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Abstrakt 

 

Název:      Marketingová komunikace Fyziofitness Černošice 

 

Cíle:  Cílem této diplomové práce je analýza a zhodnocení současné 

marketingové komunikace Fyziofitness Černošice a to jak z pohledu 

současných zákazníků tak i vedení fitness centra. Na základě získaných 

poznatků poté vytvořit ucelený koncept marketingové komunikace za 

využití různé kombinace nástrojů komunikačního mixu. 

 

Metody:   Pro účely zhodnocení současní marketingové komunikace je využit jak 

kvantitativní tak kvalitativní výzkum. Je aplikována metoda písemného 

dotazování na vzorku současných klientů fitness centra. Pro komplexní 

analýzu současného stavu je proveden hloubkový rozhovor s majitelem 

Fyziofitness Černošice. 

 

Výsledky:   Výsledkem diplomové práce bude návrh nové marketingové 

komunikace pro období červen 2017 – červen 2018. Tento návrh bude 

předložen managementu fitness centra a poté bude uveden do praxe. 

 

Klíčová slova: marketingová komunikace, komunikační mix, online komunikace,              

marketingový výzkum, vývojová kineziologie ve fitness 

  



 

 

Abstract 

 

Title:  Marketing Communication of Fyziofitness Cernosice  

  

Objectives: :  Aim of this thesis is to analyze and evaluate current marketing 

communication of Fyziofitness Cernosice from both the standpoint of its 

customers as well as its management. Based on gathered information, 

detailed concept of marketing communication is then presented, using 

mainly methods and tools of communication mix. 

 

Methods: To evaluate current marketing commmunications, both quantitave and 

qualitative methods of research were used. Clients of the fitness centre 

were asked to fill a questionaire and an interview with the owner of 

Fyziofitness Cernosice was conducted in order to better understand the 

current state of things. 

 

Results:  The output of this thesis is an outline of marketing communication for 

the period starting June 2017, up until June 2018. This outline will then 

be presented to the management of the fitness centre and it will be used 

for this period of time. 

 

Keywords:  marketing communication, communication mix, online communication, 

marketing research, developmental kinesiology in fitness 
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1 ÚVOD 

Zdraví je nejdůležitější. Zdraví si nelze koupit. Zdraví je to jediné na čem záleží. 

Tyto a celá řada dalších frází, vztahujících se ke kvalitě našeho fyzického a psychického 

stavu, jsou slyšet na každém rohu. Přesto převážná část života moderního člověka  

je vyplněna vším možným, jen ne zdraví prospěšnými prvky. Pohybový aparát je již  

od raného dětství pod silným vlivem společenského standardu a nemá v zásadě možnost 

vyvinout se zdravě. Studijní, pracovní, jídelní, cestovní, ale i relaxační pozice  

je lidskému tělu nepřirozená. Částečným řešením je zkrátit dobu strávenou sezením  

a investovat ji do některé z forem aktivity. Tím se otvírá možnost pro nabídku 

tělovýchovných a sportovních služeb. Pro zákazníka, laika, není snadné se v pestré 

nabídce zorientovat a zvolit vhodnou službu. Z poskytování pohybových služeb se stal 

business, který je dnes jednoznačně orientován spíše na profit finanční, než zdravotní. 

Naštěstí je marketing nástrojem relevantním pro všechny organizace, dokonce i pro ty, 

jejichž podstatou není nadprůměrný zisk, ale především na zákazníka orientovaný 

přístup. Tato práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy, která si dala za cíl 

zlepšovat stav pohybového aparátu svých klientů nejkvalitnější možnou formou. 

Fyziofitness Černošice je spíše pohybovým centrem nežli klasickým fitness 

centrem. Nabírání svalové hmoty a redukce tukové tkáně jsou zde vždy podřazeny 

kvalitě prováděného pohybu. Výchozím principem a základem aplikovaného přístupu  

je vývojová kineziologie. Její znalost dává trenérům do rukou nástroj, díky němuž jsou 

schopni velice efektivně a přirozenou cestou ovlivňovat stav pohybového aparátu 

klientů. Cvičební koncept, který označujeme jako „vývojová kineziologie je fitness“ je 

prozatím unikátní, čehož by mělo být využito i v marketingové komunikace firmy.  

S Fyziofitness Černošice spolupracuji jako osobní trenérka, proto jsem obeznámena 

s pozicí firmy na trhu a s její marketingovou komunikací. Dobře vím, že její potenciál 

není ani zdaleka využit a firmě v zásadě chybí komplexní marketingová strategie. 

Některé prvky marketingové komunikace sice podnik využívá, nemají však daný řád  

a proto nemohou být tak účinné. Uvědomuji si naléhavou potřebu kvalitní a efektivní 

marketingové komunikace, které dodnes firmě chybí. Návrh komunikační strategie, 

zpracovaný v této práci, bude reálně využit v praxi.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

 Hlavním cílem diplomové práce je zjistit současný stav marketingové 

komunikace ve fitness centru Fyziofitness Černošice (dále jen „Fyziofitness“)  

za pomoci realizace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Na základě těchto 

získaných dat pak zhodnotit, případně navrhnout zlepšení současné marketingové 

komunikace. Dále také navrhnout vhodný komunikační mix pro následující rok 

2017/2018 a vytvořit tak ucelený koncept marketingové komunikace, který bude 

splňovat komunikační cíle fitness centra 

 

2.2 Úkoly 

Stanovené cíle této práce budou dosaženy prostřednictvím následujících úkolů: 

1) Studium odborné literatury a zpracování teoretických východisek vztahujících  

se k tématu. 

2) Zpracování metodologických východisek vztahujících se k tématu. 

3) Tvorba písemného dotazníku týkajícího se marketingové komunikace 

Fyziofitness. 

4) Návrh hloubkového polostrukturovaného rozhovoru. 

5) Sběr dat pomocí kvantitativní a kvalitativní metody. 

6) Analýza současné marketingové komunikace Fyziofitness. 

7) Analýza a vyhodnocení získaných dat. 

8) Navržení nové efektivní marketingové komunikace pro období  

červen 2017 – červen 2018. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Firmy, které se pohybují v oblasti tělovýchovných a sportovních služeb, mají za 

cíl získat co největší základnu klientů, aby mohly generovat zisk a prosperovat. Fitness 

centrum může nabízet velmi kvalitní služby, ale důležitým nástrojem k udržení 

současné klientely a získání nových zákazníků je především marketing. Marketing 

můžeme chápat jako proces, díky kterému jsou zjišťovány a naplňovány lidské potřeby.  

V následující kapitole budou vysvětleny pojmy důležité pro marketingovou 

komunikaci firem, a to se zaměřením na subjekty podnikající v oblasti služeb. Budou 

rozebrány především nástroje, které následně využijeme i v praktické části diplomové 

práce. 

  

3.1 Marketingový mix 

 Marketingový mix je základní myšlenkou moderního marketingu.  

KOTLER (2007) definuje pojem takto: „Marketingový mix je soubor taktických 

marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“ 

(s. 70) 

 Podle FORETA (2003) je nutné cílit na konkrétního zákazníka: „Jde o soubor 

kontrolovaných marketingových proměnných připravených k tomu, aby produkce firmy 

byla co nejbližší přáním cílového zákazníka. Marketingový mix tak sestává ze všeho, 

čím firma může ovlivnit poptávku po své nabídce (s. 127) 

 ZAMAZALOVÁ (2009) ve své knize zmiňuje, že marketingový mix chápeme 

jako soubor nástrojů, které umožňují ovlivňovat chování spotřebitelů. Nástroje 

marketingu musejí být vzájemně kombinovány a harmonizovány tak, aby co nejlépe 

odpovídaly trhu.  

 Pomocí marketingového mixu plní společnost svou marketingovou strategii, 

kterou si stanovila. Využívá k tomu základní nástroje, které se skládají ze 4P: 

1. product (produkt), 

2. place (místo), 

3. price (cena), 

4. promotion (marketingová komunikace).  
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Nástroje by neměly působit na zákazníka jednotlivě, ale měly by vytvářet celek  

a tím pak dosahovat správného cíle. KOTLER (2007) poukazuje na skutečnost, že při 

podnikání v oblasti služeb bychom neměli brát zřetel jenom na spokojenost zákazníků, 

ale také na spokojenost zaměstnanců a celkově dobrou atmosféru podniku. Jelikož jsou 

to právě jednotliví zaměstnanci, kteří přijdou se zákazníky do styku nejdříve a právě 

proto se podílejí na zvyšování hodnoty služby. Z tohoto důvodu je nezbytné 

marketingový mix rozšířit o další 3P. Rozšíření v oblasti služeb popsal FORET (2003): 

5. prezentace, 

6. proces, 

7. personál.  

Při tvorbě marketingového mixu služeb si klademe otázky, jako např. co, kde,  

za kolik a jak zákazníkovi prodáme, přičemž produktem míníme konkrétní službu. 

Současně se můžeme také zeptat, jak bude obsluha zákazníka vypadat, kdo jej  

obslouží a jakým způsobem se zákazník o službě vůbec dozví. CONRADIE,  

ROBERTS – LOMBARD A KLOPPER (2014) ve svém článku rozdělují proces 

poskytování služeb na neviditelné a viditelné části marketingového mixu. Neviditelná 

část procesu se vztahuje k zákulisním postupům, potřebnému vybavení k výrobě služby 

apod., viditelná část potom vychází z neživého prostředí a ze zaměstnanců, kteří 

následně přijdou do styku se zákazníky. 

 

3.2 Marketingová komunikace 

V dnešní době je pro firmy mnohem komplikovanější se prosadit. Na trhu  

se pohybuje velké množství fitness center, která se předhánějí svou nabídkou služeb. 

Majitelé si uvědomují, že samotná posilovna dnes už nestačí a že musí nabídnout svým 

zákazníkům také nějakou přidanou hodnotu. Pro malé fitness centrum na okraji 

hlavního města je velmi obtížné se prosadit a následně se mezi konkurencí udržet. 

Kotler (2007) vysvětluje, že pokud fitness nabízí trvale kvalitnější služby, je tato 

skutečnost tím nejlepším odlišením od konkurence. Ovšem bez marketingové 

komunikace se dnes nejen komerční, ale i nekomerční organizace neobejdou.  

Pod pojmem marketingová komunikace si můžeme představit řízené informování  

a přesvědčování cílových skupin, díky kterému naplňují firmy své marketingové cíle. 

Komunikační politika je jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingového mixu. 
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Marketingovou komunikaci definuje HESKOVÁ (2009) jako „každou formu 

komunikace, kterou používá organizace k informování, přesvědčování nebo ovlivňování 

dnešních nebo budoucích zákazníků“. (s. 51) 

KOTLER A KELLER (2013) tvrdí, že: „marketingová komunikace je prostředkem, 

kterým se firmy snaží informovat, přesvědčovat a upozorňovat spotřebitele – přímo  

či nepřímo – o výrobcích a jejich značkách. Je prostředkem, s jehož pomocí může 

společnost vyvolat dialog a navázat se spotřebiteli vztahy.“ (s. 516) 

 Definice od Kotlera a Kellera dle názoru autorky lépe vystihuje popisovaný pojem 

komunikace. Má totiž za to, že cílem provozovatele fitness by neměl být pouze prodej 

produktů či služeb zákazníkovi, ale především s ním navázat dialog. Zjistit od něj relevantní 

informace, dozvědět se více o jeho preferencích, a tím pádem i lépe uspokojit jeho potřeby. 

V marketingu služeb by na to měly firmy dbát ještě důrazněji.  

 

JAKUBÍKOVÁ (2013) ve své knize uvádí různé členění marketingové komunikace. 

Jednou z možností je dělení na: 

 komunikaci tematickou – sdělení o produktu či značce, 

 komunikaci zaměřenou na image – zlepšení vztahů a posílení povědomí  

o značce. 

Dále vymezuje: 

 komunikaci podlinkovou – zaměřená na aktivity, 

 komunikaci nadlinkovou – reklama v médiích. 
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Co přesně je úkolem marketingové komunikace vhodně vystihuje model AIDA 

(attention, interest, desire, action). MARK N. CLEMENTE (2002) tento model popisuje 

jako hierarchii jednotlivých fází, kterými musí zákazník projít před tím, než si produkt 

či službu zakoupí. Dále také tvrdí, že je velmi dobrým nástrojem k nastavení 

komunikačních cílů. 

Schéma č. 1: model AIDA 

 

zdroj: vlastní zpracování 

V překladu do českého jazyka pak můžeme chápat model AIDA jako proces,  

ve kterém kupující prochází stádii pozornosti, zájmu, přání a činu. Ve stádiu pozornosti 

je zákazník ohromen produktem či službou a seznámí se s nimi, poté u něj produkt 

vyvolá zájem a zákazník si zjišťuje podrobnosti, přechází do fáze přání neboli 

přesvědčení, že produkt potřebuje, a celý model zakončuje akcí, tedy prodejem nebo 

návštěvou fitness centra. ŠÍMA (2015) poukazuje na zajímavý fakt, že v oblasti služeb 

je často ještě připojována pátá etapa – Satisfaction neboli uspokojení. Vychází ze 

skutečnosti, že pokud je zákazník se službou spokojen, pravděpodobně bude službu 

doporučovat svým známým. Na tomto principu je také založen komunikační nástroj 

„Word of Mouth“, který můžeme do českého jazyka přeložit jako ústní doporučení. 

Jedná se o jeden z nejsilnějších nástrojů propagace v oblasti fitness. 

 

3.2.1 Komunikační plánování 

Komunikační plán či kampaň nelze tvořit bez ohledu na marketingový plán jako 

celek. Komunikační plán je totiž marketingovému plánu podřízen. KARLÍČEK (2016) 

vysvětluje, že proces plánování není jednosměrný ani mechanický. Uvádí, že je 

Pozornost 

Zájem 

Přání 

Čin  
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nezbytné, aby marketéři efektivně zanalyzovali situaci na trhu, správně stanovili 

komunikační cíle a teprve poté zvolili vhodnou strategii. Při plánování celého procesu je 

nesmírně důležité, aby se vraceli k předcházejícím fázím. Jedině tak totiž docílí zajištění 

vnitřní konzistentnosti celého komunikačního plánu.  

Schéma č. 2: Proces komunikačního plánování 

 

zdroj: Karlíček (2016) 

 

Dle KOTLERA A KELLERA (2013) tvoří komunikaci se zákazníkem tyto 

základní kroky: 

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.  

 

JAKUBÍKOVÁ (2013) upozorňuje na fakt, že marketingová komunikace by 

měla začínat přesným definováním cílového trhu, neboť cílový trh zásadním způsobem 

ovlivňuje rozhodování o tom, co, komu, kdy, kde a jak sdělit. Je samozřejmé, že jinak 

uvažuje matka v domácnosti, jinak starší muž a jinak smýšlí mladá dívka, a proto 

musíme při komunikaci primárně zohlednit skutečnost, na koho konkrétně cílíme.  

Většina odborníků považuje za stejně důležitý krok také stanovení 

komunikačních cílů. Jestliže si dokážeme cíle správně stanovit, bude to následně velmi 

významnou podporou v dosažení co největší efektivity celé kampaně.   

Situační 
analýza 
Situační 
analýza 

Komunikační 
cíle 

Komunikační 
cíle 

Komunikační 
strategie 

Komunikační 
strategie 

Časový plán  
a rozpočet 

Časový plán  
a rozpočet 
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PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010) řadí mezi tradičně uváděné cíle: 

1. Poskytnout informace. Jedná se o informování trhu o dostupnosti určitého 

výrobku či služby. Inzeráty tohoto typu mohou sloužit i k oslovení 

potencionálních partnerů. 

2. Vytvořit a stimulovat poptávku. Jestliže bude komunikační podpora 

vhodně nastavena, je možné zvýšit obrat i bez nutnosti cenové redukce. 

Tento typ komunikace je často využíván ke stimulaci poptávky v oblasti 

zdravého životního stylu, tudíž i ve fitness a wellness službách. 

3. Diferenciace produktu, firmy. Použitím tohoto cíle lze dosáhnout toho,  

aby zákazník nevnímal produkt jako homogenní, tzn. zaměnitelný za produkt  

od jiné společnosti. Jako žádoucím se pak jeví během komunikační aktivity 

naučit zákazníka vnímat unikátní vlastnosti produktu či firmy samotné. 

4. Důraz na užitek a hodnotu výrobku. Záměrem tohoto bodu je ukázat 

výhody, které zákazníkovi vlastnictví produktu nebo příjem služeb přináší. 

Výrobek nebo služba tak následně může být poskytována za vyšší cenu ve 

svém segmentu trhu.  

5. Stabilizace obratu. Vzhledem k tomu, že většina firem nemá po celý 

kalendářní rok konstantní příjmy, výrobci pociťují tlak na zvyšování 

nákladů. Dalším cílem komunikace je proto vyrovnat tyto výkyvy. 

6. Vybudovat a pěstovat značku. Komunikace představuje podstatu značky 

adekvátnímu trhu, vytváří povědomí o této značce, posiluje její postavení  

a ovlivňuje postoje zákazníků k ní.  

7. Posílení firemního image. Na základě tohoto cíle komunikace si zákazníci 

vytvářejí o firmě pozitivní názory a představy, podle kterých posléze jednají. 

Posílení firemní image vyžaduje jednotnou komunikaci firmy 

v dlouhodobém období. 

 

V případě, že si firma své komunikační cíle stanoví, měla by také dbát na to,  

aby byly SMART, tedy konkrétní (specific), měřitelné (measurable), odsouhlasené 

celým týmem (agreed), realistické (realistic) a časově ohraničené (timed). KARLÍČEK 

(2016) 

Nestačí stanovit jako cíl například zvýšení povědomí o značce. Takto stanovený 

cíl je poněkud vágní a aby na trhu a mezi potencionálními zákazníky fungoval, je třeba 
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jej blíže specifikovat, jako např. u které cílové skupiny chceme povědomí o značce 

zvýšit a za jak dlouhé období toho chceme dosáhnout. 

 

3.3 Komunikační strategie 

Marketingová komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingového 

mixu. Pro firmu je zásadní vhodně využívat komunikační nástroje a s jejich pomocí 

budovat vztah se svými zákazníky a okolím. Jedině tak může firma dosáhnout svých 

cílů. Komunikačních nástrojů je ale mnoho, proto je na marketérech, aby dostupné 

nástroje vhodně kombinovali a vytvářeli konkrétní komunikační strategie. 

VAŠTÍKOVÁ (2014) popisuje, že pro každého producenta služby  

je nejpřínosnější, když sami zákazníci mluví pozitivně o jejich službách. Jedná se tedy  

o ústní reklamu, která může vytvořit, ale i pošpinit, pozitivní image u veřejnosti. 

Producenti služeb však v současné konkurenci nevystačí pouze s ústní reklamou a musí 

tedy vědět, jak správně komunikovat, jaké konkrétní nástroje použít a zejména co, komu 

a také kdy sdělit.  

Komunikační strategie popisuje, jaký způsob zvolit k dosažení stanovených 

komunikačních cílů. Měla by také odpovídat situaci na trhu a být dostatečně 

progresivní, aby jejím prostřednictvím mohly být cíle opravdu naplněny. KARLÍČEK 

(2016) zahrnuje do marketingové strategie především výběr vhodného marketingového 

sdělení, jeho kreativní ztvárnění a volbu správného komunikačního mixu. 

Dle SMITHA A TAYLORA (2004) různé kombinace nástrojů marketingového 

komunikačního mixu vyžadují rozdílné druhy marketingových strategií. KOTLER 

(2007) strategie rozděluje na:  

 Push strategii - využívá prodejce a obchodníky k protlačení produktu 

distribučními kanály. 

 Pull strategii – vyžaduje velké výdaje na reklamu a propagaci směrem ke 

spotřebitelům, aby byla vytvořena spotřebitelská poptávka. 

 V dnešní době je trendem obě strategie kombinovat, aby došlo k efektivnějšímu 

výsledku. Ve sportovních službách se tedy například snaží nejdříve firma zaujmout 

zákazníka poutavou reklamou, a následně může využít slevové portály k protlač svých 

služeb. 
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 I komunikační strategie má své osvědčené postupy. VAŠTÍKOVÁ (2014) 

uvedla, že se komunikační strategie skládá z těchto kroků: 

1. situační analýza, 

2. stanovení cílů marketingové komunikace, 

3. stanovení rozpočtu, 

4. strategie uplatnění nástrojů komunikačního mixu, 

5. vlastní realizace komunikační strategie v praxi, 

6. vyhodnocení úspěšnosti komunikační strategie. 

Komunikační strategie je tedy jedním ze základních principů moderního 

marketingu. Jestliže chce firma být ve své kampani opravdu efektivní, neměla by 

zapomínat na sestavení komunikační strategie, přičemž neopomenutelnou podmínkou je 

následné dodržování stanovených cílů.  

3.4 Komunikační mix 

Komunikační mix slouží firmám ke komunikaci se svými stávajícími  

i potencionálními zákazníky. KOTLER (2007) definuje komunikační mix jako: 

„specifickou směs reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, public relations  

a nástrojů přímého marketingu, kterou firma používá pro dosažení svých reklamních  

a marketingových cílů. (s. 809) Stanovuje tedy základní prvky: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 osobní prodej,  

 public relations – navázání dobrých vztahů s veřejností, 

 přímý marketing. 

Nástroje komunikačního mixu se u jednotlivých autorů různí. Například 

KARLÍČEK (2016) přidává k základním prvkům komunikačního mixu navíc event 

marketing, sponzoring a také online marketing. 
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Schéma č. 3: Nástroje komunikačního mixu 

  

zdroj: Karlíček (2016) 

Autorky PŘIKRYLOVÁ A JAHODOVÁ (2007) doplňují základní členění  

o sponzoring, veletrhy a výstavy. KOTLER poté v spolupráci s KELLEREM (2013) 

přidali do marketingového komunikačního mixu další tři prvky, a to události a zážitky, 

interaktivní marketing a ústní šíření. 

K dosažení některých stanovených cílů je ideální použít kombinaci více z výše 

uvedených prvků. Následně je možné dosáhnout lepších výsledků, než v případě jejich 

odděleného použití. Současně je třeba mít na paměti, že nelze použít stejné nástroje na 

všechny potencionální situace, a proto je zapotřebí neustále hledat nejlepší kombinace 

individuálně, pro každý z konkrétně stanovených cílů. 

Dle KOTLERA (2007) závisí kombinace nástrojů především na typu produktu  

a trhu, fázi připravenosti spotřebitelů ke koupi a fázi životního cyklu produktu. Zároveň 

upozorňuje na fakt, že funkčnost komunikačního mixu se promítá i do právní a etické 

roviny. Celková komunikace, a to jak s distributory, tak se zákazníky, by měla být 

otevřená, upřímná a příjemná. 

 

3.4.1 Reklama 

Reklama je bezesporu tím nejznámějším a nejviditelnějším nástrojem 

komunikačního mixu, zároveň ji ale můžeme označit jako tu nejnákladnější, neboť 
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firmy vynakládají velké finanční prostředky na její realizaci. VYSEKALOVÁ (2012) 

objasňuje, odkud vůbec slovo reklama vzniklo. Pravděpodobně pochází z latinského 

reclamare (znovu křičeti), což odpovídalo tehdejšímu způsobu komunikace na trzích. 

Přestože se způsob, jakým s veřejností komunikujeme, změnil, pojem reklamy zůstal 

zachován. V současné době existuje mnoho definic reklamy. Podle ČÁSLAVOVÉ 

(2009) je reklama „placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek 

určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních 

médií“.(s. 168) 

Monika MONZEL (2009) velmi přehledně vysvětluje, jak má úspěšná reklama 

vypadat. Popisuje, že úspěšná reklama je vždy výsledkem silné orientace na cílovou 

skupinu, mimořádné kreativity a pečlivého plánování. Za důležité pak považuje zejména 

předat relevantní sdělení vhodnou formou, prostřednictvím odpovídajícího 

komunikačního média, v příhodný okamžik, a to vše správně zvolené cílové skupině. 

Prostřednictvím reklamy dokážeme oslovit široké spektrum potencionálních 

zákazníků, zapůsobit na všechny jejich smysly a prezentovat produkt v zajímavé formě. 

Velkou nevýhodou reklamy však zůstává její neosobnosní forma a jednosměrnost. 

Reklamu můžeme rozdělit do tří kategorií dle jejího prvotního cíle:  

 Informační reklama 

 Přesvědčovací reklama 

 Připomínková reklama  

Informační reklamu používají převážně firmy, které vstupují na trh nově a chtějí 

svůj výrobek či službu představit potenciálním zákazníkům. Přesvědčovací reklamu 

uplatňují firmy tehdy, vzrůstá-li konkurence v jejich odvětví a hrozí tak ztráta 

stávajících zákazníků. Jde v podstatě o přesvědčení zákazníků, že právě jejich výrobek 

je lepší než výrobek konkurence. Připomínková reklama se užije v situaci, když už 

firma určitou dobu působí na trhu a většina zákazníků ji tedy již zná. Jedná se  

o budování image značky a udržení se v podvědomí zákazníka. (PŘIKRYLOVÁ, 2010) 

Kromě samotného zacílení reklamy je neméně důležité rozhodnout, jaká média 

budou pro prezentaci reklamy použita. V případě, že zvolíme nevhodný druh médií, 

může nastat situace, že vynaložené finanční prostředky přijdou na zmar.  
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VYSEKALOVÁ (2012) mezi hlavní prostředky reklamy zahrnuje: 

 inzerci v tisku 

 televizní spoty 

 rozhlasové spoty 

 venkovní reklamu 

 reklamu v kinech 

 audiovizuální snímky 

Velmi zajímavý pohled na reklamu uvádí ve své publikaci HUBÍNKOVÁ 

(2008), když popisuje několik faktorů, které je zapotřebí při tvorbě reklamy brát 

v potaz:  

 Analýza potřeb, postojů, zájmů a hodnot spotřebitele. Postoje 

spotřebitele ovlivňují jeho vnímání, které je sice u každé osoby 

individuální, ale i přesto v něm můžeme určit jisté zákonitosti. 

 Barva. Upevňuje spojení značky s určitým klíčovým zabarvením. 

 Hudba. Plní velkou roli v reklamním sdělení, neboť vhodně zvolená 

melodie je často snadněji zapamatovatelná než samotný slogan či text. 

 Humor. Humor nelze použít pro všechny typy reklamy, ale pokud se ho 

rozhodneme v reklamě aplikovat, měli bychom dbát na to, aby byl 

srozumitelný, nekomplikovaný a slušný. 

 Opakování. Reklama by měla být opakována s určitou frekvencí, když 

poté i zatvrzelého odpůrce dokáže přesvědčit k zájmu o danou věc. 

 Koncentrace reklamy. Rozumíme tím počet zhlédnutí za určitou dobu  

a čas jejího vysílání.  

 Načasování reklamy. Správné načasování má možnost zvýšit míru 

prodeje výrobku či služby. 

 

3.4.2 Podpora prodeje 

„Podpora prodeje je neosobní formou komunikace, krátkodobým podnětem, 

který podporuje nákupní chování zákazníků a zvyšuje efektivnost prodeje výrobců  

i obchodních mezičlánků.“ (MACHKOVÁ, 2009, s.177). Jak uvádí ve své publikaci 

KOTLER (2007), reklama má za cíl přesvědčit zákazníka o důvodu, proč si konkrétní 
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produkt či službu pořídit, zatímco podpora prodeje má za úkol motivovat zákazníka 

k okamžitému nákupu. Mnoho lidí je již reklamou na produkty přesyceno, různé formy 

podpory prodeje však uvítají téměř vždy. 

Do podpory prodeje spadá celá řada rozličných marketingových aktivit. Mohou 

to být různé slevy, kupónové akce, dárky k nákupu, výprodeje, bonusy za věrnost  

a podobně. VAŠTÍKOVÁ (2008) vysvětluje podporu prodeje jako určitou kombinaci 

reklamy a cenových opatření. V jejím podání se podpora prodeje pokouší sdělit určité 

informace o službě, a zároveň nabízí něco navíc, zpravidla to bývá výhodnější nákup. 

Jako nevýhodu uvádí pouze krátké působení jednotlivých podnětů.  

 

3.4.3 Public relations 

Pojem public relations (dále jen „PR“) je velice obtížné jednoznačně definovat, 

neboť nejen z odborné literatury je známo více než tisíc různých definicí, které jsou 

velmi rozmanitě pojaté. Jak naznačuje překlad anglického výrazu do českého jazyka, 

jedná se o vztahy s veřejností. Různé cíle, taktiky, aktivity a další prvky PR jsou ale tak 

obsáhlé a odlišné, že je více než komplikované zvolit pouze jedinou definici tohoto 

termínu.  

Definovat PR se pokusil i SVOBODA (2009): „Public relations jsou sociálně 

komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější 

veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi 

oběma porozumění a důvěry. Public relations organizace se také uplatňují jako nástroj 

jejího managementu.(s. 17) 

Jako další si můžeme uvést definici VORÁČKA (2012), který definuje PR jako: 

vytváření, udržování a rozvíjení dobrých vztahů se všemi zájmovými a cílovými 

skupinami, zejména k udržení a budování důvěry a dobré image firmy či produktu 

pomocí aktivních, plánovitých a systematických činností prostřednictvím komunikačních 

médií. 

O příklad PR ve sportovním prostředí se postarali autoři STOLDT, DITTMORE 

a BRANWOLD (2012). Ti ve svém díle uvádějí, že sportovní PR má manažersko - 

komunikační funkci a je navrženo k identifikaci klíčových skupin veřejnosti sportovní 

organizace tak, aby s nimi navázalo a dále rozvíjelo žádoucí vztah. 
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Mezi nejpoužívanější základní nástroje a aktivity PR, 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.  

3.4.4 Osobní prodej 

Jako osobní prodej označujeme prodej tváří v tvář. Jeho největší výhodou  

je bezesporu individuální přístup ke každému zákazníkovi. Poskytovatel může okamžitě 

reagovat na dotazy a podněty zákazníka, lépe dokáže rozpoznat jeho potřeby a podle 

toho zaměřit svou prodejní argumentaci. Osobní prodej můžeme označit jako 

nejefektivnější prostředek komunikačního mixu.  

 PELSMACKER, GEUENS a BERCK (2007) definují osobní prodej takto: 

„Osobní prodej je dvoustranná nebo mnohostranná komunikace, jejímž obsahem  

je poskytování informací, předvádění, udržování či budování dlouhodobých vztahů nebo 

přesvědčení určitých osob.“ (s. 359) 

Přikrylová a Jahodová (2010) vymezují formy osobního prodeje: 

 průmyslový prodej – prodej mezi firmami, 

 prodej do distribuční sítě – prodej do velkoobchodů, maloobchodů, 

 přímý prodej – prodej koncovým spotřebitelům.  

KELER (2007) ve své publikaci konstatuje, že osobní prodej může být výhodný i při 

následné péči o zákazníka po prodeji, lépe se tak zvládají problémy zákazníků  

a zajišťuje jejich spokojenost, oproti tomu za největší nevýhody osobního prodeje 

označuje vysoké náklady a nedostatečnou šíři nabídky.  

KARLÍČEK (2016) nahlíží na komunikaci s využitím osobního prodeje spíše jako na 

proces než na jednorázovou záležitost. Začíná již v době před kontaktováním 

potencionálního zákazníka a končí až dlouhou dobu po uzavření úspěšného obchodu. 
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Osobní prodej je v oblasti tělovýchovných a sportovních služeb hojně využíván. 

Klíčový je kontakt zákazníka s recepcí, která je místem přehledu o nabídce služeb. 

Snahou fitness center by mělo být zaměstnávat na recepci kvalitní personál, který bude 

provádět svou práci s nadšením a určitou empatií. 

 

3.4.5 Přímý marketing 

Přímý marketing neboli direct marketing je: „přímé spojení s jednotlivými, pečlivě 

vybranými cílovými zákazníky, které má vyvolat okamžitou odezvu a rozvíjet trvalé vztahy se 

zákazníky“. (HANZELKOVÁ, 2009) 

V dnešní době je trendem budovat si se zákazníky dlouhodobé vztahy. Udržet si 

loajálního zákazníka je pro firmu důležitější než snaha o získání zákazníků nových. 

V oblasti služeb tato zásada platí dvojnásob. Marketéři posílají svým zákazníkům přání 

k narozeninám, drobné dárky či pozvání na akce, které jsou pořádány právě jen pro stále 

zákazníky.  

 

3.5 Nové nástroje marketingové komunikace 

V době výrazného technologického pokroku je zapotřebí, aby i marketing držel 

krok s dobou a hledal nové způsoby komunikace se zákazníkem. Tedy přesně tak, jak 

popisují YOUNG a AITKEN (2007): „Moderní technologie a zvláště pak internet 

umožnil snazší zpřístupnění informací směrem k zákazníkům, kteří se tak stali 

cyničtějšími vůči firmám, ale bystřejší vůči reklamě.“(s. 11) Pro zákazníka je dnes 

daleko jednodušší si veškeré informace vyhledat a ověřit prostřednictvím internetu, 

současně spotřebitelé začínají být vůči některým formám reklamy imunní a firmy proto 

musí hledat nové způsoby, jak zákazníka oslovit a získat. V této kapitole budou 

rozebrány nástroje, které považujeme za zásadní pro současnou marketingovou 

komunikaci. 

 

3.5.1 Šíření ústním podání (WOM) 

Lidé se svými blízkými, přáteli, či kolegy v práci probírají různá témata. 

Vzájemně si předávají informace a doporučení. Baví se o tom, co si koupili, kde byli na 

večeři, na jakém filmu byli v kině a v neposlední řadě, do jakého fitness centra chodí 

cvičit, k jakému trenérovi a zda jsou se službami spokojeni. „Ústní a osobní sdělení, 
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která jsou šířena neformální cestou, budí v lidech větší důvěru, než sdělení vysílané 

klasickými reklamními kanály.“ (HESKOVÁ a ŠTARCHOŇ, 2009)  WOM neboli 

šíření ústním podáním má zásadní vliv na rozhodování spotřebitelů a přitom je to forma 

velice důvěryhodná a nenásilná.  

Graf č. 1: Účastníci WOM diskuzí 

 

zdroj: Karlíček (2016) 

Z grafu je patrné, že WOM diskuze probíhají nejčastěji mezi lidmi, kteří se znají. 

Až 50% diskutujících jsou rodinní příslušníci, poté následují kolegové a známí. WOM 

diskuze mezi lidmi, kteří se neznají, téměř neprobíhají. 

KARLÍČEK (2016) představuje výzkum, z něhož vyplývá, že účinek WOM 

výrazně převyšuje účinek marketingové komunikace. Produkt, který u spotřebitelů 

vyvolává negativní WOM, nemůže být následně na základě marketingové komunikace 

úspěšný a naopak - pozitivní WOM může marketingovou komunikaci posílit nebo 

dokonce nahradit. 

Ze zkušenosti můžeme říci, že u nabídky poskytování služeb hraje WOM zcela 

zásadní roli. Ve chvíli, kdy nám některý z našich známých doporučí fitness centrum, 

případně pokud půjde při první návštěvě s námi, což je jistě ještě efektivnější, pomůže 

nám to, abychom se zde cítili dobře a příště využili služeb znovu. Neměli bychom 

zapomínat na trend propojení WOM a internetu. Spotřebitelé si předávají informace 

pomocí různých recenzí, blogů, nebo sociálních sítí. Mohou tak ovlivnit podstatně širší 

spektrum lidí. 
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3.5.2 Elektronický marketing 

Elektronický marketing se stal součástí téměř každé společnosti. Bez něj se firma 

může na trhu prosadit jen velmi obtížně. Elektronický marketing je dnes významnější 

než klasický marketing zejména tam, kde lidé používají vyspělé technologie. Jedná se  

o šíření reklamy jakýmikoli elektronickými zařízeními, mezi něž patří internetový 

marketing, mobilní marketing, online rádia a televize. 

JANOUCH (2017) přesněji definuje elektronický marketing takto: „Internetový 

marketing je způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných marketingových cílů 

prostřednictvím Internetu, a zahrnuje, podobně jako klasický marketing, celou řadu 

aktivit spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udržováním vztahů se 

zákazníky.“(s. 20) 

VAŠTÍKOVÁ (2008) uvádí několik zásadních důvodů pro prezentaci firmy  

na internetu: 

 Rozšíření internetu v ČR je na velmi dobré úrovni. 

 Uživatelé internetu jsou mladí lidé s nadprůměrnými příjmy a vzděláním. 

 Zlepšení image firmy. 

 Nalezení nových tržních příležitostí. 

 Zviditelnění se. 

 Možnost vedení online obchodních jednání. 

 Usnadnění pronikání na nové trhy. 

 

Protože elektronický neboli online marketing má pro firmy opravdu velký význam  

a jedná se o velice obsáhlé, budeme se mu ještě později věnovat v samostatné kapitole. 

 

3.5.3 Virální marketing 

Vznik virálního marketingu se datuje do roku 1997, kdy byly představeny první 

freemaily. Zakladatel firmy Hotmail Tim Draper přišel s nápadem, že se každému 

uživateli při posílání emailu ukáže reklamní zpráva tohoto znění: „Získejte svou 

soukromou emailovou schránku zdarma od Hotmailu.“ BRYCE (2004) 

PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010) popisují virální marketing jako způsob 

komunikace, kdy se příjemci reklamní sdělení jeví natolik zajímavé, že jej samovolně 
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šíří dál. Virální zpráva je tak exponenciálně šířena mediálním prostorem a lze ji 

přirovnat k virové epidemii. 

Virální zpráva může mít mnoho podob, nejčastější formou však bývá email, 

video, obrázek, vtip, slogan apod. Aby zpráva nabyla opravdu virální podobu, musí 

splňovat několik předpokladů. Zejména tedy musí být dostatečně originální, ideálně pak 

také zábavná, kreativní a vhodně zacílená. 

 

3.5.4 Guerilla marketing 

„Guerillová komunikace je nekonvenční marketingová kampaň, jejímž účelem je 

dosáhnout maximálního efektu s minimem zdrojů.“ LEVINSON (2007, s. 4) 

Slovo guerilla pochází ze španělštiny a můžeme jej přeložit jako „partyzán“, tedy 

příslušník dobrovolné bojové organizace vedoucí drobné záškodnické války. Guerillový 

marketing je určen především malým či středním podnikům, které nemají dostatek 

finančních prostředků na drahé marketingové kampaně.  

Nejosvědčenější taktikou guerillové komunikace je: 

 udeřit na nečekaném místě, 

 zaměřit se na přesně vytipované cíle, 

 ihned se stáhnout zpět. 

Prvním krokem strategie je výběr prostoru, ve kterém se bude kampaň 

realizovat. Mělo by se jednat o takové pole působnosti, kde to konkurence očekává 

nejméně. Firma může cílit konkrétně na určité typy zákazníků, vytvořit jednorázovou 

akci a poté se stáhnout zpět. PŘIKRYLOVÁ a JAHODOVÁ (2010) 

 V rámci guerilla marketingu je také využíván ambush marketing. Jako ambush 

marketing chápeme formu marketingové komunikace, která si klade za cíl zviditelnit se 

příživnictvím na jiné společnosti. Přesněji může být definován jako plánování úsilí 

firmy pomocí nepřímého propojení jejího jména s událostí (zpravidla sportovního 

charakteru). Cílem je získat pozornost, výhody, které jsou spojené s oficiálním 

sponzorstvím akcí. (NUFER,2013, s. 3) 
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3.5.5 Event marketing 

Event marketing by měl pozitivně ovlivnit vnímání firmy či značky 

spotřebitelem, a to prostřednictvím zprostředkování výjimečného zážitku. 

„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, s. 22) 

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 či služby zákazníkovi. 

 

3.5.6 Product placement 

Rozkvět filmového průmysl přivedl prodejce k myšlence umístit své produkty 

nebo značku do děje filmu za účelem oslovení spotřebitele. FREY (2017) definuje 

product placement jako: „reklamní aktivitu, kdy se určitý výrobek nebo značka viditelně 

umístí do děje, a to buď ještě před jeho natočením (do scénáře), nebo v postprodukci 

tak, aby bylo na první pohled jasné, o který konkrétní produkt či značku jde.“(s.129) 

Můžeme si všimnout, že v některých filmech je umístění reklamy velice jemné a 

že divák, ačkoliv produkt zaregistruje, není vyrušen od sledování děje. 

Finanční náročnost celé řady produkovaných filmů je obecně velice vysoká. Ať 

je to již způsobeno hereckým obsazením, použitím speciálních efektů či náročností 

samotné tvorby díla, producenti jsou velmi nakloněni využití product placementu jako 

zdroje finančních prostředků. KOTLER (2010) uvádí jako příklad film „James Bond, 

Die Another Day“, který kritici často nazývají „Buy Another Day“. Ve filmu jsou velice 

okatě umístěny produkty firem 7 - UP, Aston Martin, Finlandia, Visa a Omega. 

Product placement můžeme pozorovat i v prostředí českého filmu. Zde 

povětšinou jeho použití působí poměrně hrubě a do celého konceptu filmu příliš 

nezapadá. Jako příklad si můžeme uvést film „Probudím se včera“, ve kterém hlavní 
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postava filmu neustále žvýká „orbitky“. Tento nástroj by byl dobře využitelný i 

v oblasti fitness center, kde by se například dala vyjednat s producenty spolupráce ve 

smyslu poskytnutí interiéru a natočení části filmu v prostorách fitness zařízení. 

 

3.6 Online komunikace 

Internet hraje v životě většiny lidí velice významnou roli. Někteří tráví svůj volný 

čas na sociálních sítích, jiní hledají na webových stránkách informace, sledují aktuální 

dění ve světě, hrají online hry nebo třeba nakupují. A právě kombinace těchto faktorů 

přiměla firmy, aby se internetem také začaly zabývat. Internet má více možností 

aprostředků pro propagaci. Mezi jeho hlavní nástroje patří email, prezentace na 

webových stránkách, search engine (vyhledávače), sociální média, bannerová reklama 

nebo velmi oblíbené newslettery. Pomocí internetu se zjišťují zákaznické preference  

a názory. Online marketing otevřel zcela nové možnosti prodejní komunikace.   

Marketing na internetu (online marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, 

kterou můžeme charakterizovat jako řízený proces uspokojování lidských potřeb 

informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu. (NONDEK a ŘENČOVÁ, 2000) 

Dle údajů českého statistického úřadu překonala Česká republika počtem 

uživatelů internetu průměr Evropské unie. Připojení k internetu dnes má tři čtvrtiny 

obyvatel našeho státu. 
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Graf č.2: Uživatelé internetu v ČR 

zdroj: Český statistický úřad (2015) 

V grafu můžeme vidět, že v roce 2015 enormně vzrostl počet uživatelů 

mobilního internetu. Není tedy divu, že firmy přikládají internetovému marketingu 

takový význam. Mohou tak zákazníky oslovovat prakticky na každém kroku. Na druhou 

stranu JANOUCH (2017) upozorňuje, že zcela opustit offline prostředí v marketingu je 

velká chyba. Marketing na internetu musí vycházet z celkové marketingové strategie  

a s klasickým marketingem se doplňovat a podporovat. Asi za největší výhodu považuje 

možnost téměř veškeré činnosti online komunikace měřit, a tím pádem i vyhodnocovat.  

Přednosti online marketingu v porovnání s klasickým marketingem podle JANOUCHA 

(2017): 

 monitorování a měření, 

 dostupnost 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, 

 komplexnost, 

 možnost individuálního přístupu, 

 dynamický obsah. 

 

3.6.1 Webová prezentace firem 

Prezentaci firem pomocí webových stránek dnes můžeme považovat téměř za 

samozřejmost. Firmy umisťují na své stránky podrobné informace o struktuře či historii 

své společnosti, o svých službách a produktech, o nabízených novinkách a mnoho firem 
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zde má umístěn i eshop se svými produkty. Firmy by se měly snažit o maximální 

přehlednost a jednoduchost svých webových stránek. 

PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ (2010) uvádějí další podmínky, které musí úspěšná 

webová prezentace firmy splňovat: 

 viditelnost webu 

 přístupnost webu 

 webová použitelnost 

 intuitivnost 

 předpověditelnost 

 

KELLER (2007) dodává, že zákazníci navštěvují webové stránky spíše proto, 

aby vyhledali potřebné informace, než aby se pobavili, a proto považuje za úspěšnější 

internetové stránky ty, které dokáží nabídnout zákazníkům namísto zábavy právě 

hledané odborné informace. Dále je důležité, aby informace na takových stránkách byly 

pravidelně aktualizované a nabízely zákazníků, odpovědi na vyhledávané otázky.  

 

3.6.2 Facebook 

Za posledních pět let se odvětví sociálních médií neuvěřitelně rozrostlo. Sociální 

síť Facebook přitáhla stovky miliónů uživatelů a je tak nejvyužívanějším sociálním 

médiem současnosti. Facebook a jiné sociální sítě nám prostřednictvím profilů nabízejí 

o uživatelích nespočet informací, jako např. rodné město, adresu, datum narození, 

zájmy, co uživatel má nebo naopak nemá rád, jeho koníčky, rodinný stav, aktivity, 

vzdělání atd.  

SMITH a TREADAWAY(2016) navrhují témata, na která bychom měli myslet 

při sestavování dlouhodobých marketingových plánů s využitím sociálních médií: 

 Potřeba sdílet informace. Sociální média prokázala, že mnoho lidí má 

neustálou potřebu sdílení informací. Každý má tak svou malou sociální síť, se 

kterou komunikuje. Ta obvykle čítá několik set lidí. Sociální média obsahují 

množství všedních informací, z nichž některé se mohou týkat zkušeností 

s konkrétní značkou nebo společností. 

 Bezprostřednost jako součást každodenního života. Nástroje na sociálních 

sítích dávají lidem možnost bezprostřední reakce v reálném čase. Může se jednat 
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například o skvělý zážitek z restaurace nebo odstrašující jednání personálu 

v hotelu apod. V některých případech mohou být takové reakce pro společnost 

přínosem, jindy se naopak může jednat o negativní hodnocení. Firmy by měly 

hledat způsob, jakým se svými zákazníky komunikovat v reálném čase a jejich 

podněty ihned řešit. 

 Každý je zdrojem informací a každý je zaujatý. Lidé už neslýchají  

o aktuálních zprávách a událostech jen z vysílání televizních novin, případně 

z tištěných médií. Nyní získávají informace z článků, blogů, Facebooku nebo 

z online konverzace s přáteli. 

 Jak moc jste slyšet. Pokud chce firma udržet krok s tempem dnešní doby, 

vyžaduje to značné úsilí. Obchodník se musí snažit zaujmout a spotřebitele si tak 

získat. Nejhorší variantou jednání obchodníka je pak situace, kdy zveřejní 

informaci zcela nezajímavou, která jistě nepovede ke zlepšení komunikace  

se spotřebiteli.  

 Prolínání světů. Otevřenost sociálních médií znamená, že je téměř nemožné 

udržet si různé části života oddělené. Věci, které děláme v osobním životě,  

si neustále nacházejí cestu na internetovou síť a následně jsou k dispozici 

osobním i obchodním kontaktům. 

 

Marketingová komunikace, která využívá sociální média, pomáhá snižovat 

náklady na propagaci (v porovnání s náklady na klasickou reklamu). Vytvoření reklamy 

na Facebooku je velmi rychlý a uživatelsky přívětivý proces, který zvládne prakticky 

každý, kdo má základní znalosti internetového prostředí. Mezi možnosti propagace na 

Facebooku patří: 

 Facebook Ads -  krátké textové zprávy, které se zobrazují v pravém sloupci 

stránky. 

 Sponzorované příběhy - pomáhá uživatelům objevit podnik prostřednictvím 

přátel. 

 Získání více hodnocení „To se mi líbí“ u stránky. 

 Placená podpora statusů: placenou propagací příspěvků lze obejít omezení 

dosahu zobrazování příspěvků, které je přednastaveno. 
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Náklady na propagaci stránky jsou plně v režii firmy. Nejběžnějším modelem 

účtování je platba za tzv. proklik (PPC) nebo za počet zobrazení. 

 

3.6.3 Mobilní marketing 

Mobilní marketing představuje efektivní formu komunikace se stávajícími 

zákazníky. Dle FREYE (2017) „jde v mobilním marketingu především o schopnost 

rychle vytvořit z příchozích odpovědí databázi potencionálních zákazníků, využitelnou 

pro budoucí „one to one“ kampaně.“ (s. 148) Ve své knize popisuje mobilní marketing 

i PŘIKRYLOVÁ A JAHODOVÁ (2010). Mobilní marketing chápou „jako jakoukoliv 

formu marketingu, reklamy nebo aktivit na podporu prodeje, cílené na spotřebitele 

a  uskutečněné prostřednictvím mobilní komunikace.“(s. 273) 

Mobilní telefon se stává pro firmu dalším médiem také v případě, kdy má 

společnost k dispozici databázi telefonních čísel svých klientů. Tento nástroj se dá 

v oblasti služeb výborně využít. Fitness centrum může komunikovat se svými klienty, 

prostřednictvím SMS zasílat novinky, akce či pozvání na speciální lekce. Velkou 

výhodou této komunikace je bezesporu malá finanční nákladnost, dobrá měřitelnost  

a opětovná využitelnost. 

 

3.6.4 YouTube 

Kanál YouTube má v současné době přes bilión uživatelů. Denně mají videa  

na této webové stránce 4 bilióny shlédnutí. RAWEE (2016) popisuje „YouTube jako 

webovou stránku, která slouží pro sdílení videí. Uživatelé se mohou s firmou seznámit 

prostřednictvím filmů, reklam, instruktážních videí, video blogů, edukativních videí. Je 

to skvělý reklamní nástroj, protože firma může jednoduše prezentovat své výrobky  

a služby tím, že si vytvoří vlastní reklamu na svém YouTube kanálu.“(s. 12) 

Pro fitness centrum je tedy založení vlastního YouTube kanálu velice výhodné, 

když následně může sama vkládat a nahrávat videa. Ať už se bude jednat o videa 

edukativního charakteru nebo videa s vtipným podtextem. K lepšímu zviditelnění 

takových materiálů je firma může současně sdílet i na další sociální sítě. V případě, že 

videa zaujmou uživatele svým obsahem, budou se téměř samy šířit internetem dál.  

Na YouTube se také dají snadno umístit reklamy v podobě jako u sociální sítě 

Facebook. 
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Ačkoliv je propagace na sociálních sítích relativně jednoduchá a firmy si online 

marketing často zvládnou obstarat samostatně, neměly by zapomínat na skutečnost,  

že i online marketing by měl mít svůj systém a řád. Firma by si tak měla marketingové 

kampaně dobře rozplánovat a například si přesně určit, kdy jaké video nebo příspěvek 

„vypustí do světa“. Rozhodně není na škodu se poradit s profesionály a zajistit tak větší 

účinnost celé online komunikace se svými stálými i potencionálními zákazníky. 

 

3.7 Marketing služeb 

Pro firmy, které se zabývají poskytováním služeb, je marketing důležitým 

nástrojem, jak odlišit svoji nabídku od konkurence. V případě výrobků je výhodné 

použití klasického marketingového mixu. Jakmile firma produkt vyrobí, je fyzicky 

připraven přímo  pro zákazníka. Naopak služby můžeme charakterizovat jako 

nehmatatelné, nedělitelné, proměnlivé a pomíjivé. Právě tyto jejich vlastnosti si žádají 

speciální přístup a strategie. V oblasti služeb je navíc nutná interakce mezi 

zaměstnancem poskytujících službu a samotným zákazníkem. Efektivnost interakce 

tedy závisí především na kvalitě a profesionalitě zaměstnanců, Přičemž očekávání 

zákazníků také hraje velmi důležitou roli v jejich následném hodnocení služby. 

Společnosti musí řídit kvalitu svých služeb s důrazem na každé setkání zákazníka se 

službou. Typické je to právě v případě fitness center, neboť zákazníci si vybírají své 

oblíbené fitness centrum především podle kvality trenérů, instruktorů a dalších 

zaměstnanců, se kterými v průběhu poskytování služby přijdou do styku.  

Ačkoliv marketing služeb není přímo předmětem diplomové práce, pro tvorbu 

marketingové komunikace je velice podstatný a bez jeho základní znalosti se 

v praktické části neobejdeme. 

 

3.7.1 Řetězec vztahů mezi kvalitou služeb a ziskem 

KOTLER a AMSTRONG (2004) tvrdí, že řetězec vztahů mezi kvalitou služeb a 

ziskem spojuje spokojenost zaměstnanců se spokojeností zákazníků a ziskovostí firmy.  

1) Kvalita služeb uvnitř firmy 

Každá firma by měla zajistit kvalitní výběr zaměstnanců a jejich následné 

průběžné školení a současně by měla vytvářet dobré a příjemné pracovní 
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prostředí. Důlěžitá je také správná motivace zaměstnanců, neboť právě oni 

přicházejí do přímého vztahu se zákazníkem. 

 

2) Spokojení a výkonní zaměstnanci 

Firma musí dbát na to, aby její zaměstnanci byli spokojení, loajální a především 

pracovití. 

 

3) Lepší kvalita služeb 

Je důležité neustále se snažit zlepšovat kvalitu služeb poskytovaných 

zákazníkům.  

 

4) Spokojení a loajální zákazníci 

Jen spokojený zákazník se k firmě opětovně vrátí, případně využije její nabídky 

pravidelně nebo opakovaně. Jestliže byla péče firmy o zákazníka více než 

dostatečná, ten ji může následně doporučit i dalším potenciálním zákazníků, což 

je pro firmu ta nejlepší reklama. 

 

5) Vysoký zisk a zdravý růst 

Cílem a snahou každé firmy by mělo být dosažení co nejvyšších ekonomických 

zisků. 

 

V marketingu služeb nestačí používat pouze standardní nástroje externího 

marketingu. KOTLER a KELLER (2013) vysvětluje, že při provádění služeb se jedná  

o velmi komplexní interakci, a proto je nutné přijmout holistickou marketingovou 

perspektivu. Výsledek služby, stejně jako věrnost zákazníků poskytovateli služeb, 

závisí na celé řadě veličin. Holistický přístup si žádá externí, interní i interaktivní 

marketing.  

 Externí marketing 

Práce při přípravě, tvorbě cen, distribuci a propagaci služby. 

 Interní marketing 

Firma musí obzvlášť kvalitně vyškolit a motivovat zaměstnance, kteří přijdou do 

styku s klienty. Každý zaměstnanec firmy by měl být orientován na zákazníka. 

Jednotliví zaměstnanci by měli pracovat jako tým a jejich společným hlavním cílem 

by měla být spokojenost zákazníka. 

 Interaktivní marketing 
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Klade velký důraz na kontakt se zákazníky, a to především během prodeje či 

poskytování služby. Firma poskytující služby by měla zaměstnávat jen takové 

zaměstnance, kteří jsou přátelští a rádi přichází do kontaktu s lidmi. Nezáleží totiž 

jen na kvalitě samotné služby, ale zejména na tom, jak je služba zákazníkovi 

předávána. 

Schéma č. 4 : Marketing služeb 

 

Zdroj: Kotler, Amstrong (2006) 

3.7.2 Odlišení od konkurence 

V oblasti poskytování služeb není příliš jednoduché odlišit se od konkurence. 

Jestliže je nabídka v některém z odvětví víceméně stejná, zákazník se řídí především 

cenou. Jako příklad lze uvést situaci, kdy si chce zákazník pronajmout na hodinu 

tenisový kurt a má na výběr ze tří dostupných zařízení. Nabízejí-li tato zařízení stejné 

kurty, se stejným povrchem a stejnou kvalitou vybavení, vybere si zákazník nejspíše to 

nejlevnější z nich. 

Je několik možností, jak se odlišit: 

 Nabídka doplňkových služeb 

Pomocí nabídky dalších doplňkových služeb se může firma od konkurence 

odlišit. Prodejce sportovního vybavení může například nabízet při nákupu 

výbornou kávu zdarma, slevové poukázky na další nákupy nebo delší lhůtu na 

možnost vrácení zboží. 

 Image 
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Pro firmy je velmi důležitá image, a to platí i pro poskytovatele služeb. Firmy se 

mohou odlišit například výrazným a dobře zapamatovatelným logem  

či důvtipným názvem. 

 Poskytování služeb 

Firmě se může podařit odlišit se od konkurence také tím, že vytvoří atraktivní 

prostředí v místě poskytování služeb, bude mít kvalitnější zaměstnance než jiné 

společnosti nebo zdokonalí proces poskytnutí služby. (VAŠTÍKOVÁ, 2014) 
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4 METODOLOGIE 

4.1 Určení problému 

Konkurence v oblasti sportovních služeb neustále přibývá. Fitness centra se 

předhánějí různými akcemi a výhodnými nabídkami, snaží se potencionální zákazníky 

zaujmout novými službami nebo rozšiřují ty stávající. Aby se firma dokázala  

od konkurence odlišit, měla by v první řadě poskytovat kvalitní služby, mít spokojené 

zákazníky i zaměstnance a snažit se být neustále krok před ostatními. Klíčem k úspěchu 

na trhu je mimo jiné i dobře nastavený marketing a s tím související komunikace se 

stávajícími i potencionálními zákazníky. 

Fyziofitness je sportovní zařízení, které je unikátní svou nabídkou služeb. Majitel 

centra pan Václav Rázl je hlavním průkopníkem vývojové kineziologie ve fitness. Jedná 

se o jedinečný koncept spojení fitness, fyzioterapie a rehabilitace. Zařízení s takovýmto 

konceptem není v České republice mnoho. Nabízí se tedy otázka, jak je možné, že je 

Fyziofitness tak málo známé širší veřejnosti a stále je v jeho harmonogramu mnoho 

prostoru pro nové klienty. Zásadní nevýhodou tohoto centra je špatná komunikace 

s okolím. Tato diplomová práce si klade za cíl pomoci marketingu sportovního zařízení 

Fyziofitness. 

 

4.2 Cíle výzkumu 

Aby byla komunikace s klienty efektivní, je vhodné nejdříve provést cílený 

výzkum a zjistit tak více o jejich preferencích, názorech a podnětech. Výzkum je 

prováděn dvěma způsoby, a to formou dotazování a formou hloubkového rozhovoru 

s majitelem fitness centra. Na základě výsledků obou výzkumů jsou navrhnuta opatření 

na zlepšení marketingové komunikace Fyziofitness.  

 

4.3 Hypotézy 

Před výzkumem byly stanoveny hypotézy, které pak bude možné díky výsledkům 

samotného výzkumu potvrdit nebo vyvrátit. 

1. Více než 70% respondentů nedojíždí do Fyziofitness Černošice déle než  

20 minut. 
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Tato hypotéza je důležitá pro novou marketingovou komunikaci. Její výsledek nám 

pomůže určit spádovou oblast pro umístění komunikace a zvýšit tak její efektivitu. 

 

2. Respondenti, kteří vydělávají nad 46 tisíc měsíčně, navštěvují Fyziofitness 

Černošice především ze zdravotních důvodů. 

Hypotéza vychází z předpokladu, že lidé s nadprůměrnými příjmy jsou značně 

pracovně vytíženi. Často pracují na vyšších firemních postech nebo zastávají 

manažerské pozice. Převážnou část dne tráví sezením, prací na počítači nebo řídí 

automobily. To vše negativně ovlivňuje stav jejich pohybového aparátu  

a v kombinaci s pracovním stresem způsobuje zdravotní potíže.  

Hypotéza vychází i z dosud nepublikovaného výzkumu od VORÁČKA, PEŠKA  

a ŠÍMY (2014), kteří se podrobně zabývají typologií zákazníků pražských fitness 

center. Výsledkem jejich výzkumů je rozdělení zákazníků do šesti skupin, z toho  

3 jsou ženské a 3 mužské. Jednotlivé segmenty ovlivňují různé charakteristiky jako 

je např. věk, vzdělání, povolání, výše příjmu, rodinný status a další. V analytické 

části si rozebereme hypotézu podrobněji. 

 

4.4 Aplikace marketingového výzkumu 

KOTLER (2007) definuje marketingový výzkum jako „funkci, jež propojuje 

spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí informací, které jsou používány pro 

identifikaci a definici marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení  

a hodnocení marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší porozumění 

marketingovému procesu“. (s. 406) 

KOZEL (2006) ve své knize uvádí citát Johna Miltona: „Krást myšlenky od jedné 

osoby je plagiátorství, krást myšlenky od mnoha osob je výzkum.“ (s. 47) a vysvětluje tak 

podstatu marketingového průzkumu. Dále popisuje, že rozdíl mezi definicemi 

marketingového výzkumu od různých autorů je především v hloubce členění jednotlivých 

fází výzkumného procesu. Autoři se shodují na logické návaznosti jednotlivých stádií  

a zároveň také uznávají, že jednotlivé výzkumy mají různý průběh, přesto lze provést určité 

zobecnění. 
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Obecný proces, jak by měl marketingový výzkum probíhat, nastínil FORET (2013), 

a sestává z pěti kroků: 

1. definování marketingového problému a cílů výzkumu,  

2. sestavení plánu výzkumu včetně časového harmonogramu a odhadovaných nákladů,  

3. shromáždění informací a sběr dat,  

4. statistické zpracování a analýza dat,  

5. prezentace výsledků, návrhů a doporučení.  

 

4.5 Kvantitativní výzkum 

Cílem kvantitativního výzkumu je zjistit, jak velká část cílové skupiny vykazuje 

určité měřitelné znaky. Provádí se na vzorku, který reprezentuje zvolenou cílovou 

skupinu. Pro účely kvantitativního výzkumu se používají metody dotazování. Mohou 

být prováděny ve více formách. Od osobní formy, přes telefonickou a internetovou, až 

po písemné dotazování. (MACHKOVÁ, 2009).  

Písemné a elektronické dotazování si žádá konstrukci dotazníku, který by měl 

také obsahovat průvodní dopis s vysvětlením účelu dotazování a s informacemi o tom, 

jak dlouhý čas stráví respondent vyplňováním.  

 

4.5.1 Výběr respondentů 

Pro zdárný průběh dotazování je důležité správně určit výběrový vzorek 

respondentů. Tři základní kroky při výběru vzorku podle KOZLA (2006) jsou:  

„… vybrat rámec vzorku (koho), určit techniku výběru vzorku (jak), stanovit velikost 

vzorku (kolik).“(s. 155) 

Hlavní skupinu respondentů tvoří klienti Fyziofitness Černošice, přičemž 

dotazníky byly rozdávány v průběhu čtrnácti dnů všem zákazníkům skupinových i 

osobních tréninků. Bylo rozdáno 62 dotazníků a zpět do speciálně vytvořené schránky 

se jich vrátilo 53. 

4.5.2 Konstrukce dotazníku 

Dotazník je v podstatě způsob řízeného rozhovoru. Nejdříve je důležité stanovit, 

jaké informace nám má dotazník přinést. Pro náš případ je stěžejní zjistit, jak současní 

klienti vnímají komunikační kanály, které zařízení používá a současně určit, jakým 
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způsobem vnímají reklamu na fitness centra obecně. V návaznosti na konzultaci 

s majitelem Fyziofitness Václavem Rázlem byl dotazník navíc doplněn o otázky, na 

které si majitel přál znát odpověď.  

Pro lepší orientaci zákazníků při samotném vyplňování a pro efektivnější 

zpracování při analýze byl vytvořen polostrukturovaný dotazník. Respondent si tedy 

většinou vybíral možnosti v uzavřených otázkách, a pokud si v nabídce odpovědí 

nevybral, téměř vždy mohl zaškrtnout možnost „jiné“ a k otázce se více vyjádřit. Pro 

dosažení hlavního cíle dotazníku byly vytvořeny tabulky, u nichž byl respondent 

vyzván, aby se ve vztahu k Fyziofitness vyjádřil k jeho webovým stránkám a profilu na 

sociální síti Facebook. 

 KOZEL (2006) dělí otázky v dotazníku takto:  

 Úvodní otázky – úkolem úvodních otázek je navázání kontaktu s respondentem, 

vzbuzení zájmu respondenta o výzkum. 

 Věcné meritorní otázky – jsou to otázky, které se týkají předmětu šetření. Dávají 

nám odpovědi na vytvořený seznam informací, které se potřebujeme z výzkumu 

dozvědět. 

 Filtrační otázky – Umožňují, aby respondenti neodpovídali na otázky, které se 

jich netýkají. 

 Identifikační otázky – jedná se o otázky, které nám pomáhají rozřadit 

respondenty při vyhodnocování výsledků výzkumu. 

Protože nás v dotazníku zajímaly i obecné postoje respondenta k reklamě na 

fitness centra, museli jsme pořadí otázek změnit. Po konzultacích s panem Mgr. 

Voráčkem jsme se rozhodli zařadit obecné otázky úplně na začátek, aby další 

vyplňování respondenta nemátlo a nevztahoval své odpovědi jen k Fyziofitness. Poté 

jsme pokračovali hlavními meritorními otázkami a na konec dotazníku jsme zařadili 

otázky filtrační.  

4.5.3 Operacionalizace dotazníkového šetření 

Operacionalizace dotazníku je sestavena do několika základních kategorií, tak 

aby dohromady splňovaly základní cíle výzkumu. Operacionalizace nám má pomoci 

k logické výstavbě celého dotazníku a k propojení jednotlivých otázek. 

Operacionalizaci pro náš výzkum zobrazuje přehledné schéma na následující straně.  
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Schéma č. 5: Operacionalizace dotazníku
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Vnímání reklamy 
na fitness služby 

Vybavíte si, kde jste narazili na reklamu 
na jakékoliv fitness centrum? 

Zapamatovali jste si nějakou reklamu 
na fitness centrum? Napište prosím,  

čím vás zaujala. 

Vliv 
komunikačních 

nástrojů 

Facebook 

Jste fanoušekem 
Facebookových stránek? 

Jak často navštěvujete 
Facebookové stránky 

Fyziofitness? 

V tabulce prosím 
zhodnoťte facebookové 

stránky Fyziofitness. 

Webové stránky 
V tabulce prosím 

zhodnoťte webové 
stránky Fyziofitness. 

YouTube 
Sledujete videa, která jsou 
pravidelně umisťovány na 

kanál YouTube? 

Preference klientů 

Jak často navštěvujete Fyziofitness? 

Jak dlouho navštěvujete Fyziofitness? 

Jaké jsou vaše hlavní důvody návštěv 
Fyziofitness? 

Proč jste si vybrali k návštěvě  právě 
Fyziofitness? 

Jak jste se o Fyziofitness  dozvěděli? 

Jakým způsobem zaznamenáváte změny 
nebo novinky ve Fyziofitness? 

Socio - 
demografické 

aspekty 

Jste ? 

Kolik  Vám je let? 

Jaký je Váš měsíční 
příjem? 

Jaké je vaše PSČ 
bydliště? 
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4.5.4 Pilotáž 

Součástí předvýzkumu byla také pilotáž. Ta měla za úkol zjistit, zda jsou otázky 

pro respondenty srozumitelné a zda je jejich formulace jasná. V našem výzkumu 

probíhala pilotáž se zaměstnanci Fyziofitness Černošice, když celkem bylo rozdáno 

deset dotazníku. Nejasnosti, které při pilotáži vyvstaly, byly poté odstraněny a nejasné 

formulace přepsány. Žádný větší problém při pilotáži nevyvstal. 

4.5.5 Sběr dat a vyhodnocení dotazníku 

Sběr dat probíhal v období dvou týdnů. Dotazníky byly zákazníkům předkládány 

na recepci při příchodu do fitness centra, s prosbou o pomoc při průzkumu. Za recepcí 

pak byla umístěna schránka, která sloužila k vhazování vyplněných dotazníků  

a zajišťovala naprostou anonymitu celého procesu.  

Vyhodnocování dotazníku probíhalo pomocí statistického programu SPSS. 

Program poskytuje lepší orientaci v získaných datech a dobře se v něm zpracovávají 

tabulky a grafy s výsledky. Také nám pomohl při vyhodnocování Hypotézy H2, kde 

jsme při zjišťování vzájemné závislosti proměnných použili statistický test. 

 

4.6 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum na rozdíl od kvantitativního zkoumá dané jevy více do 

hloubky. NOVÝ a SURYNEK (2006) uvádějí, že pokud jde o jeho zaměření, je spíše 

doplňkem kvantitativního výzkumu, není mu však podřízen. Jeho značnou výhodou je 

možnost provádět efektivní výzkum na menším vzorku respondentů. Základní metody, 

které se v kvalitativním výzkumu používají, jsou: 

 hloubkový rozhovor, 

 pozorování, 

 skupinový rozhovor, 

 projektivní techniky, 

 panelové šetření, 

 experiment. 

Pro potřeby kompletní analýzy marketingové komunikace ve Fyziofitness 

Černošice proběhl hloubkový rozhovor s majitelem, trenérem a manažerem fitness 

v jedné osobě, panem Václavem Rázlem. Hloubkový rozhovor měl podobu osobního 
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dotazování mezi Barborou Dohnalovou (tazatel) a Václavem Rázlem (dotazovaný). 

LUKÁŠOVÁ (2010) vysvětluje, že při hloubkovém rozhovoru tazatel nemá přesně 

připravené otázky. Vytvořeny má pouze tematické bloky, v rámci nichž klade volné 

otázky a pružně reaguje na vzniklé situace, čímž pomáhá stimulovat dotazovaného 

k potřebným odpovědím. I hloubkový rozhovor však má svá informační omezení, která 

popsal LUKÁŠOVÁ a NOVÝ (2004) „Individuálním rozhovorem získá tazatel 

informace značně do hloubky, problémem však bývá obtížné rozlišování mezi 

individuálními názory a odpověďmi kulturního charakteru.“ (s. 102) 

V našem případě půjde o rozhovor polostrukturovaný, což znamená,  

že připravená kostra otázek bude spontánně doplněna o konkrétní otázky, jež se tazatel 

rozhodl zařadit až v průběhu samotného rozhovoru. Osnovu polostrukturovaného 

rozhovoru tvoří témata, na které má být výzkum zaměřen.  

Schéma č. 6: Osnova polostrukturovaného rozhovoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování
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5 ANALÝZA FYZIOFITNESS ČERNOŠICE 

Analytická část práce je věnována především detailnímu rozboru centra 

Fyziofitness Černošice. Rozebereme zde obecné informace, které se týkají sportovního 

zařízení, ale i současnou marketingovou komunikaci subjektu. Fakta, která si zde 

uvedeme, se budou opírat především o data získaná při rozhovoru s majitelem a o mé 

osobní poznatky, nabyté během trenérského působení ve Fyziofitness. 

5.1 Základní informace 

Fyziofitness bylo otevřeno v lednu 2014. Původně se v prostorách nacházela 

restaurace, po kompletní rekonstrukci zde vzniklo malé, ale velmi útulné sportovní 

zařízení. Hlavním popudem majitele k založení vlastního fitness centra byla  

především touha po prostorách, kde by mohla vzniknout základna pro nový koncept  

cvičení – vývojové kineziologie ve fitness.  

Provozovna Fyziofitness Černošice se nachází ve Středočeském kraji, okres  

Praha - západ, jen kousek za hranicí hlavního města Prahy. Prostory fitness jsou 

umístěny v přízemí rodinného domu majitele a skládají se z recepce, šatny a dvou 

místností určených pro samotný trénink. 

Chod podniku, drobnou administrativu, úklid a trenérskou činnost zajišťují 

manželé Rázlovi. Dále s Fyziofitness spolupracují čtyři trenéři a jedna fyzioterapeutka. 

Tyto osoby fungují jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a nejsou tedy 

přímými zaměstnanci podniku. 

Otevírací doba se odvíjí od přání a možností klientů, ale v zásadě ji lze vymezit na 

dobu od 8:00 do 11:00 dopoledne a odpoledne pak od 16:00 do 21:00. Fitness centrum 

je otevřeno sedm dní v týdnu. 

 

5.2 Vývojová kineziologie 

Tato metoda je stěžejní prací Prof. MUDr. Václava Vojty, který jejímu vytvoření 

věnoval padesát let svého života. Počátky Vojtovy terapie, jak se oficiálně nazývá 

terapeutický koncept, který MUDr. Vojta vytvořil, sahají až do roku 1950. Profesor 

Vojta pracoval jako neurolog s dětmi a dospívajícími postiženými centrální mozkovou 

obrnou (CMO).  
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Zlomovým momentem jeho práce bylo zjištění, že prostřednictvím specifických 

výchozích poloh a cíleného působení na určité části těl pacientů dochází k odlišnému 

zapojování svalů, než jak tomu bylo při spontánním motorickém projevu. Při těchto 

manipulacích se funkce svalů pacientů více podobaly funkcím zdravých svalů. Navíc se 

zásadním způsobem měnilo patologické zvýšené napětí svalů (spasmy), typické právě 

pro pacienty s CMO. (ORTH, 2009) 

Na základě svých mnohaletých pozorování dětí, především v kojeneckém  

a batolecím věku, popsal profesor Vojta několik specifických poloh a stimulačních 

bodů, které vedou všechny jedince, bez rozdílu zdravotního stavu, k totožným 

pohybovým reakcím. Zároveň s tím využil svých pozorování k popisu vývoje lidské 

motoriky, a tím postavil základy oboru vývojové kineziologie.  

Vývojová kineziologie považuje program lidské motoriky, který se vytváří 

v prvních letech života člověka, za základ ideálního pohybu. Vzhledem k faktu, že 

v průběhu prvních tří let života prochází každý zdravý jedinec stejnou vývojovou řadou, 

můžeme usuzovat, že existuje jedno základní naprogramování, jedna vrozená motorika, 

která je nesena genetickou informací.    

 

5.3 Vývojová kineziologie ve fitness 

  Vojtova terapie či vývojová kineziologie je celosvětově uznávaným 

terapeutickým konceptem. Je považována za jeden z pilířů fyzioterapie a jako taková je 

využívána především lékaři, fyzioterapeuty a rehabilitačními pracovníky. Akreditovaný 

kurz Vojtovy terapie je přístupný pouze pro osoby s vysokoškolským lékařským 

vzděláním. Její aplikace je tedy omezena a centrována do nemocnic, speciálních 

ordinací a rehabilitačních klinik a je využívána především pro potřeby pacientů 

v akutních či chronických případech. 

Z tohoto přístupu je však zcela vyloučena prevence a využití této zásadní 

metody pro účely běžné populace a pro potřeby jedinců, kteří sice problémy mají, ale 

ještě nejsou ve stádiu pacientů. Drtivá většina těchto lidí trpí problémy spojenými 

s pohybovým aparátem vlivem působení konceptu moderního stylu života. Ať už je 

zásadním negativem časté a dlouhodobé sezení, nevhodná obuv, využívání IT 

technologií nebo minimální manuální náročnost dnešní doby. Lidé poté hledají řešení 

svých pohybových obtíží ve sportu. Platí sice, že nejhorším pohybem je ten, který 
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neuděláme, na druhou stranu, pokud využíváme tělo, trpící nevhodnými návyky  

a špatným držením, beze změny i při sportovních aktivitách, dochází k neustálému 

přetěžování, které problémy naopak prohlubuje.  

Jedním z řešení je návrat k ideálním pohybovým vzorům, jejich osvojení  

a využívání, a to jak při sportu, tak při každodenním pohybu. Tuto cestu umožňuje 

právě vývojová kineziologie. Studiem jejích principů a systematickým praktickým 

zkoušením položili Václav Rázl a jeho spolupracovník Mgr. Robert Chott základy 

cvičebního konceptu aplikovatelného na každého jedince, který označujeme jako 

vývojová kineziologie ve fitness. 

Přenesením poznatků Václava Vojty do tak všeobecně rozšířeného sportovního 

odvětví, jakým je fitness, došlo k vyřešení zásadního problému fyzioterapeutického 

přístupu, kterým je recidiva a opětovná manifestace problému (bolesti, blokády aj.). 

Fyzioterapeuti jsou v přístupu k pacientům zásadně časově limitováni. Pacient přichází 

s bolestí, fyzioterapeut jej bolesti zbavuje a dál nemá zpravidla možnost s pacientem 

pracovat. Pacient se vrací do svého pohybového stereotypu, který jej s vysokou 

pravděpodobností opět dovede ke stejnému problému. Výhodou fitness centra je 

pravidelnost, se kterou jej lidé navštěvují. Hnáni zpravidla jinou motivací (hubnutí, 

tvarování postavy, zesílení) jsou ochotni do cvičení investovat čas i peníze. Zde má 

trenér možnost v dlouhodobém horizontu s klientem (pacientem) pracovat a měnit tak 

nejen jeho vzhled, ale především jeho pohybové návyky.        

 

5.4 Nabízené služby 

„Každý ví, co chce, málokdo ví, co potřebuje.“ Tímto heslem se řídí tým trenérů 

Fyziofitness, najdete ho jako první informaci na webových stránkách centra a vystihuje 

přesně realitu, se kterou se setkáváme při prvním kontaktu s klientem. Klient přichází s 

očekáváním a vizí, zpravidla krátkodobého, cíle. Nejčastějším příkladem je tvarování 

postavy spojené s redukcí tukové tkáně. Bývá běžnou praxí většiny fitness center svěřit 

klienta do péče trenéra. Ten vysvětlí klientovi potřebu zvýšeného výdeje energie a bez 

řádné pohybové analýzy nastaví klientovi třikrát týdně tréninky a navíc hodiny týdně na 

běžeckém pásu. Výdej energie se zvýší, výsledky se dostaví. Bohužel zdravotní stránka 

pacienta trpí neadekvátním zatížením. Není neobvyklé, že klient je po redukční kůře 

v horším zdravotním stavu než předtím, ač je na tom fyzicky lépe.  
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Špatné pohybové návyky člověk zpravidla neřeší až do okamžiku, kdy se začnou 

projevovat bolestí a omezením hybnosti. Myšlenka Fyziofitness je ale postavena na 

správném držení těla a zdravém pohybu nejen při sportu, ale i v běžném životě. Je proto 

zásadní potenciálnímu klientovi vysvětlit, proč by měl chtít nejdříve srovnat své svalové 

dysbalance a zlepšit své pohybové návyky. Ať už z preventivního či akutního hlediska. 

Na prvním setkání proto projde klient diagnostikou pohybového aparátu s 

fyzioterapeutkou a je mu změřeno tělesné složení na přístroji Tanita. Získané informace 

jsou následně předány trenérovi, který klientovi vysvětlí, jaké pohybové nedostatky má 

a jaká zdravotní rizika z toho mohou plynout. Tento moment je zlomový, neboť 

můžeme zákazníka ztratit, protože neslibujeme okamžité splnění jeho očekávání. 

Málokdy se ale setkává, že by klient nesouhlasil. Pro většinu lidí je zdraví na prvním 

místě a pochopí, že by měli mít priority nastavené v jiném pořadí a že je dobré začínat 

pomalu a od úplného začátku. V opačném případě takový člověk ani není cílovým 

klientem Fyziofitness. Pokud se klient rozhodne spolupracovat, může si v nabídce 

služeb vybrat ze tří typů tréninků: 

 Osobní trénink  

Koncept jeden na jednoho představuje možnost maximálního přizpůsobení 

tréninku klientovi. Trenér nastaví trénink podle zdravotních možností klienta, 

jeho cílů a potřeb. Cena osobního tréninku je 650,- Kč za 60 min. 

 Skupinový osobní trénink 

Ve skupině cvičí maximálně čtyři klienti. Skupinový osobní trénink musí 

splňovat několik podmínek. Každý musí nejdříve projít několika 

individuálními tréninky, aby pochopil základní principy a všichni cvičící musí 

mít podobné či srovnatelné pohybové schopnosti. Klienti jsou rozřazováni do 

skupin podle svých možností a složení skupin je každý týden téměř stejné.  

Cena skupinového osobního tréninku je 390,- Kč za 45 min. 

 Velká skupina 

Hlavním cílem těchto lekcí je zvýšení kondice, redukce tuku a cvičení ve 

vysokém tempu nabitém energií. Lekce vedou špičkoví osobní trenéři, kteří 

nepředcvičují, ale během lekce klienty opravují a dbají na maximální kvalitu 

provedení jednotlivých cviků. Nenechávají dělat klienty cviky, které 

nezvládají a přizpůsobují je jednotlivcům na míru. Tyto lekce navštěvují 
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zkušení klienti, kteří mají techniku cvičení relativně zvládnutou. Cena lekce je 

190,- Kč za 45 min. 

Klienti při cvičení dostávají hrudní pásy s čipem na měření srdečního tepu a během 

lekce mohou pozorovat na obrazovce, v jakém pásmu se pohybují a lépe tak kontrolovat 

průběh cvičení. Po tréninku klientům systém ukáže přehled celé lekce a trenér s nimi 

rozebere zobrazovaná data. Díky tomuto systému se může každý klient zlepšovat a 

směřovat své úsilí správným směrem. 

 

5.5 Marketingová komunikace Fyziofitness Černošice 

Z rozhovoru s majitelem centra vyplynulo, že komunikace Fyziofitness Černošice nemá 

žádný dlouhodobý koncept a majitel jedná spíše na základě nápadů a myšlenek, které 

mu v danou chvíli připadají podstatné či zajímavé. Zároveň si je ale vědom toho, že 

marketing a komunikace s klienty není jeho silnou stránkou, a proto je otevřen 

případným doporučením, přičemž by rád v marketingové komunikaci nastolil systém a 

řád. 

5.5.1 Cíle komunikace 

Jedním z cílů marketingové komunikace je zajistit si větší návštěvnost centra a 

zvýšit počet stálých klientů. Ovšem majitel nechce vyměnit kvantitu za kvalitu, což 

koresponduje také s filosofií Fyziofitness, že kvalita je vždy na prvním místě.  

V rozhovoru také zaznělo, že by majitel byl rád, kdyby se koncept vývojové 

kineziologie ve fitness dostal více mezi lidi. Říká, že jeho přáním je, aby se lidé hýbali 

a cvičili „správně“ a nebylo jim lhostejné, jak s nimi trenér ve fitness centru cvičí.  

Fyziofitness spolupracuje s trenérskou akademií 3D Fitness Academy a někteří 

trenéři školí budoucí trenérské naděje pod jejich hlavičkou. Ke školením jsou využívány 

i prostory Fyziofitness Černošice. Díky tomu se tento jedinečný koncept může šířit 

nejen mezi „obyčejné“ lidi, ale i mezi trenéry. Dalším cílem je tedy přilákat více 

trenérů na školení. 
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5.5.2 Cílové skupiny 

Cílové skupiny marketingové komunikace Fyziofitness Černošice jsou: 

 lidé se zdravotními problémy, 

 obyvatelé Černošic a okolí, 

 trenéři. 

Vzhledem k vytyčeným cílům je určení cílových skupin logické. Primárně se 

sice Fyziofitness specializuje na lidi se zdravotními problémy, ale realita je taková, že 

velké množství populace má nějaký zdravotní problém a většina o nich nemá ani ponětí. 

Zjištění přijde až ve fázi, kdy se jejich problém dostane do akutní (bolestivé) fáze. 

Bohužel tento typ lidí příliš často služby center jako Fyziofitness nevyhledává, proto by 

bylo vhodné komunikaci zaměřit i na aktivní jedince a probudit v nich touhu po 

zdravém pohybu. 

Černošice u Prahy jsou velmi oblíbená oblast k bydlení, za posledních deset let 

počet obyvatel prudce vzrostl a v Černošicích dnes žije skoro sedm tisíc obyvatel. 

Přibyli především lidé s vyšším životním standardem, pro které je nadprůměrná cena 

služeb, korespondující s jejich vysokou kvalitou, akceptovatelná. 

Trenéři představují relativně velkou cílovou skupinu. Každý dobrý trenér se 

neustále vzdělává a snaží se mít pro klienty vždy něco navíc. Princip vývojové 

kineziologie jim tak přináší nové znalosti v oboru a možnost stát se lepším oproti 

konkurenci. Proces poznání trvá relativně dlouhou dobu. Nejprve si musí každý trenér 

osvojit principy kineziologie sám na sobě a až poté může předávat nabyté vědomosti 

dál. V nabídce je velké množství kurzů, které mají na sebe logickou návaznost. Prvním 

kurzem je „Vývojová kineziologie ve fitness“, navazuje „Core trénink bez hranic“, poté 

„Břicho ze všech stran“ a „Kineziologie v praxi“. Další kurzy, které jsou založeny na 

principu vývojové kineziologie, jsou: „Perfektní zadek“, „Silové cviky – mrtvý tah  

a shyb“ a „Silové cviky – dřep a bench press“. 

 

5.5.3 Rozpočet 

Centrum prošlo v roce 2016 rekonstrukcí, prostory na cvičení se zvětšovaly, 

nakupovaly se nové pomůcky, instalovala se klimatizace. Investice byla vysoká, a proto 

se na marketingu v loňském roce hodně šetřilo. Rozhovor zároveň potvrdil naši 

domněnku, že majiteli investice do marketingu nepřišly natolik důležité a spoléhal, že 
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se fitness bude nejvíce propagovat samovolně a zprávy o jeho kvalitách po Černošicích 

rozšíří spokojení klienti. Na propagaci v loňském roce bylo vynaloženo 20. 000,- Kč.  

5.5.4 Komunikační mix 

Propagace je pro firmu podnikající v oblasti tělovýchovných a sportovních služeb 

klíčová. Rozpočet na klasické formy komunikačního mixu je velice omezený, přesto za 

dobu své existence fitness některých využilo. 

 Reklama 

Forma venkovní reklamy byla zatím jediná, kterou centrum ke svému zviditelnění 

použilo. Na začátku roku 2016 byl umístěn billboard v městské části  

Praha- Radotín. Přes Radotín vede hlavní cesta z Prahy do Černošic. Reklama tak 

mohla oslovit nejen obyvatele Černošic, ale i Radotína. Billboard byl osvětlený, a 

tudíž dobře viditelný i za tmy. Centrum si zaplatilo reklamu na dva měsíce. 

 Public Relations 

Před třemi lety, kdy Fyziofitness otvíralo, místní noviny otiskly sérii tří článků o 

novém fitness centrum v Černošicích. V článcích byly popsány metody tréninku, 

které fitness nabízí a pár slov o majiteli Václavu Rázlovi. 

 Osobní prodej 

Tento nástroj používá fitness centrum téměř každý den. Probíhá především na 

recepci při prvním kontaktu s klientem. V tu chvíli je velmi důležité, aby recepční 

nebo trenér dokázal zákazníka zaujmout a přesvědčit ho k využívání služeb centra.  

 Online komunikace 

Webové stránky 

Webové stránky Fyziofitness Černošice jsou zpracovány velice pěkně a přehledně. 

Obsahují několik záložek, jako je nabídka služeb, články, rozvrh a kontakt. Na 

stránkách je jednoduše a výstižně popsán koncept cvičení a jednotlivé propojení cílů 

klientů a zdravotního směru. Zároveň zde najdeme odkazy na Facebook a YouTube. 

 

Facebook 

Facebookové stránky mají k březnu 2017 více než 1000 fanoušků. Počet fanoušků je 

tedy poměrně velký a tvoří dobrý základ pro komunikaci s veřejností. Na Facebook 
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se umisťují odkazy na videa z YouTube, články z webových stránek, ale také fotky 

ze školení a akcí. Videa a fotografie často sdílí vyškolení trenéři, a tím podporují 

další šíření mezi uživatele Facebooku. Fyziofitness využilo placenou formu reklamy 

na nová videa. Série úspěšných videí, které byly v letošním roce natočeny, se těší 

velké oblibě. Nejúspěšnější video „Břišní svaly ze všech stran“ má nyní 48 tisíc 

zobrazení a sdílelo jej 149 uživatelů Facebooku. Zatím bylo uveřejněno v této 

kampani pět videí v logické návaznosti za sebou. 

 

Obrázek č.1: Sledovanost Facebookových stránek 

 

Zdroj: www.facebook.com/fyziofitness 

 

YouTube 

Fyziofitness má také vytvořený profil na video kanálu YouTube. K odběru jeho 

videí se přihlásilo pouze 23 osob. Všechna videa, která jsou publikována, jsou i na 

facebookových stránkách, přesto se na YouTube kanál uživatelé „neproklikávají“. 

 

 Přímý marketing 

V rámci poděkování klientům za věrnost pořádá majitel spolu s ostatními trenéry 

vánoční večírek. Jde o neformální událost v prostorách centra, kde je přichystaný 

malý raut a občerstvení. 
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6 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 

Marketingový výzkum by nám měl posloužit jako doplněk pro analýzu současné 

marketingové komunikace, také z něj budeme vycházet při tvorbě doporučení a návrhů 

nové marketingové komunikace. Z možných technik byla použita dotazníková metoda 

kvantitativního sběru dat. Dotazníky byly předávány respondentům na recepci 

Fyziofitness Černošice. Celkově z 62 rozdaných dotazníků bylo respondenty vyplněno  

a navráceno 53 dotazníků. Výsledky šetření byly vyhodnoceny a zpracovány 

prostřednictvím statistického programu SPSS 16. Prezentovány jsou především pomocí 

tabulek, výsečových a sloupcových grafů. 

 

6.1 Meritorní otázky 

 

Otázka č. 1: Vybavíte si, kde jste narazili na reklamu na jakékoliv fitness centrum? 

Cílem dotazníkového šetření bylo mimo jiné zjistit, jaká forma reklamy na 

respondenty nejvíce působí. Jelikož nás zajímá především oblast fitness služeb, byla 

otázka konkretizována přímo na ně. Záměrně byla zařazena hned na začátek dotazníku, 

aby neovlivňovala respondenty ve vztahu k Fyziofitness a zadání poté nebylo matoucí. 

Potvrdilo se nám tvrzení z teoretické části práce, že online komunikace je v dnešní době 

velmi silným marketingovým nástrojem. Celých 57% respondentů označilo, že si 

nejvíce všímá právě internetové reklamy. Další online komunikační nástroj - sociální síť 

Facebook - zaškrtlo plných 49% respondentů. Reklamu v tiskovinách označilo 45% 

respondentů a také velmi často zaznamenávanou formou reklamy je reklama v rádiu, 

zaškrtlo ji 36% respondentů. Letákovou reklamu na fitness centra zaznamenalo pouze 

24% respondentů. Televizní reklamu ve své odpovědi neuvedl ani jeden z respondentů. 

Jinou formu reklamy pak vybral pouze jeden, který uvedl, že si vybavuje reklamu 

v metru. Bohužel už dále nerozvedl, zda se jednalo o reklamní plochu ve vestibulu,  

na eskalátorech nebo například přímo ve voze. 
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Graf č. 3:  Reklama na fitness centrum 

 

Z odpovědí můžeme jasně vidět, že firma by měla velkou část své marketingové 

komunikace soustředit právě na reklamu na internetu a sociálních sítích. Lidé si totiž 

těchto reklam skutečně všímají a nejvíce si je zapamatovávají. Vysoká procenta 

odpovídají dobrému cílení internetových reklam na lidi s aktivním životním stylem. 

Cílení reklamy patří k hlavním výhodám online marketingu. Zajímavé je poměrně 

vysoké procento u reklamy v rádiu a rádio se tedy zdá být také dobrým komunikačním 

nástrojem. Pro firmu může být taková reklama zajímavá, protože náklady na tento typ 

reklamy nebývají až tak vysoké. 

 

Otázka č. 2: Zapamatovali jste si nějakou reklamu na fitness centrum? Napište 

prosím, kde jste se s ní setkali a čím Vás zaujala. 

Tato otázka byla položena jako otázka otevřená. Bohužel na ní odpovědělo málo 

respondentů. Některé odpovědi se dokonce opakovaly, ale přesto jsou získané 

informace pro nás přínosné. Několikrát byla zmíněna reklama na síť fitness center 

Jatomi Fitness. Jeden respondent uvedl, že se s ní setkal ve vestibulu metra. Ostatní 

respondenti odpovídali nekonkrétně. V odpovědích na otázku, co je na reklamách 

zaujalo, se většinou shodovali, že na reklamních materiálech jsou vyobrazeny 

především vypracovaná „dokonalá“ těla mužů a žen. V jedné odpovědi byl konkrétněji 

popsán leták, kde je svalnatá žena v siluetě obézní ženy, s komentářem, že takto 

vypadají všechny reklamní materiály fitness center. 
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Otázka č. 3: Jste fanouškem facebookových stránek Fyziofitness? 

Z tabulky č.1 je patrné, že 62% respondentů jsou fanoušci facebookových 

stránek. I když se jedná o nadpoloviční většinu, mělo by se fitness centrum více 

angažovat a snažit se toto číslo zvýšit. V případě, že respondenti zaškrtli variantu „ne“, 

měli možnost se poté vyjádřit, proč tomu tak je. Pět respondentů uvedlo jako důvod,  

že nemají Facebook, jeden respondent, napsal, že Facebook používá pouze pro firemní 

účely a jeden, že nevěděl, že má Fyziofitness Černošice vlastní profil na stránkách 

Facebooku.  

Tabulka č. 1: Fanoušek Facebooku 

Facebook fanoušek 

 

Četnost Procenta (%) 

Ano 33 62,3 

Ne 20 37,7 

Celkem 53 100,0 

 

 

Otázka č. 4: Jak často navštěvujete facebookové stránky Fyziofitness? 

Přestože v předchozí otázce se ukázalo, že více než 60% respondentů jsou 

fanoušky facebookých stránek, Z odpovědí na tuto otázku jsme zjistili, že většina 

respondentů je nenavštěvuje. Téměř 40% respondentů zvolilo variantu „vůbec“. Třináct 

respondentů (25%) zaškrtlo, že stránky navštěvují jen nepravidelně, 20% uvedlo,  

že stránky sledují několikrát do týdne a 15% respondentů několikrát do měsíce. 

Můžeme říct, že nezájem klientů o facebookové stránky fitness centra pramení 

z jejich přesvědčení, že jsou stránky pro ně nepřínosné a nezajímavé. Management by 

měl udělat nějaké kroky k tomu, aby klienty na své stránky nalákal a zaujal je svým 

obsahem. Musíme ale také brát v potaz, že graf zahrnuje i odpovědi od respondentů, 

kteří facebookový účet nemají, a proto nám vyšlo tak nízké výsledné procentuální 

vyjádření návštěvnosti stránek.  
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Graf č. 4: Návštěvnost facebookových stránek 

 
 

 

Otázka č. 5: V následující tabulce prosím zhodnoťte facebookové stránky 

Fyziofitness. 

V této otázce měli respondenti vyplnit tabulku a zhodnotit v ní jednotlivé 

aspekty facebookových stránek. Vybírali možnost na škále od jedné do šesti s tím,  

že 1 znamená velmi spokojen a 6 naopak velmi nespokojen). Osm respondentů tabulku 

hodnocení facebookových stránek nevyplnilo. Výsledky četností byly ještě doplněny o 

modus, tedy nejčastěji objevovanou hodnotu, a vážený průměr. 

Hodnocení facebookových stránek dopadlo průměrně. Relativně slušně hodnotí 

respondenti design a přehlednost stránek. Je patrné, že osobní přínos stránky je pro 

každého jiný, jelikož právě odpovědi na tento faktor jsou rozmanitější. Pozitivní je,  

že téměř 40% respondentů ohodnotilo osobní přínos známkou 1 nebo 2. To svědčí  

o zájmu klientů o aktuality kolem Fyziofitness. Dále nám modus ukázal, že nejčastěji 

klienti tyto faktory hodnotili známkami 2 a 3. 

 Pod tabulkou byla ponechána možnost otevřené podotázky a respondenti byli 

vyzváni, aby v případě, že nezaškrtli variantu velmi spokojen, odůvodnili svoje 

rozhodnutí. Respondenti označili Facebook Fyziofitness za amatérský, jeden z nich 

uvedl, že nepůsobí propracovaným a uceleným dojmem, jiný napsal, že mu chybí 

odbornější články. Jeden z respondentů se vyjádřil, že kromě videí, které jsou poslední 



 

58 

dobou natáčeny, není na stránkách nic zajímavého. Můžeme tedy říct, že respondentům 

nejvíce chybí profesionalita a ucelený koncept stránek.  

 

Tabulka č. 2: Hodnocení facebookých stránek 

  

Absolutní četnost 
Modus 

Vážený 

průměr 1 2 3 4 5 6 

Osobní přínos 6 15 16 4 4 0 3 2,7 

Design 3 23 19 0 0 0 2 2,3 

Obsah 12 15 18 0 0 0 3 2,1 

Přehlednost 17 19 9 0 0 0 2 1,8 

Celkový dojem 9 17 17 2 0 0 2;3 2,3 

 

Graf č. 5: Hodnocení facebookových stránek 

 

 

 

Otázka č. 6: V následující tabulce prosím zhodnoťte webové stránky Fyziofitness. 

Systém hodnocení u webových stránek byl stejný jako u předchozí otázky. Na 

otázky ohledně webových stránek odpověděli všichni respondenti. Celkové hodnocení 

dopadlo o něco hůře než hodnocení Facebooku. Odpovědi respondentů jsou 

rozmanitějšího charakteru. Můžeme tedy říct, že na webové stránky mají respondenti 

dosti odlišné názory. Ačkoliv modus celkového dojmu webových stránek vyšel na 

hodnotě dva, u obsahu se hodnota modusu dostala až na čtyřku.  
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 V otevřené podotázce se respondenti rozepsali a lépe tak objasnili, proč 

v hodnocení nebyli až tak spokojeni. Dvanáct respondentů uvedlo, že jim chybí 

rezervační systém. Ten by zjednodušil komunikaci mezi recepcí a klienty. V současné 

době fungují rezervace tak, že pokud chce klient přijít na trénink, musí se nahlásit buď 

osobně ve fitness centru, nebo telefonicky. Tento proces je pro klienta časově 

náročnější, než kdyby si svoje rezervace spravoval sám přes online rezervační systém. 

Jeden respondent jako důvod své nespokojenosti napsal, že mu chybí informace  

o trenérech a aktualizovaný rozvrh. Další uvedl, že na něj stránky působí studeně  

a nevtahují ho do atmosféry fitness centra. 

 

 

Tabulka č. 3 : Hodnocení webových stránek 

  

Absolutní četnost 
Modus 

Vážený 

průměr 1 2 3 4 5 6 

Osobní přínos 0 18 18 12 5 0 2;3 3 

Design 3 20 19 11 0 0 2 2,7 

Obsah 3 16 16 18 0 0 4 2,9 

Přehlednost 3 18 30 2 0 0 3 2,6 

Celkový dojem 0 23 21 9 0 0 2 2,7 

 

 

Graf č. 6: Hodnocení webových stránek 
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Otázka č. 7: Sledujete videa, která jsou v poslední době umisťována na kanál 

YouTube a sociální síť Facebook? 

 Odpovědi na tuto otázku byly velmi vyrovnané. Ukázalo se, že více než 

polovina respondentů videa pravidelně sleduje. V podotázce byli opět respondenti 

vyzváni k vyjádření názoru na videa. V případě, že videa nesledují, zeptali jsme se jich, 

proč tomu tak je. 

 Ve většině případů si respondenti videa velice chválili. Jeden z dotazovaných je 

dokonce označil za perfektní, další pak napsal, že mu pomáhají celý systém pochopit,  

a poté tedy lépe vnímat pokyny od trenérů na lekcích. Několik respondentů uvedlo, 

že jsou na ně videa příliš odborná a že jim mnohdy nerozumí. Jedna osoba odpověděla, 

že videa jsou moc dlouhá a nudná. V jádru se ale shodují, že jim jsou užitečná právě při 

osvojování principu vývojové kineziologie. Tři respondenti napsali, že videa nesledují, 

protože o nich nevědí. Nikdo jiný se ke své odpovědi více nevyjádřil. 

 

Tabulka č. 4 : YouTube videa 

YouTube 

 

Četnost Procenta (%) 

Ano 28 52,8 

Ne 25 47,2 

Celkem 53 100,0 
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Otázka č. 8: Jak často navštěvujete Fyziofitness Černošice? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak často respondenti navštěvují Fyziofitness 

Černošice. Ukázalo se, že nejčastěji využívají služeb fitness centra dvakrát týdně, 

přičemž 23% respondentů navštěvuje fitness jednou týdně. Devět respondentů chodí 

cvičit dokonce třikrát týdně. Frekvenci návštěvnosti můžeme považovat za četnou  

a svědčí o vysoké kvalitě služeb. 

 

Tabulka č. 5: Četnost návštěv 

Četnost návštěv 

 četnost procenta (%) kumulativní procenta (%) 

Nárazově 4 7,5 7,5 

1 – 2x měsíčně 9 17,0 24,5 

1x týdně 12 22,6 47,2 

2x týdně 17 32,1 79,2 

3x týdně 9 17,0 96,2 

Více 2 3,8 100,0 

Celkem 53 100,0  

 

 

Graf č. 7: Četnost návštěv 
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Otázka č. 9: Jak dlouho už navštěvujete Fyziofitness Černošice? 

Tato otázka měla za úkol zjistit, jak dlouhou dobu již respondenti Fyziofitness 

navštěvují. Musíme však současně brát v úvahu, že Fyziofitness je otevřeno teprve 

třetím rokem. Od úplného začátku provozu centra jej navštěvuje pět dotazovaných. 

Ukázalo se, že téměř polovina (tj. 47%) respondentů chodí do centra cvičit jeden až dva 

roky. Necelý rok fitness navštěvuje 30% respondentů. Fitness v Černošicích se může 

pyšnit loajálními klienty, kteří se za jejich službami rádi vracejí. 

 

Graf č. 8: Doba návštěvnosti 

 
 

 

Otázka č. 10: Jaké jsou vaše hlavní důvody návštěv? 

V této otázce se zjišťovalo, jaký je hlavní důvod docházení do fitness centra 

Fyziofitness. Otázka byla postavená jako polouzavřená. Respondenti vybírali z pěti 

možností a mohli zaškrtnout i více odpovědí. Také měli možnost vyjádřit jiné důvody 

návštěv. 

Evidentní je souvislost mezi zdravotními důvody návštěv Fyziofitness Černošice 

a jeho zaměřením. Většina respondentů do fitness centra dochází právě kvůli 

zdravotním problémům. Tuto možnost zvolilo dokonce 77% respondentů. Velká část 

z nich nevolila pouze jednu možnost a celých 35 respondentů zaškrtlo, že by si také rádi 

zvýšili kondici a současně zhubli. Další důvod návštěv s označením „kolektiv“ vybralo 
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25 respondentů. Můžeme tedy říct, že zdravotní faktor u tohoto fitness centra jasně 

převládá nad kolektivem, což v realitě fitness center bývá spíše naopak. 

Jedenáct respondentů využilo možnosti otevřené odpovědi a napsali své další 

důvody. Uvedli, že do Fyziofitness chodí právě kvůli jedinečnému konceptu cvičení, 

osobnímu přístupu na skupinových lekcích, kvůli dobrému pocitu a tři dotazovaní 

napsali, že chodí především kvůli trenérovi Robertu Chottovi. 

 

Graf č. 9: Hlavní důvody návštěv 

 

 

Otázka č. 11: Proč jste si vybral/a k návštěvě právě Fyziofitness Černošice? 

Výsledky této otázky dopadly jednoznačně. Hlavním důvodem, proč respondenti 

navštěvují právě toto fitness centrum, je kvalita poskytovaných služeb. Volilo jí 90% 

dotazovaných. Je tedy vidět, že zásadní odlišení od konkurence se vyplatí a že kvalita 

by měla být vždy na prvním místě, protože právě tu zákazníci ocení nejvíce. Dalším 

častým důvodem byla dostupnost, zaškrtlo jí 50% respondentů. Toto zjištění napovídá, 

že většina respondentů bude pravděpodobně bydlet v okolí Černošic. Třináct 

respondentů ocenilo prostředí fitness centra, což je velmi málo, a proto by se na 

atmosféru a prostředí fitness centra mělo vedení zaměřit. Když se zlepší tato stránka, 

vytvoří se jistě i stabilnější a spokojenější kolektiv. 

V možnosti „jiné“ se opět objevily jako některé z dalších důvodů konkrétní 

trenéři, kolektiv, doporučení od známých a dokonce zde jeden respondent uvedl,  

že Fyziofitness byla jeho poslední možnost před operací zad. 
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Graf č. 10: Proč Fyziofitness? 

 

 

 

Otázka č. 12: Jak jste se o Fyziofitness Černošice dozvěděl/a? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jakým způsobem se respondenti o Fyziofitness 

dozvěděli a jaký nástroj marketingové komunikace v souvislosti s tímto fitness centrem 

zaznamenali. Následně je možné vytvořit přehled účinnosti dosavadní komunikace. 

Až neuvěřitelné je, že šíření ústním podáním (WOM) je prozatím nejúčinnější nástroj  

a dokonce 60% respondentů přišlo do Fyziofitness právě na doporučení od svých 

známých či kamarádů. Ostatní komunikační nástroje byly zastoupeny jen velmi málo.  

Možnost „jiné“ vybralo 12 respondentů, bohužel někteří přesněji nevysvětlili, 

jakým způsobem se o Fyziofitness dozvěděli. Dva respondenti napsali, že jezdili okolo 

autem a následně se podívali na webové stránky pro více informací. Jeden respondent 

uvedl, že o centru slyšel v místní kavárně. Další tři napsali, že se o Fyziofitness 

dozvěděli přímo od svého trenéra a jeden také uvedl, že byl na školení Vývojové 

kineziologie u majitele centra. 
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Tabulka č. 6: „Jak jste se o Fyziofitness dozvěděli? 

Jak jste se o Fyziofitness dozvěděli? 

 Četnost Procenta (%) 

Nevyplněno 3 5,7 

Webové stránky 4 7,5 

Facebook 2 3,8 

Známý/kamarád 32 60,4 

Jiné 12 22,6 

Celkem 53 100,0 

 

 

Otázka č. 13: Jakým způsobem zaznamenáváte změny nebo novinky ve Fyziofitness? 

Touto otázkou jsme zjistili, že respondenti zaznamenávají většinu změn přes 

mobilní telefon. A to především formou SMS nebo telefonicky s recepcí. Všichni 

respondenti, kteří zvolili variantu „jiné“, uvedli, že veškeré změny a novinky 

 se dozvídají pouze osobně od trenérů nebo pracovníků recepce. Pouze tři z respondentů 

volili možnost online komunikačních kanálů. Můžeme tedy konstatovat, že je zde velký 

prostor pro zlepšení a především, že je nutné aktualizovat informace na webových  

a facebookových stránkách, aby se na ně klienti mohli vždy spolehnout. 

 

Tabulka č. 7: Změny v rozvrhu 

Změny v rozvrhu 

 Četnost Procenta (%) 

Facebook 2 3,8 

Webové stránky 1 1,9 

Telefon 25 47,2 

Jiné 25 47,2 

Celkem 53 100,0 
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6.2 Identifikační otázky 

 

Otázka č. 14: Jste? 

Na základě dat v tabulce je patrné, že poměr mužů a žen je ve fitness centru 

vyrovnaný. Výzkumu se účastnilo více žen, a to o tři. Z této rovnováhy může fitness 

centrum dobře těžit, díky ní jsou smíšené lekce pro klienty zábavnější a je to jistě 

zpestření po tréninkových aktivitách, které se konají odděleně pro muže a ženy.  

 

Tabulka č. 8 : Pohlaví respondentů 

Pohlaví 

 Četnost Procenta (%) 

Muž 25 47,2 

Žena 28 52,8 

Celkem 53 100,0 

 

Otázka č. 15: Kolik Vám je let? 

Cílem otázky bylo zjistit věkové rozložení respondentů. Respondenti vybírali  

z šesti věkových rozmezí.  V nejmladší kategorii pod 20 let nebyl žádný respondent, 

V kategorie do 30 let by pouze jeden dotazovaný, ve věkové kategorii do 40 let bylo 

52%, tedy 28 dotazovaných. V rozmezí 41 až 50 let bylo 35 % dotazovaných a pouze 5 

respondentů bylo v kategorii do 60 let. V nejstarší kategorii nad 60 let nebyl žádný 

respondent. 

 

Graf č. 11 : Věk 
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Otázka č. 16: Jaký je Váš měsíční příjem? 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že příjem respondentů se nejvíce pohybuje 

v rozmezí od 46 – 55 tisíc měsíčně. Do tohoto rozmezí se vešlo 22 dotazovaných (42%).  

Shodně po 13 respondentech má kategorie 36 – 45 tisíc a více jak 56 tisíc. Pouze jeden 

respondent je v kategorii do 35 tisíc a 4 respondenti svůj měsíční příjem nevyplnili. 

Je patrné, že Fyziofitness cílí spíše na lidi s nadprůměrným příjmem. Rozhodně 

je zde i souvislost s umístěním fitness centra, jak již bylo zmíněno výše.  

 

Graf č. 12: Měsíční příjem 
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Otázka č. 17: Jaké je vaše PSČ bydliště? 

Tabulka nám shrnuje poštovní směrovací čísla (PSČ) bydlišť respondentů. 

Celkem 30% respondentů má stejné PSČ s adresou provozovny fitness centra. 

Z výzkumu vyplynulo, že všichni respondenti bydlí v blízkém okolí Černošic. Tyto 

údaje jsou důležité pro budoucí zacílení marketingové komunikace.  

 

Tabulka č. 9: PSČ 

PSČ 

 Četnost Procenta (%) 

Praha - Zbraslav 5 9,4 

Praha - Lipence 3 5,7 

Jíloviště 6 11,3 

Černošice 17 32,1 

Mořina 4 7,5 

Všenory 7 13,2 

Praha - Radotín 11 20,8 

Celkem 53 100,0 
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6.3 Diskuze 

Jedním z hlavních úkolů bylo pomocí kvantitativního výzkumu zmonitorovat 

pohled klientů Fyziofitness Černošice na současnou marketingovou komunikaci. 

Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření. Probíhal v období dvou týdnů, 

aby byl dostatek času na oslovení téměř celé klientely. Výhodou dotazníku je fakt,  

že jsme díky němu schopni oslovit velkou skupinu respondentů za poměrně krátký čas. 

Poprosila jsem majitele a všechny trenéry, aby buď před začátkem, nebo po 

skončení tréninků rozdávali dotazníky klientům a požádali je o jejich vyplnění. 

Fyziofitness Černošice momentálně navštěvuje okolo 70 lidí. Během dvou týdnů se 

rozdalo 62 dotazníků a zpět do schránky vhodilo dotazník 53 respondentů. Někteří 

z klientů vyplnění dotazníku odmítli, jiní si vzali dotazník domů, ale zpět už jej 

nedonesli. Můžeme tedy považovat výzkum za vypovídající, neboť se podařilo získat 

vyplněný dotazník od většiny klientů. Při pilotáži byly odstraněny nesrovnalosti  

a špatné slovní formulace, proto při vyplňování nedocházelo k přeskakování otázek ze 

strany respondentů. V otázce číslo 13, kde respondenti odpovídali na otázku: „Jakým 

způsobem se dozvídáte o změnách a novinkách?“, úplně chyběla varianta „osobně“, 

naštěstí byla možnost zaškrtnout variantu „jiné“ a dopsat tuto možnost. 

První dvě otázky nám měly ukázat, jaká reklama na fitness centra je účinná  

a jakých typů reklamy si zákazníci všímají. Doufali jsme také, že se dozvíme o nějaké 

originální reklamě, které by nám mohla posloužit jako inspirace pro vlastní tvorbu. 

Bohužel se v odpovědích nic takového neobjevilo. 

Před zahájením výzkumu byly stanoveny dvě hypotézy., a to na základě vlastních 

zkušeností v oboru, přičemž se současně opíraly o vědecký výzkum Voráčka, Peška  

a Šímy.  

Hypotéza H1: Více než 70% respondentů nedojíždí do Fyziofitness Černošice déle než 

20 minut. 

Při vyhodnocování hypotézy jsme brali v potaz dojezdovou vzdálenost 

automobilem mezi bydlištěm respondentů a Černošicemi. Více jak 20 minut se jede do 

Černošic z Lipenců. Z městské části Lipence trvá cesta 22 minut.  

Vyhodnocení hypotézy H1: 94,3% respondentů nedojíždí do Fyziofitness Černošice 

déle než 20 minut. Hypotézu se nám podařilo potvrdit.  
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Hypotéza H2: Respondenti, kteří vydělávají nad 46 tisíc měsíčně, navštěvují 

Fyziofitness Černošice především ze zdravotních důvodů. 

 Z našeho výzkumu vyplynulo, že nejvíce klientů Fyziofitness je ve věku od 30 

do 50 let s průměrným příjmem 50 000,- Kč měsíčně. Podle výzkumu Voráčka, Peška a 

Šímy spadají klienti Fyziofitness do dvou segmentů typických zákazníků pražských 

fitness center. První latentní třídou jsou „usedlíci“, tedy muži s vysokým příjmem, kteří 

jsou ve věkovém rozmezí mezi 35 a 50 lety a ženy „manažerky“ v podobném věku, také 

s nadprůměrným příjmem, přičemž obě tyto skupiny většinou navštěvují fitness centrum 

v místě bydliště. U obou dvou skupin je jedním z motivů ke cvičení právě zdraví.  

Tabulka č. 10: Příjem X zdravotní důvody  

příjem X zdravotní důvody návštěv 

 
Zdravotní důvody 

Celkem ano ne 

Příjem nevyplněno 0 4 4 

26-35 tisíc 1 0 1 

36-45 tisíc 13 0 13 

46-55 tisíc 19 3 22 

56 tis a více 8 5 13 

Celkem 41 12 53 

 

Tabulka č. 11: Chi-Square test 

Chi-Square Test 

 

Hodnota stupeň 

Asymptotická 

významnost 

Pearson Chi-Square 20,640
a
 4 ,000 

Pravděpodobní poměr 21,852 4 ,000 

Počet respondentů 53 
  

 

Vyhodnocení hypotézy H2:  Pomocí popisných statistik v programu SPSS jsme 

testovali data uvedené v tabulce č. 10. Pro zjišťování souvislosti mezi ordinální  

a nominální proměnou se ve statistice používá Pearsonův Chi-Square test. Z jeho 

výsledků ozorujeme silnou souvislost mezi příjmem a tím, zda je hlavním motivem 

návštěv zákazníků zdraví. Což potvrzuje nízká hodnota Pearson Chi–Square, P = .000. 

Hypotézu se nám podařilo potvrdit.  
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7 NÁVRH MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PRO ROK 

OBDOBÍ červen 2017 – prosinec 2018 

Při vytváření návrhu nové marketingové komunikace vycházíme především 

z analýzy dosavadní marketingové komunikace na základě výsledků provedeného 

kvantitativního výzkumu a z rozhovoru s majitelem Fyziofitness Černošice, Václavem 

Rázlem. Návrh nové marketingové komunikace je zpracován jako kombinace 

dosavadních komunikačních nástrojů a nových, doposud nevyužívaných kanálů. 

V teoretické části práce jsme si představili postupy při tvorbě komunikační 

strategie, které jsme následně využili. Nejprve jsme v rámci koncepce vymezili cíle 

marketingové komunikace, kterých by mělo být v praxi dosaženo. Poté jsme  

si definovaly cílové skupiny, na které je marketingová koncepce mířena. Následně jsou 

vybrány komunikační nástroje a vytvořeny kampaně tak, aby bylo v průběhu daného 

období dosaženo vytyčených cílů.  Zároveň byl vytvořen časový harmonogram  

a rozpočet na marketingovou komunikační strategii. Cíle jsou spíše krátkodobého 

charakteru, jelikož jsou vytyčené na období jednoho roku. 

 

7.1 Cíle marketingové komunikace 

 Zvýšit povědomí o vývojové kineziologii 

 Získat nové klienty 

 Přilákat více trenérů na školení 

 Odlišit se od konkurence v očích zákazníka 

Mezi hlavní cíle patří zvýšení povědomí o vývojové kineziologii. Pokud 

Fyzofitness chce více nových klientů a současně nárůst trenérů a fyzioterapeutů 

účastnících se školení, pak je zapotřebí, aby byl princip vývojové kineziologie ve fitness 

více vidět a slyšet. Bude třeba probudit v lidech zvědavost a zájem o nový přístup.  

Je hodně těch, kteří chodí do vybraného fitness centra jen kvůli jeho dostupnosti a příliš 

neřeší kvalitu služeb. Cílem komunikace Fyziofitness bude, aby klienti pociťovali velké 

rozdíly v poskytovaných službách, vnímali, jaký rozdílnou odlišnosti v tréninku 

vedeném trenérem Fyziofitness a trenérem konkurenčního fitness a stali se tak 

loajálními zákazníky.  
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Měřitelné cíle po implementaci marketingové komunikace: 

 Počet fanoušků na Facebooku – nyní sleduje Facebook Fyziofitness 

zhruba 1000 lidí, naším cílem bude počet sledujících navýšit na 3000 

fanoušků. 

 Registrace 50 nových klientů ve fitness centru. 

 

7.2 Cílová skupina 

Cílové skupiny jsme si vytyčili již v analytické části. Jedná se především o: 

 osoby se zdravotními problémy, 

 obyvatele Černošic a okolí, 

 trenéry. 

Dalšími cílovými skupinami by mohly být: 

 profesionální sportovci, 

 ženy těhotné a ženy po porodu. 

Z výzkumu vyplynulo, že veškerá klientela pochází z blízkého okolí fitness 

centra. Fyziofitness cílí i na osoby se zdravotními problémy, které bydlí dále než 

v okrese Praha – západ, ale ve vzorku nebyl zastoupen ani jeden respondent. Naším 

úkolem bude marketingovou komunikací oslovit i tuto cílovou skupinu a přilákat do 

Černošic více zákazníků. 

Další cílovou skupinou jsou i trenéři, kdy jak již bylo řečeno, veškeré školení 

pořádá Fyziofitness prostřednictvím akademie 3D Fitness Academy. Aby se vývojová 

kineziologie dostala více do povědomí, je nutné, aby ji praktikovalo čím dál více 

trenérů. Zcela jistě by se daly domluvit semináře v různých fitness centrech se 

současným proškolením jejich personálu a možností nadchnout nové lidi pro tento 

princip. 

Kvalita služeb, kterou Fyziofitness poskytuje, je na velmi vysoké úrovni.  To 

otevírá prostor pro další skupinu potencionálních zákazníků a těmi jsou profesionální 

sportovci. Profesionální sportovci jsou mnohdy svými kondičními a technickými 

trenéry přetěžováni a tréninky mají špatně nastavené. Bohužel tento trend v českém 

profesionálním sportu dále přetrvává, ačkoliv se situace za posledních pár let lepší. Kdo 

jiný než profesionál by se měl o své tělo maximálně starat, věnovat se kompenzacím  
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a dbát na ideální zapojení svalů. K tomu je vývojová kineziologie výborný prostředek. 

Bohužel se za dobu existence Fyziofitness nepodařila navázat spolupráce s žádným 

sportovcem nebo sportovním týmem. Proto jsou profesionální sportovci další cílovou 

skupinou. 

Ve chvíli, kdy ženy otěhotní, velice často přestávají cvičit. Ovšem cvičení podle 

vývojové kineziologie má pro těhotné ženy mnoho výhod. Naučí se lépe ovládat svaly 

pánevního dna, pracovat s dechovými vzory a především je vhodné pro vyšší stupně 

těhotenství, které s sebou nesou i větší zátěž pro pohybový aparát, tudíž je zapotřebí 

neustále dbát na správné držení těla. Pro těhotné ženy je nabídka cvičebních programů 

velmi zúžená a kurzy pro těhotné jsou možnou mezerou na trhu. Proto představují další 

cílovou skupinu.  

 

7.3 Návrh komunikačních kanálů 

Poté, co jsme stanovili cíle marketingové komunikace a určili skupiny, na které 

budeme naši strategii zaměřovat, je zapotřebí stanovit si komunikační kanály, které 

budeme využívat. Využijeme některé klasické nástroje komunikačního mixu, ale 

orientovat se budeme především na online marketing, jelikož je pro firmu v dnešní době 

naprosto zásadní a s naším omezeným rozpočtem také nejsnáze dosažitelný.  

 

7.3.1 Reklama 

V minulosti Fyziofitness využilo reklamu v podobě billboardu. Z výzkumu 

vyplynulo, že žádný z respondentů Fyziofitness nenavštěvuje právě díky této konkrétní 

reklamě. Billboard tedy přímo žádného klienta fitness centru nepřinesl, proto tuhle 

reklamu dále využívat nebudeme. 

Rozhodli jsme se použít reklamu ve formě klasických letáků. Letáky by měly 

oslovit potencionální zákazníky přímo v obci Černošice. V případě, že by kampaň byla 

úspěšná, rozšířili bychom roznos i do blízkého okolí. V případě, že je leták kvalitně 

zpracovaný, může na potencionální zákazníky zapůsobit, v opačném případě je jeho 

efekt spíše obrácený, proto bychom měli dbát na kvalitu a nespokojit se s nejlevnější 

variantou zpracování. Leták nebude pouze informativního charakteru, ale bude přinášet 

bonus v podobě ukázkové hodiny zdarma. Distribuci letáků bude zajišťovat Česká 

pošta, která nabízí roznos letáků za příznivé ceny. Minimální efekt, který z tohoto druhu 
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reklamy plyne, je skutečnost, že se množství lidí podívá na webové stránky Fyziofitness 

a dozví se o jeho službách.  

Další formou reklamy, kterou využijeme, bude rozhlasová reklama. V našem 

výzkumu byla velmi dobře hodnocena a respondenti často uváděli, že v rozhlase 

registrují reklamy na fitness centra. Rozhlasová reklama má mnoho výhod, jako např. 

emocionální působení, vysoká poslechovost, nízké náklady a možnost poslechu i při 

vykonávání jiné činnosti, například řízení automobilu. Rozhlasovou reklamu využijeme 

jako formu propagace před pořádáním akce, kterou si představíme v další části. 

 

7.3.2 Public relations 

V rámci PR aktivit Fyziofitness se nabízí navázat větší spolupráci s firmou 3D 

Fitness. 3D Fitness a její akademie pod svou hlavičkou vydávají velké množství 

zajímavých článků, které čtou nejen osobní trenéři, ale i široká veřejnost a mnoho osob 

tak inspirují. Václav Rázl, majitel Fyziofitness, píše články, které publikuje pouze na 

svých webových stránkách. Našim cílem bude domluvit spolupráci s 3D Fitness 

Academy a publikovat články i na jejich stránkách a v newsletterech (elektronický 

informační zpravodaj). 

 

7.3.3 Event marketing 

Jako úplně nový prvek propagace navrhujeme zrealizovat jednodenní akci 

s názvem „Kongres vývojové kineziologie“. Akce by měla za cíl seznámit úplné 

nováčky s tímto přístupem a zároveň sdružovat již zkušené trenéry. V rámci kongresu 

by se konaly přednášky odborníků, zároveň by na několika místech najednou probíhaly 

tréninky s těmi nejlepšími trenéry. Byla by představena jednotlivá školení vývojové 

kineziologie, která jsou v 3D Fitness Academy nabízena. Jasným cílem akce by bylo 

ukázat lidem, jak se dá cvičit lépe a že i silový trénink se dá provádět zdravě a bez 

kompromisů, současně pak prohloubit jejich znalosti v oblasti funkčního tréninku  

a pohybu jako takového.  
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7.3.4 WOM marketing 

Ve výzkumu se nám potvrdilo, že ústní doporučení je ten nejsilnější nástroj pro 

získávání nových klientů. Plných 60% respondentů se dozvědělo o Fyziofitness právě 

od svého známého. Pokud by se nám podařilo klienty motivovat, aby o fitness centru 

více mluvili a přesvědčili své přátele k prvnímu tréninku, jistě by to přineslo další 

klienty. Proto doporučujeme udělat akci pro stálé klienty a nabídnout jim, že pokud 

přivedou někoho nového, získají balíček pěti tréninků zdarma. 

 

7.3.5 Online komunikace 

 Webová prezentace 

Výsledky výzkumu ukazují, že klienti s webovými stránkami nejsou příliš 

spokojeni. Nejvíce jim vadí, že Fyziofitness nemá online rezervační systém. Jako 

hlavní důvod neexistence systému majitel uvedl, že klienti jsou rozděleni do skupin 

podle své výkonnosti, a proto je nutné se na tréninky objednávat telefonicky nebo 

osobně přímo ve fitness centru. Napadlo nás řešení, tedy že by se vždy každému 

klientovi přidělila barva dle jeho výkonnosti a mohl by se přihlašovat pouze na lekce 

v rozvrhu se stejnou barvou políčka. Výhodou systému je, že klient bude mít lepší 

přehled o svých rezervacích a současně si je může sám spravovat. Další výhodou je, 

že díky registracím v systému majitel získá emailové adresy klientů a může s nimi 

komunikovat prostřednictvím emailů, zasílat jim novinky, informovat je o akcích  

a změnách. Nevýhodou může být cena rezervačního systému, která se odvíjí od jeho 

náročnosti. Záleží, co zákazník od systému očekává a co vše od něj požaduje. Pro malé 

fitness centrum jako je Fyziofitness Černošice zajisté postačí jen základní verze 

rezervačního systému, která stojí okolo 10 000,- Kč.  

Dalším nedostatkem webových stránek je neaktuálnost informací a klienti často 

stránky nenavštěvují právě z tohoto důvodu. Chybí informace o aktuálním rozvrhu, údaj 

v kolik lekce začínají, ale i jací trenéři lekce vedou. V rozvrhu se sice dozvíme jméno 

trenéra, ale už se nedozvíme nic o jeho kvalifikaci, znalostech a zkušenostech. Seznam 

trenérů a informace o nich by neměly chybět na ž stránkách žádného fitness centra. 

Důležitá je provázanost webových stránek s ostatními komunikačními nástroji, jako 

jsou sociální sítě nebo YouTube. Obsah jednotlivých kanálů by měl společně 
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korespondovat a neměla by chybět ani možnost „prokliku“ na ostatní používané nástroje 

komunikace. 

 

 Email marketing 

Fitness centrum momentálně nemá emailové adresy svých klientů, ochuzuje se tím  

o možnost neustále s nimi udržovat kontakt, připomínat se jim a zvyšovat věrnost ke 

značce. Hlavní výhody tohoto kanálu jsou především nízké náklady a velmi dobré 

zacílení. Jednou z funkcí rezervačního systému pro fitness centra je i posílání 

newsletterů, což je další důvod proč rezervační systém jednoznačně doporučujeme. 

Majitelé emailových adres musejí potvrdit, že mají zájem o získávání informací. 

Registrovaným klientům bude zasílán každý měsíc newsletter s novinkami a akcemi, 

s odkazy na videa a články. 

 

 Facebook 

Facebook považujeme za více než jen komunikační kanál. Je to především nástroj, 

který poskytuje zpětnou vazbu firmě. Umožňuje okamžitě reagovat a jednat se 

zákazníky v reálném čase. Facebook lze využít pro sdílení aktualit z prostředí fitness 

centra, fotek, videí, ale i tipů z oblasti cvičení, fitness, motivace nebo výživy.  

Nyní jsou na Facebook přidávány zejména sponzorovaná videa o vývojové 

kineziologii. Respondenti ve výzkumu uvedli, že kromě nich na stránkách není nic 

zajímavého. Navrhujeme Facebook více zosobnit a přiblížit lidem. Dnešní společnost 

má ráda, pokud ji necháte více nahlédnout do svého soukromí. Klienti mají své trenéry 

částečně jako sportovní vzory, a tak se nabízí přidávat sportovní úspěchy trenérů, videa 

z jejich vlastních tréninků nebo sdílet inspiraci přímo z jejich kuchyně. Kampaň 

bychom nazvali jako „Den  s…“. 

Nejvíce nás motivuje, pokud vidíme úspěchy ostatních a můžeme se s nimi 

ztotožnit. Na sociálních sítích mají největší úspěchy proměny postav, většinou to bývají 

redukční a postavu tvarující proměny. Koncept Fyziofitness je sice jiný, ale pro tento 

účel také využitelný. Proměny se nemusí týkat pouze estetické stánky. Můžeme 

prezentovat i zdravotní zlepšení klientů.  Zdravější a správnější držení těla je často 

stejně silnou motivací jako redukce tuku či hypertrofie svalové tkáně.  
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Dalším nástrojem, který Facebook nabízí, je možnost vytvářet události a generovat 

pozvánky na akce pro fanoušky profilu. Ti poté mohou zvát další své přátelé. O akcích 

pořádaných fitness centrem se dozví více lidí a mohou potvrdit svou účast. Management 

tak bude mít větší přehled o počtu zúčastněných a dokáže se na akci lépe připravit. 

 

 YouTube 

Na tento kanál lze bezplatně umístit videa a získat tak výhody virálního marketingu. 

Pokud video vzbudí u uživatelů zájem, rychle se šíří i mezi další uživatele. Videa, která 

jsou v současné době publikována, se těší velké oblibě, a proto doporučujeme v nich 

bezpochyby pokračovat. Videa mají optimální délku trvání okolo tří minut. Vývojová 

kineziologie se lépe vysvětluje na videu než kupříkladu v písemné podobě, a proto jsou 

videa ideálním nástrojem pro šíření. Videa jsou odborná a působí profesionálně. 

Navrhujeme natočit i sérii dalších videí, spíše pro odlehčení, méně edukativního 

charakteru s prvky humoru.  

 

 Instagram 

Nástroj mobilního marketingu Instagram se stává pro marketingovou komunikaci 

stále zajímavější, vzhledem k jeho rostoucí popularitě. Instagram poslouží Fyziofitness 

především na umístění fotek z tréninků, proměn klientů a také na ukázku krátkých videí 

z tréninků. 

 

7.4 Návrh komunikačních kampaní 

Pro rok 2017/2018 navrhujeme následující marketingové kampaně a akce. Tyto akce 

nám mají pomoci ke splnění stanovených cílů. Rozpočet na marketingovou komunikaci 

je omezený, proto jsme se snažili vymyslet kampaně, které nejsou příliš finančně 

nákladné, ale jsou i přesto úderné. 

 Kongres vývojové kineziologie ve fitness 

 Příběhy spokojených klientů 

 „Den s …“ 

 Projekt Fazolka 
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7.4.1 Kongres vývojové kineziologie ve fitness 

 Kongres jsme si už částečně představili jako nástroj Event marketingu. Cílem 

této akce je rozšíření myšlenky vývojové kineziologie, přiblížení tohoto způsobu 

cvičení veřejnosti a sdružování lidí se stejným zájmem a nadšením.  

Pořadatelé: Fyziofitness Černošice a 3D Fitness Academy 

Datum konání: listopad 2017 

Místo konání: Park Holiday Congress & Wellness Hotel Praha (Benice) nebo 

Kogresové centrum Praha. Tyto prostory jsou pro naše účely vhodné především kvůli 

členitosti, nabízejí mnoho uzavřených místností, do kterých se dají jednotlivé 

workshopy rozdělit. Cena za nájem by se odvíjela od počtu pronajatých prostor a délky 

celého kongresu. 

Cena vstupenky: Odhadovaná cena vstupenky je od 1500,- Kč do 2300,- Kč. Cena by 

byla odstupňována v předprodeji. Čím dříve zákazníci vstupenky zakoupí, tím bude 

cena levnější. Předpokládaný počet účastníků je 250 lidí. 

Propagace:  1) Webové stránky akce – informace o akci, rozvrh, seznam 

přednášejících, možnosti partnerství a spolupráce (mediální podpora, 

stánkový prodej), kontakty na organizátory, možnost koupit vstupenky 

online. Spuštění webových stránek bude v červnu 2017. 

2) Facebook – propagační materiály sdílené na profilech pořadatelů, 

sdílení videí, především placená forma reklamy, období 3 měsíce před 

akcí (srpen – říjen). 

3) Letáková reklama – rozdávání letáků všem účastníkům školení ve 3D 

Fitness Academy, období červen – říjen. 

4) YouTube kanál – sponzorovaná videa, které  

5) Reklama v rádiu – pražské rádio Expres budou propagována i na 

webových stránkách a sociálních sítích, 4 videa  každý měsíc jedno 

video, období červenec – říjen., spot 40x 20 sekund odvysíláno v hlavním 

vysílacím čase v průběhu jednoho měsíce + 2x soutěž o vstupenky. 

V případě že s rádiem navážeme mediální partnerství, náklady za 

propagaci se nám sníží až o 60%. 
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Abychom vytvořili prvek, který bude celou propagaci propojovat, vytvoříme 

hashtag (pod tímto pojmem rozumíme slovo nebo frázi, před níž je křížek a označuje 

klíčové slovo, které funguje zároveň i jako odkaz). Hashtag  #pohybmavyvoj bude 

vyobrazen na všech propagačních materiálech. Účastníci akce můžou s tímto hashtagem 

přidávat fotky a videa, které v průběhu konání kongresu pořídí, a tím se vytvoří 

jednotná galerie příspěvků na sociálních sítích. 

Rozpočet: Nebudeme se zabývat rozpočtem na akci jako takovou, ale jen rozpočtem na 

její propagaci. Veškeré data můžeme nalézt v tabulce. 

Tabulka č. 12: Kongres vývojové kineziologie ve fitness 

 Harmonogram 

kampaně 

Náklady  Poznámky 

Webové stránky červen - x 15 000 Kč Poskytovatel Doomrider.net 

Sociální sítě červenec – říjen  20 000 Kč Facebook + YouTube 

Letáky červen - říjen 3000 Kč Grafický návrh + tisk 2000 ks 

Rádio říjen 11 000 Kč Expres rádio, cena při mediálním 

partnerství 

Celkem  49 000 Kč  

 

7.4.2 Příběhy spokojených klientů 

Tato kampaň je inspirována současnými trendy na sociálních sítích. Pro téměř 

polovinu Čechů je novoročním předsevzetím jednoduše zhubnout.. Při jejich cestě za 

vysněnou postavou často hledají motivaci právě v přeměnách postavy, které jsou 

zveřejňovány na sociálních sítích trenérů, fitness center nebo stránek zaměřený na 

fitness a zdravý životní styl. Klienti Fyziofitness mají různé důvody, proč ho navštěvují, 

většina se ale shoduje, že hlavním důvodem je zdravotní stav. Ať už to jsou klienti 

s bolestmi zad, problémy s hlavními klouby či trpící omezeným rozsahem pohybu, 

všichni mají společnou jednu věc, a to že jim vývojová kineziologie pomohla.  

Cílem kampaně je přiblížit tyto příběhy veřejnosti. Představit příběhy klientů, 

kteří budou vyprávět o svých zdravotních problémech, jakým způsobem probíhá jejich 

trénink, o přístupu celého Fyziofitness týmu a hlavně o jejich zlepšeních. Příběhy 

budeme doplňovat také o fotky klientů. 
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Obrázek č. 2: Proměny klientů 

 

Zdroj: Facebook.com/Fyziofitness 

Na obrázku můžeme vidět klienta s akutním výhřezem plotýnky. Takto vypadá 

klient při provedení cviku shybu, a to nejdříve běžnou metodou, a poté v provedení dle 

principu vývojové kineziologie. Veškeré proměny budou umisťovány jak na webové 

stránky, tak na sociální sítě. Velkou výhodou kampaně je její finanční nenáročnost. 

Náklady na realizaci a zveřejnění nejsou téměř žádné. Klient si pouze musí vyhradit čas 

na rozhovor s managementem fitness centra. 

7.4.3 „Den s…“ 

Trenéři se neustále setkávají s otázkami klientů, které směřují na jejich osobní 

život. Většinou je zajímá, jak a co cvičí či jakým způsobem se stravují. To nás přivedlo 

na nápad udělat seriál videí, kde trenéři představí divákům svůj den. Vznikne sestřih,  

ve kterém se podíváme do trenérovy kuchyně, do tělocvičny a doprovodíme ho třeba  

i nákup do oblíbeného obchodu. Rádi bychom poté kampaň rozšířili a zaměřili se i na 

další zajímavé osobnosti z oblasti fitness a zdravého životního stylu. Klienti a ostatní 

fanoušci stránek Fyziofitness mohou ve videích načerpat spoustu inspirace  

a zodpovědět si nejasnosti. 

Kampaň je časově náročnější na přípravu a realizaci, finanční náklady ale opět 

nejsou vysoké. Je nezbytné sehnat kompetentní osobu, která videa natočí a sestříhá. 

Předpokládaná cena za jedno video je 1500,- Kč. 
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7.4.4 Projekt Fazolka 

Jednou z cílových skupin zákazníků jsou těhotné ženy. Našim cílem bude naučit 

tyto ženy cvičit a hýbat se správně během těhotenství, zejména je naučit techniky, které 

jim mohou usnadnit porod a následnou rekonvalescenci. Projekt jsme nazvali 

pracovním názvem Fazolka.  

Na tento projekt se zaměříme na jaře 2018. Cílem bude oslovit největší porodnici 

v Praze – Podolí Ústav pro péči o matku a dítě. V současné době již komunikujeme 

s porodnicí Podolí, kde se nám podařilo nadchnout pro cvičení dle vývojové 

kineziologie zástupce ředitele doc. MUDr. Ladislava Kroftu, CSc., který využívá služeb 

Fyziofitness již dva roky. Budoucím maminkám nabídneme kurzy cvičení, které  

se budou konat v prostorách Fyziofitness Černošice, ale i přímo v porodnici Podolí. 

V případě, že bude projekt v Podolí úspěšný, plánujeme expanzi i do dalších velkých 

porodnic. 

Propagace:  

 Vlastní webové stránky projektu 

 Letáková reklama – letáky k dispozici přímo v porodnicích 

 Reklamní plochy v porodnicích 

 Reklama na webových stránkách s kojeneckým a dětským zbožím 

 

Tabulka č. 13: Projekt Fazolka 

 Harmonogram Náklady Poznámky 

Webové stránky leden  8000 Kč Jednoduché 

Reklamní plochy březen – červen  12000 Kč 4 plochy v porodnici 

Letáky leden - x 3500 Kč Návrh + tisk 3000 Ks 

Reklama na e-shopech duben - červen 12000 Kč 2 vybrané e-shopy 

Celkem  35500 Kč  
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7.5 Harmonogram marketingové komunikace 

Časové rozložení kampaní se odvíjí především od dvou hlavních projektů, a to 

Kongresu Vývojové kineziologie ve fitness a projektu Fazolka. Celé léto a podzim roku 

2017 budou zasvěceny především přípravám na kongres a od počátku roku 2018 se 

budeme soustředit na spolupráci s porodnicemi a na projekt Fazolka. V průběhu celého 

roku budou probíhat menší kampaně. Harmonogram celé marketingové komunikace je 

znázorněn v následující tabulce. 

Tabulka č. 14: Harmonogram kampaní 

období Kampaň 

léto 2017 
červen 

spuštění webových stránek kongres, letáky 

Kongres příběhy klientů "Den s.." 

červenec promo na sociálních sítích Kongres příběhy klientů   

srpen   příběhy klientů "Den s.." 

podzim 2017 

září   příběhy klientů   

říjen reklama rádio Expres příběhy klientů "Den s.." 

listopad konání Kongresu příběhy klientů   

zima 

2017/2018 

prosinec   příběhy klientů "Den s.." 

leden 

spuštění webových stránek Fazolka, letáky 

Fazolka příběhy klientů   

únor   příběhy klientů "Den s.." 

jaro 2018 

březen reklamní plochy Fazolka příběhy klientů   

duben reklama e - shopy příběhy klientů "Den s.." 

květen   příběhy klientů   
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7.6 Rozpočet marketingové komunikace 

Tabulka č. 15: Rozpočet 

Předmět komunikace Rozpočet Poznámky 

Kongres vývojové kineziologie 49 000 Kč viz. tabulka č. 10 

Fazolka 35 500 Kč viz. tabulka č. 11 

Sociální sítě 20 000 Kč 

YouTube videa + sponzorované příspěvky 

na Facebooku 

Webové stránky 12 000 Kč rezervační systém + drobné úpravy 

Letáky po Černošicích 5000 Kč 3000 ks letáků + roznos Českou poštou 

Celkem 120 000 Kč   

 

 Do rozpočtu marketingové komunikace na období červen 2017 až červen 2018 

byly zahrnuty všechny položky, které se významně podílejí na marketingové 

komunikaci Fyziofitness Černošice v tomto období. Ačkoliv se může zdát 120 000,- Kč 

na takto malé fitness centrum hodně, musíme brát v potaz, že jsou zde zahrnuty dvě 

velké akce, které si žádají větší, a tedy i finančně náročnější propagaci. Vzhledem 

k náročnosti a velikosti marketingové komunikace by bylo příhodné najmout 

marketingového specialistu, který by s přípravou a realizací kampaní pomohl. Takovýto 

krok sice představuje další náklady, ale management fitness centra se bude moci 

spolehnout na kvalitní a včas odvedenou profesionální práci.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo nalézt optimální komunikační nástroje a vytvořit návrhy 

nových možností marketingové komunikace, díky kterým budou splněny stanovené cíle 

a zejména budou využitelné v praxi. Za tímto účelem byl realizován marketingový 

výzkum zaměřený na zhodnocení dosavadní komunikace z pohledu klientů Fyziofitness 

a samotného majitele. Analýzou výstupů z kvantitativního výzkumu a hloubkového 

interview s Václavem Rázlem, majitelem fitness centra, bylo docíleno vytvoření ucelené 

marketingové komunikace pro rok 2017/2018. 

V diplomové práci byly popsány důležité teoretické pojmy, které souvisí s danou 

problematikou a také metodické postupy, které byly v práci využity. Hlavní část práce 

byla věnována konkrétním návrhům komunikačního mixu a marketingových kampaní. 

Ty vznikly na základě získaných dat z výzkumu a současně na základě vlastních nápadů 

a poznatků získaných v oboru. Dotazníkové šetření přineslo cenné informace o skladbě 

klientů, jejich motivech k návštěvě centra a pomohlo nám odhalit nedostatky v oblasti 

propagace a komunikace.  

Je patrné, že ačkoliv mají na moderní marketing velký vliv nové technologie  

a firmy se pomalu přeorientovávají na online komunikaci, přesto se zákazníci nejčastěji 

dozvídají o fitness centru přes doporučení svých známých. WOM marketing je stále 

nejúčinnější nástroj marketingové komunikace a každá firma by měla dbát na budování 

kvalitní značky. Pokud chce být firma úspěšná a obstát v konkurenčním boji, měla by 

však mít dobře zvládnuté nástroje online komunikace, a proto i naše doporučení pro 

Fyziofitness se orientují především na ně. 

Ačkoliv fitness center je celá řada, nabídka služeb Fyziofitness je zcela unikátní  

a ojedinělá a je velká škoda, že je s tímto konceptem cvičení seznámeno jen velmi málo 

lidí. Pokud se firma bude řídit našimi návrhy, dosáhne ucelené koncepce marketingové 

komunikace, která by jí měla přinášet spokojené loajální zákazníky a také zákazníky 

nové. Investice do propagace se firmě vrátí v podobě vyšších zisků a většího podílu na 

trhu. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

Vážení klienti, 

velice si vážíme Vaší přízně, abychom se mohli ještě zlepšit a poskytovat Vám lepší služby, 

připravili jsme si pro Vás dotazník. Prosíme o jeho vyplnění. Dotazník je zaměřen na analýzu současné 

marketingové komunikace Fyziofitness Černošice (dále jen Fyziofitness). Slouží pro účely diplomové 

práce a na základě výsledků budou navržena opatření, která by měla vést k lepší komunikaci s vámi – 

našimi klienty. 

Tento dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere jen pár minut. 

 

Děkujeme Vám za vaše názory, 

Barbora Dohnalová a tým Fyziofitness Černošice 

 

1) Vybavíte si, kde jste narazili na reklamu na jakékoliv fitness centrum? (možné zaškrtnout více 

odpovědí) 

a) Reklama v televizi 

b) Reklama v rádiu 

c) Tisková reklama 

d) Reklama na internetu 

e) Letáky 

f) Reklama na Facebooku 

g) Nevybavuji si žádnou 

h) Jinde, kde__________________________________________ 

 

2) Zapamatovali jste si nějakou reklamu na fitness centrum? Napište prosím, kde jste se s ní setkali 

a čím Vás reklama zaujala? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

3) Jste fanouškem facebookových stránek Fyziofitness Černošice? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud jste zaškrtli, že ne, prosím napište proč.  

_________________________________________________________________ 

 

4) Jak často navštěvujete facebookové stránky Fyziofitness? 

a) Vůbec 

b) Nepravidelně 

c) Několikrát měsíčně 

d) Několikrát týdne 

e) Denně 

 

5) V následující tabulce prosím zhodnoťte facebookové stránky Fyziofitness. 

(vyberte prosím možnost na škále 1 -6, s tím, že 1 – velmi spokojen, 6 – nespokojen 

 1 2 3 4 5 6 

Osobní přnos 
      

Design 
      

Obsah 
      

Přehlednost 
      

Celkový dojem 
      

 

Pokud jste v tabulce nevyplnili 1, prosím napište proč. Budeme také rádi za vaše jakékoliv 

připomínky či postřehy k facebookovým stránkám. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

6) V následující tabulce prosím zhodnoťte webové stránky Fyziofitness. 

(vyberte prosím možnost na škále 1 -6, s tím, že 1 – velmi spokojen, 6 – nespokojen) 

 
1 2 3 4 5 6 

Osobní přínos 
      

Design 
      

Obsah 
      

Přehlednost 
      

Celkový dojem 
      

 

Pokud jste v tabulce nevyplnili 1, prosím napište proč. Budeme také rádi za vaše jakékoliv 

připomínky či postřehy k webovým stránkám. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

7) Sledujete videa, které jsou v poslední době pravidelně umisťovány na kanál YouTube? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud jste vybrali možnost ANO, prosím napište nám, co si o nich myslíte. Pokud NEsledujete, 

proč? 

_________________________________________________________________________ 

 

8) Jak často navštěvujete Fyziofitness Černošice? 

a)nárazově 

b) 1x – 2x měsíčně 

c) 1x týdně 

d) 2x týdně 

e) 3x týdně 

f) více 

 

9) Jak dlouho už navštěvujete Fyziofitness Černošice? 

a) 0 – 3 měsíce 

b) 4 – 11 měsíců 

c) 1 – 2  roky 

d) 3 roky a déle 
 

10) Jaké jsou vaše hlavní důvody návštěvy Fyziofitness? (možné zaškrtnout více odpovědí) 

a) Zdravotní 

b) Chci zhubnout 

c) Chci zvýšit kondici 

d) Kolektiv 

e) Jiné _____________________________________ 

 

11) Proč jste si vybral/a k návštěvě právě Fyziofitness. (možní zašrtnout více odpovědí) 

a) Kvalita služeb 

b) Dostupnost 

c) Cena 

d) Prostředí 

e) Jiné _____________________________________ 

 

12) Jak jste se o Fyziofitess dozvěděl/a? 

a) Z webových stránek 

b) Z facebookových stránek 

c) Od známého/ kamaráda 

d) Z tiskových médií 

e) Venkovní reklama – banner 

f) Jiné _____________________________________ 
 

13) Jakým způsobem zaznamenáváte změny nebo novinky ve Fyziofitness? 

a) Na facebookových stránkách 

b) Na webových stránkách 

c) Po telefonu 

d) Jiné ______________________________________  



 

 

14) Jste? 

a) Muž 

b) Žena 
 

15) Kolik Vám je let? 

a) Méně než 20 let 

b) 21 – 30 let 

c) 31 – 40 let 

d) 41 – 50 let 

e) 51  -60 let 

f) 61 let a více 
 

16) Jaký je Váš měsíční příjem? 

a) Do 15 tisíc měsíčně 

b) 15 – 25 tisíc měsíčně 

c) 26 -35 tisíc měsíčně 

d) 36 – 45 tisíc měsíčně 

e) 46 – 55 tisíc měsíčně 

f) Více jak 56 tisíc měsíčně  
 

17) Jaké je vaše PSČ bydliště? 

_____________________ 

 

18) Uveďte prosím jakékoliv další připomínky, stížnosti, náměty, poznámky…. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Příloha č. 2: Návrh rozhlasové reklamy – Expres rádio

 



 

 

Příloha č. 3: Vzhled webových stránek Fyziofitness Černošice 

 

 

 

Příloha č. 4: Vzhled Facebooku Fyziofitness Černošice 

 


