou nervosvalovou 

stimulaci, čímž položil prakticky základ dnešní akcelerační technologii. Později pak 

působení celotělových vibrací použili i kosmonauti. Vibrace mají pozitivní vliv na 

rozvoj svalové síly, flexibilitu, hustotu kostí, cirkulace krve, regeneraci a zotavení. 

Roku 1989, nizozemský olympijský trenér Guus van der Meer, představil tuto 

technologii západní Evropě. Při zkoumání vibrací vynalezl přístroj Power Plate. 

Vylepšoval vlastní funkce a části těchto prvních přístrojů s cílem vynalézt mechanismus 

ukotvený v plošině, který by umocňoval ty nejlepší výsledky. (Powerplatecentrum.cz, 

2010)  

3.5.3 Biomechanika 

Power Plate využívá vibraci, která se nazývá oscilace. Má vlnovitý pohyb  

a periodicky se opakuje. Mechanická vibrace je dnes využívána téměř všude, v 

mobilních telefonech, stavebních strojích, dopravních prostředcích apod. Strachotová a 

Pavlů (2011) uvádí odezvu organismu na účinek vibrací za závislou na délce působení, 

směru a intenzitě. Je ale ovlivněna spoustou dalších faktorů, jako například postavením 

hlavy, fyzickém či psychickém stavu nebo rozložením jednotlivých segmentů těla. Při 

vibračním tréninku jsou touto stimulací vyvolány svalové kontrakce až padesátkrát za 

minutu.  

Vibrace jsou charakterizovány: 

 Amplitudou: maximální výchylka z rovnovážné polohy. U Power Plate 

rozlišujeme Low (nízkou) a High (vysokou). 
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 Frekvencí: počet vibrací za vteřinu, kterou Power Plate osciluje nahoru a dolů, 

vyjádřeno v Hertzích (HZ). Power Plate nabízí frekvence 25 Hz, 30 Hz, 35 Hz, 

40 Hz a 50 Hz. 

Vibrace jsou rozdělovány následovně: 

 Harmonické vibrace: pravidelné oscilace, které jsou stabilní ve svém tvaru  

a rychlosti vyvolávající v člověku příjemné pocity (hudba, houpací křeslo). 

 Neharmonické vibrace: nepravidelné, nestálé vibrace vyvolávající u člověka 

nepříjemné pocity (zemětřesení). (Gamee.cz, 2016)  

Power Plate díky nestabilní plošině využívá tři roviny: 

 frontální rovina – zprava doleva 

 vertikální rovina – nahoru a dolů 

 sagitální rovina – zepředu dozadu 

Tyto roviny jsou přesně takové, jak je uzpůsobeno lidské tělo. Následující obrázek 

znázorňuje podrobný rozklad vibrací a jejich procentuální využití. 

Obrázek 1: Rozklad vibrací  

 

Zdroj: (Powerplatekromeriz.cz, 2012)  
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3.5.4 Modely Power Plate 

V dnešní době se na trhu objevuje několik modelů Power Plate. Jde jednak  

o modely pro domácí účely, které jsou o něco menší a skladnější, a modely určené 

komerčním sportovním zařízením, které jsou objemnější, mají větší rozpětí vibrací  

a předpokládá se u nich častější užívání.  

Osobní modely 

 MY3: Disponuje vibracemi o velikosti 35 Hz a malé a velké amplitudě. Maximální 

zátěž je stanovena na 120 kg. 

 MY5: Oproti předchozímu modelu MY5 má skoro dvakrát větší uživatelskou 

plochu. Uživatelské rozhraní je rozšířeno - disponuje více vibracemi 30-40 HZ a má 

možnost dálkového ovládání pro usnadnění cvičebních poloh. 

 MY7: Tento model obsahuje software, který nabízí přes 250 cvičebních programů, 

přes 1000 jednotlivých cviků a něco přes milion kombinací. Vibračně je opět mezi 

30-40 Hz a uživatelskou zátěží do 136 kg. 

 Personal Power Plate – Tento model je neskladnější z domácích modelů. Nemá 

madla a proto je dobře skladovatelný. Jeho frekvence vibrací je 35 Hz.  

Profesionální modely 

 PRO5HP: Tento model je vyvinut pro profesionální sportovce, kterým umožňuje 

pohyb o 360 stupňů okolo desky. Je možné ho ovládat dálkovým ovládáním, bez 

přerušení cvičení. 

 PRO5: Nejpoužívanější model ve fitness centrech, wellness centrech, sportovních  

a rehabilitačních centrech po celém světě. Stroj využívá vibracemi v rozsahu 25-50 

Hz a má nosnost až 180 kg. 

 PRO6+: Vhodný především pro skupinové lekce. 

 PRO7: Nejprofesionálnější model z řady Power Plate PRO. Disponuje pamětí, díky 

níž je možno uložit mnoha klientům tohoto přístroje jejich oblíbené cviky a celé 

lekce. Je rozšířen o G-Factor
TM

. Ten aplikuje gravitační sílu na tělo tak, že 

produkuje odpor ve výši až pětinásobku hmotnosti.  

 PRO7HC: Tento model byl vyvinut speciálně pro rehabilitační a zdravotní účely. 

(Powerplate.com, 2015) 
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3.5.5 Benefity cvičení na Power Plate 

Výhodou tréninku na Power Plate je především jeho zkrácená doba cvičení. 

Díky té mohou provozovat cvičení i lidé, kteří nemají příliš mnoho volného času. 

Vhodný je též pro profesionální sportovce, kteří hledají nové způsoby, jak lépe  

a efektivněji trénovat a získat výhodu oproti ostatním. Ovšem benefitů je mnohem více. 

Nejčastěji uváděné benefity cvičení jsou: 

 zkrácená doba tréninku se stejnými výsledky 

 zvýšení svalové síly, výbušnosti a odrazových schopností 

 zpevnění postavy 

 redukce tukové tkáně 

 redukce celulitidy 

 zlepšení flexibility a rozsahu pohyblivosti 

 zlepšení rovnováhy a koordinace 

 zvýšení hustoty kostní tkáně 

 zotavení a regenerace 

 zvýšená cirkulace krve, 

 zlepšení nervosvalových funkcí (Powerplatestudio.cz, 2010)  

Jak je patrné z této části kapitoly, Power Plate má spoustu výhod, o kterých 

doposud příliš mnoho lidí neví a se kterými je třeba nové potenciální zákazníky 

seznámit. 
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4. METODOLOGIE 

 V dnešní době se na trhu se službami vyskytuje mnoho sportovních zařízení, 

které si vzájemně konkurují. Aby firma byla schopná vyniknout, musí se zaměřit nejen 

na kvalitu poskytovaných služeb, ale také na to, aby byla mezi lidmi vidět, měla dobré 

jméno a pověst. To, jak je firma vnímána, ovlivňuje komunikace společnosti se 

zákazníky. Aby byla komunikace efektivní, je třeba prostřednictvím výzkumu získávat 

zpětnou vazbu od klientů a na základě toho pak provádět úpravy a zlepšení. Popis 

sledovaného souboru a použité metody sběru a analýzy dat budou popsány 

v následujících částech. 

4.1 Marketingový výzkum 

Sledovaným souborem tohoto výzkumu byly ženy – klientky PPC všech 

věkových kategorií, které na základě svých odpovědí poskytly výpověď o současné 

komunikaci PPC. Tyto odpovědi slouží jednak ke zhodnocení a případnému zlepšení 

současné marketingové komunikace, ale také k  návrhu komunikace nové, která by měla 

za cíl přitáhnout pozornost nových klientů. 

 Marketingový výzkum je charakteristický svou jedinečností, neboli zkoumá 

něco nového, co ještě zkoumáno nebylo. Charakterizuje ho vysoká vypovídající 

schopnost a aktuálnost získaných informací. Každý marketingový výzkum by se měl 

držet několika zásad, měl by být objektivní a systematický. (Kozel a kol., 2011)  

  Moudrý (2008) uvádí, že marketingový výzkum je často časově náročný  

a  vychází ze sociologických výzkumů. Jedná se o poměrně nákladnou činnost, která 

je někdy uskutečňována přes specializované firmy. Dle Přibové (1996) slouží 

marketingový výzkum ke „zjišťování a definování marketingových příležitostí  

a problémů, k tvorbě zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování 

marketingového úsilí a ke zlepšení pochopení marketingu jako procesu“.   

Foret (2012) uvádí, že proces marketingového výzkumu se skládá z pěti po sobě 

jdoucích kroků: 

 definování problému a určení cíle výzkumu, 

 sestavení plánu výzkumu, časového harmonogramu a odhad nákladů, 

 sběr dat a informací, 

 analýza a zpracování dat, 
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 prezentace výsledků, návrhů a doporučení.  

V současné době naplní klienti přibližně z 30 % kapacitu lekcí PPC. 

Marketingový výzkum bude probíhat proto, aby bylo případně toto číslo v budoucnu 

navýšeno. Aby však došlo ke zvýšení současného počtu klientů, je třeba aktivněji a lépe 

komunikovat se současnými klienty a stále a více oslovovat klienty nové.  

4.2 Metody a techniky sběru dat 

 Ve fázi procesu sběru dat a informací je třeba určit, z jakých zdrojů data 

pochází. Rozlišujeme data sekundární a primární. Sekundární data jsou již existující 

informace, které byly v minulosti sesbírány a nyní jsou veřejně dostupné. Tyto data pak 

slouží především jako zdroje teoretických podkladů. Primární data jsou data nová, 

sesbírána aktuálně a přizpůsobena zkoumanému problému. Získáváme je dotazováním, 

pozorováním, experimentem. 

Sběr primárních dat může probíhat pomocí kvalitativního nebo kvantitativního 

výzkumu. Kvalitativní výzkum provádíme ve chvíli, kdy potřebujeme velké množství 

informací od malého vzorku lidí, zatímco výzkum kvantitativní je typický sběrem 

informací od velkého množství respondentů. (Kozel a kol., 2011) 

4.2.1 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je charakteristický tím, že zjišťujeme, jak jednotlivci, 

případně malé skupiny nahlíží, chápou a interpretují danou problematiku. Nový  

a Surynek (2006) uvádí, že kvalitativní výzkum by měl být, pokud jde o jeho zaměření, 

doplňkem výzkumu kvantitativního. Ovšem více se orientuje na pochopení smyslu 

jednajících sociálních subjektů. Mezi metody kvalitativního výzkumu řadíme: 

 hloubkový rozhovor,  

 pozorování,  

 skupinový rozhovor,  

 experiment,  

 projektivní techniky,  

 panelová šetření. (Foret, 2011) 
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Pro tento výzkum byla zvolena kvalitativní metoda sběru dat pomocí hloubkového 

rozhovoru s majitelkou Power Plate Centra v Praze v Jungmannově ulici. 

Hloubkový rozhovor 

 Hloubkový rozhovor je jeden z nejvýznamnějších metod kvalitativního výzkumu, 

pomocí něhož získáváme podrobnější informace od malého počtu respondentů. Tazatel 

vede pomocí určitého schématu rozhovor s respondentem a jeho odpovědi si zaznamenává. 

(Foret, 2011) V tomto případě byl hloubkový rozhovor proveden pouze s jednou osobou. 

Samotný marketingový výzkum, který se skládá z dotazníkového šetření, je 

doplněn o hloubkový rozhovor s majitelkou Power Plate Centra Mgr. Zuzanou 

Vejražkovou. Je proveden formou polostrukturovaného rozhovoru a o jeho výsledky se 

bude opírat samotná analytická část. Majitelka byla také požádána o vyplnění stejného 

dotazníku jako klienti, ve kterém měla za úkol označit odpovědi, které si myslí, že 

označí nejvíce klientů. Její odpovědi ověří, zda dobře zná své klienty či nikoli. 

V následujícím schématu je zobrazen hrubý návrh otázek polostrukturovaného 

rozhovoru. Tyto otázky budou pak při rozhovoru dále rozvedeny. 
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Schéma 1: Návrh polostrukturovaného rozhovoru 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 

4.2.2 Kvantitativní výzkum 

 Kvantitativní výzkum je metoda, která sleduje četnost označení konkrétních 

jevů, přináší informace od velkého vzorku respondentů a provádí se s cílem získat 

dostatečně reprezentativní vzorek. Tato metoda se snaží převést realitu na měřitelné 

znaky, které jsou dále zpracovány a interpretovány pomocí statistických metod. 

Kvantitativní výzkumy využívají metodu dotazování a lze je provádět formou: 

 osobního dotazování, 

 telefonického dotazování, 
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 písemného dotazování, 

 elektronického dotazování. (Machková, 2009) 

Machková (2009) ve své knize uvádí, že cílem kvantitativního výzkumu je „zjistit, 

jak velká část cílové skupiny vykazuje určité konkrétní znaky (má určitý názor, 

vlastnosti, zvyky, majetek, apod.)“. 

Pro tento výzkum byla zvolena kvantitativní metoda sběru dat pomocí písemného 

dotazování. 

Písemné dotazování 

 Jako každá z forem kvantitativního výzkumu má i písemné dotazování své 

výhody a nevýhody. Mezi výhody můžeme zařadit nízké náklady na tvorbu, menší 

organizační náročnost, anonymitu respondentů či nemožnost ovlivnění respondentů 

tazatelem. Nevýhodou je nízká návratnost dotazníků nebo nemožnost bližšího 

vysvětlení odpovědí respondentů.  

 Při tvorbě dotazníku byl kladen důraz na srozumitelnost otázek, jejich schopnost 

zjistit informace týkající se současné marketingové komunikace PPC a informace, které 

by posloužily k vytvoření komunikace nové. 

 Samotný dotazník pak obsahuje průvodní dopis, ve kterém se nachází oslovení 

respondentů, stručné seznámení s výzkumem, představení tazatele, zdůraznění 

anonymity a poděkování za pomoc při výzkumu. Celkem dotazník obsahuje 28 otázek, 

které jsou jak uzavřené, polouzavřené, tak otevřené. Použita je u několika otázek také 

vícestupňová škála. Otázky jsou rozděleny do čtyř kategorií, které jsou patrné 

v následujícím schématu. 
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Schéma 2: Operacionalizace otázek dotazníkového šetření 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 

 

První tři otázky určují preferenci klientů vůči PPC. Tato oblast zahrnuje otázky 

typu proč, jak dlouho a jak často PPC klienti navštěvují. Dalších patnáct otázek zjišťuje 

efektivitu současné marketingové komunikace PPC. Na základě těchto odpovědí bude 

možné vytvořit případné návrhy na zlepšení jednak komunikace se současnými klienty, 

ale také komunikace směrem k potenciálním novým klientům. Následujících pět otázek 

zjišťuje všeobecný vliv marketingových komunikačních nástrojů, které budou sloužit 

jako malý návod při tvorbě nové komunikace. Posledních pět otázek jsou otázky socio-

demografické, které slouží k segmentaci respondentů. 

 Než dojde k samotnému požádání respondentů o vyplnění dotazníku, je třeba 

ověřit srozumitelnost a správnost položených otázek na malém počtu respondentů. 

Tento test, zda jsou otázky vhodně formulovány, se nazývá pilotáž. „Pilotáž provádíme 

na malé skupině vybrané z cílové skupiny (souboru) lidí, kteří budou poskytovat později 

primární informace pro potřeby vyřešení problému zadavatele výzkumu.“ (Kozel a kol., 

2011)   
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V rámci pilotáže byl dotazník předložen 10 respondentům, kteří měli poskytnout 

rady a připomínky ke konstrukci otázek a odpovědí. Zda jsou otázky správné  

a srozumitelné, zda u uzavřených otázek nechybí možnost odpovědí a zda jsou správně 

formulovány. Na základě jejich podnětů byly otázky upraveny. Především došlo 

k přeformulování některých otázek. Ukázalo se, že ne všechny klientky čtou průvodní 

dopis, a tak byla zkratka PPC raději vysvětlena ještě v první otázce. Dále pak vzhledem 

k tomu, že některé klientky navštěvují PPC pouze v doprovodu svých známých či 

kamarádů a nové informace se dovídají jen od svých blízkých, byla přidána tato 

možnost u otázky číslo 10. Po těchto úpravách pak došlo k samotnému výzkumu. 

4.3 Sběr dat 

 Samotný sběr dat probíhal v průběhu jednoho měsíce. Klientky byly u recepce 

požádány o vyplnění dotazníku a dále pak vhazovaly vyplněný dotazník do uzavřeného 

boxu. Tato varianta byla zvolena z důvodu dodržení naprosté anonymity. Celkově má 

PPC ve své databázi 1 400 klientek, přičemž zhruba 270 je aktivních. Dotazník pak 

odevzdalo celkem 173 klientek, přičemž 16 z nich bylo vyplněných méně než z půlky,  

a proto byly z výzkumu vyřazeny. Zbylých 157 bylo započítáno do výzkumu.  

Dalším výzkumným a informativním článkem byla majitelka a manažerka PPC, 

která byla požádána o hloubkový rozhovor, a také o vyplnění téhož dotazníku jako 

klientky, což mělo za cíl ukázat její informovanost o klientkách. 

4.4 Analýza dat 

Na základě doporučení probíhala analýza dat prostřednictvím statistického 

programu SPSS. Otázky byly vyhodnocovány jak jednotlivě, tak některé také pomocí 

kontingenční tabulky, která porovnává souvislosti mezi různou kombinací otázek. Tato 

data pak byla zobrazena pomocí tabulek a v některých případech i pomocí grafů. Jejich 

výsledky byly také interpretovány slovně. 

Data a informace, která nám poskytla prostřednictví hloubkového 

polostrukturovaného rozhovoru majitelka PPC, byla zpracována zvlášť a budou dále 

použita v kapitole, která se zabývá analýzou současné marketingové komunikace PPC. 

Vyplněný dotazník pak slouží, jak již bylo zmíněno, pro porovnání reálných výsledků 

s představami majitelky v kapitole zabývající se výsledky analytického výzkumu. 
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4.4.1 Kontingenční tabulka 

Kontingenční tabulka se používá k přehlednému zobrazení vzájemných vztahů 

dvou a někdy i více statistických znaků. Zobrazuje prvotní data v komprimované 

podobně a vypočítává z nich statistické hodnoty.  

 Datová základna kontingenční tabulky má splňovat následující podmínky: 

 Seznam by neměl obsahovat prázdné řádky. 

 Seznam musí obsahovat nadpis ve formátu textu. 

 Sloupce musí obsahovat jednotná data. 

 Seznam nesmí být vedle jiného seznamu. (Schels, 2009)  

Kontingenční tabulka je tabulka se souhrnnými údaji za určitou databázi. 

Změnami v databázi se kontingenční tabulka stále aktualizuje.  

Kontingenční tabulka byla v této práci vytvořena u kombinace několika 

individuálně zvolených otázek a její výsledky pak byly interpretovány v kapitole 

zabývající se výsledky analytického výzkumu. 
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5. ANALÝZA POWER PLATE CENTRA 

 V této kapitole se nachází jak obecné informace týkající se Power Plate Centra, 

tak i konkrétní informace a data týkající se současné marketingové komunikace, které 

nám prostřednictvím hloubkového rozhovoru poskytla majitelka Power Plate Centra 

Mgr. Zuzana Vejražková. Tato kapitola se z velké části opírá o mou bakalářskou práci. 

5.1 Charakteristika Power Plate Centra pro ženy 

 Power Plate Centrum pro ženy se sídlem v Jungmannově ulici v Praze bylo 

otevřeno v polovině roku 2009. Od roku 2014, kdy se v databázi nacházelo něco přes  

1 200 registrovaných klientek, vzrostl tento počet na 1 400, z nichž je přibližně 270 

aktivních. I přes přírůstek nových klientek se počet těch aktivních  za poslední roky 

téměř nezměnil. 

5.1.1 Vybavení 

 PPC pro ženy sídlí v centru Prahy 1 a poskytuje služby pro ženy v oblasti 

fitness. Hlavní poskytovanou službou jsou lekce na Power Plate, doplňkovými službami 

pak crossový trenažér a lymfatické masáže. V PPC se nachází celkem tři stroje Power 

Plate a jeden crossový trenažér. Prostor PPC se skládá z úvodní recepční místnosti, 

cvičebního sálu, prostoru šaten se sprchami a sociálním zařízením, technické místnosti  

a z místnosti pro lymfatické masáže. Šatny jsou vybaveny celkem osmi skříňkami, třemi 

sprchami a dvěma toaletami, do tohoto prostoru je zařazen i kout s crossovým 

trenažérem, který je vybaven o přenosný DVD přehrávač. Ve cvičebním sále jsou, již 

zmíněné, tři stroje Power Plate, cvičební pomůcky, sloužící jako doplněk ke cvičení na 

Power Plate a klimatizace. Celý prostor je laděn do barev odstínů fialové, růžové a bílé, 

což jsou i barvy všech vizuálů a log PPC.  

PPC disponuje on-line rezervačním systémem a webovými stránkami 

(www.power-plate-centrum.cz), kde se nachází veškeré potřebné informace o všech 

poskytovaných službách v PPC. Rezervační systém je k dispozici klientům, kteří mají 

předplacený kredit a umožňuje jim objednat se na lekci až tři týdny dopředu. Klienti, 

kteří kredit přeplacen nemají, se mohou objednávat na lekce osobně na recepci PPC, po 

telefonu či e-mailem. (Ctiborová, 2014) 
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5.1.2 Cenová politika, dostupnost a viditelnost 

Cenová politika  

PPC spadá mezi jinými fitness zařízeními do vyšší cenové kategorie, avšak 

v porovnání s přímou konkurencí se ceny liší jen zřídka. Ceník PPC se od začátku jeho 

fungování nezměnil. 

Tabulka 2: Ceník PPC 

Špička (PO - PÁ: 7:30 - 9:00, 14:00 - 20:00): 

Služba Cena 1 lekce 

Jednorázový vstup 290 Kč   

3 lekce 840 Kč 280 Kč 

10 lekcí 2 700 Kč 270 Kč 

20 lekcí 5 000 Kč 250 Kč 

  

Mimo špičku (PO - PÁ: 9:00 - 14:00 + víkend): 

Jednorázový vstup 240 Kč   

10 lekcí 2 200 Kč 220 Kč 

Úvodní lekce pro nové klienty. Po, St, Pá od 16:00 190 Kč   

  

Cardio zóna 

Crossový trenažér 30 min (cvičení na Power Plate) 50 Kč   

Crossový trenažér 60 min (cvičení na Power Plate) 80 Kč   

Crossový trenažér 60 min (bez na Power Plate) 100 Kč   

  

Přístrojová lymfodrenáž (60 minut) 

1 masáž 220 Kč   

10 masáží 2 000 Kč 200 Kč 

  

Ostatní 

Jednorázové legíny 25 Kč   

Zdroj: (Powerplatecentrum.cz, 2010) 
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Dostupnost 

PPC se nachází v centru města na Praze 1, mezi Národní třídou a Václavským 

náměstí. Zhruba tři minuty od PPC je dostupné metro trasy B, tramvajové linky č. 3, 6, 

9, 14, 18, 21, 22 a 24 a zhruba šest minut metro trasy A. Parkování je v blízkosti PPC 

poněkud náročnější. Nachází se zde modrá zóna pro Prahu 1 a zároveň parkovací 

placená místa, která jsou ale díky Magistrátu hlavního města Prahy vždy plně obsazena.  

Viditelnost 

Jak ukázal marketingový výzkum bakalářské práce, jednou ze slabších stránek 

PPC je jeho viditelnost. Centrum sídlí v Jungmannově ulici 32 na Praze 1 v přízemí 

domu, kde není do zařízení přímý vstup z ulice. Vchod se nalézá až uvnitř domu. Přímo 

z ulice je na budově umístěna nevýrazná reklamní světelná tabule a na dveřích domu je 

PVC banner. Z druhé strany domu je PPC situováno do Františkánské zahrady, kde je 

na oknech též PVC banner. 

5.1.3 Personál a otevírací doba 

V současné době má PPC šest lektorů a jednu recepční. Jako jednu z hlavních 

předností označily klientky v bakalářském průzkumu právě kvalitu poskytovaných 

služeb a tedy kvalitu lektorů. Všichni lektoři jsou profesionálně vyškolení na Power 

Plate a jsou vedením pečlivě vybíráni do týmu. 

Klientkám je v PPC nabídnuto  bezplatné hlídání dětí. Ovšem pouze v některých 

dnech a hodinách. Klientka maminka si tak může jít zacvičit a recepční se v té době  

o dítě postará. Některé klientky využívají tuto službu pravidelně. Co se týče otevírací 

doby je vcelku standartní. Nejvíce však klientky navštěvují lekce brzy ráno, ještě před 

prací a pak k večeru mezi 17. a 20. hodinou. 
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Tabulka 3: Otevírací doba  

Otevírací doba 

PO 7:30 – 20:00 

ÚT 7:30 – 20:00 

ST 7:30 – 20:00 

ČT 7:30 – 20:00 

PÁ 7:30 – 20:00 

SO 9:00 – 13:00 

NE zavřeno 

Zdroj: (Powerplatecentrum.cz, 2010) 

 

5.2 Analýza současné marketingové komunikace PPC 

K analýze současné marketingové komunikace PPC nám posloužil hloubkový 

rozhovor s majitelkou Mgr. Zuzanou Vejražkovou. Ta nám poskytla informace týkající 

se současných komunikačních kanálů, partnerů a rozpočtu, který PPC mělo na 

marketingovou komunikaci na minulý rok. 

Power Plate Centrum v současné době využívá ke své propagaci webové stránky, 

které jsou jednoduché a funkční. Webové stránky jsou rozdělené do osmi záložek, které 

se věnují jednotlivým informacím o Power Plate Centru. První záložkou jsou úvodní 

informace, které nového uživatele navigují na stránkách. Druhá záložka se věnuje 

obecně Power Plate a jeho přínosu v běžném životě. Naopak třetí záložka poskytuje 

uživatelům informace o doplňkové službě, lymfatické masáže, které jsou propagovány 

pouze touto webovou cestou nebo osobní informací od pracovníků. Čtvrtou záložkou je 

fotogalerie PPC. Dále pak ceník, novinky, ve kterých nalezneme plánované akce 

například na permanentní vstupy. Předposlední záložkou jsou rozvrhy lektorů  

a rozdělení lekcí, které umožňují klientům vybrat si lekci a lektora. Kontakty, poslední 

záložka webových stránek, se věnuje důležitým  informacím o Power Plate Centru, jako 

je například adresa nebo kontaktní telefon. Negativním prvkem webových stránek je ale 

absence některých aktualizací. Například po kliknutí na odkaz „Naši lektoři“ se již 

několik let zobrazuje, že se na stránkách pracuje. Dále v odkazu „Novinky“ se poslední 

informace objevují z roku 2014.  
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Naopak aktivně využívá PPC pro svou propagaci sociální síť Facebook. 

Facebooková skupina PPC zahrnuje v současné době zhruba 650 uživatelů a tento počet 

stále roste. PPC se snaží hovořit skrze tuto Facebookovou stránku nejen ke svým, ale  

i k potenciálním novým klientkám zhruba 1 - 2 krát týdně. Přičemž nejvíce zde 

propaguje svůj aktuální týdenní rozvrh lektorů nebo plánované akce v PPC. V minulém 

roce využilo 4 - 6 krát do roka i reklamu na této sociální síti, která centru přinesla nové 

fanoušky a tedy pravděpodobně i nové klienty. 

V minulosti využilo PPC i další marketingový nástroj, reklamu ve sdělovacích 

prostředcích, konkrétně v rádiu. Reklama byla uváděna v roce 2013 po dobu 14 dní na 

Expres rádiu v předem určených zajímavých časech. Tato vysílací stanice byla zvolena 

z důvodu podobné cílové skupiny – klientky ve věku 25 – 50 let s průměrným až 

vyšším příjmem. Avšak tato reklama nebyla shledána jako přínosná a další spolupráce 

již neproběhla.   

Dalším aktivním marketingovým nástrojem je spolupráce se slevovým portálem 

slevomat.cz, který patří mezi nejsledovanější a nevyužívanější portál v České republice. 

Tato spolupráce proběhla již potřetí, avšak PPC přináší spíše chvilkové klientky. Tyto 

klientky naplní PPC převážně z 80%, ale pouze po dobu platnosti zakoupených 

voucherů. Jak sama majitelka uvádí, jen pár klientek se udrží i do budoucna.  

Aktivním propagačním nástrojem jsou také barterové spolupráce. Tou 

nejvýznamnější a již dlouhodobou spoluprací je podpora tváře PPC, kterou je Kamila 

Nývltová. Tento barter probíhá na základě poskytnutého členství zdarma a na straně 

druhé na vystoupeních a akcích Kamily Nývltové je PPC uváděno jako její partner. 

Často zde i PPC věnuje do tomboly poukázky na lekce. Další barterovým partnerem se 

stal webový portál prozeny.cz, který je svým zaměřením ideálním partnerem centra. 

Spolupráce je nastavena na týdenní soutěži na stránkách a umístění webového banneru 

PPC na stránce úvodní. Na základě této inzerce jsou poskytnuté vstupy manažerům 

webového portálu v hodnotě deseti tisíc.  

Dalším marketingovým nástrojem PPC v roce 2015 byla propagace PPC na akci 

Ladies Movie Night, která se koná pravidelně a sdružuje aktivně na jednom místě až 

480 žen. PPC zde bylo přítomno se strojem Power Plate. Návštěvníkům byl 

představován samotný stroj v krátkých cvičebních lekcích. Každá účastnice této akce 

pak dostala poukázku na cvičení 1+1 zdarma (tento typ poukazu byl vybrán na základě 
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oblíbenosti cvičení ve dvou, nejčastěji s kamarádkou). Dále v roce 2015 se PPC 

prezentovalo i na plese města Zeleneč, kde žijí rodiny s vyšším příjmem a dojíždějí do 

Prahy každý den. Byl zde předpoklad získání těchto nových klientů. PPC věnovalo na 

tento ples do tomboly několik permanentních vstupů. 

V minulosti PPC podporovalo i nadějný beach volejbalový tým Řeháčková-

Kvapilová (v žebříčku třetí nejlepší tým v roce 2013), kdy se staralo zdarma o jejich 

fyzickou přípravu. Jako protihodnota bylo PPC prezentováno na oblečení tohoto týmu. 

 Co se týče přesné sumy, která byla minulý rok využita na marketingovou 

komunikaci, majitelka tuto informaci neposkytla, řádově to však bylo pouze několik 

tisíc korun.  
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6. VÝSLEDKY ANALYTICKÉHO VÝZKUMU 

 Tato část práce se zabývá vyhodnocením výzkumu, který probíhal pomocí 

kvantitativní metody dotazníkového šetření. Výsledky byly zpracovány ve statistickém 

programu SPSS a budou zde prezentovány pomocí tabulek a u některých otázek, pro 

větší přehlednost, také pomocí grafů. Tyto výsledky slouží jako podklad pro zpracování 

návrhů a doporučení na zlepšení současné marketingové komunikace a jako případný 

návrh komunikace nové. Všechny výsledky jsou uvedeny také v procentech, které jsou 

vždy ve slovním hodnocení zaokrouhleny. V tabulkách, jsou také zmíněna kumulativní 

procenta, která některým odpovědím dávají větší přehlednost. U vybraných otázek je 

navíc provedeno vyhodnocení a porovnání výsledků pomocí kontingenční tabulky. 

 

Otázka č. 1 „Jak dlouho navštěvujete Power Plate Centrum?“ 

 Jak dlouho PPC klientky navštěvují a tedy znají, zjišťovala otázka číslo jedna. 

Tabulka ukazuje, že PPC navštěvují nejvíce klientky dlouhodobější, tedy ty, které 

navštěvují centrum v období jednoho až dvou let. Dá se očekávat, že těchto 66 klientek 

prostředí centra dobře zná a jsou tedy ideálními kandidátkami pro výzkum. Sama 

majitelka si je vědoma, dle toho jak vyplnila dotazník, že PPC má především klientky, 

které získalo v letech minulých. Přírůstek za poslední roky se stále zmenšuje, a proto je 

třeba zacílit marketingovou komunikaci na klientky nové.  

 

Tabulka 4: Jak dlouho navštěvujete PPC? 

 

Jak dlouho navštěvujete PPC? 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 0 – 3 měsíce 14 8,9% 8,9% 

3 – 6 měsíců 23 14,6% 23,6% 

6 měsíců – 1 rok 35 22,3% 45,9% 

1 – 2 roky 66 42,0% 87,9% 

Déle než 2 roky 19 12,1% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  
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Otázka č. 2 „Jak často navštěvujete PPC?“ 

Z následující tabulky je patrné, že PPC navštěvuje 76% z aktivních klientek v 

zásadě pravidelně a to minimálně jedenkrát týdně. Tyto klientky budou pak vyžadovat 

aktivnější komunikaci ze strany PPC. Častěji budou sledovat aktuálnost rozvrhů a 

budou tedy v kontaktu s centrem více a intenzivněji, než klientky, které navštěvují PPC 

nárazově. V tomto případě je majitelka přesvědčena, že klientky navštěvují PPC 

nejčastěji 2x týdně. Vzhledem k tomu, že je majitelka zároveň v pozici trenérky, dá se 

její znalost klientek v tomto směru očekávat. 

 

Tabulka 5: Jak často navštěvujete PPC? 

 

 

Jak často navštěvujete PPC? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Vícekrát týdně 16 10,2% 10,2% 

2x týdně 50 31,8% 42,0% 

1x týdně 54 34,4% 76,4% 

Méně než 1x týdně 8 5,1% 81,5% 

Nárazově 29 18,5% 100,0% 

 Celkem 157 100,0%  

 

Otázka č. 3 „Proč jste si vybrala konkrétně PPC?“ 

Otázka číslo tři byla zaměřena na důvod výběru konkrétně PPC, přičemž 

respondentky mohly označit i více odpovědí. Z celkového počtu 248 označených 

odpovědí, byla nejčastěji zmiňována kvalita poskytovaných služeb jako důvod 

navštěvování PPC, dále pak dostupnost a prostředí. Tato odpověď se shoduje  

i s očekáváním majitelky PPC. Cena hraje důležitou roli při výběru sportovního zařízení 

u většiny klientek. Tuto odpověď však označily pouze dvě klientky, a to ty, které patří 

dle tohoto dotazníku do té nejvyšší příjmové kategorie.  
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Tabulka 6: Proč jste si vybrala konkrétně PPC? 

 

 

Proč jste si vybrala konkrétně PPC? 

 

 Četnost Procenta   Procenta případů 

 Dostupnost 83 33,5% 52,9% 

Cena 2 0,8% 1,3% 

Kvalita poskytovaných služeb 108 43,5% 68,8% 

Prostředí 51 20,6% 32,5% 

Jiné 4 1,6% 2,5% 

       Celkem 248 100,0% 158,0% 

 

 

Otázka č. 4 „Jak jste se o PPC dověděla?“ 

Z výsledků otázky číslo čtyři se dovídáme, že přes 50% klientek se o PPC 

dovědělo prostřednictvím svého známého nebo kamaráda. Tento nový komunikační 

nástroj se označuje v dnešní době Word Of Mouth a je důležité, dát si pozor na to, aby 

klientky neměly důvod šíření negativních zkušeností. Ty, jak již bylo zmíněno 

v teoretické části, se mnohdy šíří rychleji než zkušenosti pozitivní. Druhá největší 

skupina, 27% dotázaných, se dověděla o centru z jeho webových stránek. Tři klientky, 

které označily, že se dověděly o PPC jiným způsobem, uvedly rádio. Z těchto výsledků 

je patrné, že dosavadní zásah marketinkových nástrojů je minimální a potenciál 

k získání nových klientek je zde obrovský. Naopak majitelka si myslí, že největší počet 

zákazníků přišlo na základě získání informací z webových stránek. 
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Tabulka 7: Jak jste se o PPC dověděla? 

 

Jak jste se o PPC dověděla? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Z tiskových médií 6 3,8% 3,8% 

Z webových stránek PPC 43 27,4% 31,2% 

Ze sociální sítě Facebook 15 9,6% 40,8% 

Z reklamy na internetu 1 0,6% 41,4% 

Od známého či kamaráda 79 50,3% 91,7% 

Všimla jsem si, když jsem šla okolo 10 6,4% 98,1% 

Jinak 3 1,9% 100,0% 

 Celkem 157 100,0%  

 

 

Otázka č. 5 „Z jaké části Prahy či ČR nejčastěji do PPC cestujete?“ 

Nejvíce klientek, které navštěvují PPC, bydlí nebo dochází z Prahy 1. Avšak tato 

skupina není nijak převažující, dalšími nejčastěji uváděnými částmi jsou Praha 2  

a Praha 4. PPC je pro tyto klientky velmi dobře dostupné. Dostupnost také většina 

z nich uvedla jako důvod výběru právě tohoto sportovního zařízení. Hodnota těchto 

odpovědí je poměrně vysoká, neboť z ní můžeme získat informaci pro potenciální 

umístění reklam a billboardů. Jak je na níže uvedené mapě vidět, většina klientek 

dochází ze širšího centra Prahy. Nemělo by tedy v tomto případě smysl umisťovat 

reklamy na dálnice nebo jiné mimopražské komunikace, ani do rádií, které nejsou 

vysílány v Praze. Komunikace by měla být zacílena pouze právě v centru Prahy, kde 

bude mít pravděpodobně také největší účinek. 
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Tabulka 8: Z jaké části Prahy či ČR nejčastěji do PPC cestujete? 

 

Z jaké části Prahy či ČR nejčastěji cestujete? 

 

 Četnost Procenta 

 Praha 1 27 17,2% 

Praha 2 24 15,3% 

Praha 3 8 5,1% 

Praha 4 20 12,7% 

Praha 5 10 6,4% 

Praha 6 9 5,7% 

Praha 7 12 7,6% 

Praha 8 10 6,4% 

Praha 9 7 4,5% 

Praha 10 22 14,0% 

Praha 11 2 1,3% 

Praha 12 1 0,6% 

Čakovice 1 0,6% 

Kralupy nad Vltavou 1 0,6% 

Říčany u Prahy 1 0,6% 

Všestary 1 0,6% 

 Nevyplněno 1 0,6% 

Celkem 157 100,0% 
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Obrázek 2: Četnost bydliště klientů PPC 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 

 

Otázka č. 6 „Jak dlouho Vám obvykle trvá cesta do PPC?“ 

Otázka, jak dlouho klientkám trvá cesta do PPC, byla pouze orientační. Její 

odpovědi pak sloužily pouze jako informace, zda klientky necestují z daleka a zda má či 

nemá smysl zaměřit se na reklamní billboardy a bannery, které jsou podél hlavních 

příjezdových silnic do Prahy. Odpovědi se pohybovaly mezi 5-ti a 60-ti minutami, 

přičemž největší četnost byla 20 minut. Z těchto odpovědí a také z odpovědí, kde 

klientky bydlí lze usoudit, že reklamní poutače mají smysl především v centru Prahy. 

Odtud také pochází největší množství klientek. 

Otázka č. 7 „Do jaké míry Vás propagační materiály PPC oslovily?“ 

 Tato otázka hraje při zjišťování efektivity současné marketingové komunikace 

významnou roli. Jednak nám ukazuje, jak klientky současnou propagaci vnímají, ale 

také nám ukazuje, jaké procento klientek jednotlivé formy propagace vůbec 

nezaregistrovalo. Respondentky zde hodnotili propagaci PPC na škále od jedné do pěti, 

přičemž jedna znamená, že daný způsob reklamy je nejvíce oslovil a pět nejméně. 
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Pokud se s danou formou propagace nesetkaly, měly možnost zaškrtnout písmenko N, 

které bylo u této otázky na konci hodnotící škály. Z výsledků je patrné, že velké 

procento respondentek, které se s reklamou setkalo, hodnotí jednotlivé kanály většinou 

známkou tři. Znamená to tedy, že reklamu zaregistrovaly, nijak je však ani neoslovila 

ani neurazila. 

 V bodu prvním, do jaké míry klientky oslovila reklama na sociální sítí 

Facebook, se vyjádřilo více jak 64% respondentek známkami tři, dva a jedna. Reklama 

na sociálních sítích na ně tedy zapůsobila kladně. Pouze necelých 16% označilo, že se 

s touto formou reklamy nesetkalo. PPC by tedy mělo pravidelně nejen fungovat na 

svých facebookových fanouškovských stránkách, ale také by mělo do této formy 

propagace pravidelně investovat a tuto reklamu stále oživovat. 

 Další formou komunikace, která byla uskutečňována na internetu a to především 

na webovém serveru prozeny.cz, je reklama na internetu. Tu označilo 61%, že se s ní 

vůbec nesetkalo. Dá se však předpokládat, že reálně procento lidí, které se s touto 

formou reklamy nesetkalo, je daleko více. Pravděpodobně tedy 39% respondentek, které 

tuto otázku ohodnotily známkou, zahrnulo do reklamy na internetu také webové stránky 

PPC. Další nejčastěji označovanou známkou je známka tři. Tedy z těch klientek, které 

se s reklamou na internetu setkaly, uvedlo 24% respondentek, že tato forma reklamy je 

oslovila jen částečně. Můžeme zde shledávat velké mezery, které má PPC ve své 

propagaci na internetu. Přitom právě reklamu na internetu a na sociálních sítích hodnotí 

velké procento respondentek jako účinnou a PPC by tento kanál nemělo podceňovat. 

 Soutěž u partnera PPC je obecně oblíbenou formou propagace. Na takovýchto 

akcích je možné oslovit jednak klienty současné, ale také klienty nové. Většinou na 

takovýchto akcích mají možnost klienti něco vyhrát, zdarma se zúčastnit či dostat 

slevové kupóny. Je však nutné, aby se informace o takovýchto akcích dostala mezi 

velké procento lidí. V tomto případě se 66% klientek s akcí u partnera nesetkalo, a tak 

by bylo vhodné další události více propagovat. 

 Propagace pomocí venkovní reklamy probíhá pouze před samotným PPC. Žádné 

další billboardy a bannery v Praze není možné najít. Jak již bylo zjištěno výzkumem 

v bakalářské práci, právě viditelnost a označení PPC u vstupu je velkým handicapem. 

Přitom tato forma propagace je nepříliš nákladná a má velký potenciál k oslovení 

nových klientek, které se pohybují v blízkosti centra. Po negativních výsledcích 
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z bakalářské práce se v tomto směru téměř nic nezměnilo, pouze přibyl jeden plakát, 

který PPC vyvěsilo na dveře. Větší viditelnosti však tímto způsobem nedosáhlo. Proto 

také pravděpodobně velké procento respondentek hodnotí tuto formu propagace jako 

nedostatečnou. 

 Podobně hodnotí klientky také propagaci formou letáků. Letáky se nachází na 

recepčním pultu, a tak tímto způsobem není možné oslovit klientky nové, ale pouze 

informovat klientky stávající. Výsledky, které vyplývají z tohoto výzkumu, ukazují, že 

nejen letáky PPC, ale letáková forma propagace obecně nepůsobí na klientky příliš 

dobře. Proto se při tvorbě další komunikace není potřeba této formě věnovat. 

 Ačkoli reklama v televizi na Power Plate Centrum vůbec neproběhla, byla tato 

otázka záměrně položena v dotazníku, jako takový malý chyták. Pět respondentek 

označilo, že je reklama vůbec neoslovila, zbylých 152 však označilo správně, že se 

s reklamou v televizi nesetkaly. 

 Co se týče reklamy v rádiu, tak lidé, kteří se s ní setkali, ji hodnotí poměrně 

kladně. Známky jedna a dva ji označilo 24% respondentek, většina však (57,3%) 

označila, že se s reklamou nesetkala. Tato forma propagace by mohla být poměrně 

účinná, je však ale třeba mít na ní dostatečné množství finančních prostředků. 

 S reklamou emailem se pravděpodobně setkávají všechny klientky. Každá 

z nich, která se přihlašuje přes elektronický rozvrh, tak musí mít zadaný email, na které 

jí také chodí veškeré propagační materiály PPC. Některé klientky pak tyto emaily 

ignorují, a proto tedy 26% z nich označilo, že se s touto formou propagace nesetkalo. 

Dalších 63% pak hodnotí informace zasílané emailem poměrně pozitivně a to 

známkami jedna, dva a tři. Tento způsob komunikace s klientkami je vhodné stále 

udržovat. Jednak jsou tak klientky informovány o slevových a jiných akcích, ale také 

tím PPC udržuje neustálý kontakt a povědomí o svém působení. 
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Tabulka 9: Do jaké míry Vás propagační materiály PPC oslovily? 

 

Otázka č. 8 „Víte, které ze známých osobností jsou tváří PPC? Pokud ano, které?“ 

Více než 80% respondentek označilo nevědomost o tváři PPC. Z necelých  

20-ti% respondentek, které odpověděly kladně, označily dvě klientky chybnou 

osobnost. Oficiální tváří je Kamila Nývltová, které je za její propagaci poskytnuto 

cvičení zdarma. I zde je potenciál pro větší propagaci přes tento komunikační kanál  

a možnosti tak oslovení nových klientek. Majitelka centra si je vědoma absence 

povědomí o partnerství s Kamilou Nývltovou. 

 

Tabulka 10: Víte, které ze známých osobností jsou tváří PPC? 

 

Víte, které ze známých osobností jsou tváří PPC? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Ne 126 80,3% 80,3% 

Ano 31 19,7% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  

 

  

 

Do jaké míry Vás propagační materiály PPC oslovily? 

 

 

Reklama 

na sociální 

síti 

Reklama 

na 

internetu 

Soutěž u 

partnera 

PPC 

Venkovní 

reklama 
Letáky 

Reklama 

v televizi 

Reklama 

v rádiu 

Reklama 

emailem 

 Nesetkala 

jsem se s tím 

15,9% 61,1% 65,6% 36,9% 39,5% 96,8% 57,3% 25,9% 

1 16,6% 3,8% 7,8% 1,3% 7,6% 0% 6,4% 26,4% 

2 25,5% 8,3% 10,9% 8,9% 4,5% 0% 17,8% 25,9% 

3 22,3% 24,2% 8,7% 20,4% 17,2% 0% 12,7% 10,4% 

4 15,3% 2,5% 7,0% 16,6% 17,8% 1,3% 5,7% 8,9% 

5 4,5% 0% 0% 15,9% 13,4% 1,9% 0% 2,5% 

Celkem 
100,0% 100,0% 100,0% 

               
100,0% 

       
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



53 

 

Otázka č. 9 „Setkala jste se s propagací PPC na nějakých akcích? Pokud ano, kde?“ 

Další otázka, týkající se již používaných marketingových nástrojů, byla 

směřována na propagaci PPC na akcích všeobecně. Akcí proběhlo několik, ovšem za 

poslední roky byla nejvýznamnější propagace PPC na tzv. Ladies Movie Night. 

Necelých 90% respondentek tuto formu propagace ani nezaregistrovalo. Ostatní se akce 

zúčastnily a v dotazníku ji také uvedly. Ty, co měly možnost se s touto formou 

propagace setkat ji v následujících otázkách označily, jako formu propagace, která je 

velmi oslovila. 

Tabulka 11: Setkala jste se s propagací PPC na nějakých akcích? 

 

Setkala jste se s propagací PPC na nějakých akcích? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Ne 141 89,8% 89,8% 

Ano 16 10,2% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  

 

V následující kontingenční tabulce můžeme vidět, že klientky, které se setkaly se 

soutěží u partnera PPC, konkrétně tedy to byla v minulých letech Ladies Movie Night, 

hodnotí tuto akci velmi kladně. Z toho vyplývá, že takovýchto akcí by se měla PPC 

účastnit více, protože nejen že posilují vztah se současnými klientkami, ale také vznikají 

velké příležitosti k oslovování klientek nových. 
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Tabulka 12: Četnost setkání se soutěží PPC x Hodnocení soutěže u partnera PPC 

 

 

Setkání se soutěží 

PPC 

 

 Ne Ano 

 

Hodnocení 

soutěže u 

partnera PPC 

Nesetkala jsem se 

s tím 94 0 

1 7 9 

2 15 5 

3 14 2 

4 9 0 

 
5 2 0 

 

Otázka č. 10 „Když se chcete dovědět něco nového o PPC (rozvrh apod.), kde 

informace získáváte?“ 

Níže uvedená tabulka ukazuje rozmanitost při získávání nových informací. 

V této otázce bylo možné označit více odpovědí. Nejvíce procent, a to necelých 70% 

z celkových 157 respondentek označilo, že nové informace získají na sociální síti 

Facebook. Tento trend sociálních sítí se stále rozrůstá a jeho působení na okolí téměř 

nelze zastavit. Je tedy žádoucí, aby společnosti tuto formu komunikace s klienty 

nepodceňovaly. Dalším zdrojem získávání informací je rovněž internetový zdroj a to 

konkrétně skrze webové stránky PPC. Majitelka rovněž označila za nejvyužívanější 

zdroj získávání informací facebookové stránky PPC a webové stránky. Dále pak 

poměrně srovnatelné množství lidí označilo získávání informací osobně v PPC nebo od 

svého známého či kamaráda. Je tedy jasné, že cvičení ve dvou je dnes populární a dají 

se na základě tohoto faktu stavět různé výhody a motivace pro klienty. Čtyři 

respondentky uvedly, že informace získávají jinde, přičemž zmínily formu sms zpráv. 

Ve výjimečných případech majitelka komunikuje se svými klientkami i touto cestou.  
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Tabulka 13: Když se chcete dovědět něco nového o PPC (rozvrh apod.), kde 

informace získáváte? 

 

Když se chcete dovědět něco nového o PPC, kde informace 
získáváte? 

 

 Četnost Procenta       Procenta případů 

 Na sociální síti Facebook 107 34,3% 69,9% 

Na webových stránkách 64 20,5% 41,8% 

Telefonicky 29 9,3% 19,0% 

Osobně v PPC 40 12,8% 26,1% 

Prostřednictvím emailu 32 10,3% 20,9% 

Od známého či kamaráda 36 11,5% 23,5% 

Jinde 4 1,3% 2,6% 

            Celkem 312 100,0% 203,9% 

 

Otázka č. 11 „Jste fanouškem facebookových stránek PPC?“ 

Již z předchozí otázky bylo zjištěno, že facebookové stránky centra navštěvuje 

velké procento klientek. To se potvrdilo i v otázce číslo jedenáct, která kategorizovala 

respondenty na  facebookové,,fanoušky“ stránek a ,,nefanoušky“. Dalo by se říci, že 

odpovědi jsou poměrně vyrovnané. Zde je velký potenciál pro získání dalších 

facebookových uživatelů, a tak rozšíření povědomí o PPC mezi nové klienty. 

V současné době má 650 uživatelů Facebooku označeny stránky PPC, jako „líbí se mi“. 

Toto číslo není příliš velké a je třeba zamyslet se nad způsobem jeho nárůstu. 

 

Tabulka 14: Jste fanouškem facebookových stránek PPC? 

 

Jste fanouškem facebookových stránek PPC? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Ne 76 48,4% 48,4% 

Ano 81 51,6% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  
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Otázka č. 12 „Jsou pro Vás facebookové stránky PPC důležité?“ 

Ukázalo se, že tato otázka nemá příliš velkou vypovídající schopnost. Necelých 

34% respondentek totiž označilo, že neví, zda jsou po ně facebookové stránky důležité. 

Větší část a to 48% označilo, že jsou pro ně stránky PPC důležité a pouze 18% pak 

označilo jejich nevýznamnost. I majitelka, která označila odpověd ,,spíše ano“ by si 

měla uvědomit velké možnosti, které Facebook nabízí a měla by usilovat o to, aby právě 

stránky PPC byly pro uživatelky důležité. 

 

Tabulka 15: Jsou pro Vás facebookové stránky PPC důležité? 

 

Jsou pro Vás facebookové stránky PPC důležité? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Ano 25 15,9% 15,9% 

Spíše ano 50 31,8% 47,8% 

Nevím 53 33,8% 81,5% 

Spíše ne 19 12,1% 93,6% 

Ne 10 6,4% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  

 

Otázka č. 13 „Jak často navštěvujete facebookové stránky PPC?“ 

I otázka číslo třináct věnuje pozornost komunikačnímu kanálu Facebook. 

Dotazuje se na to, jak často respondentky navštěvují facebookové stránky PPC. Nejvíce 

procent respondentek, konkrétně necelých 43%, potvrdilo svou aktivitu na stránkách, 

ovšem v nepravidelných intervalech. Druhou nejčastěji označovanou variantou bylo, že 

klientky navštěvují facebookové stránky několikrát týdně nebo několikrát měsíčně. 

Pouze dvě klientky pak označily, že navštěvují PPC denně. Z otázek týkajících se 

facebookových stránek a z jejich výsledků je patrné, že facebookové stránky jsou pro 

klientky důležitým komunikačním kanálem a je třeba informace stále aktualizovat. 

Většina klientek tyto stránky sleduje z důvodu změn lektorů v rozvrhu. Je vhodné se 

zamyslet, zda by nebyl právě Facebook vhodným nástrojem, jak komunikovat s novými 

klienty.  
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Tabulka 16: Jak často navštěvujete facebookové stránky PPC? 

 

Jak často navštěvujete facebookové stránky PPC? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Denně 2 1,30% 1,3% 

Několikrát týdně 44 28,0% 29,3% 

Několikrát měsíčně 30 19,1% 48,4% 

Nepravidelně 67 42,7% 91,1% 

Vůbec je nenavštěvuji 14 8,9% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  

 

 

 Výsledky otázky dotazující se na návštěvnost facebookových stránek, které byly 

porovnány s otázkou dotazující se na návštěvnost PPC, jsou zobrazeny v kontingenční 

tabulce uvedené níže. Z tabulky je patrné, že návštěvnost facebookových stránek úzce 

souvisí s navštěvováním PPC. Dvě klientky, které uvedly, že navštěvují facebookové 

stránky téměř každý den, pravidelně chodí na lekce 2x týdně. Dalšími hodnotami, které 

nám určují, zda existuje spojitost mezi těmito dvěma faktory, jsou ty, které nám říkají, 

že klientky, které navštěvují facebookové stránky pravidelně několikrát týdně, 

navštěvují lekce minimálně 1x týdně, častěji však 2x a vícekrát týdně. Je tedy velmi 

důležité, aby PPC udržovalo své facebookové stránky stále aktuální, a aby motivovalo 

klientky k častějším návštěvám lekcí. 

 

Tabulka 17: Návštěvnost facebookových stránek X návštěvnost PPC   

    

 

 

Návštěvnost PPC 

 

 

Vícekrát 

týdně 2x týdně 1x týdně 

Méně než 

1x týdně Nárazově 

 

Návštěvnost 

facebookových 

stránek 

Denně 0 2 0 0 0 

Několikrát týdně 4 22 18 0 0 

Několikrát 

měsíčně 4 4 12 0 10 

Nepravidelně 4 18 20 6 19 

Vůbec je 

nenavštěvuji 4 4 4 2 0 
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Otázka č. 14 „Jak byste zhodnotila rozsáhlost současné propagace PPC?“ 

Otázka číslo čtrnáct zjišťovala, jak hodnotí klientky rozsáhlost současné 

propagace PPC. Tato otázka je založena pouze na subjektivním dojmu klientek. Je 

zajímavé sledovat, jak 41% klientek, i přesto, že již jsou aktivními členy PPC a tedy 

nějaká forma marketingové komunikace na ně zapůsobila, hodnotí propagaci PPC za 

spíše nedostačující. Tento jev pravděpodobně vychází z nedostatku výrazné komunikace 

PPC, která by klientkám utkvěla v paměti. Sama majitelka se pak vyjádřila k této otázce 

tak, že si je vědoma nedostatku propagace. Je tedy pravděpodobné, že důvod 

nerealizování nové komunikace je z důvodu nedostatku finančních zdrojů. Tento fakt 

také majitelka při rozhovoru potvrdila. Nutné je se tedy zaměřit na nepříliš finančně 

nákladné formy propagace, jako je například forma guerilla marketingu.  

 

Tabulka 18: Jak byste zhodnotila rozsáhlost současné propagace PPC? 

 

Jak byste zhodnotila rozsáhlost současné propagace PPC? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Dostačující 6 3,8% 3,8% 

Spíše dostačující 38 24,2% 28,0% 

Nevím 48 30,6% 58,6% 

Spíše nedostačující 53 33,8% 92,4% 

Nedostačující 12 7,6% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  

 

 

Otázka č. 15 „Jak často navštěvujete webové stránky PPC?“ 

Tato otázka ověřuje návštěvnost webových stránek, tedy druhého 

nejpoužívanější způsobu získávání informací. Necelých 57% respondentek označilo 

svoji návštěvu za nepravidelnou, ovšem celkově však téměř 82% klientek stránky 

alespoň občas navštíví. Toto procento je nepatrně nižší než procento návštěvnosti 

stránek facebookových. Vzhledem k tomuto poměrně velkému procentu návštěvníků by 

se měly stránky průběžně aktualizovat a upravovat jejich podoba dle požadavků 

klientek. 
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Tabulka 19: Jak často navštěvujete webové stránky PPC? 

 

Jak často navštěvujete webové stránky PPC? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Denně 

Několikrát týdně 

0 

6 

0% 

3,8% 

0% 

3,8% 

Několikrát měsíčně 33 21,0% 24,8% 

Nepravidelně 89 56,7% 81,5% 

Vůbec je nenavštěvuji 29 18,5% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  

 
 

Otázka č. 16 a č. 17 „Jak hodnotíte vzhled a funkčnost webových stránek PPC?“ 

Celkem 95% klientek ohodnotilo vzhled webových stránek spíše dobře, dobře  

a velmi dobře. Z výsledků je tedy patrné, že není třeba zabývat se změnami designu  

a není tak nutné jejich podobu měnit. Cílová skupina je se současnou podobou 

spokojena. 

Rovněž funkčnost stránek byla hodnocena obdobně kladně. Až při otevřené 

otázce číslo 18 se ukázalo, že ne se vším jsou klientky spokojeny a přece jen jsou 

informace, které by na webových stránkách uvítaly. 

 

Tabulka 20: Jak hodnotíte vzhled webových stránek PPC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak hodnotíte vzhled webových stránek PPC? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Velmi dobře 27 17,2% 17,6% 

Dobře 62 39,5% 58,2% 

Spíše dobře 56 35,7% 94,8% 

Spíše špatně 6 3,8% 98,7% 

Špatně 2 1,3% 100,0% 

Velmi špatně 0 0%  

 Nevyplněno 4 2,5%  

    Celkem 157 100,0%  
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Tabulka 21: Jak hodnotíte funkčnost webových stránek PPC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 18 „Jakou funkci či informaci byste ještě na webu uvítala?“ 

Otázka osmnáct byla položena jako otázka otevřená a odpovědělo na ní necelých 

50% respondentek. Na otázku, jakou informaci by klientky na webu uvítaly, se objevilo 

mnoho různých druhů odpovědí. Nejčastěji se však objevovala potřeba aktualizace 

stránek, novinek a aktuálních rozvrhů. Poslední informace se v záložce „Novinky“ 

objevuje z května roku 2015. Mezi další časté odpovědi patří také potřeba informací  

a  životopisů lektorů, či jako motivační by několik klientek uvítalo fotogalerii před a po 

cvičení. Dále se objevovaly odpovědi jako například online tvorba jídelníčku, poradna, 

nebo aktuální informace o slevových akcích, či slevové kódy. Tyto informace a rady, 

jak zlepšit současné webové stránky jsou velmi hodnotné a mělo by na ně PPC při 

aktualizaci svých stránek brát zřetel. 

 

Otázka č. 19 a č. 20 „Kterou reklamu na jakékoli sportovní zařízení si vybavíte? A kde 

jste se s ní setkala?“ 

 Tato otázka měla sloužit jako inspirace při tvorbě propagace PPC. Pokud by si 

většina klientek vybavila například reklamu, která je svým charakterem vtipná, bylo by 

žádoucí vytvořit reklamu humornou a kreativní. Klientky si vybavily sestupně reklamy 

na Holmes Place v metru, World Class Fitness rovněž v metru, BBC na billboardech, 

 

Jak hodnotíte funkčnost webových stránek PPC? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Velmi dobře 20 12,7% 13,1% 

Dobře 66 42,0% 56,2% 

Spíše dobře 56 35,7% 92,8% 

Spíše špatně 11 7,0% 100,0% 

Špatně 

Velmi špatně 

0 

0 

0% 

0% 

 

 

  Nevyplněno 4 2,5%  

    Celkem 157 100,0%  
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Fitness Olgy Šípkové na billboardu, Jatomi fitness v metru, Aquapark v Průhonicích na 

billboardech, Svět pod Palmovkou na Faceboku nebo Power Plate 4U na reklamních 

bannerech. Žádná z těchto reklam však svým charakterem nevyčnívá. Vyčíst můžeme 

pouze, že lidé mají povědomí o velkém množství výskytu reklam na billboardech a 

v metru. Místem výskytu reklam se dále zabývá otázka číslo 22. 

 

Otázka č. 21 „Do jaké míry Vás ovlivňuje reklama?“ 

V této otázce měly respondentky za úkol označit jednotlivé komunikační kanály 

čísly od 0 do 10, přičemž 0 znamenala „tato forma reklamy na mě vůbec nepůsobí“ a 10 

znamenala „tato forma reklamy na mě velice působí“. Ačkoli se může zdát, že velké 

procento lidí nerado přiznává své ovlivnění reklamou, výsledky jsou poměrně 

vypovídající.  

Jedním z moderních komunikačních nástrojů je elektronická reklama. Do té 

můžeme zařadit jednak reklamu na sociálních sítích, ale také reklamu na internetu. Obě 

tyto formy komunikace považují respondentky za jedny z velmi účinných 

komunikačních kanálů v dnešní době. Výsledky ukazují, že necelých 41% respondentek 

označilo reklamu na sociálních sítích čísly od 8 do 10, tedy jsou touto formou reklamy 

ve velké míře ovlivněni. Také reklamu na internetu ohodnotilo těmito známkami 

necelých 32% respondentek. Tyto formy reklamy mají velkou výhodu, že jsou založeny 

na preferencích uživatelů. Zobrazují se tedy převážně těm, kteří spadají do cílové 

skupiny nebo mají zájem o podobnou tématiku. Při dostatečných finančních zdrojích, je 

vhodné tuto formu propagace využívat. 

Míra ovlivnění venkovní reklamou je poměrně různorodá. Odpovědi 

respondentek jsou rozděleny do celé škály známek. Například necelých 18% označilo, 

že je tato forma propagace vůbec neovlivňuje a oproti tomu téměř 23% označilo 

venkovní reklamu známkami 7 a 8, tedy poměrně vysokou mírou ovlivnění. Výsledky 

nám tedy při zvažování, jakou formu propagace využít, u tohoto případů příliš 

nepomůžou. 

Forma propagace pomocí letáků se z výsledků jeví jako ne příliš účinná. Zhruba 

75% respondentek totiž označilo odpovědi od 0 do 3, tedy míru ovlivnění u této formy 

propagace u sebe nepozorují vůbec nebo jen v malé míře. Hodnota 7 až 10 nebyla 

označena žádnou respondentkou. 
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Oproti letákům se tiskové reklamě dostalo o něco vyšších hodnot, ale ne však 

příliš o mnoho. Respondentky zde uváděly hodnoty, které se pohybovaly ve spodní 

polovině škály. Znamená to tedy, že reklamou do tiskových médií a formou letáků se 

nemá příliš cenu zabývat. Její účinnost by pravděpodobně nebyla nijak vysoká. 

Poslední komunikační kanály v této otázce, které respondentky měly ohodnotit, 

byla televize a rádio. Televize v tomto případě působí jako komunikační kanál, který 

ovlivňuje lidi více než rádio. Řadí se tak za elektronickou reklamou mezi jedny 

z účinnějších komunikačních kanálů. Téměř 25% respondentek ohodnotilo míru 

ovlivnění televizní reklamou známkami 8 až 10, zatímco rádio v tom samém rozmezí 

označilo pouhých 5% respondentek. Jak však ukazuje otázka číslo 4, několik klientek se 

o PPC dovědělo právě prostřednictvím reklamy v rádiu. V roce 2013 byla reklama 

vysílána po dobu 14 dní a ze 157 respondentek, právě tři přivedla k tomuto sportovnímu 

zařízení. Tyto klientky pak navštěvují PPC již třetím rokem a je třeba se zamyslet, zda 

by nebylo vhodné reklamu do rádia opět nasadit a přilákat tak nové klientky. Ačkoli 

reklama v televizi ovlivňuje větší procento respondentek než reklama v rádiu, je tento 

komunikační kanál poměrně drahý a pro PPC s jeho finančními zdroji téměř 

nedostupný. 

V níže uvedeném grafu je vidět, že velké procento respondentek označilo 

jednotlivé komunikační kanály známkou pět. V tomto bodě většina křivek kulminuje. 

Dále pak můžeme vidět poměrně vysokou míru ovlivnění respondentek reklamou na 

sociálních sítích, internetu či televizi. Křivky těchto komunikačních kanálů mají vrchol 

v hodnotě 8. 
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Tabulka 22: Do jaké míry Vás ovlivňuje reklama? 

 

Do jaké míry Vás ovlivňuje reklama? 

 

   

 

Reklama na 

sociálních 

sítích 

Reklama 

na 

internetu 

Venkovní 

reklama 
Letáky 

Tisková 

reklama 
Televize Rádio 

 0 7,6% 12,1% 17,8% 24,8% 22,3% 12,7% 6,4% 

1 1,3%  2,5% 1,3% 15,3% 7,0% 8,3% 10,8% 

2 7,0% 5,7% 5,1% 17,8% 20,4% 5,7% 15,9% 

3 2,5% 5,1% 15,3% 16,6% 16,6% 8,3% 12,1% 

4 7,6% 5,1% 7,0% 9,6% 8,9% 6,4% 11,5% 

5 15,3% 23,6% 19,7% 12,1% 15,9% 24,2% 20,4% 

6 8,9% 7,6% 9,6% 3,8% 5,1% 3,8% 9,6% 

7 8,9% 6,4% 12,7% 0% 2,5% 5,7% 7,0% 

8 24,2% 19,1% 10,2% 0% 0% 13,4% 3,8% 

9 11,5% 10,2% 1,3% 0% 1,3% 8,9% 2,5% 

10 5,1% 2,5% 0% 0% 0% 2,5% 0% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Graf 1: Do jaké míry Vás ovlivňuje reklama?
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Otázka č. 22 „Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou?“ 

V této otázce měli za úkol respondentky označit, kde se nejčastěji setkávají 

s reklamou. Ačkoli jsou odpovědi založeny na subjektivním dojmu respondentek, 

vypovídají nám o tom, na jakých místech si lidé reklamu nejvíce vybavují. Překvapivě 

nejčastějším místem byly označeny sociální sítě. Jak je z tabulky a grafu patrné, ty 

označilo 22% respondentek. Dále pak televizi více jak 20% a internet 13% 

respondentek. Opět se tedy potvrzuje velký význam elektronického marketingu. 

Nejméně častou formou byly letáky, které označili jen 4 respondentky. 

 

Tabulka 23: Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou? 

 

Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou? 

 

 Četnost Procenta 

 
Internet 21 13,4% 

Letáky 4 2,5% 

Metro 15 9,6% 

MHD 7 4,5% 

Rádio 12 7,6% 

Sociální sítě 35 22,3% 

Tisk 8 5,1% 

TV 32 20,4% 

Venkovní reklama 15 9,6% 

 Nevyplněno 8 5,1% 

 Celkem 157 100,0% 
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Graf 2: Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou? 

 

 

Otázka č. 23 „Čím Vás reklama nejvíce zaujme?“ 

 Tato otázka se ptá, čím reklama klientky nejvíce zaujme. Na srovnatelné úrovni 

se nachází vtipnost, kreativita a obsah sdělení. Tyto dva faktory považují respondentky 

za nejdůležitější, a je tedy potřeba na nich při tvorbě reklamy začít stavět. Neznamená to 

však, že ostatní faktory důležité nejsou. Správná a účinná reklama musí být ideální 

kombinací všech těchto částí. Je žádoucí, aby si společnosti na tvorbu reklamy najímaly 

specializované reklamní agentury. To je však otázka dostatečných finančních zdrojů. 

 

Tabulka 24: Čím Vás reklama nejvíce zaujme? 

 

Čím Vás reklama nejvíce zaujme? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Barvou 18 11,5% 11,5% 

Rozložením textu 9 5,7% 17,2% 

Obsahem sdělení 50 31,8% 49,0% 

Vtipností, kreativitou 54 34,4% 83,4% 

Atmosférou reklamy (hudbou) 26 16,6% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  
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Otázka č. 24 „Kolik je Vám let?“ 

Dotazník obsahoval několik sociodemografických otázek, které slouží ke 

kategorizaci respondentek a k určení cílové skupiny. Nejvíce klientek, které navštěvují 

PPC je ve věku od 31 – 40 let a v rozmezí 21 – 30 let. Klientek pod 20 let a nad 50 let 

se v PPC nevyskytuje příliš mnoho. Je to dáno především tím, že tato forma cvičení 

není vhodná pro každého. Do 18 let je cvičení povoleno pouze s potvrzením zákonného 

zástupce, přičemž do 16 let se cvičení vůbec nedoporučuje. Dále je třeba brát v úvahu 

zdravotní stav klientky. 

 

Tabulka 25: Kolik je Vám let? 

 

Kolik je Vám let? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 do 20 let 12 7,6% 7,6% 

21 – 30 let 57 36,3% 43,9% 

31 – 40 let 62 39,5% 83,4% 

41 – 50 let 22 14,0% 97,5% 

51 – 60 let 4 2,5% 97,5% 

61 – 70 let 0 0% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  

 

 

Otázka č. 25 „Jste:“ 

Otázka číslo 25 zjišťuje, jaká je profese klientek. Neboli jestli jsou pracující, 

nezaměstnané, studentky, na mateřské dovolené či důchodci. Nejvíce procent 

respondentek označilo, že jsou pracující, konkrétně 66%, další nejčastější skupinou jsou 

pak ženy na mateřské dovolené, téměř 17%. Zbylá procenta se dělí mezí studentky  

a nezaměstnané, nejméně navštěvuje PPC důchodců, což je vzhledem k tomu, že je pro 

cvičení nutný dobrý zdravotní stav, očekávatelné. 
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Tabulka 26: Jaká je Vaše profese? 

 

Jste: 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Pracující 104 66,2% 66,2% 

Nezaměstnaná 9 5,7% 71,9% 

Studentka 15 9,7% 81,6% 

Na mateřské dovolené 26 16,5% 98,1% 

Důchodce 3 1,9% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  

 

Otázka č. 26 „Jaká je Vaše průměrná čistá měsíční mzda?“ 

 Tato tabulka nám ukazuje, že PPC navštěvují klientky s nadprůměrnou měsíční 

mzdou. Plat v rozmezí 20 000 – 30 000 Kč má 34% respondentek a více jak 41% 

respondentek má dokonce vyšší plat než 30 000 Kč. Dalo by se říci, že vzhledem 

k vyšší ceně za lekce jsou cílovou skupinou ženy s nadprůměrným měsíčním platem. Na 

tyto klientky by tedy měla být zacílena marketingová komunikace. 

 

Tabulka 27: Jaká je Vaše průměrná čistá měsíční mzda? 

 

Jaká je Vaše průměrná čistá měsíční mzda? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 0 – 10 000 Kč 14 8,9% 8,9% 

10 000 – 20 000 Kč 25 15,9% 24,8% 

20 000 – 30 000 Kč 53 33,8% 58,6% 

30 000 – 40 000 Kč                 49 31,2% 89,8% 

Více jak 40 000 Kč 16 10,2% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  
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Otázka č. 27 „Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?“ 

 Většina klientek navštěvující PPC jsou vzdělané ženy. 41% z nich mají alespoň 

středoškolské vzdělání s maturitou a dokonce 48% je vysokoškolsky vzdělaných. 

Bereme-li fakt, že vysokoškolsky vzdělaní lidé mají vyšší příjem, odpovídá tato otázka 

otázce předešlé a definování cílové skupiny tak můžeme rozšířit na vzdělané pracující 

ženy ve věku od 21 do 40 let z vyšší příjmové skupiny. 

 

Tabulka 28: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Základní 0 0% 0% 

Středoškolské bez maturity / vyučena 17 10,8% 10,8% 

Středoškolské s maturitou 64 40,8% 51,6% 

Vysokoškolské 76 48,4% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  

 

 

Otázka č. 28 „Jaký je Váš rodinný stav?“ 

 Na otázku týkající se rodinného stavu klientek odpovědělo 50%, že je 

svobodných, 41% vdaných, 7% rozvedených a dvě klientky ovdověly. Výsledky této 

otázky nejsou příliš významné, ovšem můžeme je brát jako malé vodítko při tvorbě 

nové komunikace. 

 

Tabulka 29: Jaký je Váš rodinný stav? 

 

Jaký je Váš rodinný stav? 

 

 Četnost Procenta Kumulativní procenta 

 Svobodná 79 50,3% 50,3% 

Vdaná 65 41,4% 91,7% 

Rozvedená 11 7,0% 98,7% 

Vdova 2 1,3% 100,0% 

Celkem 157 100,0%  
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7. SYNTETICKÁ ČÁST, NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA 

ZLEPŠENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

 Tato část práce se zabývá shrnutím a zhodnocením výsledků, které vyplynuly 

z výzkumu marketingové komunikace, dále návrhy a případná doporučení, která by 

vedla ke zlepšení komunikace se stávajícími klienty, ale také návrhy na komunikaci 

s potenciálními novými klienty. Vzhledem k tomu, že majitelka neuvedla přesnou 

částku, kterou chce v příštích letech do marketingové komunikace věnovat, jen sdělila, 

že je ochotná investovat více než v letech minulých a to maximálně ve výši několika 

málo desítek tisíc korun, bude tento fakt při navrhování komunikace zohledňován. 

Výsledky ukázaly, že cílovou skupinou Power Plate Centra jsou vzdělané ženy ve 

věku mezi 21 lety a 40 lety s vyšším měsíčním příjmem. Na tyto ženy by měla být 

zacílena komunikace nová. Co se týče cílů marketingové komunikace, v současné době 

má PPC naplněnu kapacitu lekcí zhruba z 30%. Cílem marketingové komunikace by 

mělo být navýšení počtu klientů alespoň na dvojnásobný počet aktivních klientů. Výběr 

sdělení, které bude záležet čistě na majitelce sportovního zařízení a jejích finančních 

možnostech. 

V současné době využívá PPC ke své propagaci tyto komunikační nástroje: 

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Elektronický marketing 

 Word Of Mouth 

Vzhledem k tomu, že PPC usiluje o rozšíření počtu svých klientek, měl by být 

klasický komunikační mix doplněn a obohacen o nové formy komunikace. V této části 

práce budou dále zmíněny ty komunikační nástroje, které se v minulosti ukázaly jako 

významné, a ty které by v budoucnu mohly být novými účinnými komunikačními 

nástroji PPC. 

Reklama 

Výsledky ukázaly, že reklama prostřednictvím letáků, příliš mnoho nových 

klientek neosloví a není tak výhodným komunikačním nástrojem. Pokud však takové 

„letáky“ budou ve formě elektronické, tedy bude jejich podoba zaslána prostřednictvím 
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emailu, bude tato komunikace pravděpodobně poněkud účinnější. Ovšem touto formou 

lze komunikovat především se současnými klientkami. Ani tisková reklama nedopadla 

ve výzkumu příliš dobře, 66% respondentek označilo, že je tisková reklama neovlivňuje 

vůbec, nebo pouze v malé míře. Co se týče reklamy v televizi, tak tu doposud PPC 

uvedenou nemělo, a tak klientky nemohly její účinek posoudit. Nasazovat však reklamu 

do televize v příštích letech, vzhledem k finančním možnostem PPC, není možné. 

Reklama v rádiu je levnější variantou, ovšem její účinnost se však v minulých letech 

ukázala jako nepříliš vysoká.  

Podpora prodeje 

V minulých letech probíhala podpora prodeje formou slevových akcí a soutěží u 

partnerů. PPC vytvořilo několik balíčků, mezi kterými si klientky mohly vybrat ten 

nejvýhodnější. Tyto slevové akce jsou klientkami hodnoceny velmi pozitivně. Rovněž 

soutěž u partnera, tedy konkrétně Ladies Movie Night, která proběhla minulý rok, byla 

návštěvníky hodnocena kladně. Na této akci měly návštěvnice možnost vyzkoušet si 

bezplatně Power Plate, za což dostaly vstupenku na lekci 1+1 zdarma, a také měly 

možnost vyhrát v soutěži permanentky do PPC. Takovéto akce nejsou příliš finančně 

náročné a na klienty působí velmi pozitivně. Níže je vidět příklad podpory prodeje, 

kterým PPC oslovovala klientky v roce 2015, formou nabídky slevových balíčků. Jak 

ukázala otázka číslo 23, pro klientky je při propagaci nejdůležitější obsah sdělení, které 

má tento komunikační nástroj vystihující a díky nabídce slevy jistě zajímavý. Ovšem 

vtipnost a kreativitu, která je považována rovněž za jeden z nejdůležitějších faktorů, 

postrádá. Také jeho vizuální stránka by měla být líbivá a poutavá. V případě vytváření 

takovýchto propagačních materiálů, by mělo PPC dbát na lepší rozložení textu, 

jednobarevnost textu a jeho čitelnost. Dále by bylo žádoucí, kdyby takovýto propagační 

materiál obsahovat například nějaký vtipný slogan, kterým by zaujal nové klientky. 

Jeho celková vizuální stránka by se také měla držet barev PPC, aby došlo u nových 

klientek k lepší spojitosti mezi reklamou a konkrétním zařízením. 
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Obrázek 3: Podpora prodeje 2015 

 

Zdroj: (Powerplatecentrum.cz, 2010) 

Elektronický marketing 

Elektronický marketing zaznamenal v poslední době velký nárůst, bez něhož 

téměř není možné, aby se firmy udržely na trhu. Tímto směrem se PPC snaží jít také, 

ovšem zatím ne příliš ve velké míře. Prostřednictvím elektronických kanálů komunikuje 

se svými zákazníky, především skrze webové stránky, facebookové stránky a ve 

výjimečných případech také skrze internetovou reklamu. 

Hodnocení současné podoby webových stránek dopadlo poměrně dobře. Dalo by 

se říci, že na vzhledu by velká část respondentek nic neměnila, ovšem na funkčnosti  

i přes jejich prvotní vyjádření spokojenosti by se přibližně polovina respondentek 

dopustila nějakých úprav. Minimální věcí, co může PPC pro své klientky udělat je, že 

bude pravidelně stránky aktualizovat o aktuální rozvrhy, lektory a jiné novinky. Dále by 

na doporučení klientek mohly přibýt některé online aplikace a fotogalerie. 

Co se týče facebookových stránek, mají u současných klientů poměrně velkou 

návštěvnost. Klientky vyjádřily větší míru oslovení facebookovými stránkami než 

webovými stránkami, i přes to, že se větší část z nich dověděla o PPC právě ze stránek 

webových nikoli facebookových. Tyto stránky jsou také častěji aktualizovány. 

Vzhledem k výsledkům, které ukázaly, že elektronická reklama je velice účinná, je tato 
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forma propagace vřele doporučována. Cena za reklamu na internetových serverech  

a facebookových stránkách nelze jednoznačně vyjádřit. Tato cena se pohybuje od 

několika málo korun až do řádu milionů. Závisí na počtu konkurenčních stránek, které 

usilují o přízeň stejné cílové skupiny, o jejich finančních možnostech a o preferencích 

uživatelů. Je však žádoucí, aby právě do této formy propagace společnosti investovaly 

své finanční zdroje vyčleněné na marketingovou komunikaci. 

Event marketing 

Jednou z možností, jak seznámit veřejnost s tímto způsobem cvičení by mohla 

být prezentace Power Plate na Jungmannově náměstí, kde by několik lektorů cvičilo na 

vypůjčených strojích z PPC. Tito lektoři by pak měli za úkol nechat si kolemjdoucím 

stroj vyzkoušet a přitom jim poskytnout v případě zájmu krátkou lekci. Event marketing 

funguje na základě zážitků a vlastní participaci účastníků. V případě, že by se lidem 

nabízela zároveň akční cena či sleva na lekce (například 1+1 zdarma), mohla by tato 

forma komunikace přivést mnoho nových klientek. 

Guerilla marketing 

Jak již bylo zmíněno, v současné době se klade velký důraz na originalitu, 

vtipnost a kreativitu reklamy. Tyto prvky by měla komunikace pomocí Guerilla 

marketingu splňovat. V teoretické části bylo uvedeno, že tento způsob propagace je 

poměrně levný a přitom velmi účinný. Vzhledem k vyjádření majitelky o finančním 

rozpočtu PPC na marketingovou komunikaci do příštích let, je tato forma propagace 

jistě vhodným způsobem, jak oslovit nové zákazníky. Sportovní zařízení PPC doposud 

tento způsob propagace nikdy nevyužívalo. Pokud by se PPC rozhodlo Guerilla 

marketing využít, záleží čistě na něm, jakou jeho podobu zvolí. Níže je uvedeno pár 

příkladů, kterým by se dalo nové klientky oslovit.  

 První z nich je propagace v tramvajích, které mají zastávky blízko samotného 

Power Plate Centra v Jungmannově ulici. Tento způsob propagace by spočíval ve 

vizuálním efektu, kdy stojící člověk v tramvaji, držící se madla by vypadal, jako když 

stojí u Power Plate. Tramvaj rovněž vydává určité vibrace a tato podobnost je zde 

příhodná. Následující dva obrázky znázorňují příklad, jak by takový Guerilla marketing 

mohl vypadat. V ideálním případě by polep sahal až na zem a člověk by tak mohl na 
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nalepeném Power Platu přímo stát. To však vzhledem k materiálu a konstrukci tramvaje 

není téměř možné zrealizovat. 

Obrázek 4: Před Guerilla marketingem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 

 

Obrázek 5: Po Guerilla marketingu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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 Druhým návrhem této formy propagace je prezentace Power Plate na 

Jungmannově náměstí, případně na spodní část Václavského náměstí. Ve velmi 

frekventovanou hodinu by byl proveden tzv. flashmob. Neboli „blesková zábavná akce, 

při níž se náhle vyskytne vícero lidí v předem určený čas na předem určeném místě 

spojených jistou společnou myšlenku (stejné oblečení, chování apod.)“ (Wikipedia.org, 

2001) Setkalo by se zde větší množství sportovně oblečených lidí, kteří by ve stejnou 

dobu na muziku začali provádět pohyby, vibrace a cvičení, jako kdyby stáli na Power 

Plate. Tento způsob by byl jistě zábavný pro okolí a mohl by tak přilákat pozornost 

většího počtu lidí. 

Virální marketing 

 V případě, že by PPC mělo dostatečně finanční prostředky na tvorbu nové 

komunikace, jistě by byla virální marketingová kampaň vhodným způsobem oslovení 

nových klientů. Jak však uvedla majitelka, finanční prostředky jsou omezené. V tomto 

případě by bylo možné z výše zmiňovaných způsobů Guerilla marketingu pořídit 

videozáznam, který by se v případě jeho atraktivity dal šířit dále. Při správné a dobře 

naplánované akci je tak možné využít několik nových marketingových nástrojů 

najednou za nepříliš vysoké náklady. 

Word Of Mouth 

 Jak ukázaly výsledky, tento komunikační kanál je velmi účinný, aniž by do něj 

bylo záměrně zasahováno ze strany PPC. Více jak 50% klientek se o PPC dovědělo 

právě touto formou. Je tedy třeba dále dbát o dobrou pověst společnosti a podporovat 

tím šíření pozitivních zkušeností mezi další případné nové klienty. 
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8. DISKUZE 

 V dnešní době se na trhu vyskytuje nepřeberné množství různých druhů 

sportovních zařízení. Aby byla firma schopná mezi velkou konkurencí vyniknout, je 

nezbytné pravidelně získávat zpětnou vazbu od svých klientů. To platí jak v případě 

zjišťování kvality poskytovaných služeb, tak v případě analyzování kvality 

marketingové komunikace. V tomto případě probíhala analýza současné komunikace 

pomocí dotazníkového šetření a na základě hloubkového rozhovoru s majitelkou Power 

Plate Centra.  

 Celkově se na marketingovém výzkumu podílelo 173 respondentů, přičemž 157 

řádně vyplněných písemných dotazníků bylo do výzkumu zařazeno. Aby byl dotazník 

srozumitelný a účelný, byla provedena pilotáž na deseti lidech, díky kterým došlo k 

drobným úpravám v dotazníku a k lepší formulaci některých otázek a odpovědí. 

Informace týkající se současného stavu marketingové komunikace a predikce do 

budoucích let poskytla majitelka PPC za pomoci polostrukturovaného rozhovoru. 

 Z průzkumu kvality současné marketingové komunikace jasně vyplývá, že 

aktuálními hlavními komunikačními nástroji PPC jsou elektronické kanály jako webové 

stránky a sociální sítě. Ty by měly v dnešní době tvořit základ každé komunikační 

strategie. Tento výzkum rovněž ukázal, že nejdůležitější při získávání nových klientů je 

názor a zkušenosti klientů současných. 

Co se týče dotazníku, až samotný výzkum ukázal, že některé otázky by bylo 

možné pro příště vynechat. Jejich odpovědi nám neposkytují příliš mnoho cenných 

informací. Příkladem je otázka na rodinný stav klientek, či jak dlouho jim obvykle trvá 

cesta do PPC. Rovněž otázka jakou reklamu na jakékoli sportovní zařízení si klientky 

vybaví, slouží pouze jako otázka pro zajímavost a případnou možnou inspiraci, nelze se 

však o ni opírat při tvorbě nové komunikační strategie.  

Výzkum by bylo možné provést také elektronickou formou, díky níž by 

pravděpodobně bylo možné získat více vyplněných dotazníků. Tato forma dotazování 

však nebyla zvolena z důvodu respektování filosofie Power Plate Centra. To je oblíbené 

u svých klientů právě díky osobnímu přístupu, které ke klientům má. Byla tedy shledána 

přijatelnější varianta, žádat klienty o vyplnění dotazníku osobně při vstupu či odchodu 

z PPC. 
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9. ZÁVĚR 

 Tato diplomová práce se zabývala marketingovou komunikací Power Plate 

Centra, které se nachází v Jungmannově ulici v centru Prahy. Data, která byla získaná 

marketingovým výzkumem, sloužila ke zhodnocením současných komunikačních 

aktivit PPC a k vytvoření návrhů na zlepšení marketingové komunikace, která by mohla 

nejen intenzivněji komunikovat se současnými klienty, ale také oslovovat klienty nové. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že hlavní cílovou skupinou, na kterou by se měla 

marketingová komunikace zacílit, jsou vzdělané pracující ženy ve věku mezi 21 lety a 

40 lety s vyšším měsíčním příjmem. Většina z klientek pak navštěvuje PPC více jak 

jedenkrát týdně a je tedy důležité, aby komunikace s nimi probíhala pravidelnou a 

aktivní formou.  

Ačkoli výsledky ukázaly, že velké procento klientek komunikuje s PPC 

prostřednictvím facebookových stránek, není Facebook primárním komunikačním 

kanálem, přes který se o PPC dověděly. Nejčastěji klientky uvedly, že se o PPC 

dověděly prostřednictvím známého či kamaráda. Je tedy důležité dbát na to, aby 

klientky byly spokojené a neměly důvod šíření negativních zkušeností. 

Je vidět, že s technologickým pokrokem dochází ke změnám v komunikaci firem 

se zákazníky. Dříve oblíbená a významná forma propagace prostřednictvím tiskovin je 

nyní považována za nepříliš účinnou a stahuje se do pozadí. Oproti tomu pak stojí nové 

komunikační nástroje, které díky své originalitě a kreativitě zaznamenávají pomalý 

vzestup. Je důležité, aby společnosti tento pokrok respektovaly a naslouchaly potřebám 

zákazníků. 

Z průzkumu vyplývá, že sportovní zařízení má ve své komunikaci s klienty 

některé mezery, které je možné na základě zmiňovaných doporučení odstranit a docílit 

tak ucelenější komunikační strategie. Výsledky výzkumu budou dále sloužit 

management sportovního zařízení, které by mohlo na základě těchto doporučení zlepšit 

současnou marketingovou komunikaci. 
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11. PŘÍLOHA 

11.1 Dotazník 

Vážení respondenti, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na výzkum současné marketingové 

komunikace sportovního zařízení Power Plate Centra pro ženy v Praze v Jungmannově ulici (dále jen 

PPC). Dotazník slouží pro účely diplomové práce a na základě výsledků tohoto výzkumu budou navržena 

opatření, která by měla vést ke zlepšení komunikace s klienty a případnému zvýšení povědomí o PPC. 

Tento dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere pouze několik minut. 

Předem Vám děkuji za ochotu a pomoc při výzkumu. 

Martina Ctiborová, studentka FTVS, obor management sportu 

 

1) Jak dlouho navštěvujete Power Plate Centrum (dále jen PPC)?  

a) 0 – 3 měsíce 

b) 3 - 6 měsíců 

c) 6 měsíců – 1 rok 

d) 1 – 2 roky 

e) Déle než 2 roky 

 

2) Jak často navštěvujete PPC? 

a) Vícekrát týdně 

b) 2x týdně 

c) 1x týdně 

d) Méně než 1x týdně 

e) Nárazově 

 

3) Proč jste si vybrala konkrétně PPC? (lze zakroužkovat i více odpovědí) 

a) Dostupnost 

b) Cena 

c) Kvalita poskytovaných služeb 

d) Prostředí 

e) Jiné: ………………………………. 
 

4) Jak jste se o PPC dověděla?  

a) Z tiskových médií 

b) Z webových stránek PPC 

c) Ze sociální sítě Facebook 

d) Z reklamy na internetu (webové bannery) 

e) Od známého či kamaráda 

f) Všimla jsem si, když jsem šla okolo 

g) Jinak: ……………..…. 

 

5) Z jaké části Prahy či ČR nejčastěji do PPC cestujete? 

 

 

 

6) Jak dlouho Vám obvykle trvá cesta do PPC? 

 

 



II 

 

7) Do jaké míry Vás propagační materiály PPC oslovily? (1 – nejvíce, 5 – nejméně, N – nesetkala 

jsem se s nimi) 

 

a) Reklama na sociální síti Facebook 1 2 3 4 5 N 

b) Reklama na internetu (webový banner) 1 2 3 4 5 N 

c) Soutěž u partnera PPC  1 2 3 4 5 N 

d) Venkovní reklama (billboardy,…) 1 2 3 4 5 N 

e) Letáky    1 2 3 4 5 N 

f) Reklama v televizi   1 2 3 4 5 N 

g) Reklama v rádiu   1 2 3 4 5 N 

h) Reklama emailem   1 2 3 4 5 N 

  

8) Víte, které ze známých osobností jsou tváří PPC? Pokud ano, které? 

a) Ano: ……………………………… 

b) Ne 

 

9) Setkala jste se s propagací PPC na nějakých akcích? Pokud ano, kde?  

a) Ano: ………………………………. 

b) Ne 

 

10) Když se chcete dovědět něco nového o PPC (rozvrh apod.), kde informace získáváte? (lze 

zakroužkovat i více odpovědí) 

a) Na sociální síti Facebook 

b) Na webových stránkách 

c) Telefonicky 

d) Osobně v PPC 

e) Prostřednictvím emailu                                                                                                                                                                                      

f) Od známého či kamaráda 

g) Jinde: ……………………………… 

 

11) Jste fanouškem facebookových stránek PPC?  

a) Ano 

b) Ne 

 

12) Jsou pro Vás facebookové stránky PPC důležité? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Ne 

 

13) Jak často navštěvujete facebookové stránky PPC? 

a) Denně 

b) Několikrát týdně 

c) Několikrát měsíčně 

d) Nepravidelně 

e) Vůbec je nenavštěvuji 

 

  



III 

 

14) Jak byste zhodnotila rozsáhlost současné propagace PPC? 

a) Dostačující 

b) Spíše dostačující 

c) Nevím 

d) Spíše nedostačující 

e) Nedostačující 

 

15) Jak často navštěvujete webové stránky PPC? 

a) Denně 

b) Několikrát týdně 

c) Několikrát měsíčně 

d) Nepravidelně 

e) Vůbec je nenavštěvuji 

 

16) Jak hodnotíte vzhled webových stránek PPC? 

a) Velmi dobře 

b) Dobře 

c) Spíše dobře 

d) Spíše špatně 

e) Špatně 

f) Velmi špatně 

 

17) Jak hodnotíte funkčnost webových stránek PPC?  

a) Velmi dobře 

b) Dobře 

c) Spíše dobře 

d) Spíše špatně 

e) Špatně 

f) Velmi špatně 

 

18) Jakou funkci či informaci byste ještě na webu uvítala?  

 

 

 

19) Kterou reklamu na jakékoli sportovní zařízení si vybavíte? 

 

 

 

20) Kde jste se s ní setkala? (navazuje na otázku č. 19) 

 

 

 

21) Do jaké míry Vás ovlivňuje reklama? (označte čísly od 0 do 10, přičemž 0 znamená „tato forma 

reklamy na mě vůbec nepůsobí“ a 10 znamená „tato forma reklamy na mě velice působí“) 

 

a) Reklama na sociálních sítích (Facebook, Twitter,…)   

b) Reklama na internetu (webové bannery)  

c) Venkovní reklama (billboardy, bigboardy,...)  

d) Letáky  

e) Tisková reklama (noviny, časopisy,...)  

f) Televize   

g) Rádio  

 



IV 

 

22) Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou?  

 

 

 

23) Čím Vás reklama nejvíce zaujme? 

a) Barvou 

b) Rozložením textu 

c) Obsahem sdělení 

d) Vtipností, kreativitou 

e) Atmosférou reklamy (hudbou, prostředím,…) 

 

24) Kolik je Vám let? 

a) do 20 let 

b) 21 – 30 let 

c) 31 – 40 let 

d) 41 – 50 let 

e) 51 – 60 let  

f) 61 let a více 

 

25) Jste: 

a) Pracující 

b) Nezaměstnaná 

c) Studentka 

d) Na mateřské dovolené 

e) Důchodce 

 

26) Jaká je Vaše průměrná čistá měsíční mzda? 

a) 0 – 10 000 Kč 

b) 10 000 – 20 000 Kč 

c) 20 000 – 30 000 Kč 

d) 30 000 – 40 000 Kč 

e) Více jak 40 000 Kč 

 

27) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Středoškolské bez maturity/ vyučena 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vysokoškolské 

 

28) Jaký je Váš rodinný stav? 

a) Svobodná 

b) Vdaná 

c) Rozvedená 

d) Vdova 
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