
UNIVERZITA KARLOV A 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Založení lyžařské školy na podnikatelské bázi se 
zaměřením na marketing služeb v cestovním 

ruchu 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Vedoucí diplomové práce: 
Ing. Miroslava Navrátilová 

Vypracovala: 
Hana Legerová 

2008 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a všechny podkladové 

materiály, jiné prameny a literatura, které jsem při vypracováni práce využila a ze 

kterých jsem čerpala, jsou řádně citovány s uvedením odkazu na příslušný zdroj 

v seznamu použité literatury v závěru práce. 

V Praze, dne .. .f..'f. .... ?.??./2..8. .. 
I 

················~···· · ··· 
Hana Legerová 



Poděkování 

Ráda bych tímto poděkovala paní Ing. Miroslavě Navrátilové za odborné vedení, cenné 

a praktické rady a její trpělivost během zpracovávání této diplomové práce. Mé 

poděkování patří také mnoha instruktorům jedné z harrachovských lyžařských škol, 

kteří výrazně přispěly k výsledku této práce. 



Název diplomové práce: 

Založení lyžařské školy na podnikatelské bázi se zaměřením na marketing služeb v 

cestovním ruchu 

Cíl práce: 

Navržení vhodného marketingového mixu pro modelovou lyžařskou školu vstupující na 

trh v oblasti Harrachova s použitím marketingových metod. 

Použité metody: 

Aplikovaný marketingový mix byl realizován na základě předchozích průzkumů

SWOT analýzy, dotazníkového šetření a popisné analýzy konkurence. 

Výsledky: 

Marketingový mix modelové lyžařské školy založené na základě živnostenského 

oprávnění se zaměřením na jednotlivé složky tohoto marketingového mixu. 

Klíčová slova: 

Služby, marketing služeb,cestovni ruch, cestovní kancelář, lyžařská škola, lyžování 

Title: 

Establishing a ski school on a business basis with a view to marketing of services in the 

tourist trade 

The aim of the study: 

Project of appropriate marketing mix for a model ski school entering the market in the 

area of Harrachov using the marketing methods. 

Method: 

Applied marketing mix was realized on the basis of previous research- SWOT analysis, 

questionnaire and competition analysis. 

Results: 

The project of marketing mix for a model ski school based on the commercial trade 

li cense directed on various parts of the marketing mix. 

Keywords: 

Serices, marketing of services, tourist trade, travel agency, ski school, skiing 



Obsah 

1. Úvod .............................................................................................................................. 7 

2. Cíle a úkoly diplomové práce ..................................................................................... 9 

3. Teoretická východiska .............................................................................................. 10 

3 .1. Oblast cestovního ruchu ....................................................................................... 1 O 

3.2. Služby a jejich spojení s marketingem ................................................................. 14 

3.3. Zákazník v cestovním ruchu ................................................................................ 24 

3.4. Oblast podnikání .................................................................................................. 27 

3.5. Kvalita, certifikace a akreditace ve vzdělávání dospělých .................................. 33 

4. Metodologická část .................................................................................................... 35 

4.1. SWOT analýza ..................................................................................................... 35 

4.2. Analýza konkurence ............................................................................................. 37 

4.3. Analýza spotřebitele ............................................................................................. 38 

4.4. Marketingový výzkum, průzkum trhu ................................................................. 38 

4.4.1. Dotazování .................................................................................................... 41 

5. Analytická část .......................................................................................................... 44 

5.1. Historie lyžařských škol ....................................................................................... 44 

5.2. Výuka lyžování ve světě ...................................................................................... 45 

5.3. Výuka lyžování na území České republiky ......................................................... .46 

5.4. Typologie lyžařských škol ................................................................................... 48 

5.5. Lyžařské organizace koordinující činnost výuky lyžování ................................. .49 

5.6. Lyžařské kvalifikace ............................................................................................ 54 

5. 7. Vlastní šetření ...................................................................................................... 57 

5.7.1. Vymezení oblasti Harrachov ......................................................................... 57 

5.7.2. SWOT analýza obce Harrachov .................................................................... 59 

5.7.3. Konkurence lyžařských škol v lyžařském středisku Harrachov ................... 62 

5.7.4. Dotazm'kové šetření v oblasti Harrachova .................................................... 69 

5.7.4.1. Základní údaje o dotazníku .................................................................... 69 

5.7.4.2. Zhodnocení vzorku ................................................................................ 70 

5.7.4.3. Cíle dotazníku ........................................................................................ 71 

5.7.4.4. Očekávané přínosy průzkumu ................................................................ 72 

5.7.4.5. Volba otázek a jejich zaměření, počet kladených dotazů ...................... 73 

5.7.4.6. Vyhodnocení dotazníku ......................................................................... 74 

5 



6. Syntetická ěást ........................................................................................................... 83 

6.1. Modelová aplikace marketingového mixu ........................................................... 83 

6.1.1. STP marketing (strategie) ............................................................................. 83 

6.1.2. Modelový marketingový mix ........................................................................ 84 

6.1.2.1. Produkt ................................................................................................... 84 

6.1.2.2. Cena ....................................................................................................... 89 

6.1.2.3. Místo ...................................................................................................... 90 

6.1.2.4. Propagace ............................................................................................... 90 

6.1.2.5. Zaměstnanci ........................................................................................... 94 

7. Závěr a doporuěenf ................................................................................................... 96 

8. Literatura ................................................................................................................. I 00 

9. Použité zkratky' ........................................................................................................ 103 

1 O. Seznam phloh ........................................................................................................ 1 04 

6 



, 
1. Uvod 

Cestovní ruch je specifickým odvětvím hospodářství, které v České republice stále 

nabývá na významu, a to z hlediska ekonomického, sociálního, regionálního 

i enviromentálního. 

Český statistický úřad vyčíslil celkovou spotřebu vnitřního cestovního ruchu na území 

České republiky v roce 2006 na hodnotu 217 mld. Kč. Cestovní ruch se tak podílel na 

tvorbě hrubé přidané hodnoty české ekonomiky 2,9 %, podíl na HDP dosáhl 3,0 %. 

Spotřeba vnitřm'ho cestovm'ho ruchu byla z 54,7 % tvořena výdaji cizinců, jejichž podíl 

se oproti roku 2003 zvýšil o 4,2 procentního bodu. 

Zvýšený zájem zahraničních turistů o ČR potvrzuje i vyjádření České centrály 

cestovm'ho ruchu, podle které Česká republika zaznamenává v posledních letech 

vzrůstající trend zájmu zahraničních turistů, v roce 2007 vykazovala ČR 3,8% růst 

počtu zahraničních turistů. 

Vzhledem k tomu, že cestovní ruch představuje stále velký potenciál do budoucna, 

existuje i v dnešní době prostor pro vstup nových podnikatelských subjektů na trh v této 

oblasti. Nutností je však hledání nových možnosti nabízených služeb, účinných forem 

reklamy, sledování nových trendů a konkurence. 

Do oblasti cestovm'ho ruchu bude směřovat i téma této diplomové práce, jedná se 

o založení lyžařské školy a s tím související role marketingu ve fázi vstupu nové firmy 

na trh ve sféře služeb cestovm'ho ruchu .. V diplomové práci bude nastíněno, co založení 

lyžařské školy ve službách cestovm'ho ruchu obnáší z marketingového hlediska, 

zmíněna bude i problematiku podnikání a jeho formy. 

Kapitola teoretických východisek zahrnuje oblast cestovního ruchu, služeb ve spojení 

s marketingem, podnikání a typologii zákazníku v cestovním ruchu. 

V metodologické části jsou popsány metody, které jsou následně využity v části 

analytické k jednotlivým analýzám. Tato část přibližuje i problematiku lyžování a jeho 

historii, lyžařské školy a organizace a v neposlední řadě lyžařské kvalifikace. 
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Návrh marketingového mixu modelové lyžařské školy bude výsledkem analýz 

zaměřených na oblast turistického střediska Harrachov v Krkonoších beroucí v potaz 

tamní konkurenci a náměty a připomínky klientů již fungující lyžařské školy. S tím 

souvisí i výběr produktu, stanovení cen poskytovaných služeb a volba propagačních 

metod, které by měly za cíl přísun klientů školy. 
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2. Cíle a úkoly diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je navržení vhodného marketingového mixu pro modelovou 

lyžařskou školu vstupující na trh v oblasti Harrachova. Tento marketingový mix bude 

navržen na základě výsledků získaných při použití marketingových analýz oblasti 

cestovního ruchu v uvedeném krkonošském lyžařském středisku se zaměřením na 

lyžařské školy. Jedná se o SWOT analýzu oblasti, analýzu konkurence lyžařských škol 

a dotazru'kové šetření prováděné na vzorku klientů lyžařské školy. Výsledný návrh 

poukazuje na to, na jaké oblasti marketingu je nutné se při zakládání lyžařské školy před 

jejím vstupem na trh zaměřit, které součásti marketingu neopomenout. 

Ke splnění výše uvedených cílů je nutné zpracování následujících úkolů: 

• Zmapování teoretických východisek v oblasti cestovního ruchu, služeb, 

podnikání 

• Rozšířené zpracování teoretických východisek pro oblast marketingu služeb 

• Zpracování metodologických východisek diplomové práce 

• Uvedení základních údajů o oblasti Harrachova 

• Shrnutí základních faktů z historie a současnosti lyžování, lyžařských škol 

a lyžařských organizací 

• Vymezení lyžařských kvalifikacích v oblasti výuky lyžování 

• Analýza oblasti Harrachov s použitím SWOT analýzy 

• Definování závěrů SWOT analýzy 

• Zmapování konkurenčních lyžařských škol v oblasti s využitím analýzy 

konkurence 

• Pomocí dotazníkového šetření analyzovat chování klientů lyžařské školy 

• Uvedení závěrů provedeného dotazníkového šetření 

• Navržení vhodného marketingového mixu pro lyžařskou školu vstupující na trh 

v oblasti Harrachova na základě údajů získaných z výše uvedených analýz 
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3. Teoretická východiska 

3.1. Oblast cestovního ruchu 

Cestovní ruch 

Problematika cestovm'ho ruchu je velmi rozsáhlým tématem, existuje celá řada definic 

charakterizující tuto významnou oblast hospodářství. Za všechny uvádím dvě z nich. 

HORNER, SCHW ARBROOKE (2003) obecně definují cestovní ruch jako "krátkodobý 

přesun lidí na jiná místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných 

činností." [9] 

WTO charakterizuje cestovní ruch jako "činnost lidí spočívající v cestování a pobytu 

v místech mimo místa jejiích obvyklého pobytu po dobu kratší jednoho uceleného roku 

za účelem využití volného času, obchodu a za jinými účely." [32] 

Volný čas, služby pro využití volného času 

Podle HORNER, SCHW ARBROOKE (2003) je volný čas "časem, kdy můžeme dělat, 

co chceme". Odvětví služeb pro využití volného času definují tito autoři jako ''firmy 

poskytující zboží a služby využívané lidmi během jejich volného času (dovolené, kina, 

zábavní parky atd)." [9] Všechny tyto zmiňované definice zní velmi všeobecně 

a mohou tak zahrnovat mnoho nestejnorodých činností. 

Cestovní ruch, služby pro využití volného času 

Tyto služby spolu navzájem úzce souvisí a téměř již splývají v jednu. Není možné, aby 

existovala jedna bez druhé, z dlouhodobého hlediska jsou na sobě existenčně závislé. 

Časté je v posledních letech propojení těchto dvou služeb a jejich společná nabídka 

stejnou společností. V tomto případě se nabízí i propojení se stravovacími 

a ubytovacími službami, hranice mezi jednotlivými službami se stírají. Většina hotelů 

nabízí kompletní nabídku zmiňovaných služeb. 
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Produkt cestovního ruchu 

Dle HESKOVÉ (2006) je: ,,Produktem cestovního ruchu vše, co je nabízeno na trhu 

cestovního ruchu a má schopnost uspokojit potřeby návštěvníků a vytvořit tak soubor 

zážitků." [5] Jde především o soubor služeb, které produkuje a nabízí cílové místo 

(primární nabídka) a podniky a instituce oboru cestovního ruchu (sekundární nabídka). 

Z ekonomického pohledu je produkt cestovního ruchu seskupením volných statků, 

služeb, zboží a veřejných statků, které jsou předmětem spotřeby účastníků cestovm'ho 

ruchu. 

Rozdělení produktu cestovního ruchu: 

'y podnikový produkt (produkt producenta nebo zprostředkovatele), 

~ produkt cílového místa (střediska, regionu), 

~ produkt státu j ak:o cíle cestovního ruchu 

~ nadnárodní produkt skupiny států. [ 5] 

U zmíněných kategorií je zásadní založení tvorby produktu na analýze trhu, hledání 

vhodných segmentů- cílových skupin účastníků cestovního ruchu. Služby jsou hlavní 

součástí produktu cestovního ruchu. Přestavují skupinu užitečných efektů určených 

k uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu. Jsou produkovány podniky 

cestovního ruchu stejně jako subjekty veřejného a soukromého sektoru. 

Rekreace 

HORNER, SCHW ARBROOKE (2003) uvádí definici rekreace dle Torkildsena. 

Torkildsen defmuje rekreaci jako "činnosti a zážitky obvykle prováděné a získávané 

v rámci volného času a obvykle dobrovolně zvolené pro vlastní uspokojení, potěšení 

nebo tvůrčí obohacenz'". Dále uvádí, že "může být též chápána jako proces aktivní 

spoluúčasti, fyzická rekreace je těsně spojena se sportem." [9] Na obrázku č. 1 na str. 12 

jsou znázorněny typy rekreačních aktivit. 
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Obrázek č. I : Typy rekreačních aktivit 

Tanec Cvičení pro Golf 
tělesnou kondici 
včetně aerobiku 

~ll 

Týmové hry; aktivní 
Formy dopravy, které ________. účast a sledování 
patří i k rekreačním 
aktivitám, např. .... 

REKREACE .... 
cyklistika nebo Individuální sporty 

\r-------. jezdectví jako vzpírání 

I Lov zvěře a ryb 

y Rizikové aktivity 
jako horolezectví a 

Vodní sporty, např. plavání, lyžování 
vodnílyžování,vňnsurfing 

Zdroj: Horner, Schwarbrooke (2003), str.335 

Sport a pohybová rekreace, determinanty poptávky sportu, preference 

Služby rekreační a sportovní jsou klasifikovány v rámci WTO spolu s dalšími službami. 

Jejich rozvoj jde ruku v ruce s výší volného času a převládajícím životním stylem. Tato 

oblast služeb zaměřená na sport a rekreaci vykazuje stálou a nejvyšší dynamiku ze 

všech druhu služeb. Tak jako v ostatních odvětvích ekonomiky jsou i preference 

v oblasti služeb spojených se sportem a pohybovou rekreací ovlivňovány 

společenskými trendy, které charakterizují dlouhodobý pohyb společenských jevú. 

Specifika společenských trendů jsou charakterizována posloupností, kontinuálností; 

vyznačují se určitou trendovou linií, přičemž nejsou vyloučeny krátkodobé odchylky od 

směrové linie. Tyto společenské trendy mají vliv na životní styl a lze z nich pro 

budoucnost vyvozovat preference a perspektivy jednotlivých odvětví lidské činnosti, 

rozvoj oborů a perspektivy sportu. [18] 
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NOV01NÝ (2005) uvádí členění dle Opaschowskiho a shrnuje tyto trendy do celkem 

sedmi následujících oblastí: 

1. Globalizace 

2. Služby 

3. Flexibilita 

4. Individualizace 

5. Medializace 

6. Mobilita 

7. Orientace na zážitek [18] 

Globalizace v této sféře sportu je spojena s propagací nejrozmanitějších sportovních 

odvětví prostřednictvím olympijských her, mistrovství světa, nejrůznějších akcí. 

Prostřednictvím médií a těchto zástupců (sportovců a organizátorů) je dále rozšiřován 

sport a jeho myšlenky se všemi průvodními znaky do všech zemí světa. Na základě 

postupující liberalizace mezinárodních toků zboží a služeb jsou tak sportovní služby 

šířeny. Propagováno je tímto způsobem i sportovní oblečení, nářadí a ostatní sportovní 

produkty. 

Každý konzwnent určité služby při ní sleduje vlastní cíle (individualizaci a orientaci na 

zážitek) a očekává určitý zážitek. Konzument nakupuje určité produkty sportu, protože 

má s nimi spojena určitá očekávání vlastního užitku. NOV01NÝ (2005) k těmto 

očekávaným požitkům počítá: 

J;. Zdraví, fitness a formování těla, 

~ Blaho, zážitek a zkušenost, 

';. Radost a prožitek ve volném čase, 

j;. Komunikaci, sociální integraci a družnost, 

~ Krásu, vlastní atraktivitu a tím i sebevědomí, 

}.>- Prestiž, porozumění a sociální akceptaci, 

~ Změnu, vzrušení a rychlý požitek. [18] 
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3.2. Služby a jejich spojení s marketingem 

Služby 

~,Služba je ekonomický statek, jehož podstatou je činnost a jehož hodnota je určena 

užitkem, který přinášf. Poskytnutí této služby se odlišuje od výrobku tfm, že jde 

o nemateriálnf činnost." [5] V cestovním ruchu se jedná o široké spektrum služeb, 

poskytovaných účastnikům cestovního ruchu. 

Povaha a charakteristické vlastnosti služeb 

Není pochyb o tom, jaké jsou typické vlastnosti či znaky služeb, ovšem různí autoři 

pojímají tuto stránku služeb odlišně, uvádí odlišný pohled na tuto problematiku. 

Základní myšlenka autorů se neliší, pouze někteří ji rozvedli do detailnějšího popisu. 

Podle KOTLERA, ARMSTRONGA (2004) jsou čtyřmi charakteristickými vlastnostmi 

služeb z pohledu marketingu jejich nehmotná povaha, nedělitelnost, rozmanitost kvality 

a pomíjivost (viz obrázek č. 2). [12] 

Obrázek č. 2: Hlavní charakteristické vlastnosti služeb 

Nebmotná povaha 

Služby si nenf možné před 

nákupem prohlédnout, 

nemůžeme je ochutnat, slyšet 

ani cítit 

Rozmanitost kvality 

Kvalita služeb závisí na tom. 

kdo, kde a jakým způsobem 

službu poskytuje 

Zdroj: Kotler, Armstrong (2004), str. 421 
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Nedělitelnost 

Služby jsou přímo spojeny 

s jejich poskytovateli 

Pomíjivost služeb 

Služby nelze skladovat pro 

následný prodej či užití 



Služby jsou nehmotné povahy - není možné si službu ani její výsledek před nákupem 

vyzkoušet (prohlédnout, ochutnat, poslechnout, ohmatat apod.) Před výkonem služby 

není možná záruka, že vše proběhne tak, jak si představujeme, k dispozici je většinou 

pouze popis služby, jejíž koupi získáme pouze jakýsi závazek, že bude služba splněna. 

Je patrná touha zákazníků o eliminaci či alespoň snížení nejistoty plynoucí z nehmotné 

povahy služeb , a tak sledují "signály" kvality služeb. Tyto "signály'' zákazníci vyvozují 

na základě místa, na kterém jsou služby nabízeny, firem, které je nabízejí, vybavení 

apod., z faktorů, které je možné předem ověřit. 

Nedělitelností služeb je myšleno spojení s poskytovatelem služeb, zaměstnanec 

poskytující službu je součástí služby. Komunikace a interakce mezi poskytovatelem 

a spotřebitelem služeb jsou důležitou součástí marketingu této oblasti. Spotřebitel je 

často přítomen utváření služby samotné. Obě tyto strany ovlivňují kvalitu výsledné 

služby. 

Kvalita služeb je proměnlivá, z velké části je závislá na tom, kdo, kdy, kde a jak službu 

poskytl. Jedná se o vysokou rozmanitost služeb. Kvalita služeb se může u různých firem 

diametrálně lišit a to jak v závislosti na tom, jaký zaměstnanec službu provádí, tak 

v závislosti na nejrůznějších měnících se vnějších okolnostech včetně únavy, denní 

doby a stresu. 

Pomíjivost služeb je spjata s nemožností je skladovat a následně zpožděně prodávat či 

používat. Je- li služba předem zaplacena a objednána na určitý termín, v okamžiku, kdy 

se zákazník na smluvenou akci nedostaví, prodejce služby svůj zisk zpravidla neztratí. 

To úzce souvisí s tím, že většina služeb je zákazníkem placena před výkonem služby 

samotné, není to ovšem pravidlem. Výjimkou mohou být některá dodatečná ustanovení, 

se kterými by měl být zákazník předem seznámen týkající se např. nemoci či zranění, 

které zákazníkovi znemožní účast na objednané službě. Vše musí být ovšem předem 

ošetřeno v podmínkách poskytnutí služby, kde by měl být kupující s možnými situacemi 

a jejich řešením seznámen. 

Podle HESKOVÉ (2006) patří mezi všeobecné znaky služeb následující: 

nemateriálnost, vysoká spotřeba živé práce při jejich poskytování, začlenění vnějšího 

faktoru do procesu poskytování služeb, soulad poskytování služeb sjejich spotřebou 

a pominutelností služeb. Nemateriálnost služeb vyjadřuje podle autorky skutečnost, že 
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na rozdíl od výrobku, který je možné vnímat smysly (vidět a uchopit výrobek), 

v případě služeb tomu tak není. Služby není možné vnímat smysly před jejich spotřebou 

a po ní, spotřeba služeb je spojena se změnou stavu vnějšího faktoru 

(zákazníka), tj. uspokojení jeho potřeb (např. rekreant si odpočinul, zotavil se, 

sportovně se vyžil). Část služeb má však i materiální podstatu, pokud se potenciál 

služby dá materializovat, např. záznam služby na mediální nosič (film, videokazetu, 

CD, DVD atd.), prostřednictvím kterého je možné službu vidět, slyšet, uchopit či měřit. 

Služby nelze podle výše zmíněné autorky produkovat do zásoby, jsou neskladovatelné, 

"vyrábějí" a realizují se pouze tehdy, když je jejich spotřebitel přítomný v místě 

spotřeby. Z toho plyne jejich další znak, a to pomíjitelnost služeb, který zároveň 

potvrzuje, že služby není možné před použitím testovat jako běžné spotřební předměty. 

Podle HORNER, SCHW ARBROOKE (2003) jsou znaky uvedené dříve zmiňovanými 

autory doplněny o tzv. neexistenci vlastnictví. Znamená to, že koupi-li si zákazm'k 

službu, získá pouze přístup k nějaké činnosti nebo zařízení, ale na konci celé transakce 

nic nového nevlastní. Služby dle autorů častěji produkují uspokojení než nějakou 

hmotnou věc, kterou lze ukazovat ostatním. [9] 

Znaky služeb v cestovním ruchu 

Poskytováni služby má tři fáze, a to připravenost na poskytování služby, proces 

poskytováni služby a výsledek poskytnuti služby. Charakteristika těchto fázi je podle 

GÚČIKA (2001) následující: 

a) Připravenost na poskytování služby se souvisí s producentem služby a zahrnuje 

jeho vůli, schopnost a ochotu tuto službu poskytovat. Jedná se o tzv. potenciální 

služby, což znamená, že ten, kdo službu produkuje musí mít k dispozici vnitřní 

výrobní faktory, a to práci Qidi, zvířata), zboží (pozemky, budovy, stroje, 

materiál apod.) a dále informace (příslib služby, nabídku a připravenost na 

poskytování služby). Kombinace vnitřních výrobních faktorů zobrazuje 

schopnost v požadované formě, v určitém čase a místě poskytovat službu, např. 

příslib zážitku ze spotřeby služby nebo návštěvy cílového místa. 

b) Proces poskytování služby předpokládá zahrnutí vnějšího faktoru do tohoto 

procesu. V případě osobních služeb (např. poskytování informací, pobyt u moře) 

se jejich poskytování zúčastňuje zákazník, který má přání a je ochoten přijmout 
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službu. V případě materiálních služeb (např. oprava lyží) se do tohoto procesu 

poskytování služby začlení samo zboží (lyže). 

c) Výsledek poskytnutí služby vzniká jako spolupráce producenta služby 

a zákazníka jako jeho spotřebitele. Činnost produkováním služby je už skončená 

a má za následek požadovaný efekt. Efekt je dvojitý- pro zákazníka 

(spotřebitele) je služba užitný efekt (např. zážitek z pobytu na horách, u moře), 

pro producenta služby je výsledným efektem tržba za poskytnutí služby. [18] 

Marketing služeb 

Zejména díky rostoucí konkurenci a nákladům a souběžnému poklesu kvality 

a produktivity práce je v současnosti vyžadován kvalitnější marketing služeb. Marketing 

služeb je důležitý zejména pro odlišeni služby od konkurence, zlepšeni kvality služeb 

a zvýšeni produktivity práce. V oblasti marketingu služeb hrají dle KOTLERA, 

ARMSTRONGA (2004) podstatnou roli tři formy marketingu (viz obrázek č. 3): 

1. interní marketing 

2. externí marketing 

3. interaktivní marketing [12] 

Obrázek č. 3: Tři formy marketingu v oblasti služeb 

Firma 

Interní marketing Externí marketing 

Zaměstnanci Interaktivní marketing Zákaznici 

Zdroj: Kotler, Armstrong (2004), str. 427 

Nárůst významu a objemu služeb je podle KOTLERA, ARMSTRONGA (2004) jednim 

z mnoha ekonomických trendů v současném světě. Služby se v roce 2004 podílely 25% 

na celkovém mezinárodnim obchodu, jejich význam je tedy nezanedbatelný. "Celkem se 
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rúzná odvětví služeb (bankovnictví, pojišťovnictví, komunikace, doprava, cestování, 

zábava aj.) podílejí na ekonomice vyspělých zemí celého světa více než 60%." [12] 

Služby je možné rozdělit mimo jiné podle jejich poskytovatele. Státní orgány poskytují 

služby ve veřejném zájmu jako zdravotnictví, soudnictví, regulace a podpora 

ekonomiky apod. Dále se jedná např. o muzea, charitativní organizace, církve, 

soukromé školy, nadace, nemocnice. Další služby jsou pak nabízeny komerčními 

fmnami- banky, hotely, obchody aj. 

Marketing služeb a výrobků 

"Všeobecně je uznáváno, že zásady a praktické postupy marketingové činnosti vyvinuli 

výrobci zboží." [9] Marketing se však s rostoucím významem sektoru služeb začal 

prosazovat i v této oblasti, stal se velmi významným nástrojem zejména u firem, jež se 

přesunuly ze státního do soukromého sektoru a byly nuceny okolní konkurencí se více 

orientovat na zisk. Většina autorů zaměřující se na marketing se shoduje na tom, že 

marketing výrobků a služeb se nijak významně neodlišují. Jedná se sice o dva odlišné 

produkty a služby mají určité specifické vlastnosti vyžadující jiný přístup marketingu, 

ovšem existuje i mnoho společných znaků obou produktů. Ve vyspělých státech služby 

postupně získaly na významu, je patrný razantní přesun hospodářské produkce 

z výrobního sektoru do sektoru služeb. Díky zvyšující se životní úrovni 

a technologickému rozvoji začal růst mnoha odvětví služeb a došlo tak k růstu celého 

sektoru služeb v Evropě. Evropská populace více bohatne a díky tomu je schopna 

i následně více utrácet více ze svých příjmů za služby, sektor služeb tak stále roste. 

Marketingový mix 

KOTLER, ARMSTRONG (2004) uvádějí následující definici marketingového mixu: 

"Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu." (str. 105). Marketingový mix tedy je jakýmsi souborem 

opatření a úkolů, které ve své konečné fázi pomáhají dosáhnout požadavků zák:azm'ků 

tak, aby firma dosáhla optimální cestou svých cílů. [12] 

Prvním, kdo v marketingu hovořil o tomto marketingovém nástroji, byl James Culliton 

na konci 40. let 20. století. čtyřmi složkami marketingu se později zabýval Richard 
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Clewett. Jednalo se o produkt (Product), cenu (Price ), distribuci (Distribution) 

a propagaci (Promotion). Jerry McCarthy pak dospěl k myšlence, že by se složky měly 

propojit a kombinovat. Navíc slovo distribuce nahradil slovem místo (Place ), a tak 

vznikl klasický marketingový mix 4P. Některé zdroje uvádí, že autorem je Neil H. 

Borden, který v roce 1964 publikoval článek The Concept of the Marketing Mix. Ten 

ale používal v marketingovém mixu čtrnáct různých marketingových nástrojů. 

Marketingový mix následně zpopularizoval Philip Kotler, který spolupracoval se 

zmíňovaným McCarthym na stejné univerzitě (Northwestem University). KOTLER 

(1997) zdůrazňuje, že marketingovému mixu (4P) musí vždy předcházet strategické 

rozhodnutí týkající se segmentace, zacílení a umístění/ pozicování (známé pod zkratkou 

STP). [15] 

Marketingový mix ukazuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace provádí 

s cílem vzbudit poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných: 

1. Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale 

také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby 

a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt 

uspokoj i jeho očekávání; 

2. Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje 

i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru či provize; 

3. Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodávat, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy; 

4. Propagace uvádí, jak se spotřebitelé o produktu dozví. Jednotlivé nástroje 

propagace jsou následující: osobní prodej, public relations a publicita, reklama, 

podpora prodeje, přímý marketing- viz. tabulka v příloze 5. 

Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny proměnné takovým způsobem, 

aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny marketingové cíle 

firmy. Jedná se o soubor osvědčených nástrojů k realizaci frremnf strategie. Při uvádění 

nového výrobku na trh je nutné stanovit co nejúčinnější marketingový mix, je nutné 

zvážit, kterým druhem marketingového mixu by bylo možné dosáhnout nejlepších 

výsledků. Pokud je již produkt na trh zaveden, je vhodná jeho průběžná kontrola během 

jeho životního cyklu. V závislosti na měnících se podmínkách trhu je možné 
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marketingový mix obměňovat a pokusit se tak dosáhnout optimálních výsledků. [8] 

Následuje obrázek č. 4 znázorňující složky marketingového mixu. 

Obrázek č. 4: 4P marketingového mixu 

Výrobková politika 
(product) 

• Sortiment 
• Kvalita 
• Design 
• Značka 

Komunikační politika 
(promotion) 

• Reklama 
• Osobní 

prodej 
• Podpora 

prodeje 

• Public 
relations 

Zdroj: Kotler, Armstrong 2004, str. 106 

Plánovaný 

positioning 

Cenová politika (price) 
• Ceníky 
• Slevy 
• Náhrady 

• Platební 
podmínky 

Distribuční politika 
(place) 

• Distribuční 

cesty 

• Dostupnost 
distribuční sítě 

• Prodej nf 
sortiment 

KOTLER, ARMSTRONG (2004) ale ve svých publikacích uvádí, že k tomu, aby byl 

marketingový mix správně používán, se na něj marketér nesmí dívat z pohledu 

prodávajícího, ale z hlediska kupujícího. Marketingový mix pak bude dle jeho názoru 

vypadat takto: 

• z produktu se stane zákaznická hodnota ( Customer V alue ), 

• z ceny zákazníkova vydání (Cost to the Customer), 

• místo se přemění na zákaznické pohodlí (Convenience ), 

• z propagace se stane komunikace se zákazníkem (Communication). [12] 
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Díky tomu je možno zjistit, že zákamík požaduje hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí 

a komunikaci, nikoliv propagaci. Ze 4P se tak stanou 4C. Jiné schéma vztahu 4P a 4C 

vypadá následovně (tabulka č. 1 ): 

Tabulka č. 1: Schéma vztahu 4P a C 

4P 4C 

výrobek v ešení potřeb zákazm'ka 

cena !náklady, které zákazm'kovi vznikají 

distribuce dostupnost řešení 

jPropagace !komunikace 

Zdroj: Kotler, Armstrong (2004) 

Z toho vyplývá, že k úspěšné realizaci marketingového mixu nestačí pouze správné 

uvedení 4P do praxe, nutné je i posuzování situace z druhé strany- ze strany zákamíka, 

kde se jedná o 4C. Zákazm'k tedy vyžaduje jiné hodnoty: nízkou cenu, velké pohodlí 

a komunikaci, nikoliv propagaci. 

Marketingový mix může pomoci vyřešit problémy taktické, předtím je však nutno řešit 

problémy strategické. Podle KOTLERA (1997) se jedná se o: 

1. segmentaci (Segmentation), 

2. zacílení (Targeting), 

3. umístění/ pozicování (Positioning). [ll] 

V rámci segmentace a následného zacílení je nutno nejprve vyřešit, komu své produkty 

prodávat (nikdy není možné ziskově prodávat všem; naopak se vyplatí specializace). To 

zahrnuje i uvědomění si toho, jací jsou naši potenciální zákazníci, na co reagují, jak 

s nimi budeme co nejlépe komunikovat atd. Posledním, ale nejdůležitějším bodem 

strategie je umístění (pozicování). Umístění je deklarace hodnoty či hodnot, kterou si 

musí potenciální zákazníci s produktem spojit. Jedině tímto způsobem je možno zaručit, 

že zákazníci budou nakupovat právě tento produkt a žádný jiný. [ll] 
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Pokud firma opomene umístění/pozicování, zákazníci nebudou vědět, proč kupovat 

právě u této firmy. Je pak možné, že si koupí i konkurenční produkt. Proto je umístění/ 

pozicování tak důležité. 

Podle výše uvedeného by tedy postup firmy měl být následující: Nejdříve by měla firma 

zjistit, kdo jsou její zákazníci (současní, minulí, potenciální) a roztřídit je do segmentů. 

Součástí této segmentace je i zjištění, na co jednotlivé skupiny zákazníků reagují a koho 

nejvíce osloví nabídka dotyčné firmy. Poté je pro firmu nutností zjistit, jak se nejlépe 

dostat ke svým zákazníkům a jak je zaujmout. Nakonec se musí firma rozhodnout, jak 

bude prezentována, na co se zaměří a s jakými vlastnostmi si ji budou zákazníci 

spojovat. [8] 

Nevhodné je šablonovité používání marketingového mixu, jeho stereotypní používání 

v odlišných případech. Každý marketingový krok by však měl být kreativní 

a inovativní. 

Vzhledem k tomu, že marketing je ale dynamický obor, kdy jednotlivé obory v průběhu 

času různě nabývají a ztrácí na síle, je nutno v některých odvětvích sáhnout k modelům 

jako SP, kde pátým prvkem jsou lidé (People) či 7P. Pro marketing služeb je pak 

potřeba navrhnout jiný, rozšířený marketingový mix. Ten obsahuje zaměstnance 

(Personnel), proces (Process) a fyzický důkaz (Physical evidence). Jedná se tedy o 7P, 

jak znázorňuje obrázek č. 5 na str. 23. [12] 
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Obrázek č. 5: Duležité prvky při tvorbě marketingových programu služeb (Booms 

a Bitner, 1981) 

Produkt 

Místo 

Účastníci 

Personál 
Zákazníci 

I 

' 
I 

Cena 

/ 

TmGOl 
Propagace 

Proces: Taktika 
Postupy 
Spoluúčast zákazníků 

Příliv zákazníků 

Vliv vnějšího prostředí 

Zdroj: Horner, Schwarbrooke (2003), str.40 

KOTLER (1997) doporučuje do marketingového mixu přidávat politiku (Politics) 

a veřejné mínění (Public opinion). Pokud organizace tyto dvě složky nezahrne do svého 

marketingového mixu, mUže být vytvoření klasického marketingového mixu 

nevýmamné. Je možné a některými autory i navrhované další rozšiřování 

marketingového mixu. Jedná se např. o balení (Packaging), osobní prodej (Persona! 

selling) nebo vášeň (Passion). Poslední dva zmiňované pojmy je přitom možné zařadit 

pod propagaci, balení je pak možno začlenit i do kategorie produktu. [ll] 

Je možné pracovat i s dalšími faktory, přičemž písmeno P nemusí být tím klíčovým 

kritériem k volbě vhodných faktoru. 

Marketingová politika firem poskytujících služby 

Marketing je nástrojem jak zajistit a udržet firmě pozici na trhu, odlišit firmu od 

konkurence, zmapovat odvětví a trh. Marketingová politika firem nabízejících služby 

usiluje tedy o totéž jako firma výrobní, jsou zde tedy využívány nástroje 
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marketingového mixu, protože i poskytovatelé služeb se chtějí lišit od konkurence a to 

jak v oblasti kvality služeb zaměstnanců, tak i v ostatních oblastech, které jsou 

zajišťovány dalšími nástroji marketingového mixu. Služby se svým charakterem 

a zmiňovanými specifiky liší od klasických produktů ve formě výrobku. Z toho důvodu 

jsou zde i jistá specifika v oblasti marketingu- je nutné použití dalších marketingových 

nástrojů. Důležitý je navíc vztah zaměstnanec- zaměstnavatel, protože sám zaměstnanec 

dodává finální službě jistou formu a je tedy nutné, aby tito zaměstnanci byli dostatečně 

kvalifikovaní. Neméně podstatné je i to, aby byli tito pracovníci zprostředkující služby 

dostatečně motivováni. [15] 

3.3. Zákazník v cestovním ruchu 

HORNER, SCHW ARBROOKE (2003) uvádějí pro oblast chování zákazníků 

v sektorech cestovního ruchu, využití volného času a ubytovacích a stravovacích 

zařízení tři důležité pojmy: 

1. motivační a determinující faktory, 

2. typologie turistů a jejich chování, 

3. proces rozhodování o nákupu. [9] 

Motivační faktory 

Motivační faktory vedou lidi k potřebě rekreace, dovolené nebo nejrůznějších aktivit 

provozovaných ve volném čase. Determinující faktory jsou pak dvojí: jedny určují, zda 

se zákaznťk bude či nebude moci zúčastnit těchto aktivit, druhé pak určují jaký typ 

aktivit bude moci v onom volném čase podnikat. Motivační faktory je možno rozdělit 

na celou řadu kategorií. Z hlediska volnočasových aktivit se jedná zejména o motivační 

faktory: 

• fyzické (relaxace, klima, zdraví, sportovní aktivit), 

• emocionální (nostalgie, estetika, únik), 

• postavení (exkluzivita, módnost), 

• osobní rozvoj (získávání nových znalosti). 

Tyto motivační faktory by měly být obsaženy v návrzích propagačních kampaní, 

v reklamě. Toto jsou motivy, které vedou jedince k provozování volnočasových aktivit, 
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proto je třeba je obsáhnout v propagačních kampaních jako poutač, protože ačkoliv si to 

tito lidé třeba primárně neuvědomují, tyto motivy je ke zmiňovaným aktivitám přitahují. 

Determinující faktory 

Determinujici faktory určí, jestli bude moci jedinec vůbec někam jet. Jde o jeho 

disponibilní část příjmů, pracovní a rodinné závazky, množství volného času. Dále jsou 

uvedeny další faktory určující to, jaký typ dovolené či jiné volnočasové aktivity si 

jedinec bude moci dovolit. Jedná se o: 

• dostupnost vhodných produktů, 

• dostupnost informací o produktech (katalogy, průvodce, média), 

• minulé zkušenosti jedince, jeho rodiny, příbuzných, 

• ceny různých typů dovolené a volnočasových aktivit, 

• různá roční období spolu s cenami v místě rekreace, 

• výkyvy měnových kurzů, 

• názory ostatních členů skupiny, se kterou má jedinec cestovat, 

• určité okolnosti, lákající jedince do míst, která by jinak nenavštívil [9] 

Typologie turistů a její souvislost s marketingem 

Je nutno brát však v úvahu, že tyto typologie nejsou plně směrodatné - byly vybudovány 

na základě nedostatečných údajů z této sféry a různí autoři k nim přistupují odlišně. 

V oblasti segmentace trhu je typologie turistů vhodným pomocníkem při úvahách 

o zákaznících, konkrétně v následujících oblastech: 

• návrhy nových typů produktů oslovující určité skupiny turistů, 

• upozornění na nové typy turistů, kteří by mohly a byly za určitých podmínek 

(spojených např. s exkluzivitou a nadstandardními službami) ochotni platit za 

tyto služby vyšší cenu, 

• nastínění toho, které distribuční kanály by mohly být pro určitou skupinu turistů 

nejefektivnější. [9] 
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Jak již bylo zmíněno, typologie turistů může být v marketingu služeb cestovního ruchu 

významným pomocm'kem. Pro ph'klad uvádún jedno z mnoha typologických rozdělení 

turistů a následně dělení podle typů zážitků, které turisté vyhledávají. 

Typologie turistů podle COHENA (2003): 

• Organizovaný masový turista je turista, který si kupuje dovolenou jako balíček 

služeb, volí populární destinaci a ubytováníé v hotelu. 

• Individuální masový turista je člověk, který si kupuje volnější balíček 

umožňující větší svobodu pohybu. 

• Turista - průzkumník (objevitel) si plánuje své cesty sám, záměrně se vyhýbá 

kontaktům s ostatními turisty a snaží se seznamovat s místními obyvateli. 

• Turista - tulák se snaží splynout s místní komunitou a snaží se distancovat od 

jakékoliv formy cestovm'ho ruchu. [9] 

První typ patří mezi tzv. institucionalizované cestovatele, kteří představují cílový trh pro 

cestovní kanceláře a může být v souvislosti s nabídkou kompletních balíčků služeb 

vhodným zákazm'kem i pro služby ve sféře volnočasových aktivit. Ostatní skupiny 

nejsou pro cestovní kanceláře relevantní, ovšem z hlediska poskytování volnočasových 

aktivit se zde skrývá určitý potenciál. 

Dále vytvořil COHEN následující dělení turistů podle typu zážitků, které hledají. 

• Rekreační turista; jde mu spíše o fyzickou rekreaci než o náplň kulturní či 

společenskou; 

• Diverziální turista (hledající rozmanitost) se snaží zapomenout na starosti 

každodenního života; 

• Zážitkový turista vyhledává autentické zážitky; 

• Experimentální turista hledající užší kontakty s místní kulturou; 

• Existenciální turista se úmyslně noří do cizích kultur a životních stylů. [9] 

Různým skupinám těchto turistů je pak nutno podávat odlišné informace o nabízeném 

produktu, je nutno zaměřit se na zájmy konkrétních skupin turistů a v tom duchu zahájit 

i propagaci produktů. 
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3.4. Oblast podnikání 

Podnikání 

Podnikáním se podle obchodního zákoníku rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. Podnikatelem podle § 2 tohoto zákoníku je: 

• osoba zapsaná v obchodním rejstřfku, 

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostenský list, 

konsesní listina), 

• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů (advokáti, lékaři), 

• fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence 

podle zvláštního předpisu (samostatně hospodařící rolnfk). [27] 

Mfstem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání 

v obchodním rejstřfku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen 

zapisovat do obchodního rejstřfku své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační 

složky podniku se podle § 2 rozumí adresa jejího umístění. 

Podnikatel 

Podnikatelem může být fyzická osoba (v zákoně o daních z příjmů (Zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) nazývaný osobou samostatně výdělečně činnou -

OSVČ) nebo právnická osoba (společnost nebo družstvo). O všech podnikatelích je 

vedena evidence ve formě tzv. rejsth'ků, do nichž musí být všichni podnikatelé při 

zahájení své činnosti zaneseni. 

Živnost 

Živnost Je dle Obchodního zákoníku soustavná činnost, která je samostatně 

provozovaná podnikatelem jeho vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem 

dosažení ekonomického zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 

Živnost je organizační, ekonomickou a právní jednotkou vlastněná jedním podnikatelem 

nebo několika společm'ky. Ve srovnání s podnikem nebo firmou je živnost 
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charakterizována nízkým počtem zaměstnanců a omezenou kapitálovou silou. Existuje 

několik podmínek, které musí být pro provozování živnosti splněny. Z podmínek 

všeobecných pro provozování živnosti fyzickými osobami se podle obchodního 

zákom'kujedná o: 

• dosažení 18 let věku, 

• způsobilost k právním úkonům, 

• bezúhonnost, 

• doklad o tom, re dotyčná fyzická osoba nemá vůči státu daňové nedoplatky. [27] 

Další podmínky týkající se provozování živnosti dle obchodního zákom'ku jsou: 

odborná nebo jiná způsobilost ( v případě, že je živnostenský zákon či jiné zákony 

vyžadují). V příloze 6 je znázorněno dělení živností obecně, dělení živností podle 

předmětu podnikání zobrazuje obrázek č. 6. 

Obrázek č. 6: Druhy živnosti podle předmětu podnikání 

koupě zboží za 
účelem jeho 
dalšího prodeje 
(maloobchod, 
velkoobchod), 
provozování 
čemacích stanic 

ŽIVNOSTI 

výroba zboží, 
montáž, seřízení 
a údržba 
výrobků, 

pronájem 
výrobky 

Zdroj: Ma/ach A. (2005), str. 448 

POSKYTURCÍSLUŽBY 

oprava a údržba věcí, 
přeprava a provozování 
cestovních kanceláří, 
ubytování, hostinská činnost 

U ohlašovacích živností řemeslných je třeba prokázat odbornou způsobilost výučním 

listem, maturitním vysvědčením apod. (kovářství, zámečnictví apod.). U ohlašovacích 

živností vázaných se prokazuje způsobilost jinými dokumenty než u předchozího typu 

živnosti (montáž či revize elektrických měřidel). Volné ohlašovací živnosti pak 
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stanovenu podmínku odborné způsobilosti nemajf (výroba oděvů a oděvních doplňků). 

[16] 

Koncesované živnosti je možné provozovat až po získání státru'ho povoleni- koncese 

(poskytováni telekomunikačních služeb). 

Podnikatel je dále povinen z důvodů doručování písemnosti místo podnikání viditelně 

označit obchodním jménem a identifikačním číslem. V místě provozování živnosti musí 

být kontrolnímu orgánu k dispozici doklady, které dokazují způsob nabytí prodávaných 

výrobků nebo materiálu poskytovaného při provozováni služeb. Dále je povinností 

podnikatele mít v provozovně pro účely případné kontroly průkaz živnostenského 

oprávnění nebo osvědčení. Podnikatel v neposlednf řadě odpovídá za to, aby jeho 

zaměstnanci splňovali způsobilost k výkonu povoláni, za jejich znalost bezpečnostních 

předpisů a předpisů, které upravují veřejné zdraví. [27] 

Podnikání a trh 

Před uvedením výrobku na trh je třeba s pomocí průzkumu trhu zmapovat situaci na 

trhu, stanovit vhodné načasování, kdy přijít s výrobkem na trh apod. Samotný vývoj 

výrobku jako takového v sobě skrývá též mnohá úskalí. Všeobecně ovšem platí 

následný model fází vývoje výrobku podle NĚMCE (1998), přičemž ne všechny fáze 

jsou vždy nutné. 

a) Vznik nápadu a ideí uskutečnění, 

b) Zavržení nereálných idei, 

c) Ověření koncepce výrobku u předpokládaných odběratelů, 

d) Propočet výnosnosti podnikatelského záměru a návratnosti investovaných 

prostředků, 

e) Vývoj prototypu a jeho vyzkoušení, 

f) Zařízení výroby a výroba "nulté" série, 

g) Zkušební prodej (protože je drahý - často se vynechává, ne však u hromadné 

výroby), 

h) Běžná výroba a uvedení na trh. [17] 

29 



V průběhu těchto fází je též nutné určit cenu výrobku, která musí být taková, aby se 

nám vrátily vynaložené investice, ale zároveň musí být natolik nízká, aby se prosadila 

v konkurenci ostatních výrobků. 

Formy podnikání 

Dle formem podnikání zákon rozlišuje fyzické a právnické osoby. Tuto skutečnost 

znázorňuje ve schématu příloha 7. 

Obchodní společnosti 

U obchodních společností se jedná o častou formu podnikání, jejímž charakteristickým 

znakem je to, že jde o sdružení osob (právnických či fyzických), jež je založeno na 

smluvním základě. Společenskou smlouvou je zakládajícími členy (společníky) založen 

nový právní subjekt. Tento subjekt pak nabývá práva a povinnosti zápisem do 

obchodního rejstříku a je nezávislý na svých společnících. 

Základní dělení obchodních společností je na osobní a kapitálové. 

Osobní společnosti 

Osobní společnosti jsou typické osobní formou účasti společníků na fungování 

společnosti. Společníci mají právo se podílet na obchodním vedení společnosti a mohou 

jednat jejím jménem. Základní vklad do této formy společnosti není povinný, ale je 

možný. Ručení za závazky je společné a nerozdílné, ručí všichni společníci celým svým 

majetkem. Do této skupiny se řadí veřejná obchodní společnost (v. o. s.) a komanditní 

společnost (k. s.). [23] 

Při založení této formy společnosti nehrají roli kapitálové investice, nevýhodou je 

naopak neomezené ručení společníků. K jejímu založení jsou třeba minimálně dvě 

sdružené fyzické nebo právnické osoby 

V kapitálové společnosti existují dva druhy společníků. Jedná se o komplementáře 

a komandisté. Specifikum komandistů je poskytování povinného vkladu do základního 

kapitálu společnosti, jejich ručení za závazky společnosti je omezené, výše vkladu 

komandisty musí být minimálně 5 000 Kč. Řízení a provozní záležitosti společnosti 
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spadají přímo do kompetence komplementářů. O důležitých otázkách týkajících se 

fungování společnosti apod. rozhodují společníci společně. [13] 

Kapitálové společnosti 

Kapitálové společnosti jsou naopak typické majetkovou účastí společníků na podnikání 

kapitálové společnosti, není zde povinnost k osobní účasti na společnosti. Povinností je 

majetkový vklad, kterým je tvořen základní kapitál. Společníci v tomto případě neručí 

za závazky společnosti, pokud ano, tak pouze v omezeném rozsahu. Kromě statutárních 

orgánu jsou v kapitálových společnostech vytvářeny i orgány další (valná hromada, 

dozorčí rada). Do skupiny kapitálových společností jsou řazeny společnost s ručením 

omezeným a společnost akciová. 

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) je nejčastěji využívána v drobném a středním 

podnikání. Tato forma je jakýmsi kompromisem mezi osobními a kapitálovými 

společnostmi. S. r. o. je právnickou osobou (stejně jako všechny obchodní společnosti). 

Mezi její hlavní znaky patří její povinně vytvořený základní kapitál z vkladů 

společníků, jehož nejnižší možná hranice je 200 000 Kč (maximální hodnota není 

udávána), minimální výše vkladu jednoho společníka musí přitom být minimálně 20 

000 Kč. Maximální počet společníků této formy podnikání je 50 společníků, kteří ručí 

za závazky společnosti v omezené výši. V této výši za ně ručí tak dlouho, pokud není 

v obchodním rejstií.'k.u zaznamenán zápis o uhrazení všech vkladů. Důležitou roli hraje 

v případě této společnosti společenská smlouva, která je jedním ze stěžejních bodů 

založení společnosti a upravuje vnitřní vztahy mezi jednotlivými společníky, dále mezi 

společníky o společnosti navzájem. Změna obsahu této smlouvy je možná po souhlasu 

všech společm'k.ů nebo může o její změně rozhodnout valná hromada. Existují nutné 

náležitosti společenské smlouvy (firma a sídlo společnosti, určení společníků, 

identifikační údaje společníků, předmět podnikání, výše základního kapitálu, 

identifikace jednatelů a další), proto je vhodnější spolupráce na formě smlouvy 

s právníkem. Dalším bodem je zápis do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do 

rejstříku podávají jednatelé a tento návrh musí být podložen společenskou smlouvou či 

zakladatelskou listinou, dokladem o splněni povinnosti (prohlášení správce vkladu) 

a posudkem znalce o ocenění nepeněžitých vkladů. Obrázek č. 7 na str. 31 přehledně 

ilustruje jednotlivé kroky při založení společnosti s ručením omezeným, které byly 

popsány výše. [16] 
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Obrázek č. 7: Schéma postupových kroků při vzniku s. r. o. 

Uzavření společenské smlouvy, popř. vydání zakladatelské listiny 

Získání průkazu podnikatelského oprávnění 

Splacení příslušné části základního kapitálu 

Zápis společnosti do obchodru'ho rejstříku 

Zdroj: Ma/ach (2005), str. 452 

Akciová společnost je vhodnější právní formou při provozování velkých podniků, které 

vyžadují vysoké investice. Kapitál tohoto typu společnosti je rozvržen na akcie s určitou 

jmenovitou hodnotou. Povinností akciové společnosti je tvorba základního kapitálu, 

podíly společníku jsou rozděleny na dílčí obchodovatelné části- akcie. Odpovědnost 

společnosti za závazky je celomajetková, akcionáři za závazky společnosti neručí. 

Jednou z výhod tohoto typu společnosti je možnost dalšího zvyšování základního 

kapitálu upisováním akcií či možnost investic do akcií rostoucích a prosperujících 

společností. Existuji však i negativa této podnikatelské formy v podobě autonomizace 

profesionalizovaného managementu, u kterého hrozí ve větší míře sledování vlastních 

zájmů než zájmů společnosti a akcionářů. Orgány akciové společnosti jsou následující: 

valná hromada, dozorčí rada a představenstvo. [23] 

Obchodní zákoník 

Obchodní zákoník je zvláštní úpravou se zaměřením na oblast podnikání a obchodu, 

která upravuje postavení podnikatelů a obchodní závazkové vztahy. Vztahuje se i na 

některé další vztahy související s podnikáním (obchodní rejstřík, nekalá soutěž), dále 

definuje některé základní pojmy z oblasti podnikání. Jedním z těchto pojmů je obchodní 

rejstřík. 

"Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje 

týkající se podnikatelu nebo organizačních složek j ejich podniků, o nichž to stanoví 
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obchodní zákoník:'. [16] Do obchodního rejstříku jsou podle obchodm'ho zákoníku 

zapisovány obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví 

zákon. Dále pak fyzické osoby, jejichž výše výnosů nebo přfjmů snížených o daň 

z přidané hodnoty dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní 

období částku 120 000 000 Kč, provozují- li živnost průmyslovým způsobem nebo tak 

stanoví zvláštní předpisy. [27] 

3.5. Kvalita, certifikace a akreditace ve vzdělávání dospělých 

Toto téma je neustále diskutováno a otázka kvality vzdělávacích služeb patří mezi 

základní téma spojené s podnikáním. Kvalita vzdělávacích programů je závislá na 

systému tvorby těchto programů, dále na procesu standardizace a certifikace produktů. 

Standardizace určuje parametry kurzů tak , aby byly srovnatelné a nabízely stejné 

odpovídající vzdělání. Na základě absolvování jednotlivých akcí je udělován tzv. 

certifikát. Jedná se o formu potvrzení či průkazu o úspěšném absolvování vzdělávací 

akce. Certifikace pak opravňuje podle platných právních norem k výkonu určitých 

činností, ke kterým je certifikát vydáván. Toto potvrzení dokládá znalost a způsobilost 

majitele certifikátu pro výkon určitých vybraných funkcí. [16] 

S problematikou certifikací úzce souvisí akreditace ve formě úředního povolení 

k provozování nějaké činnosti. Ve sféře vzdělávaní dospělých znamená udělená 

akreditace určité instituci vyslovení její kompetenčnosti akreditačním orgánem 

a následně to, že je tato instituce oprávněná realizovat ty programy, které byly 

certifikačním orgánem schváleny. Jejich provozování je omezeno předem stanovenými 

personálními, technickými, finančními, časovými a prostorovými podmínkami. Může se 

jednat o různé certifikáty místní či mezinárodní úrovně (např. certifikované jazykové 

zkoušky, kurzy lektorů, rozmanité instruktorské služby a jiné). Udělení akreditace 

a certifikace zaměstnanců (lektorů) společnosti poskytující vzdělávací programy tak 

vypovídá o určité kvalitě certifikované služby. O věrohodnosti akreditované společnosti 

mohou mnohé napovědět také její reference, propracovaná vzdělávací nabídka, webové 

stránky, zkušenosti z mezinárodních projektů apod. Platnost akreditací je obvykle 

časově omezena (obvykle zhruba dva roky), osoby s udělenou akreditací musí své 

akreditace pravidelně obnovovat -je tak zajištěna určitá kvalita certifikovaných, protože 
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prodloužení této certifikace obvykle obnáší absolvování nějakého prodlužujícího 

(prolongačního) kurzu. 

V případě akreditací se můžeme setkat s akreditací vysokoškolských vzdělávacích 

programů (bakalářské, magisterské, doktorské). Tyto jsou akreditovány Akreditační 

komisí ČR a akreditace má většinou platnost 3 - 5 let. [3 7] 

Druhou skupinu tvoří akreditace, které jsou udělovány orgány státní správy pro potřeby 

dalšího vzdělávání pracovníků jednotlivých resortů. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy je tak zodpovědné za udělování oprávnění v oblasti dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, ministerstvo vnitra pak v oblasti uděluje akreditaci pro 

vzdělávání v oblasti veřejné správy apod. Jednotlivé instituce mají své požadavky, které 

je nutno splnit při žádosti o akreditaci nového vzdělávacího programu. [16] 
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4. Metodologická část 

4.1. SWOT analýza 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). SWOT 

analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. 

SWOT analýza je celkovou analýzou vnitřních a vnějších činitelů kombinující S - W 

a O - T analýzu. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých 

faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo 

slabé vnitřní stránky organizace a faktory vyjadřující příležitost a nebezpečí (hrozby) 

jako vlastnosti vnějšího prostředí). Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů 

silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a hrozbám na straně druhé 

lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. [26] 

SWOT analýza byla poprvé zveřejněna Albertem Humphreym ze Stanfordovy 

univerzity v šedesátých letech. 

Pro zjišťování jednotlivých např. silných stránek bývá využíván brainstorming 

s managementem firmy a se specialisty na oblasti, kterých se SWOT analýza týká. Po 

brainstormingu jsou všechna data roztříděna podle relevantnosti k záměru použití 

SWOT. Následně nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých položek za účasti 

zůčastněných. Po shodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek celým 

týmem jsou jednotlivé položky seřazeny podle důležitosti. Dále musí proběhnout jasné 

rozhodnutí o tom, jak s výsledky analýzy naložit a co bude realizováno. 

MAJ ARO (1996) uvádí: "V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie 

mezi silnými a slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod Tyto pak 

v zápětí mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy." [ 15] 

Použiti SWOT analýzy pro stanovení strategie 

Využití metody je možné např. při tvorbě podnikatelského záměru, projektu, strategie 

(optimalizace strategie) nebo při restrukturalizaci projektů. Díky této analýze je zároveň 
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možné vyhodnotit jak funguje firma, objevit problémy nebo nové možnosti růstu. 

SWOT analýza je součástí strategického plánování, je také hojně používána v mnoha 

oblastech marketingu, managementu, procesním a projektovém řízení apod. 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

Nabízí se tak možnost volby z následujících možností: 

• MAX-MAX strategie (SO strategie) -maximalizací silných stránek

maximalizovat příležitosti 

• MIN-MAX strategie (WO strategie) - minimalizací slabých stránek 

maximalizovat příležitosti 

• MAX-MIN strategie (ST strategie) - maximalizací silných stránek 

minimalizovat hrozby 

• MIN-MIN strategie (WT strategie) - minimalizací slabých stránek

minimalizovat hrozby [26] 

Analýza SWOT je podle KOTLERA, ARMSTRONGA (2004) pro tvůrce strategických 

plánů užitečná v několika směrech : 

• Poskytuje logický rámec pro zhodnocení současné a budoucí pozice organizace. 

• Z tohoto hodnocení je možné usoudit na strategické alternativy, které by mohly 

být v dané situaci ty nejvhodnější. 

• Může být prováděna periodicky, aby informovala o tom, které interní nebo 

externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým 

činnostem. 

• Vede ke zlepšené výkonnosti organizace. [12] 

Analýza příležitostí a rizik (O - T) 

O - T analýza umožňuje rozšíření atraktivních příležitostí, které mohou firmě či 

projektu přinést výhody. Současně též nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými se 

bude firma nebo projekt potýkat. 
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Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti 

úspěchu. Naopak rizika z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti nastání rizikové 

události. [8] 

Analýza silných a slabých stránek (S ~ W) 

Při hodnocení silných a slabých stránek je nutné každý faktor odstupňovat podle 

důležitosti a podle intenzity jeho vlivu - výkonu (vysoký, střední, nízký). Na základě 

této analýzy je zřejmé, že silné stránky se nemusí vždy změnit ve výhodu. Důvodem 

může být například nízká důležitost. Obdobně i soustředění na překonání slabých 

stránek nemusí přinést očekávaný efekt, jestliže náklady na jejich změnu převýší 

celkový užitek. [26] 

4.2. Analýza konkurence 

Při přípravě efektivních marketingových koncepcí hraje velkou roli sledování zákazníků 

i konkurence. Sledování zákazm'ků je důležité u pomalu rostoucích a stagnujících trhů, 

neboť zde je možné získat zákazníky jedině vítězstvím nad konkurencí. 

Konkurenty jsou firmy, které se snaží uspokojit stejné potřeby stejného segmentu 

zákazníků a jejichž nabídka je podobná či stejná. Firma musí též sledovat tzv. latentní 

konkurenty, kteří mohou přijít sjiným či novým způsobem uspokojování stejných 

potřeb zákazníků a musí se snažit identifikovat své konkurenty použitím analýzy 

odvětví a analýzy trhu. [ll] 

Společnost musí shromažďovat informace o strategiích, cílech, slabinách, přednostech 

a možných způsobech reakce konkurentů, je zde tedy nutné komplexní a trvalé 

sledování konkurence a mapováni jejích aktivit. Firma potřebuje znát strategie všech 

svých konkurentů pro identifikaci nejbližší konkurence a přijetí takových opatření, 

kterými by mohla konkurenci úspěšně čelit. Informace o konkurentech je nutné 

schraňovat neustále, jenom kontinuální sledování má význam. Nezanedbatelnou 

hrozbou jsou však již zmiňovaní latentní konkurenti, kteří společně se změnami potřeb 

zákazníků představují velkou hrozbu pro firmu. [12] 
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4.3. Analýza spotřebitele 

Výzkum chování zákazníků a jejich rozhodování při nákupu zboží nebo služeb hraje 

v současném marketingu nepřehlédnutelnou roli. Spotřebitelský trh je rozložen na větší 

počet částí neboli segmentů. Vznik segmentů je způsoben odlišnostmi mezi 

jednotlivými spotřebiteli. Zákazníci se liší věkem, pohlavím, rodinnými poměry, úrovní 

vzdělání, výší příjmů, zaměstnáním, etnickým nebo geografickým zázemím, zálibami 

atd. Dokonalá znalost typického spotřebitele umožňuje sestavení programů marketingu 

"šitých na míru" a významně napomáhá přizpůsobit výrobek nebo službu 

individuálním požadavkům a potřebám daného segmentu trhu, napovídá o vhodné 

cenové a distribuční politice a je užitečným podkladem účinné propagační kampaně. 

Chování spotřebitele je ovlivňováno faktory kulturními, společenskými, osobními 

(životní cyklus, zaměstnání, životní styl) a psychologickými (motivace, vnímání, učení, 

postoje). Pochopení každého ze zmíněných činitelů umožňuje zdokonalit přístup 

k zákazníkovi a zvyšuje účinnost programů marketingu. [ll] 

Velkou důležitost je nutné přikládat rovněž porozumění mechanismu koupě. Každý 

spotřebitel nakupuje velké množství výrobků a služeb, jednotlivé nákupní situace se 

však diametrálně odlišují. Každý z typů nákupního chování (komplexní chování, 

chování snižující nesoulad, chování spotřebitele hledajícího rozmanitost, stereotypní 

chování) je vhodné podpořit určitými taktickými opatřeními marketingu. Při nákupu 

složitého a nákladného produktu obvykle prochází spotřebitel dlouhým rozhodovacím 

procesem. V každé z fází tohoto procesu je vhodné použití odlišných nástrojů 

marketingu. [8] 

4.4. Marketingový výzkum, průzkum trhu 

Výzkum je pro marketing klíčovou disciplínou, která pomáhá podniku vstupujícímu na 

trh či na něm již fungujícímu zmapovat situaci na tomto trhu co se zákazníků týká. 

Pomocí výzkumu je možné zjistit kdo byli, jsou a v budoucnu mohou být naši zákazníci 

(pohlaví, věk, dosažené vzdělání, rodinný stav, místo bydliště atd.), jaké jsou jejich 

životní podmínky (např. vlastnictví movitého či nemovitého majetku). Dále je možné 

tímto průzkumem zjistit charakter jejich životního stylu (volnočasové aktivity, sport, 

rekreace, kultura, vzdělávám'), jejich hodnotové orientace (životní postoje apod.). 
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Nejpodstatnější je možnost zjištění toho, jak se chovají a rozhodují v rozmanitých 

životních situacích a zejména co je vede k nákupu určitých produktů či služeb, o co 

mají či nemají zájem. S výše zmiňovaným souvisí i to, jaké sledují sdělovací prostředky 

i jak jsou ovlivňováni různými druhy marketingové komunikace. [4] 

Zatímco průzkum trhu je spojen ve většině případů s jednorázovou akcí, která má za 

úkol zjišťovat momentální situací na trhu, marketingový výzkum má dlouhodobější 

charakter, kombinuje různé výzkumné postupy, na základě zjištěných poznatků 

porovnává a vyhodnocuje získané údaje a na jejich základě dochází k hlubším 

poznatkům (např. model chování zákazníků apod.). [19] 

Marketingový výzkum lze členit na primární a sekundární. Při primárním výzkumu se 

jedná o vlastní průzkum, sběr informací v terénu. 

Sekundární výzkum pracuje s již dostupnými údaji, které již někdo shromáždil 

a zpracoval za účelem primárního průzkumu k jiným účelům. 

Primární marketingový výzkum je možné dělit na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní průzkum se snaží postihnout dostatečně široké spektrum respondentů, 

jedná se až o tisíce. Mezi tyto techniky se řadí osobní rozhovory, pozorování, 

experiment i písemné dotazování, obsahová analýza textů a dalších symbolických 

vyjádření. Tato forma výzkumu je finančně a především časově náročnější, přináší 

ovšem většinou dostatečně reprezentativní výsledky. 

Kvalitativní výzkumy se zaměřují na motivy chování lidí, snaží se vysvětlit příčiny. 

Kvalitativní výzkum se opírá o individuální hloubkové rozhovory a rozhovory 

skupinové. Tato forma výzkumu je rychlejší, ovšem většinou se jedná o nedostatečný 

a ne zcela reprezentativní vzorek populace a z toho důvodu je tato metoda vhodná např. 

pro první seznámení se s problematikou. 

Individuální rozhovory se pokouší o přiblížení příčiny určitých názorů a typů chování. 

Podstatnou roli v tomto případě hraje tazatel, který se snaží podnítit respondenta 

k výpovědím, jejichž obsah pečlivě zaznamenává a následně celý rozhovor zpracovává 

a vyhodnocuje. Při této technice je časté používání tzv. projektivních technik, jež mají 

vzbudit asociace a představivost respondenta. Často se jedná o slovní asociace, 

interpretace obrázků atd. [ 4] 
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Při skupinových rozhovorech se jedná o diskusi skupiny lidí, která je řízena 

moderátorem. Provádí se ve skupině, která je vybraná s ohledem na cíl průzkumu. 

Efektivní marketingový průzkum musí dle FORETA a STÁRKOVÉ (2003) obsahovat 

následujících pět kroků: 

1) Defmování problému a cílů výzkumu 

2) Sestavení plánu výzkumu 

3) Shromáždění informací 

4) Analýza informací 

5) Prezentace výsledků [4] 

Jednou ze stěžejních částí průzkumu je jeho první část, defmování problému 

a výzkumného cíle. Tato část vymezuje oblast, na kterou se zaměříme v dalších částech 

výzkumu. Přesná formulace cílů tak umožní stanovení takových postupů, které by 

zajistily dosažení potřebných informací k řešení problému. 

Plán marketingového výzkumu hraje v celém procesu neméně významnou roli, 

specifikuje nutné informace, postup při jejich shromažďování, jak s nimi dále naložit 

a umožňuje průběžnou kontrolu výzkumu. Plán by se měl podle PŘIBOVÉ (1996) 

sestávat z následujících komponentů: 

• Formulace problému, hypotéza řešení, určení výzkumného cíle 

• Představy o očekávaném přínosu výzkumu 

• Návrh vhodného výběrového souboru, odůvodnění jeho skladby a velikosti, 

návrh pro místo a čas realizace akce 

• Určení techniky sběru dat 

• Volba způsobu kontaktování respondentů 

• Předběžný výzkum na menším vzorku 

• Výzkum 

• Statistické zpracování získaných dat 

• Interpretace a prezentace shromážděných údajů 

• Časový harmonogram částí výzkumu, uvedení pracovníka zodpovídajícího za 

výzkum 

• Rozpočet nákladů na výzkum [19] 
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Co se techniky marketingového průzkumu týká, jedná se při sběru primárních dat 

o následující základní techniky: dotazování, pozorování a experiment. 

Vzhledem k tomu, že dotazování je součástí této práce, uvádím podrobnější informace 

týkající se této výzkumné techniky. 

4.4.1. Dotazování 

Dotazování je jedním z nejrozšířenějších způsobů prováděni marketingového výzkumu. 

K jeho uskutečnění je třeba nástrojů v podobě dotazníků a vhodně zvolený kontakt 

s nositelem informací (dotazovaný, respondent). Kontakt je možný přímý (písemné 

dotazováni) nebo zprostředkovaný tazatelem (ústní dotazování, i telefonické). 

Písemný kontakt 

Písemný kontakt se realizuje pomocí dotazníků nebo ankety. Hlavní roli zde hraje 

dotazník. Při jeho tvorbě je třeba dbát na jeho správné složeni, špatné složeni otázek 

může znehodnotit následně celý výzkum. Dotazník by měl být konstruován tak, aby se 

odpovědi dotýkaly přesně té oblasti, která nás zajímá a současně by se jeho vyplňováni 

mělo zdát respondentům snadné a příjemné, měli by mít pocit, že jsou jejich odpovědí 

opravdu žádoucí. Nutné jsou stručné a pravdivé odpovědi. Komplexně hraje roli 

celkový dojem dotazníku, formulace otázek, typologie otázek i manipulace 

s dotazníkem. [ 4] 

U dotazm'ku hraje podstatnou roli jeho celkový vzhled, grafická úprava. Již to dokáže 

upoutat respondenta a vypovědět alespoň cosi o věrohodnosti. Jedná se o formát, úpravu 

první strany, kvalitu i barvu papíru a další. Je nutné "respondenta" navnadit k vyplnění 

dotazníku. Velký formát evokuje podrobný dotazník vyžadující delší dobu na jeho 

vyplněni, proto se jako nejvhodnější jeví pravděpodobně formát A4. Na první straně 

hraje podstatnou roli i úvodní text, který by měl vzbudit zájem o vyplněni a ujistit 

respondenta na smysl poskytovaných informací. Vhodné je spojení s odborným zaštítěni 

uznávanou institucí, jelikož v očích respondenta upevní věrohodnost dotazm'ku. 

Optimální počet otázek je uváděn v rozmezí 40 až 50 s dobou vyplňování okolo 20 

minut. Je nutné se v dotazníku vyvarovat nepodstatných dotazů. Na úvod se doporučují 

otázky zajímavé, které zaujmou, ve středu se pak doporučují pro nás stěžejní otázky, na 

závěr pak ty méně závažné dotazy. Doporučuje se zodpovídání dotazů kroužkováním či 
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kfížkováním zvolených možností, v případě elektronické formy pak označení 

vyhovující odpovědi. [19] 

Podle FORETA a STÁRKOVÉ (2003) jsou obecné zásady pro sestavování dotazníku 

následující: 

• Zásada úspornosti dotazníku, snadnosti orientace a vyplnění dotaznťku, 

• Zásada promyšlenosti koncepce dotazníku 

• Zásada vzbuzení zájmu a přťjemného působení dotazníku [4] 

Co se týká formulace otázek, je na prvním místě jednoznačnost a srozumitelnost 

kladených dotazů. Snahou je formulovat dotazy, které by pro byly pro náš účel co 

nejhodnotnější. Problémy mohou způsobit otázky typu "proč", protože dotazovaný 

většinou plně a komplikovaně nebude uvažovat nad tím, co ho k něčemu vedlo. 

Nedoporučuje se použťvání sugestivních otázek. [19] 

Uváděny jsou dva typy otázek: otevřené a uzavřené či jejich kombinace (polootevřené 

otázky). 

U otázek otevřených se očekává samostatná odpověď respondenta bez daných 

možností, má možnost se vyjádřit zcela podle svého. Dotazovanému je ponechána 

volnost v odpovědi, čímž se můžeme dozvědět i informaci, kterou jsme mezi 

odpověďmi neočekávali. Z uvedených důvodů mohou tyto otázky průzkum obohatit. 

Uzavřené otázky nabťzejí možné varianty odpovědi, ze kterých je dle situace možná 

volba jedné či více možností. Výhodou je rychlé zodpovídání bez hlubšího přemýšlení. 

Nevýhoda v podobě neuvedení varianty, kterou by respondent rád zvolil, je často 

eliminována použitím varianty nabízející se vyjádřit podle svého (,,jiné důvody, jiné

jaké, nevím, nejsem si jist" apod). Jedná se pak o rozšíření otázky na polootevřenou 

(polouzavřenou). 

Vhodným nástrojem pro měření názorů a postojů je škálování. Po respondentovi je 

požadováno hodnocení podle uvedené škály (stupnice), na které se zobrazuje celá řada 

možností, je možné zde zaznamenat i drobné niance. Škálu je možno použít slovní, 

číselnou či grafickou, přičemž je nutné vysvětlení daných možností. Výhodou je 

následné lehčí hodnocení získaných informací. 
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Zřejmě všechny úspěšně zvládnuté předchozí kroky mohou být znehodnoceny 

nevhodnou manipulací s dotazníkem. Nejběžnější bývala forma rozesílání dotazm'k:ů 

poštou. Domnívám se, že tato forma ustupuje do pozadí a do popředí se naopak dostává 

elektronická pošta. Možný je již zmiňovaný osobní kontakt, ale zde se jedná o další 

investice v podobě finanční odměny pro osobu zprosředkovávající tuto službu. Problém 

však není v doručení, ale vrácení vyplněných dotazníků. Vhodný je proto kompromis ve 

formě "doručovatele", který si vyplněný dotazník vyzvedne sám zpět. [19] 

Osobní rozhovor 

Při této formě dotazování se může jednat o Interview nebo skupinový rozhovor. 

Interview, ačkoliv může být pro respondenta schůdnou cestou, je pro zadavatele 

průzkumu zdlouhavou, na koordinaci a personál náročnou a tedy i nákladnou metodou. 

Výhodou je to, že pokud respondent otázce nerozumí, může mu tazatel dotaz podrobněji 

vysvětlit, může též uklidnit tazatele. Pro respondenty, kteří preferují ústní vyjadřování, 

je toto vhodná varianta. Je možné dále spojení interview s pozorováním. 

Skupinový rozhovor je realizován pro skupinu 6- 1 O osob a je veden moderátorem 

koordinujícím celou akci. Tazatel musí být dopodrobna seznámen s problémem a musí 

být nestranný. Diskuse se zaznamenává buď ve formě písemné, zvukové či obrazové 

a následně je podrobně studována. Tato forma je vhodná ve fázi "předvýzkumu" pro 

kontrolu účinnosti formulovaných dotazů. [19] 

Telefonické dotazováni 

Telefonické dotazování Je nejrychlejší formou dotazování, kdy respondent je 

"anonymní" a možná proto může poskytnout pravdivější a tudíž věrohodnější 

informace. Tato forma však musí být velmi stručná, ne každý má čas věnovat 20 minut 

svého času. [ 4] 
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5. Analytická část 

5.1. Historie lyžařských škol 

Dějiny výuky lyžování jsou spjaty již s prvopočátky tohoto sportu, ovšem o jakési 

systematické výuce na základě sepsaných údajů lze hovořit až od konce 19. století. 

V roce 1891 vydal F. Nansen publikaci s názvem Na lyžích napříč Grónskem, která 

zaujala celou Evropu. Lyžařskou evropskou velmocí v 90. letech 19.století byli Norové 

a jejich 3 metry a více dlouhé lyže se probíjeli do evropských měst a lyžařských 

středisek a podnikaly se na nich horské túry a krkolomné sjezdy. V té době neexistoval 

žádný vhodný návod pro jízdu na alpských svazích. Jediná příručka týkající se lyžování 

- Haandbog a Skilobning (Kristiania 1893)- se týkala pouze pokynů pro stání a chůzi na 

rovině. [14] 

V roce 1896 vyšla kniha s názvem Lilienfeldská lyžařská technika. Jejím autorem byl 

Matthias Zdarsky a byl prvním, kdo zvolil vědecký přístup k technice jízdy na lyžích 

a položil tak základní vývojový článek lyžařské techniky sjíždění svahů. Zdarsky 

prostudoval podrobně norské lyžařské metody ze zmiňovaných knih a pokusil se 

odstranit závažné nedostatky v lyžařské technice a především v lyžařské výzbroji. 

Během svého několikaletého výzkumu odstranil závažné nedostatky na vázání, ze 

kterého původně sklouzávala pata do stran a nahradil je vhodnějším (avšak těžším), 

které si nechal i patentovat. Toto vázání umožňovalo pohyb paty nahoru a zabraňovalo 

vysunutí chodidla a umožňovalo tak jízdu v obloucích o kratším poloměru. Tato 

praktická příručka popisovala všechny jeho dlouhým zkoumáním získané poznatky 

z oblasti lyžování. Byla to první sepsaná lyžařská metodika, která nesla původně ve 

svém názvu podtitul: Návod pro každého dokonale ovládat lyže v krátkém čase. Kniha 

měla 97 stran, byla sepsána velmi stručně a doplněna fotografiemi. Zdarsky zavedl pluh 

a oblouk v přívratu, kterým nahradil typicky norskou kristianii a telemark. Byl také 

průkopníkem kratších lyží (150-180 cm), bezpečnosti při sjíždění svahů a byl proti 

pádům, které byly do té doby typické pro konec sjezdů. Jeho kniha se stala bestsellerem, 

dočkala se několika vydání a byla "návodem" pro sjezdové lyžování až do roku 1925, 

kdy byla vydána naposled. [20] 
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Zdarského metodika lyžování vyvolala ovšem spory s norskou stranou, která jeho 

techniku neuznávala. Vše dospělo až k přímému střetu- jakémusi měření sil mezi 

jednotlivými způsoby lyžování. Po tomto "závodě" norská strana objektivně uznala, že 

na prudších svazích je tato nová metoda sjíždění bezpečnější a jistější. Severské země 

tedy postavily základy lyžování, ovšem především tzv. klasického, u kterého není třeba 

překonávat velká převýšení. Sjezdové lyžování v dnešní podobě je po právu nazýváno 

"alpským", protože právě v těchto strmých alpských svazích a terénních nerovnostech, 

kde bylo nutno lyže bezpečně ovládnout, se sjezdové lyžování zdokonalilo a nabralo na 

významu. [24] 

V dalších etapách vývoje tohoto sportu se objevovali různé techniky lyžování. Ještě 

před 1. Světovou válkou to byla tzv. Bilgeriho škola, spjatá se jménem Georga 

Bilgeriho, která vylepšila Zdarského styl a doplnila ho řadou nových variant oblouků. 

Dále zavedl tulení pásy. Technika jízdy Zdarského a Bilgeriho se spojila v Arlberskou 

školu spjatou se jménem Hannese Schneidera. Následovaly školy s rotační technikou, 

které spočívaly ve šroubovitém otáčení těla. Tato technika ovládla výuku na 

následujících 20 let (do 50. let). V roce 1956 byla popsána tzv. nerotační rakouská 

technika. Lyžování se nadále vyvíjelo a bylo spjato se slavnými závodnickými jmény, 

která vždy propagovala určitý styl jízdy (Jean Claude Killy, Ingemar Stenmark a další). 

Od konce 90. let se začala úspěšně prosazovat technika carvingového oblouku vedeného 

po hranách lyží, která eliminuje jakékoliv smýkání. Ruku v ruce s tímto vývojem se 

začaly zkracovat i lyže, které dnes dosahují podstatně kratší délky než závodník sám, 

mění je jejich šířka, krojení a s tím související rádius lyží. Lyžování se od svých 

prvopočátků změnilo téměř k nepoznání, otázkou zůstává, jakým směrem se bude ubírat 

v budoucnu. [ 14] 

5.2. Výuka lyžování ve světě 

Matthias Zdarsky po vydání své knihy vydal na cestu pedagogické činnosti a pokoušel 

se tak šířit jím získané poznatky dále. V roce 1909 se pod jeho vedením konal první 

oficiální lyžařský kurz v Garmisch- Partenkirchenu, kam přijel na pozvání 

Mnichovského alpského lyžařského klubu. Tohoto prvm'ho kurzu se zúčastnilo 174 osob 

a na základě pozitivních ohlasů účastm'ků následovaly kurzy v Hindelandu, 

Berchtesgadenu, Oberammergau, ve Švýcarsku, Karpatech i Vysokých Tatrách. Všichni 
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jeho žáci byli nadšeni a jeho výuková metoda byla údajně jedinečná a nepřekonatelná. 

V letech 1896 až 1916 tak vychoval bez jediného úrazu asi 20 tisíc lyžařů, které naučil 

bezpečně sjíždět dlouhé, prudké svahy. [14] 

Dr. Willy Rickmer- Rickmers, přítel Matthiase Zdarskeho, vydal v roce 1912 

Lilienfeldskou lyžařskou techniku v Londýně v anglickém překladu a podle ní následně 

vyškolil mnoho ve Švýcarsku žijících Britů. 

S vývojem lyžování a především s vývojem jeho závodní formy šla ruku v ruce i výuka 

tohoto sportu. Především závodníci, kteří perfektně zvládali lyžařskou techniku, byli 

nezřídka i lyžařskými instruktory. Jednalo se zejména o norské závodru'ky. Ti byli též 

u zrodu další lyžařské generace, která již nebyla pouhými samouky jako jejich 

předchůdci. Běh a sjezd na lyžích se již mnozí z nich naučili ve škole, někteří pak 

v lyžařských kursech pod vedením zkušených, především již zmiňovaných, norských 

instruktorů. 

5.3. Výuka lyžování na území České republiky 

Výuka lyžování je s Rakouskouherskem a později Československem spjatá od 

prvopočátků tohoto sportu v modernější formě. Josef Rossler - Ořovský stál u zrodu 

lyžování u nás a také ho sám vyučoval a šířil. I již zmiňovaný Matthias Zdarsky se 

věnoval výuce lyžování. Veškeré s lyžováním spjaté aktivity v této oblasti probíhaly 

pod záštitou Svazu lyžařů v Království českém. "Později pak až do roku 1925 byla 

lyžařská činnost omezena na členské kluby svazu, lyžařské odbory Sokola, lyžařské 

odbory Klubu československých Turistů a na poměrně malý počet neorganizovaných 

lyžařů. Po roce 1925 zakládá řada sportovních organizací vlastní lyžařské odbory nebo 

kroužky, např. Svaz junáků, Svaz čsl. Důstojníků, DTJ, Orel a další." [14] 

České země byly i u zrodu Mezinárodní lyžařské federace, která vznikla na podnět 

Josefa Rosslera- Ořovského a mezi deseti zeměmi zastoupenými na prvním 

mezinárodním lyžařském kongresu byli i zástupci z Čech. Po roce 1918 se angažoval 

Svaz lyžařů republiky Československé, který se stal státním svazem, plnoprávným 

členem Mezinárodní lyžařské komise. Svaz prošel poté mnohými změnami, které šly 

ruku v ruce především s politickým režimem a i jeho název se v průběhu let měnil, 

zanikal a svaz přecházel pod různé organizace. [20] 
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V letech 1976 - 1986 byly získány tisíce aktivních členů lyžařských svazů, stovky 

cvičitelů, trenérů, rozhodčích, zdravotníků, organizačních pracovníků, lyžování se 

masově rozšířilo. Svaz lyžařů ČSTV s členskou základnou zhruba 80 tisíc 

registrovaných členů se stal po kopané druhým sportovním svazem s největším počtem 

trenérů. V těchto letech se lyžařské svazy zaměřily na koordinaci činností vně ČSTV, 

zejména pro SSM a ROH, školami a dalšími organizacemi. Školy zahájily éru 

výcvikových zájezdů do hor, kterých se zúčastňovali více než 200 tisíc žáků ročně. Dále 

v této době nabývají na významu zimní pionýrské tábory pořádané o zimních 

prázdninách (50 tisíc dětí ročně), zimní výcvikové kurzy absolvuje minimálně jednou za 

studium i většina vysokoškoláků. Vliv měla již zmiňovaná rekreace ROH, která 

rozšířila lyžařský sport i mezi starší občany. Lyžařské svazy se na těchto akcích podílejí 

metodickou pomocí, tzn. Zajištěním odborného lyžařského výcviku. Dobře fungovala 

spolupráce mezi lyžařskými svazy a organizacemi jako SSM či ROH při školení nových 

kvalifikovaných cvičitelů. [14] 

Od poloviny 70. let 20. století je velké úsilí věnováno kvalitě a účinnosti výcvikových 

metod. V této době se velmi rozšířila výuka široké, neorganizované veřejnosti tzv. 

formou placených tělovýchovných služeb prostřednictvím veřejných lyžařských škol 

(VLŠ). V roce 1972 se tyto veřejné lyžařské školy začaly zřizovat ve větším měřítku ve 

spolupráci s českým svazem lyžařů a Ústředním ústavem tělesné kultury v Praze. První 

stálé školy byly zřízeny v několika krkonošských střediscích, poté se začaly tyto školy 

zakládat v tělovýchovných jednotách se silnými lyžařskými oddíly v horských 

a podhorských oblastech, následně pak i mimo hory ve větších a středně velkých 

městech jako Praha a Brno. V roce 1979 se tak síť veřejných lyžařských škol účelně 

rozšířených po celé republice rozrostla na 78. [14] 

"Oprávnění založit VLŠ získává tělovýchovná jednota nebo vyšší složka ČSTV na 

základě licence k provozování VLŠ udělené ČSTV." [14] 

Nejdříve se tyto kurzy zabývaly pouze výukou sjezdového lyžování, později se výuka 

rozšířila i na běh na lyžích a výuku dětí a starších občanů. Počet VLŠ se od roku 1979 

do konce roku 1986 téměř zdvojnásobil, z uváděných 78 v roce 1979 se jejich počet 

zvýšil na 143. V tomto období prošlo lyžařským výcvikem 230 tisíc lyžařů 

nejrůznějšího věku. 
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V roce 1988 pracovalo ve VLŠ 2 900 cvičitelů a na organizačním technickém zajištění 

fungování škol s podílelo zhruba 1 00 dobrovolníků za řad lyžařských odch1ů. 

Financování těchto vzdělávacích institucí bylo závislé z velké míry na poskytovaným 

dotacích České státní pojišťovny tělovýchovným jednotám s VLŠ. [14] 

Rok 1989 hrál velkou roli i v oblasti lyžařských organizací. V roce 1990 byl zřízen 

Československý svaz lyžařů jako samostatná právnická osoba. Po rozpadu 

Československa vznikl nynější a vlastně i "původní" Svaz lyžařů České republiky. 

Následně se začala na našem území celá řada subjektů zabývat oblastí lyžování. 

Přehledně jsou tyto organizace uvedeny v další části práce. 

Komerční lyžařské školy se v naší republice začaly v hojné míře objevovat na začátku 

90. let, kdy se uvolnily podmínky pro podnikání a vzhledem k tomu, že v této oblasti do 

té doby působily pouze svazové veřejné lyžařské školy fungující, byl na trhu prostor pro 

nové subjekty. Do začátku 90. let u nás fungoval jednotný systém tělovýchovných 

kvalifikací, jenž u lyžařských instruktorů rozlišoval "cvičitele lyžování" čtyř kategorií 

na okresní či národní úrovni. Jednotná metodika byla vedena Fakultou tělesné výchovy 

a sportu v Praze. Po roce 1989 se do debat o metodice lyžování vložilo více organizací 

v čele s Interski ČSFR, proběhlo zde několik rušných debat a finálním výsledkem je 

uspořádání lyžařských organizací pod Interski ČR se základem metodiky spočívající 

v tzv. české škole lyžování (viz, příloha), kterou si jednotlivé sdružené lyžařské 

organizace modifikují podle svých individuálních potřeb. [38] 

Komerční lyžařské školy začaly tedy fungovat již v zimní sezóně 1990/1991. Jednalo se 

buď o přechod svazových veřejných lyžařských škol nebo zakládání nových škol 

osobami, které v předešlých letech nasbírali zkušenosti v oblasti lyžařské výuky 

především v rakouských lyžařských školách, které byly o několik kroků napřed. 

V souvislosti s vývojem pak pro potřeby škol začaly vznikat lyžařské organizace 

sdružující lyžařské školy a poskytující jednotné vzdělání v oblasti svým členům. [20] 

5.4. Typologie lyžařských škol 

Lyžařské školy je možné rozdělit podle jejich zaměření na veřejné lyžařské školy Giž 

uváděné VLŠ) a lyžařské školy komerční. Další sekcí pak tvoří výuka školního 

lyžování. První dvě kategorie nabízí v posledních letech téměř identický produkt, takže 
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se hranice mezi nimi prakticky stírají. Jeden z nynějších rozdílu tkví ve spolupráci s již 

uváděnými lyžařskými organizacemi a jimi pořádanými kurzy. Veřejné lyžařské školy 

jsou spjaté s Českým svazem lyžařských škol. Naproti tomu komerční lyžařské školy 

spolupracují v převážné většině s Asociací profesionálních učitelů lyžování a Asociací 

profesionálních lyžařských škol. Toto sepjetí pak ve fmálním výsledku nepatrně 

projevuje ve stylu výuky v jednotlivých školách díky používané metodice školících 

organizací. 

Komerční lyžařská škola 

Je škola působící v lyžařském areálu, kde nabízí komplexní služby spojené s výukou 

lyžování. Menší subjekty v tomto oboru fungují na základě živnostenského listu, jedná 

se o vázanou živnost s předmětem podnikání: Poskytování tělovýchovných 

a sportovních služeb v oblasti lyžování. Ve většině případů lyžařských škol se jedná 

o společnosti s ručením omezeným, největší subjekty působící v oblasti výuky lyžování 

mají formu akciové společnosti. 

5.5. Lyžařské organizace koordinující činnost výuky lyžování 

Na území České republiky byl rozvoj lyžování a sportovních soutěží v tomto sportu 

dlouhou dobu koordinován Svazem lyžařů České republiky. Tento svaz hrál a stále 

hraje důležitou roli také v úseku lyžování základního, které se zabývá výukou lyžování 

a lyžováním nezávodním. Organizace zabývající se lyžařskou problematikou, výukou 

a přípravou lyžařských pedagogů přibyly zejména v 90. letech, kdy se v naší republice 

začal rozvijet fenomén podnikání a s ním spojená komerční výuka v lyžařských školách, 

které byly v té době hojně zakládány. Zmiňované organizace vznikaly primárně s cílem 

ucelit vzdělávání v oblasti lyžování a jeho výuky a ustanovit jakýsi obecný rámec pro 

jeho zkvalitnění. U těchto organizací je patrná rozdílnost forem a metod výuky, ovšem 

její základ je stejný- obecně je jím tzv. Česká škola lyžování (viz příloha 4). [38] 

V následující části jsou přiblížena podrobněji ty organizace, které mají určitá specifika 

a zaměřují se především na komerční výuku lyžování (spolupracují s velkým 

množstvím lyžařských škol, které jsou jejich členy). Jedná se o Asociaci profesionálních 

učitelů lyžování, Český svaz lyžařských škol a Asociace profesionálních lyžařských 

škol. Dále je uveden i Svaz lyžařů České republiky. 
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Podstatnou roli v oblasti organizací zabývajících se výukou lyžování však hraje také 

organizace Interski ČR, která je členem mezinárodní organizace Interski International. 

Interski Česká republika 

Interski ČR je sdružení pro výuku lyžování, které je členem mezinárodní organizace 

Interski International, zabývá se výukou lyžování a sdružuje státem (MŠMT ČR) 

akreditovaná školící zařízení ke školení instruktorů, cvičitelů a učitelů lyžování. Má 

právní formu občanského sdružení. 

Členské organizace Interski ČR jsou akreditovány též ke školení instruktorů, cvičitelů 

a učitelů lyžování. Členské organizace se zabývají komerční výukou, školní výukou 

a spolkovou výukou lyžování. V následném výčtu jsou uvedeny některé z těchto 

organizací. 

~ Asociace profesionálních učitelů lyžování 

~ Svaz lyžařů České republiky 

~ Český svaz lyžařských škol 

);> SKiplus 

~ Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha 

~ Sportovní a pedagogické fakulty a katedry univerzit v Brně, Ostravě, Olomouci, 

Opavě, Hradci Králové, Plzni, Ústí nad Labem, Praze, Českých Budějovicích 

~ Asociace profesionálních lyžařských škol 

~ Centrum sportovních aktivit VUT Brno 

~ Sport BP české Budějovice [38] 

Interski České republiky o.s. (dále ISČR) je občanským sdružením, které se zabývá 

výukou lyžování a snowboardingu v České republice a zastupuje tuto republiku 

v Mezinárodním svazu pro výuku lyžování Interski. Dále zajišťuje vzájemný styk 

sjednotlivými národními organizacemi a odbornými komisemi. Cílem ISČR je 

spolupráce při výuce lyžování a snowboardingu v ČR i na mezinárodní úrovni a snaha 

o prosazení pokrokové metody výuky lyžování a snowboardingu. Mezi hlavní úkoly 

tohoto občanského sdružení patří následující: 

• Vytváření vhodných podmínek pro spolupráci v něm sdružených subjektů 

• Vyhodnocování a aktivní rozvoj nových poznatků o výuce lyžování 
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• Prezentace výuky lyžování v ČR na mezinárodní úrovni ve spolupráci 

s mezinárodní organizací Interski 

• Aktivní účast v mezinárodní organizaci Interski a šíření zde získaných poznatků 

v ČR 

• Spolupráce při koordinaci výchovy a školení lyžařských pedagogů, vytváření 

právních norem a předpisu v oblasti výuky lyžování s cílem sjednocení 

s mezinárodním standardem 

V činnosti Interski ČR jsou tři základní pilíře. Jedná se o následující: 

1. výuka lyžování v komerční oblasti 

2. výuka lyžování ve spolkové oblasti 

3. výuka lyžování ve školách všech stupňů (školní výuka) [38] 

Členy Interski ČR se mohou stát individuální členové (fyzické osoby splňující v oblasti 

výuky lyžování kvalifikační podmínky tělovýchovného instruktora, případně držitelé 

jiných kvalifikací lyžařských pedagogů, které vydalo akreditované školící zařízení nebo 

MŠMT ČR) nebo organizace, které mohou mít statut řádného či přidruženého 

členství.Řádnými členy se stávají v případě zájmu vzdělávací zařízení akreditovaná 

MŠMT ČR ke školení kvalifikace "cvičitel lyžování" a "cvičitel snowboardingu", dále 

pak univerzity či fakulty s akreditací ke školení stejné kvalifikace. Možnost stát se 

přidruženým členem organizace mají všechny další organizace, které se zabývají 

výukou lyžování a podáním přihlášky souhlasí s cíli, úkoly a stanovami Interski ČR. 

Český svaz lyžafských škol (ČSLŠ) 

ČSLŠ byl ustaven v roce 1990, jako demokraticky konstituována organizace (občanské 

sdružem'). Dúvodem k založení bylo sdružit lyžařské školy rúzného typu a velikosti 

zabývající se sjezdovým a běžeckým lyžováním. Tato organizace disponuje akreditací 

k udílení kvalifikace pro odbornou způsobilost Cvičitel lyžování udělenou MŠMT a je 

oprávněna vydávat Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností. Tato akreditace je 

momentálně platná do 1.1.2011. Jedním z úkolů ČSLŠ je zpracovávat aktuální 

metodické zajímavosti z domova i zahraničí (spolupráce se vzdělávacími institucemi 

v Rakousku a Německu) a informovat o nich své členy, snaží se tak udržet krok se 

světovým lyžováním a prohlubovat tak teoretické i praktické znalosti z oblasti lyžování 
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svých členů. Organizace úzce spolupmcujeme s univerzitami, školami a ostatními 

svazy a sdruženími podobného typu v oblasti didaktiky lyžování. 

ČSLŠ se snaží klást důmz na tzv. prožitkovou výuku. Tato metoda klade důraz na učení 

pomocí dobrodružství, prožitků a výzev. Podle Brtníka a Neumana (1999) je smyslem 

vnitřního (meditativního) lyžování zvýšení kouzla a přitažlivosti lyžování a snížení 

útrap a nespokojenosti při lyžařské výuce začátečru'ků. Metoda se má snažit 

o rovnoměrnou účast duše a těla na výuce tak, aby vytvořily jeden celek. Je zde tedy 

kladen důraz na prožívání a radost z pohybu, nikoliv na hodnocení konkrétních 

pohybových dovedností. Je zdůrazňováno to, že nejlepším učitelem lyžování jsou 

vlastní prožitky a zkušenosti a tím pádem je raženo heslo "chybami se člověk učí", které 

vede k tomu, že pády a nezdary by měly být využívány jako příležitosti k jejich 

překonání. Není to metoda niktemk objevná, jedná se zhruba o podobnou techniku, 

jakou se děti učí chodit. Děti tolik nepřemýšlí o tom, co se učí, vychází spíše 

z podvědomých podnětů, což je cílem této metody. 

Členy občanského sdružení se mohou stát lyžařské školy po zaslání přihlášky a kopie 

dokladu o povolení provozovat lyžařskou školu (živnostenský list nebo jiný doklad 

pokud pmcuje lyžařská škola pod jiným subjektem) a zaplacení členského příspěvku. 

Poté jsou lyžařské škole poskytnuty veškeré výhody plynoucí z členství, jedná se 

zejména o pojištění lyžařské školy (ČSLŠ má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Uniqa). 

Lyžařská škola je pak povinna ve všech svých tiskopisech (propagační materiály apod.) 

uvádět logo ČSLŠ. 

Asociace profesionálních lyžařských škol (APLŠ) 

Tato organizace je občanským sdružením, akreditovaným vzdělávacím zařízením 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho vznik je datován do roku 1998 za 

účelem pořádání společných kurzů pro budoucí instruktory lyžování a snowboardingu. 

Jako primární cíl je uváděno vytvoření jednotného systému vzdělávání, který je 

potřebný pro jednotný styl výuky v lyžařských školách Sun ski& board school, tato 

organizace vznikla tedy k jakýmsi interním účelům pro lepší fungování celé sítě škol, 

kterou zmiňovaná lyžařská škola disponuje po celé ČR. Dalším cílem sdružení je 

pořádání lektorských kurzů, vzdělávacích seminářů v oblasti lyžování a snowboardingu 

pro stávající členy. Po úspěšném absolvování těchto kurzů je možné působení 
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v lyžařských a snowboardových školách i na kurzech pořádaných ZŠ, SŠ a VŠ. 

V současnosti působí v rámci této organizace přes 400 aktivních učitelů lyžování. 

Asociace profesionálnlch učitelů lyžování (APUL) 

Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL) vznikla v r. 1993. 

Zásadním úkolem Asociace profesionálních učitelů lyžování je sdružovat jednotlivé 

učitele lyžování, kteří vykonávají tuto práci jako své povolání a všestranně prosazovat 

a hájit jejich zájmy. Hlavními činnosti APUL jsou: vzdělávání, zlepšování materiálních 

a pracovních podmínek učitelů a zvýšení prestiže výuky lyžování u nás i ve světě. 

V sezónně 2007/2008 čítal počet členů APUL 1 320 individuálních členů 

a 24 lyžařských škol. 

V květnu 1994 byl APUL oficiálně přijat do mezinárodní organizace ISIA (Mezinárodní 

asociace profesionálních učitelů lyžování) a spolupracuje v oblasti metodiky a systému 

výuky s partnerskými asociacemi ostatních zemí. Stupně vzdělávání APUL (kurzy C, B 

a A) odpovídají mezinárodním standardům ISIA a jako takové jsou tedy mezinárodně 

uznávané. 

Asociace profesionálních učitelů lyžování v České republice velmi úzce spolupracuje 

s Rakouským svazem profesionálních učitelů, zejména s Tyrolským svazem učitelů 

(Tiroler Skileherer V erband). Základ používané metodiky tudíž vychází z metodiky 

rakouské, ale celý systém je dopracován zejména na základě zkušeností s výukou 

v našich lyžařských školách a aplikován na podmínky výuky v České republice. Tento 

přísně ucelený metodický systém obsahuje výuku sjezdového lyžování od úplného 

začátku, kdy se žáci učí používat lyžařskou výzbroj a výstroj a základní lyžařské 

dovednosti, až po sportovní jízdu v hlubokém sněhu, v boulích a také jízdu 

v neupraveném terénu a základy závodm'ho lyžování. V současné době APUL také 

vzdělává i učitele snowboardingu a telemarku. 

Celé vzdělání APUL obsahuje kurzy licence "C", "B", "A", snowboardový/běžecký 

kurz, slalomový kurz a lavinový kurz. APUL nabízí i kurz pro učitele dětské školky 

a free stylový seminář. 
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APUL je v současné době držitelem následujících akreditací MŠMT ČR pro oblast 

výuky lyžování: 

• Akreditace - Cvičitel lyžování (Instruktor lyžování APUL C, B a A) 

• Akreditace - Mezinárodní učitel lyžování 

• Akreditace - Cvičitel snowboardingu 

Členem APUL se může stát každý občan starší 18 let, který absolvoval základní stupeň 

vzdělání u APUL (učitel lyžování C) a to po vykonání praxe v rozsahu 14 dnů. 

Svaz lyžalů České republiky (SLČR) 

Svaz byl založen již v roce 1903 jako první národní lyžařský svaz na světě. 

Zakládajícími členy byly Český Ski klub Praha, Český Krkonošský spolek Ski 

Jilemnice a Český Ski klub Vysoké nad Jizerou. Stanovy spolku byly schváleny 

Císařským a královským místodržitelstvím v Praze s novým názvem Svaz lyžařů 

v Království českém. Prvním předsedou svazu byl Jan Buchar, po něm převzal vedení 

svazu JosefRossler-Ořovský. 

Svaz prošel mnohými změnami, které byly způsobeny především politickým režimem 

a jeho název se v průběhu let měnil, zanikal a svaz přecházel pod různé organizace. 

V roce 1990 byl zřízen Československý svaz lyžařů jako samostatná právnická osoba. 

Po rozpadu Československa vznikl nynější a vlastně i "původní" Svaz lyžařů České 

republiky, který hraje v oblasti lyžování stále významnou roli. Není ovšem stěžejní 

institucí spjatou s komerční výukou lyžování. 

5.6. Lyžařské kvalifikace 

Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování jsou vydávány odborem 

sportu a tělovýchovy MŠMT ČR. Tyto zásady pak platí pro výuku lyžování a udělování 

kvalifikací v oboru a jsou vydávány s cílem sjednocení výuky lyžování a sjednocení 

lyžařských kvalifikací akreditovaných zařízení, mají vytvářet rámec pro lyžařské 

kvalifikace a jejich vzájemné uznávání všemi akreditovanými zařízeními v oblasti 

lyžování v ČR. Akreditovaná zařízení jsou povinna dodržovat podmínky, k jejichž 

dodržování se zavázala, dále rozsah a obsah výuky a zkouškové požadavky. Podmínkou 

je také vzájemné uznávání a respektování vzdělání získaného u jiného akreditovaného 
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zařízení. Uchazeč, ktetý má pak vzdělání od jiné instituce než od té, kde chce pracovat, 

má na to právo pod podmínkou přezkoušení a případného nezbytného doškolení touto 

organizací. Nezbytnáje řádná evidence o výuce a vydávání osvědčení. Schéma základní 

výuky vychází z tzv. České školy lyžování (pro ilustraci viz příloha 4), přičemž toto 

schéma tvoří jakýsi základ výuky a jednotlivá akreditovaná zařízení si je mohu upravit 

či doplnit podle svého zaměření. 

Problematika kvalifikací je předmětem mnoha diskusí, jednotlivé organizace oprávněné 

k vydávání osvědčení o kvalifikaci ve výuce lyžování mají vytvořený svůj vlastní 

systém vzdělávání a své vlastní názvy jednotlivých kvalifikací. Proto se může stát, že 

ačkoliv jsou požadavky na určité kvalifikace téměř shodné, udělované osvědčení 

neopravňuje následně k vykonávání stejných činností. Zejména podle 

konkrétního zaměření organizace, jejich převažující klientely, podmínek atd. jsou 

zaměřeny jednotlivé kvalifikační stupně různě a jsou pak většinou ještě rozšířeny nebo 

je při školení na některou z výukových linií kladen větší důraz. Dále je uveden výčet 

lyžařských kvalifikací dle MŠMT. [37] 

Instruktor lyžování 

Instruktor lyžování je interní lyžařská kvalifikace, která je používaná v jednotlivých 

oblastech jednotlivými sdruženími (SLČR, školství, APUL, ČSLŠ apod.). Délka školení 

pro běh, sjíždění a zatáčení je v rozsahu 40- 56 hodin (5 dnů) a byly doporučeny níže 

uvedené jednotné zkouškové požadavky. Toto osvědčení je určeno pouze pro "vnitřní 

potřeby" jednotlivých subjektů a neopravňuje k vydání Živnostenského listu. 

Cvičíte/lyžování 

Cvičitel lyžování je lyžařský pedagog, ktetý je oprávněn samostatně vést, řídit 

a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v oblasti základního 

lyžování, může též školit a doškolovat instruktory školního lyžování.Tato kvalifikace 

má stanoven rozsah a obsah výuky na 21 O hodin (lze započítávat školení ,,Instruktora 

lyžování") a jsou stanoveny minimální jednotné zkouškové požadavky. Tato kvalifikace 

opravňuje k vydání živnostenského listu. 

Po úspěšném absolvování kurzu je možné působení v nejrůznějších aktivitách (školní 

výcvikové kurzy, lyžařské zájezdy v ČR zaměřené na výuku lyžování, komerční činnost 
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ve veřejných lyžařských školách, činnost v lyžařských oddílech, klubech apod.). 

Podmínkou přijetí do školení je výkon funkce instruktora po dobu minimálně 28 

výukových dnů, dosažení 18 let věku a úspěšné absolvování pohovorů. 

Učitel lyžování 

Kvalifikace je určena pro absolventům specializačního studia lyžování na VŠ, členy 

lektorských sborů jednotlivých sdružení a akreditovaných zařízení. Vysoké školy 

tělovýchovného směru nebo s oborovým studiem tělesné výchovy udělují tuto 

kvalifikaci samostatně dle dané specializace. Pro akreditovaná zařízení, pro členy 

lektorských sborů (cvičitelů lyžování s potřebnou dvouletou praxí) je tato kvalifikace 

udělována pouze při spolupráci s výše jmenovanými vysokými školami. Tato 

kvalifikace rovněž opravňuje k vydání živnostenského listu. [37] 

Výjimky v oblasti kvalifikací (zejména v jejich názvu) 

Akreditační komise vydává zmiňované názvy kvalifikací. Existují však případy 

související s členstvím v mezinárodních organizacích, kdy je na základě tohoto členství 

žádáno o používání jiného názvu kvalifikace. Potom je akreditační komise oprávněna 

rozhodnout o používání dvou názvů, pokud bude rozsah a obsah školení srovnatelný. 

Druhý název kvalifikace je však určen pouze pro "vnitřní potřebu" daného sdružení. 

Jednotlivá sdružení mohou pro svojí "vnitřní potřebu" používat odpovídající přívlastky 

či jiné názvy kvalifikací. Tento problém se týká zejména APUL, kde jsou vydávány 

kvalifikace instruktor APUL (C, B, A) nebo jiných organizací používajících např. 

přívlastky diplomovaný učitel, instruktor školního lyžování apod. [3 7] 

Celá situace v oblasti kvalifikaci pak působí poněkud nepřehledně a je komplikované 

zjistit, která kvalifikace v jedné organizaci odpovídá kvalifikaci organizace jiné. Je zde 

již zmiňovaný rámec České školy lyžování, ovšem nalezení odpovídající úrovně 

kvalifikace v jiné organizaci vyžaduje podrobné zkoumání požadavků pro její splnění 

a ty se často liší i na úrovních, které by měly podle dostupných materiálů být identické. 

Pokládám za zbytečné uvádět výčet požadavků pro udělení jednotlivých kvalifikací, 

protože sám jejich popis a problematika udělování a uznávání kvalifikací v ČR 

i zahraničí by bylo velmi obsáhlým tématem. Obecně je však k udělení kvalifikace 

nutný vícedenní kurz s nejrůznějšími modifikacemi dle zaměření požadované 
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kvalifikace. Kurz se však vždy skládá z teoretické a praktické části, zpravidla bývá 

doplněn i o prvky výuky první pomoci. 

V oblasti komerčních lyžařských škol je v dnešní době nejfrekventovanější kvalifikace 

"instruktor lyžování" (C, B, A). Tato kvalifikace je udělována Asociací profesionálních 

učitelů lyžování, Asociací profesionálních lyžařských škol. Cena za tento kurz se 

pohybuje kolem 8 000 Kč (rozdíl mezi APUL a APLŠ není nikterak markantní), ovšem 

členské lyžařské školy se snaží získávat nové instruktory částečným uhrazením ceny 

kurzu v případě odučení u této lyžařské školy zhruba 100 hodin v průběhu dvou sezón. 

V tomto případě hradí účastník zhruba polovinu kurzu. Tato forma je vyžívána ve 

většině případů, protože zpravidla každý zájemce o kurs instruktora lyžování absolvuje 

tento kurs s vědomím, že se výuce lyžování chce i věnovat. U APLŠ existuje dokonce 

možnost kurzu plně hrazeného členskou lyžařskou školou v případě zavázání se 

k celosezónní spolupráci se zmíněnou školou. Účastník kurzu má možnost přihlášení se 

ke konání kurzu ve zvoleném termínu a místě přímo přes organizaci vydávající 

kvalifikace či přes lyžařskou školu, ve které si přeje vykonávat následnou výuku. 

5. 7. Vlastní šetření 

Výsledkem práce je návrh marketingového mixu při zakládání lyžařské školy. Tato 

modelová škola, na kterou se návrh vztahuje je zasazena do konkrétní oblasti, která je 

spojena s lyžováním již řadu let, do oblasti turistického střediska Harrachov. Tato část 

práce je zaměřena na využití teoretických východisek z předchozích částí spolu 

s metodologii a jejich aplikaci do praxe na oblasti Harrachova. Všechny v metodologii 

uvedené metody zde jsou využity k průzkumům, jejichž výsledky jsou vodítkem pro 

následný návrh marketingového mixu. 

Následuje krátký popis města Harrachova. 

5. 7.1. Vymezení oblasti Harrachov 

Harrachov je město a významné horské turistické letovisko v západní části Krkonoš. 

Leží pod Čertovou horou a protéká jím říčka Mumlava. V rámci administrativru'ho 

členění spadá pod Liberecký kraj. Přímo území města hraničí s Polskem, nedaleko 

severní části města se nachází silniční hraniční přechod Jakuszyce. 
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Na území dnešního Harrachova byla v 17. století založena ves Dorfl. Ta byla v 18. 

století přejmenována podle majitelů místního panství na Harrachov. Tradiční sklářská 

výroba existuje která v okolí Harrachova od 14. století a byla v minulosti obživou 

většiny obyvatel. Nynější harrachovská sklárna byla založena již v roce 1712 a patřila 

až do roku 1946 rodu Harrachů, poté ji převzal stát, od kterého ji v roce 1993 odkoupil 

soukromý majitel. V 50. letech 20. století vznikla nynější forma Harrachova, byl 

k němu připojen Nový Svět, Rýžoviště a Mýtiny. 

Po roce 1989 se v Harrachově začal silně rozvíjet turistický ruch. Objevilo se obrovské 

množství nových ubytovacích a stravovacích zařízení všeho druhu. Místní sklárna se 

stala současně také turistickou atrakcí a v areálu sklárny vznikl také malý pivovar 

Novosad. 

Zimní sporty se v Harrachově jsou s Harrachovem spjaty od 19. století, kdy hrabě 

Harrach přivezl do Čech první lyže. První skokanské můstky, kterými je Harrachov 

tolik známý, vznikly v roce 1920. V roce 1923 se v Harrachově konaly první 

mezinárodní lyžařské závody. V roce 1980 byl skokanský a běžecký areál 

zrekonstruován a zároveň byl postaven nejvyšší lyžařský můstek na světě - mamutí 

můstek K-185. V 90. letech byla zrekonstruována lanovka na Čertovu horu. 

Vzdálenost Harrachova od hlavního města Prahy je 123 km. Do Harrachova vede 

ozubnicová železnice, která dříve pokračovala do Polska. Dnes všechny vlaky končí 

v Harrachově a trať je využívána k turistickým účelům. Hromadnou dopravu zajišťují 

především autobusy. Na harrachovském autobusovém nádraží je ukončeno mnoho 

dálkových i místních linek. 

V posledních letech se zde významně rozvinula infrastruktura a obec se soustřeďuje na 

cestovní ruch. Nově se zde objevila řada atrakcí pro turisty - např. bobová dráha či 

nedaleké lanové centrum. Oblasti zimních služeb dominují lyžařské školy a půjčovny, 

kterých je tu nepřebemé množství. 

58 



5.7.2. SWOT analýza obce Harrachov 

Silné stránky 

);;- Vhodné přírodní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, sportu a rekreace 

);;- Harrachov je známým centrem turistiky a zimních sportů 

);;- Síť sportovních zařízení v celé oblasti 

);;- Pestrá nabídka služeb souvisejících s cestovním ruchem 

);;- Vhodné doplňkové služby související s cestovním ruchem (bobová dráha, 

rodinný minipivovar, relaxační centrum, tenis, bowling, ... ) 

)- Možnost aktivního či relaxačního pobytu 

)- Ideální místo pro rodiny s dětmi, dostatek cvičných lyžařských louček pro děti 

);;- lllavní dominanta města - skokanský můstek na pozadí Čertovy hory (1 022 m. 

n.m.). 

)- Známé dějiště mezinárodních závodů v klasických lyžařských disciplínác~ 

zejména ve skocích na lyžích, možnost být svědkem soutěží konaných na 

místních skokanských můstcích 

~ Okolí s bezpočtem přehledně značených turistických a cyklistických tras 

~ Desítky kilometrů upravovaných a značených lyžařských stop, sjezdových tratí 

všech stupňů náročnosti 

~ Kulturní doplňky cestovního ruchu (sklářské muzeum, konzerty, vítání 

krakonoše apod.) 

~ Velká koncentrace přírodního bohatství v blízkém okolí (KRNAP, biosférická 

rezervace UNESCO) 

);;- Poloha oblasti u hranic s Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo 

příznivě ovlivňuje podíl zahraničních návštěvníků preferujících vícedenní 

turistické pobyty 

;. Zapojení obce do Euroregionu Nisa a spolupráce s německými a polskými 

partnery 

);;- Dobrá přístupnost dťky své poloze přímo u mezinárodní silnice E 65, a to ve 

směru od Prahy nebo z Polska. 

);;- Dobře udržované dopravní spoje do Harrachova ve všech ročních obdobích 

~ Silniční hraniční přechod pro Harrachov - Jakuszyce je od centra Harrachova 

vzdálen cca 3 km 
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Slabé stránky 

-,. Špatný technický stav místních komunikací 

~ Nedostatek kulturně vzdělávacích příležitostí (divadlo, konzerty, . .. ) 

~ Pomalá a nedostatečná obnova a údržba některých objektů i zastaralých 

sportovních zařízení 

~ Nevyužfvaná, chátrající sportoviště 

~ Nedostatečná provázanost tří hlavních oblastí života: ekonomické, sociální 

a enviromentální 

~ Nedostatečný důraz kladený na ochranu životního prostředí 

}o> Nedostatečná základní a doplňková infrastruktura cestovnťho ruchu, včetně 

služeb (ve srovnání s alpskými zeměmi) 

Při1ežitosti 

);;- Zachovalost a rozmanitost přírodního dědictvť oblasti 

~ Možnost pro širší rozvoj podnikání v oblasti udržitelného cestovního ruchu 

a navazujících odvětvť 

~ Rozšířenť přeshraniční spolupráce, přítomnost hranic s Polskou republikou 

a Spolkovou republikou Německo 

~ Rozvoj kulturniho a sportovru'ho života v oblasti, zajištění kvalitnějšího 

udržování sportovišť a přírodních památek 

~ Interpretace kulturm'ho, přírodního a jiného místního dědictví 

~ Propagace oblasti v České republice i zahraničí 

..,. Spolupráce se zahraničnťmi cestovními kancelářemi 

~ Opětné uvedení do provozu některých chátrajících sportovišť 

-, Využiti finančních prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie 

'";> Možnost realizace projektů se zaměřenťm na ochranu životního prostředí 

'";> Finanční podpora pro střední a malé podnikatele z fondů Evropské unie 

~ Podpora udržitelného rozvoje v celé Evropské unii s primárním zaměřením na 

oblast Harrachova 
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Hrozby (rizika) 

~ Snižující se zájem českých turistů o oblast zejména v zimních měsících 

Qednostranná orientace na alpské země) 

~ Nedostatečný zájem zahraničních návštěvníků o oblast 

-, Odliv zahraničních turistů kvůli posilují koruně 

~ Nedostatečná propagace přírodních památek, ale i opomíjených atraktivit v celé 

oblasti 

~ Jednostranně orientovaný zájem návštěvníků a cestovních kanceláří, propagace 

jedné atraktivity na úkor ostatních 

~ Pokles zájmu všech generačních skupin obyvatelstva o sportovní i kulturní 

volnočasové aktivity 

~ Poškození přírodních památek a území neregulovaným masivním cestovním 

ruchem 

~ Zadlužování obce, nedostatečné využívání všech možností získávání finančních 

prostředků, neefektivní hospodaření obce 

~ N edostatek finančních prostředků pro realizaci opatření, která by měla pomoci 

v zavádění principů udržitelného rozvoje do reálné praxe 

-,_, Nedostatečné zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů na místní úrovni, 

nemožnost občanů podílet se na rozvoji obce 

~ možnost špatné dostupnosti v zimních měsících v důsledku sněhových kalamit 

(v zimním období musí být automobily vybaveny kvalitními zimními 

pneumatikami a vzhledem k častému sněžení se doporučují též řetězy a skládací 

lopata) 

Vhodné je zaměření se při podnikání v oblasti Harrachova ve sféře služeb cestovního 

ruchu na silné stránky a využít potenciál příležitostí. V tomto případě to znamená 

využití známosti lyžařského střediska a jeho polohu v oblasti KRNAPu. Dále je ideální 

kombinace poskytovaných služeb cestovru'ho ruchu (např. služeb lyžařské školy) 

s místním sportovním a kulturním zařízením (bobová dráha, sklářské muzeum a další). 

Poloha v blízkosti hranic skýtá možnosti většího odbytu služeb u zahraničních turistů. 

S rizik jasně vyplývá, že největší hrozbou pro oblast cestovního ruchu v celé České 

republice je posilující koruna a s tím související zdražování komodit, v důsledku čehož 

se pobyt zahraničním turistům proti minulým létům prodraží. Zřejmě se pak zamyslí 
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nad možnými alternativami, kterými jsou jasně alpské země. V alpských lyžařských 

střediscích je dokonale rozvinutá infrastruktura i služby poskytované turistům. Proto je 

v zájmu Harrachova se snažit zlepšit své služby a pokusit se tak dostihnout tyto alpské 

lyžařské velmoci. Jejich přístup by měl být pro cestovní ruch v této lokalitě inspirací. 

Jedná se zejména o kvalifikovanost a ochotu personálu pracujícího v oblasti služeb pro 

cestovní ruch. 

5.7.3. Konkurence lyžařských škol v lyžařském středisku Harrachov 

Tato část práce se věnuje analýze konkurence v oblasti Harrachova. Jak již bylo 

zmíněno dříve, sledování konkurence hraje významnou roli při vstupu nové společnosti 

na trh. Sledování konkurenčních firem je ale součástí činností již fungujících 

společností, je třeba sledovat nové trendy v oblast, nabídku konkurence, novinky, které 

konkurenti nabízejí apod. 

V oblasti výuky lyžování se zde v současnosti pohybuje 8 lyžařských škol. Ke každé 

z nich jsou v následujícím výčtu uvedeny její základní charakteristiky a zajímavosti, 

kterými se prezentuje na svých internetových stránkách, dále firemní barvy, nabídka pro 

zákazníky a pro názornost a srovnání i logo či obrázek reprezentující lyžařskou školu. 

1) Lyžařská škola Classic ( Classic ski school) 

Charakteristika: 

• Lyžařská škola, lyžařská školka, snowboardová škola 

• Spolupráce s APUL, Svazem lyžařů České republiky 

• Úschovna lyžařské výstroje v blízkosti sedačkových 

lanovek 

• Pouze jedna provozovna- specializace na Harrachov 

• Oficiální partneři: Salomon, www.levnelyze.cz (internetový obchod) 

• Testovací centrum lyží internetového obchodu www.levnelyze.cz 

• Provozovny v blízkosti obou spodních stanic sedačkových lanovek ( Čertova 

hora, Rýžoviště), v některých hotelech a penzionech v Harrachově 

• Více než 100 odborně vyškolených instruktorů se znalostmi německého 

a anglického jazyka 
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• Vlastní lyžařský areál " Jiskra" s možností večerm'ho lyžování, snowboard park 

• Internetové stránky ve čtyřech jazycích (nutnost volby v úvodu) 

• Firemní barvy: žlutá, černá 

Nabídka: 

• Skupinová výuka (každý pátek SKl SAFARI, putování po okolních lyžařských 

areálech) 

• Škola pro celou rodinu 

• Dětská lyžařská škola 

• Výuka v malé skupině 

• Privátní výuka 

• Body carving 

• Snowboardová škola 

• Výuka na běžkách 

2) Sun ski school 

Charakteristika: 

• v Harrachově více než 25 instruktorů 

• provozovna v blízkosti dolní stanice lanovky 

na Čertovu horu 

• působnost ve 25 českých lyžařských střediscích 

• Firemní barvy: červená, bílá, modrá 

Nabídka: 

• Privátní a skupinová forma výuky 

• Výuka sjezdového lyžování, jízdy na snowboardu, výuka běhu na lyžích, výuka 

jízdy na big footech 

• Pořádání apres ski a výletů na běžkách 

• Dětský lyžařský vlek a talířový vlek nedaleko centra Harrachova 

• Internetové stránky ve čtyřech jazycích (možnost volby během prohlížení), 

rezervační formulář 
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• Půjčovna lyžařské výstroje 

• Partneři: Atomic, Uniqa, Evropa 2, Sensor, Birki, lyzovani.cz, ISIC 

3) Pomi ski school 

Charakteristika: 

• K dispozici více než 30 lyžařských instruktorů 

s licencí APUL a znalostí cizích jazyků 

(zřejmě celkem ve všech střediscích) 

• Provozovny: Krkonoše (Harrachov), Jizerské 

hory 

• Firemní barvy: červená, modrá 

• Internetové stránky bez možnosti volby jazyka, bez rezervačn~ho formuláře 

Nabídka: 

• Dětská lyžařská škola 

• Skupinová výuka 

• Privátní výuka 

• Snowboardová škola 

• Běžecké lyžován~ 

• Večerní škola 

• Top škola 

4)JPK 

Charakteristika: 

• Jedna z největších lyžařských škol v ČR 

• Tradice od roku 1991 

• Top manager LŠ- člen prezídia ISIA 

• Poloha v centru Harrachova (na hlavn~ třídě) 

• Lanový vlek v blízkosti školy 

• Pobočky: Krkonoše (Harrachov), Krušné hory, Šumava, Jizerské hory 
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• Výuka podle metodiky APUL, důraz kladen na spolupráci s rakouskými LŠ, 

spolupráce s Asociací českého snowboardingu 

• Firemní barvy: červená, modrá, bílá 

• Internetové stránky s možností volby 'li! tří jazyků 

Nabídka: 

• Sjezd, běžky, big foot, carving, snowboard, ski- safari 

• Apres ski, video a foto přúno na svahu, zábavné akce, závody pro klienty školy, 

slevy pro skupiny, spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi 

• Privátní, skupinová výuka, dětská školka 

5) B+B lyžařská škola 

Charakteristika: 

• Lyžařská škola pro celou rodinu 

• Tradice výuky od roku 1975 

• Výuka dětí od 4 let (speciální forma výuky na tomu uzpůsobeném dětském 

hřišti) 

• Vlastní lyžařské vleky (malý a klidný lyžařský areál nedaleko centra 

Harrachova) 

• Úschovna a půjčovna lyžařské výzbroje 

• Firemní barvy: červená, modrá 

• Internetové stránky: možnost volby mezi českým a německým jazykem 

Nabídka: 

• Výuka lyžování dětí 

• Výuka lyžování dospělých 
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6) GGR vertical sports lyžařská škola 

Charakteristika: 

• Poloha na začátku hlavní třídy 

• Perfektně upravený svah v centru Harrachova se 4 vleky 

• Firemní barvy: oranžová, tmavě šedá 

• Internetové stránky: stejný provozovatel provozuJe 1 kovodělnou výrobu, 

možnost volby ze tří jazyků 

Nabídka: 

• Lekce pro začátečníky, pokročilé a mírně pokročilé klienty 

• Výuka lyžování a snowboardingu 

• Lekce carvingu, jízdy v hlubokém sněhu, volném terénu 

• Výuka v českém, anglickém, německém, polském a ruském jazyce 

• Privátní a skupinová výuka 

66 



7) Lyžařská škola Ploc 

Charakteristika: 

• lyžařská škola, skiservis a půjčovna s úschovnou lyžařské výstroje 

• provozovna na hotelu Skicentrum 

• člen Svazu českých lyžařských škol 

• Internetové stránky: možnost volby ze 4 jazyků 

• Firemní barvy: žlutá, šedá 

Nabídka: 

• výuka jízdy na sjezdových lyžích, běžeckých lyžích, snowboardu, (nově 

telemark a carving) 

• 2 privátní lyžařské vleky pro začátečníky (dostatek prostoru pro výuku 

• provoz dětské lyžařské školky 

• privátní a skupinová výuka 

• kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé 

• výuka v anglickém, německém a ruském jazyce 

• pořádání Apres ski pro klienty LŠ (večerní slavnost na lyžích, závod ve slalomu) 

• speciální pomůcky pro zpestření výuky 

• skupinové slevy 

• pro klienty 15% sleva na jízdenky na lanovky a vleky 
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8) Lyžařská škola Hilbert 

Charakteristika: 

• provozovna v blízkosti harrachovské hlavní třídy 

• vlastní lyžařský vlek 

• Firemní barvy: modrá, černá, drobné žluté a bílé 

prvky 

Nabídka: 

• individuální a skupinová výuka 

• výuka sjezdového lyžování a snowboardingu 

• občerstvení s příjemným posezením u vleku 

Všechny lyžařské školy v oblasti Harrachova nabízejí velmi podobné produkty. 

Základem nabídky je individuální a skupinová výuka lyžování a snowboardingu. 

V různých školách jsou nabízeny různé modifikace tohoto základu jako rodinná výuka, 

výuka v menších skupinách. Zajímavá je nabídka LŠ Pomi ve formě tzv. večerní školy 

s teplým nápojem v ceně a následnou Apres ski a tzv. top školy pro pokročilé lyžaře, 

která má napomoci vylepšení jejich lyžařské techniky. LŠ Classic nabízí jako zpestření 

skupinové výuky páteční putování po okolních lyžařských areálech pod nazývaném ski 

safari. V LŠ B+B je v ceně výuky zahrnuto jízdné na vlecích ve vlastním areálu, malé 

občerstvení pro děti a šatna. LŠ Ploc poskytuje skupinové slevy a 15% slevu pro 

klienty na lyžařské permanentky. 

Velký důraz je ve většině případů kladen na prezentaci výuky dětí, která je dominantní 

pro lyžařskou školu B+B. Tato škola je jedinou v Harrachově, která nemá svou 

provozovnu v centru areálu (na hlavní třídě či v blízkosti lanovek). Na rozvoj dětské 

výuky se v posledních letech zaměřila i lyžařská škola Classic, která má v blízkosti 

dolní stanice lanovky na Rýžoviště areál pro děti Snow beach, kte:rý je vybaven 

dětským lanovým vlekem a pomůckami pro výuku lyžování dětí. 

Všechny tyto společnosti disponují alespoň jedním lanovým vlekem pro začátečníky, 

v případě lyžařských škol B+B, Classic a Hilbert se jedná navíc minimálně o jeden 

talířový delší vlek provozovaný samotnou školou. Lyžařská škola Hilbert, B+B 
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a Classic nabízí v blízkosti svých vleků také možnost občerstvení. Ve všech školách je 

k dispozici půjčovna lyžařské výstroje a její následná úschova. 

LŠ Classic má provozovny doplněny o provozovny v některých hotelích a penzionech 

v Harrachově, LŠ Ploc má svou provozovnu umístěnu přímo v jednom z větších hotelů. 

Na internetových stránkách většiny konkurentů je možnost volby z více jazyků 

(minimálně anglický a německý jazyk) a k dispozici je zde i rezervační formulář, který 

klientovi zajistí včas jistou účast ve výukové skupině dle jeho dovedností ve zvolený 

termín. 

Analýza byla zaměřena také na sledování partnerů jednotlivých lyžařských škol. Jedná 

se v převážné většině o výrobce sportovního zboží, které je nějakým způsobem 

s lyžováním spjato. Jedná se o výrobce lyží (Atomic, Salomon), radiové stanice (Evropa 

2, Impuls), výrobci funkčm'ho prádla (Sensor), výrobci lyžařských doplňků či 

pojišťovnu Uniqa. 

Instruktoři jednotlivých lyžařských škol jsou na svahu rozpoznatelní díky stejným 

firemním oděvům v různých barevných kombinacích. U Sun ski a JPK se jedná 

o kombinaci červené, modré a bílé, Classic je pak spojována se žluto- černou kombinací 

barev. B+B a Pomi mají oděvy v modro- červené kombinaci (s odlišným designem), 

GGR se prezentují kombinací oranžové a šedé, LŠ Ploc je v současnosti spojována 

s kombinací šedé a žluté a LŠ Hilbert s kombinací tmavo modré s drobnými žlutými 

a bílými doplňky. 

5.7.4. Dotazníkové šetření v oblasti Harrachova 

5. 7.4.1. Základní údaje o dotazníku 

Jednou z metod, které byly v práci použily je metoda průzkumu pomocí dotazníku. 

Dotazm'k byl vyplňován klienty jedné z větších harrachovských lyžařských škol, ve 

které pravidelně již několik zimních sezón působím jako instruktorka lyžování, po nebo 

v průběhu absolvování výuky v této lyžařské škole. 

Toto dotazování proběhlo se souhlasem vedení školy, tento výzkum bude přínosem 

i pro něj, po vyhodnocení dotazm'ků mu budou tato sebraná data k dispozici, což může 

být přínosem pro budoucí vývoj lyžařské školy. Je možno se poučit z některých 
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připomínek a naopak zvážit některé návrhy na zlepšení apod. V neposlední řadě je to 

příležitost k ověření spokojenosti klientů se službami lyžařské školy. 

Volila jsem metodu rozdávání dotazníků klientům po ukončení dopolední části výuky, 

kdy v době oběda měli k vyplnění dotazníku nejvhodnější podmínky a v době následné 

odpolední výuky vyplněné dotazníky odevzdali. Někteří z klientů volili možnost 

odevzdání vyplněného dotazníku následující den výuky. 

Pro větší vypovídací schopnost by byla vhodnější vyplňování dotazníku až po ukončení 

výuky, ovšem myslím, že tím by se výrazně snížila návratnost dotazníků, jelikož většina 

klientů opouští po ukončení výuky prostor lyžařské školy a vyplňování dotazníků by 

pro ně bylo zbytečným zdržením. 

Dotazník byl předkládán klientům této lyžařské školy ve formě brožury formátu AS. 

Tento rozměr byl vybrán z několika důvodů. Vzhledem k množství kladených otázek se 

nabízelo několik možností vytvoření dotazníku v papírové formě. Mohlo se jednat 

o 3 stránky velikosti A4 (minimálně tedy jeden list potištěný z obou stran následovaný 

dalším listem papíru) nebo o brožuru formátu A3 (přeložený list formátu A4 s otázkami 

vytištěnými formou knihy). Z těchto variant byla zvolena ze dvou důvodů varianta 

druhá. Prvním z důvodů byl důvod psychologický, kdy větší formát vzbuzuje dojem 

velkého počtu otázek a tím tedy i velmi dlouhou dobu strávenou vyplňováním. Druhý 

důvod byl otázkou praktičnosti; v horských podmínkách, kdy s sebou většina klientů 

nenosí na svah batohy ani jiná zavazadla, do kterých by dotazníky uložily, je vhodnější 

menší formát, který je možné lehce po přeložení uchovat v téměř jakékoliv kapse 

lyžařského oděvu instruktora i dotazovaných. 

Přírodní podmínky sice nepatrně zkomplikovaly následné vyhodnocování dotazníků 

(některé byly mokré a výrazně pomačkané a v malém procentu dotazníků se tak 

objevilo několik nečitelných odpovědí), ovšem domnívám se, že celkový dojem 

z dotazníku a jeho výsledky tím nebyly nijak výrazně ovlivněny. 

5. 7. 4. 2. Zhodnocení vzorku 

Sběr dat pro tuto diplomovou práci probíhal během zimní sezóny 2007 I 2008 od Vánoc 

do konce března. Tento sběr dat je poměrně rychlou záležitostí, protože během výuky 

jedné skupiny, která probíhá v rámci vícedenní výuky je možno v závislosti na počtu 
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členů této skupiny vyplnit až 12 dotazníků. Vzhledem k tomu, že se lyžařské školy ve 

většině případů snaží o tento nejvyšší možný počet klientů ve skupině v rámci 

· skupinové výuky, je sběr 12ti kusů dotazníku během výukového týdne téměř pravidlem. 

Další výuku poskytuje instruktor v lyžařské škole (ve většině případů a při velkém 

zájmu ze stran nových klientů) během dvou hodin polední pauzy, která mu nastane 

v době přerušení celodenní skupinové výuky. Velmi ochotně se k vyplňování dotazníků 

postavili i rodiče dětí z dětské školky. Během této výuky, která má charakter zejména 

privátní výuky tak přijde do kontaktu s 1- 4 dalšími klienty, které mohou doplnit řady 

dotazovaných. Během jednoho týdne se tak průměrný sběr od jednotlivých pověřených 

instruktorů pohyboval v rozpětí 8 až 17 sebraných a řádně vyplněných dotazníků. 

Možnost sebraných dotazníků se výrazně zvýšila v době německých a nizozemských 

prázdnin, kdy většina instruktorů z důvodu velkého zájmu o lyžařskou výuku ze strany 

klientů vyučuje během týdne souběžně dvě skupiny o maximálním počtu 12 osob. 

Ochota ke spolupráci z řad klientů byla poměrně vysoká, hodnotili probíhající či již 

ukončenou výuku. Celkový počet vyplněných dotazníků se však výrazně snížil při 

podávání dotazníků na poslední hodině výuky, kdy se dotazovaní s dotazm'kem již 

neobjevili. Pravděpodobně by bylo možné docílit lepší návratnosti, ovšem za cenu 

důrazného apelovaní na dotazované, což by mohlo vést až kjakési nepříjemné formě 

povinnosti. Toto nebylo cílem, proto nebylo zacházeno do extrémů a vyplňování 

dotazníků bylo prezentováno jako možné užitečné využití volného času, uvedení 

vlastních názorů a připomínek, jehož výsledky budou podrobeny podrobné analýze, 

vyhodnoceny a využity tak k průzkumu a dalšímu možnému vylepšení služeb lyžařské 

školy. 

5. 7. 4. 3. Cíle dotazníku 

Mezi hlavní cíle dotazm'ků patřila snaha o zjištění klientského spektra jedné 

z harrachovských lyžařských škol jako reprezentativm'ho vzorku celého lyžařského 

areálu Harrachov. Důraz byl soustředěn na: 

• zjištění skladby klientů lyžařské školy, 

• jejich spokojenost s formou výuky, 

• spokojenost s cenami poskytovaných služeb, 

• důvody vedoucí zákazníka k volbě lyžařské školy, 

• možné návrhy na zlepšení. 
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Všechna tato zjištění mohou významně pomoci při zakládání nové lyžařské školy (či 

inovaci stávající), je možné se zaměřit na mezery ve službách, které pociťují sami 

klienti a pokusit se je eliminovat. Naopak je vhodné pracovat se silnými stránkami a ty 

posunout do popředí prezentace školy. Zároveň je možné zjištění důvodů vedoucích 

k výběru lyžařské školy za strany samotných klientů, na tyto stránky pak klást velký 

důraz při zakládání školy i při její možné inovaci. 

5. 7.4.4. Očekávané přínosy průzkumu 

Výzkum má přinést informace o výši spokojenosti klientů LŠ v průběhu výuky 

lyžování. Jejich postřehy pak budou cenným vodítkem pro realizaci následných 

reklamních kampaní a jejich zaměření, mohou být také podnětem ke zlepšení některých 

aspektů poskytovaných hlavních či doplňkových služeb. 

Návrh vhodného výběrového souboru, jeho skladba a velikosti, místo a čas 

realizace akce 

Ideální soubor je možno spatřovat v klientech lyžařské školy, protože se všichni mohou 

vyjádřit k problematice, které se stali součástí. Rozdávání dotazníků náhodným 

kolemjdoucím by nemělo pravděpodobně žádný smysl, i kdyby se jednalo o expedování 

dotazníků v lyžařském areálu; možnost, že právě zastavený respondent se zúčastnil 

nějaké formy výuky lyžování by byla velmi malá. Považuji za vhodné využití 

spolupráce s lyžařskou školou a tedy i využití reprezentativního vzorku respondentů. 

Co se týče klientů lyžařských škol, jedná se v převážné většině o zahraniční turisty. 

Výuky se často zúčastňují Němci, Holanďané (hovoří většinou anglicky i německy), 

Poláci apod. Vzhledem k tomu, že zastoupení prvních dvou zmiňovaných skupin je 

největší, byly zvoleny 3 typy dotazníků- v českém, německém a anglickém jazyce. 

Všechny jsou pro ilustraci obsaženy v příloze (1, 2, 3). Instruktor skupiny vždy na 

začátku výuky zjišťuje či mu je hned sděleno, zjakého státu klienti pocházejí, proto 

nebyla problémem následná volba vhodného dotazm'ku. 
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5. 7.4.5. Volba otázek a jejich zaměření, počet kladených dotazů 

Dotazník obsahuje celkem 19 otázek. Toto číslo se zdá být na první pohled vysoké, 

ovšem vyřadíme- li základní "identifikační" otázky v úvodu dotazníku, dostaneme se na 

počet 12 otázek. 

V úvodu dotazníku jsou uvedeny "identifikační" dotazy, které jsou důležitým vodítkem 

při vyhodnocování dotazm'ku. Jedná se o pohlaví, věk, národnost, rodinný stav, nejvyšší 

dosažené vzdělání a zaměstnání. 

Vzhledem k tomu, že je dotazník zaměřen na sportovní služby, je vhodné zjišťování 

toho, zda se respondenti věnují v běžném životě sportu a pokud ano, tak v jaké míře. 

Nabízi se tu pak potvrzení či naopak vyvrácení teorie, že sportovní služby jsou 

využívány pouze aktivními (alespoň rekreačními) sportovci. Další cílení dotazů je na 

děti, jednalo se o potvrzení či vyvrácení souvislost mezi výukou dospělých a dětí- zda 

jsou služby lyžařské školy využívány celou rodinnou. Mezi další stěžejní otázky patří 

dotazy na důvod k účasti na výuce a důvod k výběru konkrétní lyžařské školy. Dále jsou 

dotazy zaměřeny na důležitost ceny kurzů a názory na výši těchto cen. Bylo přitom 

vycházeno z cen výuky v lyžařské škole v zimní sezóně 2007/2008, která jsou 

v přibližné výši v českých korunách pro přehlednost uvedeny v následující tabulce č. 2. 

Poslední řádek tabulky je zvýrazněn, protože se jedná o zvýhodněnou cenu 

celotýdenního kurzu s posledním dnem výuky zdarma. 

Tabulka č. 2: Tabulka přibližných cen výuky v lyžařských školách 

skupina malá skupina privát (2.os/den) 

1/2 den 400,- 600,- 950,-

1 den 700,- 900,- 1 900,-

r--
2 dny 1 300,- 1 700,- 3 700,-

3 dny 1 800,- 2 400,- 5 500,-

4 dny 2 200,- 3 000,- 7 200,-

S t:!nll 2 500,- 3 500,- 8 500,-

6 dnti 2 500,- 3 500,- 8 500,-

Zdroj: Vlastní šetření 
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U otázek v první části dotazníku je možný výběr z několika variant, proto je vyplnění 

této části velmi rychlé s úmyslem vtáhnout respondenta do problematiky. U každé 

z variant je uvedena možnost jiné volby, kterou může dotazovaný v případě 

nepřítomnosti pro něj vhodné varianty sám uvést. Jedná se o uzavřené otázky, kdy je 

ovšem ponechaná možnost jedné již zmiňované odlišné odpovědi. 

Do závěrečné části dotazm'ku jsou umístěny otázky otevřené, kde má respondent 

dostatečný prostor pro uvedení svého vlastního názoru. Tyto otázky směřuji ke 

konkrétnímu hodnocení výuky v LŠ, uvádění jejich kladů a záporů. Je zde ponechána 

i možnost pro uvedení vlastních návrhů na zlepšení pokud klient takové má. 

Poslední dvě otázky se vztahují k jiným sportovním a kulturním možnostem v oblasti 

Harrachova a jejich využívání turisty. Poslední dotaz má za cil zjištění důvodů, které 

vedou turisty do oblasti Krkonoš, resp. do oblasti Harrachova. 

5. 7. 4. 6. Vyhodnocení dotazníku 

V rámci celého sběru bylo mezi klienty mnou a dalšími spolupracujícími instruktory 

rozptýleno 300 dotamiků. Kjejich poměrně vysoké návratnosti přispěla důslednost 

a ochota mých kolegů z řad zmiňovaných instruktorů, kteří tím výrazně přispěly 

k finálním výsledkům průzkumu. Ve finální fázi bylo hodnoceno celkem 238 dotazm'ků, 

které se vrátily k mým rukám. Ne všechny však byly dokonale vyplněny, některé 

z odpovědi často chyběly. Tato čísla jsou pro přehlednost a rychlou orientaci zobrazena 

v následující tabulce č. 3 s výsledným procentem návratnosti, které činí 79,33%. 

Tabulka č. 3: Základní informace o provedeném průzkumu 

Počet rozdaných dotazm'ků 300 

Počet hodnocených dotazníků 238 

Počet nevrácených dotazm'ků 62 

Procento návratnosti dotazníků 79,33% 

Zdroj: Vlastní šetření 

Ve skupině zúčastněných respondentů převažovali muži, jednalo se konkrétně o 132 

mužů a 106 žen. Výuka lyžování je tedy spojena převážně s mužským pohlavím, ovšem 
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tento převis není nijak markantní - nejedná se tedy výhradně o "mužsky" zaměřený 

sport. Graf č. 1 toto přehledně zobrazuje. 

Graf č. 1- Zastoupenr mužů a žen na prováděném 
průzkumu 
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Zdroj: Vlastní šetření 

Co se věkového rozpětí týče, výrazně převažovala kategorie 31 - 50 let 

(84 respondentů). Toto větší věkové rozpětí skupiny bylo zvoleno proto, že tato skupina 

dle mého názoru vykazuje podobné charakteristiky a pravděpodobně i při rozdělení 

tohoto věkového rozmezí na více kategorií by se kategorie nijak závažně nelišili svými 

charakteristikami a požadavky a zřejmě by se tyto skupiny objevily na předních místech 

v počtu zastoupených respondentů. Jednalo se zejména o manželské páry, jejichž děti se 

účastnily výuky v dětské školce. Tito rodiče ve velké části uvedli jako jeden z důvodů, 

který je vedl k výuce v lyžařské škole to, aby dětem v lyžování stačili a po absolvování 

kurzu s nimi mohli společně lyžovat, protože se obávají je nechat na sjezdovkách 

samotné. Od výuky tedy očekávají získání lyžařských základů a vítají možnost výuky 

ve stejném čase jako výuky dětské, o děti se jim starají kvalifikovaní instruktoři. 

Nejmenší podíl v tomto souboru tvoří skupina důchodců (9) a skupina starší 51 let (17). 

Následuje pak skupina ve věku 26 - 30 let (51), která je zastoupena z větší části 

bezdětnými mladými páry trávící dovolenou s přáteli a od výuky očekávají na prvním 

místě zábavu a setkání s novými lidmi. Skupinka starších dětí ve věku 12 - 19 (15) se 

nevyskytovala při výuce tak často, ovšem počet členů této skupiny ještě výrazně snížila 

neochota k jakékoliv spolupráci či neadekvátně a tedy následně nepoužitelně vyplněné 

dotazníky. Dětská skupina ve věku od 3 - ll let byla zastoupena vcelku hojně (29). 

Tato skupina sice v převážné většině neumí psát a asi by ani nebyla schopna správného 

vyplnění dotazníků, ovšem v těchto případech se na vyplňování dotazru'ku podílely 
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rodiče, kteří jsou velmi často přítomní výuce svých potomků, a proto považuji jimi 

uvedené údaje též za směrodatné, i když oni sami se výuky nezúčastnili. 

Přehledně jsou věkové kategorie klientů, kteří se zúčastnili výuky v lyžařské školy 

a byli svolní k vyplnění dotazníku znázorněni v grafu číslo 2. 

Graf č. 2- Věkové zastoupeni klientů lyžařské 
školy 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Níže uvedený graf č. 3 zobrazuje rozdělení klientů lyžařské školy podle národnosti. 

V zemi původu mírně převažovalo Německo (95), v těsném závěsu bylo Nizozemí (88). 

Graf č. 3- Země původu klientů lyžařské školy 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Menší zastoupení měla Česká republika (29), kde se jednalo v převážné většině o výuku 

dětí v dětské školce či formou privátní několikadenní výuky. Objevili se i však i 

reprezentanti Polska (16), Ruska (3), Velké Británie (4) a Irska (2). V jednom případě se 

jednalo o Inda. 

Výuku absolvovali převážně lidé se středoškolským či vysokoškolským vzděláním 

(středoškolské v 83 případech, vysokoškolské ve 36 případech), ve 31 dotaznících se 

jednalo pouze o osoby vyučené, ve 42 případech bylo uvedeno jiné odborné vzdělání. 

Kategorii základní vzdělání zmínilo 29 z dotazovaných. Tato posledně zmiňovaná 

informace je však ve velké většině způsobena účastí dětí na výuce, rodiče 

pravděpodobně při dotazování uváděli vzdělání dítěte. V několika případech (17) není 

tato položka zatržena vůbec, jedná se s největší pravděpodobností o děti, které ještě 

nenastoupily k povinné školní docházce. 

Převaha osob se se středoškolským vzděláním s maturitou je pravděpodobně v dnešní 

době pravidlem ve většině výzkumů. Domnívám se ovšem, že při této formě rekreace, 

která je finančně náročnější je velké zastoupení osob s tímto a vysokoškolským 

vzděláním propojeno i s výší jejich příjmů, která jsou u těchto "vzdělanějších" skupin 

zpravidla vyšší, a proto si mohou tuto formu služby doplňující a zpestřující rekreaci 

dovolit. Možné je i zdůvodnění této skutečnosti tím, že skupina vysokoškolsky 

a středoškolsky vzdělaných uznává to, že instruktoři lyžařské školy disponují 

dostatečným vzděláním a zkušenostmi z oboru, které jsou pro výuku adekvátní. Lidé se 

základním vzděláním by tak byli častými samouky, kterým postačí pouze základní 

lyžařské dovednosti, o kterých si často myslí, že je "okopírují" od zkušených lyžařů. 

Vysokoškolky vzdělaní se naopak ve velké většině případů zajímají o detaily spojené 

s lyžováním, pátrají po smyslu jednotlivých lyžařských úkonů a chtějí se vše učit 

podrobně a z metodického hlediska správně, aby využili plně přítomnost 

profesionálru'ho instruktora, jehož schopnostem důvěřují. Opět pro přehlednost uveden 

graf (graf č. 4). 
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Graf č. 4- Dosažené vzdělání absolventů kurzů 
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Zdroj: Vlastní šetření 
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Graf č. S na následující straně č. 79 ilustruje, jak často se klienti školy věnují 

sportovním aktivitám v běžném životě. Většina z dotazovaných se alespoň sporadicky 

věnuje nějakému sportu, nejčastěji je zmiňováno provozování sportovních aktivit 2krát 

týdně (87), 1krát týdně uvedlo 69 respondentů. Menší zastoupení pak mělo provozování 

sportovních aktivit 1krát. 2krát a 3krát měsíčně (23, 10, 18). 27 dotazovaných se věnuje 

sportu častěji. 3 respondenti doplnili, že se sportu nevěnují nikdy. Domnívám se, že 

první číslo je relativně vysoké proto, že jsou sem zahrnuty děti, které často navštěvují 

nejrůznější zájmové kroužky, jedněmi z nejoblíbenějších jsou pak na celém světě ty 

sportovní, které se konají nejčastěji 2krát týdně. Dalším zdůvodněním tohoto počtu 

"sportovců" je bezesporu to, že výuku v lyžařských školách absolvují především 

sportovně založení jedinci, kteří si chtějí rozšířit své obzory v novém sportu. Ani 

pravidelné sportování však nemůže zaručit, že výuka bude probíhat bez problémů. Časté 

je spojování některých lyžařských úkonů se zažitými stereotypními pohyby zjiných 

sportů, jejichž vykonávání odporuje lyžařské metodice. V tomto případě je těžké tyto 

zažité pohyby z jiného sportu odbourat a snažit se o zažití jiných. 
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Graf č. 5- Čas věnovaný sportovním aktivitám v 
běžném životě 

Zdroj: Vlastní šetření 

Dále následovaly otázky s více možnostmi, přičemž byla možnost volby většího 

množství variant či dodání vlastni varianty. V této dodané variantě často figurovali 

odpovědi podobné té, že je lyžařská škola v takovém místě, kde si jí velmi dobře všimli 

během průzkumné procházky po středisku a často je též přikládán velký význam 

lyžařským oděvům instruktorů, kteří se pohybují v centru v hojné míře. Poměrně 

velkému množství klientů byla nabídnuta možnost výuky v lyžařské škole přímo 

v recepci jejich hotelu, kde se jim dostalo vyčerpávajících informací o výuce od 

instruktorů. Lyžařské školy často využívají tuto metodu "náboru" klientů přímo na 

hotelech, většinou provádí nábory sami instruktoři, kteří jsou podle počtu nabraných 

klientů finančně ohodnoceni. Zejména v období holandských a německých prázdnin se 

často objevoval odpověď\ že si lyžařskou školu vybrali již v rámci zakoupení zájezdu 

prostřednictvím cestovní kanceláře v jejich zemi. Je to taky jedna z častých forem, 

kterou lyžařské školy používají. Spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi 

jim zaručuje velkou část klientely. 

Ve většině případů nechybí odpověď týkající se blízké polohy od místa ubytování, 

prostředí lyžařské školy a ochoty jejího personálu. Nikdo nezvolil cenu kurzu, 

v menších školách by pravděpodobně sehnali výuku o něco levněji. 

Na otázku, zda je pro ně cena kurzů důležitá odpověděla většina klientů, že ano (129), 

5 odpovědělo, že nikoliv a pro zbytek (104) je cena částečně důležitá. U následující 

otázky na názor na výši cen kurzů odpověděla drtivá většina dotazovaných, že se jim 
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zdá cena kurzů vysoká (139), příliš vysoká se cena zdála 31 osobám. 64 z nich 

konstatovalo adekvátnost cen poskytovaným službám, pouze 4 turisté uvedli, že ceny 

kurzů jsou nízké - jeden z nich však uvedl, že pouze při srovnání se zahraničím. 

Variantu příliš nízkých cen neuvedl nikdo (viz graf č. 6). 

Graf č. 6- Názor respondentů na cenu lyžařských 
kurzů 
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Zdroj: Vlastní šetření 

Již v úvodu byly deklarovány důvody, které vedly klienty lyžařské školy k účasti na 

výuce. Byla to účast dětí na výuce v lyžařské škole, kdy chtěli rodiče získat alespoň 

základní poznatky z oblasti lyžování, aby mohli následně se svými děti lyžovat 

a dohlížet na ně na sjezdovce. Mnoho respondentů uvedlo mezi důvody kombinaci 

zkoušení nových věcí, seznámení s novými lidmi nebo se prostě chtěli naučit lyžovat, 

ale i hubnutí je uváděné poměrně často. Někteří uvedli, že je baví sledovat lyžařské 

soutěže v televizi a chtěli se tomu alespoň trochu přiblížit v reálu. Nikdo od výuky 

neočekával, že se naučí během týdne perfektně lyžovat. 

Ke skupinové výuce dotazované klienty přivedla nižší cena ve srovnání s privátní 

formou výuky, většina z těchto respondentů se do LŠ přihlásila ve skupině a z toho 

důvodu byla tato forma výuky pro ně vhodnou volbou. Ti, kteří se zúčastnili 6ti denního 

kurzu, tak učinili zejména kvůli nabídce šestého dne zdarma. 

Privátní výuka byla volena osobami, které již alespoň základní zkušenost s lyžováním 

měli a chtěli tyto základy osvěžit, zlepšit a domnívali se, že při skupinové výuce by 

postupovali pomaleji. Častá byla tato volby také u 3 - Sti letých dětí, které se straní 

kolektivu a u dětí českých, jejichž rodiče se nedomnívají, že pobyt v cizojazyčné 
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skupině by jim prospěl nebo se pouze snaží dítě pomalu přivést k lyžování např. pouze 

dvouhodinovou denní výukou, která je možná pouze v rámci individuální výuky. 

Privátní výuka byla často volena skupinami 2 - 4 mladých lidí, kteří se chtěli učit 

společně bez přítomnosti dalších účastm'ků. Tato forma výuky byla volena i v případě, 

že skupinová výuka již probíhala a doplnění skupiny úplným začátečníkem nebylo 

doporučeno. Klienti absolvující privátní výuku často uváděli vysokou cenu výuky. 

Na výuce většinu klientů zaujala zábavná forma výuky, odborné rady a dohled 

instruktora a jeho ochota pomáhat. Mnoho respondentů uvedlo též schopnost 

improvizace instruktora. Toto znám sama z vlastní zkušenosti, protože ne vždy jde vše 

podle plánů a výuka může být ovlivněna jak ostatními lyžaři (začátečníky i zkušenými), 

nehodou, zraněním či přírodními podmínkami. Proto se domnívám, že hlavní schopností 

lyžařských instruktorů musí bezpodmínečně být schopnost improvizace a přizpůsobení 

se měnícím podmínkám a situaci. Velký počet uvádí smysl pro humor jejich instruktora, 

legraci, spoustu nových zážitků, vědomostí a efektivně strávený čas na horách. 

V oblasti negativ výuky se často objevoval nedostatečný zájem instruktora o žáka. Tato 

myšlenka byla s největší pravděpodobností vypozorována rodiči při výuce jejich dětí 

v lyžařské školce. Tato výuka, pokud probíhá skupinovou formou, je náročná 

a vyžaduje vždy více instruktorů než skupina dospělých. Rodiče často děti rozptylují, 

odvádějí jejich pozornost a přestože je to záležitostí individuální reakce dítěte, dítě ve 

většině případů v přítomnosti rodičů nespolupracuje. Pokud by měl jeden instruktor na 

starosti jedno dítě, věnoval by se mu jistě více než v okamžiku, kdy na jednoho 

instruktora připadá např. 5 dětí. Je pak na instruktorovi, jestli si jako prioritu určí jedno 

plačící dítě či zbytek skupiny. Několik klientů nebylo s výukou úplně spokojeno, 

protože mělo pocit, že ostatní skupiny se věnují zábavným cvičením, zatímco oni 

neustále opakují jeden lyžařský prvek, který jim nejde. Toto opět souvisí s osobou 

instruktora, jeho zkušenostmi a přístupem. Opět z vlastní zkušenosti vím, že výuka, 

kterou jsem vedla před šesti lety se diametrálně lišila např. od mé výuky letošní. Nebyla 

špatná, pouze jsem se snažila dovést lyžařské schopnosti k dokonalosti, což dnes již 

nepraktikuji. Preferuji formu zábavy, vím, s čím mají klienti problémy, co je nadchne 

apod. I instruktor si tuto uvolněnější atmosféru lépe vychutná. Cflem lyžařů začátečníků 

je sjet sjezdovku a řada z nich si v úvodu výuky ani neodvážf pomyslet na velké 

sjezdovky s lanovkou. Když se pak k těmto propracují, považují to za maximum, čeho 

81 



mohli dosáhnout a po dalším zdokonalování netouží. V několika případech byla 

uvedena špatná koordinace výuky, kdy na malém prostoru začínalo s výukou mnoho 

skupin a nebyl dostatečný prostor pro výuku. Několik klientů mělo problém s místem 

srazu s instruktorem, ale všechno se brzy vyřešilo za pomoci pracovníků provozovny 

lyžařské školy. 

Respondenti často mezi sportovními či kulturními možnostmi uváděli využití bazénu 

a sauny v jejich hotelu, mladší pak bobovou dráhu, disco, bary a kluby. Turistické trasy 

v okolí jsou také oblíbené- byl uveden Mumlavský vodopád. Několikrát bylo zmíněno 

i sklářské muzeum a návštěva pivovaru. Řada dotazovaných uváděla přání podívat se na 

jeden den do Prahy. 

Místo pobytu nevybírali dotazovaní většinou cíleně, někteří již navštívili nějaké české 

středisko v předchozích letech a po dobré zkušenosti se rozhodli pro stejnou zemi. 

Holandští turisté uvádí poměrně krátkou vzdálenost a zkušenosti přátel s českými 

horami či přímo s Harrachovem. V rámci cestovních kanceláří o výběru rozhodly 

informace o místních cenách potravin a dalších věcí. Cestovní kanceláře mnoha 

klientům místo doporučili ve vhodné kombinaci s hotelem a výukou lyžování. Někteří 

navštívili Prahu a jiná města (Český Krumlov) a chtěli poznat i české hory. Čeští klienti 

jezdí do lyžařského střediska déle a rozhodli se pro výuku dětí v lyžařské škole proto, že 

dítě dospělo do věku, kdy rodičům připadá adekvátní s lyžováním u dítěte začít. Ti, 

kteří zde dosud nebyli se chtěli se seznámit s novým prostředím, někteří mají prostředí 

spojené s mládím a vracejí se na místo po letech s tím, že chtěli zjistit, co se za uplynulé 

roky změnilo. 
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6. Syntetická část 

6.1. Modelová aplikace marketingového mixu 

Návrh pro podmínky lyžařské školy 

Celá následující část je pro názornost zaměřena na pffpad modelové, nově zakládané 

lyžařské školy v oblasti Harrachova. Jedná se o návrh marketingové strategie této 

lyžařské školy se zaměřením na marketingový mix. Aplikace marketingového mixu 

poukazuje na to, na jaké položky marketingu se musí zakladatel lyžařské školy 

koncentrovat. V tomto případě se jedná o marketingový mix služeb lyžařské školy, 

která je založena na podnikatelské bázi jako komerční LŠ na základě živnostenského 

oprávnění. Předmětem podnikání je: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

v oblasti lyžování. Pro LŠ jsem zvolila členství v Českém svazu lyžařských škol, které 

poskytuje řadu výhod včetně kompletního pojištění lyžařské školy a poskytuje možnost 

vzdělávání lyžařských instruktorů. 

Návrh modelového marketingového mixuje inspirován výsledky realizovaných analýz, 

je tedy syntézou SWOT analýzy oblasti, analýzy konkurence lyžařských škol 

v Harrachově a průzkumu, kterým byly zjišťovány konkrétní názory účastníků výuky 

v lyžařské škole. 

6.1.1. STP marketing (strategie) 

Před samotnou aplikací marketingového mixu je nutné vyřešit nejprve strategické 

otázky v podobě segmentace (Segmentation), zacílení (Targeting) a umístění 

(Positioning). 

• Segmentace, zacílení 

V rámci segmentace se jedná o určení cílové skupiny zákaznťků lyžařské školy. Jak 

vyplývá z vyhodnoceného dotazníku, větší část klientů lyžařských škol tvoří muži, 

převažuje skupina zákazníků ve věkovém rozpětí 31 až 50 let. Tato věková 

kategorie je kategorií rodičů s malými či odrostlejšími dětmi, na které je nutné se 

primárně zaměřit. Nedílnou součástí komunikace s nimi bude oslovování rodinných 

penzionů či větších hotelů, které poskytují pro rodiny s dětmi dostatečný komfort 
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a jsou jimi i hojně vyhledávány. Pozornosti ovšem nesmí uniknout skupiny starší 

(51 a více let) představující manželské páry, které mají děti již dospělé a snaží se 

zpestřit rekreaci novou pohybovou aktivitou. Tato skupina se také podílí velkou 

částí na příjmech lyžařských škol a v převážné většině vyhledává také pohodlí, více 

je zaměřena na rodinnější atmosféru menších penzionů mimo rušné centrum. 

V rámci typologie turistů je stěžejní zacílení na tzv. institucionalizované turisty 

(organizovaný a individuální masový turista) či v menší míře na turisty 

průzkumm'ky. V rámci členění turistů dle Cohena se služby lyžařské školy vztahují 

na rekreační, diverziální a zážitkové turisty. 

• Umístění 

Modelová LŠ je prezentována jako škola nabízející služby především rodinám 

s dětmi, je možno přizpůsobení programu výuky dětí a dospělých tak, aby probíhal 

ve stejném čase a umožňuje tak rodičům účast v kurzech pro dospělé s následným 

vyzvednutím dětí. Škola vychází maximálně vstříc rodinám s dětmi a snaží se 

o vhodné načasování výuky ke spokojenosti obou stran. Dále nabízíme kurzy pro 

starší zájemce ve skupinách přibližně stejného věku. 

6.1.2. Modelový marketingový mix 

6.1.2.1. Produkt 

Pojem produkt označuje samotný výrobek, ale v oblasti cestovního ruchu se v převážné 

většině jedná o služby. Tak je tomu i v případě LŠ. Sortiment produktu, jeho kvalita 

i design mají ve sféře cestovního ruchu bezpochyby obrovský význam, hlavní důraz je 

však kladen na značku ve spojení s balením. Produkt, který bude lyžařská škola nabízet 

je stěžejní pro další vývoj této školy. 

•!• Nabízený produkt 

~ Základní nabídka služeb je v oblasti výuky lyžování, snowboardingu, běžeckého 

lyžování a jízdy na big footech (extrémně krátké lyže) 

~ Důraz kladen na výuku sjezdového lyžování 
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~ Zaměření na skupinovou výuku dětí a dospělých: 6 - 12 osob (dále objasněn 

důvod) 

~ Výuka menší skupiny (5-6 osob) 

» Rodinná výuka 

~ Dětská školka (od 3 let) 

-;... Výuka dětí (4- Slet) 

~ Výuka začátečníků i pokročilých 

~ Večerní výuka podle dohody s následnou Apres ski 

~ Nabídka privátní výuky situované primárně do hodin, kdy neprobíhá výuka 

skupinová 

~ Nabídka vícedenní výuky kombinující výuku lyžování, snowboardingu a big 

footy 

~ Možnost vytvoření "balíčku služeb" v rámci celého týdne (kombinace sportu 

a kultury - sklářské muzeum, výlet do Prahy atd.) 

~ Nabídka rozšířeného produktu k produktu základnímu (půjčovna lyžařské 

výzbroje, prodej upomínkových předmětů s logem LŠ) 

~ Doplňkové zábavné programy (karnevaly, závody, Apres ski, výlety 

s průvodcem do okolí) 

Volba preference skupinové výuky vychází z následující úvahy doplněné tabulkou č. 4 

na str. 86. Cena jednoho dne výuky ve skupině, která zahrnuje 2 hodiny dopoledne a 2 

hodiny odpoledne, se pohybuje kolem 700 Kč na osobu. Cílem lyžařských škol je 

nabízet pak 6 ti denní kurzy, kdy klient "ušetří" a zaplatí tak za tento kurz zhruba 2 500 

Kč. Při celodenní privátní výuce ve stejném časovém rozsahu se cena pohybuje pro 

jednu osobu kolem I 900 Kč, při 6ti denní výuce by se jednalo o sumu zhruba 8 500 Kč. 

Pokud instruktor odučí tento kurz (skupinový či privátní) v plném rozsahu, při hodinové 

mzdě 150 Kč, vydělá si denně 600 Kč, celkem pak za 6 dní 3 600 Kč. Při privátní výuce 

není zisk pro samotnou lyžařskou školu za 6ti denní výuku nijak výrazný (8 500 - 3 600 

= 4 900 Kč). Ovšem při skupinové výuce, kdy ve skupině může být až 12 osob (a školy 

se snaží o naplnění kapacity kurzů), se zisk lyžařské školy oproti uvedeným 4 900 Kč 

získaných z 6ti denní výuky privátní zvyšuje na 46 800 Kč po odečtení mzdy 

instruktora, která je zpravidla stejná jako při privátní výuce, tj. 50 400 - 3600= 46 800 

Kč. Zisk lyžařské školy se v tomto případě za 6ti denní skupinovou výuku vyšplhá na 

uvedených 46 800 Kč, je tak oproti privátní výuce téměř desetinásobný. To je důvod, 
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proč je pro každou lyžařskou školu stěžejní pracovat na přílivu klientů a snažit se 

prosazovat skupinovou výuku. 

Tab. č. 4: Porovnání zisku LŠ při skupinové a individuální výuce 

Skupinová výuka/os. lndividuálni výuka/os. 

Cena za den (2+2 hod.) 700,- 1 900,-

Cena za 6 dní (kurz) 2 500,- 8 500,-

Plat Instruktora/den 600,- 600,-

Plat instruktora/S dnr 3 600,- 3 600,-

Zisk LS z Jednoho účastníka 

kurzu/den (po odečteni platu 

instruktora) - 1 900 -600 = 1 300,-

Zisk LS z max. 12tl účastnfkůlden 

(po odečteni platu instruktora) (12 * 700)- 600 = 7 800,- -
Zisk LS z max. 12ti úeastníků/6 (12 * 700) * 6- (600 * 6) = 8 500-3 600 = 
dnf (po odečtení platu Instruktora) 46 800,- 4 900,-

Zdroj: Vlastní šetření 

Nutné je přizpůsobit produkt hodnotám, které vyhledávají sami zákazníci. U dětí se 

bezpochyby jedná o zábavnou formu výuky spojenou s velkým množstvím her, která 

podpoří zájem dětí o výuku. Dospělí mladí klienti lyžařských škol vyhledávají také 

u výuky jistou formu zábavy a vyzkoušení něčeho nového v kombinaci se seznámení se 

s novými lidmi. Vhodné je tedy právě této skupině nabízet produkt kombinovaný se 

snowboardem či big footy a výuku prokládat různými druhy cvičení se zapojením 

zbytku skupiny. Starší účastníci naopak chtějí pouze získat základy lyžařské techniky 

a s lyžováním se pouze seznámit, vhodnější je tedy forma pomalejší výuky s důrazem 

na důkladnější vysvětlení jednotlivých technik. 

•:• Značka (název+ logo) 

)- Název musí upoutat zákazníka a být výstižný, snadno zapamatovatelný, nejlépe 

obsahující mezinárodně známá slova související s produktem a měl by 

vystihnout podstatu podnikání. 
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S ohledem na nynější konkurenci v lyžařském areálu navrhuji název lyžařské školy 

SNOW FUN ski school (viz. příloha 8). Tento název vystihuje podstatu výuky lyžování 

a je dostatečně odlišný od všech konkurenčních. V příloze 8 je uvedeno logo s názvem 

školy ve žlutomodrém provedení společně s návrhem internetových stránek v těchto 

barvách (příloha 9). Internetové stránky jsou v dnešní době nezbytnou součástí každého 

podnikajícího subjektu. U lyžařských škol je to v dnešní době nutnost, která výrazně 

napomáhá klientům i provozovatelům lyžařské školy. Na návrhu internetových stránek 

musí být znázorněny odkazy, které by na internetových stránkách LŠ neměly chybět 

(příloha 9). Jedná se o základní informace o lyžařské škole a půjčovně lyží, kontaktní 

adresu a adresu provozovny spolu s kontaktními údaji ve formě telefonického 

a emailového spojení. Vhodné je doplnění o názornější podrobnou mapku s vyznačením 

míst pro výuku. Možnost volby jazyka výrazně přibližuje informace o škole 

zahraničním turistům, kteří tvoří převážnou většinu klientely. Součástí stránek musí být 

nabídka lyžařské školy, cem'k s charakteristikou a popisem jednotlivých služeb 

poskytovaných školou. Rezervační formulář výrazně usnadní oboum stranám 

(zákazníkovi i provozovateli) koordinaci a plánování výuky. Nedílnou součástí těchto 

stránek musí být alespoň ilustrační fotografie s nabízeným produktem, je to jediná 

možnost bližší prezentace produktu. Značka a balení patří mezi hmotné prvky produktu 

a v oblasti služeb tak rozhodují o volbě zákazníka, jedná se o "nejhmatatelnější" prvky 

díky kterým se může zákazm'k lépe rozhodnout o koupi. 

•!• Balení 

V případě LŠ se jedná o vhodné použití obchodní značky a loga, které má za cíl 

usnadnění výběru produktu pro zákazníky. Samozřejmostí je čistota a příjemné 

prostředí v provozovně LŠ, které zákazníka utvrdí v tom, že nabízené služby budou na 

stejně vysoké úrovni a hlavně ho přesvědčí o koupi služby. Zákazníkovi tak bude 

potvrzen profesionální přístup LŠ. Navrhuji ladění interiéru do kombinace firemních 

barev - žluté a modré. 

Dále jsou do této sféry zahrnuty nabídkové materiály ve formě propracovaných 

přehledných katalogů pro bližší informovanost potenciálních zákazníků, které musí být 

k dispozici v dostatečném počtu. Úvodní strana katalogu obsahuje název LŠ, logo 

a obecné informace o LŠ společně s kontakty a mapkou. Vše je vyvedeno ve firemních 

barvách. Katalog musí obsahovat všechny informace o LŠ, nabízených službách 
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společně s jejich charakteristikou. Aktuální ceník je součástí tohoto katalogu. Vhodná je 

prezentace výhodných akčních nabídek a slev nabídek ve větším formátu v prostoru 

provozovny. 

Je zde možnost nabídky služeb lyžařské školy zahraničními cestovními kancelářemi za 

provizi. Tímto způsobem může zahraniční CK nabízet komplexní balíček služeb, který 

obsahuje ubytování a doplňkové aktivity zprostředkovávané lyžařskou školou. Nabízí se 

možnost spolupráce s touto CK výměnou za služby např. v podobě "delegáta" z řad LŠ, 

který by koordinoval celý pobyt v Čechách apod. 

•:• Umíst'ování produktu na trhu 

Vzhledem k tomu, že jsou si produkty jednotlivých LŠ velmi podobné, je nutné snažit 

se o odlišení alespoň některých dodatečných služeb. Zaměření se na segment dětí je 

ideální pHležitostí. 

Dětské klientele LŠ škola nabízí karnevaly na lyžích organizované vždy v pátek 

odpoledne v rámci ukončení týdenní výuky. Je zde možnost zapůjčení masek pro děti 

zdarma. Dalším lákadlem pro tuto skupinu jsou lyžařské závody pořádané v pátečních 

dopoledních hodinách. Každé dítě obdrží diplom (obsahující název školy a odkaz na její 

internetové stránky) a věcnou cenu. Vhodná je prezentace školy pomocí plyšového 

,,maskota". Jedná se o kostým s logem a názvem školy, který oblékají brigádníci 

rozdávající letáky v centru střediska. Možné je zapojení tohoto maskota do výuky 

nejmenších dětí v dětské školce. Pro potřeby školy navrhuji medvěda ve frremních 

barvách (žlutá, modrá). 

Pro segment mladých lidí je atraktivní večerní výuka lyžování na osvětleném svahu 

s následným Apres ski (forma doplňující lyžařské aktivity spojená především 

s odpočinkem a zábavou konaná především v barech či restauracích v lyžařském areálu) 

instruktorem ve zvoleném baru u sjezdovky. 

•:• Vývoj nového produktu 

Do skupiny nových produktů (produktů plánovaných do budoucna) řadím organizací 

pobytů se sportovním programem nabízených v komplexní formě (zařízení pobytu 

i sportovního vyžití). Dále se nabízí možnost rozšíření fungování LŠ i na letní měsíce 
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formou letních sportovních aktivit (horská kol~ horské koloběžky, orientačni závody, 

nočni hry apod.) Významnou roli ve vývoji nových produktů hrají sami zákazníci, jejich 

podněty jsou nejlepším orientačnim bodem. 

6.1.2.2. Cena 

Tabulka č. 5 zobrazuje navrhovaný ceník služeb (s cenami počítanými na osobu, 

v případě privátní výuky na osoby 2). V porovnáni s konkurencí větších LŠ se jedná 

o ceny nižší, na druhé straně však ve zmíněné lokalitě existují i ceny nižší. 

Tabulka č. 5: Navrhovaný ceník výuky v modelové lyžařské škole 

skupina (7- 12 osob)/den malá skupina (4- 6 osob}/den privátní výuka (2 os./den)/den 

1/2 den - - 850,-

1 den 580,-/ 580,- 800,-/ 800,- 1 650,-/ 1 650,-

2 dny 1 100,-/ 550,- 1 500,-/ 750,- 3 100,-/ 1 550,-

3 dny 1 590,-/ 530,- 2 190,-/ 730,- 4 590,-/ 1 530,-

4 dny 2 040,-/ 510,- 2 800,-/ 700,- 6 000,-/ 1 500,-

s dnu 2 400,-/480,- 3 350,-/ 670,- 7 250,-/1 450,-

6 dnu ~ . 
Zdroj: Vlastní šetfení 

V případě vstupu na trh jsou použity tzv. zaváděcí ceny, které jsou nižší než ceny 

konkurence. Je zde tedy využita tzv. konkurenčni metody tvorby cen, přičemž je 

důležité i zahrnutí nákladů na výuku v podobě platu instruktora a dále určitého podílu 

na platu pracovníků provozovny LŠ a podílu na provozních nákladech. K tomuto je 

připočtena zisková přirážka. Důležitá je slevová politi~ která významně napomáhá 

přílivu zákazníků. Hlavni lákadlem je v případě zakoupeni celého kurzu výuky (6 dni) 

poslední den zdarma. V případě této příznivější ceny předpokládám výraznější zájem 

o celý kurz, což zajišťuje provozovateli příliv klientů účastnících se skupinové výuky 

a zajišťuje dostatek práce pro instruktory. Na pátečni a sobotní výuku navrhuji 10% 

slevu znormálni ceny. Toto opatřeni má zvýšit zájem o výuku v těchto dnech, které 

jsou charakterizované všeobecně nižším zájmem o výuku z důvodů příjezdů či odjezdů 

rekreantů. Tato varianta by měla být vhodnou pro vH{endové hosty. Pro úvodni ceny 

navrhuji následující základní cenik uvedený v tabulce č. 5 s cenami počítanými na 
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osobu, v případě privátní výuky na osoby 2. V porovnání s konkurencí větších LŠ se 

jedná o ceny nižší, na druhé straně však ve zmíněné lokalitě existují i ceny nižší. 

6.1.2.3. Místo 

Na tuto část marketingového mtxu Je třeba klást velký důraz, protože nabízení 

sebelepšího produktu bez jeho dostupnosti zákazníkům je zbytečné. 

•!• Distribuční kanály 

Do popředí kladu přímou distribuci služeb lyžařské školy přímo od producenta této 

služby, která je podmíněná dostatečnou reklamou v oblasti. Nemalý význam má však 

spolupráce se zahraničními CK, je nutné jejich kontaktování se zasláním možností 

podmínek spolupráce. Toto je možné zejména na veletrzích cestovního ruchu se 

zaměřením na oblast Nizozemí, kde je po službách lyžařských škol velká poptávka 

a vzdálenost od České republiky je relativně malá. Velký důraz je nutné klást na 

rezervační systém, který LŠ i zákazm'kům usnadní plánování poskytované služby. 

Zákazm'k má jistotu výuky v jím požadovaném termínu a formě, provozovatel má 

dostatek času na přípravu rezervované výuky a zajištění dostatečného počtu pracovních 

sil na výuku. Rezervační systém vyžaduje zaslání kontaktních údajů a uhrazení zálohy, 

která v případě nerealizované výuky hradí náklady provozovatele. 

6.1.2.4. Propagace 

Nedílnou součástí úspěšného marketingového mixu je marketingová komunikace bez 

níž by ostatní složky marketingového mixu pozbyly na významu. Dále následují metody 

komunikace použité v případě modelové LŠ v rámci propagační kampaně, která je 

směřovaná pouze do zimních měsíců. 

•!• Reklama v místě prodeje a okoli 

Za hlavní formu reklamy považuji vhodně umístěné tabule v blízkosti hlavní třídy 

s reklamou nejlépe na na samolepící folii obsahující název LŠ a její stěžejní nabídku 

(výuka dětí a dospělých, lyže a snowboard) s aktuálně měněnou akční nabídkou 

a sídlem provozovny, celé ve firemních barvách. Celý areál provozovny musí též 

upoutat- stylizace do firemních barev, je vhodné doplnění materiálů o podrobnější 
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informace o aktuálních slevách a výhodných cenách služeb. Hlavní důraz v případě 

propagace LŠ kladu na reklamní tabule, brožury a letáky. 

•:• Brožury (katalogy, letáky) 

Stěžejní formou propagace je pro malou lyžařskou školu forma tištěných letáků. 

Letákům dominují modrá a žlutá, je zde uveden název školy, její umístění v lyžařském 

areálu s přehlednou mapkou, nabídkou LŠ (pouze základní informace a přednosti 

lyžařské školy). Tyto letáky jsou distribuovány po lyžařském areálu v okolí provozovny 

během odpoledních hodin brigádníkem, dále je nutná distribuce po okolních penzionech 

a hotelích s průběžnou kontrolou a doplňováním. Vhodné je doplnění o stojánky na tyto 

letáky pro viditelné umístění v recepcích hotelů. Díky lokálnímu zaměření služby 

považuji reklamu v tisku (v podobě denního tisku), televizi a rádiu za nevhodnou. 

S ohledem na lokální zaměření školy je možná propagace školy v brožurách 

a katalozích vydávaných v rámci turistického ruchu v oblasti. V tomto případě je nutná 

spolupráce s informačním střediskem a snaha o prosazení loga s názvem školy do částí 

turisticky zaměřených brožur či map určených pro k těmto účelům. 

•:• Podpora prodeje 

Podpora prodeje je realizována formou skupinových a studentských slev (5%), dále 

10% slev na páteční a sobotní výuku, 6. den skupinové výuky je zdarma, pro děti možné 

zapůjčení karnevalových masek v rámci výuky zdarma. 

•:• Public relations a publicita 

Využití možnosti spolupráce s informačními stánky v oblasti, prezentace školy 

v informačních stáncích města formou propagačních brožur a letáků a vizitek na 

samostatném stojanu LŠ. 

•:• Přímý prodej 

Na tento bod je nutné klást velký důraz, osoba prodejce je jedním z komponent služby 

zaručující profesionální přístup. Je možné přizpůsobení služby potřebám zákazníků 

v rámci možností obou stran. Může se jednat o přizpůsobení časového harmonogramu 
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výuky v případě nutnosti, v případě zájmu je možné rozšíření výuky i na časnější 

hodiny. 

•!• Sponzorováni 

)o> Nabídka pro sponzory (partnery) 

Domnívám se, že spolupráce s lyžařskou školou je jedna ze stěžejních příležitostí pro 

firmy se sportovním zaměřením. N askýtá se zde možnost zviditelnění sportovní značky 

ve sportovním prostředí, kde je velká možnost, že si kolemjdoucí či kolemlyžující 

značky nejenom povšimnou, ale dokonce je tu velká šance, že si ji ve vhodně 

umístěném obchodě v okolí i zakoupí. Ze strany LŠ se jedná o možnost dalšího příjmu 

a efektivní využití dosud nevyužitých prostorů. Jedná se pochopitelně v první řadě 

o značky spojené s lyžováním od lyžařské výzbroje a výstroje až po univerzálně 

použitelné sportovní zboží (sluneční brýle, funkční prádlo, atd.). Tato možnost by 

ovšem mohla být stejně dobře využívána např. výrobci nápojů (nealkoholických 

i alkoholických). 

V tomto směru, přestože se jedná o sport, je toto dobrou volbou např. pro pivovary, 

které přestože nijak úzce se sportem nesouvisí, mohou se v prostředí hor, kam se většina 

návštěvníků přijela spíše bavit a užívat si, významně zviditelnit, a to zejména v očích 

zahraničních návštěvníků. 

Další kategorií, pro kterou by spolupráce s LŠ byla výhodnou, jsou místní podnikatelé, 

zejména pak restaurace a bary. Nabfzí se tu možnost doporučovat za určitých, pro obě 

strany výhodných podmínek, určité restaurační zařízení, bar či disco. Dále je tu možnost 

kontaktu s místními či celorepublikově (mezinárodně) zajímavými mediálními firmami 

(mobilní operátoři, rádia atd.). Je to opět šance zviditelnit se na poměrně disponovaném 

místě, kde se pohybuje velké množství především mladých lidí, takže spolupráce s 

firmami zaměřenými na mladší klientelu je i pro LŠ ideální volbou. 

Pro partnery je možnost zajištění pokrytí reklamou celého lyžařského areálu působení 

lyžařské školy (areál dětské školky, ohrádka u výstupní a nástupní stanice vleku, po 

rozšíření i v půjčovně lyžařské výzbroje) dle individuální domluvy formou bilboardů 

(možnost použití vlastních propagačních materiálů, v případě zájmu a po dohodě na 
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konkrétní formě možnost zajištění přímo lyžařskou školou), tabulí, plachet, bannerů, 

slalomových branek s logem. 

Možnost pořádání akcí s logem klienta v názvu akce (Apres ski party, karneval na 

lyžích apod.) s přednostním prodejem produktů partnera. 

Prezentace partnerů v areálu lyžařské školy v průběhu pořádaných akcí, konání 

prezentačních akcí firmy v areálu lyžařské školy. 

• Logo partnera na reklamních letácích propagujících lyžařskou školu, které jsou 

expedovány do místních hotelů a penzionů. 

• Logo a název partnera na reklamních plachtách a bannerech lyžařské školy 

v jejím bezprostředním okolí a na přilehlých pozemcích. 

• Logo partnera na oblečení instruktorů lyžařské školy (možnost pro více partnerů, 

pokrytí různých míst oděvu za různé ceny či protislužby). 

• Možnost spolupráce s firmami vyrábějící termoprádlo a sportovní oděvy, ideální 

poskytnutí jako protislužba za reklamu instruktorům, kteří mohou mít ve 

smlouvě uvedeno nošení konkrétru'ho termoprádla či sportovního oblečení při 

reprezentaci školy. 

• Logo partnera na reklamních předmětech lyžařské školy (trička, tužky, rollery, 

ponožky). 

• Logo partnera na reflexních vestách pro klienty dětské lyžařské školy Giž 3. den 

se podle schopností mohou pohybovat v areálu velkých sjezdovek). 

• Logo partnera a aktivní odkaz na webových stránkách na webové stránky 

partnera. 

• Zařazení na webové stránky školy pod hlavičkou partnera, mediálního partnera, 

sponzora (dle dohody). 

Vytvoření jednotné prezentace pro sponzory se všemi možnostmi, které je lyžařská 

škola schopna poskytnout včetně fotografií přehledně zobrazujících nabízené možnosti 

(cena záleží na dohodě či atraktivnosti nabízených protislužeb ); zasílání prezentace 

s vhodným úvodním dopisem vybraným firmám, které by splňovaly nároky lyžařské 

školy (sponzoři si lyžařskou školu pravděpodobně sami nenajdou). 
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Typy akcí pořádaných lyžařskou školou pro klienty a partnery: 

• Prezentace partnerů různou formou (soutěže se zaměřením na děti, hry o ceny, 

karneval apod.) 

• Akce pořádané ku příležitosti různých svátků (Vánoce, Silvestr, Valentýn apod.) 

s možností prezentace partnerů dle dohody v názvu akce či během akce 

občerstvením, věcné ceny poskytnuté partnerem atd. 

6.1.2.5. Zaměstnanci 

•!• Zaměstnanci provozovny (prodejm'ho místa) 

Jedná se o minimálně 2 až 3 zaměstnance prodejního místa, kteří budou prodávat 

a nabízet produkty lyžařské školy a koordinovat probíhající výuku. Nutné je v rámci 

těchto osob ve spolupráci s instruktory plánování výuky s předstihem, vždy alespoň na 

následující výukový den. Tito zaměstnanci musí mít přehled o počtu instruktorů, kteří 

jsou v určité hodiny k dispozici, počtu klientů ve skupinách a dle možností plánovat 

a prodávat další výuku. Pokud jsou s předstihem informováni o větším množství 

klientů, které není možné ve stávajícím počtu instruktorů zvládnout, kontaktují další 

instruktory mimo lyžařský areál. Tito zaměstnanci zajišťují také styk se zahraničím, 

především s holandskými a německými cestovními kancelářemi. Nutností je alespoň 

částečná znalost anglického a německého jazyka a schopnost rychlého a kreativního 

rozhodování. 

•!• Instruktoři 

Počet instruktorů se odvíjí od poptávky. Poptávka se pravidelně zvyšuje v době 

masivnějšího přílivu turistů do střediska, tj. v době svátků (Vánoce, Silvestr) a v době 

prázdnin v Čechách, Holandsku a Německu. V těchto vytíženějších týdnech je nutná 

hojná účast instruktorů, aby nedošlo z důvodu jejich nedostatku k odmítání zájemců 

o výuku a tedy ztrátu možného zisku. Škola, která je členem Svazu českých lyžařských 

škol získává instruktory po absolvování instruktorského kurzu, který trvá zhruba 1 O dní 

a koná se vždy před začátkem sezóny. Nutná je dobrá prezentace LŠ v očích budoucích 

instruktorů, aby projevili zájem pracovat právě v modelové LŠ. Pro nalákáni je vhodné 

uvedení předností LŠ jako ubytování, osobnější přístup menší školy, přátelská 

atmosféra, výše platu, využívání firemních skipasů pro volné lyžování apod. 
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Za opti~ální plat považuji hodinovou mzdu ve výši 120 Kč s možností zvýšení 

v závislosti na odpracovaných sezónách a úrovni jazykových znalostí (preferováni jsou 

instruktoři s alespoň částečnou znalostí anglického i německého jazyka). Je zde snaha 

o získaní několika celosezónních instruktorů, zbytek tvoří především vysokoškolští 

a středoškolští studenti, kteří přijíždějí v termínech, které jim školní povinnosti dovolí. 

Jedná se zhruba o 3 až 5 týdnů během zimní sezóny dle náročnosti studia. Dobrá je 

informovanost o konkrétních časových možnostech instruktorů během sezóny s určitým 

předstihem. Je vhodné oslovovat potenciální budoucí instruktory ještě před začátkem 

sezóny odkazem na pracovní příležitosti na internetových stránkách. I v dnešní době 

mají stále velký význam letáky umístěné na vysokých a středních školách informující 

o náboru instruktorů do LŠ. Pracovníci LŠ pak rádi podají více informací o nutném 

instruktorském kurzu. Ideální stav počtu instruktorů LŠ menší velikosti čítá alespoň 

3 celosezónně přítomné instruktory s okruhem dalších zhruba 30 instruktorů 

dojíždějících dle možností. 
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7. Závěr a doporučení 

Strategie vstupu na nový trh má určité společné základní náležitosti, které je vhodné 

realizovat vždy. V rámci odvětví a konkrétní oblasti však dochází k určitým 

modifikacím a je nutno aplikovat metody na konkrétní místo a konkurenci. Tato 

diplomová práce je zaměřena na modelovou lyžařskou školu vstupující na trh 

v turistickém středisku Harrachov a na oblast marketingu s tím spojenou. 

V práci jsou zahrnuta teoretická východiska související s problematikou založení 

lyžařské školy. Jedná se zejména o služby a jejich spojení s cestovním ruchem, rekreaci, 

dále pak o základní pojmy souvisejí s podnikáním a jeho formami. 

V metodologické části jsou uvedeny všechny metody, které jsou dále v práci využity 

s jejich podrobnějším vysvětlením. 

Analytická část se zabývá historii a současností lyžováni a jeho výuky v Čechách i ve 

světě, dále přibližuje tématiku lyžařských škol, s nimi spjatých organizací a vysvětluje 

systém lyžařských kvalifikaci, jejichž dosažení je nezbytné pro výuku lyžováni. Tato 

část je pro názornost zaměřena na případ modelové, nově zakládané lyžařské školy 

v areálu Harrachova, na této oblasti jsou realizovány analýzy, které jsou později použity 

jako podklady k aplikovanému marketingovému mixu. 

Jedná se o SWOT analýzu oblasti Harrachova. Hlavním cílem SWOT analýzy je 

myšlenka, že organizace může dosáhnout největšího úspěchu při maximalizaci 

předností a příležitostí se současnou minimalizaci slabin a hrozeb. V oblasti silných 

stránek hraje největší roli využití vhodných přírodních podmínek pro rozvoj cestovního 

ruchu, sportu a rekreace v kombinaci s využitím známosti lyžařského střediska. Dalším 

podstatným bodem je poloha u hranic s Polskem a Německem, která nabízí řadu 

možností. Významná je i rozvinutá infrastruktura. Oblast příležitostí skýtá možnosti pro 

rozvoj podnikáni v oblasti cestovru'ho ruchu a rozšíření přeshraniční spolupráce zejména 

se zahraničními cestovními kancelářemi. 

Analýza konkurence popisuje aktuální stav lyžařských škol, které nabízejí své služby 

v uvedené oblasti. Jedná se celkem o 8 lyžařských škol, přičemž všechny tyto školy 

nabízejí podobné produkty. Za zmínku stojí nabídka večern{ školy spojená s následnou 
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zábavou, ski safari spojené s návštěvou okolních lyžařských areálů v rámci výuky a top 

škola zdokonalující lyžařské dovednosti i pokročilejších lyžařů. Velký důraz je 

u několika škol kladen na dětskou výuku. 

Dotazn~kové šetření prováděné mezi klienty jedné z lyžařských škol v oblasti prokázalo 

převahu holandských účastníků výuky. V těsném závěsu za nimi je německá klientela 

V řadách zákazníků lyžařské školy se objevují i Češi, ve většině případů se jedná však 

pouze o děti. Výuky se účastní více mužů než žen, rozdíl je však minimální. Převažují 

účastníci ve věku 31 - 50 let následováni osobami v rozmez~ 26 - 30 let. Významné 

zastoupení má i skupina nad 51 let a kategorie dětí do ll let. Mezi klienty školy 

převažuje názor, že výuka je drahá, více než čtvrtina dotazovaných považuje cenu 

výuky za adekvátní. 

V závěrečné části práce Je využito teoretických východisek z předchoz~ch částí 

a výsledků provedených analýz, uvedený marketingový mix je syntézou SWOT 

analýzy, analýzy konkurence a dotazování. Následný aplikovaný marketingový mix 

poukazuje na to, na jaké položky marketingu se musí zakladatel lyžařské školy 

koncentrovat. V tomto případě se jedná o marketingový mix služeb lyžařské školy, 

která je založena na podnikatelské bázi jako komerční lyžařská škola na základě 

živnostenského oprávnění. Předmětem podnikání je: Poskytování tělovýchovných 

a sportovních služeb v oblasti lyžování. Pro LŠ jsem zvolila členství v Českém svazu 

lyžařských škol, které poskytuje řadu výhod včetně kompletního pojištění lyžařské 

školy a poskytuje možnost vzdělávání lyžařských instruktorů. 

Modelová lyžařská škola s výstižným názvem "SNOW FUN" je prezentována jako 

škola nabízející služby především rodinám s dětmi, je možné přizpůsobení programu 

výuky dětí a dospělých tak, aby probilial ve stejném čase a umožňuje tak rodičům účast 

v kurzech pro dospělé s následným vyzvednutím dětí. Firemní barvy jsou modrá a žlutá, 

které se objevují na internetových stránkách školy a všech propagačních materiálech, na 

oděvech instruktorů a zajišťují vizuální odlišnost od konkurence i v prostorách 

prodejního místa školy. Škola vycház~ maximálně vstříc rodinám s dětmi a snažím se 

o vhodné načasování výuky ke spokojenosti obou stran. Dále jsou v nabídce kurzy pro 

starší zájemce ve skupinách podobného věku. 
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Za primární cílovou skupinu modelové lyžařské školy považuji skupinu ve věkovém 

rozpětí 31 -50 let. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o kategorii rodičů s dětmi, 

navrhuji zaměření propagace školy na rodinné penziony či větší hotely, které poskytují 

pro rodiny s dětmi dostatečný komfort a jsou jimi i hojně vyhledávány. Pozornosti 

ovšem nesmí uniknout skupiny starší (51 a více let) představující manželské páry, které 

mají děti již dospělé a snaží se zpestřit rekreaci novou pohybovou aktivitou. Tato 

věková skupina vyhledává klid rodinných penzionů, které nesmí být při nabídce služeb 

lyžařské školy opomenuty. V rámci typologie turistů je vhodné zacíleni na 

tzv. institucionalizované turisty (organizovaný a individuální masový turista), v menší 

míře na turisty průzkumníky. 

Nabídka služeb školy se specializuje na sjezdové lyžováni snowboarding se zaměřením 

na skupinovou formu výuky. Nutné je přizpůsobit nabízený produkt hodnotám, které 

vyhledávají sami zákaznici. U děti se bezpochyby jedná o zábavnou formu výuky 

spojenou s velkým množstvím her, která podpoří zájem dětí o výuku. Toto splňuje 

možnost závodů a karnevalu na lyžích v závěrečném dni celotýdenní výuky děti. 

Ve stálé nabídce je kombinovaná výuka slučující výuku sjezdového lyžování, 

snowboardingu a dle přáni i dalších forem lyžováni. Možná je výuka menších skupin, 

rodinná i večerní výuka. Navrhuji zahrnuti "kulturně- sportovního balíčku" kombinující 

výuku lyžováni, návštěvu sklářského muzea a výlet do hlavního města Prahy 

s adekvátním doprovodem a organizací do hlavni nabídky služeb lyžařské školy. 

Navrhované ceny výuky jsou nižší než ceny největších subjektů výuky lyžováni 

v oblasti, jsou nasazeny na úrovni cen konkurenčních menších škol se zaměřením na 

slevové akce pro studenty, skupiny a víkendovou výuku. Cenově zvýhodněn je rovněž 

kurz zakoupený v plné délce 6 dnů, kdy poslední den je zdarma. V případě distribuce 

služeb je kladen důraz na spolupráci se zahraničními cestovními kancelářemi, reklamu 

v oblasti lyžařského střediska a spolupráci s místními hotely a penziony. Propagační 

materiály ve formě brožur a letáků jsou distribuovány pouze v zimních měsících 

brigádníky v centru města a v hotelech. 

Domnívám se, že řadu možností skýtá spojení se sponzory či různými partnery, díky 

kterému je možné zvýšeni zisku i účinnosti reklamy lyžařské školy i rozšířeni jejích 

materiálních možností. Partnerství či sponzoring nabízí firmám zviditelněni značky ve 
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sportovním prostředí, navrhuji tedy oslovovat firmy se sportovním zaměřením 

a celosvětovým dosahem. 

V dlouhodobém časovém horizontu je vhodné uvažovat o rozšíření provozu lyžařské 

školy na letní měsíce ve spojení s populárními letními sportovními aktivitami či 

kompletní organizací pobytu návštěvníků se sportovním i kulturním vyžitím. 

Nejdůležitější roli ve vývoji nových produktů hrají však sami zákazníci, jejich podněty 

jsou nejlepším orientačním bodem pro rozvoj nabídky poskytovaných služeb. 
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Pň.1oha 1 

Dotazník 

0fýzkum je zcela anonymní a získané informace budou použity pouze jako podklady 

k mé diplomové práci) 

1. Vaše pohlaví 

a) žena 

b)muž 

2)Věk 

a) 3- ll 

b)12 - 19 

c) 20 - 25 

d)26 - 30 

e)31 - 50 

f) 51 a starší 

g) v důchodu 

3) Z jaké země pocházíte? 

4) Jste 

a) svobodný/á 

b) vdaná/ženatý 

c)rozvedený 

d)jiné 

5) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

a) základní 

b) vyučen 

c) středoškolské s maturitou 

d) vysokoškolské 

e) jiné odborné vyšší vzdělání 



6) Jste 

a) zaměstnanec 

b) student 

d)OSVČ 

e) v domácnosti 

7) Sportujete pravidelně? 

a) ano 

b)ne 

c) něco mezi 

8) Pokud se sportu věnujete, jak často to zhruba je? 

a) lkrát za měsíc 

b) 2krát za měsíc 

c) 3krát za měsíc 

d) 1 krát týdně 

e) 2krát týdně 

t) častěji 

9) Máte děti? 

a) ano 

b)ne 

10) Zúčastnily se i Vaše děti výuky v lyžařské škole? 

a) ano 

b)ne 

ll) Proč jste si vybrali zrovna tuto lyžařskou školu? (můžete označit více 

odpovědí) 

a) podle vzdálenosti od místa ubytování 

b) podle vzdálenosti lyžařské školy od sjezdovek 

c) podle instruktorů 

d) podle přístupu zaměstnanců lyžařské školy 

e) podle prostředí lyžařské školy 



f) doporučení od známých, přátel apod. 

g) podle ceny kurzů 

h) lyžařská škola má vlastní místo pro výuku 

i) lyžařská škola má vlastní lyžařský vlek 

j) kvůli její poloze v centru areálu 

k) jiné důvody ........................................................................ .. 

12) Je pro vás důležitá cena kurzů? 

a) ano 

b)ne 

c) částečně 

13) Co si myslíte o cenách výuky v lyžařské škole? Připadají Vám ceny výuky: 

a) příliš vysoké 

b) vysoké 

c) adekvátní poskytované službě 

d) nízké 

e) příliš nízké 

14) Proč jste se rozhodli pro výuku v lyžařské škole? (můžete označit více 

odpovědí) 

a) chtěl/a jsem se naučit lyžovat 

b) baví mě zkoušet nové věci 

c) chtěVa jsem vyzkoušet, jaké to je 

d) chtěl jsem se seznámit s novými lidmi 

e) chci zhubnout 

f) jiný důvod ........................................................................... . 



15) Absolvovali jste skupinovou nebo privátní formu výuky? Proč jste se pro tuto 

formu výuky rozhodli? 

a) skupinovou + důvod 

b) privátní + důvod 

c) obě + důvod 

16) Co se Vám na výuce Ubilo? 

17) Co se Vám na výuce nelíbilo? (návrhy na zlepšení) 

18) Využili jste i jiných sportovních či kulturních možností během svého pobytu? 

Jakých? 

19) Co Vás vedlo k výběru lyžařského střediska (místa pobytu)? 



Příloha 2 

Questionnare 

(Research is completely anonymous, acquired information is used for my Master degree 

thesis only) 

1. Sex 

a) female 

b) male 

2)Age 

a) 3- ll 

b)12 -19 

c) 20-25 

d) 26-30 

e) 31-50 

f) 51 and older 

g) retired 

3) What country are you from? 

4) Status: 

a) single 

b)married 

c) divorced 

d) other 

5) Y our highest education level: 

a) elementary school 

b) apprentice school 

c) high school with :finalleaving examination 

d) university 

e) another type of professional higher education 



6) You are 

a) employee 

b) student 

d) self- employed 

e) housewife/man 

7) Do you practice sport regularly? 

a) yes 

b)no 

c) something in between 

8) If you practice sport, how often do you approximately do it? 

a) once a month 

b) twice a month 

c) three times a week 

d) once a week 

e) more frequently 

9) Do you have any children? 

a)yes 

b)no 

10) Have your children taken part in ski schoollessons? 

a) yes 

b)no 

ll) What was the main reason for your choice ofthis ski school? (more answers 

possible) 

a) distance from the accomodation place 

b) distance ofthe ski school from ski slopes in the area 

c) professional instructors 

d) professional behaviour of ski school office employees 

e) location of the ski school 

f) recommendation from friends, relatives 



g) price of the ski lessons 

h) ski school has its own space for teaching lessons 

i) ski school has its own skilift 

j) because of its position in the center of the ski area 

k) other reasons ......................................................................... . 

12) Is the price of the course important for you? 

a)yes 

b)no 

c) partly 

13) What do you think about prices of the ski lessons? You find the prices of ski 

lessons: 

a) too expensive 

b) expensive 

c) adequate to offered services 

d) cheap 

e) very cheap 

14) Why did you decid to take ski lessons? (more answers possible) 

a) I wanted to learn skiing 

b) I like discovering new things 

c) I wanted to learn what skiing is like 

d) I wanted to meet new people 

e) I want to lose my weight 

f) other reasons ........................................................................... . 

15) Did you take part in group or private lessons? Why did you decid for this type 

oflessons? 

a) group + reason 

b) private + reason 

c) both + reason 



16) What did you like best about the lessons? 

17) What did you not like about the lessons? (suggestions for their improving) 

18) Did you participate in any other sport and cultural activities during your stay 

in the ski resort? Give examples: 

19) Why did you choose this ski resort? 



Příloha 3 

Der Fragebogen 

(Die Eďorschung ist vollanonym und die erhaltenen Informationen werden nur als 

Unterlagen zu meiner Diplomarbeit benutzt) 

1. Geschlecht 

a) Frau 

b)Mann 

2)Věk 

a) 3- ll 

b)12 - 19 

c) 20 - 25 

d) 26 - 30 

e) 31 - 50 

t) 51 und ill.ter 

g) Rentner 

3) Woher kommen Sie? 

4) Sie sind: 

a) ledig 

b) verheiratet 

c) geschieden 

d) andere 

5) Erreichte Bildung: 

a) Grundschule 

b) Berufsschule 

c) Mittelschule mit Abitur 

d) Universitat 

e) andere fachliche Bildung 



6) Sie sind: 

a) Angestellter 

b) Student 

d) Unternehmer/ -in 

e) im Haushalt 

7) Treiben Sie regelmissig Sport? 

a)ja 

b) nein 

c) etwas inzwischen 

8) Falls Sie einen Sport treiben welehen und wie oft? 

a) einmal pro Monat 

b) zweimal pro Monat 

c) dreimal pro Monat 

d) einmal wochentlich 

e) zweimal wochentlich 

f) ofter 

9) Bahen Sie Kinder? 

a)ja 

b) nein 

10) Haben aueh lhre Kinder an dem Unterrieht in der Skisehule teilgenommen? 

a)ja 

b) nein 

11) Warum haben Sie diese Skisehule ausgewihlt? (mehr Antworten m6glieh) 

a) nach der Unterkunftsenfemung 

b) nach der Entfemung der Skischule von den Pisten 

c) nach den Skilehrern 

d) nach dem Zugang der Angestellter der Skischule 

e) nachdem der Schischule 

f) Empfehlung von den Bekannten, Freunden usw. 



g) naeh dem Preis der Kursen 

h) die Skisehule hat eigenen Platz fiir den Unterrieht 

i) die Skisehule hat eigenen Skilift 

j) wegen ihrer Platzierung im Zentrum des Areals 

k) andere GrUnde ......................................................................... . 

12) 1st fiir Sie der Preis der Kursen wichtig? 

a)ja 

b) nein 

e) teilweise 

13) Was denken Sie uber die Preise in der Ski Schule? Sie fmden die Preise: 

a) zu teuer 

b) teuer 

e) adaquat 

d) billig 

e) zu billig 

14) Warum bahen Sie sich fiir den Unterricht in der Skiscbule entschieden? (mehr 

Antworten miiglich) 

a) leh wollte Skifahren lemen 

b) Es macht mir SpaB neue Saehen ausprobieren 

e) leh wollte ausprobieren, wie es ist 

d) leh wollte neue Leute kennenlemen 

e) leh will abnehmen 

t) Andere GrUnde ........................................................................... . 

15) Haben Sie eine Gruppen- oder Privatunterricht absolviert? 

a) Gruppenunterricht + warum 

b) Privatunterricht + warum 

c) beide + warum 



16) Was hat Ihnen am Unterricht gefallen? 

17) Was hat lhnen am Unterricht nicht gefallen? (Vorschlige zur Verbesserung) 

18) Haben Sie auch andere sportliche und kulturelle Miiglichkeiten wihrend Ihres 

Aufenthalts ausgenutzt? 

19) Was bat Sie zur Auswahl des Skifahrengebiets gefiihrt? 



Příloha 4 

ee:SKÁ ŠKOLA LViOVÁNi 
STRUKTURA VYUKY TECHNIKV SJižDĚNi AZATAeENf NA LVŽÍCH 

V El APĚ ZÁK LADNlHO L Y2:0V A.Ni 

AEZANE OBLOUKY 

Lt4ST 

PA.IIALIUII 
CzAKUIMit~ 

OBI.OIIJii. 

SM'YKOVS OEILOUk'f 
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Nástroje propagace 

"štěné a vysílané 
klamy 

ápisy na obalech 
letáčky v baleni 

rospekty a plakáty 

Podpora 
rode je 

zorky 
eletrhy a prodejní 
'stavy 

pony 

Public 
relations 

články v tisku 
rojevy 

semináře 

výroční zprávy 

charitativní dary 

sponzorování 

ublikace 
styky s místními 
komunitami 

romítané reklamy obování 

slavnostní události firemní časopisy 
odkoupení staré verze 
ti nákupu nové slavnostní události 

dlouhodobé programy 

ázané obchod 

Zdroj: Kotler (1997) 

Příloha 5 

římv • 
Osobní prodej marketing 

veletrhy a prodejní 
'stavy 

elemarketing 
elektronické 
akupováni 
akupování 
rosttednictvfm 
letextu 

fláni informací 

ailem 
elefonické rozhovory 
a vzkazy 



Při1oha 6 

Druhy živností 

ŽIVNOSTI I ... 
~ ~ 

podle způsobu získání živnost. oprávněrú I ~ podle předmětu podnikání I 
~, ~, 

Olll.AŠOVACÍ KONCESOV ANÉ 
I 

obchodrú .... 

.. .I 
výrobní ... 

r---. řemeslné ... poskytující 

služby 

r---. vázané 

4 volné 

Zdroj: Ma/ach A. (2005), str. 27 



Při1oha 7 

Formy podnikání 

I Podnikání I 

~ 1 
n Fyzické osoby ~ I Právnické osoby l 
H dle živnostenského listu I 1---

veřejná obchodní 
společnost 

dle zvláštních předpisů I komanditní společnost -

1---
společnost s ručením 
omezeným 

1---
akciová společnost 

1---
družstvo 

Zdroj: Malach (2005), str. 450 



N ávrh loga a názvu lyžařské školy 

SNOWFUN 
SKl SCHOOL 

Příloha 8 



Příloha 9 

N ávrh internetových stránek 

.. 

I • . I ~.l ~ _ . .. •. ~- - · · =·~ iJI.'-~-- · --~ •- .- -~ · u • 


