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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro fitness centrum 

v samotném středu města Brna. Tato práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou 

a návrhovou. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti marketingu, 

analytická část obsahuje vybrané analýzy makroprostředí a mikroprostředí, jejichž 

výsledky jsou podklady pro samotnou návrhovou část práce. V poslední části jsou 

stanoveny návrhy komunikačního mixu společnosti, které povedou ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, získaní povědomí u potenciálních zákazníků a také 

k následnému zvýšení zisku. 

ABSTRACT 

The master thesis is focused on a proposal of communication mix for a fitness center 

located in the center of the Brno city. This thesis is divided into the theoretical, 

analytical and proposal part. The theoretical part describes the basic concepts 

of marketing, the analytical part contains selected analyzes from macro-environment 

and micro-environment, and their results are the basis for the proposal part of the thesis. 

The last part sets out proposals for a company's communication mix that will lead into 

increased competitiveness, raising awareness among potential customers leading 

to a consequent increase in profit. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Komunikační mix, marketingový mix, marketing, propagace, reklama, fitness, sociální 

sítě 

KEYWORDS 

Communication mix, marketing mix, marketing, promotion, advertising, fitness, social 

networks 
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ÚVOD 

 

V dnešním světě, kdy každý z nás chce podnikat a tím pádem i dosahovat 

maximálních zisků, aby si zajistil bezproblémovou budoucnost a luxus, je velice těžké 

obstát v konkurenčním boji. 

Trh s nabídkou různých služeb či výrobku, začíná být postupně přesycen. 

U tvůrců výrobků možností odlišit se od svých konkurentů je například kvalita výrobku, 

specifikace, rozměry, funkčnost a další.  

U podnikatelů, jež se rozhodli svůj byznys zaměřit do oblasti služeb, je pak 

nejdůležitějším faktorem k prosazení se na trhu vhodně zvolený a propracovaný 

komunikační mix. Jak nejlépe informovat veřejnost o svých službách, své nabídce a její 

škále, své odlišnosti od konkurentů a doprovodných akcích či propagačních 

předmětech. 

 Tématem mé diplomové práce je navrhnutí takového komunikačního mixu pro 

fitness centrum s polohou ve středu města Brna, který zvedne návštěvnost, a tedy 

i konkurenceschopnost na trhu s nabídkou těchto služeb. 

V dnešní době stále více lidí vyhledává tyto služby díky své fyzické kondici 

a zdraví. Spousta z nás má sedavé zaměstnaní, a tudíž nedochází tolik k fyzickému 

pohybu, což má za následek poté například nárůst obezity, či způsobení jiných 

problému se zdravotním stavem každého z nás. Proto se stále více populárním stává 

návštěva fitness center. 

Cvičením se zvyšuje fyzická zdatnost, snižuje se tělesná váha, dochází 

k nárůstu svalové hmoty, která je potřebná například pro správné držení těla 

a dalších, ale také dochází k nárůstu fyzické přitažlivosti či zvýšení sebevědomí 

každého z nás. 

  



11 

 

CÍL PRÁCE A METODIKA 

 

Cílem diplomové práce je sestavení komunikačního mixu pro fitness centrum 

s polohou v centru města Brna. Sestavením dobrého komunikačního mixu dojde 

k zajištění stálého přílivu zákazníků a tím pádem i ke zvýšení konkurenceschopnosti na 

trhu fitness center.  

Dílčími cíli diplomové práce jsou analýza konkurenčního prostředí včetně její 

nabídky služeb, analýza požadavků a očekávání zákazníků, analýza současného 

marketingového a komunikačního mixu firmy a návrhy nového komunikačního mixu 

včetně nástrojů na jeho realizaci. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První fáze se zabývá teoretickými 

východisky a objasňuje pojmy, které jsou v práci obsaženy. Ve druhé části se analyzuje 

vnější prostředí, konkrétně makroprostředí pomocí SLEPT analýzy a mikroprostředí 

pomocí Porterova modelu konkurenčních sil. Druhá část se také zabývá rozborem 

vnitřního prostředí firmy díky SWOT analýze a na základě dotazníkového šetření jsou 

stanoveny požadavky a očekávání zákazníků. V analytické části je také popsán podnik 

samotný a proveden rozbor komunikačního mixu, který podnik doposud využívá. 

Ve třetí části, v samotném návrhu řešení, jsou navrženy změny, které povedou 

k propagaci podniku, ať již pomocí masové reklamy či osobního kontaktu 

se zákazníkem. Jsou zde vyčísleny finanční náklady, které jsou s těmito změnami 

spojeny, a stanoven časový harmonogram realizace těchto návrhů. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1  Marketing 

Existuje mnoho definic chápání a pojetí marketingu, avšak všechny obsahují 

tutéž hlavní myšlenku. Hlavním cílem marketingu je totiž předvídání, zjišťování, 

stimulování a uspokojení potřeb zákazníka či skupiny zákazníků (1). 

Je to proces, který lze chápat ze dvou pohledů, a to jak ze společenského 

pohledu od zákazníků, tak z manažerského pohledu, z pohledu firem a výrobců (2).  

Marketing jako společenský proces definujeme v případě, že dochází 

k dosáhnutí vyšší životní úrovně zákazníků. Stručněji řečeno zde jedinci dosahují toho, 

co chtějí a co si také žádají. Z manažerského pohledu je pak marketing chápán jako 

proces, ve kterém je potřeba pochopit zákazníka, jeho potřeby, tak aby byl výrobek 

vytvořen přímo pro něj jako šitý na míru a docházelo k samotné stimulaci k nákupu. 

V lepších případech by docházelo pak k přetvoření člověka, který je ochotný nákupu 

bez ohledu na cenovou relaci výrobku (2). 

Spousta lidí se však milně domnívá, že marketing je procesem, jehož účelem 

je prodat výrobek. Tedy marketing má být jakýmsi uměním prodeje výrobku. 

Samozřejmě, že prodej je pro firmy důležitý k dosažení zisku, avšak leží až na samém 

konci celého procesu (2). 

Marketing v sobě shromažďuje aktivity jako předprodejní aktivity, propagování, 

řízení značky, marketingové průzkumy, marketingovou komunikaci, propagaci, 

reklamu, cenotvorbu a až na konci samotný prodej (3). 

1.2 Definice služby 

Služba je definována buď jako výstup poskytnutých zdrojů podnikatele nebo 

jako výstup práce, jež pro zákazníka znamená nějakou hodnotu nebo z ní má nějaký 

užitek (10). 

Zákazník je oproti službě nabídnout protihodnotu v podobě peněžní (10). 
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Služba stejně jako je tomu u výrobku produktem produkčního procesu neboli 

výstupem. Nelze ji skladovat, vlastnit a nemá žádnou expirační dobu, jako je tomu 

například u některých výrobků (10). 

Dalšími vlastnostmi služeb jsou: 

 Nehmotnost, 

 Neoddělitelnost, 

 Proměnlivost, 

 Pomíjivost 

 A absence vlastnictví (5). 

 

 Nehmotnost 

Službu nelze hodnotit žádným fyzickým smyslem.  Službu není možné si před 

koupí pořádně prohlédnout, jak je tomu například u výrobku a jen pouze v některých 

případech je možné si ji vyzkoušet (5). 

Poskytovatelé služeb jsou si vědomi, toho že oproti výrobku nemohou zaujmout 

svoji vizualizací díky nehmotnosti a proto se snaží zákazníka upoutat prostředím, 

ve kterém danou službu nabízí a okolími prostředky celkově (5). 

Zákazník díky nehmotnosti hůře hodnotí službu v porovnání s konkurencí 

a obává se rizika. V těchto případech pak spoléhá na recenze ze svého okolí, známých 

a rodiny (5). 

 Neoddělitelnost 

Neoddělitelnost služeb od jejího poskytovatele spočívá v tom, že vždy dojde 

k přímému kontaktu mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. U výrobku tomu tak 

není, výrobce produktu se nemusí bezpodmínečně setkat s jeho konečným spotřebitelem 

(5). 

Zákazník však nemusí být přítomen během celého procesu služby, jako je tomu 

například v restauraci, kdy je přítomen až při samotné konzumaci. Oproti tomu 
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například u zdravotnických, kosmetických a dalších služeb je zákazník přítomen během 

celé doby průběhu služby (5). 

 Absence vlastnictví 

Při použití služby nepřechází na zákazníka její vlastnictví výměnou za peníze, 

jak tomu bývá normálně při koupi produktu. Zákazník v tomto případě získává pouze 

právo na poskytnutí služby (5). 

Třídění služeb 

Základní třídění služeb je někdy nazýváno také odvětvové třídění služeb a dělí nám 

služby na terciární, kvartérní a kvintérní (5). 

 Terciární služby jsou služby, které dříve byly vykonávány doma. Patří sem 

například holičství, kadeřnictví, čistírny, stravovací a ubytovací služby a další 

(5). 

 Kvartérní služby lze popsat jako služby, které usnadňují a zefektivňují třídění 

práce. Jsou to například doprava, obchod, finanční služby další (5). 

 Kvintérní služby jsou služby, které působí přímo na příjemce a nějakým 

způsobem ho mění či zdokonalují. Jsou to tedy zdravotnické služby, kosmetické, 

vzdělávací, rekreační a další služby (5). 

1.3 SLEPT analýza 

SLEPT analýza neboli analýza vnějšího prostředí v sobě zahrnuje pět skupin 

faktorů, které podnik ovlivňují. Počáteční písmena těchto skupin faktorů pak tvoří název 

SLEPT a jsou to faktory: 

 Sociální, 

 Legislativní (právní), 

 Ekonomické, 

 Politické 

 A technologické (13). 
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 Sociální faktory 

Do sociálních faktorů řadíme také faktory společenské. Patří sem tedy zejména 

společensko-politický systém a dále prostředí ve společnosti ve vztahu k marketingu. 

Dále hodnotové stupnice a postoje lidí, jež jsou ve vzájemné interakci s oblastí našeho 

podnikání. Těmito lidmi jsou například konkurenti, zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci 

a další (13). 

Dále zde patří životní úroveň a životní styl cílové skupiny. Kvalifikace obyvatel, 

demografické faktory, míra nezaměstnanosti a další (13). 

 Legislativní faktory 

Legislativní oblast se zabývá právním prostředím, jeho kvalitou a stabilitou 

v dané zemi. Faktory, které do této kategorie zahrnujeme, pak jsou vymahatelnost 

práva, stabilita právního systému a právních norem, přehlednost, a míra složitosti 

právních norem, konkrétní právní normy pro konkrétní situace, jež jsou spjaté s naším 

podnikem, a požadavky státních i soukromých regulátorů (14). 

 Ekonomické faktory 

Ekonomická oblast zkoumá stav ekonomiky v daném státě. V podstatě to tedy 

znamená, že se zaměřujeme na to, v jaké fázi hospodářského cyklu se ekonomika 

nachází, jak velký vliv má politika na vývoj ekonomiky a hospodářství, jaká je míra 

regulace hospodářství, jaká je monetární politika ČNB a fiskální politika státu (14). 

Dále pak jak velká jsou daňová zatížení, jaká je cena práce na trhu výrobních 

faktorů a jaký je kapitálový trh (14). 

 Politické faktory 

V politické částí SLEPT analýzy se zkoumá politický systém, jeho stav 

a stabilita v dané zemi. Faktory, které v této části bereme v potaz, jsou politický systém, 

stabilita politického systému, války a embarga, politická omezení či podpora, ochrana 

pracovního trhu, politické strany a korupce (14). 
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 Technologické faktory 

V poslední části se zabýváme aspekty ohledně vědy, výzkumu a vývoje 

technologií. Rozhodujícími faktory v této části poté jsou nové vynálezy a objevy, 

podpora výzkumu, rychlost technologického rozvoje, technologická vyspělost a úroveň 

morálního zastarávání (14). 

 

1.4 Porterova analýza konkurenční pozice 

Porterova analýza někdy známá i pod pojmem Analýza pěti konkurenčních sil 

slouží ke zmapování vnějšího prostředí, konkrétně mikroprostředí (15).  

Slouží ke zmapování faktorů, které ovlivňují pozici firmy na trhu v jejich 

odvětví. Mezi tyto faktory poté patří těchto 5 následujících částí: 

 Vyjednávací síla dodavatelů, 

 Vyjednávací síla zákazníků, 

 Hrozba vstupu nových konkurentů, 

 Hrozba substitutů, 

 Rivalita působící na daném trhu (15). 

 

Obrázek 1: SLEPT analýza (14) 



17 

 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

V této části Porterovy analýzy vidíme, jak je schopen dodavatel ovlivnit cenu 

našeho výrobku či služby. Zákazník či podnik nemůže jednoduše přejít k jinému 

dodavateli, neboť dodavatel má například monopolní postavení v daném odvětví nebo 

vyrábí unikátní výrobek, který je nezbytný pro naše podnikání (15). 

Dalším faktem je i to, že náš podnik je malý, a tudíž není významným 

zákazníkem pro dodavatele, jak je tomu u větších firem. Náš podnik není tak velký 

odběratel na to, aby si určoval nebo nějak ovlivňoval cenu komponentu (15). 

Dále pak zde není schopna ani zpětná integrace, tj. zákazník v tomto případě náš 

podnik, si není schopen produkt vyrobit sám či vlastními silami (15). 

Problémem jejich síly může byt i to, že zákazník nemá dostatečně informace 

o nabídce na trhu, o dalších dodavatelích a jejich cenových nabídkách. Dále pak síla 

spočívá i v neexistenci substitutů či kvalitě jejich výrobků (15). 

 Vyjednávací síla zákazníků 

Tato síla se zakládá na tom, že firma je proti zákazníkovi slabá a zákazník je pro 

ni, tak velkým odběratelem, v některých případech i jediným odběratelem, že si může 

určovat cenu výrobku či služby (15). 

Zákazník nám může pohrozit i tím, že snáze může přejít ke konkurenci, ať již 

nabízí stejný výrobek či jeho substitut. Takto si zákazník může určovat cenu výrobku 

také (15). 

Posledním faktem v této oblasti značí, že zákazníci jsou cenově citliví na změnu, 

tudíž firma nemůže navyšovat cenu podle svých potřeb. V některých případech nehraje 

u zákazníka ani roli kvalita, tudíž snadno mohou také při vyšší ceně přejit 

ke konkurenci, která je levnější (15). 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba nastává, pokud jsou fixní náklady spojené se vstupem do odvětví 

a celkové investice nízké (15). 



18 

 

Dále je to nízká diferenciace produktů, k jehož výrobě není zapotřebí vysoká 

znalost určitého know-how (15). 

Dále jev hrozbou i neexistence konkurentů s velkými nákladovými výhodami, 

anebo také pokud jsou náklady zákazníka na změnu dodavatele nízké (15). 

 Hrozba substitutů 

Faktory zvyšujícími hrozby substitutů jsou například substituty od firem 

(konkurentů), jež vyrábějí tyto substituty s nižšími náklady a tedy i poté prodávají 

s nižšími cenami, než je tomu u výrobku, který podnik vyrábí (15). 

Mezi tyto faktory lze řadit i to pokud jsou náklady na přechod k substitutu 

u konkurence nižší než náklady na daný výrobek či pokud je na trhu mnoho substitutů 

daného výrobku (15). 

 Rivalita mezi konkurenty 

Pokud daný trh málo roste nebo dokonce upadá, vzniká mezi zůstávajícími 

konkurenty rivalita o udržení si pozice na trhu, kde může docházet k cenovým 

i necenovým válkám (15). 

Rivalita se zvyšuje, i pokud se jedná o nové lukrativní odvětví s velkým 

potenciálem na zisk (15). 

Konkurenční boj nastává, pokud existuje v odvětví chronický nadbytek 

výrobních kapacit a ziskovost v odvětví je tedy malá a konkurenti sledují a zahajují 

strategie přežití (15). 

Posledními faktory vedoucí k rivalitě jsou výrobky, jež jsou málo 

diferenciované, a tudíž pak k prodeji musí podniky využít své vhodně zvolené 

marketingové strategie (15). 
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Obrázek 2: Porterova analýza - Analýza 5F (16) 

1.5 Marketingový mix 

Je to souhrn nástrojů, které slouží podniku k úpravě podobě nabídky dle jejich 

zacílení na konkrétní trh. Marketingový mix obsahuje všechny možné způsoby, jak 

může firma ovlivnit výši poptávky po jejím produktu či službě (4). 

Marketingový mix lze chápat ze dvou pohledů a to buď z pohledu firmy, nebo 

z pohledu klienta. Marketingový mix z pohledu firmy je všeobecně znám pod pojmem 

4P, zatímco z pohledu zákazníka pak pod pojmem 4C (4). 

 

 

 

Tabulka 1: Marketingový mix - 4P a 4C (4, str. 71) 
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Pokud bychom se tedy chtěli na marketingový mix dívat z pohledu firmy, 

představují pak 4P tyto prvky: 

 Produkt – produktová politika (product), 

 Místo – distribuční politika (place), 

 Marketingová komunikace – komunikační politika (promotion), 

 Cena – cenová politika (price) (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktem v tomto případě pak je, co můžeme trhu nabídnout ke koupi jako 

protihodnotu za jejich finance (4). 

Je to vše, co firma může zákazníkovi nabídnout k uspokojení jeho hmotných 

i nehmotných potřeb (5). 

 U služby je klíčovým faktorem její kvalita, naproti tomu u samotného produktu 

je to pak jeho vývoj, životní cyklus, image značky a škála sortimentu produktu (5). 

Cena je výše částky, která je požadovaná jako protihodnota za službu či produkt, 

určující výhody z jejich vlastnictví či užívání (4). 

Při stanovení ceny si marketingoví manažeři všímají hlavně výše nákladů 

vynaložených na produkt či službu, úrovně koupěschopné poptávky, úlohy ceny při 

slevách za účelem podpory prodeje a úlohy mezi reálnou poptávkou v daném místě 

a její produkční kapacitou (5). 

Obrázek 3: Marketingový mix (4, str. 70) 
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Distribuční politika zahrnuje vše, co činí produkt či službu zákazníkům 

dostupnou (4). 

Je to vlastně usnadnění přístupu zákazníka ke službě či produktu. Je to úzce 

spjato s lokalizací podnikání, se zprostředkováním dodání jako je například dopravní 

společnost, ať již letecká či kamionová, a další (5). 

Komunikační politika přesvědčuje zákazníka k nákupu daného produktu 

či služby a sděluje mu, jaké výhody z nákupu plynou. Do komunikační politiky se poté 

zahrnuje reklama, podpora prodeje, osobní prodej a publicita (4). 

Jak už bylo výše řečeno, je možné chápat marketingový mix také z pohledu 

zákazníka, kdy je mix pak znám pod pojmem 4C značící:  

 Hodnota pro zákazníka (customer solution), 

 Náklady (costs), 

 Dostupnost (convenience – channel), 

 Komunikace (communication) (6). 

Hodnota pro zákazníka je protipólem produktu v modelu 4P. Ukazuje nám, 

jakou užitnou hodnotu bude mít produkt pro zákazníka, který se zaměřuje na náklady 

spojené s výrobkem, jeho kvalitu a k jakému vnitřnímu uspokojení dojde pří vlastnictví 

nebo užívání výrobku (7). 

Komunikace je opakem marketingové komunikace z modelu 4P. Zákazník 

vnímá to, jak s ním podnik jedná, jaké informace mu o produktu sděluje a jaké výhody 

mu může produkt nabídnout (7). 

Pohodlí nebo dostupnost pro zákazníka znamená, jak je pro něj obtížné 

či naopak jednoduché se k produktu dostat. Jak dlouho trvá dodání výrobku, pokud 

je například produkt objednáván přes e-shop a další. Protipólem mu je v tomto případě 

distribuce ze 4P (7). 

Náklady jsou opakem cenové politiky z konceptu 4P, a značí kolik zákazník 

za daný produkt či službu zaplatí, ať již se jedná pouze o samotný produkt či přepravní 
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náklady s ním spojené.  Cenové náklady jsou nejdůležitějším rozhodovacím faktorem 

při zákazníkově výběru (7). 

1.6 Marketingový mix 7P 

Marketingový mix 7P nebo také nazýván jako marketingový mix služeb, 

rozšiřuje původní marketingový mix o další 3P (5). 

Další tři P v sobě představují lidé (people), materiální prostředí (physical 

evidence) a procesy (processes) (5). 

 Lidé 

Lidé mají přímý vliv na kvalitu poskytování služeb. Dochází zde k přímému 

kontaktu mezi zákazníky a zaměstnanci. Poskytovatelé služeb by se měli zaměřit 

na školení a motivování jejich zaměstnanců, stejně tak na určitá pravidla chování 

zákazníků, které jsou nezbytné pro pochopení vztahů mezi zákazníkem 

a zaměstnancem (5). 

 Materiální prostředí 

Materiální prostředí je svým způsobem důkazem služby a poukazuje jaká 

služba je, neboť službu nelze vidět, jak vypadá vizuálně. Prostředí může mít formu 

kanceláře, vlastní budovy, brožury, nabídky předplatného a další. V materiálním 

prostředí hraje velkou roli i oblečení zaměstnanců jako poskytovatelů služby (5). 

 Procesy 

V části procesů se zabýváme tím, jakým způsobem je služba poskytována, 

ať už je to doba procesu či čekací doba na tuto službu. Proto je potřeba analyzovat 

a specifikovat proces služby a zjednodušit její cestu k zákazníkovi (5). 

1.7 Komunikační mix 

V této části si blíže rozebereme samotný komunikační mix, jenž je součástí 

marketingového mixu a který je hlavním tématem celé diplomové práce. 

Komunikační mix v sobě shromažďuje dvě formy, které jsou buď osobní, nebo 

neosobní komunikace (8). 
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Osobní komunikace zahrnuje z komunikačního mixu pouze osobní prodej, při 

kterém dochází k okamžitému kontaktu se zákazníkem a tudíž i k okamžitému vlivu 

na jeho osobu (8). 

Do neosobní komunikace pak zahrnujeme: 

 Reklamu, 

 Podporu prodeje, 

 Přímý marketing, 

 Public relations, 

 a sponzoring (8). 

Může se vyskytnout i kombinace těchto dvou kombinací, tj. osobní i neosobní. 

V tomto případě pak mluvíme o veletrzích a výstavách (8). 

Nyní se podrobněji zaměříme na každou z těchto částí.  

 Osobní prodej  

 Dochází zde k prezentování výrobku nebo služby za pomoci osobní 

komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem. Je to okamžitá, přímá 

a oboustranná komunikace (8).  

Dochází k okamžité zpětné odezvě od zákazníka, na kterou je schopen 

prodávající okamžitě zareagovat a tomu přizpůsobit i komunikaci (8).  

Cílem není produkt jenom prodat, nýbrž vytvářet dlouhodobé pozitivní 

vztahy a dobré podvědomí nejen o produktu ale i o společnosti samé. Posiluje 

se tímto poté samotná image firmy a přináší pozitivní hodnocení pro ostatní 

potencionální zákazníky (8). 

 Reklama  

 Je placenou, neosobní formou marketingové komunikace. Její 

zprostředkování probíhá pomocí různých médií, ať už televizních 

či rozhlasových. Je uskutečňována podnikatelskými subjekty, neziskovými 

organizacemi či osobami, které můžeme snadno identifikovat v reklamním 

sdělení a jež se snaží přesvědčit soby, ke kterým sdělení míří, tj. cílové 

skupiny (8). 
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 Reklama je chápána jako podnět ke koupi či propagace určité 

filozofie (8). 

 Prostředky, jež reklama využívá, jsou tiskoviny prodejní literatura, 

výroční zprávy, články v novinách, spoty v televizi, rozhlasu 

či na billboardech (8). 

 Podpora prodeje  

Je brána z krátkodobého hlediska a je definována jako stimul ke koupi 

výrobky či služby, který zákazníkovi poskytne krátkodobé výhody. Řadí se sem 

krátkodobá cenová zvýhodnění, kupóny opravňující k využití slevy z ceny 

výrobku, hodnotné ceny v soutěžích výrobce, ochutnávky, vzorky zdarma, 

reklamní předměty, účast a propagace na výstavách a veletrzích, předvádění 

výrobku a další akce, jež firma nenabízí a neuskutečňuje na denní bázi (8). 

 Podpora prodeje často doplňuje reklamu samotnou, jejímž cílem 

je zdůraznit, doplnit či jinak podpořit samotnou komunikační strategii 

podniku (8). 

 Přímý marketing  

Dříve byl přímý marketing chápan jako zaslání zboží od výrobce přímo 

ke spotřebiteli, dnes však již jsou pod tímto pojmem známy všechny tržní 

aktivity, při kterých dochází přímému adresnému či neadresnému kontaktu 

s cílovou skupinou (8). 

Výhodou tohoto marketingu je možnost lepšího a efektivnějšího zacílení 

na daný segment trhu (8). 

 Public relations  

V mnoha firmách i v běžném životě se setkáváme se zkratkou PR (8).  

Public relations v českém překladu vztahy s veřejností, se zaměřují 

na vytváření pozitivních vztahu jak vně, tak i uvnitř organizace či podniku. 

Do veřejnosti se pak řadí zákazníci, dodavatelé, akcionáři, zaměstnanci ať již 

bývalí či současní, média, vládní a správní veřejnost a ostatní se kterými firma 

během svého podnikání operuje (8). 

V oblasti PR je nejdůležitějším faktorem publicita, kterou můžeme 

chápat jako je to neosobní stimulace po poptávce po výrobku či službě 

za pomoci toho, že se ve sdělovacích prostředcích umístí významná zpráva. 
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Další možností publicity je také příznivá prezentace v rozhlase, televizi 

či na veletrzích a jiných veřejných akcích. Vždy však je pravidlem to, že subjekt 

tuto formu propagace nefinancoval, tudíž PR a publicita mají nejnižší náklady 

na propagaci podniku, a jsou tím pádem nejlepším způsobem propagace 

samotné (8). 

Neboť ale podniky nemohou ovlivnit dobré či špatné informace 

ve sdělovacích prostředcích, je publicita po celém světě brána za důvěryhodnou 

a spolehlivější formu propagace než její příbuzné placené formy (8). 

 Veletrhy a výstavy 

Zde se spojují prvky osobní i neosobní komunikace. Kombinují se zde 

reklamní prostředky, podpora prodeje, osobní prodej a v z největší části samotné 

PR (8). 

Shrneme-li si výhody a nevýhody pro každou část komunikačního mixu do tabulky, pak 

podoba bude následující (8). 

Tabulka 2: Komunikační mix - výhody a nevýhody (8, str. 44) 
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1.8 Integrovaná marketingová komunikace 

V předešlé části jsme si definovali všechny nástroje komunikačního mixu. 

V reálném světě však neexistují jasné definované hranice mezi těmito nástroji, a tak 

dochází k prolínání mezi těmito všemi částmi. V tomto případě pak hovoříme o tzv. 

integrované marketingové komunikaci (9). 

Integrovaná marketingová komunikace je ucelený proces, který zahrnuje 

analýzu, plánování, implementaci a kontrolu veškeré osobní a neosobní komunikace, 

médií a nástrojů, které jsou zaměřeny na určitý segment na trhu (8). 

V tomto typu komunikace se používá vícero komunikačních nástrojů najednou, 

což v podstatě znamená, že sdělení, jež je přenášené pomocí televizního spotu, 

je předáváno koncovému zákazníkovi také tiskové inzerce, reklamy na internetu, na 

billboardech, a je podporováno různými PR aktivitami, akcemi na podporu prodeje 

a dalšími (8). 

Tento postup přináší tzv. synergický efekt, který lze popsat tak, že účinek 

jednoho komunikačního nástroje zvyšuje účinek druhého nástroje a tím zvyšuje 

efektivnost celkové marketingové komunikace podniku. (8). 

Mezi výhody integrované marketingové komunikace řadíme: 

 Cílenost – kdy se můžeme na každou skupinu s jinými potřebami a vlastnosti 

zaměřit zvlášť a zvolit optimální nástroj marketingové komunikace (8). 

Obrázek 4: Integrovaná marketingová komunikace (9, str. 205) 
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 Úspornost a účinnost – kombinace nám zajistí snížení finančních nákladů, než 

by tomu bylo při použití každého komunikačního nástroje zvlášť, a jak už bylo 

výše řečeno, účinnost bude větší díky synergickému efektu (8). 

 Positioning značky – kdy se firma snaží v myslích zákazníků zformovat jasný 

obraz o značce, firmě samotné a jejich konceptu (8). 

 Interaktivita – naslouchání a dialog s tím, komu je zpráva určena (8). 

Cílem integrované marketingové komunikace je tedy diferencovat se a získat 

konkurenční výhodu prostřednictvím jasného a jednotného obrazu firmy a jejich 

produktových značek. Dalším cílem je pak vytvoření synergického efektu, který bude 

mít za následek snížení finančních nákladů a zvýšení efektivnosti a účinnosti propagace 

za pomoci provázanosti komunikačních nástrojů. Dále pak zaměření se zejména 

na oblast PR a sepjetí mezi zaměstnanci firmy a zvyšování jejich motivace či zvyšování 

důvěryhodnosti a zvyšování reputace a dobrého jména v oblasti široko veřejnosti (8). 

1.9  Marketingový výzkum 

Stručná definice marketingového výzkumu zahrnuje určování, shromažďování, 

analyzování a vyhodnocení získaných informací, které firma potřebuje k dalšímu vývoji 

(29). 

Je to nástroj získávání informací, který pomáhá firmě stanovit a hodnotit 

marketingová rozhodnutí, aby došlo k lepší informovanosti a menšímu budoucímu 

riziku (29). 

Existují dva typy výzkumu: 

 Kvantitativní – používá se pro velký sběr dat informací, při zjišťování poptávky 

po daném produktu či službě, 

 Kvalitativní – zjišťuje příčiny lidského chování, používá se pro mály okruh 

testovaných vzorků (29). 

Fáze marketingového výzkumu: 

1. Definování problému – stanovení si cíle výzkumu, jeho definování a očekávané 

výsledky, taktéž plánování hypotéz, 
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2. Sestavení plánu – sestavený marketingovým manažerem, který by měl být 

dostatečně kvalifikovaný pro posouzení plánu a jeho správnou interpretaci, musí 

znát odhad nákladů spojený s realizací výzkumu a plán by měl také 

shromažďovat primární i sekundární data, 

3. Sběr dat – sběr dat může být zajištěn pozorováním, průzkumem 

či experimentem za použití dotazníku či technických zařízení, 

4. Analýza dat – četnosti výskytu odpovědí, průměrné hodnoty, závislosti mezi 

proměnnými a jejich následná analýza (29). 

1.10 SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je specifikace současné strategické situace firmy 

a identifikace jejich silných a slabých stánek a to, jak je firma se schopna vyrovnat 

se změnami, které nastávají v jejím prostředí (11). 

SWOT analýza je rozdělena do 4 částí. Skládá se z: 

 Slabé stránky (weaknesses), 

 Silné stránky (strengths), 

 Příležitosti (oppotunities), 

 A hrozeb (threats) (11). 

Počáteční písmena každé části pak tvoří název analýzy SWOT (11). 

Část příležitostí a hrozeb se řadí do analýzy vnějšího prostředí, kdy je potřeba 

brát v potaz prostředí jak z pohledu makroprostředí, tak také z pohledu mikroprostředí 

(11). 

Do oblasti makroprostředí spadají politicko-právní faktory, ekonomické faktory, 

sociálně-kulturní faktory či technologické, které bývají součástí SLEPT analýzy (11). 

Do oblasti mikroprostředí se zahrnují zákazníci, dodavatelé, odběratelé, 

konkurenti a široká veřejnost, přičemž analýzou mikroprostředí se zabývá Porterova 

analýza, někdy také známa jako Analýza pěti konkurenčních sil (11). 
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Oblast silných a slabých stránek je brána jako analýza vnitřního prostředí 

podniku, přičemž tato analýza v sobě zahrnuje firemní cíle, systémy, procedury, firemní 

zdroje, materiální zdroje, firemní kulturu, mezilidské vztahy, organizační strukturu, 

kvalitu managementu a další (11). 

Silné a slabé stránky se určují na základě analýz uvnitř podniku, přičemž 

základnou pro hodnotící kritéria může být oblast marketingového mixu známa jako 

4P (11). 

Silné a slabé stránky jsou pak sesbírány například z vnitropodnikových aktivit, 

jako je například brainstorming, dotazníkové šetření či hromadné diskuze, a jsou jim 

přiřazovány váhy ve škále 1-10. Takto firma získává přehled o své dosavadní situaci 

a ví, na jaké stánky se má zaměřit a které jsou pro ni prioritní (11). 

Abychom věděli, jakou analýzu při daných podmínkách zvolit, je vhodné 

si sestavit i diagram SWOT analýzy (12). 

 Ten nám ukazuje, jakou strategii zvolit při kombinací vnějšího prostředí 

s vnitřním prostředím podniku, tedy například při kombinací využití silných stránek 

podniku s příležitostmi ve vnějším prostředí (12). 

Schéma strategií vidíme v následujícím obrázku (12). 

Tabulka 3: SWOT analýza - rozdělení (11, str. 103) 
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Obrázek 5: Strategie SWOT analýzy (12, str. 92) 

Pokud tedy nastane pro podnik nejpříznivější kombinace, tj. kombinace 

příležitostí a využití silných stránek podniku, je zde reakce konkurenta na příležitosti 

s ohledem na jeho silné stránky (12). 

Při kombinaci ST je to pak reakce konkurenta na hrozby okolí s ohledem na jeho 

silné stránky (12). 

U kombinace WT se jedná o reakci konkurenta na hrozby okolí s ohledem 

na jeho slabé stránky a v poslední kombinaci WO je to reakce konkurenta na příležitosti 

s ohledem na jeho silné stránky (12). 

1.11 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsme si postupně definovali pojem marketingu a služeb 

samotných, které jsou klíčovými body diplomové práce.  

Dále jsme si objasnili pojmy SLEPT analýzy a Porterovy analýzy konkurenční 

pozice, které budeme podrobněji rozebírat v analytické části diplomové práce. 
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Dalšími pojmy v teoretické části byly marketingový mix, komunikační mix 

klasický a komunikační mix služeb, přičemž komunikační mix je hlavním tématem celé 

diplomové práce a budeme se jím zabývat v části vlastního návrhu řešení. 

V teorii jsme si objasnili i pojmy a nástroje marketingové komunikace a práce 

a další věci, jež jsou spjaty se strategickým marketingovým plánovaním a pomáhají tak 

zvýšit efektivitu komunikačního mixu. 

Posledním pojmem zde byla SWOT analýza, která nám ukáže postavení podniku 

a bude tedy obsažena jak v části analytické, tak i v části návrhové této diplomové práce. 

  



32 

 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

V analytické části diplomové práce si rozebereme výše popsané analýzy, které 

jsou spjaty s naším fitness centrem a které ovlivňují jeho vývoj ve všech směrech. 

2.1 Představení společnosti a její základní údaje 

Námi rozebírané fitness centrum, tj. Fitness 3000 je provozováno společností Achyles 

s.r.o., kde odpovědnou osobou je pan Remenár. Společnost byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 14.3.2011 se sídlem Nemojany 117, 683 03, Luleč (18). 

Předmětem podnikání společnosti jsou pak dle zápisu z obchodního rejstříku: 

 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Další údaje o společnosti jsou: 

IČO: 29269211 

DIČ: CZ29269211 

Webové stránky: www.fitness3000.cz (18). 

Společnost má svoji provozovnu fitness centra v samotném středu města Brna 

nedaleko Malinovského náměstí. Fitness 3000, jak zní název fitness centra, sídlí na ulici 

Divadelní 3, v historické funkcionalistické budově z roku 1929 zvané Palác Morava. 

Budova od svého počátku neprošla žádnými většími úpravami a momentálně 

je ve vlastnictví stavební společnosti IMOS (19). 

Společnost chtěla zahájit rozsáhlou úpravu této administrativní budovy včetně 

výměny oken, avšak z důvodu toto, že budova je uznána za památkově chráněnou, byla 

úprava zastavena (20). 

Hlavním finančním prostředkem podniku, je pro ni již jen zisk z minulých 

období. Centrum funguje již přes deset let a proto počáteční investice na nákup strojů 

a vybavení jsou již dávno splaceny (20). 

Veškeré vnitřní úpravy či opravy prostor si dělá díky své šikovnosti taktéž sám, 

a tím pádem dochází i k úspoře finančních prostředků, které můžeme použít 

na propagaci či nákup nových posilovacích strojů (20). 

http://www.fitness3000.cz/
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Zaměstnanci společnosti jsou pouze jedna paní na HPP, která obsluhuje recepci 

centra v dopoledních hodinách, a dále 3 brigádnice na DPP, které jsou ve fitness centru 

v odpoledních hodinách a o víkendech a státních svátcích (20). 

2.2 Analýza makroprostředí 

 

2.2.1 SLEPT analýza 

Jak už bylo v teoretické části zmíněné SLEPT analýza se zaměřuje na analýzu 

vnějšího prostředí a počáteční písmena prostředí, které podnikání ovlivňují, tvoří název 

této analýzy. Postupně si tedy rozebereme každý oddíl zvlášť a stanovíme faktory, které 

podnik musí brát v potaz. 

Sociální faktory 

V sociálních faktorech se nám v našem případě promítne hlavně velikost 

populace v městě Brně, věková struktura a složení obyvatel dle pohlaví. 

Celkem v městě Brně dle posledního sčítání lidu dle Českého statistického úřadu 

žije 377.028 obyvatel, přičemž se neberou v potaz studenti či cizinci na výměnné 

zahraniční pobyty a další. 

Dle posledních zjištěných informací z Českého statistického úřadu bylo ke dni 

31.12.2015 složení obyvatel v městě Brně dle pohlaví následující (21): 
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Graf 1: Složení obyvatel Brna dle ČSÚ (vlastni zpracování) 

Můžeme tedy vidět, že je v městě Brně více žen, a proto bude potřeba zaměřit 

naši marketingovou komunikaci zejména k tomuto pohlaví jako k většině našich 

potencionálních zákazníků (21). 

 

Graf 2: Složení obyvatel Brna dle věku (vlastní zpracování) 

Dle procentuálního vyjádření složení obyvatel na základě jejich věku (graf viz 

výše) můžeme vidět, že nejobsáhlejší skupinou jsou lidé v rozmezí 29 – 44 let, kteří 

jsou hlavně našimi zákazníky. Dalšími početnými skupinami jsou také ale lidé ve věku 
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45 – 74 let, přičemž musíme počítat s tím, že lidé, jež jsou schopni navštěvovat fitness 

centrum, nepřesáhnou hranici 60let (21). 

Dalšími sociálními faktory jsou faktory makroekonomické charakteristiky trhu 

práce jako míra nezaměstnanosti a výše průměrné mzdy obyvatel. 

 

Graf 3: Výše míry nezaměstnanosti ČR (vlastní zpracování) 

Míra nezaměstnanosti v posledních letech klesá, což je pro nás příznivým 

efektem, neboť stále více obyvatel je schopno své peníze investovat a také utratit na 

celém trhu služeb (21). 

 

Graf 4: Výše průměrné mzdy v ČR (vlastní zpracování) 
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Oproti tomu výše průměrné mzdy v posledních letech roste, jak můžeme vidět 

na grafu výše, což je pro nás taktéž příznivé. Tyto jasné signály nám tedy dávají podnět 

ke změně komunikačního mixu za účelem přilákání nových potencionálních zákazníků 

a vyšších investic, ať už z důvodu nižší nezaměstnanosti či nárůstu průměrné mzdy 

(21). 

Dalšími sociálními faktory, které lze ve SLEPT analýze rozebrat, jsou sociálně-

kulturní aspekty a dostupnost pracovní síly, které se však téměř nedotýkají našeho 

podnikání a proto není tedy potřeba jim věnovat zvláštní pozornost v oblasti analýzy. 

Legislativní faktory 

V legislativních faktorech lze obsáhnout zákony obchodního práva, daňové 

zákony, určitá regulační opatření či legislativní omezení a další.  

 Legislativní omezení pro tuto diplomovou práci bude Zákon č.40/1995 Sb., 

tj. Zákon o regulaci reklamy, neboť reklama je součástí návrhů práce. Budeme se tedy 

řídit v souladu s tímto návrhem, aby nedošlo k jeho porušení (37). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou asi nejobsáhlejší části této analýzy vnějšího prostředí. 

Jsou zde obsaženy základní ekonomické situace jako například míra, inflace, 

úroková míra, stav směnného kurzu, rozpočtový deficit či přebytek výše a vývoj HDP, 

dále pak přístupy k finančním zdrojům jako bankovní systém, dostupnost a forma 

úvěrů, a daňové faktory. 

Pro naše účely si pouze vybere míru inflace, deficit či přebytek a vývoj HDP. 

Pojem inflace určuje oslabení kupní síly peněz a nárůst cen, v praxi to pak 

znamená, že na nákup téhož zboží ze spotřebitelského koše potřebujeme stále více 

jednotek dané měny.  

Vývoj inflace v České republice za posledních pět let můžeme vidět 

v následujícím grafu, kde meziroční míra inflace byla nejnižší v roce 2014 a 2015. 

V roce 2016 nám opětovně vzrostla až na výši 2% (21). 
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Graf 5: Vývoj míry inflace (vlastní zpracování) 

Co se týče stavu plnění státního rozpočtu za poslední kalendářní rok tj. 2016, 

bylo saldo na konci roku kladné a to ve výši 61,77 mld. Kč. Státní dluh však i nadále 

zůstává ve výši zhruba 1620mld. Kč, přičemž na jednoho obyvatele včetně novorozeňat 

připadá asi 175.000,- (21). 

 

Obrázek 6: Plnění státního rozpočtu 2016 (17) 

Hrubý domácí produkt ve zkratce HDP představuje sumu celkových hodnot 

statků a služeb vytvořených v daném čase na daném území a je uváděn v peněžních 

jednotkách (21). 
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Vývoj HDP na základě jeho meziroční změny můžeme vidět v následujícím 

grafu. 

 

Graf 6: Meziroční změna HDP v 4Q (vlastní zpracování) 

Můžeme tedy vidět, že v posledních letech dochází stále k nárůstu HDP, což 

je pro nás pozitivním faktem, neboť se stále více spotřebovává a využívá služeb (21). 

Politické faktory 

Politické faktory v sobě obsahují takové faktory jako forma a stabilita státu, 

klíčové orgány a úřady, jaké jsou politické strany u moci, vztah ke státnímu průmyslu, 

externí vztahy a další.  

Na náš návrh komunikačního mixu a následný vývoj podniku však tyto faktory 

zásadní vliv nehrají, a proto se jimi v diplomové práci ani nebudeme blíže zabývat. 

Technologické faktory 

V oblasti technologického vývoje se u našeho centra také nedá mnoho říci jako 

například u výrobních podniků, kde se neustále technologie vyvíjí.  

V našem případě snad jen lze říci, že vývoj technologií spočívá ve vynálezu 

nových posilovacích strojů či jejich modernizaci nebo kombinaci dvou předešlých nebo 

vývojem nových potravinových suplementů za zlepšením účinku posilovaní. 

-1,2% 

1,2% 
1,5% 

4% 

1,7% 

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2012 2013 2014 2015 2016

Meziroční změna HDP v 4Q 

Meziroční změna HDP v 4Q



39 

 

Posledním významnějším posilovacím vynálezem, jenž zefektivnil fyzické 

cvičení za účelem zlepšení fyzické zdatnosti, byl systém TRX. 

TRX je závěsný systém, který spočívá v posilování každého jedince se svojí 

vlastní vahou a zlepšuje flexibilitu a základní stabilizaci těla. Během cvičení s TRX 

popruhy je lze posílit hned několik částí lidského těla a těmi jsou: břišní svalstvo, 

zádové svalstvo, oblast hrudníku a pánve. 

2.3 Analýza mikroprostředí 

2.3.1 Porterova analýza 

V této části se zaměříme na analýzu dodavatelů, zákazníků, vstupu nových 

konkurentů, hrozbu substitutů a rivalitu a konkurenci na trhu nabídky fitness center. 

Dodavatelé 

V našem případě, zde mluvíme o dodavatelích posilovacích strojů, doplňkových 

suplementů ale také nabídce firem zabývajících se reklamními potisky předměty 

a dalšími. 

V nabídce potravinových suplementů lze rozšířit naší nabídku i na jiné 

dodavatele, než je pouze na výrobce značky NUTREND. Dalšími dodavateli na trhu 

jsou poté ještě Amix, jež má obsáhlejší nabídku zaměřenou i právě na profesionální 

kulturistiku. Jeho nabídka je cenově vyšší, ale také o to účinnější. V nabídce má tento 

výrobce i nabídku doplňku pro fitness jako jsou například rukavice na cvičení či láhve 

na proteiny. Tyto láhve má ve své nabídce i výrobce Nutrend a budou nám sloužit 

v samotném návrhu řešení jako jeden z propagačních materiálů našeho fitness centra 

(20). 

Dalšími výrobci potravinových suplementů jsou značky jako Isostar, který 

je známý primárně díky svým iontovým nápojům, Vitaland, který ve své nabídce 

obsahuje hlavně vitamíny potřebné pro správnou stavbu svalové hmoty a další. 

Škála výrobců je skutečně velká a my se v našem návrhu řešení zaměříme tedy 

na přidání dodavatelé firmy Amix a rozšíření nabídky o jeho doplňky. 
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V nabídce firem zabývajících se potisky reklamních předmětů či tiskařskou 

výrobou si stanovíme dvě části. 

V první části se zaměříme na vizualizaci centra a polepy výloh, zdí a polep auta 

majitele jako jezdící reklamu. V tomto případě jsme si pro realizaci zvolily firmu US 

Print, která se zabývá velkoplošným tiskem, jsou nám schopni vytvořit 3D reklamu, 

která bude umístěna nad vchodem do vstupu fitness centra a spousty dalších. 

My u nich využijeme tedy zejména polepy výloh, které jsou viditelné 

z tramvajové zastávky, poté realizaci 3D reklamy umístěné na hlavní ulici Divadelní, 

po které frekventovaně jezdí tramvaje městské hromadné dopravy, POS a POP 

materiály, vytvoření polepu na míru na auto majitele centra a úpravu vizuální stránky 

celého vnitřku centra. 

Dalším dodavatelem bude dodavatel, který nám vytvoří potisk triček, ručníků 

a proteinových lahví a dalších s logem a nápisem našeho fitness centra. 

Pro tento úkol jsme si zvolily z oblasti nabídky výrobních předmětu jednoho 

z největších výrobců a polepů reklamních předmětu v městě Brně a to firmu Reda, která 

ve svém oboru působí už dlouho. Od nich si necháme zhotovit ruksaky na záda, které 

budou pro nás chodící reklamou, dále dodat sportovní tašky, ručníky, trička a tílka jak 

pro dámy tak také pro pány a sportovní láhve. Vizualizace těchto předmětů bude 

součástí samotného návrhu řešení této diplomové práce. 

Posledním dodavatelem, který pro nás bude zapotřebí, bude dodavatel na výrobu 

reklamních letáčků a vizitek s kontaktem na fitness centrum. Pro tento úkol jsme 

si vybrali firmu Repro press, která sídlí v našem městě a má přijatelnou cenovou 

nabídku. Letáčky nám v počátku změny budou sloužit k propagaci a podání povědomí 

o našem centru v samotném centru města, které budou brigádně roznášeny po dobu 

jednoho týdne. 

Zákazníci 

Oblast zákazníků je největší hybnou silou úspěchu každého podniku. 
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Příliv zákazníků nám zaručuje nárůst zisku a udržení dlouhodobé a pravidelné 

klientely, poté silného postavení na trhu a silné konkurenceschopnosti. 

Pokud bychom si stanovili, kdo jsou naši zákaznici centra, jsou to pracující 

aktivní jedinci do 50let věku a studenti středních a vysokých škol. Nejvíce jsou zde pak 

zastoupeni lidé v rozmezí věku 16 – 30. 

Naše fitness je nevíce navštěvováno dle zjištěného dotazníkového šetření právě 

sportovně aktivními jedinci, kteří v samotném městě Brně bydlí, pravidelnost 

návštěvnosti je pak u nich vyšší jak 3krát za týden, to ukazuje i fakt, že většina příjmu 

fitness centra pramení právě z prodeje permanentních vstupenek, které jsou časově 

omezeny. 

Trend v návštěvnosti fitness center se nejvíce rozmáhá v mladé generaci. Lidé si 

již v tomto věku uvědomují, že je potřeba si udržet vitalitu a předejít tak zdravotním 

problémům ve stáří. Proto v posledních letech je tak obrovský nárůst v návštěvnosti. 

Hlavními návštěvníky centra jsou více muži, avšak v poslední době narůstá 

návštěvnost i ženského pohlaví. 

Díky své poloze centrum navštěvují jedinci hlavně po práci, tudíž je potřeba 

se se svoji propagaci právě zaměřit na střed města, aby lidé věděli o našem fitness 

centru. 

Zákazníci, zejména pak studenti jsou schopni velice ovlivnit cenu těchto služeb. 

Všichni konkurenti jsou ti toho vědomi a tak i naše fitness centrum se přizpůsobuje 

s cenovou nabídkou těchto služeb. Pokud by však cena vzrostla či kvalita a vybavení 

prostor by neodpovídala ceně, jsou zákazníci schopni a nuceni změnit centrum. 

Vyjednávací síla je tedy v tomto případě veliká. Víme také, že v této oblasti 

se lze pouze lišit nabídkou doplňkových služeb a zákaznickým servisem, který 

je poskytován zaměstnanci těchto center. Je téměř běžné, že každé novější centrum 

disponuje nejmodernějšími a nejkvalitnějšími stroji. Musíme tedy zákazníkům 

nabídnout dobrá cenová zvýhodnění či jiné akce a zapůsobit svoji propagací a celkově 

dobrým komunikačním mixem, který u našeho fitness centra téměř neexistuje. 
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Centrum však za dobu své existence bohužel nikdy nepracovala s průzkumem 

trhu, co se požadavků zákazníků týče, a proto tedy žádná zpětná vazba a podklady pro 

zvolení správné propagace nikdy nebyly uskutečněny. 

Substituty 

Náhrada v tomto případě není zcela možná a ani adekvátní. Lidé jsou schopni 

vyměnit posilování za nějaký sport, ale efekt fitness center nebude mít žádný jiný sport 

či jiná sportovní aktivita úplně stejný či blízce totožný, tudíž touto částí analýzy, 

se nebudeme blížeji zabývat. 

Tento oddíl je spíše a lépe vázán na výrobní podniky než na podniky s nabídkou 

služeb. 

Vstup nových konkurentů 

Hrozba nových konkurentů se nachází v každém odvětví, ať už v nabídce služeb 

či výrobních podnicích. 

V našem odvětví je novým konkurentem fitness centrum, které nedávno zahájilo 

svůj provoz v areálu officového městečka Spielberk Office Centre.  

Energy fitness s.r.o. nabízí moderní prostory, ve kterých je možné využití kardio 

zóny, cross zóny, posilovacích strojů, ale také sálu, kde probíhají skupinoví lekce 

a odpočinkové zóny, která nabídne využití finské parní sauny.  

Dále zde klienti najdou dětský koutek a kavárnu, kde se mohou osvěžit 

po náročném tréninku. 

Fitness centrum zahájilo svůj provoz 1.3.2017 a svoji strategickou polohou bude 

je schopné uspokojit požadavky klientů z kanceláří, kteří celé dny tráví u počítače a jsou 

omezeni tedy během pracovní doby pohybem. 

Konkurence 

Mezi konkurenty, kteří ovlivňují návštěvnost našeho centra, jsem vybrala šest 

nevětších z nich, u kterých si stanovíme jejich nabídku, a to včetně doprovodných 
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služeb, jejich cenové rozpětí, vybavenost, polohu, otevírací dobu a marketingové 

nástroje, které využívají.  

Těmito konkurenty jsou fitness centra: City Gym, Blue Gym, Hulk, Big one 

fitness, Fit4all a Velký Průvan. 

Tabulka 4: Otevírací doba konkurentů (vlastní zpracování) 

 
OTEVÍRACÍ DOBA 

 
Po - Pá So Ne Svátky 

City Gym 6:30 - 22:00 8:00 -20:00 Klasicky 

Blue Gym 7:00 - 22:00 8:00 - 22:00 - 

Hulk 6:00 -22:00 8:00 - 21:00 - 
Big One 
Fitness 

6:30 -22:00 8:00 - 20:00 9:00 -21:00 9:00 - 21:00 

Fit4All 6:30 -22:00 7:30 -22:00 7:30 - 22:00 

Velký Průvan Po, St, Pá - 6:00 -22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00 

 

Út, Čt - 7:00 -22:00 
   

Fitness 3000 7:00 -22:00 9:00 -20:00 9:00 - 20:00 

 

V první řadě můžeme vidět porovnání konkurentů z hlediska otevírací doby. 

Vidíme, že naše fitness centrum je nejslabší, ze všech zmiňovaných center, co se týče 

otevírací doby o víkendech. Proto bychom v tedy v samotných návrzích řešení upravili 

otevírací dobu právě v tyto dny. Dále je zde Fitness 3000 i na tom společně s Blue Gym 

nejhůře s otevírací dobou ve všední dny, kdy je otevřeno nejpozději. Musíme 

si uvědomit, že naše Fitness centrum je na trhu déle než ostatní a pokud chceme udržet 

krok s konkurencí, je nezbytná úprava a přizpůsobení se právě konkurenci (22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28). 
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Tabulka 5: Ceník konkurentů (vlastní zpracování) 

 
CENÍK 

 
JEDNORÁZOVÝ VSTUP PERMANENTNÍ VSTUPENKA 

 
dopolední odpolední měsíc čtvrtletí pololetí rok 

 

st
u

d
en

t 

d
o

sp
ěl

ý 

st
u

d
en

t 
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o

sp
ěl

ý 

st
u

d
en

t 

d
o
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ěl

ý 
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u

d
en

t 
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o
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ěl

ý 
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u
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t 

d
o
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ý 
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u
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t 

d
o
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City 
Gym 

70 80 80 90 900 950 2500 2650 4600 5000 8200 
88
00 

Blue 
Gym 

60 80 60 90 750 - - - 

Hulk 
HH 11:00 - 14:00 

- 70 
75 100 

HH 
700/850 

HH 
700/106

0 
2990 4900 

9800(13 
měsíců) 

Big 
One 

Fitness 

HH 11:00 - 14:00 
- 65 

85 115 
HH 

590/850 
HH 

690/990 
2670 - - 

Fit4All 75 
HH 9:00 
- 15:00 
+SO -90 

115 1250 3200 6000 - 

Velký 
Průvan 

60 (+ 
Pá, So, 

Ne) 

70,(+Pá, 
So, Ne) 

80 90 
HH 500/ 

750 
HH 

600/850 
2000 2200 3700 4000 6600 

70
00 

Fitness 
3000 

70 80 80 90 
DV 650/ 

750 
DV 

700/800 
2100 2250 4000 4200 - 

           *DV - dopolední vstupné 
* HH-Happy Hours 

 

  Co se ceny týče, nejlepší nabídku má fitness centrum Velký Průvan. Ten 

se primárně zaměřuje na mladé studující zákazníky, kteří jsou nejpočetnější 

návštěvnickou skupinou. V našem případě tedy bude brána v potaz i úprava cenové 

hladiny nabídky služeb zákazníkům, jakožto velké hybné síly (22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28). 

Tabulka 6: Rozloha a poloha konkurentů (vlastní zpracování) 

 
ROZLOHA POLOHA (městská část, ulice) 

City Gym 700m² Brno - Střed, Běhounská 

Blue Gym 450m² Brno - Střed, Kotlářská 

Hulk 600m² Brno - Střed, Sportovní 

Big One Fitness 700m² Brno - Střed, Václavská 

Fit4All 10.000m² Brno - Nový Lískovec, Chironova 

Velký Průvan 2.500m² Brno - Štýřice, Vídeňská 

Fitness 3000 500m² Brno - Střed, Divadelní 
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Rozlohou největší je Fit4All, které má ale také tuto výhodu díky lokalitě, 

ve které se nachází. Pokud bychom brali v potaz pouze střed města je největším 

konkurentem, jak už tomu bylo i u cenové nabídky, fitness centrum Velký Průvan. 

Právě toto centrum nám bude sloužit jako vzor pro stanovení naší strategie (22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28). 

Tabulka 7: Další služby v nabídce konkurentů (vlastní zpracování) 

 
DALŠÍ SLUŽBY 

        City Gym - 
  

Blue Gym 
Solárium, Infrasauna, Sálové lekce, Indoor cycling, FBGA vzdělání,  
Fotoateliér 

  Hulk Cross fit trénink, Sálové lekce (Krav Maga, Sebeobrana, Yóga,Fitbox) 
  Big One Fitness Solárium, Sálové lekce 
  

Fit4All 
Solárium, Kavárna, Tenisové kurty, Sálové lekce, Dětské lanové hriště,  
Saunu, Masáže, Badmintonové hriště 

Velký Průvan 
Solárium, Sálové lekce (Zumba, Jóga, Kalanetika, Pilátes, TRX), Masáže, 
 Vířivka, Sauna 

   

Doprovodné služby naše fitness centrum bohužel oproti konkurentům nenabízí, 

což je veliké škoda, neboť tato oblast nám umožňuje se v očích zákazníků odlišit. 

Tabulka 8: Komunikační mix konkurentů (vlastní zpracování) 

  Komunikační mix (Propagace) 
City Gym Velké polepy výloh, Reklama v rádiu, Polep auta, FB, Internetové stránky 
Blue Gym Internetové stránky, Reklama v rádiu, FB 

Hulk Slavné osobnosti, Reklamní trička, Internetové stránky, FB 

Big One Fitness 
Reklama v rádiu, Internetové stránky, FB, Velké poutače a polepy výloh v 

místě centra 
Fit4All Eventy, Akce, FB, Internetové stránky 

Velký Průvan FB, Internetové stránky, Velký poutač v místě centra 
 

V tabulce výše můžeme vidět, jaké marketingové komunikace a jakých 

marketingových nástrojů naši největší konkurenti využívají. V dnešní době je již 

samozřejmostí zveřejnění internetových stránek podniku a také profil na nejznámější 

sociální síti Facebook. Někteří z našich konkurentů je mají více či méně propracované. 
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Náš podnik musí na těchto dvou informačních tazích zapracovat, ať už z hlediska jeho 

aktuálnosti či vizualizace (22, 23, 24, 25, 26, 27). 

Dobrým propagačním materiálem je potisk vlastních triček, jak je tomu u centra 

Hulk. Nejen že se tímto tahem zvýší tržba, ale zákazníci, kteří si tato trička zakoupí, 

se pro nás stanou chodící živou reklamou. 

Spousta s konkurentů i v minulosti využila či stále opakovaně využívá masové 

reklamy pomocí rádia. Tento způsob propagace je velký, avšak není cíleně zaměřený 

právě na jedince vyhledávající služby fitness center. 

Posledním nástrojem, jenž je u jednoho z konkurentů použit, je Event marketing, 

zde je velice kladem důraz na spojení si příjemných chvil zákazníků s danou značkou 

a tudíž možné emocionální ovlivnění zákazníků. 

2.3.2 Analýza marketingového a komunikačního mixu společnosti 

V tomto oddílu analytické části bychom se podívali na stávající situaci 

marketingového a komunikačního mixu fitness centra. 

Marketingový mix 

Produkt – Produktem v naší společnosti je nabídka služby využití přístrojů pro cvičení 

v našem fitness centru. Přesněji to lze tedy specifikovat jako vstupné, ať již permanentní 

či jednorázové. Jelikož služba má vlastnosti jako nehmotnost, nedělitelnost, 

proměnlivost a pomíjivost, jak jsme si již stanovili v teoretické části, rozhodující 

se zákazníci na základě kvality služby. U nás se jedná zejména o chování obsluhy, která 

je dle zjištění nepříjemná a mnohdy i málo informovaná. Dále pak podle vizualizace 

a vybavení, které je v našem centru postarší a přestavba šaten, recepce a rozšíření 

prostor je nezbytné. 

Cena – Porovnání cen oproti konkurentům jsme si stanovili již v Porterově analýze. 

Fitness centrum svoji cenou je oproti největším konkurentům na druhé pozici, 

co se přijatelnosti týče. V této fázi je dobré, ale přiblížit se největšímu konkurentu 

Velkému Průvanu, který jako my má ve svém portfóliu klientely taktéž mladé jedince 

v rozmezí 16 -30 věku. 



47 

 

Místo – O vhodnosti polohy centra by mohlo být mnoho diskuzí. Co se týče dostupnosti 

pomocí MHD je zde dostupnost skvělá a lidé mohou toto centrum navštívit i ihned 

po práci. Pokud jsou zde však jedinci, kteří využívají osobní automobil, a v dnešní době 

jich je opravdu mnoho, je poloha ve středu města nevhodné z důvodu malého počtu 

parkovacích míst. 

Lidé – Jak už bylo řečeno obsluha ve fitness a to zejména studentky, které pracují 

na recepci v odpoledních hodinách, jsou mnohdy velice nepříjemné a předávají tak 

zákazníkovi negativní zkušenost spjatou s tímto fitness centrem. Zde budou provedena 

nápravná opatření. 

Materiální prostředí – V materiálním prostředí je potřeba se zaměřit na celkový 

vzhled centra a jeho vizualizaci. Jak už bylo několikrát řečeno, centrum funguje již 

několik let a neproběhla žádná jeho velká úprava či přestavba. Vybavení je taktéž 

postarší a zaměstnanci nemají žádný firemní dresscode, který by podpořil celkový 

vzhled fitness centra. 

Procesy – V oblasti procesů může být problém nedostatečný rozsah vybavení centra 

tudíž existence doby čekání na některé posilovací stroje, která je tady na denním 

pořádku. Zde bude potřeba nejen rozšíření prostor fitness centra, ale také rozšíření jeho 

vybavení. 

Komunikační mix 

Osobní prodej – Osobní prodej u našeho fitness centra není až příliš propracovaný. 

Zejména potom obsluha baru v podobě studentek vysokých škol, které nejsou 

dostatečně proškolené ohledně potravinových suplementů, které mohou zákazníkovi 

nabídnout či samotného cvičení na posilovacích strojích. Dále je to i v některých 

případech neochota ze strany těchto studentek vůči zákazníkovi (20). 

Veletrhy, výstavy – Fitness centrum se neúčastní žádných veletrhů ani výstav (20). 

Reklama – Reklama našeho fitness centra probíhá pomocí internetových stránek centra 

a dále profilu na sociální síti Facebook. Zde však jsou informace málo aktualizované 

a tudíž nedochází k častému oživení v myslích zákazníků. V minulosti fitness centrum 

využilo reklamy v dopravních prostředních v městě Brně pouze po dobu jednoho 
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měsíce. Šlo o reklamu letáčku ve velikosti A4 v tramvajových spojích, avšak letáčky 

nebyli nijak výrazné ani poutavé. Centrum využilo taktéž reklamního poutače 

v prostorách zastávky Hlavního nádraží, avšak ani tento reklamní poutač neměl 

potřebný nápad a vizualizaci (20). 

Podpora prodeje – Centrum se snaží podpořit svůj prodej zvýhodněným vstupným pro 

studenty či dopolední vstupy a zároveň jako řada svých konkurentů nabízí i zvýhodněné 

předplatné vstupné (20). 

Přímý marketing – Fitness centrum nevyužívá přímého marketingu (20). 

Public Relations – Oblasti PR centrum nevěnuje značnou pozornost. Dobré vztahy 

s vnitřní veřejností, tj. se zaměstnanci se snaží centrum udržovat v podobě volných 

vstupů do fitness. Jiné aktivity však fitness centrum v této části nevyvíjí (20). 

 

 

Obrázek 7: Webové stránky Fitness 3000 (28) 

2.3.3 Dotazníkové šetření – analýza požadavků zákazníků 

V rámci marketingového průzkumu požadavků a nároků návštěvníků, jsem 

vytvořila dotazník, který byl umístěn jak na facebookových stránkách rozebíraného 
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fitness centra, tak také sdílen pomocí této sociální sítě, aby se dosáhlo různorodých 

odpovědí a názorů i nezaujatých respondentů, kteří fitness centrum nenavštěvují 

a nejsou ho tedy schopni hanobit či naopak vychválit do nebes. Dotazník obsahuje 20 

otázek, přičemž jsou zde obsaženy jak otázky uzavřené, tak i otevřené.  

Dotazník byl zveřejněn během zimních měsíců letošního roku, tj. měsíce ledna 

února, kdy návštěvnost fitness center je největší. Probíhal pomocí online metody a byl 

vyplněn jak návštěvníky Fitness 3000, tak také nezávislými osobami, které navštěvují 

konkurenční centra. Odpověď na otázku, kolik zákazníků je z našeho centra, nám dává 

otázka 8, kdy celých 58 odpovědí bylo právě naše fitness. Dalších 43 odpovědí byli 

návštěvníci konkurenčních center a 8 odpovědí bohužel fitness centra vůbec 

nenavštěvuje.  Celkem se do vyplnění dotazníku zapojilo 109 respondentů a na základě 

jejich odpovědí byly stanoveny následující výsledky. 

V případě, že však někdo fitness centrum nenavštěvuje, končí jeho odpovědi 

otázkou číslo 8. 

Cílem šetření je stanovit, na které části se máme zaměřit, ať už na vizuální 

stránku podniku či na jeho komunikaci, jaké jsou nejčastěji používané komunikační 

kanály, díky kterým se zákazníci získávají povědomí o podniku a jejich speciálních 

pravidelných akcích, jak častá je návštěvnost tohoto centra a jakými finančními 

prostředky zákazníci měsíčně korespondují. 

Nyní si rozebereme postupně každou otázku i s jejími odpovědi. 

1. Jste: 

Odpovědi v této první otázce jsou téměř vyrovnané, tedy 46% dotazovaných 

jsou muži a 54% ženy. 

2. Váš věk je: 

Drtivá většina, tj. 84% dotazovaných, svým věkem spadá do věkového rozmezí 

16 – 30 let. Tady můžeme mluvit tedy o tom, že hlavně fyzicky zdatní jedinci a aktivní 

z nás budou navštěvovat a využívat služeb fitness centra. 

3. Jste: 
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V této otázce jsem zjišťovala situaci daných respondentů, tedy zda jsou 

zaměstnaní, nezaměstnaní, studenti, v důchodovém věku atd.  

Zde byly ve stejném zastoupení dvě odpovědi, přičemž každá tvořila 39% 

odpovědí všech respondentů a to pouze pracující a pracující a studenti v jednom. 

V potaz se nebralo či se jedná o studenty kombinované formy studia či prezenčního 

studia. 

4. Váš čistý měsíční příjem je: 

Tabulka 9: Dotazník - otázka č. 4 (vlastní zpracování) 

4. Váš čistý měsíční příjem je: 

0 - 10.000,- 46% 

10.001,- -20.000,- 23% 

20.001,- - 30.000,- 23% 

30.001,- - 40.000,- 0% 

40.001,- + 8% 
 

 

Graf 7: Dotazník - otázka č. 4 (vlastní zpracování) 

Tato otázka nám zodpoví, kolik lidé mají peněz k dispozici a případně jsou 

schopni je tedy investovat do návštěvy fitness centra. Samozřejmě pokud by příjem byl 

až závratně nízký, můžeme pak tyto respondenty vyloučit z našich potencionálních 

klientů, avšak i tato otázka má spojitost s otázkou následující. 

46% 

23% 

23% 

0% 8% 

Váš čistý měsíční příjem je: 

0 - 10.000,-

10.001,- -20.000,-

20.001,- - 30.000,-

30.001,- - 40.000,-

40.001,- +
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Nejvíce odpovídajících má čistý měsíční příjem v rozmezí 0 – 10.000,-, zde 

bychom měli zahrnovat i respondenty, jež u předešlé otázky odpověděli „Student 

i pracující“. Většina studentů bere totiž jako práci brigádnický poměr, který pak nám 

otázku č. 4 značně znehodnocuje. Další početnou skupinou je příjem do 20.000,-, pokud 

bychom brali tuto skupinu jako primární, je nám jasné, že ceny vstupného nesmí být 

vysoké, neboť odliv ke konkurenci pak by byl bezodkladný. 

5. Vaše povinné měsíční výdaje jsou ve výši: 

Tabulka 10: Dotazník - otázka č. 5 (vlastní zpracování) 

5 .Vaše povinné měsíční výdaje (bydlení, internet, jízdné/benzín, platby za telefon, strava a 
jiné) jsou ve výši: 

0 - 10.000,- 85% 

10.001,- - 20.000,- 15% 

20.001,- + 0% 
 

 

Graf 8: Dotazník - otázka č. 5 (vlastní zpracování) 

Celých 85% dotazovaných má své povinné měsíční výdaje v rozmezí 0 -

10.000, -, tudíž můžeme říci, že nikdo z nich není v nějaké závratné míře zatížen 

například úvěrem na bydlení či jinou povinnou částkou k úhradě a proto jsou všichni 

schopni investovat své volné peněžní prostředky právě do návštěvy k nám. Odpovědi 

nám společně ve spojitosti s předešlou otázkou dávají i obraz o výši volných finančních 

prostředků 

85% 

15% 0% 

Vaše povinné měsíční výdaje jsou ve 
výši: 

0 - 10.000,-

10.001,- - 20.000,-

20.001,- +
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6. Bydlíte: 

Tabulka 11: Dotazník - otázka č. 6 (vlastní zpracování) 

6. Bydlíte: 
 Ve středu města 38% 
 Na okraji města či jiné městské části než 

jeho střed 
38% 

 Na vesnici 24% 
  

 

Graf 9: Dotazník - otázka č. 6 (vlastní zpracování) 

Pro mnohé je důležitým faktorem i poloha centra a vzdálenost od bydliště 

zákazníka, proto jsem se v této otázce zeptala, kde dotazovaní bydlí. 

Po 38% odpovědích dostaly možnosti, že lidé bydlí v samotném středu města 

a na okraji města či v jeho přilehlých městských částech, tudíž 76% dotazovaných nemá 

nebo by nemělo mít problém s dopravou. 

Zbylých 24% bydlí na vesnici, a tudíž může mít horší dopravní dostupnost 

či žádnou možnost fitness centrum navštěvovat v jeho brzkých ranních či pozdních 

večerních hodinách. 

7. Provozujete pravidelně nějaký sport? (ať už rekreačně či závodně) 

100% respondentů provozuje nějaký sport, ať již na vrcholové úrovni či pouze 

rekreačně. Přičemž zmíněné odpovědi byly: 

38% 

38% 

0 

24% 

Bydlíte: 

Ve středu města

Na okraji města či jiné
městké části než jeho
střed

Na vesnici
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 Fotbal 

 Tenis 

 Lyžování 

 Cyklistika 

 Fitness, Posilování, Kulturistika 

 Plavání 

 Jóga 

 Kroket 

 Alpining, TRX 

 

8. Využíváte služeb fitness centra? 

Tabulka 12: Dotazník - otázka č. 8 (vlastní zpracování) 

8. Využíváte služeb fitness centra? Pokud ano, které to je. 

Ne 0% 

Ne, ale v minulosti využíval/a 8% 

Ano 92% 
 

 

Graf 10: Dotazník - otázka č. 8 (vlastní zpracování) 

0% 8% 

92% 

Využíváte služeb fitness centra? 

Ne

Ne, ale v minulosti
využíval/a

Ano
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92% dotazovaných služeb fitness centra využívá, zbylých 8% v minulosti 

využívalo a nyní již ne. Důvodů je však několik, ať již finanční situace, nedostatek 

volného času či změna preferencí nebo zdravotní stav jedinců. 

Můžeme se tedy zaměřit, jak na respondenty či klienty, kteří navštěvují 

konkurenci, abychom je do svého centra přilákali, tak také na klienty, kteří tyto služby 

přestali využívat. Zde je pro nás možnost úspěchu. 

Respondenti také měli napsat název fitness centra, které navštěvují, přičemž 

odpovědi byly následující: 

 Fitness 3000 

 Blue Gym 

 Incore Fintess 

 Mišmaš 

 Hulk 

 Velký Průvan 

 Ladies Gym 

 A další. 

V 58 odpovědích bylo zmíněno naše fitness centrum, dalších 43 pak navštěvuje 

konkurenční centra. U osmi respondentů byla jejich odpověď, že již centrum 

nenavštěvují a proto jejich účast v dotazníkovém šetření touto otázkou končí. 

9. Jak často fitness centrum navštěvujete? 

Tabulka 13: Dotazník - otázka č. 9 (vlastní zpracování) 

9. Pokud jste v předešlé otázce odpověděli ano, jak často centrum navštěvujete? 

Nepravidelně 11% 

1krát za měsíc 0% 

1krát týdně 22% 

2-3krát týdně 0% 

častěji než 3krát týdně 67% 
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Graf 11: Dotazník - otázka č. 9 (vlastní zpracování) 

Abychom zjistili jak častá je návštěvnost fitness center a přizpůsobili tomu 

i návrh komunikační strategie, je tato otázka pro nás nezbytnou.  

Pokud bude docházet k častější frekvenci nebo oslovíme svoji komunikací 

jedince, kteří budou centrum navštěvovat pravidelně, dojde k rychlému nárůstu tržeb 

a také k pokrytí nákladů spojených s úpravou marketingové komunikace. 

67% respondentů navštěvuje fitness centrum více jak 3krát týdně, 22% pouze 

jednou týdně a zbylých 11% nepravidelně. Musíme se tedy zaměřit na zákazníky hlavně 

z první části a zacílit se na uspokojení jejich potřeb a požadavků. 

10. Výběr fitness centra na základě polohy volíte: 

Tabulka 14: Dotazník - otázka č. 10 (vlastní zpracování) 

10. Výběr fitness centra na základě polohy volíte: 
Dle toho co mám k bydlišti nejblíže 33% 

Stále navštěvuji a znám toto fitness centrum, 
nerad měním zvyky a chodím jinam (není 

nejblíže mému bydlišti) 
50% 

Je mi to jedno, kde si zacvičím, klidně každý 
den v jiném centru (nezáleží mi na poloze) 

17% 

 

11% 
0% 

22% 

0% 67% 

Pokud ano, jak často centrum 
navštěvujete? 

Nepravidelně

1krát za měsíc

1krát týdně

2-3krát týdně

častěji než 3krát týdně
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Graf 12: Dotazník - otázka č. 10 (vlastní zpracování) 

50% dotazovaných volí centrum, na které jsou zvyklé a navštěvují jej 

pravidelně. Zde bude potřeba agresivnější marketingové komunikace, aby došlo 

k přesvědčení v čem je náš podnik lepší než konkurence.  

Samozřejmě nesmíme zapomenout na své stále zákazníky a nabídnout jim 

výhody, které z jejich loajálnosti pramení. 

33% volí nejblíže svému bydlišti, tj. zde je potřeba nabídnout akční ceny, různé 

měsíční akce a bonusy za účelem přesvědčení dojíždění k nám do centra. 

Zbylým 17% je jedno, v jakém centru si zacvičí. 

11. Co pro vás musí fitness centrum mít a na základě čeho si fitness centrum 

vyberete, abyste byli stálými zákazníky tohoto centra? 

 

Nejpočetnější odpovědi: 

 Cena 

 Vybavení 

 Přeplněnost centra 

 Doprovodné služby (Sauna, solárium a další) 

33% 

50% 

0 0 

17% 
0 0 

Výběr fitness centra na základě polohy 
volíte: 

Dle toho co mám k bydlišti
nejblíže

Stále navštěvuji a znám toto
fitness centrum, nerad
měním zvyky a chodím
jinam (není nejblíže mému
bydlišti)
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 Čistota a příjemné prostředí 

 Dlouhá otevírací doba 

 Poloha centra 

 Obsluha. 

Tato otázka byla otevřenou otázkou, a tudíž se nám zde dostalo odpovědí jako 

čistota prostředí, nabídka doprovodných relaxačních služeb jako jsou například sauna 

a solárium, přeplněnost centra z důvodu jeho kapacity, vybavení, cena, dobrá 

dostupnost a dlouhá otevírací doba i o víkendech. Na tyto odpovědi se musíme zaměřit 

v samotném návrhu řešení a přizpůsobit jim i jejich realizaci. 

12. Jak moc je pro vás důležitý vzhled a vizualizace fitness centra? 

Neboť v našem návrhu řešení chceme navrhnout částečnou přestavbu fitness 

centra, a to zejména šaten a recepce, je tato otázka pro nás nezbytnou, abychom věděli, 

jak zákazníci vzhled centra vnímají a zda to ovlivňuje jejich volbu výběru. 

V této otázce měli tedy odpovědět na škále 1 až 5 přičemž výsledek v součtu 

všech odpovědí je stanoven číslem 3,4. 

13. Jak moc je pro vás důležité chování obsluhy fitness centra? 

Odpověď na tuto otázku má stejný účinek jako předešlá. Zda vyměnit obsluhu 

za barem nebo ne, neboť obsluha je konečný prostředník mezi nabídkou centra a jeho 

zákazníkem. Pokud je obsluha milá, zákazníci se rádi vracejí a podávají dobré recenze, 

pokud je však nepříjemná, odchází klienti ke konkurenci. 

Odpověď na tuto otázku je 4,2 v průměru, takže zde vidíme, že budeme muset 

uskutečnit požadované změny. 

14. Jak stěžejní je pro vás výběr centra dle cenové nabídky? 

Opět otázka označující škálu. Pokud zákazníci nejsou citliví na změnu ceny, 

jsme schopni provést více změn k jejich uspokojení a přilákání nových zákazníků. 

Pokud však na cenu zareagují, je změna možná pouze ve faktorech, které nevyvolají 

změnu nákladů. 



58 

 

Na škále 1 až 5 je hodnota odpovědi na tuto otázku v průměru opět 3,4. 

15. V jakou denní hodinu nejčastěji fitness centrum navštěvujete? 

Tabulka 15: Dotazník - otázka č. 15 (vlastní zpracování) 

15. V jakou denní hodinu nejčastěji fitness centrum navštěvujete? 

7 - 12hod. 25% 

12 - 16hod. 8% 

16 - 18hod. 59% 

18 - 22hod. 8% 
 

 

Graf 13: Dotazník - otázka č. 15 (vlastní zpracování) 

Více jak 50% respondentů navštěvuje fitness centrum v časovém rozmezí 16 – 

18 hodin. To je způsobeno zejména pracujícími zákazníky, kteří využívají služeb 

až po své pracovní době. 25% dotazovaných je schopno si také ale přivstat a navštívit 

centrum již v brzkých ranních hodinách, anebo se jedná o právě zmiňované studenty, 

kteří mají daleko více volného času, a proto navštěvuji fitness centra v rozmezí 7 – 12 

hodin. 

 

 

 

 

25% 

8% 

59% 

8% 

V jakou denní hodinu nejčastěji 
fitness centrum navštěvujete? 

7 - 12hod.

12 - 16hod.

16 - 18hod.
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16.  Jakou měsíční výši výdajů ve fitness centru jste ochotni zaplatit? 

Tabulka 16: Dotazník - otázka č. 16 (vlastní zpracování) 

16. Jakou měsíční výši výdajů za služby ve fitness centru jste ochotni zaplatit? 

do 700,- 41% 

700,- - 800,- 25% 

800,- - 1000,- 17% 

1000,- - 1200,- 0% 

cena u mě nehraje roli 17% 
 

 

Graf 14: Dotazník - otázka č. 16 (vlastní zpracování) 

40% pouze do hodnoty 700,-, což je velice obtížné se pod tuto hranici 

s pokrytím všech nákladů dostat. Tuto cenu jsme schopni udržet pouze v podobě 

cenových zvýhodnění například pro studenty, bohužel ne však pro pracující. 

25% odpovědělo v cenovém rozpětí 700,- - 800,-, což je pro nás velice reálná 

situace a tímto tedy budeme v samotném návrhu řešení pracovat. 

Zbývající dotazující jsou schopni zaplatit i více nebo jim dokonce na ceně 

nezáleží. 

17. Používáte nějaké doplňkové suplementy? 

V nabídce každého fitness centra by neměla chybět nabídka potravinových 

suplementů. Abychom ale zjistili škálu, kterou má naše fitness centrum mít či nabídnout 

41% 

25% 

17% 

0% 

17% 

Jak vysoké měsíční výdaje jste 
ochotni za služby fitness centra 

zaplatit? 

do 700,-

700,- - 800,-

800,- - 1000,-

1000,- - 1200,-

cena u mě nehraje roli
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suplementy o od jiných dodavatelů než je nynější podoba, byla tato otázka pro nás 

nezbytnou. 

Výše jsme zjistila, že někteří dotazovaní se zabývají samotnou kulturistikou 

a spousta právě i fitness, proto suplementy určitě mít v nabídce. 

Dotazovaných však jen necelých 38% tyto suplementy používá a tudíž je potřeba 

lépe proškolit obsluhu centra za účelem nabídky těchto suplementů a zefektivnění 

cvičení. 

Obsažené odpovědi jsou následující: 

 Gainer 

 Protein 

 Glutamin 

 NO 

 Kloubní výživa 

 BCAA 

 Creatin a další. 

 

18. Jakou cestou se dovídáte o novinkách ve vašem fitness centru, či jste se vůbec 

dozvěděli o centru, které navštěvujete? 

 

Obsažené odpovědi: 

 Známé 

 Facebook 

 Kamarádi 

 Internet 

 Obsluha 

 

Určit informační kanál, díky kterému dojde k nejlepšímu a nejefektivnějšímu 

předání informační je pro nás na prvním místě. Zde jsme se dočkali odpovědí buď přes 

známé jakožto recenze, anebo přes sociální síť Facebook. 
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Facebooková stránka centra však není aktualizována příliš často a je málo 

propracovaná, tady bude v návrhové části popsána tedy její úprava. Co se pak týče 

recenzí od známých, zde v našem případě bude obměna v podobě obsluhy a následné 

zlepšení tedy recenzí pro zákazníky. 

19.  Využíváte služeb fitness trenéra? 

Tabulka 17: Dotazník - otázka č. 19 (vlastní zpracování) 

19. Využíváte služeb fitness trenéra? 

Ano, pravidelně 0% 

Ano, občas 8% 
Pouze na začátku jsem využíval nyní však již 

ne 
8% 

Ne, nevyužívám 84% 
 

 

Graf 15: Dotazník - otázka č. 19 (vlastní zpracování) 

83% dotazovaných služeb fitness trenéra nevyužívá, tudíž není potřeba zavést 

smluvního trenéra v našem fitness centru, neboť by mohla některé zákazníky obtěžovat 

až přílišná vlezlost trenéra za účelem zisku. Pro nás by to byl pouze zbytečný výdaj, 

a tak můžeme finanční prostředky věnovat na jiné aktivity či věci. 

20.  Pokud by bylo něco, co by ovlivnilo výběr vašeho centra, či byste chtěli nebo 

změnili něco na svém fitness centru, co by to bylo? 

 

 

0% 8% 
8% 

0 0 

84% 

Využíváte služeb fitness trenéra? 

Ano, pravidelně

Ano, občas

Pouze na začátku jsem
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Obsažené odpovědi: 

 Příjemnější obsluha 

 Větší skřínky v šatnách 

 Více laviček 

 Více stojanů s osami 

 Lepší vybavení 

 Čistota 

 Komunita, přeplněnost 

 Levnější vstupné. 

Ve většině odpovědí zazněla změna obsluhy, příjemnější obsluha. Toto je jeden 

z hlavních problémů v každém fitness centru, a proto zde navrhneme úpravu.  

Dále to pak bylo rozšíření prostor, čistota, vybavenost a levnější permanentní 

vstupné. 

Shrnutí dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření nám vypnuli informace, na které se musíme zaměřit při 

výběru vhodné marketingové strategie a vhodné volbě komunikačního plánu. 

Pokud bychom šli postupně dle odpovědí na otázky, budeme sestavovat strategii 

jak pro muže tak ženy mladší věkové skupiny. Mladí lidé využívají ty nejmodernější 

technologie a aplikace, tudíž reklama pomocí nejpoužívanějších sociálních sítí pro nás 

bude nezbytná. 

Fakt, že se jedná o mladé lidi, nám ukazují i odpovědi sociálního statutu Student 

a Student a pracující, tady bude potřeba držet nízkou cenovou hladinu k zamezení 

odchodu ke konkurenci a udržení právě kroku s ní. 

Pomocí dotazníku jsme zjistili i výši volných finančních prostředků, jež jsou 

schopni lidé měsíčně k dispozici mít. 

Většina dotazovaných bydlí v samotném městě Brně, a tak budeme otevírací 

dobu a veškeré propagační aktivity přizpůsobovat právě těmto jedincům. 
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Většina respondentů do nějakého fitness centra již chodí a další velká skupina již 

v minulosti chodila. Tady můžeme vidět, že stále je zde místo pro přilákání nových 

zákazníků. Fakt, že vhodná marketingová strategie a dobrý komunikační mix má smysl, 

je i ten že dotazovaní ve většině případů navštěvují fitness centrum více jak 3krát týdně. 

Zde je dobré nabídnout cenová zvýhodnění či reklamní předměty za loajálnost klientů. 

Polovina dotazovaných nerada mění své zvyky a mění fitness centrum, které již 

navštěvuje, zde bude potřeba nabídnutí z naší strany něčeho, co bude jedinečné oproti 

konkurenci. 

Díky dotazníkovému šetření jsme zjistili, na jaké části a oblasti se musíme 

v našem centru zaměřit, aby vzrostla jeho návštěvnost, a jaké jsou faktory 

při rozhodování o výběru fitness centra. Byly stanoveny cenové hranice, otevírací doba, 

požadavky na vzhled a personál a suplementy, které by fitness centrum mělo nabízet. 

Posledním zjištěním bylo místo, kde se respondenti dozvídají o aktuálních 

novinkách a kde informace samotné vyhledávají. Tato skutečnost nám dává největší 

podklad pro stanovení komunikační strategie a výběru vhodného informačního kanálu. 

2.4 SWOT analýza 

Jak už bylo v teoretické části analýza slabých a silných stránek a příležitostí 

a hrozeb. Pro detailnější popsání situace našeho podniku v každé ze čtyř částí, jsem 

si nejdříve vytvořila tabulku pro přehlednější zobrazení každého oddílu. 

Tabulka 18: SWOT analýza fitness centra (vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Poloha v centru města Vizuální stránka centra 

Dlouhodobý provoz Vybavenost centra 

Relativně stálá klientela Častá změna personálu  

Přiměřeně nízké ceny Nepříjemná obsluha centra 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Krach konkurenta a získání jeho zákazníků Fáze kalendářního roku 

Vývoj nových posilovacích přístrojů a 

potravinových suplementů 

Ekonomická krize 

Změna preferencí zákazníků 

Zvýšení poptávky zákazníků po službách fitness 

center 

Vstup nového konkurenta v blízkém 

okolí 
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Silné stránky 

Silnou stránkou u našeho fitness centra je poloha v centru města Brna. Díky jeho 

poloze jsou schopni pracující, jež jdou zrovna z práce domů, zavítat do našeho podniku 

a to i díky jeho otevírací době během všedních dnů, která je od 7 hodin až do 22 hodin. 

Tím pádem jsme si schopni zajistit klienty, jejichž pracovní doba je stanovena na 

směnný provoz a mohou tedy fitness centrum navštívit buď v brzkých ranních hodinách 

či naopak v pozdních večerních. 

Další silnou stránkou je pak dlouhodobý provoz fitness centra. Fitness centrum 

na svém místě působí již více jak deset let a tudíž je dlouhodobě známé. Jeho 

dlouhodobý provoz mluví i o konkurenceschopnosti tohoto centra a schopnosti udržení 

se na trhu. Díky jeho dlouhodobému fungování mezi veřejností stále a dlouhodobě 

koluje i pověst a recenze na centrum. To má za následek i stálou klientelu a stálý přísun 

peněz, tj. stály zisk, který ovšem pokulhává s určitými částmi kalendářního roku. 

Poslední silnou stránkou jsou relativně nízké ceny oproti konkurenci, i když tyto 

ceny jsou brány na úkor slabých stránek podniku, které si rozebereme za chvíli. 

V cenové nabídce centra můžeme vidět i zvýhodnění v podobě časových, vstupových 

či studentských permanentek. Úprava vstupného bude řešena ale až v samotné návrhové 

části jakožto pokrytí nákladů spojené s úpravou vizuální stránky centra. 

Slabé stránky 

Do slabých stránek patří vizuální stránka podniku. Neboť podnik funguje 

na svém místě již deset let a neproběhly zde žádné větší stavební úpravy, bude potřeba 

tyto úpravy provést, pokud chceme konkurovat moderním fitness centrům 

s nejnovějšími vybaveními. Budova, ve které se nachází centrum, je jedna ze starších 

zástaveb města Brna a opravy této budovy bohužel neproběhly a ani v nejbližší době 

neproběhnou. Proto je potřeba alespoň uvnitř podniku udržet moderní vzhled. 

S přestavbou tedy budeme počítat hlavně, co se týče šaten a sprch, neboť ty jsou pro 

vytvoření pocitu čistoty fitness centra nejdůležitější, dále přestavba vstupní haly 

a recepce a jejího zázemí a výmalba prostor. 
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Další slabou stránkou, avšak ne tak velkou jako první bod, je jeho vybavenost. 

Pořízení nových posilovacích strojů, které jako ve všech odvětvích se neustále vyvíjí, 

je nedílnou součástí udržení si kroku s konkurencí a požadavků zákazníků na vývoj. 

Poslední slabou stránkou centra je stále se měnící personál za recepcí. 

V dopoledních hodinách je recepce fitness centra obsluhována studentkami středních 

a vysokých škol, které po nějaké době hledají zaměstnaní na hlavní pracovní poměr 

a tudíž dochází k neustálé obměně personálu. Změna však není jen způsobena tímto 

faktem, nýbrž i chováním zaměstnanců, jejich chování ke klientům a další. Většina 

studentek je totiž až nepříjemná klientům. Tento fakt je způsobem i tím, že nemají 

nutnou potřebu vydělání peněz, které jsou potřebné k životu, a tudíž nejsou na výdělku 

závislé. Nápravou této části se ale budeme zabývat až v samotném návrhu řešení. 

Příležitosti  

Mezi příležitosti, které není schopen náš podnik ovlivnit je například krach 

konkurenta nebo zavření jedné z jeho poboček vlastní-li jich více. Tímto můžeme získat 

zákazníky, kteří najednou nemají své stále fitness centrum a hledají tím pádem nové. 

Tato příležitost sebou nese i spojitost k uvolnění místa na trhu a tím pádem snížení 

konkurenčního tlaku, zvýšení konkurenceschopnosti a získání si většího podílu na trhu 

s nabídkou těchto služeb.  

Druhou příležitosti je vývoj nových posilovacích strojů a doplňkových 

suplementů ze strany dodavatelů, které uspokojí požadavky zákazníků a které osloví 

nové zákazníky svoji modernizací. Tuto příležitost není fitness centrum schopno samo 

ovlivnit a tudíž je závislé na rozvoji dodavatelů. 

Poslední příležitostí je změna preferencí obyvatel města Brna, tj. zvýšení 

poptávky po nabídce služeb fitness center. Tento fakt záleží jak na věkovém složení 

obyvatel, neboť mladí lidé preferují právě služby fitness center, tak také na genderovém 

složení, či zlepšení finanční situace a jiných ekonomických a sociálních faktorech, které 

nejsme schopni ovlivnit. 
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Hrozby 

Ekonomická krize je jedním z neovlivnitelných událostí a může mít za následek 

pokles návštěvnosti a zisku podniku. Změna ve výši mezd bude mít dopad 

na preferencích zákazníků a tudíž i na poklesu návštěvnosti fitness centra.  

Preference zákazníků se nemusí nutně ale měnit ve spojitosti s výší mzdy, 

mohou se měnit i s cenovou nabídkou našeho centra či jejich konkurentů. Změna může 

být však spojena i se změnou v osobním životě či zdravotním stavem klientů a jiných 

důvodů. 

Další hrozbou je vstup nových konkurentů v blízkém okolí, tj. v samotném 

centru města Brna na trh. Neexistují žádné velké omezení, které by bránili novým 

podnikatelům v tomto odvětví podnikat, a proto jedinou možnou obranou je v tomto 

případě udržení si kroku s konkurenty a s vývojem v oblasti fitness samotným. 

Poslední hrozba, která je však téměř neovlivnitelná, je změna ve výši 

návštěvnosti z hlediska fáze roku. Během zimních měsíců jsou fitness centra značně 

více vyhledávány, než je tomu v letních měsících. Tato změna je způsobena ať již 

novoročními předsevzetí, nemožnosti různých sportovních aktivit, které jsou 

realizovatelné pouze venku, tak i výší teploty. 

2.4.1 Shrnutí SWOT analýzy 

V tabulce níže můžeme vidět důležitost a hodnocení každého bodu v dané části 

interního i externího prostředí. Násobek důležitosti s hodnocením nám dává hodnotu, 

které daný bod dosahuje. Součtem všem čtyř částí jé poté stav v jakém se náš podnik 

nachází.  
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Tabulka 19: Hodnocení SWOT analýzy pomocí vah (vlastní zpracování) 

 
KLADNÉ ZÁPORNÉ 

IN
TE

R
N

Í 
Silné stránky Slabé stránky 

STRENGTHS WEAKNESSES 
  

 
důležitost hodnocení       důležitost hodnocení 

1 

Poloha v 

centru města 

Brna 

0,2 3 

1 

Vizuální 

stránka 

centra 

0,2 4 

2 
Dlouhodobý 

provoz 
0,3 3 

2 

Častá změna 

personálu 
0,1 2 

3 
Relativně stálá 

klientela 
0,1 2 

3 

Vybavenost 

centra 
0,4 3 

4 
Přiměřeně 

nízké ceny 
0,4 4 

4 

Nepříjemná 

obsluha 
0,3 5 

          
 

    

Součet 3,3       -3,7 

EX
TE

R
N

Í 

Příležitosti Hrozby 

OPPORTUNITIES THREATS 
    důležitost hodnocení       důležitost hodnocení 

1 

Krach 

konkurenta a 

získání 

zákazníků 

0,4 5 1 

Fáze 

kalendářníh

o roku 

0,1 2 

2 

Nové posilovací 

stroje a 

suplementy 

0,3 4 2 
Ekonomická 

krize 
0,2 3 

3 

Změna 

preferencí 

zákazníků 

0,3 4 3 

Změna 

preferencí 

zákazníků 

0,4 3 

  

    

4 

Vstup 

nového 

konkurenta 

na trh 

0,3 4 

                

Součet 4,4       -3,2 

 

Součet částí v interním prostředí fitness centra, tj. součet silných a slabých 

stránek podniku, je dán hodnotou -0,4. Tady vidíme, že bude potřeba zapracovat 

na svých slabých stránkách anebo zefektivnit a ještě lépe využít svých silných stránek, 

aby se dosáhlo kladných hodnot. Může to být například lepší vybavenost centra, která 

poté bude mít lepší hodnocení či její vizuální stránka. Změna obsluhy centra 

a příjemnější obsluha také povede ke kladným hodnotám v tomto zhodnocení. 
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Oproti tomu externí prostředí dosahuje kladných hodnot. Na trhu jsou velké 

příležitosti, kterých může podnik využít ke svému rozvoji ať již finančnímu 

či nefinančnímu. Oproti tomu hrozby na trhu s nabídkou fitness služeb nejsou tak 

veliké, přičemž největší hrozbou je pro nás vstup nového konkurenta na trh či změna 

preferencí, které jsou neovlivnitelné z hlediska vedení podniku. 

Výsledná hodnota je však kladná a to na úrovní 1,2 což nám potvrzuje naši 

myšlenku toho, že v podniku je velký potenciál, avšak je potřeba ji za pomoci vhodného 

komunikačního mixu patřičně využít. 

2.5  SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI 

Fitness centrum na trhu s nabídkou jeho služeb působí již dlouhou dobu. Svoji 

polohou je konkurenčně schopné, avšak v oblasti komunikačního mixu neprůbojné. 

Komunikační mix centra zahrnuje pouze internetové stránky a FB stránky, které 

nejsou tak často aktualizované a nevyvíjí dostatečný tlak na svoji propagaci.  

Silnou stránkou centra je tedy jeho poloha a dlouhodobá existence.  

Pomocí dotazníkového šetření byly stanoveny požadavky a informační toky, 

které jsou v dnešní době nezbytné k udržení si zájmu návštěvníků do budoucích let 

a zajištění si tak návštěvnosti. 

Byly stanoveny hrozby a příležitosti, které může fitness v budoucnu očekávat 

a pomocí analýzy makroprostředí v kombinaci s dotazníkovým šetřením se nám 

otevřely informace ohledně disponibilních finančních částek obyvatel města a jejich 

složení z hlediska pohlaví a věkového složení. 
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3 NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

V návrhové části se budeme zabývat samotným návrhem komunikačního mixu, 

jeho změny a úprav. 

Nejprve si navrhneme nové logo, které bude sloužit jako východisko pro další 

realizaci propagace. Dále si stanovíme reklamní předměty, které budou určené k další 

propagaci, podobu reklamního spotu v rádiích, polepy výloh a auta majitele, propagaci 

na sociálních sítích a v městské hromadné dopravě a v neposlední řadě i menší změny 

ve vizuální podobě centra se všemi kalkulacemi. 

Posledními částmi bude stanovení celkových nákladů spojených s realizací, 

časový harmonogram spojený s každým úkonem a stanovení rizik a kontroly projektu. 

3.1 Návrh loga centra 

V prvním případě je ale potřeba zaměřit se na samotné logo centra. V tomto 

případě centrum žádné logo nemá, a proto jsem se tedy rozhodla pro návrh loga, které 

bude poté použitelné na reklamní předměty společnosti, bude použito na potiscích výloh 

a auta a tím pádem lépe zapadne do povědomí zákazníků. 

 

 

Obrázek 8: Nové logo fitness (30) 
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Stejně tak jako konkurence i naše fitness centrum musí mít jasně stanovené logo. 

Pro realizaci jsem zvolila jednoduché výstižné logo, jež i svými doplňky poukazuje 

na to, jaká služba se v tomto podniku nabízí. Výrazná žlutá barva má psychologický 

podtext upoutání pozornosti v jednotném černobílém obrázku, neboť to je pro zákazníka 

to stěžejní. Nápis fitness je všem známý, skoro každé fitness centrum má v názvu právě 

slovo fitness. Proto 3000 je specifický název našeho centra a to by mělo být tedy 

středem zájmu pozornosti zákazníků. 

 

3.2 Reklamní předměty s logem centra 

Dalším návrhem je pak propagace pomocí reklamních produktů. Tyto produkty 

s potiskem je pro nás schopna připravit společnost REDA, která se výrobou a právě 

i potiskem předmětu zabývá.  

Tyto předměty ve fitness centru mají zvýšit prodej a to hned ve dvou způsobech. 

Zákazníci si mohou zakoupit samotné předměty bez návaznosti vstupného. Druhý návrh 

spočívá v dárku jednoho z předmětu konkrétně kšiltovky a vaku na záda 

k permanentním vstupům, tj. ke čtvrtletnímu předplatnému dostanou zákazníci vak 

s logem centra zdarma a k půlročnímu předplatnému poté kšiltovku zdarma. 

Tento návrh bude mít dva dopady a tj, první zvýší se prodej permanentního 

vstupného, tudíž dojde k rychlejšímu obratu a možnosti investice peněz. Druhým budou 

dobré recenze od zákazníků, předání kladných zkušeností a informací o dárcích zdarma, 

ale hlavně k jednoduché chodící živé reklamě. 

Zákazníci, kteří budou na zádech nosit naše vaky anebo kšiltovky v letních 

měsících, budou kdekoliv na ulici ukazovat naše logo a tím naše fitness centrum 

i propagovat. 

Návrhy reklamních předmětů, přičemž v nabídce bude i k samotnému prodeji 

triko s potiskem našeho fitness centra nebo sportovní taška do fitness vypadají 

následovně.  
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Obrázek 9: Vak s logem (vlastní zpracování) 

 

Obrázek 10: Kšiltovka s logem (vlastní zpracování) 
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Obrázek 11: Sportovní taška s logem fitness (vlastní zpracování) 

 

Obrázek 12: Tričko s logem fitness (vlastní zpracování) 
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Kalkulace spojená s výrobou a potiskem těchto reklamních předmětů 

od společnosti REDA je pak zobrazena v následující tabulce (33). 

Tabulka 20: Ceník reklamních produktů (vlastní zpracování) 

Produkt 
Počet 
kusů 

Cena za 
kus Celkem 

Kšiltovka Trucker 12 130 1560 
Unisex tričko s krátkým rukávem, 100% bavlna, 185 g/m . 

2 20 73 1460 
• Potisk: 100x100 mm, A2-Sítotisk 

Unisex tričko s krátkým rukávem, 100% bavlna, 150 g/m . 
2 20 69 1380 

• Potisk: 100x100 mm, A2-Sítotisk 

Polyesterová sportovní taška s popruhem GATLIN 
přes rameno, 27,5x55x27,5 cm • Potisk: 140x110 mm, 
C2-Transfer 45x28x27 cm • Potisk: 140x110 mm, C2-

Transfer 

3 688 2064 

Sportovní vak s popruhy na záda 10 59 590 

         
Celkem 7054 

 

V počátcích jsme zvolili menší množství výrobků, není však žádný problém tyto 

výrobky dále dodat. U produktů triček a sportovní tašky je pak potřeba si stanovit cenu, 

za kterou budete tyto produkty prodávat. U triček je cena stanovena na 99,- za kus 

a u sportovní tašky se poté cena pohybuje na úrovní 729,-. Částky nesmějí být nijak 

veliké, aby došlo k odbytu zásob.  

Samozřejmě se zde nabízí i prodej samotných sportovních vaků a kšiltovek bez 

spojitosti s koupí permanentního vstupného. Zde pak jsou ceny 80,- za vak a 150,- 

za kšiltovku.  

Ano ceny nejsou nijak veliké, aby nám přinášely velký zisk, ale primární funkcí 

těchto reklamních předmětů je pro nás jednoduchá a téměř bezplatná propagace díky 

stalým či nynějším zákazníkům. 
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3.3 Potisk výlohy a auta majitele 

Propagace pomocí velkého nápisu vy výloze centra je nezbytná. Fitness centrum 

již polepy výlohy udělané má, avšak díky návrhu nového loga je změna nezbytná.  

Podoba polepu z jedné strany centra, která je viditelná z tramvajové zastávky 

i nadále zůstane, pouze bude vizuální vzhled obměněn. Přidáme i však polep druhé 

strany, takže kalkulace bude poté dvojnásobná. Tuto službu nám bude zajišťovat firma 

CopyCentrum.cz. 

Dále bude realizován polep auta majitele jako jezdící reklamy na čtyřech kolech.  

Cenová kalkulace je poté stanovena následovně. 

Tabulka 21: Ceník potisku výlohy (vlastní zpracování) 

Specifikace Cena 

1barva/m² 9 000 Kč 

2barva/m² 1 600 Kč 

3barva/m² 2 100 Kč 

4barva/m² 2 400 Kč 

Montáž/min. 5,5 Kč 
 

V případě našeho loga se jedná o kombinaci 4 barev s velikosti 3x4m bude tedy 

cena polepů výloh stanovena celkovou částkou 57.600,- (34). 

Aplikace polepů je dohadována na 4hodiny, tj. cena instalace polepů bude 

ve výši 2.310,-. Celková částka polepů výlohy je tedy 59.910,- (34). 

Co se týče polepů auta je cenová nabídka včetně aplikace stanovena na 6.800,- 

u společnosti USPrint (35). 

Celkové náklady spojené se všemi polepy činí tedy 66.710,- 

3.4 Reklamní spot v radiích a reklama v MHD 

Dalším návrhem u našeho fitness centra bude vysílání reklamního spotu 

v regionálních rádiích. Tímto se zabývá například společnost RadioHouse na našem 

území.  
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Tuto volbu propagace jsem si zvolila z toho důvodu, že spousta obyvatel 

poslouchá rádio, ať už při jízdě do práce či školy, tak i přímo v ní. Rádio jsou 

k poslechu i v jiných místech s nabídkou služeb, a tudíž se mohou zákazníci dozvědět 

o našem centru i touto cestou. V samotném centru pak je k poslechu právě Rádio 

Krokodýl, které bude jedním z vysílajících stanic. 

Předpokládaná cenová kalkulace, pokud bychom nechali vysílat 88 reklamních 

spotů během prvních dvou měsíců realizace, vychází při délce reklamního spotu 15 

sekund na 135.000,-. Reklamní spot bude vysílán na stanicích Evropa 2, Free Rádio 

a Rádio Krokodýl jakožto nejposlouchanější stanice v Jihomoravském kraji a samotném 

Brně. Volba dvou posledních zmiňovaných radií byla i taková, že jejich sídla jsou právě 

v městě Brně (36). 

Návrhový spot by vypadal poté následovně: 

„ Fifty seconds on, ten seconds rest. No Excuses. Get fit with us. Navštivte nás, adresa 

Divadelní 3. FITNESS 3000“ 

Zvolili jsme kombinaci s angličtinou na základě výsledku dotazníkového šetření. 

Hodně respondentů bylo ve věku 16 -30let, což je mladá generace, která angličtinu 

používá na denní bázi. Účelem je také oslovení cizinců, kteří do města Brna přicházejí 

za studii, neboť město Brno je jedno ze známých studentských měst.  
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Obrázek 13: MHD reklama (vlastní zpracování) 

Dle ceníku uvedeného na stránkách MHD (viz níže) nás pronájem plochy pro 

leták v MHD na jeden měsíc vyjde na 17.512,-,  přičemž tisk samotného letáku půjde 

na vlastní náklady společnosti majitele fitness centra. 
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Obrázek 14: Ceník letáku v MHD (31) 

3.5 Letáčky a vizitky 

Dalším tahem k propagaci pak bude samotného rozdávání již výše zveřejněných 

letáčku v samotném centru města Brna.  

Na rozdávání se budou podílet dvě z odpoledních brigádnic, přičemž doba 

rozdávání bude činit 2hod/denně vždy ve všední dny po dobu jednoho měsíce.  

Fitness centrum také počítá s výrobou vlastních vizitek, které budou k dispozici 

pro každého návštěvníka fitness centra právě na jeho recepci. 
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Obrázek 15: Vizitka centra (vlastní zpracování) 

Cenová nabídky společnosti Repropress je pak následující: 

 

Obrázek 16: Ceník letáků (32) 

 

Obrázek 17: Ceník vizitek (32) 
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Při objednání 1000kusů letáčků a 200kůsu vizitek budou celkové náklady v této 

části i s úhradou mzdy brigádnicím za roznos letáčku po dobu jednoho týdne vyčísleny 

částkou 9.720,-, přičemž hodinová mzda každé z brigádnic činí 90,-/hod. 

3.6 Sociální sítě – Facebook a Instagram 

Facebookový profil našeho fitness centra již v provozu je, avšak jeho aktualizace 

je málo častá. Není zapotřebí placené reklamy, kdy by nám profil spravovala externí 

firma a starala se o jeho aktualizaci. Spousta fitness center si spravuje své účty sama, 

a proto je potřeba zvolit zodpovědnou osobu, která se o aktualizaci profilu postará. 

Může to být například jediný zaměstnanec na HPP, který bude pravidelně brát 

například 30,-/den více za správu tohoto profilu. Jedná se převážné o postování fotek 

živě z centra či informování novinek nebo o změně otevírací doby během státních 

svátku, na které mnozí z nás zapomínáme.  

Celkové náklady tedy z aktualizací profilu by činily 900,-/ měsíc. 

Dále se jedná o založení Instragramového profilu na postování fotek, který zatím 

fitness centrum nevyužívá. Jak už bylo na základě dotazníkového šetření zjištěno, jedná 

se zejména o mladou generaci, která fitness centra navštěvuje, a proto je tato sociální síť 

nezbytná k propagaci centra. Za použití správných hastagu pak dojde k velkému nárůstu 

sledovanosti. O tento účet by se naopak mohly starat brigádnice v odpoledních 

hodinách, u kterých by se hodinová sazba zvýšila o 15,-/ den, tj. náklady na měsíc 

by narostly o 450,-. 

Celkové náklady by měsíčně vzrostly tedy o 1.350,- a v oblasti sociálních síti 

by pak byla propagace centra pravidelně zajištěna. 

3.7 Pravidelné přednášky 

Dalším návrhem je potom každotýdenní přednáška s profesionálním trenérem 

o správnosti a efektivnosti cvičení a vhodné stravě k lepšímu efektu cvičení. 

Přednášky by probíhaly každé čtvrteční dopoledne, aby se zajistila i návštěvnost 

v tuto denní dobu. Jak už bylo dotazníkem zjištěno, právě v polední době navštěvuje 

fitness centra nejméně lidí, a proto je potřeba návštěvnost i v tuto dobu posílit. 
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Přednášky by probíhaly v prostorách u recepce a každá by trvala cca 1,5hod. 

Vedl by je zkušený trenér z oboru a vždy by se zaměřil na určitou svalovou partii, 

poukázal, jaké cviky jsou vhodné ke cvičení a které naopak ne, ukázal nejčastější chyby 

začátečníků, ale také již pravidelně cvičících a doporučil vhodnou stravu. 

Tento návrh by zároveň proškolil také personál za barem, který by byl schopen 

lépe poradit i zákazníkům, kteří se nemohou těchto přednášek zúčastnit. 

Cenové náklady na trenéra by činily s předpokládanou dobou přednášek 

6hod./měsíc 2.800,-. 

O pravidelných přednáškách by samozřejmě klienti byli informování pomocí 

faceboových stránek či Instragramu, kde by vždy byl uveden čas přednášky a její náplň, 

aby se klienti sami rozhodli, která část je více zajímá, a mají chuť si ji tedy prostudovat. 

3.8 Přestavba šaten a recepce, změna obsluhy 

V této části bychom chtěli navrhnout změny, které nepřímo souvisí 

s komunikačním mixem. 

Příjemná a proškolená obsluha recepce zanechá kladné dojmy na zákaznících 

centra a vede poté k dobrým recenzím a doporučením ze strany zákazníků. 

První změnou tedy bude pečlivý výběr obsluhy baru a pravidelná kontrola jejich 

chování ze strany zákazníků. K této kontrole jsme se proto rozhodli navrhnout krátký 

dotazník, který zákazník pravidelně vyplní při koupi permanentního vstupného. Tímto 

se nám dostane zpětné vazby názoru ze strany zákazníka jak na obsluhu, tak také 

na vizuální stránku fitness centra a jeho vybavení. 

Dotazník je přílohou této diplomové práce. 

Aby profesionalita fitness centra byla známa na první pohled, budou se obsluha 

recepce pravidelně účastnit každotýdenních přednášek s fitness trenérem. Tímto dojde 

k dobré informovanosti obsluhy ohledně kvalitního cvičení a bude tedy obsluha 

promptně reagovat na dotazy zákazníků.  

Dále dojde ke sjednocení oblečení ze strany zaměstnanců, tj. zaměstnanci budou 

nosit trika s logem fitness centra. Tento tah bude mít i spojitost nejen s lepším 
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vizuálním dojmem pro zákazníka, ale také s podporou prodeje našich reklamních 

předmětů. 

K uspokojení vizuální stránky jsme se rozhodli pro přestavbu šaten, které jsou 

poměrně malé a nemodernizované. Dále je nutná i přestavba recepce a prostory kolem 

ní, aby zde mohly probíhat již výše zmíněné přednášky. 

Cenové kalkulace na přestavbu jsou pak vyčísleny v následujících tabulkách. 

Tabulka 22: Kalkulace na přestavbu šaten (vlastní zpracování) 

PRODUKT CENA vč. DPH MNOŽSTVÍ 

Sanitární keramika 16 000 Kč 2x umyvadlo, 2x WC 

Sprchové hlavice 20 000 Kč 4ks 

Skříňky - dvoudveřové 71 250 Kč 25ks 

Lavice 6 200 Kč 4ks 

Zasťinovací stěna u sprch 24 000 Kč 2ks 

Dlažba 22 000 Kč 60m² 

Světla 3 000 Kč 4ks 

Dveře 3 000 Kč 4ks 

Celkem 165 450 Kč   
 

Tabulka 23: Kalkulace na přestavbu recepce (vlastní zpracování) 

PRODUKT CENA vč. DPH MNOŽSTVÍ 

Sanitární keramika 2 000 Kč 1x umyvadlo 

Stůl + 2 židle 20 000 Kč 4ks 

Pult 25 000 Kč - 

Kuchyňský kout 8 000 Kč 1ks 

Židle 2 500 Kč 1KS 

Dlažba 22 000 Kč 60m² 

Světla 1 500 Kč 2ks 

Skříně 3 000 Kč 3ks 

Celkem 84 000 Kč   
 

Veškeré stavební úpravy si majitel bude provádět sám a tudíž ani v jedné 

z kalkulací nejsou zahrnuty náklady spojené s pracemi. 
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3.9 Ceník a otevírací doba 

Dle dotazníkového šetření jsme zjistili požadavky zákazníků na otevírací dobu 

a cenovou hranici, kterou jsou schopni za služby fitness centra utratit.  

V porovnání s konkurenty naše fitness centrum skončilo na druhém místě 

za prvním Velkým Průvanem.  

S otevírací dobou tedy nebudeme prozatím dělat žádné změny a to i co se týče 

výše vstupného. Cenová hladina uspokojuje požadavky respondentů z dotazníkového 

šetření. 

Rozšíření prostor prozatím také nebude v našem plánu, avšak necháme 

si ho v budoucích návrzích za účelem ještě dalšího rozšíření.  

Primárním bodem pro nás je nejdříve přilákat více budoucích zákazníků 

a uspokojit jejich významnější požadavky jako jsou právě cena, otevírací doba, 

příjemná obsluha, vzhled fitness centra a jeho čistota. 

3.10 Celková kalkulace a harmonogram realizací 

V každém návrhu jsme si stanovili částky, které jsou spjaté z jeho realizací. 

Celkovou částku, kterou bude muset tedy fitness centrum zaplatit pro každý měsíc, 

můžeme vidět v tabulce níže. 

Částky jsou stanoveny pro období budoucích šesti měsíců, přičemž v počátcích 

budou návrhy realizovány zároveň. 

Propagace pomocí rádiové reklamy bude z důvodu velké finanční zátěže 

realizována pouze první měsíc. Počáteční náklady na výrobu letáčku a vizitek budou 

taktéž pouze v prvním měsíci, kdy bude uskutečněn i roznos těchto letáčků. 

Dále náklady, které fitness centrum uskuteční v prvním měsíci, budou náklady 

spojené s polepy výloh a auta.  

Naopak opakovanými náklady budou výroba reklamních předmětů, přičemž 

se s těmito náklady počítá pouze po dobu 4 měsíců. Je tomu, že reálně se celý objem 

vyrobených předmětů neprodá, a tak předpokládáme s držením zásob i pro další dva 

měsíce. 
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Opakovanými náklady budou také náklady spojené s aktualizací profilů 

na sociálních sítích a odbornými přednáškami ze strany fitness trenéra. 

Reklamou, která bude realizovaná vždy každý druhý měsíc, bude reklama 

v MHD. Je tomu tak, aby měli šanci se o fitness centru dozvědět i zákazníci, kteří 

se nedoslechli o naší existenci díky masové reklamě v prvním měsíci. Opakovaná 

reklama v MHD má také oživovací funkci, tj. připomenutí si povědomí o fitness centru. 

Tabulka 24: Celkové náklady spojené s propagací (vlastní zpracování) 

NÁVRH 1. MĚSÍC 2. MĚSÍC 3. MĚSÍC 4. MĚSÍC 5. MĚSÍC 6. MĚSÍC 

Reklamní předměty 7 054 Kč 7 054 Kč 7 054 Kč 7 054 Kč - - 

Polepy výloh a auta 66 710 Kč - - - - - 

Reklama v rádiu 135 000 Kč - - - - - 

MHD reklama 17 512 Kč - 17 512 Kč - 17 512 Kč   

FB + Instagram 1 350 Kč 1 350 Kč 1 350 Kč 1 350 Kč 1 350 Kč 1 350 Kč 

Letáčky + vizitky 9 720 Kč - - - - - 

Přednášky 2 800 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč 

 
CELKEM 240 146 Kč 11 204 Kč 28 716 Kč 11 204 Kč 21 662 Kč 4 150 Kč 

Harmonogram činností včetně délky působnosti každého návrhu je znázorněn 

níže pomocí Ganntova diagramu. 

 

Graf 16: Ganntův diagram činností (vlastní zpracování) 

Nevylučuji samozřejmě možnost dalších opakovaných nákupu reklamních 

předmětů ani nákladů pro další období spojených s aktualizací profilů na sociálních 

sítích, či nákladů spojených s odbornými přednáškami. My jsme si pouze stanovili 
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kalkulaci pro období následujících 6 měsíců, přičemž počátečním měsícem bude měsíc 

říjen, který je stanoven jako první měsíc s nárůstem návštěvnosti. 

V rámci rozebíraného fitness centra se o všechny marketingové aktivity podniku 

stará pan majitel. V minulosti uskutečnil reklamu centra pomocí reklamního poutače 

v místech zastávky hlavního nádraží a propagace pomocí letáku A4 taktéž ve vozidlech 

MHD v Brně. Propagaci uskutečnil pouze po dobu jednoho kalendářního měsíce, tudíž 

celkové náklady činily 2.880,- dle ceníku DPMB (31). 

Jinou částku po dobu svého otevření majitel do propagace neuskutečnil, 

nebereme-li v úvahu počáteční polepy v rámci zřizovacích nákladu. Celková pravidelná 

částka tedy do propagace centra je na hodnotě 0,-. 

Neboť je tedy majitel skeptický k marketingu a propagaci samotné nikdy 

nevěnoval dostatečnou pozornost, uskutečnění všech návrhů nepřipadá u něj v úvahu. 

Z finančního hlediska a jeho náročnosti je majitel schopen akceptovat hlavně 

aktualizací profilů na sociálních sítích, dále polepy výloh a auta samotného a velice 

přínosný shledává nápad na propagaci pomocí reklamních předmětů, kde dojde nejen 

k pokrytí nákladů spojených s jejich výrobou, ale taktéž k tvorbě zisku, i když je však 

zanedbatelný. 

3.11 Přínosy, rizika a kontrola plnění 

Výše byly zmíněny návrhy, které povedou k větší propagaci samotného fitness 

centra. Byly stanoveny taktéž náklady, které jsou spjaty s realizací každého návrhu 

a rozvržena časová posloupnost pro nejefektivnější způsob reklamy. 

Přínosy 

Přínosy, které z realizace každého návrhu budou dosažitelné, jsou jak finančního 

tak také nefinančního charakteru.  

Pokud bychom se zaměřili na zvýšení poptávky po fitness centru či získání 

si povědomí u zákazníků, jsou to zejména propagace pomocí reklamy v rádiích, 

v městské hromadné dopravě nebo propagace pomocí sociálních sítí.  
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Finanční i nefinanční charakter pak v sobě nese návrh v podobě propagačních 

předmětů, kde se zákazníci, kteří si produkt zakoupí, stávají chodící reklamou a taktéž 

fitness centrum dosahuje zisku z prodeje těchto předmětů. 

 Letáčky zvýší taktéž informovanost nových či stálých zákazníků o samotném 

fitness centru a díky realizaci vizitek budou mít neustále u sebe informaci o otevírací 

době centra a dalších.  

Díky pravidelným přednáškám dojde k proškolení jak obsluhy centra tak také 

zákazníků, kteří získají pocit komfortu v tomto fitness centru a své důležitosti pro něj 

samotné. 

Díky zvýšení povědomí v myslích zákazníků a zjištění o své důležitosti, dojde 

k nárůstu návštěvnosti, tj. nefinančního přínosu, který sebou povede finanční přínos 

v podobě vyšších zisků. 

Rizika 

Rizik spojených z realizací návrhů je hned několik. V tabulce níže můžeme vidět 

jejich pravděpodobnost a i dopad, který může dané riziko mít. Jejich součinem pak 

dostáváme významnost, tím pádem je potřeba se zaměřit na rizika s největší 

významnosti a stanovit patřičná opatření, aby byla pravděpodobnost rizik snížena. 

Prvním a téměř neovlivnitelným rizikem je vstup nového konkurenta na trh 

s nabídkou těchto služeb. Neexistují žádná omezení., a proto i s tímto rizikem musíme 

počítat. V tomto případě přichází v úvahu silnější reklama a propagace ze strany 

konkurenta a tudíž potlačení naší zvolené propagace. 

Dalším rizikem je výpadek elektřiny ve fitness centru, který bude mít 

za následek odliv návštěvníků. Může také nastat výpadek například na navrhovaných 

rozhlasových sítích a tím pádem nedojde k propagaci v rámci rádia. 

Může také nastat riziko, že reklama nebude mít dostatečný tlak a nezvýší 

se dostatečně návštěvnost, aby byly pokryty náklady spojené s propagací. 

Dále je to riziko nutné opravy prostor, kdy nebudou moci být uskutečněny 

návrhy na propagaci a odliv peněz tedy půjde jiným směrem. 
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Posledními dvěma riziky jsou pak špatné recenze, ať již ze strany zákazníků 

či konkurentů, které nebude ani dobře propracovaná marketingová strategie schopna 

vytísnit z myslí potencionálních klientů anebo nepříjemná obsluha, která nové 

zákazníky svým chováním odradí. 

Tabulka 25: Pravděpodobnost, dopad a významnost rizik (vlastní zpracování) 

OZNAČENÍ 

RIZIKA 
RIZIKO PRAVDĚPODOBNOST DOPAD VÝZNAMNOST 

R1 
Nová 

konkurence 
4 5 20 

R2 
Výpadek 

elektřiny 
1 4 4 

R3 

Nedostatečný 

zisk ke krytí 

nákladu na 

propagaci 

3 9 27 

R4 
Nutná 

oprava 

prostor 

3 4 12 

R5 
Ekonomická 

krize 
1 5 5 

R6 
Špatné 

recenze 
4 6 24 

R7 
Neochotní, 

náladoví 

zaměstnanci 

3 5 15 

 

Všechna zmíněná rizika jsou také zobrazena v následujícím pavučinovém grafu. 

Čím větší plocha obrazce v grafu je, tím větší rizika pro daný podnik jsou.  

Obrazec pro fitness centrum je však přiměřený a tudíž není potřeba zbytečné paniky. 
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Graf 17: Pavučinový graf rizik (vlastní zpracování) 

Kontrola plnění 

Kontrola plnění v rámci spokojenosti zákazníků bude probíhat již výše 

zmiňovaným dotazníkem, který je také součástí příloh této diplomové práce. Na základě 

tohoto dotazníku bude fitness centrum schopno pružně a pravidelně reagovat na nápady 

a připomínky zákazníku, tj. pravidelně na měsíční bázi. 

Co se týče efektů samotné propagace a návrhů této diplomové práce, bude 

sledován odbyt reklamních předmětů a jejich finanční přínos pro fitness centrum 

na základě měsíčních finančních výkazů, které budou podklady pro další realizaci 

tohoto návrhu. 

Pomocí finančních výkazů bude sledován nárůst návštěvnosti, které nabízené 

vstupné jde nejvíce na odbyt a jaký celkový finanční přínos má propagace pomocí 

ostatních návrhů po odečtení nákladů oproti minulým letům.  
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3.12 Shrnutí návrhové části 

V samotném návrhu řešení jsme si nejdříve stanovili logo centra, které 

je nezbytné k jeho propagaci a zapamatování si centra pro zákazníka. Každá z větších 

firem používá své logo k propagaci a každý zákazník poté ví, že když dané logo uvidí 

k jaké firmě či společnosti se logo váže. 

Dále jsme stanovili reklamní spot, který bude vysílán v českých radiích a tento 

spot nám bude sloužit i jako slogan k naší propagaci, ať už na letácích či našich 

internetových stránkách. Navrhli jsme reklamní předměty s potiskem našeho centra, 

které podpoří prodej, a zaměřili se na propagaci pomocí městské hromadné dopravy. 

K získání povědomí o profesionalitě centra jsme zavedli pravidelné přednášky 

s vyškoleným fitness trenérem, který bude každý týden k dispozici návštěvníkům 

centra. Stanovili jsme podmínky a odpovědnosti aktualizace profilů na sociálních sítích, 

které jsou hlavním informačním kanálem především v prostředí mladé věkové generace. 

Posledním taktickým návrhem byla přestavba šaten a recepce, jakožto nezbytný 

požadavek na komfort a čistotu centra, jak bylo zjištěno pomocí dotazníkového šetření. 

V návrhu změny byla obsažena i výměna obsluhy, neboť příjemná a milá obsluha 

je klíčovým bodem k úspěchu. 

Všechny návrhy byly finančně vyčísleny i s jejich postupnou realizací 

a návazností, aby došlo ke splnění stanovených cílů. 
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ZÁVĚR 

Zvolení správné marketingové komunikace je v dnešní době nezbytné pro 

udržení konkurenceschopnosti a přilákání si nových zákazníků. Marketingová 

komunikace nám může zaručit úspěch i budoucí zisk, pokud je dobře zacílená 

a efektivní. 

V diplomové práci jsem se nejdříve zaměřila na stanovení si základních pojmů, 

které byly během dalších částí práce využity. 

V analytické části byly rozebrány analýzy makroprostředí a mikroprostředí, 

přičemž bylo využito nejznámějších analýz, tj. SLEPT analýzy pro makroprostředí 

a SWOT analýzy a Porterova modelu pro analýzu mikroprostředí. V této části jsme 

si taktéž uvedli základní informace o podniku a stanovili dosavadní marketingový 

a komunikační mix společnosti. 

V samotném návrhu řešení byly obsaženy změny, které povedou k efektivnější 

propagaci centra a získání si povědomí v myslích zákazníků. Stanovili jsme si i celkové 

částky, které jsou úzce spjaty s realizací každé změny a časový harmonogram těchto 

činností. 

Pro toto konkrétní fitness centrum jsem se rozhodla z důvodu toho, že jsem zde 

v minulosti byla jednou z výše zmiňovaných brigádnic. Na základě poznatků a působení 

tady, jsem měla možnost získat informace přímo od klientů, jaké požadavky mají 

a co by navrhli za změny.  

Fitness centrum stále navštěvuji, a proto jsem se také rozhodla pomoci jím díky 

vysokoškolskému studiu navrhnout řešení a stanovit částky, aby mohlo toto centrum 

využít svého velkého potencionálu. 
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