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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tématem marketingový mix podniku. Práce je rozdělena 

na tři části. V první části jsou vysvětleny pojmy marketingu a marketingového mixu. 

Druhá část popisuje vybraný podnik a analyzuje jeho současnou marketingovou situaci. 

Ve třetí části budou navrženy změny na zlepšení marketingového mixu a komunikace 

podniku. 

 

Klíčová slova 

marketing, marketing mix, komunikace, cena, SWOT analýza 

 

Abstract 

This master‘s thesis concerns marketing mix of the company. The thesis is divided  

into three parts. The first part explains the concepts of marketing and marketing mix.  

The second part describes the selected company and analyzes its current marketing 

situation. In the third part, changes will be proposed to improve the marketing mix  

and communication of the company. 
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ÚVOD 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala marketingový mix společnosti. Dle mého 

názoru je tato problematika velice důležitá pro každou společnost, a to především 

v současné progresivní době. Pokud se chce společnost prosadit v široké konkurenci, 

musí neustále budovat a zlepšovat komunikaci se svými zákazníky. Ta je důležitá nejen 

k získávání nových zákazníků, ale také k udržení těch stávajících. Může se totiž 

jednoduše stát, že nám je konkurence přebere. 

Je třeba však zdůraznit, že neexistuje žádný univerzální marketingový recept, který  

by se dal uplatnit vždy a v každé společnosti. Jednotlivé společnosti by si měly sestavit 

svou vlastní marketingovou strategii a poté ji rozvíjet dle současné situaci. Také není 

marketing všelékem, který by vyřešil všechny podnikatelské problémy a zbavil podnik 

ihned všech jeho potíží (3, s. 41). 

V dnešní době plné multimediálních technologií je velice důležitý především internetový 

marketing. Pokud nemá společnost své internetové stránky, profil na některé ze široké 

škály sociálních sítí, nebo alespoň založenou kontaktní e-mailovou adresu, může  

to některé zákazníky odradit od budoucího nákupu, nebo se o nich vůbec nedozví. 

Společnost Orel jednota Blansko, kterou se bude zabývat analytická a návrhová  

část, poskytuje služby ve formě pronájmů tělocvičen a venkovního hřiště, posilovny  

a spinningu. Poté nabízí různé kroužky pro děti (především florbal a aerobik) a také 

pořádá příměstské tábory. 

Diplomová práce bude rozdělena do tří hlavních částí. První část bude obsahovat 

teoretický základ k dané problematice a vysvětluje pojmy marketingu a marketingového 

mixu. Podkladem bude použita literatura zabývající se tímto tématem.   

Druhá analytická část bude zobrazovat vnitřní i vnější prostředí společnosti a její popis. 

Bude analyzován marketingový a komunikační mix společnosti. Také bude provedena 

SWOT analýza, která představuje shrnutí a výstup analytické části. V neposlední řadě 

bude shrnut dotazník, který by měl přinést další poznatky k návrhové části.  

V poslední třetí části budou autorem této práce navrženy změny ke zlepšení marketingové 

situace podniku. Vybrané stávající prvky marketingového mixu služeb (7P), které  

jsou v současné době pro společnost nedostačující, budou navrhnuty ke změně nebo jejich 
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rozšíření. Tyto změny by měly přispět především ke zvýšení povědomí o sportovním 

areálu a získání nových zákazníků. Na závěr bude uvedena analýza rizik, která přiřadí 

stupeň významnosti k danému riziku.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh na změnu stávajícího marketingového mixu 

společnosti, který by pomohl ke zlepšení její současné situace, zvýšení povědomí  

a přilákal nové zákazníky. Tyto návrhy budou vycházet z praktické části práce  

a z provedených analýz. 

Mezi dílčí cíle patří analýza vnitřního i vnějšího prostředí, poté vypracování SWOT 

analýzy – tedy určení silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti. 

Nejdříve však bude nutné vysvětlit hlavní marketingové pojmy. Teoretická  

část se zaměřuje na marketing, marketingové prostředí (vnitřní a vnější), segmentaci trhu, 

marketingový výzkum, marketingový a komunikační mix. Také bude vysvětlena podstata 

SWOT analýzy. První část bude tedy čerpat z odborné literatury, která se zabývá 

problematikou marketingu. 

Tato diplomová práce bude rozdělena do tří částí. Jak již bylo výše zmíněno, první  

část je čistě teoretická. Z ní bude vycházet druhá část – analytická. Nejdříve bude 

společnost představena a popsána. Společnost Orel jednota Blansko poskytuje služby 

v oblasti pronájmu sportovních ploch a také provozuje posilovnu a indoor cycling. Poté 

bude analyzováno její vnitřní a vnější prostředí (pomocí analýzy STEP), marketingový  

a komunikační mix služeb (produkt, cena, distribuce, propagace, lidé, materiální prostředí 

a procesy). Také bude společnost srovnána s konkurenčními podniky, které se nachází 

ve městě jejího působení (tedy v Blansku). Srovnání proběhne především podle  

cen a propagace. Výsledky budou shrnuty do SWOT analýzy. Součástí analytické části 

bude provedeno dotazníkové šetření, které poslouží ke zjištění, jak velké povědomí mají 

lidé (především obyvatelé města Blanska) o společnosti a jaké změny by zákazníci areálu 

rádi uvítali. 

Poslední část se bude zabývat stanovením návrhů na změnu marketingového mixu. Tato 

část bude vycházet z teoretické a především analytické. Bude změněno či rozšířeno 

minimálně 4P z marketingového mixu služeb (7P) vybrané společnosti. Jak již bylo výše 

uvedeno, tyto návrhy by měly přispět k získání nových zákazníků, zvýšit povědomí  

o sportovním areálu, ale také zvednout počet členů Orla Blansko. Na závěr budou shrnuty 

veškeré náklady a přínosy a bude provedena analýza rizik.   
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Tato diplomová práce bude založena na metodách, které obsahují pozorování, analýzu, 

syntézu, komparaci a explantaci.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část této práce se zabývá popisem pojmů marketingu, jako je především 

marketingové prostředí a výzkum, marketingový a komunikační mix, produkt, cena, 

distribuce a propagace. 

1.1 Charakteristika marketingu 

Definic pro vysvětlení pojmu marketing existuje v naší i zahraniční literatuře celá řada. 

Například světově uznávaný odborník na praktický marketing a management Philip 

Kotler ho definoval následovně: 

„Marketing je sociální a manažerský proces, s jehož pomocí získávají lidé všechno,  

co potřebují nebo po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich následné směny 

za peníze nebo za jiné komodity.“ (1, s. 10) 

Další vybranou definicí může být od Americké marketingové asociace (AMA), která  

má následující podobu: 

„Marketing je systém procesů plánování a realizací koncepcí, tvorby cen, propagace  

a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí 

požadavky zainteresovaných jednotlivců či organizací.“ (1, s. 10) 

Jak lze vyvodit z definic, marketingová filozofie se zaměřuje především na zákazníka, 

který může být ten současný, nebo se může jednat i o potencionálního. Jde tedy o ucelený 

systém vedení procesu výroby a prodeje, který reaguje na celý trh a jeho zákazníky. 

Podklad pro tento systém tvoří informace získané pomocí marketingového výzkumu, 

který je pro toto vedení velmi důležitý (1, s.11).  

1.1.1 Hlavní úkoly marketingu 

Při slově marketing se mnoha lidem vybaví pouze reklama a propagace určité společnosti. 

Ovšem toto tvrzení je daleko od pravdy. Marketing tvoří mnohem více a reklama je pouze 

malá část jeho působení. Na obrázku na další straně je zjednodušeně zobrazena 

posloupnost hlavních úkolů marketingu (1, s. 12). 
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Obrázek 1: Hlavní úkoly marketingu (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s. 12) 

 Do podrobnějšího rozdělení patří následující obvyklé marketingové činnosti: 

➢ pochopení a přijetí marketingové filozofie, 

➢ výzkum a poznávání trhu, 

➢ analýza trhu i jeho jednotlivých částí, 

➢ analýza zákazníků (současných i potencionálních), 

➢ analýza vlastní společnosti, 

➢ poznání a analýza konkurence, 

➢ určení marketingových cílů, 

➢ určení strategie a taktiky, 

➢ vypracování marketingového plánu, 

➢ stanovení marketingového mixu (4P a více), 

➢ vlastní prodej, 

➢ kontrola a hodnocení úspěšnosti (1, s. 13). 

1.2 Marketingové prostředí 

Prostředí znamená celkové okolí a situaci, ve které se daný subjekt nachází a která  

má na něj určitý vliv. Ve své podstatě to znamená, že se bez prostředí nedá existovat. 

Tudíž když chceme důkladně poznat daný subjekt, je nutné znát i jeho prostředí. Pouze 

tak můžeme lépe porozumět jeho vlastnostem a chování a můžeme jej dále analyzovat  

(2, s. 105). 

Analýza marketingového prostředí je tedy systém nástrojů, principů a postupů, které 

dopomáhají k tomu, aby společnost zvládala plnit přání, potřeby a očekávání svých 

zákazníků, vynikala tak nad konkurencí a dosáhla úspěchu na trhu, přičemž by plnila  

své podnikatelské cíle, které si stanovila (3, s. 41). 

 

poznávání 
trhu

pronikání na 
trh

udržení se na 
trhu

ovlivňování
trhu
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1.2.1 Vnější – makroprostředí společnosti 

Jedná se o prostředí, které bývá ovlivněno externími institucemi a společnost má velmi 

omezený nebo dokonce žádný vliv. Nerespektování těchto faktorů mohou přinést  

pro podnik rizika různé síly a velikosti. Makroprostředí můžeme analyzovat pomocí 

STEP analýzy, která popisuje následující faktory, od kterých je odvozen také její název. 

Jedná se tedy o následující čtyři kategorie: 

• Sociální, 

• Technické a technologické, 

• Ekonomické, 

• Politické a právní (2, s. 106). 

Dle dalšího literárního zdroje makroprostředí mohou determinovat následující faktory: 

demografické prostředí – charakterizuje ho růst populace, migrace obyvatel, vývoj 

porodnosti, stárnutí a úmrtnosti, vzdělanosti, zaměstnanosti obyvatelstva, 

ekonomické prostředí – v současné době jde o inflaci, zadluženost, vývoj směnných 

kurzů a důsledky těchto makroekonomických ukazatelů, 

přírodní prostředí – patří sem klimatické a geografické podmínky, surovinové bohatství, 

ekologické problémy (znečištění vody a ovzduší), ničení životního prostředí  

a těžba surovin, 

technologické prostředí – jedná se o neustálé inovace, zkracování inovačního cyklu  

a s tím spojená životnost produktů, nebo také dostupnost dopravní infrastruktury, 

internetu a komunikačního spojení, 

politické prostředí – charakterizují ho zákony, legislativa, činnost vládních institucí, 

skupin veřejného zájmu, nevládních organizací a politických stran, 

kulturní prostředí – společnost si dodnes stále uchovává své tradiční (jazykové  

i náboženské) hodnoty, tradice a zvyky, ovšem proti nim nyní působí proces 

homogenizace, kterou nejvíce podporují hromadné sdělovací prostředky (3, s. 43). 
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1.2.2 Vnitřní – mikroprostředí společnosti 

Mikroprostředí se bezprostředně týká společnosti a na rozdíl od předchozího prostředí 

v něm má velký vliv. Mezi hlavní subjekty patří: 

• podnik sám, 

• konkurence, 

• dodavatelé, 

• distribuční články, 

• zákazníci a spotřebitelé (2, s. 109). 

Tyto subjekty tedy více či méně ovlivňují chod podniku, přičemž je společnost může 

sama aktivně měnit, dle aktuálních požadavků. Může si vybrat nové dodavatele, 

distribuční články, uzavřít smlouvu se svými konkurenty na novém společném projektu 

a se zákazníky je zde komunikace prostřednictvím reklamních kampaní a s veřejností 

public relations (3, s. 41-42). 

1.3 Segmentace trhu 

Potřeby, přání, koníčky a zájmy různých lidí jsou odlišné, dva úplně stejní jedinci 

neexistují. Toto tvrzení též platí i na společnosti, které jsou v roli zákazníka (3, s. 77).  

Nelze vyrábět stejný produkt pro všechny. Různí zákazníci (různá bydliště, různě vysoké 

příjmy) vyžadují produkty v odlišných kvalitách, cenách atd. Nabídka, která  

by vyhovovala všem zákazníkům, není v praktickém podnikání možná. Díky této 

různorodosti vznikla segmentace trhu (1, s. 180).  

Segmentovat trh znamená rozdělit jej na menší (co nejvíce stejnorodé) části, které  

lze charakterizovat podobnými nároky, požadavky a potřebami. V jednom segmentu  

se tedy nacházejí zákazníci s velmi podobnými charakteristikami, požadavky  

a preferencemi. Naopak zákazníci v jednom segmentu se velmi odlišují od těch v druhém 

segmentu (3, s. 77). 

Segmentaci lze realizovat podle následujících čtyř hledisek: 

• geografické – rozdělení je na základě územních celků, měst, vesnic, obcí, 

regionů, zemí aj., 
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• demografické – segmenty se tvoří podle věku, pohlaví, příjmové kategorie, 

povolání, vzdělání aj., 

• sociologické – segmentace je dle příslušnosti zákazníků do konkrétních 

společenských skupin nebo tříd, které se liší svým životním stylem, 

• behaviorální – rozděluje se podle chování zákazníků a jejich znalosti daného 

produktu – tzn. podle míry používání výrobků, loajality značce, místa a frekvence 

nákupu aj. (3, s. 77-78). 

Způsobů segmentace trhu je opravdu mnoho, avšak aby byla správná a proveditelná,  

je nutné, aby segmenty měly následující čtyři vlastnosti: měřitelnost, dostupnost, 

podstatnost a akceschopnost (9, s. 90). 

Mezi nejzákladnější otázky v marketingovém rozhodování patří, zda se zaměřit pouze  

na určitý okruh zákazníků, či nabídku tržně nediferencovat. Na následujícím obrázku  

je zobrazeno základní a navazující rozhodnutí (2, s. 147). 

 

Obrázek 2: Marketingové přístupy (Zdroj: 2, s. 147) 

První případ může nastat, když na daném trhu nejsou diference mezi zákazníky, nebo  

jsou nevýznamné. Jedná se o tržně nediferencovaný marketingový přístup. Ten může 

být dvojího typu – tzv. masový marketing, který znamená, že pro celý trh je pouze jeden 

produkt s jedním marketingovým mixem, nebo výrobkově diferencovaný marketing, 

který je podobný předchozímu, ovšem trhu se nabízí několik variant produktů (2, s. 148). 
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Druhým přístupem je cílený marketing, který již předpokládá diference mezi zákazníky, 

které se projevují ve vztahu k jejich relevantnímu kupnímu chování a na jejich promítnutí 

do odlišné marketingové orientace. Cílený marketing je v dnešní době velmi využíván  

a jeho základem je využívání principů segmentace trhu, což je chápáno jako 

charakteristický znak marketingu vůbec. Jak lze vidět na obrázku 2, stejně jako předchozí 

přístup může být dvojího typu – koncentrovaný marketing, který představuje orientaci 

pouze na jeden segment (případně několik segmentů) a přináší výhodu specializace,  

ale i nevýhodu ve formě vyššího rizika při špatném postižení segmentů, a diferencovaný 

marketing, který označuje zaměření na všechny významné segmenty, přičemž  

je sestaven marketingový mix pro každý z nich. Jde o především nákladově náročný 

přístup, ovšem výhodou je, že riziko je diverzifikováno (2, s. 148). 

Cílený marketing se uskutečňuje ve třech na sebe navazující etapách: 

➢ segmentace trhu, 

➢ tržní zacílení, 

➢ tržní umístění (2, s.148). 

1.4 Marketingový informační systém 

Podnikový marketingový informační systém lze definovat jako soubor činností podniku, 

které mají za úkol sběr, zpracování, analýzu a využití informací, které podnik potřebuje 

pro své marketingové rozhodování. Z toho důvodu by každá společnost měla  

mít vypracovaný svůj vlastní marketingový informační systém, aby co nejlépe znala daný 

trh (1, s. 126). 

Tento marketingový informační systém je velmi důležitý při marketingovém výzkumu, 

aby bylo předem jasné, jaké informace vyžaduje, a zda je vůbec možné se k nim dostat. 

Také je velmi důležité znát finanční a časovou náročnost a především odhadnout, jaké  

to přinese podniku ekonomické výsledky (1, s. 126). 

Informace, které jsou důležité pro výzkum, je možné získat ze tří základních zdrojů. 

Těmito zdroji jsou vnitřní marketingový systém, vnější marketingový systém  

a marketingový výzkum trhu. Někdy společnosti stačí informace pouze z jednoho z těchto 

zdrojů, ale může se jednat i o případ, kdy budou nutné všechny tři uvedené zdroje  
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(1, s. 126). V následujících podkapitolách budou tyto zdroje rozvedeny a podrobněji 

popsány, avšak především bude kapitola zaměřena na marketingový výzkum. 

1.4.1 Vnitřní marketingový systém 

Tento systém je také nazýván jako informační nebo interní. Obsahuje data, která  

má společnost již k dispozici. Může se tedy jednat o vnitropodnikové informace, evidenci 

objednávek, tržeb pohledávek, zásob aj. Tento zdroj je velmi nenáročný, především 

finančně a časově. Společnost nemusí vydávat příliš velké úsilí, aby se k informacím 

dostala, a jsou jí ihned a kdykoliv k dispozici (1, s. 126). 

1.4.2 Vnější marketingový systém 

Na rozdíl od předešlého je systém tzv.  zpravodajský nebo externí. To znamená,  

že získané informace pocházejí z prostředí mimo podnik. Shromažďuje například 

informace demografické, ekonomické, technologické, o potřebách zákazníka,  

o konkurentech, dodavatelích, distributorech nebo i správních orgánech. Další odlišností 

od předchozího je to, že je velmi časově a finančně náročný a některé informace mohou 

být pro náš podnik nedostupné. Také se zde mohou objevovat dezinformace, tedy 

záměrně zkreslené, lživé a matoucí informace, které pocházejí z nedůvěryhodných zdrojů 

(1, s. 126-127). 

1.4.3 Marketingový výzkum trhu 

Historicky první marketingový výzkum byl proveden v roce 1824 ve Spojených státech. 

Jednalo se o průzkum, který byl zaměřen na chování voličů před tehdejšími volbami 

prezidenta. Ovšem o marketing v pravém slova smyslu ještě nešlo (1, s. 127).  

Dalším důležitým milníkem bylo založení Gallupova ústavu pro výzkum veřejného 

mínění, který v roce 1935 založil známý americký statik a sociolog Horace George 

Gallup. Tento ústav existuje dodnes (1, s. 127). 

Hlavním cílem marketingového výzkumu je systematické získávání potřebných 

informací, které jsou poté vyhodnocovány, analyzovány a efektivně využity k další práci. 

Marketingový výzkumný proces se nejčastěji skládá z následujících kroků:  



23 

 

➢ specifikování problému, 

➢ stanovení cílů, 

➢ určení plánu, 

➢ vlastní sběr informací, 

➢ analýza a zpracování získaných informací, 

➢ prezentace výsledků, 

➢ aplikace do praxe (1, s. 128). 

Dalším rozdělením výzkumu může být podle způsobu získávání informací (způsobu 

jejich sběru) a to na dva druhy: 

1. primární výzkum – čerpání nových informací a dat v terénu, 

2. sekundární výzkum – využívány jsou již existující získané informace (1, s. 128). 

Primární výzkum většinou bývá tvořen nejznámějšími čtyřmi výzkumnými technikami, 

jimiž jsou pozorování, dotazování, experiment a panel. 

Pozorování 

Jedná se o základní marketingovou výzkumnou metodu, při níž se využívá smyslového 

vnímání. Jde tedy o poznávání skutečnosti, které může být dvojího typu: 

• objektivní – významy skutečností jsou jednoznačné a všichni respondenti  

na ně mají stejný názor, může se jednat o počet prodaných kusů zboží atd., 

• subjektivní – jedná se o skutečnost, kdy respondenti mohou mít různé názory  

na posuzované zboží, například chuť a vůně výrobku atd. (1, s. 129). 

Dotazování 

Dotazování se řadí k nejrozšířenějším a nejpoužívanějším výzkumným technikám. 

Hlavní činností je kladení otázek, na které respondenti nezávisle odpovídají. Tyto 

odpovědi se poté sumarizují a vyhodnotí. Dotazování můžeme rozlišit do šesti základních 

druhů: 

• ústní – je veden rozhovor respondenta s tazatelem, který klade otázky a následné 

odpovědi si zapisuje do předem připraveného formuláře, 

• písemné – probíhá na základě dotazníku, který respondent vyplňuje, přičemž  

má na rozdíl od předchozí metody více času na promyšlení svých odpovědí, 
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• telefonické – jedná se o formu ústního tázání, avšak kladení otázek probíhá 

pomocí telefonického rozhovoru, 

• elektronické – v dnešní moderní době je tato forma čím dál tím častější, jedná  

se o písemné dotazování, 

• hard data – jsou dotazována data, která mají jednoznačnou vypovídající 

schopnost, např. počet vyrobených kusů, váha výrobku,   

• soft data – jde o informace, které vypovídají o názorech respondentů,  

např. spokojenost spotřebitelů s výrobky, názor na design výrobku atd. (1, s. 130). 

Experiment 

Další výzkumná metoda je charakteristická tím, že nově nabízený produkt se liší svými 

vlastnosti od přechozího (např. nová příchuť) a je nutné zjistit, zda se bude prodávat více 

či méně než tento původní produkt. Je tedy provedeno pokusné uvedení na trh. Nový 

inovovaný produkt se stává experimentem, přičemž informace o jeho úspěchu nebo 

neúspěchu sdělí sám cílový trh (1, s. 130). 

Tato technika je rovněž velmi používaná. Prozatím byla zmíněna experimentální 

přirozená metoda, ale existuje také tzv. laboratorní, kde je produkt zkoumán v uzavřených 

podmínkách (např. senzorické hodnocení vzorků vín odborníky). Experiment se může 

stát velmi nákladnou metodou, pokud společnost vynaloží mnoho pokusů o nový produkt, 

z nichž ani jeden na trhu neuspěje (1, s. 130-131). 

Panel 

Název byl stanoven ještě v době před počítači, kdy byly výsledky zaznamenávány  

do velkých přehledných nástěnných tabulí (panelů). V dnešní době tuto úlohu  

již samozřejmě přebraly počítače. Metoda spočívá v tom, že potřebné informace  

jsou získávány neustále od stejné skupiny respondentů ve stejných časových intervalech. 

Příkladem mohou být tzv. peoplemetry, kterými se zjišťovala sledovanost televizních 

programů u vybraných diváků. Tento přístroj poté odesílal výsledky do centra, kde byly 

pracovníky vyhodnocovány (1, s. 131). 

 

 



25 

 

1.5 Marketing služeb 

Jelikož se vybraná společnost (na kterou bude zaměřena praktická část) zabývá službami, 

je nutné se v teoretické části věnovat také marketingu služeb. 

Definovat službu lze jako aktivitu nebo výhodu, kterou nabízí jeden subjekt druhému, 

přičemž je nehmotná a neposkytuje žádné vlastnictví (4, s. 710). Marketing ve službách 

je ovlivňován řadou okolností, přičemž nejzávažnějšími z nich jsou: 

• chápání samotné služby – podle klasifikace služeb (např. klasifikace NACE), 

• míra regulace služeb – podléhající regulaci, samoregulaci nebo regulované trhem, 

• vymezení účelu poskytované služby – mohu být dva typy poskytování služeb – 

za účelem dosahování zisku nebo poskytované neziskovými společnostmi, 

• způsob dodávky služeb – rozsah nutné nebo žádoucí spolupráce mezi 

poskytovatelem služby a zákazníkem (2, s. 342). 

Služby jsou typické svými čtyřmi charakteristickými znaky, které jsou: 

• nehmotnost, 

• neoddělitelnost, 

• heterogenita (proměnlivost), 

• zničitelnost (pomíjivost), 

• absence vlastnictví (7, s. 16). 

Uplatňování marketingových přístupů v oblasti služeb je mnohem náročnější, 

než při prodeji výrobků. Často dochází k tomu, že nelze přesně určit detailní představy  

a přání zákazníka. V důsledku toho není známo, jaké zdroje a v jakém množství mají  

být aplikovány pro nejlepší uspokojení jeho potřeb (2, s. 351). 

Rozdíl mezi službou a výrobkem je ten, že služby jsou poskytovány ve stejném čase  

a na stejném místě, kde jsou zákazníky spotřebovány. Také je u služeb nutnější větší  

či menší aktivní spolupráce mezi jejich poskytovatelem a zákazníkem. Není zde tedy 

velký prostor pro využívání tradiční role marketingu (2, s. 353). 
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Obrázek 3: Úloha marketingu u výrobků a služeb (Zdroj: 2, s. 353) 

Na obrázku 3 lze vidět rozdíl mezi použití marketingu u výrobků a u služeb. Hlavním 

cílem marketingu u služeb je ve vzájemném harmonizaci procesu poskytování služeb  

a jejich spotřeby. Je nutné, aby spotřebitelé ocenili kvalitu a hodnotu služby a aby byli  

i do budoucnosti ochotni dále pokračovat ve vztahu s poskytovatelem a využívat těchto 

služeb. Obecně to znamená, aby později opakovali nákupy, zůstali věrnými zákazníky  

a rozšiřovali pozitivní recenze. Posuzování kvality služby je velmi náročné, jelikož mají 

nehmotný charakter a jejich posuzování je velmi subjektivní (2, s. 353-354). 

1.6 Marketingový mix 

Marketingový mix společnosti můžeme charakterizovat jako „soustavu proměnných, 

které podnik vzájemně kombinuje tak, aby obsadil zvolené cílové trhy.“ (1, s. 36) 

Další definice podle Kotlera říká, že marketingový mix je „souborem marketingových 

nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosahovala svých marketingových cílů  

na zvoleném trhu.“ (1, s. 36) 

Pojem marketingový mix byl poprvé představen již v roce 1950 Neilem Burdonem jako 

4P. Tento model je velmi významný prostředek, který společnosti pomáhá definovat 

marketingovou strategii a znamená základní činnost marketingových manažerů (6, s. 88). 

Jak již bylo řečeno, marketingový mix je nejdůležitějším nástrojem v marketingovém 

řízení společnosti. V organizaci je uplatňován především k dosažení marketingových 

cílů, je sestavován dle možností společnosti a dá se jednoduše měnit. Obsahuje všechno, 
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co určuje úspěch na trhu, a také vše podstatné, s čím se společnost obrací na daný  

trh a na své zákazníky. Ve své nejzákladnější podobě je tvořen čtyřmi části, tudíž  

je nazýván podle začátečních písmen anglických názvů jako „čtyři P“ (ve zkratce 4P): 

• Product – produkt, 

• Price – cena, 

• Place – místo, 

• Promotion – propagace (11, s. 106). 

Pro sektor služeb můžeme dodat další 3 P: 

• People – lidé, 

• Physical evidence – materiální prostředí, 

• Processes – procesy (7, s. 26). 

Těmto jednotlivým prvkům se budou věnovat následující podkapitoly, kde budou 

podrobně rozebrány a analyzovány, aby poté posloužily jako teoretický základ  

pro vlastní praktickou část práce. 

Některé zdroje také popisují rozšířený marketingový mix na 8P. Odborníky však již bývá 

kritizován kvůli přílišné vázanosti na písmeno P, přičemž složky na odlišná písmena 

bývají opomenuty. Jedná se o osm složek, jejichž anglické názvy začínají písmenem P: 

• Product (produkt) – jeho vlastnosti, 

• Price (cena) – cena produktu, 

• Place (místo, distribuční cesty) – distribuční cesta produktu od jeho výrobce  

až ke konečnému zákazníkovi, 

• Promotion (propagace) – způsoby propagace produktu, 

• People (lidé) – společnost musí dbát na kvalitu lidí, jelikož zaměstnanci tvoří 

nedílnou součást cílů a strategie podniku, 

• Processes (procesy) – podnikové procesy jsou velmi důležité (mohou způsobovat 

zbytečné náklady), tedy značí, jak bude produkt vyroben, prodáván, dodáván  

a distribuován, 

• Physical Evidence (fyzická evidence) – má význam především u výrobků a zboží 

(jak již bylo řečeno, služby jsou neskladovatelné), 
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• Productivity and quality (produktivita a kvalita) – je důležité, aby se společnost 

zaměřila na kvalitu, aby nezvyšovala své náklady produkcí nekvalitních výrobků 

a aby zákazník dostal produkt dle očekávané kvality (5). 

 

Obrázek 4: Marketingový mix 8P (Zdroj: 5) 

Marketingový mix 4P je často kritizován kvůli tomu, že se zaměřuje pouze na pohled 

dodavatele produktu. Z toho důvodu byl doplněn o pohledu zákazníka, který je definován 

jako 4C: 

• Customer-friendly (hodnota vnímaná zákazníkem), 

• Customer cost (náklady pro zákazníka), 

• Convenience shopping (dosažitelnost, pohodlí), 

• Communication (úroveň komunikace) (6, s. 88). 

Tento pohled vyjadřuje, že zákazníci získávají především určitou hodnotu a zajímají  

se nejen o cenu, ale též jaké budou jejich celkové náklady spojené se získáním produktu, 

s jeho užíváním a následnou likvidací. V neposlední řadě chtějí, aby byl výrobek či služba 

co nejvíce dostupný a vyžadují intenzivní oboustrannou komunikaci. Z toho důvodu  

by marketingový odborníci měli nejprve uvažovat o 4 C a poté až o 4 P. (11, s. 107-108). 
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1.6.1 Produkt 

První a nejdůležitější marketingovou složkou je produkt, který chceme na trhu směnit 

nebo prodat. Může se jednat buď o hmotný výrobek, nebo o nehmotnou službu (7, s. 22). 

Rozdělení produktu 

Produkt tedy můžeme dělit dle několika hledisek, rozdělení produktů může tedy  

být například: 

• produkty hmotné (hmatatelné) – obecně jde o výrobky, 

• produkty nehmotné (nehmatatelné) – nejčastěji jsou to služby, ale příkladem 

také může být nápad, vynález, nebo nějaké zlepšení či inovace, 

• spotřební zboží – je časově omezeno, využívá se pouze po nějaký čas (televizor, 

mobil, židle aj.), nebo se postupně spotřebovává (potraviny, kosmetika aj.), 

• kapitálové statky – využívají se k zajištění výrobního procesu (pole, louky, lesy 

aj.), nebo ke zpracování na spotřební zboží (budovy, dílny, stroje aj.) (1, s. 52). 

Produkt lze rozlišit na tři základní úrovně. Jedná se o jádro, reálny produkt a rozšířený 

produkt. Toto rozlišení je názorně uvedeno na následujícím obrázku č. 5. 

 

Obrázek 5: Základní složky produktu (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 87) 
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Jádro, někdy také nazýváno jako základní produkt, vyjadřuje hlavní užitek či hodnotu, 

kterou produkt poskytuje zákazníkovi. Obecně lze říci, že jádro produktu je důvodem, 

proč si ho zákazník zakoupil (3, s. 87). 

Reálný produkt představuje především kvalitu, která je jedním z nejdůležitějších nástrojů 

ke zlepšení konkurenceschopnosti a vybudování silné pozice na trhu. Kvalita představuje 

vlastnosti, jako je například životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost aj. 

Kvalita je přesně taková, jakou ji vnímá zákazník (3, s. 88). Ovšem nejedná se pouze  

o kvalitu, ale i o funkce výrobku či služby, design, název značky, balení a další atributy, 

které společně poskytují základní přínosy produktu (4, s. 616). 

Rozšířený produkt obsahuje především instalaci, dodání a úvěr, záruku a poprodejní 

servis. Jedná se tedy o doplňkové služby a přínosy, které jsou nabídnuty spotřebitelům 

společně se základním a reálným produktem (4, s. 616). V silně konkurenčním prostředí 

má rozšířený produkt klíčovou roli, jelikož vlastnosti vlastního produktu (kvalita nebo 

provedení) bývají často srovnatelné s konkurenčními produkty (3, s. 88). 

Životní cyklus produktu 

Na obrázku 6 je zobrazen životní cyklus produktu, který je tvořen pěti fázemi. 

 

Obrázek 6: Životní cyklus produktu (Zdroj: 4, s. 687) 

➢ Vývoj produktu – společnost vymyslí nový produkt a začne jej rozvíjet, během 

tohoto vývoje jsou tržby nulové a náklady rostoucí, 
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➢ uvedení na trh – tržby jsou mírně rostoucí, protože trh se teprve seznamuje 

s novým produktem, výdaje jsou vysoké, tudíž zatím nedochází k ziskům, 

➢ růst – trh již produkt přijal, zisky rychle rostou, 

➢ zralost – růst zisků se zpomaluje a zdrží si stabilní hladinu, v některých případech 

může začít klesat, což je způsobeno marketingovými výdaji (v boji s konkurencí), 

➢ úpadek – dochází k poklesu zisku a propadu tržeb (4, s. 688). 

1.6.2 Cena 

Cena je dalším velice důležitým nástrojem marketingového mixu, která představuje 

jediný zdroj příjmů pro společnost (ostatní přináší pouze výdaje). Znamená vyjádření 

směnné hodnoty produktu a nejčastěji se vyskytuje v podobě částky, množství peněžních 

jednotek nebo objemu jiných produktů. Stanovení ceny je jedním z nejdůležitějších  

a nejzávažnějších rozhodnutí a v mnoha společnostech se mu nevěnuje dostatečné 

pozornosti. Nejvíce chyb pochází z toho, že podnik příliš sleduje pouze své výrobní  

a provozní náklady a nedokáže pružně a včas reagovat na změny na trhu (3, s. 95). 

Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují cenu jsou: 

• náklady, 

• konkurenční cíle, 

• strategie společnosti, 

• aktivity ke změně preferencí, 

• postavení ve výrobkové řadě, 

• poptávka, 

• zákony (1, s. 73). 

Výhodou ceny je to, že je velmi flexibilní a lze ji kdykoliv ihned změnit. Mezi základní 

způsoby stanovení ceny patří: 

• přístup založený na nákladech, 

• přístup založený na konkurenci, 

• přístup orientovaný na zákazníka (10, s. 195). 

Při výběru a stanovení cenové strategie se společnost musí rozhodnout, kterým směrem 

bude postupovat. Při tomto rozhodování pomáhá následující tabulka, ve které  
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je zobrazena kombinace dvou činitelů – výše stanovení prodejní ceny a výše prostředků 

investovaných do propagace (1, s. 75). 

Tabulka 1: Stanovení cenové strategie (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s. 75) 

Strategie Náklady na propagaci vysoké Náklady na propagaci nízké 

Vysoká cena Strategie rychlého sbírání Strategie pomalého sbírání 

Nízká cena Strategie rychlé penetrace Strategie pomalé penetrace 

1.6.3 Distribuce 

Distribuci v marketingovém mixu lze vyjádřit jako proces přemisťování produktu z místa 

jeho vzniku či výroby do místa prodeje zákazníkovi. Hlavním cílem distribuce je dostat 

produkt na dostupné místo, ve správném čase a takovém množství, které zákazník 

požaduje (samozřejmě při co nejnižších nákladech). K tomuto účelu se tvoří distribuční 

cesty (či distribuční kanály), které přispívají k překonávání časové, prostorové  

a vlastnické překážky (3, s. 103). 

Distribuční cesty neznamenají pouze trasu od výrobce k zákazníkovi, ale také veškeré 

činnosti jednotlivých aktérů a mezičlánků (jednotlivci i společnosti), které se účastní 

procesu distribuce (1, s. 86).  

V marketingovém pojetí je distribuce tvořena třemi kroky: 

1. fyzická distribuce – tvoří ji právě zmiňovaná přeprava zboží, jeho řádné 

skladování a náležité řízení zásob, aby prodejci co nejvíce zvládli uspokojit 

požadavky zákazníků,  

2. změna vlastnických vztahů – jsou to práva, která umožňují kupujícím užívat 

produkty (zboží nebo služby), které chtějí nebo potřebují, 

3. doprovodné a podpůrné činnosti – obsahují činnosti, jako jsou marketingový 

výzkum, zajišťování propagace produktů, poradenská činnost, poskytování úvěrů, 

pojišťování přepravovaných produktů atd. (3, s. 103). 

Subjekty, které se podílí na procesu distribuce lze shrnout do tří skupin: 

• výrobci – těžební průmysl, prvovýrobci, zpracovatelé, 

• distributoři – velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti, 
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• podpůrné organizace – agentury pro marketingový výzkum, reklamní agentury, 

pojišťovny, banky, advokátní kanceláře aj. (3, s. 103). 

Dělení distribuce 

Z obecného hlediska můžeme distribuci dělit na přímou a nepřímou. U přímé distribuce 

se nenachází mezičlánky mezi výrobcem a koncovým zákazníkem, zatímco u nepřímé 

distribuce do řetězce vstupuje jeden či více zprostředkovatelů (mezičlánků) (3, s. 104). 

Přímá distribuce je nejjednodušší forma, při níž se prodej uskutečňuje přímo u výrobce, 

kdy je produkt prodáván rovnou konečnému zákazníkovi. Toto schéma můžeme názorně 

vidět na obrázku 7. Někdy bývá opomíjena zpětná vazba (reakce) zákazníka. Ta zahrnuje 

způsoby placení (v hotovosti, platební kartou, fakturou), ale také vyjádření spokojenosti 

či nespokojenosti – reklamace (3, s. 104). 

Příkladem může být prodej přímo na místě produkce – např. u zemědělců, zahrádkářů, 

pekařů, vinařů atd. Výhodou přímé distribuce je přímý kontakt výrobce se zákazníkem, 

kontrola produktu, ale také nižší náklady. Nevýhodou je, že tato metoda nikdy nedokáže 

pokrýt celý trh, který je velmi rozsáhlý, jako to dokáže nepřímá distribuce (3, s. 104-105).  

 

Obrázek 7: Přímá distribuce (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 104) 

Nepřímou distribuci zobrazuje obrázek 8. Jak lze vidět, může mít jeden, dva, ale i více 

mezičlánků. Dle toho je rozlišována na jednoúrovňovou, dvouúrovňovou atd. Mezi 

výhody patří násobení kapacity distribuční cesty, což znamená, že výrobce může 

obsluhovat například i zahraniční trhy. Dalšími výhodami je zbavení výrobce problémů 

s hledáním vhodných zákazníků a to, že může nabízet své zboží na správných místech  

a ve správném čase. V této formě distribuce ztrácí výrobce přímý kontakt se zákazníkem 

a také kontrolu nad svým produktem, což se jeví jako nevýhoda (3, s. 105-106). 

 

Obrázek 8: Nepřímá distribuce (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 105) 
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1.6.4 Propagace 

Další složkou marketingového mixu je propagace (někdy též nazývána marketingová 

komunikace). Dříve byla základním problémem výroba, ale v dnešní době se dostal  

do popředí spíše prodej. Marketingová komunikace je tedy ve společnosti velmi důležitá, 

a to především z důvodu globalizace trhů a stále zvyšující se nabídky nejrůznějšího zboží. 

Z trhů národních se již staly nadnárodní a konkurence je velmi rozsáhlá. Lze tedy říci,  

že kdo v dnešní době nekomunikuje, jako by neexistoval (1, s. 104). 

Mezi pět základních propagačních (komunikačních) nástrojů patří: 

1. reklama, 

2. podpora prodeje, 

3. public relations, 

4. osobní prodej, 

5. přímý (direct) marketing (1, s. 105). 

Vzhledem k lepší přehlednosti této práce budou tyto komunikační nástroje rozvedeny  

a popsány v následující samostatné podkapitole Komunikační mix. 

1.6.5 Lidé 

Společnost, která poskytuje služby, musí zohledňovat i páté P, tedy lidé. Je to z toho 

důvodu, že u poskytování služeb dojde k daleko většímu kontaktu zákazníka 

se zaměstnancem než například u prodeje výrobků. Tudíž jsou lidé jednou z hlavních 

částí marketingového mixu služeb, protože přímo ovlivňují jejich kvalitu. Čím vyšší  

je tedy kontakt zaměstnance se zákazníkem, tím mají zaměstnanci větší význam  

pro společnost a mzdy zde tvoří značný podíl z celkových nákladů.  Ze stejného důvodu 

ovlivňuje kvalitu i zákazník (je také součástí procesu tedy spoluproducentem služby). 

Společnost by tedy měla věnovat velkou pozornost výběru, školení a monitorování 

zaměstnanců a také určovat pravidla pro chování zákazníků (7, s. 27). 

Důležitost zaměstnanců lze popsat dvěma ukazateli: 

• podíl mzdových nákladů na celkových nákladech podniku, 

• význam přímých styků se zákazníky v rámci celkové nabídky služby (7, s. 157). 



35 

 

Aby byla zajištěna flexibilita, je nutné segmentovat pracovní sílu. Zaměstnance můžeme 

tedy dělit do dvou skupin: 

• klíčoví zaměstnanci – vyznačují se větší jistotou zaměstnání a mají větší možnost 

ke zlepšení svého pracovního místa. Musí si projít řádným školením a je nutné 

jim poskytovat odpovídající motivování, 

• periferní zaměstnanci – oproti předchozí skupině mají menší jistotu zaměstnání  

a omezení postupu. Tento proces se jmenuje subkontraktace (7, s. 158). 

1.6.6 Materiální prostředí 

Materiální prostředí poskytuje důkaz o vlastnostech dané služby. Představuje širokou 

škálu forem, ve kterých se může vyskytovat. Obecně se může jednat o vzhled budovy, 

zařízení kanceláře, či různé brožury, oblečení zaměstnanců aj. (7, s. 27).  

Jsou to tedy první dojmy, které zákazník má, když vejde do prostoru, kde se služby 

vykonávají. Z toho je poté odvozeno příznivé nebo nepříznivé očekávání. Stimuly 

prostředí mohou být nehmotné (teplota, hluk, vůně, pachy), poté stimuly prostoru 

(velikost, zařízení, nábytek) a posledními jsou značky a symboly. Na materiální prostředí 

nejsou určena žádná pravidla, může jej ovlivňovat móda, vkus nebo styl. Navozená 

atmosféra ovlivňuje pocity zákazníka, přičemž příklady můžeme vidět v následující 

tabulce (7, s. 168-169). 

Tabulka 2: Ovlivnění pocitů navozenou atmosférou (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7, s. 168) 

Navozená atmosféra Zákaznická odezva 

Elegance Úroveň, styl 

Profesionality Důvěra, pocit bezpečí 

Vstřícnosti Pocit radosti 

Pochmurnosti Smutek, pocit omezování 

Srdečnosti Pohodlí, pocit vítaného hosta 

Luxusu Výjimečnost, kvalita, vysoké ceny 
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1.6.7 Procesy 

Poslední složkou marketingového mixu služeb jsou procesy, které určují, jakým 

způsobem je služba poskytována. Pokud není proces poskytování služby plně zvládnut, 

zákazník odchází nespokojen (7, s. 27). 

Proces služby představuje interakci mezi zaměstnancem a zákazníkem, která je složena 

z řady určitých kroků. Složitost procesu se odvíjí od počtu těchto kroků a různorodost 

procesu formuluje možnost volby způsobu poskytování služby (7, s. 180). 

Systémy procesů poskytování služeb můžeme dělit na tři skupiny: 

• masové služby – řadí se sem finanční, bankovní, stravovací nebo dopravní služby 

a jsou typické osobní interakcí, vysokou standardizací a schopností nahrazování 

pracovní síly mechanizací či automatizací,  

• zakázkové služby – může se jednat o služby opraven či montážní služby, 

vyznačují se střední mírou kontaktu se zákazníkem, bývají neopakovatelné a dají 

se přizpůsobit na míru zákazníkovi,  

• profesionální služby – příkladem jsou právnické, zdravotnické či poradenské 

služby, jsou poskytovány specialisty s vysokou kvalifikací a typické je vysoké 

zapojení zákazníka i poskytovatele do procesu a stejně jako u předchozí skupiny 

bývají neopakovatelné (7, s. 180-181). 

1.7 Komunikační mix 

Tato podkapitola navazuje na předešlou, tedy na složku marketingového mixu propagaci, 

jejíž části jsou reklama, podpora prodeje, osobní prodej, direct marketing a PR. 

1.7.1 Reklama 

Na úvod bude citován jeden velmi výstižný výrok od anglického spisovatele Andouse 

Huxleyho, který řekl: „Mnohem snazší je napsat deset ucházejících sonetů než reklamní 

slogan, který zaujme pár tisíc osob z nekritické veřejnosti kupujících.“ (4, s. 853) 

S reklamou se setkáváme dennodenně a máme ji téměř pořád na očích. Jedná  

se o nejstarší, nejznámější a také nejpoužívanější nástroj propagace. Je to placená, 
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neosobní a jednosměrná forma komunikace a ve své podstatě vždy účelově zpracované 

sdělení (3, s. 114). 

V České republice je platný etický Kodex reklamy, který byl vydán Radou pro reklamu. 

Tento kodex je pro všechny podnikatelské subjekty závazný a obsahuje definice pojmů 

(např. pojem reklama atd.), jejích subjektů, základní a speciální požadavky na reklamu 

apod. Je zde uvedeno, že reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Také musí přijmout 

zásady čestného soutěžení a nesmí znevažovat důvěru spotřebitelů (1, s. 108). 

Reklamy lze klasifikovat dle možných cílů na následující tři druhy: 

• inovativní – upozornit trh na nový produkt, informovat trh o změně, 

• přesvědčovací – získat značce preference, podnítit přechod ke značce, 

• upomínací – připomenout zákazníkům, že produkt mohou v blízké budoucnosti 

potřebovat, kde ho případně mohou koupit (11, s. 641). 

1.7.2 Podpora prodeje 

Z obecného hlediska se jedná o komunikační aktivity, které mají za cíl zvednout prodej 

daného produktu a učinit ho žádanější a dostupnější pro jeho zákazníky. V současné době 

je jedním z nejúčinnějších nástrojů propagace. Jelikož je tato forma velmi finančně 

nákladná (např. dávat zákazníkovi vzorky zdarma), je možné ji využívat pouze 

krátkodobě. K přihlédnutím k životnímu cyklu produktu se využívá především ve fázi 

zavádění či ve fázi jeho úpadku (3, s. 114). 

Podporu prodeje můžeme dělit na tři typy podle toho, na koho se zaměřuje (u každého 

typu budou uvedeny příklady). 

1. Podpora prodeje zaměřená na zprostředkovatele: 

• obchodní cenové a necenové dohody, 

• výstavky nabízeného zboží, 

• pracovní porady a schůzky, 

• věcné nebo peněžité odměny a bonusy, 

• společenská setkání, rauty, pohoštění. 

2. Podpora prodeje zaměřená na zákazníky: 

• kupony, 
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• krátkodobé slevy z cen, 

• cenové balíčky s dočasně sníženou cenou, 

• dárky a odměny, 

• soutěže, hry nebo loterie, 

• vzorky zdarma. 

 

3. Podpora prodeje směřovaná do maloobchodní činnosti: 

• časově omezené slevy z obvyklých ceníkových cen, 

• maloobchodní kupony, 

• výstavky akčního zboží uvnitř obchodů, 

• ukázky nového zboží, 

• ochutnávky výrobků zdarma (1, s. 111-112). 

1.7.3 Osobní prodej 

Osobní prodej spočívá v bezprostřední komunikaci „tváří v tvář“ (neboli „z očí do očí“) 

se zákazníkem. Většinou je používán pro specifické typy zboží (např. kosmetika, knihy, 

elektrospotřebiče, pojištění atd.). Tato forma komunikace je specifická spíše  

při obchodování s organizacemi (pro B2B trhy). Důležitá je zde především osobnost 

prodejce – tedy jeho profesionalita, znalost nabízeného zboží, psychologické působení  

na zákazníky atd. (3, s. 117). 

Mezi výhody osobního prodeje patří osobní kontakt se zákazníky, budování trvalejších 

obchodních vztahů, maximální využití schopností „umět prodat“ a možnost získat 

zákazníka i pro další prodeje (1, s. 115). 

1.7.4 Direct (přímý) marketing 

Jedná se o přímou komunikaci s pečlivě vybranými zákazníky, která má za cíl dostat 

okamžitou odezvu a budovat dlouhodobé vztahy (jednak budují image značky, ale také 

hledají přímé a měřitelné reakce zákazníka). Většinou probíhá formou individuálních  

a interaktivních jednáních s klienty (4, s. 928). 

Mezi příklady přímého marketingu se mohou řadit: 
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• direct mail, 

• telemarketing, 

• internetové obchodování, 

• katalogový prodej, 

• televizní prodej s přímou odezvou (1, s. 116). 

Dělení na dvě formy (z hlediska zaměření) je následující: 

• adresný – nabídka je určena jmenovitě konkrétní osobě, která je obvykle opatřena 

z databáze společnosti, 

• neadresný – není určen konkrétní osobě, ale pro vybraný segment trhu, přičemž 

je realizován formou letáků a katalogů vhazovaných do schránek či rozdávaných 

na ulici (3, s. 118). 

Stejně jako osobní prodej je i přímý marketing vhodný komunikační nástroj spíše  

při obchodování s organizacemi – B2B trh. Slabinou této formy komunikace je možnost, 

že společnost vlastní nekvalitní databáze zákazníků, nebo jejich případná nedůvěra 

nabídce na internetu či v katalozích atd. (3, s. 118-119). 

1.7.5 Public relations (vztahy s veřejností) 

Hlavním posláním public relations (zkráceně PR) je budování a udržování dobrého jména 

společnosti a vytváření dobrých vztahů a komunikace s veřejností. Většinou ve velkých 

společnostech jsou tyto funkce zajišťovány specializovanými útvary. Komunikace 

s veřejností se nachází ve dvou rovinách: 

• komunikace s vnitřním prostředím podniku – především se zaměstnanci, aby měli 

kladný vztah ke společnosti a ztotožňovali se s jeho zájmy a cíli, 

• komunikace s vnějším prostředím – budování vztahů se subjekty mimo podnik, 

k udržování dobré image společnosti (1, s. 112-113). 

Ke komunikaci se svým okolím PR nejčastěji využívá komunikační prostředky, kterými 

jsou například publikování veřejně dostupných výročních zpráv, pořádání společenských, 

sportovních a kulturních akcí (nebo jejich sponzorování), vydávání podnikových 

tiskovin, pořádání akcí pro zaměstnance nebo místní obyvatele a v dnešní době především 

pořádáním akcí ke zlepšení životního prostředí (3, s. 115). 
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1.8 SWOT analýza 

Mezi nástroje k analýze vnějšího i vnitřního prostředí podniku slouží SWOT analýza, 

která se skládá ze čtyř kvadrantů, které v anglickém překladu určují tento název: 

• Strengths – silné stránky, 

• Weaknesses – slabé stránky, 

• Opportunities – příležitosti, 

• Threats – hrozby (1, s. 124). 

Předmětem zkoumání této analýzy jsou silné a slabé stránky, což můžeme označit  

za interní analýzu a poté příležitosti a hrozby, které se řadí k externí analýze – neboli 

vnějšího prostředí (1, s. 124). 

V následující tabulce je SWOT analýza zobrazena v přehledném maticovém provedení. 

Tabulka 3: SWOT analýza (Zdroj: 2, s. 17) 

Silné stránky 

• ekonomické a finanční 

• inovační 

• nákupní a prodejní 

• výrobní 

• marketingové 

• manažerské 

• personální 

Slabé stránky 

• ekonomické a finanční 

• inovační 

• nákupní a prodejní 

• výrobní 

• marketingové 

• manažerské 

• personální 

Příležitosti 

• z makroprostředí 

• ze změn na trhu 

• z chyb konkurence 

• z podmětů zájmových skupin 

Hrozby 

• z makroprostředí 

• ze změn na trhu 

• z konkurenčních tlaků v odvětví 

• z tlaků zájmových skupin 

 

Společnosti by měly využívat účelně zpracovaný systém situačních analýz a prognóz  

a tento systém správně aplikovat. SWOT analýza by měla být realistická. Její slabiny  
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by neměly být podceňovány, a naopak by společnost neměla přeceňovat své silné stránky. 

Slabé a silné stránky, které jsou zde zobrazeny, stanovují schopnost podniku 

uskutečňovat různé strategické kroky. Výsledky slouží jako podklad pro určení zdrojů 

konkurenční výhody a stanovení pozice společnosti na trhu a poté k stanovení cílů  

a strategií (2, s. 17). 

Postup analýzy lze vytyčit třemi fázemi: 

• sběr informací, 

• určení priorit řešení problémů a alternativ jejich řešení, 

• shrnutí situace a doporučení změn (2, s. 17). 

Hodnocení faktorů analýzy S, W, O a T popisují následující obrázky. Hodnocení probíhá 

takovým způsobem, že nejdříve jsou k jednotlivým položkám přiřazeny váhy v rozmezí  

od 0.00 do 1.00 (které v součtu dají dohromady v jedné kategorii číslo 1). Čím je hodnota 

váhy vyšší, tím je vyšší důležitost položky (25, s. 42).  

V dalším sloupci jsou uvedena hodnocení, která se pohybují ve škále od 1 do 5, přičemž 

hodnota 1 je přiřazována ke stavu nejnižší spokojenosti (či nespokojenosti u prvků  

W a T) s daným prvkem a hodnota 5 vyjadřuje nejvyšší spokojenost (nespokojenost). 

Předposlední sloupec obsahuje součin váhy a hodnocení a poté v posledním sloupci jsou 

uvedeny sumy těchto součinů za danou kategorii (25, s. 42). 

 

Obrázek 9: Hodnocení SWOT (Zdroj: 25, s. 42-45) 
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Obrázek 10: Hodnocení SWOT pokračování (Zdroj: 25, s. 42-45) 

1.9 Analýza rizik 

Většinou každé aktivity vykonávané v podniku doprovázení rizika. Z toho důvodu musí 

manažeři dělat vše pro to, aby nenastala či došlo k co nejmenším ztrátám. K tomu slouží 

analýza rizik, která zobrazuje, která rizika mohou nastat a která budou mít největší 

dopady. Jinými slovy tedy identifikuje rizika a poté je ohodnocuje (30). 

Nejdříve je nutné určit různé dopady rizika (které může způsobit) pomocí pětibodové 

stupnice. Body škály vyjadřují následující dopady: 5 – krizové, 4 – významné, 3 – střední, 

2 – nevýznamné a 1 – zanedbatelné (30). 

Kromě dopadu se musí stanovit také pravděpodobnost vzniku rizika. K tomu lze znovu 

využít pětibodovou stupnici. Pravděpodobnosti rizika jsou: 5 – jisté, 4 – pravděpodobné, 

3 – možné, 2 – nepravděpodobné a 1 – vyloučené (30).  

Stupeň významnosti rizika se poté vypočítá jako součin dopadů a pravděpodobností. 

Když výsledek činí méně než 12, je významnost nízká a vlivy na činnost organizace 

nejsou závažné. Když je výsledek v rozmezí 12 až 16, je významnost střední a vlivy  

jsou závažné, avšak ještě ne kritické. Při dosažení 16 a více bodů je významnost vysoká 

a vlivy jsou kritické na činnost organizace. Posledním krokem je zanesení těchto 

významností do přehledné matice, která je zobrazena na obrázku č. 11 (30). 
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Obrázek 11: Analýza rizik – matice (Zdroj: 30) 

1.10 Závěrečné shrnutí kapitoly 

První část práce byla čistě teoretická. Nejprve byly popsány pojmy marketingu, 

především marketingové prostředí, které můžeme rozdělit na vnitřní a vnější, poté 

segmentace, marketingový výzkum a marketing služeb, jelikož vybraná společnost, 

kterou se bude zabývat analytická část, poskytuje služby. V neposlední řadě  

byl charakterizován marketingový a komunikační mix. Marketingový mix služeb  

je tvořen produktem, cenou, distribucí, propagací, lidmi, materiálním prostředím  

a procesy. Na závěr byla vysvětlena SWOT analýza, která byla zobrazena v maticovém 

provedením se čtyřmi částmi – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Druhá část této práce je zaměřena na praktickou stránku. Nejdříve budou uvedeny 

základní informace o společnosti a poté provedeny analýzy současného stavu (především 

STEP a SWOT analýza). Také bude analyzováno dotazníkové šetření. 

2.1 Základní údaje a historie vybrané společnosti 

Název: Orel jednota Blansko 

IČO: 68729251 

Registrační číslo v rejstříku Orla: 8001 

Župa: Krekova 

Vznik: 26.11.1998 

Sídlo: Komenského 15, 67801 Blansko (13) 

Historie společnosti sahá již do dvacátých let minulého století. Byla založena 18. prosince 

1921 a patří do Krekovy župy. Prvním starostou byl zvolen Augustin Habeš. Svou činnost 

musela společnost roku 1941 z důvodu německé okupace. Druhý zákaz činnosti provedli 

komunisté v roce 1948. Ke znovuobnovení došlo 25. listopadu 1998, přičemž 

zakladatelem a starostou se stal Hubert Henek (12).  

Ke dni 01.02.2019 má jednota 347 členů. V čele nyní stojí Jiří Hasoň. Společnost také 

spolupracuje s jinými spolky, jako je například Společnost Katolického domu, Kolping, 

Junák, Charita a KDU-ČSL. Součinnost také probíhá s místí blanenskou farností  

a farářem Jiřím Kaňou. Členové se věnují široké škále sportů, a to zejména florbalu, malé 

kopané, stolnímu tenisu, aerobiku, kuželkám, cyklistice, volejbalu aj. (12, 13). 

V současné době společnost provozuje sportovní areál, který obsahuje malou a velkou 

tělocvičnu, venkovní hřiště, posilovnu a místnost určenou pro indoor cycling (vybavenou 

jedenácti rotopedy). Pod tuto organizaci také spadají sportovní oddíly – především 

florbalu a aerobiku – a různé pohybové aktivity jako je powerjoga, jumping a tanec (12). 

Na obrázku č. 12 na následující straně je zobrazena organizační struktura společnosti. 
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Obrázek 12: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 

Jak již bylo řečeno, starostou je Jiří Hasoň, jehož úkolem je odpovídat za celou organizaci. 

V rozhodování mu kromě místostarosty Mgr. Lukáše Musila pomáhá rada jednoty Orla 

Blansko, kterou svolává a řídí. Na schůzích, které se pravidelně konají, hlasují především 

o nových návrzích (16). 

O administrativu a finance se stará Oldřich Němec, který zastává funkci sekretáře. 

Spravuje bankovní účet a zadává platby dodavatelům (16).  

Z členů rady byl roku 2017 zvolen správce areálu Petr Sedlák, který má za úkol udržovat 

areál v plynulém provozu, řešit drobné problémy a opravy. Také spravuje webové stránky 

a e-mail společnosti (16). 

Nedílnou součástí společnosti je také recepční Miroslava Ševčíková, která se stará  

o provoz areálu, v otevírací době funguje na recepci a spravuje pokladnu. Poté také 

provádí úklid celého areálu (16). 

V neposlední řadě společnost zaměstnává dva trenéry indoor cyclingu, kteří každé 

pondělí, úterý a ve čtvrtek pořádají vedené lekce (16). 

Pokud chtějí zákazníci slevy z cen, nebo potřebují registraci ke sportovním soutěžím, 

mohou se stát členy Orla. Ke dni 01.02.2019 je jich celkem 347 (13).  

 

Starosta jednoty 
(Jiří Hasoň)

Členové  rady
(P. Sedlák, J. Reisigel, P. 

Musil, M. Tesař, J. Marek)

Trenéři indoor 
cycling

Členové Orla
(347)

Sekretář
(Oldřich Němec)

Recepční
(Miroslava Ševčíková)

Místostarosta 
jednoty 

( Mgr. Lukáš Musil)
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2.1.1 Organizace Orel 

Pro křesťanskou sportovní organizaci Orel je na prvním místě především podpora sportu 

pro všechny. Jeho cílem je výchova mladých lidí a dětí pomocí sportovních a dalších 

aktivit. Jeho činnost trvá více než sto let, avšak za tu dobu byl několikrát zrušen  

a znovuobnoven. Nevěnuje se pouze sportu, ale také kultuře (13). 

V současnosti má více než 18 000 členů po celé republice, kteří jsou členy téměř 250 

jednot. Tyto jednoty jsou sdružovány do žup, jejichž počet čítá 23 (Bauerova, 

Brynychova, Jirsíkova, Kadlčákova, Klapilova, Kosmákova, Kozinova, Krekova, 

Křížkovského, Kubišova, Metodějova, Orlická, Pospíšilova, Sedlákova, Stojanova, 

Sušilova, Sv. Zdislavy, Svatováclavská, Šilingrova, Šrámkova, Trochtova, Urbanova  

a Velehradská). Na následujícím obrázku je zobrazeno logo organizace (13). 

 

Obrázek 13: Logo Orel (Zdroj: 13) 

2.2 Analýza vnějšího marketingového prostředí 

K analýze vnějšího marketingového prostředí bude použita analýza STEP, která již byla 

popsána v teoretické části. 

2.2.1 STEP analýza 

V této podkapitole budou popsány v první řadě ty faktory, které mají přímý vliv na podnik 

a na návrhy na zlepšení. Faktory jsou rozřazeny do čtyř skupin – sociální, technické 

(technologické), ekonomické a politické. 
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Sociální faktory 

Struktura, věk, zaměstnanost a průměrná mzda obyvatelstva mají velký vliv na společnost. 

Jelikož sportovní areál sídlí v menším městě Blansko, bude analyzováno obyvatelstvo právě 

tohoto města. 

Na stránkách Českého statického úřadu bylo zjištěno, že ke dni 31. 12. 2017 žije 

v Blansku více než dvacet tisíc obyvatel. Z tabulky lze vidět, že v posledních pěti letech 

se počet obyvatelstva příliš neměnil a v období let 2013 až 2017 se snížil, především 

z důvodu odstěhování obyvatel (15). Tato skutečnost není pro společnost příliš příznivá, 

jelikož většina stávajících zákazníků zde žije, což může mít vliv na pokles návštěvnosti 

areálu. 

Tabulka 4: Počet obyvatel (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel 20 845 20 800 20 664 20 639 20 650 

 

S návštěvností souvisí také věk obyvatelstva. Sportovní areály jsou nejčastěji 

navštěvovány aktivními obyvateli v mladém věku. Z dotazníkového šetření (které bude 

uvedeno v poslední části kapitoly) bylo zjištěno, že ze 45 respondentů, kteří pravidelně 

navštěvují areál, je 14 respondentů pod 18 let, 26 respondentů mezi 19 a 30 rokem,  

čtyři respondenti v rozmezí 31-50 let a pouze jeden nad 50 let.  Průměrný věk v Blansku  

se v průběhu pěti let zvýšil a k 31. 12. 2017 činil 43,3 let (roku 2013 dosahoval 42,6 let), 

což není příliš příznivé pro společnost (15). Z toho důvodu by se měl marketing zaměřit 

i na obyvatele vyššího věku. 

Dalším sociálním faktorem je průměrná mzda (dohledatelná pouze za Jihomoravský 

kraj), která dosáhla ve 3. čtvrtletí 2018 částky 30 561 Kč. Nominální růst průměrné mzdy 

v kraji vzrostl o 8,4 % oproti stejnému období minulého roku (15). S růstem mezd rostou 

také výdaje obyvatel a tím roste i počet potencionálních zákazníků. Také nastává 

skutečnost, že zákazník více hledí na kvalitu než na cenu služby, tudíž musí společnost 

být konkurenceschopná. 
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Technické a technologické faktory 

Nejdůležitějšími technologickými faktory jsou neustálé inovace, ale také vliv internetu  

a komunikačního spojení. V nedávné době například společnost zavedla bezdrátovou  

síť Wi-Fi po celém areálu. Tato síť je rozdělena na dvě – jedna veřejná pro návštěvníky  

a druhá zabezpečená heslem pro potřeby personálu (např. správa emailu, webových 

stránek a sociálních sítí).  

Také musí investovat do nového vybavení posilovny i do tělocvičen. Rozhodnutí  

o investicích do nových technologií může velmi ovlivnit existenci společnosti. Také nové 

technologie jsou zaručeným prostředkem v boji s konkurencí, z toho důvodu je nutné 

sledovat současné trendy. 

Ekonomické faktory 

Na společnost z ekonomických faktorů působí především míra inflace a míra 

nezaměstnanosti. Oba tyto makroekonomické jevy mohou ovlivňovat množství 

zákazníků areálu. 

Růst inflace obecně snižuje kupní sílu obyvatel. Míra inflace v České republice na konci 

roku 2018 činila 2,1 % (15). Z uvedené tabulky vyplývá, že od roku 2014 vzrostla, avšak 

poslední sledovaný rok byl zaznamenán pokles (oproti minulému). Pokles inflace  

je pro společnost příznivým jevem, také z důvodu snižování cen vstupů a ostatních 

nákladů (např. za energie). 

Tabulka 5: Míra inflace (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 0,4 % 0,3 % 0,7 % 2,5 % 2,1 % 

 

Míra nezaměstnanosti v České republice dosáhla roku 2018 hodnoty 2,2 % (15).  

V poledních pěti letech má klesající trend, což pro společnost znamená více 

potencionálních zákazníků, kteří budou využívat jejích služeb (jelikož většina obyvatel 

má stabilní zaměstnání a mzdu).  
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Tabulka 6: Nezaměstnanost (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 6,1 % 5 % 4 % 2,9 % 2,2 % 

Politické faktory 

Charakterizují je zákony, legislativa, činnost vládních institucí, skupin veřejného zájmu, 

nevládních organizací a politických stran. Na společnost můžou mít vliv volby a vláda 

určité politické strany a s tím spojeny nové ustanovení, zákony atd. Společnost se řadí 

mezi neziskové organizace, tím jsou pro ni podstatné změny v čerpání dotací, rozvoje 

kultury aj. 

Jelikož společnost úzce spolupracuje s Křesťanskou a demokratickou unií, mohou ji také 

ovlivňovat výsledky komunálních voleb v Blansku. Tyto výsledky z roku 2018 můžeme 

vidět na následujícím grafu. KDU-ČSL získalo dohromady tři mandáty a jejich 

představitel Ing. František Hasoň se stal místostarostou města Blanska. To může  

mít velký vliv na společnost, z důvodu získání nových dotací od města a zvýšení 

povědomí o areálu (např. při organizaci společného plesu a jiných akcí). 

 

Graf 1: Počet zvolených zastupitelů v obci Blansko (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 
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2.3 Analýza vnitřního marketingového prostředí 

Jelikož společnost již byla popsána a také zaměstnanci společně s organizační strukturou, 

v rámci vnitřního marketingového prostředí bude nyní analyzována konkurence, 

dodavatelé a zákazníci. 

2.3.1 Konkurence 

Jak již bylo vícekrát zmíněno, areál se nachází v menším městě Blansko, tudíž zde není 

příliš velká konkurence, jaká by byla například v nedalekém Brně. Mezi hlavní 

konkurenci, která nabízí služby posilovny nebo pronájem haly, patří následující podniky. 

FIT centrum – posilovna (Služby Blansko) 

Posilovna FIT centrum spadá pod společnost Služby Blansko s.r.o., které také provozují 

například zimní stadion, lázně, aquapark, tenisové kurty atd. Posilovna je vybavena 

barem s občerstvením a výživovými doplňky. Z hlediska vybavenosti posilovacích strojů 

jsou na tom podobně jako Orel – spíše starší rok výroby. Velkou výhodou je možnost 

přímého vstupu do krytého plaveckého bazénu s rozměry 25 m krát 12,5 m (18). 

 

Obrázek 14: FIT centrum Služby Blansko (Zdroj: 18) 
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Ceník: 

jednotné vstupné – 55 Kč, 

posilování + bazén – 80 Kč, 

1 měsíc – 550 Kč (+3 vstupy do krytého bazénu zdarma), 

2 měsíce – 1.050 Kč (+5 vstupů do krytého bazénu zdarma), 

3 měsíce – 1.550 Kč (+7 vstupů do krytého bazénu zdarma). 

Provozní doba: 

pondělí-sobota: 9.00-12.00 a 13.00-21.00, 

neděle: 14.00-20.00 (18). 

PROM-IN FITNESS 

Jedná se o nejnovější fitness centrum v Blansku. Prostory posilovny jsou vybaveny 

moderními posilovacími stroji (značky Life Fitness, Hammer strength, Matrix apod.)  

a k dispozici je posezení u baru s obsluhou a občerstvením. V porovnáním s posilovnou 

na Orlu, která je vybavena menším počtem starších robustních posilovacích strojů,  

se bohužel nedá srovnávat z hlediska množství, kvality ani modernosti strojů (19). 

 

Obrázek 15: PROM-IN fitness (Zdroj: 19) 
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Ceník: 

jednotné vstupné – 80 Kč; studenti, senioři nad 60 let – 65 Kč, 

1 měsíc – 800 Kč; studenti, senioři nad 60 let – 680 Kč, 

3 měsíce – 2150 Kč; studenti, senioři nad 60 let – 1850 Kč, 

6 měsíců – 3850 Kč; studenti, senioři nad 60 let – 3450 Kč, 

roční – 7200 Kč; studenti, senioři nad 60 let – 6550 Kč. 

Provozní doba: 

pondělí-pátek: 8.00-21.00, 

sobota-neděle: 8.00-20.00 (19). 

Sportovní hala Mlýnská (ASK), sportovní hala Údolní, volejbalové kurty Mlýnská 

Služby Blansko zřizují také sportovní halu Mlýnskou a sportovní halu Údolní. Sportovní 

hala na Mlýnské (přezdívaná ASK) se nachází v blízkosti areálu Orla a má oproti velké 

tělocvičně na Orlu i hlediště (s kapacitou 400 diváků) a basketbalové koše. Sportovní hala 

Údolní je poměrně daleko od Orla a může se pyšnit největší herní plochou v Blansku  

a okolí (18). 

Ceny tělocvičen jsou následující: 

sportovní hala Mlýnská: pronájem tělocvičny 660 Kč/hod, 

sportovní hala Údolní: pronájem tělocvičny 660 Kč/hod, 

volejbalové kurty Mlýnská: jednorázový pronájem kurtu pro volejbal, nohejbal, tenis činí 

185 Kč/hod (18). 

Tělocvičny základních škol 

Ke konkurenci můžeme také zařadit základní školy, které zprostředkovávají pronájem 

svých tělocvičen po vyučovacích hodinách. Ceny tělocvičen základních škol v Blansku 

se pohybují kolem 150 Kč/hod. 
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2.3.2 Srovnání s konkurencí 

Hlavním prvkem srovnání je cena, která bývá pro zákazníky velmi důležitá. Druhým 

kritériem je vybavenost hal a posiloven. 

V následující tabulce jsou uvedeny ceny posiloven vybraných podniků. 

Tabulka 7: Porovnání cen posiloven (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vstupné Orel Blansko FIT centrum PROM-IN FITNESS 

Jednorázové 40 [30] 
55 {-} 

80 {1} 
80 (65) 

1 měsíc 350 [300] 550 {3} 800 (680) 

2 měsíce - 1050 {5} - 

3 měsíce - 1550 {7} 2150 (1850) 

6 měsíců - - 3850 (3450) 

1 rok - - 7200 (6550) 

* [ ] – cena pro člena Orla Blansko 

* { } – počet vstupů do krytého bazénu zdarma 

* ( ) – cena pro studenty a seniory 60+ 

Z tabulky lze vidět, že nejnižší ceny jsou u sledované společnosti. Avšak s ohledem  

na vybavenost posilovny (množství a stáří posilovacích strojů, bar atd.) tyto ceny 

odpovídají. Jak již bylo řečeno, PROM-IN FITNESS je na trhu teprve chvíli a veškeré 

její vybavení je zcela nové, z toho důvodu má nejvyšší ceny (i když první měsíc byla 

zaváděcí cena pouze 50 Kč).  

Také lze říci, že konkurenční společnosti více využívají podpory prodeje – tedy různých 

slev a výhodných balíčků. Jelikož je FIT centrum propojené s bazénem, společnost 

k permanentkám na měsíc a déle přidává zdarma vstupy do bazénu. PROM-IN FITNESS 

jako jediná z vybraných posiloven poskytuje slevy pro studenty a seniory. Orel Blansko 

poskytuje permanentky pouze na jeden měsíc, FIT centrum až na tři měsíce a PROM-IN 

FITNESS dokonce až na jeden rok. 
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Jelikož jsou konkurencí také tělocvičny, v tabulce č. 8 jsou uvedeny ceny za pronájmy. 

Tabulka 8: Cena tělocvičen (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tělocvična 

[Kč/hod] 

Orel  

Blansko 

Salmova  

škola 

Gymnázium 

Blansko 

TGM 

škola 

Erbenova 

škola 

Sportovní hala 

Mlýnská 

Velká  150 (100) 195 350 140 150 660 

Malá 120 (90) - - 110 - - 

Ceny za pronájmy tělocvičen se pohybují ve stejné cenové hladině jako u sledované 

společnosti. Pouze Gymnázium Blansko nabízí pronájem za 350 Kč/hod. Nejspíše z toho 

důvodu, že byla před několika lety kompletně zrekonstruována. Pronájem sportovní haly 

Mlýnská činí 660 Kč/hod, jelikož je zde veliké hlediště až pro 400 diváků.  

Z ohledu vybavenosti jsou tělocvičny srovnatelné, avšak pouze v hale Orel Blansko 

nejsou koše pro basketbal a poté tu nejsou k dispozici různé tělocvičné nářadí (bedny, 

kozy, kladiny, bradla atd.). Neslouží tedy pro basketbal a gymnastiku. 

Venkovní reklama 

Dalším druhem komparace bude venkovní reklama, tedy přesněji různé billboardy, tabule 

či ukazatele, které označují lokalitu areálu nebo slouží jako propagace společnosti. 

V tomto srovnání má areál Orel Blansko velmi velké nedostatky, jelikož postrádá 

jakýkoliv prvek této reklamy (když pomineme malou vitrínu). Pro zákazníky je tedy 

mnohem těžší se o areálu dozvědět, nebo se tam dostat, když neznají cestu. Také 

společnost přichází o potencionální zákazníky, kteří procházejí kolem areálu a mohla  

by je tabule se základními informacemi upoutat. 

Na následujících obrazcích bude nejprve uvedeno dosavadní označení areálu Orel (které 

se nachází na hlavních vratech) a poté dvou konkurenčních posiloven, tedy FIT.centrum 

a PROM-IN FITNESS. 
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Obrázek 16: Reklama Orel Blansko (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 17: Reklama FIT CENTRUM (Zdroj: 19) 
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Obrázek 18: Reklama PROM-IN (Zdroj: 19) 

2.3.3 Dodavatelé 

Jelikož společnost poskytuje služby, má menší počet dodavatelů než například výrobní 

podniky. Dodavatel GRÜN SPORT s.r.o. zajistilo veškeré posilovací stroje do posilovny 

a rotopedy na indoor cycling. Nyní poskytuje náhradní díly a servis při poruše některého 

zařízení. Dodavatel Himmer s.r.o. poskytuje různé čistící, mycí a úklidové prostředky. 

S těmito zmíněnými dodavateli společnost spolupracuje pravidelně.  

Od ostatních dodavatelů odebírá produkty spíše jednorázově. Například u BILLA s.r.o. 

společnost nakupuje müsli tyčinky a minerální vody a od podniku Donoci s.r.o. odebírá 

žárovky a ostatní svítidla. 

2.3.4 Zákazníci 

Mezi zákazníky společnosti jistě patří její registrovaní členové. Z velké části je tvoří 

členky týmu aerobiku a florbalisti. V následující tabulce jsou uvedeny aktuální počty 

členů za poslední tři roky podle věkových kategorií. Největší část tvoří mládež do 18 let. 
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Tabulka 9: Počet členů Orla (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 13) 

Rok/věk Do 18 let 19-26 let 27-60 let Nad 60 let Celkem 

2018 152 63 83 19 317 

2017 155 44 74 19 292 

2016 160 39 73 19 291 

Jak již bylo jednou zmíněno, při dotazníkového šetření (které bude uvedeno v poslední 

části kapitoly) bylo zjištěno, že ze 45 respondentů, kteří pravidelně navštěvují areál,  

je 14 respondentů pod 18 let, 26 respondentů mezi 19 a 30 rokem, čtyři respondenti  

v rozmezí 31-50 let a pouze jeden nad 50 let.  

Posilovnu navštěvují z největší části muži ve věkovém rozpětí 19 až 30 let. V tabulce  

č. 10 lze vidět návštěvnost v týdnu 4.2.-10.2.2019 a v následující tabulce za celý minulý 

rok 2018 (16). 

Tabulka 10: Týdenní návštěvnost posilovny (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 

Datum 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2 9.2. 10.2. 

Počet návštěvníků 14 12 9 11 8 - 5 

Tabulka 11: Návštěvnost posilovny za rok 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 

Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Počet návšt. 326 261 287 307 273 183 159 127 218 304 329 302 

Z první tabulky lze vidět, že největší návštěvnost areálu bývá na začátku týdne (v pondělí  

a úterý) a poté již upadá. Ostatní týdny v tomto období jsou s počty zákazníků 

v jednotlivých dnech srovnatelné. 

Druhá tabulka zobrazující návštěvnost za celý rok zobrazuje, že nejsilnějšími měsíci jsou 

leden a listopad, kdy přišlo do posilovny více než 320 návštěvníků. Dle této návštěvnosti 

lze také říci, že nejvíce lidí bývá spíše v chladnějších měsících a od května do září je počet 

příchozích spíše menší. 
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2.4 Marketingový mix 7P 

Jelikož společnost Jednota Orel Blansko nabízí služby, bude analyzován marketingový 

mix 7P, který se skládá z produktu, ceny, místa, propagace, lidí, materiálního prostředí  

a procesů. 

2.4.1 Produkt 

Hlavní činností společnosti Orel Blansko je poskytování nehmotných produktů – tedy 

služeb. V současné době se jedná se o pronájem velké a malé tělocvičny, venkovního 

hřiště, posilovna a indoor cycling. 

Velká tělocvična 

Nejnavštěvovanějším prostorem areálu (dle dotazníkového šetření) je velká tělocvična, 

která má rozlohu 23 m na délku a 10,5 m na šířku. Povrch byl roku 2019 zhotoven zcela 

nový a je tvořen z polyuretanu (z gumového granulátu a polyuretanu). Pravidelně  

se v ní konají tréninky florbalu (týmy mladší žáci, junioři, muži A a B) a aerobiku 

(Aerobic team Orel Blansko). Ve volných hodinách je možné si ji pronajmout. Je vhodná 

pro florbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis, badminton, taneční tréninky atd. K dispozici 

je zde 6 pingpongových stolů, florbalové brány, sítě, rozlišovací dresy a různé míče (12).  

 

Obrázek 19: Velká tělocvična (Zdroj: 12) 
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Malá tělocvična 

Tělocvična je opatřena dvěma přilehlými stěnami se zrcadly. Rozloha čítá 11 m na délku 

a 9 m na šířku. Podlaha je tvořena z linolea. Pravidelně se zde konají lekce jumpingu, 

power jógy, tréninky aerobicu a street dance. Také je možné si ji ve volném čase 

pronajmout. Vhodná je pro pohybové aktivity, jako je zumba, pilates, jóga, gymnastika 

aj. Je možné si zapůjčit stereo k hudbě (12). 

 

Obrázek 20: Malá tělocvična (Zdroj: 12) 

Venkovní hřiště 

Venkovní hřiště o rozloze 33 m krát 20 m je volně k pronájmu a je vhodné pro sporty, 

jako je malá kopaná, házená, volejbal, tenis atd. Povrch je tvořen ze speciální gumové lité 

podložky. K dispozici jsou zde fotbalové brány, sítě, rozlišovací dresy a míče (12). 

 

Obrázek 21: Venkovní hřiště (Zdroj: 12) 



60 

 

Posilovna 

Jako již bylo řečeno, v posilovně se nachází posilovací stroje značky GRÜN SPORT.  

Je tedy vybavena jednoručními i obouručními činkami, posilovacími stroji zaměřenými 

na různé svalové skupiny, rotopedy a žebřinami. Posilovna je rozdělena do dvou místností 

– první menší místnost je zaměřena na posilování nohou a druhá prostornější na vrchní 

část těla. Oproti konkurenčním podnikům bohužel posilovna postrádá bar s občerstvením 

a různými výživovými suplementy. Velká místnost je osvětlena dostatečným denním 

světlem, které zajišťují velká okna s výhledem na venkovní hřiště (12).  

 

Obrázek 22: Posilovna (Zdroj: 12) 

Indoor cycling 

Indoor cycling, neboli spinning, znamená skupinovou jízdu na stacionárních kolech  

pod vedením vyškolených instruktorů. V průběhu lekce je puštěna hudba a jízda se střídá 

v sedu a ve stoje a jsou zde rychlé i pomalé sekce. Cvičení je vhodné jak pro začátečníky, 

tak i pokročilé a konají se každé pondělí, úterý a čtvrtek. Organizují se zde také speciální 

cvičení pro osoby s nízkou kondicí a nadváhou a kondiční tréninky pro sportovce  

(např. fotbalisty, florbalisty). V místnosti o rozměrech 7 m krát 6 m je k dispozici deset 

rotopedů značky GRÜN SPORT, rádio a různá hudba (12). 
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Obrázek 23: Indoor cycling (Zdroj: 12) 

2.4.2 Cena 

Členství Orla Blansko za kalendářní rok pro jakoukoliv osobu činí 200 Kč. Toto členství 

poskytuje řadu slev na cvičení a pronájmy tělocvičen, ale také možnost zúčastnit  

se různých akcí.  V následujícím textu bude v tabulkách přehledně znázorněna cena  

za tělocvičny, hřiště, posilovnu a indoor cycling. 

Velká tělocvična 

Tabulka 12: Cena velká tělocvična (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12) 

Cena Člen Orla Nečlen Orla 

Jednorázová 100 Kč 150 Kč 

Malá tělocvična 

Tabulka 13: Cena malá tělocvična (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12) 

Cena Člen Orla Nečlen Orla 

Jednorázová 90 Kč 120 Kč 
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Venkovní hřiště 

Tabulka 14: Cena venkovní hřiště (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12) 

Cena Člen Orla Nečlen Orla 

Jednorázová 150 Kč 200 Kč 

Posilovna 

Tabulka 15: Cena posilovna (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12) 

 Člen Orla Nečlen Orla 

Jednorázová 30 Kč 40 Kč 

1 měsíc 300 Kč 350 Kč 

Indoor cycling 

Tabulka 16: Cena indoor cycling (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12) 

Cena Člen Orla Nečlen Orla 

Jednorázová 50 Kč 70 Kč 

10 vstupů 450 Kč 600 Kč 

2.4.3 Místo/distribuce 

Sportovní areál sídlí v okresním městě Blansko, přesněji v části Staré Blansko, které  

se rozprostírá na pravém břehu řeky Svitavy. Na pravý břeh řeky vede pouze jedna 

příjezdová cesta z centra Blanska, a to přes vlakový přejezd, přes který velmi často 

projíždí osobní i nákladní vlaky (nejčastěji trasa Brno-Praha). Z tohoto důvodu bývá 

dostupnost autem velmi časově náročná, protože je nutné čekat před závorami. 

Na mapě je znázorněna lokalita, ve které se společnost nachází. Nevýhodou je, že není 

umístěna přímo v centru města, avšak pěší dostupnost od vlakové zastávky Blansko 

město jsou 3 minuty a od autobusové zastávky Poříčí 6 minut (14). 
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Obrázek 24:Lokalita (Zdroj: 14) 

2.4.4 Propagace 

Do propagace můžeme zařadit komunikační mix, který se skládá z reklamy, public 

relations, podpory prodeje a přímého marketingu. 

Reklama 

Marketing formou reklamy společnost realizuje pomocí vitríny nedaleko areálu (naproti 

přes silnici u kostela sv. Martina). Jedná se tedy o venkovní reklamu. Zde se vyvěšují 

různé letáčky, plakáty a fotky. Tuto vitrínu lze vidět na fotce v příloze č. 1. Další nástěnka 

se nachází uvnitř areálu (ihned u vstupu), kde jsou vyvěšovány letáčky, které propagují 

nadcházející události, ale jsou zde také fotky z již proběhlých akcí.  

Společnost také spravuje své vlastní webové stránky. Minulý rok 2018 si nechala vytvořit 

nové webové stránky, které mimo jiné obsahují rezervační systém. Předchozí webové 

stránky byly již nevyhovující, jelikož poslední změna na nich proběhla roku 2013.  

Web designér, který byl společnosti doporučen, vytvořil zcela vyhovující stránky, které 

jsou přizpůsobené i pro mobilní verzi a napojené na Facebook (v rubrice Aktuality  

se zobrazují nejnovější facebookové příspěvky). 
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Obrázek 25: Náhled nových webových stránek (Zdroj: 12) 

 Ze sociálních sítí společnost funguje pouze na Facebooku. Zde jsou uvedeny všechny 

důležité informace, jako je otevírací doba, cena a kontakty. Pravidelně se zde přidávají 

pozvánky na nové události a příspěvky z proběhlých akcí (s fotkami). Ke dni 1. 2. 2019 

má stránka 137 sledujících. 

 

Obrázek 26: Náhled facebookové stránky (Zdroj: 23) 

Na svých akcích (nebo událostech KDU-ČSL) má společnost rollery, které představují  

a propagují společnost. Může se jednat o výroční oslavy, plesy atd. Jsou zde základní 

informace a fotky. Příklady lze vidět na následujících fotkách, které byly pořízeny  

na Orelském lidovém plesu. 
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Obrázek 27: Rollery (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Reklamou jsou také odkazy na Orel Blansko na webových stránkách farnosti sv. Martina 

Blansko (20), Společnosti katolického domu Blansko (21) a Jižní Morava (22). 

Public relations 

Společnost spolupracuje s vydavatelstvím Blanenský deník a s webovými stránkami 

Blansko.cz. Jsou zde pravidelně přidávány články a příspěvky z proběhlých akcí  

(např. Orelský lidový ples, Oslava 20. let od znovuzaložení atd.) 

Společnost každoročně na začátku kalendářního roku pořádá společně s blanenskou 

stranou KDU-ČSL Orelský lidový ples v Dělnickém domě Blansko. Ples je vždy pořádán  

na určité téma. Roku 2019 se jednalo o téma vodáctví, přičemž dekoraci tvořily lodě, 

pádla, táborák atd. Téměř každý rok se vyprodá celý sál. Tato akce jistě velmi přispívá 

k propagaci sportovního areálu, jelikož se zde také nachází výše uvedené rollery. 

Podpora prodeje 

Jak lze vidět v podkapitole Cena, společnost využívá slev a cenových balíčků. Slevy  

jsou určeny pro členy Orla (za roční poplatek 200 Kč). Výhodné cenové balíčky  

jsou stanoveny pro posilovnu (na jeden měsíc) a pro indoor cycling (10 vstupů). 
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Do podpory prodeje se mohou začlenit také různé zábavné akce v areálu. Roku 2018  

se jednalo o oslavu 20 let od znovuzaložení. Na programu byla prohlídka areálu, sportovní 

stanoviště pro děti za drobnou odměnu, soutěže pro dospělé o hodnotné ceny  

a představení aerobikového týmu Orla. Na oslavě bylo k dispozici občerstvení zdarma 

(ve formě párků, piva a Kofoly). 

Další pravidelnou událostí je Vánoční pingpongový turnaj, který se koná na konci 

každého roku. Mohou se zúčastnit hráči jakéhokoliv věku a pohlaví, přičemž jsou poté 

rozděleni do příslušných kategorií. Pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny  

a pro ostatní zúčastněné drobné odměny. 

Přímý (direct) marketing 

V současnosti společnost nevyužívá přímého marketingu. Nové webové stránky a online 

rezervace byly vytvořeny teprve nedávno a společnost stále nevytvořila například 

newslettery, které by pravidelně zasílala svým zákazníkům. 

2.4.5 Lidé 

Lidé vytváří v marketingovém mixu služeb velmi důležitou oblast, jelikož zaměstnanci 

se zákazníky přichází do velkého kontaktu a vytváří tak kvalitu služby. Aby se zákazníci 

cítili v areálu příjemně, je nutné věnovat pozornost výběru kvalitních zaměstnanců.  

Je nutné také klást důraz na řádné školení. Jedná se především o recepční, která nejvíce 

komunikuje se zákazníky, a poté lektory různých cvičení. V teoretické části byli 

zaměstnanci rozděleni do dvou částí – klíčoví a periferní. Společnost má pouze periferní 

zaměstnance, jelikož nezaměstnává nikoho na plný úvazek. 

Recepční areálu pracuje u společnosti již mnoho let. Vždy se snaží osobitě zapůsobit  

na každého návštěvníka a vždy s milým a příjemným přístupem poradit, obsloužit  

a v potřebné situaci také vyřešit určitý problém. Správce areálu se stará o drobné opravy 

a spravuje webové a facebookové stránky. Také se stará o bezproblémový provoz areálu 

a plní dané úkoly zadané Radou Orla. Trenéry indoor cyclingu jsou také již mnoho  

let manželé Čípkovi, pro které jsou kola vášeň. Jsou kvalifikovanými instruktory a tyto 

lekce vedou s radostí a s aktivním přístupem. Jejich lekce jsou téměř vždy naplněny.  

Zákazníci již byli analyzování ve vlastní podkapitole 2.4.4. 
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2.4.6 Materiální prostředí 

Jak již bylo řečeno, materiální prostředí vytváří důkaz o vlastnostech dané služby. Jelikož 

je areál schovaný v zástavbě budov, nevytváří příliš příjemný dojem pro zákazníka.  

Ten tudíž musí nejdříve projít starými vraty a dvorem Katolického domu, aby se dostal 

ke vstupním dveřím areálu. Vnitřní prostředí areálu již působí útulnějším dojmem. Tvoří 

ho bílé zdi a doplňují dřevěné prvky. Jelikož se zákazníci musí ihned u vstupu přezout  

do čistých bot (nebo nasadit návleky) podlaha bývá čistá, což tvoří příznivý dojem. 

V dotazníkovém šetření se několikrát objevila odpověď nedostatečného úklidu tělocvičen 

(především velké). Recepční má sama na starost celý areál, z toho důvodu nemusí  

vždy vše stíhat. Pořádek a čistota je velmi důležitá pro celkové působení, z toho důvodu 

by společnost měla dbát na tento nedostatek. Východiskem může být například zaměstnat 

na částečný úvazek novou pracovnici na úklid.  

2.4.7 Procesy 

Aby zákazník odcházel spokojen, musí být všechny procesy dostatečně zvládnuty. Hlavní 

proces začíná rezervací sportoviště. Jelikož je nově zavedena online rezervace na webu, 

došlo tak k velkému zlepšení a zjednodušení. Poté přichází zákazník do areálu. Recepční 

mu předá klíče od skříňky a pokud je nový, sdělí mu základní informace a odpoví  

mu na případné otázky. Po skončení cvičení (např. indoor cyclingu, jumpingu) nebo  

po uběhnutí doby pronájmu tělocvičny vrací zákazník klíče. Na recepci si může koupit 

drobné občerstvení (tyčinku či vodu). V případě stížnosti na určitý nedostatek ho recepční 

vyslechne a poté námitku předá vedení (nejčastěji správci nebo starostovi společnosti).  

2.5 Dotazníkové šetření 

V rámci přípravné fáze dotazníkového šetření byl stanoven cíl, výzkumné otázky, 

subjekty a metody sběru dat. 

Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak velké povědomí mají obyvatelé 

Blanska a okolí o sportovním areálu, také jak jsou zákazníci spokojeni se službami  

a co by případně změnili. 
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Z těchto cílů tedy vycházely výzkumné otázky, které budou uvedeny v následující 

podkapitole. Tvorba dotazníku probíhala na základě konzultace se starostou společnosti. 

Dotazník byl vytvořen prostřednictvím formuláře Google. Obsahuje 11 uzavřených  

a 3 otevřené otázky (přičemž je více sekcí, tudíž respondent nikdy neodpovídal  

na všech 14 otázek). Respondentovi bylo sděleno, že dotazník zabere asi 2 minuty. Odkaz 

byl umístěn na webové stránky a Facebook Orla (které nyní sleduje 138 lidí) s prosbou 

na občany města Blanska o sdílení, zatímco odkaz byl sdílen 22krát. Subjekty 

dotazníkového šetření byli obyvatelé města Blanska a okolí a zákazníci Orla (přičemž 

členů Orla je 347). Dohromady bylo přijato 72 odpovědí. Dotazování neprobíhalo formou 

tištěných dotazníků (které by byly k dispozici v centru), jelikož zákazníci areálu  

jsou spíše stálí a nebyla by zachována úplná anonymita – zákazník by se mohl obávat 

odpovídat otevřeně. Druhý důvod je, aby měl respondent klid a čas na vyplňování 

dotazníku – tedy nejlépe z pohodlí domova. 

Dotazník byl zveřejněn v lednu 2019 a poté byly sbírány odpovědi přibližně jeden měsíc. 

Plánovaným výběrovým souborem bylo zhruba 70 lidí. Dotazníkové šetření nebylo 

hlavním cílem práce a slouží pouze jako další zdroj informací. 

2.5.1 Výsledky dotazníkového šetření 

V následující podkapitole budou uvedeny otázky z dotazníku a odpovědi respondentů, 

přičemž některé budou zaneseny do grafů. Tyto výsledky budou analyzovány. 

Otázka č. 1 a 2 jsou zaměřeny na pohlaví a věk respondentů. Jelikož se jedná o sportovní 

areál s posilovnou, tak jej navštěvují spíše muži. Tato převaha však není příliš velká, 

jelikož 59,7 % dotazníků bylo vyplněno muži a 40,3 % ženami. Většina respondentů  

(52,8 %) je ve věkovém rozpětí 19-30 let, což odpovídá osobám s aktivním životním 

stylem. Druhou největší kategorií je mládež s věkem 18 let a méně (33,3 %). Pouze  

tři (tj. 4,2 %) respondenti jsou ze skupiny nad 50 let. 
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Graf 2: Jak dlouho znáte areál? (Zdroj: 24) 

Jelikož společnost působí na trhu již od roku 1921 (poté po obnovení již 20 let), většina 

respondentů (68,1 %) zná sportovní areál 5 a více let. Překvapující však bylo, že druhou 

nejčastější odpovědí bylo, že areál neznají (13,9 %). Jednalo se nejspíše o respondenty, 

kteří se k dotazníku dostali přes sdílející osoby. 

 

Graf 3: Odkud znáte areál? (Zdroj: 24) 

Protože areál nerealizuje přílišnou reklamu, nejvíce odpovědí (85,5 %) bylo, že areál znají 

od přátel či rodiny. Nejintenzivnější reklama je tedy od stálých a spokojených zákazníků, 

kteří jej doporučili svým známým či rodině. Dalšími nejčastějšími odpověďmi  

byl internet (9,7 %) a webové stránky (8,1 %). 



70 

 

 

Graf 4: Jak často ho navštěvujete? (Zdroj: 24) 

Nejméně potěšujícím zjištěním bylo, že na otázku, jak často respondenti navštěvují Orla 

Blansko, odpověděla nejvyšší část (27,4 %), že jej pravidelně nenavštěvují. Pro ty, kteří 

zaškrtli tuto odpověď, následovala poslední otázka – Z jakého důvodu nenavštěvujete 

areál, nebo jaké aktivity byste rád/a navštěvoval/a? Nejčastější odpovědí bylo,  

že již nemají čas či důvod k návštěvám. Poté také, že nesportují nebo provozují cvičení 

doma. Aktivity, kterých by se respondenti rádi účastnili, byly uvedeny pilates, poledance  

a cvičení pro děti. Druhou největší částí bylo několikrát do roka (25,8 %). Což tedy také 

není nejlepší výsledek. Poté 22,6 % navštěvuje areál jednou týdně. S největší 

pravděpodobností se jedná o osoby navštěvující lekce aerobiku, tréninky florbalu nebo 

ty, kteří dochází na spinning. 

Šestou otázkou bylo, kterou část areálu nejčastěji navštěvují. Největší část (tj. 73,3 %) 

respondentů nejčastěji navštěvuje velkou tělocvičnu. Druhou nejčastější odpovědí byla 

posilovna (tj. 22,2 %). Toto zjištění také odpovídá skutečnosti, jelikož nejvíce pronájmů 

má velká tělocvična (přes týden je plně zabraná, především díky lekcím aerobikového 

týmu a tréninků florbalu) a malá tělocvična bývá přes týden spíše nevyužita (bývají  

zde především lekce jumpingu a různých typů jógy). 

Sedmou otázku charakterizovala spokojenost s kvalitou nabízených služeb sportovního 

areálu. Velmi příznivé pro společnost je to, že 64,4 % respondentů je s kvalitou 

nabízených služeb spokojena a 26,7 % odpovídajících je dokonce velmi spokojena. 

Nespokojena je pouze malá část (tj. 8,9 %). V dalších otevřených otázkách byli tázáni 

proč. 
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Další otázka byla podobná předešlé, avšak nyní se zjišťovala spokojenost s cenami 

služeb. Kladnými odpověďmi byli, že 95,6 % je spokojeno s cenami nabízených služeb. 

Nejspíše je to z toho důvodu, že Orel Blansko je cenově srovnatelný v cenách tělocvičen 

s konkurencí a ceny posiloven jsou dokonce nižší než u konkurence (jak již bylo řečeno 

ve srovnání s konkurencí). Pouze dva respondenti byli nespokojeni s cenami (jeden uvedl 

nejčastěji navštěvované místo velkou halu a druhý venkovní hřiště).  

Otázka č. 9 se tázala, zda respondenti jsou spokojeni s provozní dobou areálu. Provozní 

doba vyhovuje 84,4 % respondentům. Pouze 15,6 % nevyhovuje, což bude nejspíše 

způsobeno, že otevírací doba o víkendech je velice omezená (sobota zavřeno, neděle  

10-12 hod). Toto tvrzení prokázala další nepovinná otázka, která zněla: Pokud Vám ceny 

nebo provozní doba nevyhovují, tak proč? Většina odpovědí se týkala právě provozu  

o víkendu. 

Poté následovala otevřená otázka: Co byste vylepšil/a na areálu? Jaké aktivity, které 

nejsou v nabídce, byste rád/a navštěvoval/a? Zde se často objevovaly odpovědi ohledně 

nedostatečného úklidu (což již bylo zmíněno v podkapitole Materiální prostředí). Také 

bylo zmíněno, že by se zde mohlo konat více akcí pro veřejnost. 

 

Graf 5: Chtěl/a byste dostávat pravidelné informace? (Zdroj: 24) 
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Graf 6: Jaký způsob komunikace by Vám vyhovoval? (Zdroj: 24) 

Předposlední otázkou bylo, zda by si odpovídající přáli dostávat pravidelné informace  

o akcích a novinkách. Tato otázka byla uvedena z toho důvodu, že společnost prozatím 

nevyužívá přímého marketingu – tedy například newsletterů. Většina respondentů  

(tj. 55,6 %) odpověděla kladně. Na to navazovala poslední otázka, jaká forma 

komunikace by jim vyhovovala. Jelikož jsou v dnešní době nejvíce populární sociální 

sítě, ani respondenti tohoto dotazníku nejsou výjimkou. Nejčastěji byla tedy zaznamenána 

odpověď sociální sítě a Facebook. Druhou nejčastější odpovědí byly webové stránky  

(31,1 %). Emailová komunikace by vyhovovala 26,7 %. 

Korelace 

Po uvedení všech otázek dotazníku je možné také provést korelační analýzu, která 

zobrazuje, jak jsou na sobě dva dané prvky závislé (neboli jaký mezi sebou mají vztah). 

Nejdříve budou vybrány věk a jak často respondent areál navštěvuje.  

Tabulka 17: Věk a návštěvnost areálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Jednou týdně Několikrát do měsíce Několikrát do roka Několikrát týdně 

18 let a méně 7 4 2 1 

19-30 6 5 12 3 

31-50 1 2 1 0 

Nad 50 0 0 1 0 
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Ve výše uvedené tabulce jsou shrnuty počty respondentů s určitým věkem a skutečností, 

jak často navštěvuje areál. Pro příklad lze z tabulky vyčíst, že počet návštěvníků, kterým 

je 18 let a méně a navštěvují areál několikrát do roka, je dva. V tabulce č. 18 bude uvedeno 

obodování těchto prvků pro grafické znázornění, které bude mít větší vypovídací 

schopnost. Čím více bodů, tím je respondent starší a také čím větší číslo, tím častěji areál 

navštěvuje. 

Tabulka 18: Bodování pro grafické znázornění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

18 let a méně 1 Několikrát do roka 1 

19-30 2 Několikrát do měsíce 2 

31-50 3 Jednou týdně 3 

Nad 50 4 Několikrát do týdně 4 

Grafické znázornění závislosti věku na častost návštěv areálu. 

 

Graf 7: Závislost věku na častost návštěv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jelikož je malá hodnotící škála (čtyřbodová), body se spíše překrývají. Z toho důvodu  

je v grafu uvedena lineární přímka, která je spojnicí trendu. Tato přímka je klesající,  

což znamená, že čím vyšší je věk zákazníka, tím méně často areál navštěvuje. 
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Další možností je porovnat, jak na sebe působí to, jakou část areálu zákazník nejčastěji 

navštěvuje a poté jeho spokojenost se službou. Jak již bylo uvedeno, vyjádřit svoji 

spokojenost mohli respondenti volbou možnosti Velmi spokojen/a, Spokojen/a  

či Nespokojen/a. Z toho lze vyvodit, že pokud odpovídající například označil možnost 

Spokojen/a, znamená to, že lze tyto služby ještě něčím více vylepšit. 

 

Graf 8: Spokojenost s určitou částí areálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejvíce respondentů navštěvuje velkou tělocvičnu (jelikož zde probíhají všechny 

tréninky florbalových a aerobikových týmů). Z této analýzy vyplynulo, že 67 %  

je spokojena, velmi spokojena je dokonce 27 % a bohužel 6 % je s poskytovanými 

službami nespokojena. Tato nespokojenost může být vyvolána z nedostatečné čistoty 

velké tělocvičny.  

Uživatelé venkovního hřiště jsou vždy spokojeni. Návštěvníci posilovny jsou z 50 % 

spokojeni se službami a 30 % jsou dokonce velmi spokojeni. Avšak 20 % je nespokojena 

s poskytovanými službami. To může být způsobeno staršími posilovacími stroji, absencí 

baru, či nedostatečnou otevírací dobou posilovny.  

2.5.2 Shrnutí dotazníkového šetření 

Protože společnost působí na trhu mnoho let, většina respondentů ji zná více  

než 5 let. Avšak neuspokojující bylo, že téměř 14 % respondentů areál neznalo. 

Nejčastější odpovědí na otázku, odkud znají Orla, byla Od přátel/rodiny. Jelikož  
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se nejedná o velké město, převažuje zde ústní sdělení. Ovšem také lze říci, že společnost 

nemá dostatečnou reklamu, díky které by se lidé o společnosti dozvěděli. Přičemž  

do minulého roku 2018 nebyly webové stránky aktualizovány, což také platilo  

o facebookové stránce. Uspokojujícími odpověďmi byly, že jsou respondenti spokojeni  

s kvalitou nabízených služeb a také s cenami. To stejné platí i o provozní době.  

Na otevřenou otázku, co by odpovídající rádi vylepšili, bylo odpovídáno důkladnější 

úklid areálu. Větší část by rádo dostávalo pravidelné informace o chystaných akcích  

a novinkách a způsob komunikace by nejlépe vyhovoval pomocí sociálních sítí, 

webových stránek nebo také emailem. Z korelace dvou prvků bylo zjištěno, že čím vyšší  

je věk zákazníka, tím méně často navštěvuje areál. Poté z analýzy vyplynulo, že 20 % 

zákazníků, kteří nejčastěji navštěvují venkovní hřiště, není spokojeno se službami. 

2.6 SWOT analýza 

V následující kapitole budou poznatky z předchozí analytické části shrnuty do SWOT 

analýzy. Tato analýza identifikuje interní faktory, do kterých patří silné a slabé stránky  

a poté externí faktory – tedy příležitosti a hrozby. Tyto prvky jsou poté zapsány  

do přehledné matice (tabulka č. 19).  

Smyslem této analýzy je, aby společnost Orel jednota Blansko co nejvíce rozvíjela  

své silné stránky a slabé se snažila eliminovat. Poté si uvědomila své příležitosti, které  

by mohla realizovat, a odhalovat hrozby, kterým by měla předcházet, aby si udržela  

své místo na trhu. 

Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti jistě patří dlouholeté působení na trhu, jelikož založení 

společnosti bylo již roku 1921. I přes několikaleté přerušení činnosti si zachovala svoje 

postavení a tradici. Druhou předností jsou kvalifikovaní pracovníci, tedy především 

lektoři a trenéři. Společnost se může řadit mezi společnosti s nejnižšími cenami ve městě 

Blansko (viz Srovnání s konkurencí). Nedaleko areálu se nachází vlaková zastávka, jejíž 

pěší dostupnost jsou asi tři minuty a autobusová zastávka se nachází od areálu  

asi šest minut chůze. Jelikož společnost patří pod celostátní organizaci Orel, je to její 

velká výhoda. Tato organizace má v České republice již vybudovanou základnu a dobré 
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jméno a jistě také pomáhá s propagací (např. na svých webových stránkách či poskytuje 

již zmíněné rollery). A v neposlední řadě on ní Orel Blansko čerpá dotace. 

Slabé stránky 

První slabou stránkou může být označena otevírací doba areálu. Z dotazníkového šetření 

bylo zjištěno, že návštěvníci by uvítali rozšířený provoz především o víkendu.  

Ze srovnání s konkurencí, která poskytuje služby posilovny, bylo zjištěno, že společnost 

vlastní spíše zastaralé posilovací zařízení a také se zde nenachází bar s různými nápoji, 

suplementy či občerstvením. Bohužel ale tuto skutečnost nemůže společnost ovlivnit, 

jelikož nemá dostatečné finance na nové stroje (které jsou velmi finančně náročné)  

a nejsou zde volné prostory na bar a toto řešení by bylo spíše na úkor posilovny. 

Nedostatečná čistota tělocvičen vyplynula z odpovědí na otázky dotazníkového šetření. 

Jak již bylo několikrát řečeno, označení a reklama areálu je nedostatečné a je nutné tuto 

propagaci zlepšit. Poslední slabou stránkou je direct marketing, jelikož v dnešní době vliv 

internetu v marketingu velmi roste. Absence přímého marketingu vyplývá také z toho,  

že společnost aktualizovala webové a facebookové stránky teprve před jedním rokem 

(2018). Společnost by mohla zavést tzv. newsletery, které by pomohly zajistit stálé 

návštěvníky reálu, kteří by byli informováni o všech nových akcích. Také z toho důvodu, 

že v dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že by zákazníci rádi dostávali přehled  

o novinkách. 

Příležitosti 

První příležitostí jsou dotační programy (města, kraje, Orla atd.), kterých by společnost 

mohla více využívat a dostat se tak k finančním prostředkům na pokrytí návrhů  

na zlepšení. Jelikož výše dotací závisí také na počtu členů Orla Blansko, zvýšení těchto 

členů by přineslo nové dotace a zvýšila by se příležitost pro nové projekty. Ve vnější 

analýze bylo zjištěno, že v průběhu pěti let má nezaměstnanost klesající trend, čehož  

by společnost mohla využít, protože to znamená více potencionálních zákazníků, kteří  

by mohli využívat jejích služeb (jelikož většina obyvatel má stabilní zaměstnání  

a pravidelnou mzdu). S tím souvisí také rostoucí zájem o zdraví životní styl, což také 

zvyšuje počet možných nových zákazníků. Jelikož ve městě Blansko je vyšší průměrný 

věk – přes 43 let (15), měla by se společnost zaměřit také na toto obyvatelstvo,  

což by mohly zajistit například teambuildingy. Na společnost mohou mít vliv volby  
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a vláda určité politické strany. Jelikož společnost úzce spolupracuje s Křesťanskou  

a demokratickou unií, mohou ji také ovlivňovat výsledky komunálních voleb v Blansku. 

Může to tedy být pro společnost příležitost, z důvodu získání nových dotací od města  

a zvýšení povědomí o areálu (např. při organizaci společného plesu a jiných akcí). 

Hrozby 

Největší hrozbou je vstup nové konkurence na trh, což by mohlo mít vliv na snížení počtu 

návštěvníků areálu. Jak již bylo řečeno, nedávno byla otevřena nová posilovna v Blansku, 

což opravdu přineslo pokles návštěvníků posilovny. Změna preferencí zákazníků  

je v tomto odvětví také velkou hrozbou, ovšem v dnešní době je trend zdravého životního 

stylu, tudíž by se dalo předpokládat, že v nejbližších letech tato změna příliš nehrozí. 

Hospodářská krize, bariéry vstupu na trh a růst nákladů jsou hrozby téměř pro všechny 

podniky. Růst nákladů by mohla zapříčinit inflace či zvyšování cen energií. 

Tabulka 19: SWOT analýza Orel Blansko (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

• dlouholeté působení na trhu 

• kvalifikovaní pracovníci 

• nízké ceny oproti konkurenci 

• dobrá dostupnost 

• součást celostátní organizace 

• otevírací doba o víkendech 

• zastaralá zařízení, absence baru  

se suplementy v posilovně 

• nedostatečná čistota tělocvičen 

• nedostatečná reklama 

• absence přímého marketingu 

Příležitosti Hrozby 

• dotační programy (zvýšení členů) 

• nízká nezaměstnanost 

• využití rostoucího zájmu po 

zdravém životním stylu 

• potencionální zákazníci s vyšším 

věkem 

• příznivá politická situace  

• nová konkurence 

• změna preferencí zákazníků 

• hospodářská krize 

• bariéry vstupu na trh 

• růst nákladů 
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2.7 Hodnocení SWOT analýzy 

Poté, co byla zhotovena matice SWOT analýzy, je nutné tyto prvky zhodnotit. Nejdříve 

je jim přidána váha a poté hodnocení. Z těchto dvou hodnot je proveden součin  

a v posledním sloupci jsou uvedeny sumy součinů za danou kategorii (silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby)  

Tabulka 20: Hodnocení SWOT analýzy 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Váha Hodnocení Součin 
Suma součinů za 

kategorii 

dlouholeté působení  

na trhu 

 

0,3 5 1,5 

3,9 
kvalifikovaní pracovníci 0,1 4 0,4 

nízké ceny oproti konkurenci 
 

0,3 4 1,2 

dobrá dostupnost 0,1 2 0,2 

součást celostátní organizace 0,2 3 0,6 

Příležitosti Váha Hodnocení Součin 
Suma součinů za 

kategorii 

dotační programy (zvýšení členů) 0,4 4 1,6 

3,1 

nízká nezaměstnanost 0,1 2 0,2 

využití rostoucího zájmu po 

zdravém životním stylu 
0,2 2 0,4 

vyšší průměrný věk v Blansku 0,1 3 0,3 

příznivá politická situace 0,2 3 0,6 
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Tabulka 21: Hodnocení SWOT analýzy 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky Váha Hodnocení Součin 
Suma součinů za 

kategorii 

zastaralá zařízení, absence baru a 

suplementů v posilovně 
0,1 2 0,2 

3,0 

otevírací doba o víkendech 0,2 2 0,4 

nedostatečná čistota tělocvičen 0,2 3 0,6 

nedostatečná reklama 0,3 4 1,2 

absence přímého marketingu 0,2 3 0,6 

Hrozby Váha Hodnocení Součin 
Suma součinů za 

kategorii 

nová konkurence 0,4 4 1,6 

3,1 

změna preferencí zákazníků 0,2 3 0,6 

hospodářská krize 0,1 2 0,2 

bariéry vstupu na trh 0,1 1 0,1 

růst nákladů 0,2 3 0,6 

Nyní budou hodnoty sečteny za interní a externí faktory. Součet interních faktorů  

(silných a slabých stránek) tvoří hodnotu 6,9 a suma externích faktorů (příležitostí  

a hrozeb) je rovna 6,2. Bilance mezi interními a externími faktory je 0,7, což značí,  

že by se společnost měla zaměřit na posilování interních faktorů (především silných 

stránek, které mají vyšší hodnotu než slabé stránky). 

2.8 Shrnutí SWOT analýzy 

Z analýzy vyplynulo, že společnost nemůže příliš ovlivnit svou slabou stránku ohledně 

zastaralých posilovacích zařízení a absence baru se suplementy. Poté bylo zjištěno,  

že by se společnost měla zaměřit na propagaci. V současné době je venkovní reklama  

a označení areálu nedostatečné. Novým produktem by měly být teambuildingy, které  
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by přinesly nové zákazníky (pracovníky blanenských podniků). Organizace by se měla 

pokusit zvýšit počet svých členů, kteří by jí zajistili vyšší dotace. Také by se měla zaměřit 

na přímý marketing a otevírací dobu areálu o víkendech. 

2.9 Závěrečné shrnutí kapitoly 

Druhá část této práce byla analytická. Nejprve byla společnost popsána – byly uvedeny 

základní informace a organizační struktura. Poté byly provedeny analýzy vnějšího  

a vnitřního prostředí – pro vnější prostředí posloužila analýza STEP, tedy sociální, 

technologické, ekonomické a politické faktory. V rámci vnitřního prostředí byla popsána 

konkurence, dodavatelé a zákazníci. Poté byl charakterizován marketingový  

a komunikační mix společnosti. V rámci výzkumu trhu byl vytvořen dotazník. Jeho 

výsledky zde byly shrnuty. Na závěr byly výsledky analytické části shrnuty ve SWOT 

analýze. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Jak již bylo zmíněno, hlavním cílem této práce je návrh na změnu marketingové mixu 

vybraného podniku, která by přinesla zlepšení situace na trhu. Tato kapitola tedy 

zobrazuje změny některých prvků marketingového mixu – tedy produktu, ceny, 

materiálního prostředí, lidí a v neposlední řadě propagace (reklamy, direct marketingu  

a podpory prodeje). Tyto změny budou stanoveny na základě analýz, které byly 

provedeny v praktické části, ale také dle dotazníkového šetření. 

Současný marketingový mix společnosti není příliš propracovaný a nebyl měněn  

již přibližně deset let. Jeho komunikace je tedy nedostatečná, tudíž je nutné provést 

mnoho změn v propagaci areálu. V dnešní době plné moderních technologií je nutnost 

správné komunikace, aby společnost držela krok s konkurencí. Hlavním cílem tedy  

je, aby se zvýšilo povědomí a také počet pravidelných zákazníků. S tím souvisí i snaha 

společnosti o to, aby měla co nejvíce členů. Množství členů (především dětí a mládeže) 

má velký vliv na získávání dotací z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky), Města Blanska či Jihomoravského kraje. Také v celkové organizaci 

Orla má počet členů vliv. Čím více členů Jednota má, tím více nabývá na vážnosti  

ve své župě, má více kandidátů na Župní sjezd, kde se již rozhoduje o kandidátech  

na celostátní sjezd. Na celostátním sjezdu se jedná o celkové činnosti Orla ČR (stanovy, 

vedení, činnost atd.). 

Ke každému návrhu bude přidána tabulka, která bude shrnovat náklady na danou změnu. 

Ceny budou vždy uvedeny bez DPH. Když bude uvedena hodinová mzda, jedná  

se o mzdu správce areálu, která v současné době činí 100 Kč/hod. Jelikož je správce 

zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti, neplatí se za něj daně, ani sociální a zdravotní 

pojištění. Poté budou také vymezeny přínosy za daný návrhy, které jsou spíše 

nefinančního charakteru – buďto zvýšení počtu zákazníků nebo členů. 

3.1 Produkt 

Většinu aktivit, které Orel nabízí (florbal, aerobic, posilovna) navštěvují spíše mladší 

aktivnější zákazníci (rovněž vyplynulo z dotazníkového šetření). Také ostatní pravidelné 

pronájmy velké tělocvičny jsou od organizace Domu dětí a mládeže, která zde provozuje 
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různé kroužky. Jelikož je v Blansku průměrný věk obyvatelstva 43,3 let (15), společnost 

by měla přijít s novým produktem, který by byl vhodnější i pro starší zákazníky, kteří  

již nežijí příliš aktivním životem a nemají důvod k návštěvě areálu.  

Řešením by mohlo být pořádání teambuildingů pro pracovníky různých společností. 

V okrese Blansko ke dni 1. dubna 2019 je přibližně 4550 právnických osob (26), což čítá 

velké množství potencionálních zákazníků. V dnešní době již společnosti dobře vědí,  

že je nutné, aby se zaměstnanci cítili ve svém pracovním kolektivu dobře (a tím byli 

produktivnější) a z toho důvodu je nutné stmelovat kolektiv, kterému dopomáhají právě 

zmíněné teambuildingy. 

Teambuilding by probíhal v běžné otevírací době (avšak záleží na domluvě). Pracovníci 

by mohli provozovat některou z mnoha aktivit, které areál poskytuje. Nejdříve je jistě 

možnost různých sportů – volejbal, florbal, házená, badminton, stolní tenis, spinning – 

ale prostory tělocvičny mohou využít také pro různé hry, soutěže a další teambuildingové 

aktivity. To by bylo samozřejmě na individuální domluvě se společností a pracovníky. 

Avšak program teambuildingů či občerstvení by si již zajistili klienti sami. Orel  

by poskytl prostory a vybavení – brány, sítě, míče, pingpongové stoly, rotopedy aj. 

Příkladem může být uveden pracovní tým společnosti XY, který chodí každé pondělí 

večer hrát stolní tenis. Tento teambuilding vznikl z toho důvodu, jelikož jeden pracovník 

zde pravidelně hraje florbal. Ovšem ostatní společnosti nemusí vůbec tušit,  

že se v Blansku nachází areál, který je pro tyto aktivity vhodný. 

Návrh na reklamní leták, který by se mohl nacházet ve vitríně, nástěnce, ale také  

na webových a facebookových stránkách, je uveden na následujícím obrázku. Tento 

letáček by také mohl být vytisknut na papír A5 a roznesen po blanenských společnostech. 

Vedení těchto společností by tak zjistilo, že se tento areál dá využít ke stmelení jejich 

pracovních týmů v rámci teambuildingu. 
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Obrázek 28: Letáček teambuilding (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Níže uvedená tabulka obsahuje náklady za tisk letáčku, umístění jej na webové stránky, 

facebookové stránky, případně na nástěnky a roznos po blanenských společnostech (který 

bude realizován 3x ročně). Náklady na vytisknutí počtu 500 letáčků na A5 jednostranně 

jsou 950 Kč (1,9 Kč za kus). Jedná se o plnobarevný tisk na lesklý křídový papír gramáže 

135 g/m2 (31). 

Tabulka 22: Náklady – produkt (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Časová náročnost Náklady 

Tisk - 950 Kč 

Roznos 6 hod  600 Kč 

Celkem - 1 550 Kč 

V tabulce č. 23 bude uveden předpokládaný počet nových zákazníků za měsíc  

při zavedení nového produktu teambuildingů. 
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Tabulka 23: Noví zákazníci – produkt (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistický Reálný Pesimistický 

Počet nových zákazníků za měsíc 20 15 10 

Nově navržená cena (viz kapitola 3.2 Cena) za velkou tělocvičnu je 200 Kč/hod (počítá 

se s tím, že zatím se ihned všichni členy nestanou) a zákaznická společnost by mohla 

poskytovat svým pracovníkům teambuiding dvakrát měsíčně na dvě hodiny. Z toho 

plyne, že měsíční výnos z jedné společnosti by byl přibližně 800 Kč. V tabulce  

č. 24 jsou uvedeny výnosy za měsíc za předpokládaný počet nových zákazníků  

při uvedení tohoto nového produktu. 

Tabulka 24: Výnosy za měsíc – produkt (Zdroj: Vlastní zpracování) 

[Kč] Optimistický (20) Reálný (15) Pesimistický (10) 

Výnosy za měsíc  16 000 12 000 8 000 

3.2 Cena 

Jak již bylo zmíněno, množství členů je pro společnost klíčové (z důvodu výše dotací). 

Z toho důvodu by měla uzpůsobit ceny tak, aby byla cena pro člena velice výhodná  

a zákazník by si tím pádem zaplatil členství (což činí 200 Kč za rok). Z rozhovoru 

s vedením bylo zjištěno, že například návštěvníci posilovny slev nevyužívají a nejsou 

členy Orla. Tento návrh patří také zároveň do podpory prodeje, jelikož se jedná o slevy 

z ceny. 

Jelikož si společnost nemůže dovolit dále snížit cenu pro členy, řešením je zvýšit cenu 

pro ostatní zákazníky, aby se tak staly členy. Jako argument lze použít, že příspěvek  

se platí pouze jednou ročně a poté může člen uplatňovat slevy na veškeré aktivity v areálu. 

Tato podpora prodeje naláká členy vyzkoušet i jiné činnosti v areálu a tím plně využít  

své členství. Příkladem může být zákazník pravidelně chodící pouze do posilovny, který 

po zaplacení členského příspěvku využije i dalších slev a pronajme si například 

tělocvičnu na florbal s přáteli.  
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Nyní tedy budou měněny především ceny pro nečleny Orla. V případě velké tělocvičny  

by se změnila cena ze 150 Kč na 200 Kč. Tím by členská cena byla o polovinu levnější. 

Členy by měli být všichni účastníci aktivity, nejen jeden, který službu objedná. 

Pronájem malé tělocvičny by činil 180 Kč (původně 120 Kč). I v tomto případě by byla 

sleva pro členy poloviční. A také by si měli zaplatit členství všichni příchozí. 

Jelikož venkovní hřiště není téměř vůbec využíváno, je nutné obě ceny snížit. Tento 

pronájem je velmi nadhodnocen a není důvod, aby byly ceny vyšší než například u velké 

tělocvičny (kde se navíc platí za osvětlení, vytápění atd.) Členská cena by tedy činila  

100 Kč a pro nečleny by byl pronájem za 150 Kč. 

Následující změna ceny bude navrhnuta pro posilovnu. Jelikož hlavní konkurent 

společnosti, se kterým se může nejvíce srovnat, nabízí posilovnu za 55 Kč, nová cena  

by měla být totožná (původně 40 Kč). Členská cena by byla o téměř polovinu levnější. 

Pro měsíční permanentku by byla cena pro nečlena 550 Kč.  

Ceny indoor cyclingu mohou zůstat na původní výši. Tyto výše uvedené návrhy nejsou 

nákladově náročné. Do nákladů může být zahrnuta pouze mzda za změnění ceny  

na internetu (tzn. zveřejnit nový ceník na webových stránkách, kde by se také 

v aktualitách objevila informace o změně cen a poté na facebookové stránce) a vytvoření 

nového papírového ceníku, který je vylepen na okénku recepce. 

Tabulka 25: Náklady – cena (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Časová náročnost Náklady 

Ceník 2 hod  200 Kč 

Celkem - 200 Kč 

Příkladem zvýšení počtu členů při změně ceny může být posilovna, kterou pravidelně  

za měsíc navštěvuje až 14 zákazníků (viz tabulka č. 10) a jak již bylo řečeno, nikdo  

z nich není členem. Zvýšení ceny pro nečleny areálu by je podnítilo zaplatit si členství  

a tím by Orlu Blansko přibylo až 14 nových členů. 
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Tabulka 26: Počet nových členů – cena (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistický Reálný Pesimistický 

Počet nových členů 14 10 6 

Jelikož se nedá finančně vyčíslit nárůst dotací (z důvodu množství koeficientů, které  

se navíc i mění), mohou být jako výnos alespoň uvedeny členské příspěvky, které činí 

200 Kč/osobu. 

Tabulka 27: Výnosy za měsíc – cena (Zdroj: Vlastní zpracování) 

[Kč] Optimistický (14) Reálný (10) Pesimistický (6) 

Výnosy za měsíc  2 800 2 000 1 200 

3.3 Reklama 

Mezi prvky, které je potřeba změnit, se také jednoznačně řadí reklama. V současné době  

ji společnost využívá opravdu málo a z toho také plynou důsledky nízkého povědomí  

o tomto sportovním areálu (z dotazníku vyplynulo, že ho 13,9 % dotázaných neznají). 

3.3.1 Venkovní reklama 

Jak již bylo rozvedeno ve srovnání s konkurencí, společnost využívá pouze jedné malé 

vitríny (foto viz příloha č. 1), avšak například poloha areálu vůbec vyznačena není. Malý 

nápis na vstupních vratech není vůbec viditelný a jelikož areál nesídlí přímo v centru 

města, někteří (noví) zákazníci by nemuseli vědět, jak se k němu dostat. 

Reklamní tabule 

Prvním návrhem z kategorie reklamy bude tabule. Jelikož je areál schovaný za dvěma 

budovami a není od silnice viditelný, je nutné zde umístit tabuli, která  

by na areál upozornila, a mohli ho tak případní noví (či potencionální) zákazníci lépe 

najít. V současné době je zde pouze malá nenápadná cedulka na hlavních vratech  

(viz obrázek č. 16 v kapitole Srovnání s konkurencí).  

V Blansku působí několik společností, které tyto tabule vyrábí. Příkladem může  

být uvedena organizace PB PROPAG s.r.o. Blansko, která se mimo jiné zabývá právě 
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výrobou tabulí (27). Jelikož bohužel není na jejich webových stránkách dostupný ceník 

produktů, tak bude využit pro odhad ceny jiný ceník od společnosti, která se také zabývá 

tiskem, ale bohužel se nenachází v okolí Blanska. Standardní varianta, tedy plnobarevný 

solventní tisk ve vysokém rozlišení 720 DPI, opatřeno laminací lesk nebo mat jako 

ochrana proti mechanickému poškození a UV ochrana, kašírováno na pěněné PVC 5 mm 

pro rozměr 80 x 80 cm, vyjde na přibližně 700 Kč (28).  

Možné zpracování tabule lze vidět na následujícím obrázku č. 29. 

 

Obrázek 29: Reklamní tabule (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 28 obsahuje náklady za reklamní ceduli, která by se nacházela na vratech, 

které jsou jediným vstupem do areálu a jsou dostatečně viditelné od komunikace. 

Tabulka 28: Náklady reklamní tabule (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Časová náročnost Náklady 

Grafika + montáž 3 hod  300 Kč 

Tabule 80 x 80 cm - 700 Kč 

Celkem - 1 000 Kč 

Jelikož místo, kde se areál nachází, není příliš frekventované, nárůst nových zákazníků 

bude spíše menší. Ostatně větší výhodou bude to, že když se noví zákazníci dozví o areálu 

například na internetu (webová stránka, Facebook) či od svých známých, lépe areál 

najdou a trefí k němu.  
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Tabulka 29: Noví zákazníci – reklamní tabule (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistický Reálný Pesimistický 

Počet nových zákazníků za měsíc 12 10 8 

Reklamní plocha na domě 

Areál se nachází v části Staré Blansko, která není příliš frekventovaná. Z hlavní silnice 

vedoucí přes celé Blansko se musí sjet kruhovým objezdem a přejet povodí Svitavy a poté 

železniční přejezd, aby se zákazník dostal k areálu. U tohoto kruhového objezdu  

se nachází dům, na kterém je nabízena reklamní plocha. 

Na dalších obrázcích je nejprve zobrazen možný návrh daného řešení, tedy jak by reklama 

na domě mohla vypadat. Šipky směru napovídají, kudy se k areálu dostat. Bylo by možné 

zde také pod tyto šipky připsat počet metrů, jejichž počet se rovná vzdálenosti k areálu. 

Poté na obrázku č. 31 je zobrazena reálná reklamní plocha s možností pronájmu  

na již zmíněním domě.   

 

Obrázek 30: Návrh reklamní plochy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 31: Reklamní plocha na domě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zjištěná cena pronájmu plochy činí 15 000 Kč za rok. Jako příspěvek na tyto finanční 

náklady by mohly posloužit dotace na marketingové účely a propagaci. Náklady  

na reklamní plachtu, na které by byla reklama zobrazena, by byly asi 2 500 Kč (29). 

Tabulka 30: Náklady – reklamní plocha (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady (bez DPH) 

Pronájem za rok 15 000 Kč 

Reklamní plachta 2 500 Kč 

Instalace 1 000 Kč 

Celkem za rok 18 500 Kč 

Nyní by dosah reklamy měl být větší než u předchozí venkovní reklamy, jelikož se jedná 

o velmi frekventované místo (denně zde projde či projede mnoho potencionálních 

zákazníků) a viditelnost ze silnice je velmi dobrá. 

Tabulka 31: Noví zákazníci – reklamní plocha (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistický Reálný Pesimistický 

Počet nových zákazníků za měsíc 20 15 10 
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3.4 Podpora prodeje 

Ve srovnání s konkurencí bylo zjištěno, že konkurenční posilovny nabízejí permanentky 

i na delší časové období, než je pouze jeden měsíc. Dalším návrhem by tedy byla 

permanentka na tři měsíce (čtvrt roku). Jelikož měsíční permanentky jsou využívané, 

svoje kupující by si jistě našla i tříměsíční. Také by to pomohlo zajistit si trvalé  

a pravidelné zákazníky posilovny. V tabulce č. 32 jsou uvedeny ceny pro členy a nečleny  

za jednorázový vstup a permanentky na jeden a tři měsíce.  

Tabulka 32: Permanentky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cena Člen Orla Nečlen Orla 

Jednorázová 30 Kč 55 Kč 

1 měsíc 300 Kč 550 Kč 

3 měsíce 850 Kč 1550 Kč 

Náklady na permanentky jsou ve formě mzdy pracovníka. Je nutné je graficky navrhnout 

a vytisknout. Permanentky se tisknou na obyčejný papír. Poté budou přidány do ceníku. 

Tabulka 33: Náklady – permanentky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Časová náročnost Náklady 

Grafika + tisk 4 hod  400 Kč 

Celkem - 400 Kč 

V následující tabulce bude uveden předpokládaný počet prodaných tříměsíčních 

permanentek za jeden rok. Odhad vychází také ze skutečnosti, že se prodá měsíčních 

permanentek průměrně asi pět za měsíc. 

Tabulka 34: Předpokládaný počet permanentek za rok (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistický Reálný Pesimistický 

Počet permanentek za rok  20 15 10 

V následující tabulce budou uvedeny výnosy za tyto tříměsíční permanentky za jeden  

rok. Cena bude uvedena za člena Orla (850 Kč), jelikož jak již bylo uvedeno, snahou 
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společnosti je, aby se všichni zákazníci posilovny stali členy (z toho důvodu byly 

navrženy vyšší ceny pro nečleny). 

Tabulka 35: Výnosy za rok – tříměsíční permanentky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

[Kč] Optimistický (20) Reálný (15) Pesimistický (10) 

Výnosy za rok  17 000 12 750 8 500 

3.5 Direct (přímý) marketing 

Z důvodu toho, že společnost teprve nedávno zaktualizovala a nově vytvořila své webové  

(i facebookové) stránky, které již delší dobu neposkytovaly aktuální informace o areálu, 

tak nevyužívá žádné formy direct marketingu. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno,  

že newsletter ve formě e-mailu by uvítalo 26,7 % respondentů. 

V důsledku velké konkurence ve městě jejího působení je nutné, aby zákazníci neustále 

dostávali čerstvé informace o novinkách a pořádaných akcích. Společnost by mohla 

využívat tzv. newsletterů prostřednictvím e-mailu. Jednalo by se o e-maily, které  

by se pravidelně zasílaly členům Orla Blansko. Při registraci zákazník vypisuje přihlášku, 

která obsahuje také kontakt na danou osobu. Správce areálu by tedy každý měsíc sepsal 

nejnovější informace o areálu a rozeslal by jej členům Orla. E-mail by mohl například 

obsahovat přehled pořádaných akcí v daném měsíci, mimořádnou otevírací dobu areálu 

(např. o svátcích či prázdninách) nebo přehled o tom, jak si vedou florbalové  

či aerobikové týmy v soutěžích a turnajích. 

Do nákladů za rok se počítá vytvoření a rozeslání newsletterů, které zabere  

asi dvě hodiny. Tyto newslettery budou rozesílány přibližně jednou měsíčně (což činí 

dvanáctkrát za rok). 

Tabulka 36: Náklady – přímý marketing (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Časová náročnost Náklady 

Náklady za měsíc 2 hod  200 Kč 

Náklad za rok 24 hod 2 400 Kč 
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3.6 Soutěž na sociální síti Facebook  

Jelikož v dnešní době mají sociální sítě veliký vliv (a to především na mladší generaci), 

společnost by se měla zaměřit i na propagační akce prostřednictvím Facebooku. Jednou 

z akcí, kterou by mohla společnost využít je „komentuj a vyhraj“.  

Jedná se o to, že se společnost přidá na svoji facebookovou stránku Orel Blansko – 

sportovní areál příspěvek (s fotkou), který bude vybízet, aby lidé nejprve označili 

příspěvek tlačítkem „To se mi líbí“. Poté bude obsahovat nějakou soutěžní otázku,  

na kterou musí odpovědět. Tím tento příspěvek také okomentují. Poté budou tři lidé 

vybráni, kteří dostanou zdarma měsíční permanentku do posilovny.  

Možný text facebookového příspěvku: 

„*POZOR SOUTĚŽ* Letní sezóna se blíží, proto určitě každý z vás uvítá volné vstupy  

do posilovny Orla Blansko. Napište nám do komentářů, kdy byla založena zdejší jednota 

Orla Blansko? Nezapomeňte dát také tomuto příspěvku „To se mi líbí“. Správnou 

odpověď můžete hledat na webových stránkách www.orelblansko.cz Tři z vás budou 

vybráni a dostanou měsíční permanentku do posilovny (neomezený počet vstupů). Zapojit 

se můžete až do půlnoci dne xx.xx.2019.“  

Tato soutěž by měla přinést nové sledující facebookové stránky, kteří na své „zdi“ uvidí,  

že jejich přátelé okomentovali tento příspěvek. Jelikož také soutěžící musí zavítat  

na webové stránky, seznámí se s jejich prostředím a například zjistí, že obsahují 

rezervační sytém (který byl zaveden teprve nedávno). V neposlední řadě se výherci 

permanentky mohou stát pravidelnými zákazníci, když se jim areál zalíbí. Tyto soutěže 

by mohly probíhat třikrát ročně. Vytvořit příspěvek a poté vybrat výherce zabere  

asi 3 hodiny. 

Tabulka 37: Náklady – facebooková soutěž (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Časová náročnost Náklady 

Vytvoření příspěvku 9 hod  900 Kč 

Permanentky - 4 950 Kč 

Celkem - 5 850 Kč 
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Facebooková stránka společnosti má k 1. 4. 2019 celkem 137 sledujících. Když tito lidé 

okomentují soutěžní příspěvek, zobrazí se také jejich přátelům, tudíž tato akce bude  

mít velký dosah. Předpokládaný nárůst zákazníků je zaznamenán v tabulce č. 38. 

Tabulka 38: Noví zákazníci – facebooková soutěž (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistický Reálný Pesimistický 

Počet nových zákazníků za měsíc 10 8 5 

3.7 Lidé a materiální prostředí 

Jelikož se v dotaznících často opakovalo, že areál bývá nedostatečně uklizen (především 

velká tělocvična), měla by se společnost snažit tuto skutečnost zlepšit. Je zcela 

pochopitelné, že paní recepční nestíhá uklízet úplně sama celý areál. Posledním návrhem 

je tedy zaměstnat paní, která by vypomohla s úklidem areálu. 

Tím by se zlepšil prvek marketingového mixu materiální prostředí, což by způsobilo,  

že se zákazníci budou v areálu cítit příjemně a budou se sem rádi vracet. Paní na úklid  

by byla zaměstnána na dohodu o pracovní činnosti. Hodinová mzda bude činit 85 Kč,  

což se pohybuje kolem průměrné mzdy za tuto práci, která je asi 90 Kč/hod. Přičemž bude 

postačovat, aby docházela dvakrát týdně vždy na dvě hodiny, což činí přibližně 16 hodin 

za měsíc. Měsíční mzda této pracovnice bude činit 1 360 Kč (jelikož se jedná o DPČ, 

společnost nemusí řešit daně z příjmu či sociální a zdravotní pojištění). Práce by se mohla 

hodit buď pro studentku, paní na mateřské či v důchodu. 

Tabulka 39: Mzda paní na úklid (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady 

Měsíční mzda 1 360 Kč  

Roční mzda 16 320 Kč 

3.8 Rozšíření otevírací doby 

Současná otevírací doba areálu je pondělí až pátek od 14:00 do 20:30, v sobotu zavřeno 

a v neděli pouze od 10:00 do 12:00. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníkům 

(především posilovny) nevyhovuje otevírací doba o víkendech. Z analýzy konkurence 
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bylo zjištěno, že konkurenční posilovny mají o víkendu otevřeno téměř jako ve všední 

dny. Z toho důvodu je posledním návrhem rozšíření otevírací doby o víkendech. Změnu 

doby lze vidět v tabulce č. 40. Tato úprava byla konzultována a schválena vedením Orla. 

Tabulka 40: Rozšíření otevírací doby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Otevírací doba 

Sobota 10:00-18:00  

Neděle 10:00-16:00 

O víkendech by mohl docházet brigádník – jeden nebo i více (student, důchodce, paní  

na mateřské), který by byl zaměstnán na dohodu o provedení práce (především kvůli 

novému zavedení víkendové doby). Pracovní doba by se tedy za týden zvýšila o 12 hodin. 

Z toho vycházejí náklady, přičemž hodinová mzda brigádníka by činila 85 Kč/hod  

(daň, sociální a zdravotní pojištění znovu podnik nemusí řešit). Počítá se se čtyřmi 

víkendy za měsíc. 

Tabulka 41: Mzda brigádníka (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady 

Měsíční mzda 4 080 Kč  

Roční mzda 48 960 Kč 

Výnosy by plynuly z posilovny, ale také z pronájmů tělocvičen. Jelikož je velká 

tělocvična žádaná, jistě by si našla své zákazníky i o víkendu. Přičemž také dle návrhů 

přibude nový produkt – teambuildingy, takže by se mohly konat i o víkendech. 

S návštěvností malé tělocvičny zatím počítáno nebude, jelikož není plně obsazena  

ani přes všední dny. Předpokládaná návštěvnost posilovny je asi 8 lidí za den a pronájem 

velké tělocvičny přibližně na 6 hodin za den. Je počítáno se čtyřmi víkendy za měsíc  

a ceny jsou uvedeny pro členy Orla. 
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Tabulka 42: Výnosy za měsíc – otevírací doba (Zdroj: Vlastní zpracování) 

[Kč] Optimistický (10;7) Reálný (8;6) Pesimistický (6;5) 

Posilovna  2 400 1 920 1 440 

Velká tělocvična 5 600 4 800 4 000 

Celkem za měsíc 8 000 6 720 5 440 

3.9 Kontrola plnění návrhů 

Hlavní zodpovědnost za všechny návrhy bude mít starosta Orla. S realizací mu bude 

pomáhat správce areálu. Při implementaci návrhů bude nutné neustále sledovat jejich 

úspěšnost a data o plnění těchto návrhů shromažďovat a analyzovat, zda opravdu dochází 

k přínosům, které byly uvedeny. Například zda narůstá návštěvnost dle predikcí nebo také 

bude nutné sledovat, zda se zvyšuje počet členů Orla. U rozšíření otevírací doby  

o víkendu bude nutné sledovat, zda je návštěvnost dostačující. 

Další nutností je, aby starosta neustále sledoval nové trendy (technologií či ve sportu), 

z důvodu udržení kroku s konkurencí. Také aby měl přehled o dotacích, o které bude 

možné žádat, a zlepšovat tím kvalitu nabízených služeb. 

3.10 Celkový časový harmonogram 

Ke správné a bezproblémové realizaci všech návrhů na marketingový mix je nutné 

sestavit časový harmonogram jednotlivých aktivit, který bude především přehledný. 

Tento rozvrh byl sestavován tak, aby se jednotlivé akce nekřížily a byly rovnoměrně 

rozloženy po celé plánované období. Realizace těchto návrhů je stanovena na období  

od května roku 2019 do dubna roku 2020. 

Na následující straně bude uvedena tabulka č. 43 s tímto časovým harmonogramem. Žlutá 

pole zobrazují probíhání této aktivity v daném měsíci.



  

96 

 

Tabulka 43: Časový harmonogram (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 
2019 2020 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Teambuildingy – roznos letáků                         

Změna cen                         

Instalace reklamní tabule                         

Instalace reklamní plochy na domě                         

Tříměsíční permanentky                         

Direct marketing                         

Facebooková soutěž                         

Paní na úklid                         

Rozšíření otevírací doby             
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3.11 Shrnutí nákladů a přínosů 

V této podkapitole budou přehledně v tabulkách zobrazeny náklady a přínosy za všechny 

změny na marketingovém mixu. Nejprve budou uvedeny náklady – za měsíc i celkové  

za rok a poté budou představeny přínosy, které jsou spíše nefinančního charakteru. 

Tabulka 44: Celkové náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Měsíční náklady [Kč] Celkové náklady za rok [Kč] 

Teambuildingy - 1 550 

Změna cen 200 200 

Reklamní tabule 1000 1 000 

Reklamní plocha - 18 500 

Permanentky 400 400 

Direct marketing 200 2 400 

Facebooková soutěž 1 950 5 850 

Paní na úklid 1 360 16 320 

Rozšíření otevírací doby 4 080 48 960 

Celkem za rok 95 180 Kč 

Dle výše uvedené tabulky budou náklady na rok za uvedené návrhy dosahovat výše 

95 180 Kč. Tato částka je jistě pro organizaci realizovatelná (pro informaci byly roku 

2017 celkové dotace 462 647 Kč). Ovšem kdyby se mělo rozhodnout, jakými návrhy 

začít, bylo by doporučeno nejdříve zlepšit reklamu (tabule, plocha), poté změnit ceny, 

otevírací dobu a zaměstnat paní na úklid. Tyto uvedené návrhy jsou dle autorky práce 

nejdůležitějšími. 

Odhad finančních přínosů je velmi obtížný, protože se jedná o neziskovou organizaci  

a hlavními výnosy jsou dotace. Tyto dotace se přidělují dle různých koeficientů a každý 

rokem jsou odlišné. Ovšem hlavním kritériem výše dotací bývá počet členů organizace. 

Z toho důvodu jsou návrhy zaměřeny především na získání nových zákazníků a členů 

(například při změně cen). A také hlavním cílem nebylo tvořit zisk, přínosy jsou tedy 
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uvedeny hlavně v nefinančním vyjádření. V první tabulce jsou znázorněny přínosy  

ve formě nových zákazníků, ve druhé poté nárůst členů či permanentek. 

Tabulka 45: Celkové přínosy – noví zákazníci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh/počet nových zákazníků za měsíc Optimistický Reálný Pesimistický 

Teambuildingy 20 15 10 

Reklamní tabule 12 10 8 

Reklamní plocha 20 15 10 

Facebooková soutěž 10 8 5 

Celkem 62 48 33 

Tabulka 46: Nárůst členů či permanentek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistický Reálný Pesimistický 

Změna cen posilovny – počet nových členů 14 10 6 

Počet tříměsíčních permanentek za rok 20 15 10 

Další nefinanční přínosy budou rozepsány níže v tabulce č. 47. 

Tabulka 47: Ostatní přínosy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Přínos 

Změna cen Zákazníci vyzkouší i ostatní služby 

Permanentky Růst trvalých zákazníků 

Direct marketing Větší informovanost zákazníků a efektivnější komunikace 

Facebooková 

soutěž 

Růst sledujících na facebookové stránce, růst návštěvnosti 

webových tránek 

Paní na úklid Větší čistota, příjemnější prostředí 

U některých návrhů bylo možné alespoň z části vyčíslit finanční přínosy, které budou 

shrnuty v tabulce č. 48. Výnosy za tříměsíční permanentky byly zprůměrovány na jeden 

měsíc. 
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Tabulka 48: Výnosy za měsíc (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh/výnosy [Kč] Optimistický Reálný Pesimistický 

Teambuildingy 16 000 12 000 8 000 

Změna ceny 2 800 2 000 1 200 

Tříměsíční permanentky  1 417 1 063 708 

Rozšíření otevírací doby 8 000 6 720 5 440 

Celkem za měsíc 28 217 21 783 15 348 

3.12 Analýza rizik 

Vždy, když jsou navrhovány nové změny, je nutné věnovat se možným rizikům, která 

mohou nastat a mohou ovlivnit (negativně) vývoj těchto plánů. Rizika  

jsou vždy přítomna. Důležitým krokem je jejich identifikace, možné předcházení, zjištění 

pravděpodobnosti rizika a poté velikost jeho dopadu. V neposlední řadě je nutné  

je ohodnotit a zjistit jejich významnost. 

Tabulka č. 49 zobrazuje teoretickou tabulku, která obsahuje hodnocení pětibodovou 

stupnicí. Lze zde tedy pozorovat vyjádření určitých hodnot v případě dopadu rizika  

a pravděpodobnosti výskytu rizika. 

Tabulka 49: Analýza rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 30) 

Hodnota Dopad rizika Pravděpodobnost výskytu rizika 

5 Krizové Jisté 

4 Významné Pravděpodobné 

3 Střední Možné 

2 Nevýznamné Nepravděpodobné 

1 Zanedbatelné Vyloučené 

V níže uvedené tabulce lze vidět přehled rizik, které mohou postihnout společnost Orel 

jednotu Blansko. Nejdříve jsou uvedeny daná rizika a jejich možné předcházení. V dalším 
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sloupci tabulky jsou vyčísleny jejich dopady a pravděpodobnosti výskytu těchto rizik. 

V posledním sloupci jsou uvedeny součiny těchto dvou hodnot. 

Tabulka 50: Rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Riziko Předcházení rizik Dopad Pravd. Součin 

R1 
Nezájem o nové 

návrhy 

Pečlivá analýza návrhů, rizik  

a dohled nad realizací 
4 2 8 

R2 
Změny v čerpání 

dotací 

Sledování vývoje dotací, 

vytváření si rezerv 
4 3 12 

R3 
Zvýšení cen 

energií 
Vytváření si rezerv 2 4 8 

R4 
Rostoucí 

konkurence 

Sledování a analýza konkurence, 

být napřed  
4 4 16 

R5 
Snížení počtu 

zákazníků 

Přizpůsobení se zákazníkovi, 

plnit jeho přání a potřeby 
5 3 15 

Významnost rizika dostaneme jako součin dopadů a pravděpodobností. Z těchto výsledků 

vytvoříme následující mapu. Významnost se dá určit dle barvy polí. Červená (součin 

vyšší než 16) značí vysokou významnost, oranžová (součin v rozmezí 12-16) znamená 

střední a růžová barva (součin nižší než 12) zaznamenává nízkou. 

D
o
p
ad

y
 

5     R5     

4   R1 R2 R4   

3           

2       R3   

1           

   1 2 3 4 5 

  Pravděpodobnost výskytu rizika 

Obrázek 32: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 30) 

Jak lze vidět z výše uvedeného obrázku, Nejvyšší významnost má riziko R4 (Rostoucí 

konkurence), které se nachází v červeném poli. Poté rizika z oranžových polí R5 (Snížení 

počtu zákazníků) a R2 (Změny v čerpání dotací) značí střední významnost a Nejméně 



  

101 

 

významné je riziko R1 (Nezájem o nové návrhy), kterého se společnost nemusí příliš 

obávat, protože je dle této analýzy nejméně pravděpodobné. 

3.13 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole byly uvedeny návrhy na změny marketingového mixu. Jednalo  

se o produkt, cenu, materiální prostředí, lidé a propagace (reklama, přímý marketing, 

podpora prodeje). Přesněji bylo navrženo: teambuildingy, změna cen, reklamní tabule, 

reklamní plocha, tříměsíční permanentky, newslettery. facebooková soutěž, paní na úklid 

a rozšíření otevírací doby. Tyto návrhy přináší mnoho pozitiv, ale také náklady. Ty byly 

poté shrnuty ve své podkapitole (celkové náklady a přínosy). Také byl uveden časový 

harmonogram, který zobrazoval aktivity v průběhu jednoho roku (květen 2019 až duben 

2020). Na závěr byla uvedena analýza rizik, jejíž hlavním cílem bylo posouzení jejich 

významnosti.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla psána na téma marketingového mixu podniku. Hlavním cílem 

byl návrh na změnu stávajícího marketingového mixu společnosti, který by pomohl  

ke zlepšení její současné situace, zvýšení povědomí a přilákal nové zákazníky. Tyto 

návrhy vycházely především z praktické části práce a z provedených analýz. 

Práce byla rozdělena do tří hlavních částí. První část byla čistě teoretická. Nejprve byly 

popsány pojmy marketingu, především marketingové prostředí (vnitřní a vnější), poté 

segmentace, marketingový výzkum a marketing služeb, jelikož vybraná společnost, 

kterou se zabývala analytická část, poskytuje služby. V neposlední řadě  

byl charakterizován marketingový mix, jehož součástí je také komunikační  

mix. Marketingový mix služeb je tvořen produktem, cenou, distribucí, propagací, lidmi, 

materiálním prostředím a procesy. Na závěr byla vysvětlena SWOT analýza, která byla 

zobrazena v maticovém provedením se čtyřmi částmi – silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby. Také byl uveden postup jejího hodnocení.  

Druhá část této práce byla analytická. Nejprve byla společnost popsána – byly uvedeny 

základní informace a organizační struktura. Společnost Orel Jednota Blansko poskytuje 

služby ve formě pronájmu sportovišť, posilovny a indoor cyclingu. Poté byly provedeny 

analýzy vnějšího a vnitřního prostředí – pro vnější prostředí posloužila analýza  

STEP, tedy popis sociálních, technologických, ekonomických a politických faktorů.  

V rámci vnitřního prostředí byla popsána konkurence, dodavatelé a zákazníci. Poté  

byl charakterizován marketingový a komunikační mix společnosti. V rámci výzkumu trhu 

byl vytvořen dotazník. Jeho výsledky zde byly shrnuty. Na závěr byly výsledky 

analytické části shrnuty ve SWOT analýze (která představuje výstup analytické části)  

a bylo provedeno hodnocení jejích prvků – silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

V poslední třetí návrhové části byly autorkou této práce navrženy změny ke zlepšení 

marketingové situace podniku. Tyto změny by měly přispět především ke zvýšení 

povědomí o sportovním areálu a získání nových zákazníků. Jednalo se o zlepšení 

vybraných částí marketingového mixu – produkt, cena, propagace (reklama, podpora 

prodeje, přímý marketing), lidé a materiální prostředí. Konkrétně se jednalo  

o teambuildingy, změnu cen, reklamní tabule, reklamní plocha, tříměsíční permanentky, 

newslettery. facebookovou soutěž, paní na úklid a rozšíření otevírací doby. Poté  
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byl uveden časový harmonogram a celkové vyčíslení nákladů a přínosů. Kalkulace 

nákladů činila 95 180 Kč za rok a přínosy, které byly především nefinančního charakteru, 

se dělily na zvýšení počtu návštěvníků, členů Orla Blansko a další. Také byly propočítány 

výnosy za měsíc, přičemž optimistická částka činila 28 217 Kč, reálná 21 783 Kč  

a pesimistická 15 348 Kč. Na závěr byla uvedena analýza rizik, která přiřadila stupeň 

významnosti k danému riziku. Nejvyšší významnost mělo riziko R4 – Rostoucí 

konkurence. 

Tato práce bude předána starostovi společnosti, přičemž poslouží jako plán možných 

změn ke zlepšení situace areálu, marketingového mixu a zvýšení jeho návštěvnosti. Tímto 

byl tedy cíl práce naplněn.  
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AMA  Americká marketingová asociace 

PR   Public relations 

B2B  Business to business 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

DPČ  Dohoda o pracovní činnosti 

DPP  Dohoda o provedení práce 
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