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Abstrakt 

 

Název:      Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě. 

 

Cíle: Cílem práce je analýza marketingových aktivit (včetně SWOT analýzy) 

vodácké Půjčovny lodí Dyje ve Znojmě a na základě těchto zjištění navržení 

plánu jejich rozvoje, podpůrných činností a doplňujících aktivit. Pozitivně 

tak přispět k propagaci půjčovny, nejen ve Znojmě, ale i v celém 

Jihomoravském kraji. Výsledkem práce bude navržení konkrétních 

technických i kreativních kroků k doplnění stávajících, ale i nových 

marketingových aktivit pro rok 2018.   

 

Metody:  Data byla získána na základě dokumentů a informací poskytnutých přímo 

Půjčovnou lodí Dyje. Následně byla využita při analýze marketingového 

prostředí, ve kterém se organizace nachází. Pro zjištění slabých a silných 

stránek, které byly při propagaci vyzdvihnuty, byla sestrojena SWOT 

analýza podniku.   

 

Výsledky: Půjčovna lodí Dyje má nedostatky v oblasti propagace a nástrojů nepřímé 

komunikace se zákazníky. Na základě tohoto poznatku byl vytvořen plán na 

podporu rozvoje stávajících a zcela nových marketingových aktivit, které 

osloví širší veřejnost a potenciální zákazníky Půjčovny lodí Dyje. 

 

Klíčová slova: nezisková organizace, spolek, služby, marketingové aktivity, 

marketingové prostředí, SWOT analýza, plán rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:  Plan how to support marketing activities development in boat rental in Znojmo.  

 

Objectives: The aim of the thesis is to analyze (including SWOT analysis) the 

marketing activities of the company Půjčovna lodí Dyje in Znojmo.  On 

the basis of these findings to propose a plan for their development. The 

next task is to establish support activities and complementary activities to 

contribute positively to the promotion of rentals not only in Znojmo but 

also in the region South Moravia. The result of the work would be a 

proposal for specific technical and creative steps to complement existing 

but also new marketing activities of the 2018 period. 

 

Methods:  Information and data were based of the documents and information 

provided directly by the company Půjčovna lodí Dyje. They were 

subsequently used in analyzing the marketing environment, where the 

organization is located. After identifying the weaknesses and strengths that 

were subsequently highlighted in the promotion, will be build a SWOT 

analysis of the company. 

 

Results: The company Půjčovna lodí Dyje has shortcomings in the promotion and 

indirect communication tools with customers. Based on this knowledge, a 

plan has been developed to support the development of existing and brand 

new marketing activities that appeal to the wider public and potential 

customers of the boat rental Půjčovna lodí Dyje. 

 

Keywords: nonprofit organization, association, services, marketing activities, 

marketing environment, SWOT analysis, development plan  
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1 ÚVOD 

Cílem této práce je vytvoření plánu na podporu rozvoje stávajících, ale i zcela nových 

marketingových aktivit vodácké Půjčovny lodí Dyje. 

Práce je složena ze čtyř částí: teoretického vhledu do tématu, použité metodologie, 

analytické a syntetické části. 

Teoretická část práce se zabývá pojmem neziskový sektor a popisem jeho 

charakteristických prvků. Následuje podrobný popis jedné z druhů neziskových 

organizací, a to spolku. Práce se bude dále zaměřovat na vymezení a rozdíly v hlavní a 

vedlejší činnosti spolku. Druhá polovina teoretické části bude věnována marketingu 

neziskových organizací a konkrétní analýze jednotlivých marketingových aktivit, na 

které se Půjčovna lodí Dyje může soustředit. 

Na teoretickou část práce bude navazovat metodologie, kde budou přesně popsány 

metody použité v  analytické části práce. 

Následně práce přejde v aplikaci teoretických znalostí do praxe. Ta začne představením 

Půjčovny lodí Dyje a jejího strukturálního zařazení, které bude vycházet z faktu, že se 

jedná o vedlejší činnost neziskové organizace Vodáckého oddílu Neptun Znojmo. Bude 

popsáno marketingové prostředí, jak vnitřní, tak vnější, ve kterém se v současné době 

Půjčovna lodí Dyje nachází. Následně práce také analyzuje její doposud použité 

marketingové aktivity. Dále pomocí SWOT analýzy budou určeny slabé a silné stránky 

organizace. Silné stránky pak budou vyzdvihnuty v plánu podpory jejího rozvoje a to 

včetně návrhu marketingových aktivit, které slabé stránky eliminují. 

Závěrečná kapitola bude obsahovat konkrétní plán na podporu rozvoje marketingové 

činnosti Půjčovny lodí Dyje. Budou navrženy zcela nové marketingové aktivity a 

zároveň posíleny ty stávající. Realizace tohoto plánu se bude řídit určitými 

podmínkami, jako například vymezení finančních prostředků na propagaci, které budou 

na konci práce uvedeny podrobněji. Následovat bude návrh kontroly, jakožto potvrzení 

pravdivosti dříve navržených argumentů a aktivit, v oblasti propagace, tedy to, zda 

konkrétní marketingové aktivity byly účinné a kolik lidí oslovily. 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je analýza marketingových aktivit (včetně SWOT analýzy) vodácké 

Půjčovny lodí Dyje ve Znojmě a na základě těchto zjištění navržení plánu jejich 

rozvoje, podpůrných činností a doplňujících aktivit. Pozitivně tak přispět k propagaci 

půjčovny, nejen ve Znojmě, ale i v celém Jihomoravském kraji. Výsledkem práce bude 

navržení konkrétních technických i kreativních kroků k doplnění stávajících, ale i 

nových marketingových aktivit pro rok 2018.   
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Neziskový sektor 

Dle autorky Outlé (2009) je pocitově tento pojem vnímán jako sektor, jehož výstupem 

není dosahování zisku z anglického non-profit. Více by se pro neziskový sektor hodil 

význam nevýdělečný ve smyslu takový, který primárně nesměřuje k dosažení zisku, ale 

naplňuje jiné, většinou obecně prospěšné cíle. 

Lze ho také označit jako prostor mezi sektorem státu, trhu a občanem.  

V České republice se používá několik výrazů, které se navzájem významově překrývají. 

Tato terminologie často způsobuje problémy v chápání neziskového sektoru.  

Dle autorů Boukala, Vávrové a Novotného (2003) rozlišujeme:  

1. Ziskový (tržní) sektor je financován z prodeje statků, které subjekty ziskového 

sektoru produkují či distribuují. Cena je dána tržně a to na základě vztahu 

nabídky a poptávky. Cílem tohoto sektoru je zisk. 

2. Neziskový (netržní) sektor získává prostředky pro svoji činnost tzv. 

přerozdělovacími procesy. Cílem v tomto případě není finanční zisk, ale 

dosažení veřejného užitku.  

Neziskové organizace se odlišují zejména svým posláním, tj. že nejsou založeny za 

účelem dosahování zisku. To však neznamená, že by taková organizace nemohla mít 

vlastní příjmy. Případný zisk však nerozděluje mezi zakladatele nebo zaměstnance, ale 

použije je na dosahování účelu, pro který byla založena. 

3.1.1 Charakteristické znaky neziskových organizací 

K podrobnější analýze neziskových organizací mohou pomoci jejich charakteristické 

znaky. Vědci Salamon a Anheirer (1992) zpracovali pět základních vlastností, podle 

nichž jsou nestátní neziskové organizace identifikovatelné: 

1. institucionalizované (organized) – tj. že dodržují danou organizační strukturu, 

bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány. 
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2. soukromé (private) – základní struktura neziskových organizací je ve své 

podstatě soukromá. Jsou svým způsobem odděleny od státní správy, ani jí 

nejsou řízeny. To se však nevztahuje na to, že by nemohly žádat o významnou 

státní podporu nebo mít ve vedení dokonce státní úředníky. 

3. neziskové (non-profit) – ve smyslu nerozdělování zisku. Zisk vzniklý z činnosti 

organizace nemůže být přerozdělen mezi vlastníky nebo její vedení. Neziskové 

organizace mohou svou činností vytvářet zisk, ovšem ten musí být použit na cíle 

dané posláním organizace. 

4. samosprávné a nezávislé (self-governing) – tj. že nepodléhají státní kontrole. 

Dochází k vlastní vnitřní kontrole ze strany neziskové organizace, na kterou 

používají vlastní dané postupy. 

5. dobrovolné (voluntary) – využívají dobrovolnou účast na svých činnostech. 

Dobrovolnost se může projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, 

tak formou darů nebo čestné účasti ve správních radách. 

3.1.2 Typy neziskových organizací na území ČR 

Jak uvádí Stejskal (2013) od ledna 2014 začal platit Nový občanský zákoník, který 

s sebou přináší mnoho výrazných změn pro rozdělení nestátních neziskových 

organizací: 

• Nahrazení občanských sdružení spolky, kterými se budeme více zabývat 

v následující kapitole. 

• Modernizace nadací a nadačních fondů, které se staly podmnožinou tzv. 

fundací, což by mělo vést k zjednodušení legislativy. 

• Aktualizovaná právní forma ústav, která označuje účel právnické osoby jako 

společensky prospěšnou činnost. Ústav funguje spíše na zaměstnaneckém 

principu a je vhodný převážně pro poskytování veřejně prospěšných služeb. 

• Nemožnost založit nové obecně prospěšné společnosti, jelikož byly nahrazeny 

novou úpravou ústavů či sociálními družstvy. Stávající obecně prospěšné 

společnosti mohou nadále fungovat podle zrušeného zákona, není však už 

možné zakládat nové. Nicméně i možnost transformace je pro ně otevřena. 
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• Nová právní forma - sociální družstvo fungující na neziskových principech, 

které řeší převážně otázky rozvoje sociálního podnikání. 

• Pro evidované právnické osoby (církevní neziskové organizace) zůstává vše při 

starém. Evidované právnické osoby se nadále řídí podle zákona č. 3/2002 Sb., 

o církvích a náboženských společnostech. 

Po změnách, které proběhly v roce 2014, aktuálně existují na území České republiky 

tyto základní typy neziskových organizací:  

• spolky  

• obecně prospěšné společnosti, které nelze nově zakládat  

• ústavy  

• fundace – nadace, nadační fondy  

• evidované právnické osoby 

• sociální družstva 

• organizační složky státu 

• příspěvkové organizace 

3.2 Spolek 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole Typy neziskových organizací na území ČR, 

přechází právní úprava občanských sdružení na Nový občanský zákoník, který s sebou 

přináší podstatnou změnu a to původní označení občanské sdružení je zaměněno za 

synonymum spolek. (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012) 

Jak uvádí Novotná (2014), spolek je zvláštní forma právnické osoby, určená pro 

samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je 

založeno nejméně třemi osobami.  

Dle Zahumenského (2014) účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle 

zaměřené jen na členy spolku, nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti. 

Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a 

případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku.  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=3/2002
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=3/2002
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Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby. Název musí obsahovat slova 

„spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“ Zapisuje se do spolkového 

rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. (Františová, 2015) 

K 31. 12. 2013 bylo v ČR evidováno celkem 85 985 občanských sdružení, které byly k 

1. 1. 2014 transformovány na spolky. (Šejnohová, 2015, s. 3) 

3.2.1 Vymezení hlavní a vedlejší činnosti 

Jak je uvedeno na webových stránkách Nadace neziskovky.cz (nedatováno) legislativně 

je hlavní a vedlejší činnost upravena vyhláškou 504/2002 Sb.:  

Hlavní činnost  

• veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena 

•  jedná se zpravidla o neziskové aktivity spolku 

 Hospodářská činnost neboli vedlejší činnost  

• doplňková, podnikatelská, výdělečná nebo jiná 

• jsou uvedeny ve zřizovací listině či ve statutu (např. pronájem prostor, pronájem 

vybavení, reklama) 

• jedná se zpravidla o takové činnosti, které jsou vykonávány za účelem dosažení 

zisku 

• neměla by ohrozit kvalitu a dostupnost obecně prospěšných služeb  

Je vhodné mít dobře popsány a rozčleněny jednotlivé činnosti ve zřizovací listině, 

stanovách, statutu apod. Nejpozději do 1. 1. 2017 (tedy do 3 let od vzniku spolku), mají 

spolky za povinnost uzpůsobit své stanovy Novému občanskému zákoníku. 

(Šejnohová, 2015) 

3.3 Marketing neziskových organizací 

Pro marketing v neziskovém sektoru je podle autorek Janečkové a Vaštíkové (2000) 

charakteristické, že se ve většině případů jedná o marketing služeb s vysokým 

kontaktem se zákazníkem.  
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Marketing v neziskovém sektoru má podle autorky Měřinské (2007) svá specifika, i 

když jsou základní principy marketingu uplatnitelné jak v ziskovém, tak v neziskovém 

sektoru.  

1. Mezi základní specifikum řadíme fakt, že na tradičních trzích má kupující i 

prodávající svobodný výběr. V případě veřejných služeb je tento výběr velmi 

omezen. 

2. Dále sem lze řadit obtížnou měřitelnost cílů neziskových organizací. Většina 

cílů nepřináší totiž pouze užitek, ale také další externí užitky.  

3. Není snadné identifikovat jediného uživatele v důsledku externalit, které při 

poskytovaných veřejných službách vznikají. 

4. Cena je většinou stanovena centrálně a neodráží tak většinou společenskou 

hodnotu pro zákazníka. 

3.3.1 Sedm kroků pro realizaci úspěšného marketingu  

Pro úspěšnost námi zvolené marketingové strategie podle Rektoříka (2007) je potřeba 

dodržet následující kroky: 

1. Určit vazbu mezi marketingovým a strategickým plánem organizace.  

To znamená vytyčit si situaci, kde se nacházíme a kam bychom se v budoucnu chtěli 

dostat. Pomocí toho organizace dokáže dosáhnout svých cílů. 

2. Stanovení marketingových cílů  

Rozlišujeme dva typy: 

• Akční cíle – konkrétní cíle, jejichž výsledky lze zpětně měřit. Týkají se věcí, 

které lze spočítat např. počet lidí na akci nebo počet nových členů. 

• Cíle v oblasti image – jsou neměřitelné. Jedná se o vize či poslání organizace. 

Např. V budoucnu chce být organizace vnímána jako pokroková. 

3. Představení organizace na trhu 

Organizace by měla vždy usilovat o jasná a pravdivá sdělení, která bude opírat o 

vysokou kvalitu poskytovaných služeb. 

4. Marketingový audit 
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Určuje poměr mezi jednotlivými prvky marketingového mixu. 

5. Stanovení plánu, který by měl obsahovat: 

• Realizační shrnutí 

• Analýzu současné situace 

• Cíle 

• Postupy 

• Uvedení do praxe 

6. Komunikační kampaň 

Jedná se o prostředek, který organizace spojuje s jejími cílovými skupinami. Jde o 

soubor komunikačních nástrojů, díky kterému vytváří firma svoji image.  

Mezi nástroje komunikačního mixu můžeme řadit například: inzeráty, výroční zprávy, 

billboardy, informační brožury, plakáty, veletrhy a články v novinách. 

Pro zvolení vhodného nástroje si musíme odpovědět na otázku, jakou cílovou skupinu 

chceme oslovit. 

7. Zhodnocení výsledků a postupů 

V závěrečné části bychom si měli odpovědět na otázky, zda organizace dosáhla svých 

akčních cílů či cílů v oblasti image.  

V druhé řadě určit co fungovalo dobře a co naopak nebylo vhodné příště použít. 

Následně se poučit do budoucna a příště použít osvědčené a fungující marketingové 

aktivity. 

3.4 Marketingové aktivity  

Jak už bylo výše zmíněno, opodstatněnost marketingu v neziskovém sektoru bývá v 

poslední době často diskutována a názory na něj jsou odlišné. (Kristie, 2017) 

Nevyužívat marketingové aktivity v neziskovém sektoru. Mezi nejčastější argumenty, 

které mluví proti využívání marketingových aktivit v institucích neziskového sektoru:  

·         Marketing v institucích neziskového sektoru bývá spojován s vysokými náklady 

·         Některé služby ve veřejném sektoru jsou navíc úplně netržního charakteru 
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Využívat marketingové aktivity v neziskovém sektoru. Proti těmto argumentů naopak 

stojí ty, které účelnost marketingových aktivit v neziskové organizaci podporují. 

Rektořík (2001) ve své publikaci Organizace neziskového sektoru uvádí následující:  

·         Neziskové organizace jsou vystaveny tlakům rostoucí konkurence, musí tak více 

bojovat o získání finančních prostředků i klientů. 

·         Je vyžadována vyšší efektivita jak v oblasti nákladové, tak v řídící. 

·         Nutnost kvalitnější komunikace, z důvodu, že spotřebitelé neustále zvyšují své 

požadavky. 

·         Organizace jsou nuceny rozvíjet podnikatelské aktivity, vzhledem k rostoucímu 

boji o libovolné dotační prostředky, jako doplňkový zdroj příjmů.  

Na trhu ziskového sektoru vstupují do vzájemných vazeb prodávající a kupující. Na trhu 

neziskových organizací není situace takto jednoznačná. Poskytovatelem je nezisková 

organizace, která nabízí ve většině případů veřejné služby. 

3.4.1 Služba (Product) 

Definice služby dle A.Payna (1996), zní: „Služba je činnost, která v sobě má určitý 

prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. 

Výsledkem služby není převod vlastnictví. Služba může vést ke změně podmínek a její 

produkce může či nemusí být spojena s fyzickým produktem.“  

Vytváření služby je podle autorů Kotlera a Armstronga (2004) nejdůležitější činností 

marketingu. Neodpovídá-li služba požadavkům zákazníků, žádná reklama ani cenové 

úpravy je nepřimějí k tomu, aby službu požadovali více než jednou.  

Uspokojí-li služba zákazníka potom: 

• Poptávka se bude pravděpodobně opakovat 

• Mohou být požadovány další služby organizace 

• Služby organizace mohou být doporučeny dalším potenciálním zákazníkům 

V neziskovém sektoru je osobní doporučení snad jedním z nejdůležitějších způsobů, 

jímž se vytváří image organizace. Základní úlohou marketingu je vytvářet další výhody, 

takže se služby organizace budou odlišovat od služeb svých konkurentů.  K tomu všemu 
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by nám měly pomoci marketingové aktivity, díky kterým se podnik dostává do 

podvědomí nových zákazníků či posiluje již zmíněnou image podniku. 

3.4.1.1 Charakteristické vlastnosti služeb 

Službu můžeme charakterizovat čtyřmi vlastnosti, jak ukazuje následující obrázek 1. 

 

 

3.4.1.2 Kvalita služeb a zisk 

Kotler (2007) uvádí, že existuje tzv. řetězec vztahů mezi kvalitou služeb a ziskem. 

Tento řetězec má pět částí:  

1. Kvalita služeb uvnitř firmy: kvalitní výběr zaměstnanců, kteří jsou profesně 

připraveni pro přímý styk se zákazníkem. 

2. Spokojení a výkonní zaměstnanci: vysoká spokojenost, loajalita a především 

pracovitost zaměstnanců. 

3. Lepší kvalita služeb: lepší a efektivnější uspokojování potřeb zákazníka. 

4. Spokojení a loajální zákazníci: spokojení zákazníci mají tendenci se vracet. 

5. Vysoký zisk a zdravý růst: dobré ekonomické výsledky celé firmy. 

Z následujícího řetězce můžeme vidět, že ziskovost a růst firmy začíná u péče o její 

zaměstnance. 

Nehmotná povaha

služby si není možné před 
nákupem prohlédnout, 

nemůžeme je ochutnat, slyšet 
ani cítit

Nedělitelnost

služby jsou přímo spojeny s 
jejich poskytovateli

Rozmanitost kvality

kvalita služby závisí na tom, 
kdo, kdy, kde a jakým 

způsobem službu poskytuje

Pomíjivost služeb

služby nelze skladovat

pro následný prodej či užití

služby

Obrázek 1 – Charakteristické vlastnosti služeb 

Zdroj: Vlastní zpracování (Kotler a Armstrong, 2004) 
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3.4.2 Cena (Price) 

Jak uvádí autorka Vaštíková (2014) ceny jsou pro poskytovatele služeb důležitou funkcí 

– zvyšující výnos, určují poptávku a mohou zvýhodňovat jistý druh zákazníků.  

Jsou také důležitým signálem pro zákazníky, kteří mohou chápat cenu jako indikaci 

kvality, např. nízké ceny mohou naznačovat nižší kvalitu, zatímco vysoké ceny 

podporují očekávání vysoké kvality a exkluzivity jako exkluzivní dovolené nebo 

například VIP členství v nejrůznějších klubech. 

3.4.2.1 Odlišení služby od konkurence 

Dále autorka uvádí, že s rostoucí cenovou konkurencí v oblasti služeb je pro firmu 

složitější odlišit v očích zákazníků své produkty od konkurenčních. Pokud zákazníci 

vnímají službu různých poskytovatelů za podobnou, rozhodují se častěji na základě 

ceny služby.  

Cenové konkurenci lze čelit lepší, různorodou nabídkou. Může obsahovat dodatečné 

služby, které například konkurence neposkytuje.  

Další možnosti, jak se lze od konkurence oddělit, je posílení, zlepšení a specifikace 

image vlastní firmy. 

3.4.3 Distribuce (Place) 

Distribuce služeb se řídí zcela jinými principy než prodej zboží. U sportu se často 

hovoří o distribuci přímé, od poskytovatele k zákazníkovi, jako např. návštěva 

sportovního zařízení.  

Organizace se dělí podle toho, zda zákazník jde za službou do provozovny nebo služba 

přichází za zákazníkem. (Kotler, 2003) 

3.4.4 Komunikace – propagace (Promotion)  

Zahrnuje veškeré aktivity, které směřují k tomu, aby se zákazník s produktem či službou 

seznámil a koupil si ji.  

Firma musí pečlivě kombinovat komunikační nástroje k vytvoření vyrovnaného 

komunikačního mixu, který někdy nese označení propagační mix. Jeho úkolem je 

stimulovat a podpořit prodej výrobků a služeb. (Hannagan, 1992) 



20 

 

Komunikační mix se skládá z následujících faktorů, jejichž vhodným výběrem 

dosáhneme cílené rovnováhy: 

3.4.4.1 Komunikační strategie 

Jak uvádí autoři Kotler a Armstrong (2004), komunikační strategie rozdělujeme dle 

důrazu na určité komunikační nástroje mixu na tzv. ,,push“ a ,,pull:“ 

• Strategie ,,push“ tlaku je to marketingová strategie jak název napovídá, jakéhosi 

tlaku. Je založena na snaze protlačit daný produkt. Využívá zejména osobní 

prodej a nástroje podpory prodeje.  

• Strategie ,,pull“ tahu, se snaží přitáhnout zákazníka ke koupi výrobku či služby, 

přesvědčit ho o výhodnosti prostřednictvím reklamních kampaní. Snaha 

upozornit na výjimečnost a odlišitelnost od konkurence. Nejčastěji se v této 

strategii používá reklama a podpora prodeje. Cílem je vytvářet spotřebitelskou 

poptávku po službě. 

3.4.4.2 Reklama  

Dle Kotlera (2003) je považována za neosobní komunikaci o poskytujících službách. 

Využívá se nejen pro propagaci produktu, ale i značky podniku. Reklama se snaží 

využívat pro oslovení potenciálních zákazníků všech smyslů člověka. Například 

televizní reklama je často podporována vizuálními efekty, zvuky, ukázkou nálad a 

pocitů. Proto se může zákazník s danou situací velmi snadno ztotožnit. Mnohdy je 

reklama úspěšná jen díky tomu, jak dobře dokáže potenciálního zákazníka zaujmout a 

změnit jeho postoj vůči produktu.  

Jak uvádí Karfíková (2008), výhodami reklamy jsou především:  

• schopnost oslovit velké množství lidí  

• schopnost získat pozornost s využitím různých efektů  

• možnost zadavatele kontrolovat reklamu z toho hlediska, kdy a kde se objeví, tj. 

koho může oslovit  

Největšími negativy reklamy jsou zejména:  
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• finanční náročnost, kterou lze eliminovat volbou jiného média, například novin, 

časopisů, rádia a billboardů 

• jednosměrnost reklamy, tedy jednostranné vysílání informace  

• neosobnost, tedy absence sledovat přímé reakce diváka 

3.4.4.3 Podpora prodeje  

Dle autora Hannagana (1992) dává podpora prodeje krátkodobý stimul ke koupi nebo 

poskytnutí služby. Tento nástroj propagačního mixu dává zákazníkovi krátkodobou 

možnost ke koupi produktu za zvýhodněných podmínek. Mění tak jeho momentální 

chování v rozhodnutí k okamžité koupi. 

Vedle reklamy je to druhý komunikační nástroj s neosobní formou komunikace. Jedná 

se o nástroj, který je v dnešní době hojně využíván ve všech druzích komunikace s 

distributory, maloobchody, prodejci a konečnými zákazníky. S rostoucí intenzitou 

využití podpory prodeje roste i potřeba reklamy, za účelem informování zákazníků, 

prodejců a distributorů o chystané reklamní kampani. Největší účinnost podpory prodeje 

je v době pořádání podpůrné akce. Ta může přilákat nové zákazníky a zvýšit tím 

povědomí o značce na trhu.  

K nevýhodám podpory prodeje patří nákladnost na přípravu a realizaci. Příkladů 

nástrojů podpory prodeje jsou: kupony, bonusy, cenově zvýhodněné balíčky, reklamní 

předměty, soutěže, hry a mnoho dalších.  

3.4.4.4 Osobní prodej  

Osobní prodej někteří autoři řadí mezi přímý marketing, ale většina jej považuje za 

samostatný nástroj komunikačního mixu. Autoři Boone a Kurtz (2005) tvrdí, že osobní 

prodej je jako proces, kdy „prodejce „tváří v tvář“ prezentuje kupujícímu jeho produkty. 

Autor Hannagan (1992) tvrdí, osobní prodej je mnohdy považován za nejúčinnější 

nástroj komunikačního mixu, ale také nejdražší. Nejúčinnější je díky svému 

bezprostřednímu osobnímu působení prodejců a možnosti komunikovat se zákazníkem 

přímo, případně vytvářet trvalejší vztah. 
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3.4.4.5 Přímý marketing  

Dle autorek Přikrylové a Jahodové (2010) jde o formu komunikace, která je neveřejná, 

bezprostřední, přizpůsobivá, kde sdělení směřují ke konkrétní osobě prostřednictvím 

jednoho nebo více komunikačních médií. Využívá se individuálního a cíleného oslovení 

potencionálních zákazníků.  

Vedle osobního prodeje se jedná o druhý nástroj komunikačního mixu, který využívá 

bezprostředních reakcí potenciálního zákazníka. Kotler (2007) přímý marketing definuje 

jako komunikaci „s pečlivě vybranými individuálními zákazníky, s cílem získat 

okamžitou odezvu“  

Jedná se o přímé budování vztahů se zákazníkem jako individualitou, s cílem uspokojit 

jeho potřeby. 

3.4.4.6 Public relations  

Jednou z důležitých součástí marketingu nejen u podniků poskytujících služby, ale také 

u neziskových organizací je podle Kotlera (2003) public relations.To je záměrné, 

plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemnou spolupráci mezi 

organizacemi a jejich veřejností. Stručně řečeno můžeme public relations nazvat jako 

„styk s veřejností.“  

Celá problematika public relations se zaměřuje na jeden základní cíl, a to jak vybudovat 

a následně i udržet důvěru široké veřejnosti v organizaci a dobrou image podniku.  

Public relations nejsou jednosměrnou komunikací od podniku směrem k veřejnosti, i 

když tato složka je jednou z nejvýznamnějších, ale komunikací obousměrnou, která 

umožňuje včas reagovat na změny veřejného mínění a na jejichž základě následně 

upravovat postoje, strategie a chování.  

Dále autor mezi nástroje public relations řadí:  

• Tiskové zprávy a agenturní činnost 

• Publicita produktu 

• Veřejné záležitosti 

• Lobbování 

• Vztahy k investorům 
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• Pomoc sponzorů 

3.4.5 Lidé (People) 

Autoři Kotler a Armstrong (2004) tvrdí, že služby jsou neoddělitelné od svých 

poskytovatelů. Proto zaměstnanci hrají ve službách klíčovou roli a ovlivňují 

poskytovanou kvalitu. Je nutné je pečlivě vybírat, školit, řídit, motivovat, kontrolovat a 

podporovat jejich loajalitu k firmě. 

Dále autoři navazují na kvalitu služby, kterou ovlivňuje i samotný zákazník, jelikož je 

vyžadována jeho přítomnost. Svůj podíl na kvalitě služby mají i ostatní zákazníci, se 

kterými službu sdílíme. Pokud nedodržují specifická pravidla poskytovatele služby, 

mohou její kvalitu negativně ovlivnit. 

3.4.5.1 Interní, externí a interaktivní marketing 

Z obrázku číslo 2 můžeme vidět, že existují tři druhy marketingu ve službách – interní, 

externí a interaktivní. 

 

Obrázek 2 – Tři formy marketingu v oblasti služeb 

Zdroj: Autoři Kotler a Armstrong (2004) 

 

 

 

Jak uvádí autorka Vaštíková (2014), interní a externí marketing, znamená, že firma pro 

poskytování služeb musí investovat značné prostředky do kvality a výkonu svých 

zaměstnanců. Musí efektivně školit a motivovat své zaměstnance, kteří jsou v kontaktu 

se zákazníky. Funkčnost pracovního týmu zajišťuje spokojenost zákazníka. Aby firma 

udržela kvalitu poskytovaných služeb, musí být všichni pracovníci orientováni na 

zákazníka. Interní marketing musí dokonce předcházet marketing externí směřující od 
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zákazníka. Nedává smysl inzerovat vynikající služby dříve, než je personál připravený, 

ochotný a schopný je poskytnout.  

Interaktivní marketing u kvality služeb závisí do značné míry na kvalitě interakce mezi 

kupujícím a prodávajícím. V marketingu služeb s vysokým kontaktem s lidmi, závisí 

kvalita služeb jak na tom, kdo je poskytuje, tak na kvalitě poskytování. Pro dosažení 

uspokojivé transakce je důležitá efektivní interakce mezi poskytovatelem a zákazníkem.  

3.4.6 Materiální prostředí (Physical evidence) 

Jak uvádí autorky Přibilová a Jahodová (2010), jedním z určujících znaků služeb je také 

skutečnost, že jsou nehmotné, ale paradoxně jsou to často fyzické „hmatatelné“ 

okolnosti služeb, které hrají pro zákazníka nejdůležitější roli. Nehmotnost služeb by se 

poskytovatelé měli snažit co nejvíce eliminovat poskytnutím určitých znaků a symbolů, 

které zákazníka o kvalitě služby přesvědčí.  

Zákazníkovy první dojmy vytváří vzhled a prostory provozovny. Vzhled budovy, 

zařízení interiéru a celková atmosféra, se tak stávají stěžejními prvky prezentace 

organizace. Právě materiální prostředí se dá využít k prvotnímu odlišení vlastních 

služeb od konkurenčních a tím jim dodat určitou výhodu.  

Mezi prvky materiálního prostředí dle Kotlera (2007) patří: 

• Exteriér budovy, parkovací zázemí  

• Velikost a rozvržení prostoru  

• Vybavení a zařízení interiéru  

• Periferní prostředí – věci, které si zákazník může odnést s sebou. Jsou to 

například vstupenky, brožury a katalogy, vizitky nebo malé dárky. 

• Webové stránky – v dnešní době důležitý zdroj informací. Mnoho lidí si vytvoří 

úsudek na základě informací a obrázků prezentovaných právě na webových 

stránkách. 

• Uniformy zaměstnanců 
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3.4.7 Procesy (Process) 

Autorky Janečková a Vaštíková (2000) tvrdí, že kvůli neoddělitelnosti produkce a 

spotřeby ve službách, je způsob poskytnutí služby trvale pod drobnohledem. Zákazníci 

kromě služby samotné vnímají i způsob, jakým jim je služba poskytnuta. Proces 

poskytnutí služby tedy přispívá ke zvýšení její kvality. Stěžejními body procesu 

poskytnutí služby jsou doba a způsob obsluhy zákazníka. 

Procesy rozlišujeme podle: 

• složitosti - počet kroků nutných k jejich uskutečnění 

• různorodosti - možnost volby způsobu poskytnutí služby 

Dále procesy dělíme na základě stupně kontaktu se zákazníkem: 

• služby s vysokým kontaktem se zákazníkem (lekce aerobiku)  

• služby s nízkým kontaktem se zákazníkem (oprava spotřebičů) 
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4 METODOLOGIE 

Významnou součástí práce je část metodologická, která přibližuje nástroje a metody 

použité k analyzování marketingových aktivit a postavení Půjčovny lodí Dyje na trhu.  

4.1 Zdroje dat 

Získání zdrojů dat spočívalo v metodě analýzy dokumentů poskytnutých přímo 

vodáckou Půjčovnou lodí Dyje.  

• Příloha 1 a Příloha 2 - Dokumenty o statistice počtu zákazníků, kteří využili 

služeb Půjčovny lodí Dyje v roce 2016 a 2017 

• Články, které o Půjčovně lodí Dyje, které vyšly v místních novinách Znojemský 

deník  

• Ceníky poskytovaných služeb 

• Další informace z webových stránek Půjčovny lodí Dyje: 

www.pujcovna.vodaci.org 

Pro lepší přehlednost budou v práci některé údaje zpracovány do tabulek a grafů.  

4.2 Metodický postup analýzy 

Přehled jednotlivých metodických kroků: 

1. V prvé řadě bude provedena analýza zakládajících dokumentů Půjčovny lodí 

Dyje. Díky kterým bude vymezena, jako vedlejší činnost neziskové organizace 

Vodáckého oddílu Neptun Znojmo. 

2. Následně budou zpracovány informace o řece Dyji a jejích sjízdných úseků, 

dostupné na webových stránkách půjčovny. 

3. Navazuje charakteristika vnitřního a vnějšího prostředí trhu, na kterém se 

Půjčovna lodí Dyje nachází. Blíže bude popsána v následující kapitole 4.3 

Marketingové prostředí. 

4. Dále budou stanoveny image a akční cíle Půjčovny lodí Dyje pomocí analýzy 

dokumentů. 
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5. V závěru pak budou zjištěné informace využity k vytvoření celkové SWOT 

analýzy pro Půjčovnu lodí Dyje. 

4.3 Marketingové prostředí 

Dle autora Kotlera (2007) je organizace obklopena prostředím, které jistým způsobem 

na organizaci působí a ovlivňuje její chování. Chce-li být podnik úspěšný, pak musí tyto 

vlivy analyzovat, poznat směr jejich působení, využívat jich a tedy přizpůsobit své 

chování jak současnému, tak i očekávanému vývoji prostředí.  

Autorka Jakubíková (2013) tvrdí, že marketingové prostředí firmy tvoří mnoho faktorů, 

které jsou často vzájemně závislé a prolínají se. Podnik hledá výhody a možnosti 

daného prostředí a jak korespondují se silnými či slabými stránkami podniku. 

Dále autorka uvádí fakt, že marketingové prostředí zahrnuje jak faktory, které firma do 

jisté míry může ovlivnit, tak faktory, na které nemá téměř žádný vliv a jež legálními 

formami ovlivnit nelze. Podle kriteria ovlivnitelnosti rozlišujeme prostředí, ve kterém se 

podnik nachází na makroprostředí a mikroprostředí.  

4.3.1 Makroprostředí 

Makroprostředí dle Kotlera (2007) tvoří širší okolí podniku, takové vlivy, které působí 

na mikroprostředí jako celek. Působení trvá déle a efekt přijde a projeví se až později. 

Faktory v makroprostředí rozdělujeme do čtyř skupin, které přesně charakterizují vnější 

vlivy působící na vodáckou Půjčovnu lodí Dyje: 

1. Politické faktory – patří mezi ně například působení státní správy. Stát vytváří 

zákony, vyhlášky a předpisy, které by měly sloužit jako ochrana. Provoz na 

plavebních cestách a používání plavidel má, podobně jako provoz na silnicích, 

zákonem stanovená pravidla. Budeme se zabývat konkrétními zákony, které budou 

dohledány na webových stránkách Zákony pro lidi.cz, které přímo ovlivňují 

Půjčovnu lodí Dyje a na jejichž dodržování dohlíží Státní plavební správa.   

2. Ekonomické faktory – dají se sem zařadit zejména toky peněz, informací, ceny 

služeb, kurz měn a další. Ekonomické faktory, které nejvíce ovlivňují Půjčovnu lodí 

Dyje, jsou:  



28 

 

• Ceny půjčoven (konkurentů) na jiných řekách - budou porovnány s cenami 

významné půjčovny Dronte na řece Sázavě. Na základě ceníku uvedených na 

webových stránkách obou půjčoven. Ta je společně s řekou Lužnicí 

vzdálenostně nejbližším konkurentem.  

• Kurz eura vůči koruně - jako určující zdroj informaci o vývoji eura vůči koruně 

bereme kurzovní lístek zveřejňovaný Českou národní bankou dostupné na 

webových stránkách Kurzycz. Tato skutečnost může ovlivnit rozhodování lidí, 

zda stráví dovolenou v České republice nebo vyrazí do zahraničí. Toto je 

v případě řeky Dyje ještě umocněno tím, že se nachází v blízkosti hranic 

s Rakouskem. 

3. Sociální faktory - souvisí se způsobem života lidí. Zahrnuje také jejich životní 

hodnoty, dále distribuce příjmů, životní styl obyvatelstva nebo přístup k volnému 

času. Zjištění sociálních faktorů budeme analyzovat na základě poskytnutých 

statistik Půjčovny lodí Dyje. 

4. Technologické faktory – souvisí s rozvojem výrobních prostředků, procesů či know-

how. Do těchto faktorů můžeme zahrnout především úpravy nebezpečných jezů a 

čištění zanesených koryt řek. V našem případě budeme na základě novinových 

článků ve Znojemském deníku, řešit nově vybudované skluzavky na řece Dyji pro 

snadné překonání jezů.  

4.3.2 Mikroprostředí 

Mikroprostředí jsou ty vlivy, které bezprostředně ovlivňují možnost vodácké Půjčovny 

lodí Dyje realizovat svou hlavní funkci – uspokojovat potřeby svých zákazníků. Blíže si 

specifikujeme pět základních faktorů, které uvádí Jakubíková (2013): 

1. Podnik - dle poskytnutých materiálů bude vymezena řídící složka a celková 

struktura Půjčovny lodí Dyje. 

2. Zákazníci - jsou klíčovým bodem veškeré činnosti. Jak již bylo zmíněno, cílovou 

skupinou Půjčovny lodí Dyje jsou rodiny s dětmi. Budeme na základě dokumentů a 

statistik řešit celkovou strukturu zákazníků, kteří doposud využili služeb půjčovny. 

Tato čísla získáme z poskytnutých statistik. 

3. Dodavatelé - budou stanoveni hlavní dodavatelé. 
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4. Konkurence - každá půjčovna by si měla v prvé řadě uvědomit svou pozici v odvětví 

ve srovnání s velikostí a postavením konkurence. Při analýze konkurence budeme 

řešit ostatní konkurenty ve Znojmě. Tlak přichází převážně z velkých a vodácky 

oblíbených řek České republiky jako je Berounka, Otava, Ohře, Vltava a Lužnice. 

5. Veřejnost - na mikroprostředí má v našem případě také velký vliv veřejnost, která 

má skutečný nebo potenciální zájem na úspěšnosti a dosahování cílů Půjčovny lodí 

Dyje. Veřejnost můžeme rozdělit do několika skupin a to:  

• Finanční instituce - banka, která může ovlivnit možnost Půjčovny lodí Dyje 

získat finanční prostředky na budování nových tábořišť na řece Dyji. 

• Média - na základě zjištění počtu realizovaných reklamních spotů nebo 

vytištěných novinových článků.  

• Občanské iniciativy -  zjištění vlivu zájmových skupin či jiných organizací. 

• Místní komunita a občané  - podpora místních občanů provozu Půjčovny lodí 

Dyje 

4.4 SWOT analýza 

Podle Horákové (1992) slouží SWOT analýza k ohodnocení podniku. Jedná se o 

jednoduchý nástroj, který popisuje celkovou situaci podniku a efektivnost jednotlivých 

marketingových aktivit. 

Pod jednotlivými písmeny se skrývají anglická slova: 

• S- Strenghts (silné stránky) 

• W- Weaknesses (slabé stránky) 

•  O- Oportunities (příležitosti) 

•  T- Threats (hrozby) 

SWOT analýza Půjčovny lodí Dyje je založena na vnitřních a vnějších faktorech 

podniku. 

 Mezi vnitřní faktory -  patří silné a slabé stránky Půjčovny lodí Dyje. 

• V prvé řadě analyzujeme faktory, které Půjčovna lodí Dyje může ovlivnit, na 

rozdíl od vnějších faktorů, protože jsou zcela v rukou podniku. 
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• Dále posoudíme, jaké má silné stránky a naopak slabé stránky vzhledem ke 

konkurenci.  

• Cílem Půjčovny lodí Dyje je pak v plánu na podpory rozvoje marketingových 

aktivit vyzdvihnout své silné stránky (vytěžit z nich co nejvíc) a současně se 

snažit vyloučit své slabé stránky. 

Vnějšími faktory jsou příležitosti a hrozby působící na Půjčovnu lodí Dyje, které jsou 

hůře ovlivnitelné.  

• Hrozby a příležitosti nelze minimalizovat, budeme se však snažit snížit nebo 

zvýšit jejich vliv na Půjčovnu lodí Dyje. 

 

Cílem celé SWOT analýzy je podle Kotlera (2007) identifikovat a následně omezit 

slabé stránky, podporovat silné stránky, hledat nové příležitosti a znát hrozby. 

Organizace by měla využívat příležitostí, které se nabízejí a předcházet hrozbám. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této kapitole bych se ráda zaměřila na organizační strukturu Půjčovny lodí Dyje 

a marketingové prostředí, ve kterém se nachází. Především pak na cíle a stávající 

marketingové aktivity, které Půjčovna lodí Dyje do současné doby podnikla. 

5.1 Spolek - Vodácký oddíl Neptun Znojmo 

Vodácký oddíl Neptun Znojmo z.s. (dále jen VO Neptun) vznikl v roce 1969 a zaměřuje 

se na celkový rozvoj dětí a mládeže zejména prostřednictvím vodní turistiky. Členem se 

může stát dítě od pěti let, které pravidelně navštěvuje schůzky některého ze dvou 

oddílů: 

• Oddíl Plavčíků je zaměřen na děti předškolního a mladšího školního věku 

• 1. oddíl vodních skautů – určený  pro děti staršího školního věku. 

Dalším úkolem VO Neptun Znojmo je materiálně-technické zajištění dětských oddílů a 

vodáckých kurzů pro školní skupiny a širokou veřejnost. Zajišťuje zázemí pro dětské 

skautské oddíly a také širokou veřejnost v oblasti sportu a zdravého životního stylu.  

Logo oddílu má ve znaku trojzubec, což byla zbraň římského boha sladkých vod a moří 

Neptuna, odkud vznikl i název oddílu. 

 

Obrázek 3 – Logo VO Neptun Znojmo 

Zdroj: Poskytnuté přímo VO Neptun Znojmo 

5.1.1 Hlavní činnost 

Právní subjektivita VO Neptun Znojmo je zapsaný spolek, jehož hlavní činností je 

organizace volného času dětí a dospělých převážně při vodáckých aktivitách a to jak 

vzdělávacích a sportovních, tak i v rámci kulturního a společenského života. 
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5.1.2 Vedlejší činnost - Půjčovna lodí Dyje 

Do vedlejší činnosti spolku patří Půjčovna lodí Dyje. Na tuto činnost je 

vyžadováno živnostenské oprávnění v souladu s živnostenským zákonem. Půjčovna lodí 

je jedním z hlavních zdrojů financování VO Neptun Znojmo a přispívá tak k jeho 

kvalitní práci bez finanční náročnosti pro rodiče všech členů. 

5.1.2.1 Řeka Dyje a etapy 

Jednou z největších řek na jižní Moravě je Dyje, která pramení v sousedním Rakousku 

pod názvem Thaya. Je celoročně sjízdná, mírně tekoucí řeka protékající vinařskými 

oblastmi. Řeka Dyje se prezentuje jako ideální pro rodiny s dětmi a pro začátečníky. Je 

vhodná pro třídenní výlety. 

Etapy na řece: 

• První den v úseku Znojemská přehrada - Krhovice je řeka široká, mírně tekoucí. 

Celková délka 15 km, na kterém se nachází 5 jezů. 

• Druhý den v úseku Krhovice – Hrádek se řeka stává vodácky obtížnější. Jedná 

se však o nejkrásnější část - přírodní rezervace Meandry Dyje. Etapa dlouhá 11 

km bez jezů. 

• Vodácký výlet je pak zakončen úsekem Hrádek - Hevlín, který je dlouhý 11km  

s jedním jezem.  

5.1.2.2 Tábořiště 

V roce 2015 se jednalo pouze o vykácené a upravené místo na břehu bez sociálního 

zařízení. O dva roky později v roce 2017 již vodáci mohou v tábořišti využít plně 

funkční sociální zařízení a tekoucí pitnou vodu. V dalších letech je čekají další zlepšení, 

jako například zabudování teplých sprch. 

  Zmiňovaná tábořiště jsou: 

• Tábořiště Krhovice - WC, pitná voda, odpadkové koše, ohniště, drobné 

občerstvení a malé parkoviště. 

• Tábořiště Hrádek - WC, pitná voda, odpadkové koše, ohniště, občerstvení a 

přístřešek. 



33 

 

• Výstavba tábořiště Hevlín - díky tomuto nově naplánovanému tábořišti bude 

možnost vypravit se na Dyji na čtyřdenní výlet z doposud možného třídenního 

s konečnou zastávkou právě ve vesnici Pasohlávky. 

5.2 Marketing Půjčovny lodí Dyje 

Pro prosazení na trhu, je důležitá analýza prostředí, ve kterém se Půjčovna lodí Dyje 

v současné době nachází. 

5.2.1 Vnější prostředí trhu 

Vnější prostředí trhu charakterizujeme jej z hlediska několika faktorů. Dále se budu 

zabývat faktory politickými, ekonomickými, sociálními a technologickými:  

5.2.1.1 Politické faktory 

V současné době můžeme říct, že všechny půjčovny včetně Půjčovny lodí Dyje musí 

dbát na dodržování těchto dvou zákonů: 

• Zákon o vodách - nově se řeší pozměnění tohoto zákona, kvůli dodržení 

minimálního zůstatkového průtoku, jak uvádí vedoucí Vodácké školy záchrany 

Petr Ptáček na webových stránkách raft.cz. Budou v něm doplněna slova –

 „možnost plavby.“ Jinak řečeno jde o to, aby zemědělci v létě pro zavlažování 

svých polí nebrali z řeky příliš vody a ta zůstala svým průtokem stále sjízdná 

pro vodáky. 

• Zákon o zákazu alkoholu na řekách, podobně jako v případě silniční dopravy 

jste vůdcem plavidla, tudíž nulová tolerance alkoholu. 

Vodácká škola záchrany společně se Státní plavební správou letos vytvořily kampaň 

,,Voda nebo alkohol,“ aby upozornily na problematiku opilých vodáků. Do této 

kampaně se zapojila i Půjčovna lodí Dyje.  

5.2.1.2 Ekonomické faktory 

Jak uvádí Hospodářské noviny, z vodáctví v Česku se stává velký byznys. Kdysi velmi 

levná forma dovolené, se nyní může lehce přehoupnout přes částku několika tisíc korun. 

Platí se totiž za všechno. 
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• Ceny konkurentů - Pro konkrétní představu uvedeme na cenovém srovnání 

Půjčovny lodí Dyje a známé půjčovny lodí Dronte na řece Sázavě. 

Z ekonomického hlediska budeme řešit finanční náročnost (čtyřčlenné) české 

rodiny na třídenní vodácký výlet, který přehledně shrnuje následující tabulka 1. 

Tabulka 1 – Srovnání cen Půjčovny lodí Dyje a Půjčovny lodí Dronte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Půjčovna lodí Dyje nabízí výhodné balíčky pro rodiny s dětmi, což je její cílová 

skupina. Sleva se projeví právě na dopravě, kdy svoz pouze jedné lodě je za 100Kč při 

dvou lodích za 200Kč. Snaží se tak snížit finanční náročnost výletu a svoji větší 

dostupnost. 

• Vývoj eura vůči koruně (EUR/CZK) - V minulém roce v tomto období si lidé 

v České republice mohli vyměnit 1EUR = 27CZK. Nyní se situace vyvíjí 

opačným trendem a kurz eura vůči koruně se dle informací dostupných na 

webových stránkách Kurzy.cz dostal k dubnu 2018 na 1EUR  =  25,43 CZK a 

díky tomu je euro pro Čechy levnější.  

Tato skutečnost některé občany mohla ovlivnit při rozhodování o výjezdu do zahraničí. 

Dříve se stávalo, že lidé nechtěli trávit drahou dovolenou v cizině a byla tak vyšší 

preference rekreace u nás. Letos vývoj kurzu naopak může motivovat k tomu, aby 

Vodácké vybavení Půjčovna lodí Dyje Půjčovna Dronte 

2 x plastová loď typu 

Vydra 
360 Kč 280 Kč 

4 x pádla 80 Kč 80 Kč 

4 x vesty 80 Kč 80 Kč 

2 x barel na suché 

oblečení 
80 Kč 80 Kč 

Doprava z cíle zpět na 

start cca 15 km autem 
200Kč 600Kč 

Celkem na 1 den: 800 Kč 1 120 Kč 

Celkem na 3 dny: 2 400 Kč 3 360 Kč 
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strávili dovolenou v zahraničí. Vše výše uvedené se může promítnout do cen vodáckých 

služeb. 

5.2.1.3 Sociální faktory 

Vodáctví jako sport je obecně v Česku stále vnímáno velice pozitivně. Za negativní 

sociální faktor, který ovlivňuje celý vodácký trh, je nevhodné chování vodáků na 

řekách. Obecně kvůli tomu dochází k zavádění ochranných zákonů na českých řekách. 

Na řece Dyji bylo v minulé sezoně hlášeno:  

• rušení nočního klidu na tábořištích (hlášení od zákazníků Půjčovny lodí Dyje a 

obcí, které se nacházejí v těsné blízkosti) 

• růst množství odpadků na řece Dyji, které zaevidovalo převážně Povodí Moravy 

• kritika od zemědělců, kterým vodáci otrhávají úrodu na polích, které leží 

v blízkosti řeky Dyje. 

Ze statistiky Půjčovny lodí Dyje vyplývá, že se jedná o cca 5% vodáků, kteří 

nedodržovali pravidla. Tento údaj odpovídá kolem 100-200 lidí za sezonu, což lze 

považovat za přijatelné číslo. Bohužel to, jak se vodáci chovají, je vidět právě na tomto 

malém vzorku, protože takovou skupinu nepřehlédnete. Slušní lidé v podstatě vidět 

nejsou, protože neupoutají vaši pozornost, jak tvrdí v deníku.cz Jaromír Biolek. 

5.2.1.4 Technologické faktory 

Mezi technologické změny, které na řece Dyji můžeme považovat za zásadní, je 

vybudovaní tzv. skluzavek na jezech, které zaručují bezproblémový sjezd lodí. Díky 

této technologii se jezy staly jednoduše sjízdné i pro mladší posádky. To vnímají velmi 

pozitivně především rodiny s dětmi – cílová skupina. 

Vzhled skluzavek můžeme vidět na následujícím obrázku 5: 
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Obrázek 4 – Skluzavka na řece Dyji 

Zdroj: Z galerie Půjčovny lodí Dyje 

5.2.2 Vnitřní prostředí podniku 

Následuje popis vnitřního prostředí Půjčovny lodí Dyje a faktorů, které jej 

bezprostředně ovlivňují. Zaměřím se na organizační strukturu podniku a jeho 

zákazníků, dodavatelé, konkurenci a veřejnost. 

5.2.2.1 Organizační struktura podniku 

Pro chod podniku je důležité vymezení jeho vnitřní řídící struktury. Konkrétní 

hierarchie vedení u Půjčovny lodí Dyje zobrazuje následující schéma 1.  

Schéma 1 – Vnitřní řídící struktura Půjčovny lodí Dyje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Schéma ukazuje, rozdělení pravomocí v řízení Půjčovny lodí Dyje do tří části: 

DAVID GROS  

Vedoucí 

VO Neptun Znojmo, 

Půjčovny lodí Dyje

Ing.JIŘÍ 
NESNÍDAL

Technická sekce

DAVID GROS

Provozní sekce

Mgr. JANA 
ANTOŠOVÁ

Finanční sekce
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• Technická sekce – zajištění oprav, menších staveb a technického zázemí. 

• Provozní sekce – je samotný chod Půjčovny lodí Dyje, tento sektor se přímo 

stará o zákazníky a poskytuje službu. 

• Finanční sekce – má na starost faktury, ke konci roku dokládá daňové přiznání a 

účetnictví podniku.    

Každá sekce má pod sebou minimálně 3 lidi, takže počet stálých zaměstnanců je kolem 

12 lidí. Přes sezónu se však posílí sektor provozní a technický, kdy se dostáváme na 

stav cca 20 zaměstnanců. Na základě následující zpracované hierarchie lze tvrdit, že 

zaměstnanci přesně vědí, komu jsou zodpovědní.  

5.2.2.2 Zákazníci 

Půjčovna lodí Dyje se snaží dostat do povědomí zákazníků jako řeka vhodná pro rodiny 

s dětmi.  

Dle analýzy poskytnutých dokumentů Půjčovnou lodí Dyje, které jsou uvedené 

v příloze, vyplývá struktura zákazníků pro minulé dvě sezóny. Údaje pro jednotlivé 

roky přehledně znázorňuje tabulka a graf.  

 

Graf 1 – Grafická struktura zákazníků v roce 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě poskytnutých dokumentů 

 

 

48%

30%

15%

7%

Struktura zákazníků v roce 2016

Rodiny s dětmi Mladí lidé (věk 15-30let)

Školní výlety Senioři (nad 50let)
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Tabulka 2 – Zákazníci Půjčovny lodí Dyje v roce 2016 

 

Zdroj: Dokument -Přehled zákazníků 2016 (uvedený v přílohách) 

  

Následuje stejná analýza pro rok 2017. 

 

Graf 2 – Grafická struktura zákazníků v roce 2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě poskytnutých dokumentů 

 

Tabulka 3  - Zákazníci Půjčovny lodí Dyje v roce 2017 

 
v procentech počet osob 

Celkový počet zákazníků: 100% 3500 

   
Rodiny s dětmi 52% 1820 

Mladí lidé (věk 15-30let) 28% 980 

Školní výlety 15% 525 

Senioři (nad 50let) 5% 175 

 
Zdroj: Dokument -Přehled zákazníků 2017 (uvedený v přílohách) 

52%

28%

15%

5%

Struktura zákazníků v roce 2017

Rodiny s dětmi Mladí lidé (věk 15-30let)

Školní výlety Senioři (nad 50let)

 

 
v procentech počet osob 

Celkový počet zákazníků: 100% 2700 

   
Rodiny s dětmi 48% 1296 

Mladí lidé (věk 15-30let) 30% 810 

Školní výlety 15% 405 

Senioři (nad 50let) 7% 189 
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Z uvedených grafů a tabulek s konkrétními čísly zákazníků vyplývá, že se Půjčovně lodí 

Dyje daří plnit zacílení na rodiny s dětmi. Tato skupina představuje kolem 40% - 50% 

zákazníků a navíc má růstovou tendenci. V budoucnu by Půjčovna lodí Dyje chtěla 

posílit především sektor školních skupin na řece Dyji. 

5.2.2.3 Dodavatelé 

V případě Půjčovny lodí Dyje momentálně nehrají dodavatelé velkou roli. Materiální 

základna půjčovny byla nakoupena v minulých letech. Obnovování vodáckého 

vybavení probíhá průběžně v menším množství.  

5.2.2.4 Konkurence 

Půjčovna lodí Dyje má prozatím dominantní postavení na řece Dyji. Za menšího 

konkurenta můžeme považovat pouze Půjčovnu lodí na Dyji. Ta se snaží na základě 

marketingové strategie těžit z lehce zaměnitelného názvu s naší půjčovnou. Ta však 

není velkou hrozbou, jelikož její služby jsou velice průměrné a jedná se spíše o  menší 

podnik bez vize většího rozvoje. 

Za konkurenci můžeme tudíž považovat ostatní řeky a půjčovny lodí na nich. Z hlediska 

blízkosti jsou to řeky Morava a Lužnice, které jsou vodácky velmi atraktivní. Řeka Dyje 

však má výhodu v tom, že je nová na trhu.  Pravidelně jezdící vodáky tak můžou oslovit 

zcela nové úseky, které ještě nesjeli. Dalšími výhodami jsou okolní netknutá příroda a 

relativní klid na tábořištích, který na komerčních řekách již téměř vymizel. 

5.2.2.5 Veřejnost 

Dobrý vztah s veřejností pro chod Půjčovny lodí Dyje je velice důležitý. Znojmo je 

všeobecně známé jako velmi atraktivní turistické místo. Půjčovně se tak dostává od 

vedení města podpory, jelikož nabízí další možnost využití volného času, který turisté 

ve Znojmě tráví. 

• Finanční instituce - Půjčovna lodí Dyje má vedený účet u Fio Banky. Z pohledu 

poskytnutí výhodného úvěru je to pro půjčovnu dobrá pozice, vzhledem 

k levným půjčkám, které Fio Banka svým dlouhodobým klientům nabízí. 

Půjčovna lodí Dyje plánuje v budoucnu získat úvěr pro vybudování třetího 

tábořiště v Hevlíně na řece Dyji. 
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• Média – Podpora médii jde především od místních novin Znojemský deník, 

s kterým Půjčovna lodí Dyje úzce spolupracuje a kde jí je poskytnuta bezplatná 

inzerce. 

• Občanské iniciativy – Jak již bylo zmíněno, provoz Půjčovny lodí Dyje je úzce 

spojen se zájmovou skupinou a to VO Neptun Znojmo. Podpora činnosti 

půjčovny jde tak od rodičů dětí, které navštěvují tento oddíl. Díky zisku 

z půjčovny mají skvělé zázemí pro své schůzky a možnost využívat vodácké 

vybavení pro hry a vícedenní výlety. 

• Místní komunita a občané - Půjčovna lodí Dyje v rámci svého budoucího 

rozvoje udržuje dobrý vztah se svým okolím a místními občany. Díky získání 

grantu z Evropské unie, VO Neptun Znojmo zvelebil a opravil chátrající 

prostory staré městské vodárny. Občanům tak poskytl zázemí či hřiště pro 

konání volnočasových aktivit, kroužků a her.  

Samozřejmě je tu i vlna negativních ohlasů především od majitelů polí, která se 

nacházejí v bezprostřední blízkosti dvou tábořišť na řece Dyji. Úroda na polích 

sousedící s vodáckými tábořišti občas potrhaná, pošlapaná či jinak poškozená.  

Vzniklou situaci Půjčovna Lodí Dyje prozatím řeší především výstražnými cedulemi, že 

se jedná o soukromý majetek a za jeho poškození hrozí pokuta. 

5.2.3 Marketingové cíle půjčovny 

V této části jsou uvedeny krátkodobé akční a image cíle Půjčovny lodí Dyje.  

Z akčních cílů vyplývá, že se vedení snaží o celkový růst organizace a to jak materiální, 

tak i co do počtu zaměstnanců. Akční cíle v rámci jednotlivých kategorií shrnuje 

následující tabulka 4:  

Tabulka 4 - Tabulka akčních cílů Půjčovny lodí Dyje 

Kategorie Subkategorie V současnosti Očekávaný cíl 

Zaměstnanci 
Zvýšení počtu 

zaměstnanců 

12 stálých 

zaměstnanců, 

v  sezóně 20 lidí 

20 stálých 

zaměstnanců, 

v sezóně 25 lidí 

Obsah 

činnosti 

Rozšíření 

nabídky 

Momentálně 4 typy 

lodí 

Navýšit na 6 typů 

lodí 
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Doplňková 

činnost 

Rychlost 

obsluhy 

zákazníka 

Proces půjčení trvá 

cca 25  minut. 

Půjčovna by se 

chtěla dostat na 15-

20 minut 

Publikační 

činnost 

Maximálně 5 nových 

článků v průběhu 

celého roku. 

Zvýšení jejich 

intenzity a četnosti. 

Alespoň na 10 

článků za rok. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V image cílech se zaměřuje především na vzdělávání svých zaměstnanců a podporu 

marketingových aktivit, kterými by oslovila ještě širší veřejnost. 

Tabulka 5 - Tabulka image cílů Půjčovny lodí Dyje 

Kategorie Subkategorie V současné době Očekávaný cíl 

Technická 

oblast 
Kancelář 

Pouze jedna 

odbavovací kancelář 

Výstavba druhé 

kanceláře k urychlení 

služby 

Nové 

projekty a 

služby 

Doprava 

Doprava autem z cíle 

plavby zpět na 

začátek 

Zavedení tzv 

vodáckého autobusu, 

který by jezdil 

v pravidelných 

intervalech 

PR aktivity 
Konkrétní PR 

aktivity 

Doposud pomocí 

webových stránek a 

novinových článků 

Propagaci přenést na 

sociální sítě např: 

FB a Instagram 

 

Zaměstnanci 
Profesionaliza

ce/vzdělávání 

zaměstnanců 

Zaměstnanci mají 

licenci Instruktor 

vodní turistiky a 

raftingu 

Finanční podpora při 

dalším vzdělání 

 
Školení brigádníků 

těsně před sezónou 

Snaha vzdělávání v 

oblasti práci s lidmi 

v průběhu celého 

roku. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.3 Marketingové aktivity 

V této části se zaměříme na doposud zrealizované marketingové aktivity Půjčovny lodí 

Dyje, které se promítají především v oblasti služeb, zaměstnanců, materiálního prostředí 

a dalších možností propagace. 

5.3.1 Poskytované služby 

Půjčovna lodí Dyje je na řece Dyji schopna zajistit následující služby:  

• Zapůjčení plastových i nafukovacích lodí s vodáckým vybavením (pádlo, vesta, 

barel) pro plavbu 

• Dopravu osob sedmimístným transitem z cíle plavby  

• Dopravu lodí a materiálu z cíle plavby  

• Ubytování na tábořištích - Krhovice, Hrádek 

• Školní vodácké výlety a kurzy  

• Ke každému vodáckému výletu lze domluvit zkušeného instruktora s licencí 

Instruktor vodní turistiky a raftingu 

Půjčovna lodí Dyje zajišťuje komplexní službu. Od začátku půjčení lodí a vodáckého 

vybavení až po spravování zmiňovaných tábořišť na řece Dyji. Zákazník tak na začátku 

své plavby zaplatí za celou službu včetně ubytování a po cestě se již o nic nestará a nic 

neplatí. 

5.3.2 Ceny služeb 

Půjčovna lodí Dyje nemá ve Znojmě konkurenci, proto na ni není vyvíjen tlak 

z hlediska cenové tvorby. Dále budou uvedeny ceníky jednotlivých služeb. 

Z uvedeného ceníku lodí vidíme, že Půjčovna lodí Dyje nabízí lepší cenu v případě 

pronájmu lodí na několik dní. Tím chce docílit toho, že zákazníci budou volit vícedenní 

etapy plavby. Viz následující tabulka 6: 
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Tabulka 6 – Ceník lodí 

 

Zdroj: Webové stránky Půjčovny lodí Dyje 

Půjčovna lodí Dyje poskytuje výhodnější cenu i v případě, pokud si od ní zapůjčíte 

kompletní vybavení na vodu společně s lodí. Chce tak eliminovat zákazníky, kteří si loď 

zajistí v jiné půjčovně, kterou si pak následně dovezou na řeku Dyji. (viz tabulka7). 

Tabulka 7 – Ceník vodáckého vybavení 

 

Zdroj: Webové stránky Půjčovny lodí Dyje 

Doplňkovou službou je nejen doprava lodí, ale i osob na místo určení. Pokud si budete 

půjčovat pouze jednu nebo dvě lodě, je cena dopravy materiálu jen 100 Kč za loď, 

resp. 200 Kč za 2 lodě, avšak bez možnosti dopravy osob. V případě zajištění odvozu 

osob ze strany Půjčovny lodí Dyje je cena dopravy dle platného ceníku (viz tabulka8). 

Výhodná cena je nastavena převážně pro snížení finanční náročnosti vodáckého výletu 

pro cílovou skupinu Půjčovny lodí Dyje a to rodiny s dětmi.  Půjčovna lodí Dyje nabízí 

možnost dopravy osob z cíle etapy zpět do místa startu. Tuto službu zajišťuje 

sedmimístnými transity s cenou 50Kč/osoba.  
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Tabulka 8 – Ceník za dopravu 

 

Zdroj: Webové stránky Půjčovny lodí Dyje 

Novinka 2018 - Vodácký autobus, který odlehčí vozovému parku Půjčovny lodí Dyje. 

Tento způsob dopravy byl již několikrát použit v sezóně 2017. Ze strany zákazníků 

přišly kladné reference, na základě kterých se Půjčovna lodí Dyje rozhodla využít tuto 

službu v roce 2018 na plno. Ceník této služby bude nastaven, tak jak ukazuje tabulka 9. 

Tabulka 9 – Ceník vodáckého autobusu 

 

Zdroj: Webové stránky Půjčovny lodí Dyje 

5.3.3 Propagace 

Půjčovna lodí Dyje má mezery v oblasti propagace a nástrojů nepřímé komunikace 

s veřejností. Mezi dočasné použité formy propagace můžeme zařadit místní média, 

informační newslettery a propagační videa. 

• Novinové články - Půjčovna lodí Dyje spolupracuje se Znojemským deníkem a 

inzerce v těchto novinách je bezplatná.  

Články o Dyji se však objevují zřídka a jen v případě, že se na řece opravdu něco 

zásadního děje. Největší propagace ze strany novin byla zaznamenána v období 

postavení nových skluzavek na jezech, pro jejich snazší překonání. V této době se 

také projevil mírný nárůst v počtu vodáků, mezi kterými dominovali místní 

obyvatel, kteří chtěli novinku vyzkoušet na vlastní kůži. 
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• Emailové nabídky - Půjčovna lodí Dyje každoročně zasílá před letní sezónou 

informační newsletter. Jedná se o jistou formu připomenutí se zákazníkovi, který se 

tak může vybavit dobrou zkušenost, kterou s Půjčovnou lodí měl případně ji 

doporučit svým známým. 

• Propagační video - Velkým krokem v oblasti propagace bylo pro Půjčovnu lodí 

Dyje její zadání pro společnost Videobrothers. Výsledkem jejich spolupráce na 

tomto projektu vzniklo video o řece Dyji a jejích možnostech pro vodáky. Po 

zveřejnění videa se celkově zvýšilo povědomí o sjízdnosti řeky a nabídce 

vodáckých výletů na Dyji i mimo Jihomoravský kraj. Jednalo se prozatím o největší 

propagační úspěch Půjčovny lodí Dyje na základě této marketingové aktivity.  

5.3.4 Lidé – Zaměstnanci 

Půjčovna má 12 stálých zaměstnanců, což ji podle počtů zaměstnanců řadí mezi malé 

podniky. V tomto případě však kvantita nejde na úkor kvalitě. Většina zaměstnanců má 

a případně si dále doplňuje vodácké vzdělání. 

Přehled počtu zaměstnanců, kteří úspěšně absolvovali, stěžejní vodácké kurzy nastiňuje 

následující tabulka: 

Tabulka 10 – Přehled zaměstnanců s vodáckými kurz 

Název kurzu 
Počet zaměstnanců, kteří tento kurz 

úspěšně absolvovali: 

Instruktor vodní turistiky a raftingu 10/12 

Technika a taktika jízdy na divoké vodě 9/12 

Záchrana z divokého válce 5/12 

Záchrana na tekoucí vodě s krizovými 

situacemi 

7/12 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vedoucí Půjčovny lodí Dyje David Gros pak vlastní licenci nejvyšší – Cvičitel, která jej 

opravňuje učit nové instruktory. Myslím si, že by se tato skutečnost měla více 

propagovat, jelikož to pro půjčovnu lodí není zcela typické. Díky tomu by se mohla 

v očích zákazníků zvýšit image díky profesionalitě zaměstnanců, načež navazují i 

marketingové cíle Půjčovny lodí Dyje.  
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5.3.5 Materiální prostředí 

Mezi materiální prostředí řadíme především exteriér budovy a její prostorové rozvržení, 

na které zároveň navazuje periferní prostředí, které na zákazníka také působí. Dále sem 

lze řadit webové stránky podniku a uniformy jeho zaměstnanců. 

• Exteriér budovy, parkovací zázemí  - Půjčovna lodí Dyje je situována v nově 

zrekonstruovaném areálu bývalé městské vodárny Znojmo. Tato památka byla 

v havarijním stavu. Z toho důvodu se v roce 2012 vytvořil dotační projekt 

podpořený Evropskou unií na jeho celkovou rekonstrukci.  Účelem bylo využít 

opravený prostor k veřejné činnosti a k volnočasovým aktivitám dětí a 

mládeže. Dále pak k i prezentaci města Znojma a národního parku Podyjí, který 

se nachází v těsné blízkosti. Tato budova poskytuje v současné době mimo jiné 

kompletní zázemí pro Půjčovnu lodí Dyje. Od sociálních zařízení pro zákazníky 

až po dostatek místa pro uskladnění lodí a vodáckého vybavení. Navíc prostředí 

blízko Znojemské přehrady je turisticky velmi atraktivní. Další výhodou je asi 

300 m vzdálené neplacené veřejné parkoviště pro cca 35 automobilů. 

Pro lepší představu o vzhledu a zázemí Půjčovny lodí Dyje poskytuje obrázek 

leteckého pohledu. 

 

Obrázek 5 – Letecký pohled na Půjčovnu lodí Dyje a její okolí 

Zdroj: Z galerie Půjčovny lodí Dyje 
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• Velikost a rozvržení vnitřních prostor - Dobrý dojem, který získá zákazník 

z okolí a budovy, kde se Půjčovna lodí Dyje nachází, může zkazit kancelář. Jde 

o to, že její rozměry jsou pouze 3x3m² a nenabízí dostatek prostoru pro větší 

skupiny. V případě, že se sejde více zákazníků na jednou, je takřka nemožné 

zajistit jejich plynulé odbavení. Tento problém by měla vyřešit nově 

vybudovaná kancelář, takže by se celkový proces poskytnutí výrazně urychlil. 

• Periferní prostředí - Mezi periferní prostředí řadíme například propagační 

materiály. V roce 2016 byl vytvořen letáček (Příloha 3 -  Skládací letáček 

formátu A5). Ten obsahoval informace o procesu půjčení lodí a vodáckého 

vybavení. V důsledku změny v dopravě, kdy bude nově vodáky svážet z cíle 

plavby vodácký autobus, je nutná změna informací v letáčku a grafiky, na které 

se v současné době pracuje.      

• Webové stránky  - Organizace ve svých propagačních materiálech odkazuje na 

své webové stránky www.pujcovna.vodaci.org, kde by zákazník měl nalézt 

veškeré informace o poskytovaných službách. Z dřívějších ohlasů však můžeme 

říci, že tyto stránky nejsou nejvhodněji strukturované a zákazníkům se často 

stává, že se v nich neorientují. To vede k preferenci telefonické komunikace 

přímo se zaměstnanci Půjčovny lodí Dyje a k případnému dovysvětlení 

vzniklých nejasností. V plánu na podporu rozvoje marketingových aktivit bude 

úprava webu Půjčovny lodí Dyje jedno z klíčových témat. 

• Uniformy zaměstnanců - Zaměstnanci nemají povinnost nosit uniformu či stejné 

oblečení. V případě příchodu početnějších skupin by však tato skutečnost 

pomohla lidem odlišit zákazníka a zaměstnance. Toto se ukazuje vhodné 

především v případě potřeby informací či organizaci vodáckého výletu. 

V současné době mají zaměstnanci s licencí a oprávněním vést skupiny trička 

s nápisem Instruktor, která si berou na vodu při vedení školních kurzů. 

5.3.6 Proces poskytovaných služeb 

Celkový proces půjčení začíná objednávkou vodáckého vybavení a to osobně, emailem 

nebo vyplněním elektronického objednávkového formuláře. (Příloha 4 – Objednávkový 

formulář). Ten zákazník může nalézt na webových stránkách Půjčovny lodí Dyje. 
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Následně dochází k potvrzení objednávky a zaslání návrhu smlouvy i s bankovním 

spojením.  

Do 14 dní od obdržení tohoto emailu je zákazník povinen zaslat 25% zálohu z celkové 

částky, aby jeho rezervace nabyla platnosti. 

Schéma 2 – Proces poskytnutí služby 

                   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V den půjčení je smlouva, která byla zaslána e-mailem, zákazníkem podepsána a 

doplacen zbytek částky za půjčení vodáckého vybavení. 

5.4 SWOT analýza 

Na základě analýzy marketingového prostředí a charakteristiky současného postavení 

Půjčovny lodí Dyje můžeme shrnout následující náležitosti SWOT analýzy. 

Silné stránky:  

• Zázemí – Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3.5 Materiální prostředí, je exteriér 

budovy jedna z velmi silných stránek Půjčovny lodí Dyje. Půjčovna se totiž 

nachází ve zdařile zrekonstruované budově bývalé městské vodárny Znojmo, 

což vytváří perfektní zázemí pro zákazníky. 

• Tábořiště – Na základě článků, které o řece Dyji ve Znojemském deníku vyšly, 

vodáci velice pozitivně vnímají rostoucí kvalitu obou tábořišť, kde na své plavbě 

na řece Dyji mohou přespat. Tuto skutečnost potvrzuje i dokumentace Půjčovny 

lodí Dyje.  

Objednávkový formulář

E-mailem  potvrzení přijetí objednávky

Zaslání smlouvy

Záloha 25%

Půjčení lodí a doplacení částky
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• Komplexnost – Pro porovnání můžeme brát příklad z řeky Vltavy, kde 

provozovateli půjčovny lodí jsou jiné subjekty než provozovatelé tábořišť, kde 

vodáci na řece Vltavě přespávají.  

• Kvalifikovanost pracovníků – Jak už jsem zmínila v kapitole 5.3.4 Lidé-

zaměstnanci, je profesionální výstup pro Půjčovnu lodí Dyje jednou z priorit. 

Odpovídá tomu i kvalifikovanost zaměstnanců a jejich další vzdělávání v rámci 

absolvovaných kurzů pořádaných akreditovanou Vodáckou školou záchrany 

s.r.o..Celkově tak kvalifikovanost patří mezi silnou stránku SWOT analýzy 

Půjčovny lodí Dyje. 

• Objednávkový formulář – Možnost snadného a rychlého vyplnění elektronického 

objednávkového formuláře přímo z domova.  

Slabé stránky 

• Webové stránky - Za slabinu Půjčovny lodí Dyje považuji webové stránky, které 

jsou nepřehledné. Návrhem na jejich zlepšen jako jednou z podpůrných 

marketingových aktivit plánu na podporu rozvoje se budu dále zabývat. 

• Reklama a propagace – V současné době je nedostačující. Opět bude jedním 

z předmětů návrhů na zlepšení. 

• Nedostatečná aktivita na sociálních sítích – Jedná se především o absenci 

Instagramového účtu a nečinnost na Facebooku.  

• Fluktuace pracovníků – Pracovníci jsou velmi odborně způsobilí, avšak finanční 

ohodnocení neodpovídá jejich vysoké kvalifikaci. Hodinová sazba se pohybuje 

kolem 90Kč/hod, což může vést k jejich odchodu ke konkurenci nebo k jiné 

organizaci. 

Hrozby 

• Pokles zájmu o vodáctví – Jak bylo uvedeno v části 5.2.1.2 Ekonomické faktory, 

může mít na počet vodáků na českých řekách i vývoj měny. Při poklesu kurzu 

EUR/CZK může u českých vodáků dojít k upřednostňování dovolených 

v zahraničí.  
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• Špatné klimatické podmínky – Chod Půjčovny lodí Dyje mohou z klimatu 

ovlivnit nejen povodně, ale i sucho. V roce 2017 vlivem dlouhodobého sucha 

bylo mnoho řek nesjízdných, což půjčovnám způsobilo velké finanční ztráty.  

• Povodí Moravy – Jedná se o státní podnik. Jehož náplní je správa významných 

vodních toků a činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu 

povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy. Kompetencí je také 

regulace množství vody v korytě, takže svým způsobem rozhoduje i o sjízdnosti 

řeky Dyje pro vodáky. 

• Konkurence – S růstem atraktivnosti a rozvojem vodáctví na řece Dyji, poroste i 

zájem konkurence vstoupit do tohoto odvětví. 

• Nedostatek financí – Velkou hrozbou jsou i nečekané výdaje a z toho plynoucí 

hrozba nedostatek financí do budoucna a to zejména pro vybudování třetího 

tábořiště Hevlín. Větší finanční zátěž při stavby tábořiště představuje zavedení 

pitné vody a vybudování sociálního zařízení.  

Příležitosti 

• Rozšíření sjízdného úseku – Velkou příležitostí je prodloužení sjízdného úseku 

řeky Dyje a z prozatím třídenního možného výletu udělat cestu na čtyři dny. To 

bude možné díky vybudování tábořiště v Hevlíně, kde by se dalo přespat a další 

den vyrazit na etapu Hevlín – Pasohlávky. 

• Zlepšení image organizace – Docílit toho, aby se řeka Dyje dostala do ještě 

širšího okruhu lidí a potenciálních zákazníků, jako řeka ideální pro rodiny 

s dětmi. 

• Rozvoj marketingu – Marketing Půjčovny lodí Dyje by se měl zaměřit na 

podpůrné marketingové aktivity, které nejsou v současné době pro rozvoj a 

propagaci dostatečné. 
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6 SYNTETICKÁ ČÁST 

Z provedené analýzy získaných dat a informací o Půjčovně lodí Dyje vyplývá, že 

poskytovaná služba je na vysoké úrovni. Ani v tomto případě však platí, že je vše bez 

chyby a lze nalézt další prostor pro zlepšování. Největší zjištěnou slabinou je propagace 

půjčovny obecně, zvláště pak pomocí webových stránek. Všechny následující návrhy 

marketingových aktivit k podpoře rozvoje činnosti Půjčovny lodí Dyje vycházejí ze 

zjištěných faktorů vnitřního a vnějšího okolí této organizace.  

6.1 Návrh plánu podpory rozvoje 

Navrhovaný plán má následující čtyři základní kroky pro jeho realizaci, jež jsou 

podrobněji rozvedené v následujících podkapitolách. 

Schéma 3 – Jednotlivé kroky plánu na podporu rozvoje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.1.1 Otevření pozice kreativní grafik 

Jako za klíčový bod budoucího plánu pro rozvoj vidím v otevření nové pozice a 

zaměstnání kreativního grafika. Domnívám se, že se jedná přesně o zaměstnance, který 

v Půjčovně lodí Dyje chybí. Je to člověk, který se zabývá převážně tvůrčí činností v 

oblasti reklamy a marketingu. Dále připravuje nápadité a kreativní reklamní koncepty a 

zajišťuje tvorbu hlavních reklamních sloganů. V neposlední řadě má na starosti správu 

webových stránek. V současné době není v Půjčovně lodí Dyje přesně určen člověk pro 

Otevření 
pozice 

kreativní 
grafik

Určení cílů 
nové 

propagace

Vyvtvoření 
jednotné 

image 

Podpůrné 
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vé aktivity
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kreativní správu webových stránek a také, v dnešní době pro marketing velmi 

důležitých, sociálních sítí. 

6.1.2 Určení cílů propagace 

Pro efektivní propagaci je důležité si určit cíle, kterých má být s její pomocí dosaženo.  

Další orientaci usnadňuje rozdělení cílů na akční cíle a cíle image. 

6.1.2.1 Akční  

Mezi akční cíl si Půjčovna lodí Dyje dává oslovit cca 10 000 lidí a minimálně 3 000 

prokliků na webové stránky. Plnění akčních cílů se bude snažit dosáhnout přes sociální 

sítě, kde se pomocí aplikace snadno dozví, jaký dosah reklama měla. 

Propagace bude zacílená na větších městech, kde bude její dopad nejúčinnější. Cílem je 

zvýšit povědomí o Půjčovně v hlavním městě Praha a rychle jej rozšířit i do krajských 

měst České republiky (Brno, Jihlava, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Plzeň, 

atd.). 

6.1.2.2 Image cíle 

Zazní-li otázka „Jak lze ve Znojmě strávit letní dovolenou?,“ mělo by být automatickou 

odpovědí splutí řeky Dyje díky vodáckému vybavení z Půjčovny lodí Dyje. Cílem 

Půjčovny je tedy zacílit své marketingové aktivity především na rodiny s dětmi či 

začínající vodáky, pro které je řeka Dyje ideální volbou. Snahou je zlepšit image 

Půjčovny natolik, aby byl výlet na řeku Dyji spojován s kvalitní službou poskytnutou ve 

vodácké Půjčovně lodí Dyje.  

6.1.3 Vytvoření jednotné image 

Na začátku je potřeba, aby si Půjčovna lodí Dyje stanovila jednotnou image, která je 

v oblasti propagace zásadní a není doporučeno ji v průběhu činnosti podniku měnit. 

Půjčovna má za cíl vystupovat jako organizace otevřená všem lidem, kteří chtějí strávit 

aktivní dovolenou na vodě. Zároveň však musíme vnímat profesionalitu a kvalitu služeb 

Půjčovny, kterých se nám dostane, ať už si prohlížíme její webové stránky, projíždíme 

kolem reklamního banneru či hovoříme přímo se zaměstnancem. 
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6.1.4 Podpůrné marketingové aktivity 

Po zvolení osoby kompetentní za tvorbu cílené propagace a pro správné nastavení jejich 

cílů je dobré si ujasnit, kam chce organizace dále směřovat a čeho by chtěla dosáhnout. 

Po vytvoření marketingové strategie nastává bod její praktické realizace v podobě 

konkrétních marketingových aktivit, které představují finální etapu plánu podpory a 

rozvoje. Jejich bližší specifikace je uvedena v následující kapitole. 

6.2 Konkrétní marketingové aktivity 

Pro přehlednost a snazší orientaci jsou aktivity logicky seřazeny a také doplněny 

konkrétními návrhy na rozvoj současných či zcela nových marketingových oblastí. 

6.2.1 Webové stránky 

Prezentace Půjčovny lodí Dyje na webu patří mezi velmi slabé stránky. Webové stránky 

organizace vykazují několik nedostatků, kterými se budeme podrobněji zabývat při 

celkové analýze stránek. Nebude chybět ani návrh na jejich zlepšení. Právě webové 

stránky jsou jednou ze zásadních prvků komunikace se zákazníkem, proto jim bude 

věnována vysoká pozornost. Snahou předkládaného návrhu řešení bude především 

zlepšení přehlednosti hned na první pohled a tím i usnadnění zákazníkovi orientace 

v obsahu. 

• Přizpůsobit webové stránky pro mobilní zařízení - V současné době si velké 

množství lidí prohlíží webové stránky přímo z mobilního zařízení. Pokud je 

stránka na telefonu nečitelná, špatně se v něm orientuje a většina 

návštěvníků web poměrně rychle opustí. Pokud však člověk nachází potřebné 

informace ihned, jsou mu v mobilu přehledně řazeny a správně zobrazeny, 

prohlíží si webové stránky déle a tím pádem roste i šance, že se stane novým 

zákazníkem Půjčovny. Z výše uvedeného logicky vyplývá, že mým 

doporučujícím návrhem je zaměřit se na prezentaci na webových stránkách. 

Pokud budou stránky Půjčovny lodí Dyje přizpůsobeny a rozšířeny i pro mobilní 

zařízení, spatřuji zde velký potenciál pro zvýšení jejich návštěvnosti a snazší 

dostupnosti pro budoucí zákazníky. 

• Doména - Již samotný název domény webových stránek 

„www.pujcovna.vodaci.org“ není vhodný. Pokud se zákazník rozhodne vyrazit 
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na řeku Dyji, ve většině případů bude do vyhledávače volit slova, jako jsou 

„půjčovna na řece Dyji“ nebo „půjčovna lodí Dyje“ atd. Z tohoto důvodu by 

bylo vhodné, aby doména stránek korespondovala s názvem samotného 

podniku. Nabízí se návrh: www.pujcovnalodíDyje.cz.  

 

 

Obrázek 6 – Aktuální webové stránky Půjčovny lodí Dyje 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

V práci je vložen tento současný vzhled webových stránek Půjčovny lodí Dyje, pro 

lepší představu při aplikaci návrhů na jejich úpravu. 
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• Vzhled stránek - Na první pohled stránky obsahují velké množství textu. Volila 

bych spíše moderní minimalistický vzhled, který je dlouhodobým trendem při 

tvorbě webových stránek. Díky tomu se zákazník dokáže na stránkách velice 

rychle zorientovat.  

• Sekce novinky - Opět přílišné použití textu. Zde by bylo vhodné použít například 

pouze jednu záložku – novinky, při jejímž rozkliknutí by se zobrazily nadpisy 

zpráv. Zákazník by se pak na základě nich rozhodl, kterou si přečte v plném 

znění. Zároveň bych část Novinky rozšířila o možnost jejich odběru. Pokud by 

člověk v případě zájmu i do budoucna zatrhl políčko „zasílání novinek“ a 

doplnil svůj e-mail, mohly by mu pak být zasílány průběžné newslletery z řeky 

Dyje.  

• Sjednocení menu - V současné době můžeme zaznamenat, že Půjčovna lodí 

Dyje má na svých webových stránkách prakticky dvě menu. První tvoří modrou 

vodorovnou lištu a druhé se nachází na pravém boku. Stává se pak, že například 

políčko „objednávka“ se na webových stránkách zobrazuje dvakrát a to na 

různých místech. Řešení je v sjednocení a zjednodušení menu, které by se 

nacházelo na pozici zmiňované vodorovné lišty. 

• Sekce veřejné akce - Na stránkách chybí sekce o pořádaných veřejných akcích. 

Zákazník, který není v přímém kontaktu s Půjčovnou lodí Dyje, se tak ve 

většině případů o konané události nedozví. Půjčovna lodí Dyje například pořádá 

v průběhu listopadu tzv. Zamykání řeky Dyje a v měsíci dubnu pak její následné 

Odemykání. Tyto dvě turisticky zajímavé akce však většinou zapadnou 

v nadmíře textu, který na webových stránkách často splývá v jeden celek. 

• Odkazy na sociální sítě - Sociální sítě podporují cílení na požadovanou skupinu 

zákazníků, což je vítané i případě vodáckých půjčoven. Kromě ideálního cílení 

lze přes sociální sítě získávat nové zákazníky. Sociální sítě také nabízejí dobrou 

zpětnou vazbu, proto považuji za vhodné umisťovat odkazy na sociální sítě 

přímo na web. Umístění odkazů na web je už jakýmsi standardem, někteří 

zákazníci dokonce takové odkazy často na webu očekávají. Ideální místo 

umístění odkazů vždy záleží na rozvržení webu, nejčastěji je najdeme v pravém 

dolním rohu. 
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6.2.2 Logo 

Jak lze vidět na webových stránkách, Půjčovna lodí Dyje nemá vlastní logo. V současné 

době se prezentuje pouze svým názvem a logo jako důležitá grafická značka organizace 

chybí. Pomocí loga by si Půjčovnu lodí Dyje zákazník jednodušeji zapamatoval a 

případně později identifikoval.  

Vytvoření loga bude jeden stěžejním úkolem kreativního grafika. Logo, z kterého lidé 

dokážou posoudit nejen kvalitu poskytovaných služeb, ale i důvěryhodnost celého 

podniku.  Půjčovna lodí Dyje pak bude také lépe odlišitelná od konkurence a otevřou se 

jí další možnosti propagace. 

Níže je poté předložen jeden z možných návrhů loga, které vzniklo pouze pro účely této 

bakalářské práce.  

 

Obrázek 7 - Návrh loga Půjčovny lodí Dyje 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.2.3 Fotografie 

Při otevření sekce „etapy“ chybí její obrazové doplnění. Zde zákazník postrádá fotky 

jezů na řece Dyji a jejich grafické zpracování. Fotografie či obrázky by pomohly 

bezpečnému sjetí jezu či lepšímu zmapování trasy, kde se jez přenáší. Nyní jsou jezy 

pouze slovně popsány, což může být pro nezkušené vodáky problematické. 

Nedostatečný obrazový materiál se netýká jen cesty na řece, ale i jejího okolí a zázemí 

pro vodáky. Prozatím zcela chybí fotografie tábořišť, podle kterých by je mohli 

zákazníci lépe poznat. 

Navrhovala bych vytvoření tzv. promo fotografií, které by byly umístěny jak na 

webových stránkách, tak na sociálních sítích Půjčovny lodí Dyje.  
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6.2.4 Jednotný vzhled propagačních materiálů 

Půjčovna lodí Dyje by si měla stanovit jednotný vzhled stránek a propagačních 

materiálů, na všech by zároveň bylo umístěno nově vytvořené logo.  

• Barva - jako svoji reklamní barvu zvolit světle modrou, která je příjemná na oko 

a asociuje nám vodu nebo řeku.  

• Motivy – vodácký vzhled budou podtrhovat vtipně použité vodácké motivy. 

Možnou inspirací je pak následující obrázek č.8. 

 

Obrázek 8 – Návrh vodáckých motivů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.2.5 Navigační banner 

Půjčovna lodí Dyje se nachází na okraji města Znojma a je také potřeba sjet autem do 

údolí k řece Dyji. Odbočka k ní však není doposud dobře značená. Dle mého názoru by 

bylo dobré zřídit navigační banner, který by usnadnil orientaci. Jako vzor může sloužit 

navigační banner Muzea motorismu, které s Půjčovnou lodí Dyje nepřímo sousedí. 
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Obrázek 9 – Návrh nového navigačního banneru Půjčovny lodí Dyje 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.2.6 Sociální sítě  

Troufám si tvrdit, že v dnešní době by propagace bez sociálních sítí snad ani nebyla 

možná. Opět se tu setkáváme s problémem, že pro tuto oblast není v Půjčovně lodí Dyje 

zvolen konkrétní zaměstnanec, který by stránky spravoval.  

6.2.6.1 Facebook 

V současné době se na Facebooku Půjčovny lodí Dyje objevují spíše náhodné příspěvky 

z vodáckých akcí doplněné fotografiemi s ne vždy dostatečnou kvalitou. Chybí zde 

zmiňované propagační fotografie, které by si zákazník mohl prohlédnout a získat tak 

přehled o chodu Půjčovny lodí Dyje a lépe by se zorientoval i v povaze jednotlivých 

pořádaných akcí. 

Akce pořádané Půjčovnou lodí Dyje, by v rámci jejího profilu šly navíc velice vhodně 

prezentovat pod složkou události, kde by mohly být řazeny i chronologicky a zájemce 
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by neztrácel přehled o jejich aktuálnosti. Zákazník by tak nemusel pátrat napříč celou 

sociální sítí či projíždět vodácké profily, aby se o nějaké akci dozvěděl. 

6.2.6.2 Instagram 

Jeden z nejpoužívanějších sociálních nástrojů Půjčovně lodí Dyje stále chybí. Díky jeho 

založení by lidé, kteří vyrazí na řeku Dyji, mohli své příspěvky z vodáckého výletu 

označovat konkrétními hastagy jako například: #PujcovnalodiDyje, #rekaDyje a další. 

Reklama by se tak šířila díky marketingu word of mouth. 

6.2.7 Propagační oblečení 

Půjčovna lodí Dyje se může prezentovat vysokou kvalitou zaměstnanců. Většina z nich 

vlastní licenci Instruktor vodní turistiky a raftingu a v oblasti vodáckých dovedností se 

dále velmi intenzivně školí a zlepšuje. Půjčovna lodí Dyje také úzce spolupracuje 

s Vodáckou školou záchrany, kam zaměstnanci jezdí v průběhu celého roku na 

vzdělávací kurzy. V současnosti se však Půjčovna kvalifikací svých zaměstnanců dle 

mého názoru „málo chlubí.“ 

Propagační oblečení neboli v tomto případě lze použít i označení uniformy by podle 

mého názoru podtrhly jejich zmiňovanou profesionalitu. Na druhou stranu z praktického 

hlediska by ji zaměstnanci v průběhu sezony nemohli nosit každý den.   

Řešení se nabízí ve výrobě minimálně pěti kusů propagačních triček pro každého 

zaměstnance, které by před sezónou dostal.  Druhou variantou pak může být vodácké 

tričko pro zákazníka sloužící nejen jako upomínka na řeku Dyji, ale například i prostor 

pro umístění odkazu na webové stránky Půjčovny. 

6.2.8 Reklama 

Jak bylo zmíněno v teoretické části práce, reklama se snaží využívat pro oslovení 

potenciálních zákazníků všech smyslů člověka. 

6.2.8.1 Rozhlasová reklama 

Rozhlasová reklama je velmi účinná a má velký dosah, avšak na druhou stranu náklady 

na ni jsou vysoké a záleží na mnoha aspektech. Finální cena za spot se odvíjí od jeho 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_(znak)
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_(znak)
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délky, od vysílacího času v jakém by zazněl, kolikrát by během dne zazněl a 

v neposlední řadě pak na jakém území České Republiky by měl být pouštěn.  

Na základě poptávky Půjčovny lodí Dyje v brněnském rádiu Krokodýl lze uvést 

konkrétní čísla. Požadavek byl na 30s spot v hlavním vysílacím čase od 9:00 - 12:00, 

kdy lidé nejvíce poslouchají rádio cestou do práce. Finančně by tato reklama vyšla na 

částku v rozmezí kolem 30 000 Kč – 50 000 Kč měsíčně. V případě Půjčovny lodí Dyje 

se prozatím jedná o nákladově příliš velkou položku a finanční zátěž, proto není 

v blízké budoucnosti uvažována. 

6.2.8.2 Televizní reklama 

Jako ideální a především nenákladné řešení se jeví oslovit cestovatelský pořad jako je 

například Toulavá kamera a zpropagovat Půjčovnu v televizi. Štáb Toulavé kamery 

objíždí zajímavá místa v ČR a sbírá tak nápady a motivuje k výletům či dovolené. Vše 

je navíc dle získaných informací bezplatné. Díky této reportáži by propagace zasáhla 

kolem tisíce diváků, kteří se na pořad dívají.  

6.2.8.3 Tisková reklama  

Jak už bylo zmíněno v analytické části práce, Půjčovna lodí Dyje úzce spolupracuje 

s místními novinami.  Ve Znojemském deníku má možnost bezplatné inzerce, ta však 

bohužel není plně využita a doposud vychází kolem 5 článků ročně. Cílem Půjčovny je 

v rámci její propagace touto formou, zvýšit počet článků alespoň na dvojnásobek 

současného stavu a lépe tak informovat občany města Znojma o všech novinkách a 

akcích pořádaných Půjčovnou lodí Dyje. 

6.3 Podmínky realizace  

Podmínkami realizace je několik logicky poskládaných kroků, jejichž pořadí je nutné 

dodržet, aby celý plán podpory rozvoje marketingových aktivit byl co nejefektivnější.  

• Kontrola účetnictví/výdaje na zaměstnance – je nutné ověřit, zda je Půjčovna 

lodí Dyje schopná zaměstnat nového pracovníka a finančně obsáhnout jeho 

případný plat. Bylo zjištěno, že je schopna otevřít pozici s platem kolem 20 000 

Kč + benefity, které by například zahrnovaly bezplatné používání vodáckého 

vybavení.   
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• Vyhlášení výběrového řízení a zaměstnání nového pracovníka – Včasné 

vyhlášení výběrového řízení a to nejlépe v průběhu dubna. Zajistí nástup 

zaměstnance před začátkem hlavní sezóny v červnu. Nový pracovník má tak čas 

se seznámit s chodem Půjčovny lodí Dyje a zároveň nachystat propagační 

kampaň, která by běžela v průběhu léta 2018. 

• V rozpočtu vymezit finanční prostředky na propagaci - Půjčovna lodí Dyje je 

schopna poskytnout cca 40 000 Kč na využití propagace. Největší položkou 

bude nové propagační oblečení pro zaměstnance a vytvoření navigačního 

banneru, u kterého však může Půjčovna lodí Dyje počítat s podporou města 

Znojma. 

• Logicky poskládat a časově naplánovat spuštění jednotlivých marketingových 

aktivit - V prvé řadě začít úpravou webových stránek, které musí být hotové 

nejpozději na konci května. Zadat do výroby navigační banner a propagační 

oblečení. V půlce sezóny naplánovat návštěvu televizního pořadu Toulavá 

kamera. V závěru pak upravit sociální sítě a začít s vkládáním příspěvků 

ohledně blížící se vodácké sezóny 2018. 

Podmínky realizace je v současné době Půjčovna lodí Dyje schopna stihnout a vytvořit 

tak úspěšnou propagaci. 

6.4 Kontrola 

Následnou kontrolou, zda marketingové aktivity byly správně použity a fungovaly, 

zjistíme pomocí několika ukazatelů, kterými je zpětná vazba od zákazníků a sledování 

šíření informací na webových stránkách a sociálních sítích. 

Feedback od zákazníků je první součástí důležité kontroly správného fungování 

propagace. Půjčovna lodí Dyje bude svým zákazníkům, kteří využili jejich služeb 

v sezóně 2018 zasílat na konci sezóny e-mailem krátký dotazník. Pro zvýšení motivace 

vyplnění a větší návratnost bude po odeslání vyplněného dotazníků zákazníkovi poslán 

voucher na 5% ní slevu na půjčení vodáckého vybavení v sezóně 2019. Dotazník bude 

zaměřen na spokojenost zákazníka a bude obsahovat otázky:  

• zaměřené na přehlednost a orientaci na webových stránkách Půjčovny lodí Dyje  

• jak Půjčovnu lodí Dyje vnímá (profesionálnost, první dojem a propagace) 
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• ohledně spokojenosti s osobním kontaktem a řešením případných problémů 

• směřované k zákazníkům, kteří využili službu instruktora 

• odkud se o Půjčovně lodí Dyje dozvěděli (televize, Facebook, Instagram a další) 

• jak hodnotili uniformy zaměstnanců 

• zda jim pomohl s orientací navigační banner 

• na zlepšení a případně prostor pro konkrétní návrhy od zákazníků  

Skvělým způsobem jak zjistit, jak se zákazníci na webu pohybují, je implementovat na 

webové stránky kód umožňující sledovat zákazníkovy kroky na webu. Takovými 

nástroji jsou například Smartlook nebo Hotjar. Oba nástroje jsou zdarma a přináší 

skvělou příležitost, jak pochopit zda je  z pohledu zákazníka vše jasné a přehledné. 

Zjistíme, zda v některých případech třeba váhají, ztrácejí se nebo nevědí kam kliknout.  

Jako další formu kontroly můžeme použít správu sociálních sítí. Jako první by se 

Půjčovna lodí Dyje měla zajímat o Facebook, který poskytuje přehled uživatelů, kteří 

stránku organizace navštívili a případně o jakou oblast se zajímali nejvíce. Dále pak 

Instagram, který nabízí přehledný graf návštěv a sledování počtu označení Půjčovny 

lodí Dyje na příspěvcích od zákazníků či dalších příznivců.  
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7 DISKUZE 

Celá práce se zabývá potřebou a konkrétním plánem k vytvoření podpůrných 

marketingových aktivit Půjčovny lodí Dyje, jejichž činnost spadá pod neziskovou 

organizaci VO Neptun Znojmo. 

V teoretické části bylo řešeno, zda by se marketingové aktivity v oblasti neziskového 

sektoru měly vůbec používat. Autorka Kristie (2017) uvádí dokonce argumenty, které 

mluví proti využívání marketingových aktivit v institucích neziskového sektoru. Jako 

jeden z důvodů byla uvedena vysoká nákladnost a v druhé řadě poskytování některých 

služeb, které jsou zcela netržního charakteru. Proti těmto názorům však Rektořík (2001) 

ve své publikaci Organizace neziskového sektoru popisuje nezbytnost marketingových 

aktivit v neziskovém sektoru. Neziskové organizace jsou totiž vystaveny tlakům 

rostoucí konkurence a musí tak více bojovat o získání finančních prostředků i klientů.  

Konkrétní plán podpory rozvoje marketingových aktivit Půjčovny lodí Dyje je z velké 

části opřen o poskytnuté informace přímo z organizace. Dále pak vychází z analyzování 

vnějšího a vnitřního prostředí trhu, na kterém se nachází.  

Co se týče vnějšího prostředí, tato práce čerpala především z veřejně dostupných 

informací, takže v tomto případě nedošlo k zásadnímu zkreslení. Při charakterizování 

vnitřního prostředí organizace bylo pracováno s poskytnutými dokumenty od Půjčovny 

lodí Dyje. Z důvodu volné dostupnosti této bakalářské práce a obavy zneužití informací 

konkurenčními půjčovnami, nechtěla Půjčovna lodí Dyje některé důvěryhodné 

informace publikovat.  

Bez možnosti nahlédnutí do dokumentů o příjmech a nákladech Půjčovny lodí Dyje, 

není zcela jasné, jak drahé podpůrné marketingové aktivity si organizace může dovolit. 

Byla pouze poskytnuta informace, že pro letošní rok 2018 je na propagaci schopna 

vymezit ze svého rozpočtu kolem 40 000 Kč. Z toho důvodu zde možná nebyl plně 

využit  potenciál všech marketingových aktivit a způsoby propagace. 
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8 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit plán na podporu rozvoje 

marketingových aktivit vodácké Půjčovny lodí Dyje. 

Teoretická část práce popisovala informace o neziskovém sektoru se zaměřením na 

charakteristiku spolku a jeho hlavní a vedlejší činnosti. To bylo klíčové při stanovení 

provozní struktury Půjčovny lodí Dyje, jež spadá do vedlejší činnosti Vodáckého oddílu 

Neptun Znojmo. V této části se také potvrdilo to, že potřeba propagace pomocí 

marketingových aktivit je nezbytnou součástí propagace společností působících 

v neziskovém sektoru.  

Metodologická část práce se zaměřila na postup analyzování prostředí a SWOT 

analýzy, které byly v práci použity. Informace byly získány přímo z dokumentů 

poskytnutých Půjčovnou lodí Dyje a z webových stránek. 

V druhé části práce, analytické části, byly analyzovány vnější faktory, které na 

Půjčovnu lodí Dyje působí. Politické faktory jsou především zákony o zákazu 

konzumace alkoholu na řekách a zákonu o vodách, který bude v letošním roce 

pozměněn. Politické faktory jsou úzce spojeny s faktory sociálními, které zahrnují 

hlavně nevhodné chování vodáků na českých řekách většinou právě pod vlivem 

alkoholu. Z ekonomického hlediska pak ceny konkurentů a vývoj kurzu CZK/EUR, 

který je jedním z faktorů, na základě něhož se lidé rozhodují, zda stráví dovolenou v ČR 

či v zahraničí. Kapitola o vnějších vlivech byla zakončena technickou částí, především 

novými technikami, jakými jsou například výstavba skluzavek na jezech postavených 

pro jejich jednoduší překonávání. 

Na tuto část práce navázala kapitola analyzující vnitřní faktory působící na Půjčovnu 

lodí Dyje. V prvé řadě bylo určeno její strukturální rozdělení - technická, provozní a 

finanční sekce, jejichž vedoucím je David Gros. Dále se práce zaměřila na zákazníky, 

přičemž cílovou a zároveň nejpočetnější skupinou, která využila služeb půjčovny, jsou 

rodiny s dětmi.  

Co se týče konkurence, nemá Půjčovna lodí Dyje ve Znojmě velkého konkurenta, tlak 

přichází spíše z velkých řek. Z hlediska blízkosti jsou to řeky Morava a Lužnice, které 

jsou vodácky velmi atraktivní.  
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Město Znojmo je všeobecně známé jako velmi oblíbené turistické místo. Půjčovně se 

tak dostává od vedení města a veřejnosti podpory, jelikož nabízí další možnost využití 

volného času, který občané a turisté ve Znojmě tráví. 

Půjčovna lodí Dyje navíc nabízí komplexní službu. To znamená, že zákazník na začátku 

své plavby zaplatí za vodácké vybavení včetně ubytování a po cestě se již o nic nestará 

a nic neplatí. Tato služba je navíc cenově velmi přijatelná, především pak pro rodiny 

s dětmi a menší skupinky.  

Půjčovna lodí Dyje má mezery především v oblasti propagace a nástrojů nepřímé 

komunikace se zákazníky. Mezi dočasně použité formy řadíme – novinové články, 

zasílání newsletterů bývalým zákazníkům a natočení propagačního videa o řece Dyji.  

Mezi slabé stránky patří především neaktuální webové stránky, reklama a propagace a 

nedostatečnou aktivitu na sociálních sítích. Silnou stránkou je naopak skutečnost, že má 

Půjčovna lodí Dyje velmi kvalifikované zaměstnance, kteří vlastní licenci Instruktor 

vodní turistiky a raftingu a další akreditované kurzy a dobré zázemí nově 

zrekonstruovaného areálu bývalé městské vodárny.  

Klíčovým bodem bylo nalezení kompetentní osoby na nově otevřenou pozici 

kreativního grafika. Ten by měl na starost sociální sítě a webové stránky Půjčovny lodí 

Dyje. V prvé řadě by šlo o sjednocení vzhledu všech stránek a vytvoření poutavého loga 

Půjčovny lodí Dyje, které by se objevovalo na propagačních materiálech a bannerech. 

Dále byly navrženy konkrétní kroky pro oslovení širší veřejnosti, které spočívají 

v použití v zapojení lokálních médií. Od rozhlasové reklamy Půjčovna lodí Dyje, kvůli 

finanční náročnosti nakonec upustila. Velký potenciál může každopádně přinést větší 

aktivita na sociálních sítích.  

V závěru celé práce, byl navržen způsob kontroly výsledků účinnosti použitých 

marketingových aktivit v roce 2018. Ta bude probíhat formou posílání dotazníků 

zákazníkům, kteří využili služeb Půjčovny lodí Dyje v sezoně 2018 a to s konkrétními 

dotazy týkajícími se propagace půjčovny. Druhá forma bude probíhat pomocí statistik, 

které dostaneme z aplikace pro sledování prokliků na webových stránkách. Díky tomu 

budeme vědět, co nejvíce zákazníky na stránkách zaujalo. Podobnou aplikaci využijeme 

na sociálních sítích a to primárně na Facebooku a nově založeném profilu na 

Instagramu. 
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Věříme, že díky rozvoji současných a použití nových marketingových aktivit Půjčovna 

lodí Dyje dokáže oslovit ještě širší veřejnost. Zároveň díky aplikaci plánu na podporu 

rozvoje marketingových aktivit stimulovat své slabé stránky, kam se řadí i forma její 

propagace. 
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Příloha 1 – Struktura zákazníků v roce 2016 
 

Přehled zákazníků  
 

Vodácký oddíl Neptun Znojmo spolek IČ 49438441    rok 2016  
 

 

 

 

 

 

 
    v procentech          počet osob 

Celkový počet zákazníků:  100% 2700 

   Rodiny s dětmi 48% 1296 

Mladí lidé (věk 15-30let) 30% 810 

Školní výlety 15% 405 

Senioři (nad 50let) 7% 189 
 

 

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

Struktura zákazníků

Rodiny s dětmi

Mladí lidé (věk 15-

30let)

Školní výlety

Senioři (nad 50let)



 

 

Příloha 2 – Struktura zákazníků v roce 2017 
 

Přehled zákazníků  
 

Vodácký oddíl Neptun Znojmo spolek IČ 49438441    rok 2017 
 

 

 

 

 
       v procentech                počet osob 

Celkový počet zákazníků:  100% 3500 

   Rodiny s dětmi 52% 1820 

Mladí lidé (věk 15-30let) 28% 980 

Školní výlety 15% 525 

Senioři (nad 50let) 5% 175 
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Příloha 3 – Skládací letáček formátu A5 
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