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Abstrakt 

Hlavním cílem této diplomové práce je navržení vhodné marketingové strategie pro 

Tenisovou halu ROCI. Teoretická část se zaměřuje na problematiku týkající se 

marketingu, marketingové strategie a marketingového mixu. Obsažena je také oblast 

vytváření analýz hodnotících vnější a vnitřní prostředí podniku. Analytická část popisuje 

stávající situaci. Na základě provedeného marketingového výzkumu formou dotazníků 

jsou následně formulována taková doporučení, která slouží pro sestavení vhodné 

marketingové strategie. 

 

Abstract 

The main goal of this thesis is to design marketing strategy for a Tennis hall ROCI. 

Theoretical part focuses on the issues of marketing, marketing strategy and marketing 

mix. There is also included a creation of the analysis evaluating external and internal 

company environment. The current situation is described in the analytical part. The 

appropriate recommendations, and suitable marketing strategies, are defined and based 

on a marketing research done trough questionnaires. 

 

Klíčová slova 

Marketing, Marketingová strategie, Marketingový mix, Marketingový výzkum, Analýza 

prostředí, SWOT analýza 
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Marketing, Marketing strategy, Marketing mix, Marketing research, Environment 

analysis. SWOT analysis 
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Úvod 

V dnešní době se velmi často setkáváme s pojmem marketing. Ačkoliv si to mnohdy 

neuvědomujeme, vyskytuje se všude kolem nás. Můžeme se s ním setkat téměř denně, 

například na internetových stránkách, v novinách, televizích nebo obchodech. Dobrý 

marketing je pro podniky mnohdy rozhodujícím ukazatelem úspěšnosti. 

Většina lidí si pod pojmem marketing představuje nejrůznější formy propagace a 

způsoby prodeje, avšak jedná se o daleko komplexnější pojem. Koncept marketingu 

zahrnuje rozsáhlé množství aktivit uskutečněných mnohem dříve, než zmiňovaná 

propagace. Mezi tyto aktivity se řadí například marketingový výzkum, jehož úkolem je 

zjistit konkrétní potřeby zákazníků. Součástí je také řízení marketingové strategie, 

přizpůsobování marketingového mixu na míru konkrétnímu podniku nebo budování 

zákaznické základny.  

Každá společnost, ať už malá nebo velká, která chce v současnosti uspět na trhu, musí 

do svého rozpočtu zahrnout zmíněné marketingové aktivity. Vzhledem ke stále rostoucí 

konkurenci na trhu může být právě efektivní marketing tou správnou volbou, která 

společnost odliší od ostatních firem a napomůže tak k jejím vyšším ziskům. 

V současné době je velice populární aktivní životní styl. Lidé stále více pečují o své 

zdraví a celkově se snaží vést zdravý životní styl. Mezi sportovišti tak vládne velká 

konkurence. Žádné z nich se tedy neobejde bez kvalitní marketingové strategie a cílené 

marketingové kampaně. 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na nedostatečné marketingové aktivity  

Tenisové haly ROCI a následně navrhuji, na základě zjištěných nedostatků, vhodnou 

marketingovou strategii, která by měla přispět k získání nových zákazníků a udržení 

stávající klientely.  

Téma diplomové práce jsem si zvolila, neboť sama od dětství hraji příležitostně tenis. 

Tenisová hala ROCI mě svým příjemným rodinným prostředím oslovila, proto budu 

ráda, když mnou navržená doporučení pomohou zlepšit její marketingovou strategii, 

která se mi jeví, jako velice zajímavá a nezbytná oblast pro fungování každé 

společnosti. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Definice cílů práce 

Cílem této diplomové práce je na základě provedených analýz a vlastního 

marketingového průzkumu navrhnout optimální marketingovou strategii, která povede 

k eliminaci či úplnému odstranění zjištěných nedostatků a zároveň zvýší účinnost 

marketingových nástrojů. 

Zlepšení marketingové strategie by zároveň mělo vést ke zvýšení počtu zákazníků a tím 

i následného zisku Tenisové haly ROCI. Práce se zaměřuje především na rozšíření 

reklamy, zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení návštěvnosti a spokojenosti 

zákazníků.  

Metody a postupy práce 

Diplomová práce se dělí na teoretickou, analytickou a návrhovou část. První část práce 

obsahuje zpracování teoretických východisek problematiky. Následuje analýza 

externího a interního prostředí, která vychází ze stanovených cílů a teoretických 

poznatků. Pro posouzení vnějšího prostředí je uplatněna STEP analýza a Porterův 

model pěti sil. Interní analýza vychází ze současné podoby marketingového mixu 

společnosti. Skutečnosti zjištěné prostřednictvím analýzy vnějšího prostředí slouží jako 

vstupní data pro sestavení SWOT analýzy. V další části je proveden vlastní 

marketingový průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Získaná data jsou 

analyzovaná pomocí popisné statistiky a vícenásobné regrese. Zjištěné informace slouží 

jako podklad pro návrh nové marketingové strategie. Návrhy jsou zpracovány 

z hlediska finančního rámce, časového harmonogramu a personálního zajištění. Na 

závěr je provedena analýza rizik, které mohou se zavedením změn nastat. 

. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Vymezení pojmu marketing 

Marketing lze chápat jako pojem i činnost, která neodmyslitelně patří k podnikání. 

Obecně je marketing známý jako činnost související s reklamou, prodejem a výzkumem 

trhu. Jedná se však o mnohem komplexnější pojem, který je složité přímo definovat, 

stejně tak, jako jsou složité veškeré marketingové aktivity. 

Marketing je možné považovat za jednu z disciplín přímo spojenou s podnikáním. 

V dlouhodobém časovém období rozhoduje o úspěchu každého podniku, který je 

součástí konkurenčního prostředí (Kotlíková a Zlámal, 2006). 

Marketing se dotýká každého, tedy nejen podnikatelů a manažerů, ale i široké 

veřejnosti. Je součástí každodenního života a můžeme se s ním setkat téměř všude. 

Americká marketingová akcie z roku 2004 vymezuje marketing jako určitou aktivitu 

podniku a soubor procesů pro vytváření vztahů se zákazníky, komunikace a 

poskytování přidané hodnoty. Tyto vztahy je nutné řídit takovým způsobem, že z něj 

mají prospěch jak organizace, tak i zájmové skupiny s ním spojené, tedy zákazníci a 

konkurence (Foret, 2012). 

1.2 Podnikatelské koncepce 

Při svých každodenních činnostech je podnik nucen komunikovat se svým okolím, 

zjišťovat a vyhodnocovat aktuální situaci na trhu a na základě toho patřičným způsobem 

oslovovat své obchodní partnery a zákazníky, pro které musí připravit vhodnou 

nabídku. V rámci těchto činností podnik určuje marketingový vztah ke svému okolí.  

Obecně je známých pět podnikatelských koncepcí. 

• Výrobní koncepce – je nejstarší. Nabízí levné a snadno dostupné produkty.  

Podnik se orientuje na co největší podíl na trhu, při co nejnižších nákladech na 

jednotku produkce. Pro dosažení vysoké efektivnosti se využívají nejmodernější 

výrobní technologie. 

• Výrobková koncepce – na rozdíl od výrobní nabízí jedinečné produkty, za které 

jsou zákazníci ochotni si připlatit. Jedná se o výrobky, které jsou něčím 
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výjimečné, například jsou vysoce kvalitní, mají skvělý design, či dokonale 

fungují.  Výrobkově orientované firmy se zaměřují na neustále zdokonalování 

svých produktů. 

• Prodejní koncepce – je založena na tom, aby se nabízené produkty dostaly co 

nejblíže k zákazníkovi. Ten o nich musí být maximálně informován a musí mu 

být patřičným způsobem nabízeny. Podnik si zakládá síť vlastních prodejen či 

prodejců a věnuje velkou pozornost komunikaci a distribuci. Využívá například 

katalogový nebo internetový prodej, případně pořádá různé propagační akce. 

• Marketingová koncepce – je zaměřena na požadavky zákazníků. Podnik 

upřednostňuje potřeby zákazníka před těmi vlastními. 

• Sociální koncepce – se pomalu stává tou nejrozšířenější.  Zaměřuje se 

především na potřeby zákazníků a zároveň se snaží co nejvíce šetřit životní 

prostředí a zlepšovat kvalitu života (Foret, 2012). 

1.3 Marketingová strategie 

Strategii je možné chápat jako připravenost podniku na budoucnost. Jsou v ní vymezeny 

dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých strategických operací a určeny 

zdroje nezbytné pro splnění cílů. To vše musí být v souladu s potřebami podniku. 

Zároveň by měla přihlížet k možným změnám zdrojů a současně reagovat na změny 

v okolí podniku (Dedouchová, 2001). 

Marketingová strategie pomáhá podniku dosahovat stanovených cílů. Identifikuje různé 

způsoby jak může komunikovat se svými zákazníky a jakým způsobem se soustředit na 

ty, kteří tvoří většinu prodejů. Úspěšná marketingová strategie tedy závisí na zjištění 

potřeb zákazníků a schopnosti přesvědčit je, aby nakupovali právě od daného podniku. 

K tomu je důležitá oboustranná komunikace, ale také cílený průzkum trhu, který 

pomůže zjistit podobnější informace o potenciálních zákaznících. Když má podnik 

dostatečné znalosti o daném trhu, může určit způsob, jakým bude produkty nabízet a 

kolik si za ně bude účtovat.  

K naplňování marketingové strategie poté slouží marketingový plán, který popisuje 

konkrétní činnosti a opatření. Následně pro tyto činnosti stanovuje rozpočet a časový 



16 

 

harmonogram. Tyto kroky směřují k úspěšné marketingové strategii (The Marketing 

Donut, 2017). 

Základní marketingové strategie 

1. Strategie minimálních nákladů  

Tato strategie je zaměřena na co nejnižší náklady ve výrobě i distribuci. Podnik je tak 

schopen nabízet své produkty levněji než konkurenti. Tuto strategii uplatňují především 

firmy, které se zaměřují na velmi rozsáhlý a masový trh. Zároveň musí využívat 

kvalitních technologií a musí dosahovat co nejlepších výsledků v oblasti nákupu, 

výroby i distribuce. Hlavní hrozba v uplatňování této strategie tedy spočívá v tom, že se 

objeví podnik, který dokáže vyrábět a prodávat s nižšími náklady. 

2. Strategie diferenciace produktu 

Cílem této strategie je dosažení co nejlepšího produktu. Nejde pouze o výrobu co 

nejkvalitnějšího a nejvýkonnějšího produktu, ale může pro zákazníky znamenat také 

atraktivní přínos v oblasti takzvané doplňkové služby, kterou konkurence neposkytuje. 

Tuto strategii využívají především malé a střední podniky, které mají omezené finanční 

prostředky a nemohou tak vstoupit do přímé konfrontace s šíří a cenami, jaké nabízejí 

vedoucí konkurenti na trhu. 

3. Strategie tržní orientace 

Tato strategie se zaměřuje na jeden či více menších segmentů trhu, často to bývají jen 

malé výklenky (mezery) trhu. Podnik se tedy nesnaží ovládnout celý trh, ale usiluje o 

získání vedoucího postavení pouze na svém cílovém segmentu. Hlavním důvodem toho 

proč se podniky zaměřují na určitý segment trhu, je nemožnost ovlivnit trh jako celek, 

ať už kvůli nedostatku finančních prostředků nebo nízké konkurenci (Foret, 2012). 

Při využívání některé ze strategií nebo jejich kombinací je důležité dodržet základní 

rámec, podle kterého bude podnik postupovat. Ten by měl mít následující strukturu: 
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• Určení cílů, kterých chce podnik dosáhnout – slouží také pro zhodnocení 

úspěšnosti vybrané strategie 

• Výběr strategické alternativy – na jaké cílové skupiny se podnik chce zaměřit 

• Specifikace cílových skupin – popis parametrů zvolených cílových skupin 

zákazníků 

• Identifikace konkurentů pro danou cílovou skupinu zákazníků 

• Volba nabízených produktů 

• Představení podstaty strategie cílové skupině zákazníků 

• Marketingový mix (Winer, 2016) 

 

1.4 Marketing služeb 

Marketing služeb se postupem času stává tím nejdůležitějším a nejvýdělečnějším 

sektorem v mnoha zemích světa. Jeho význam roste stále více, a to ať už se jedná o 

hlavní aktivitu podnikání společnosti nebo pouze o doplňkovou činnost k produktu. U 

služeb je důležitá především kvalita. Ta může být pro zákazníka rozhodující i v případě 

doplňkových služeb při koupi daného produktu (Vaštíková, 2014). 

Vaštíková říká že: „Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné 

činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem 

výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného 

zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného 

zboží.“ 

Vlastnosti služeb: 

• Nehmotnost – není možné si ji prohlédnout nebo vyzkoušet. 

• Neoddělitelnost – je produkována v přítomnosti zákazníka, což znamená, že se jí 

zákazník přímo účastní a je tedy neoddělitelnou součástí produkce. 

• Heterogenita – způsob poskytnutí jedné stejné služby se může lišit především 

kvalitou. 
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• Zničitelnost – nelze je skladovat, uchovávat, vracet nebo znovu prodávat, pro 

daný okamžik jsou tedy ztracené, zničené. 

• Nemožnost vlastnictví – při nákupu služby nezískává zákazník žádné vlastnictví 

(Janečková, 2000). 

1.4.1 Marketing ve sportu 

Marketing ve sportu se od běžného marketingu poměrně liší svojí specifikací, ale také 

zaměřením na cílové skupiny. Sportovní marketing je složen z aktivit navržených tak, 

aby uspokojovaly požadavky a potřeby sportovních zákazníků v rámci směny. Autoři 

Mullin, Hardy a Sutton ve své publikaci rozdělují sportovní marketing do dvou podob - 

na marketing sportovních výrobků a služeb pro sportovní spotřebitele a na marketing 

ostatních spotřebitelů. V rámci sportovní propagace je možné propagovat i produkt, 

který není určený přímo pro sportovce, například různé nápoje, hygienické potřeby či 

módní oblečení. Nezbytným prvkem jsou i velké společnosti, které se do marketingu 

pouští prostřednictvím sponzoringu (Mullin a spol., 2002). 

Autoři Pitts a Stotlar zase definují marketing ve sportu jako proces navrhování  

a zdokonalování činností pro propagaci a distribuci sportovních produktů tak,  

aby docházelo k uspokojování potřeb a přání zákazníků a bylo dosahováno firemních 

cílů. U sportovních akcí je důležitá marketingová komunikace. Zákazníci se včas musí 

dozvědět o čase a místě konání akce. Pořadatelé jsou povinni zajistit bezproblémový 

chod sportovní akce, aby zákazníci mohli odcházet spokojení.  

Mezi sportovní marketing patří sportovní značka, reklama, sportovní merchandising a 

sponzoring. Nejdůležitějším nástrojem v rámci propagace je bezpochyby reklama, která 

se stala neodmyslitelnou součástí sportu. Pojem merchandising v sobě skrývá například 

prodej zboží pro fanoušky. Sponzoring zase představuje jisté partnerství mezi 

sponzorovaným a sponzorujícím, kteří díky vzájemné spolupráci dosahují svých cílů 

(Pits a Stotlar, 2002). 
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1.5 Marketingový mix služeb 

Jednou z nejdůležitějších součástí marketingového procesu je právě marketingový mix. 

Pomocí v něm zahrnutých nástrojů podnik realizuje své marketingové cíle. Klasický 

marketingový mix je nazýván jako „4P“ a skládá se z produktu, ceny, distribuce a 

propagace. Pokud je správně sestaven, má společnost velkou konkurenční výhodu a také 

šanci uspět na daném trhu. Existují však jisté odlišnosti mezi nabízením produktu a 

nabízením služeb, proto tento marketingový mix není dostatečně obsáhlý a efektivní. Na 

základě toho byl v roce 1981 navrhnut marketingový mix pro služby, který se skládá ze 

tří dalších složek. Těmi jsou lidé, procesy a materiální prostředí. Marketingový mix 

služeb je tak nazýván jako „7P“ (Rao, 2004).  

 

Obr. 1: Marketingový mix služeb (vlastní zpracování dle www.fistro.cz) 

 

1.5.1 Produkt 

Za produkt je považována jakákoliv věc, která je dostupná na trhu a je možné ji prodat 

nebo koupit. Jedná se jak o hmotné (potraviny, elektronika a podobně) tak i nehmotné 
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statky (patenty, licence a další). Produkt spotřebitelé kupují nejen kvůli využití ale také 

pro jeho další vlastnosti jako je například design, značka či doprovodné služby 

(Zamazalová, 2010).  

Co se týká služeb, tak ty jsou ve většině případů nehmotné a je možné je rozdělit do tří 

složek. První složka obsahuje služby hlavní, usnadňující a podpůrné. Pro hlavní službu 

je nezbytnou součástí služba usnadňující, která ji doplňuje a služba podpůrná, která pak 

slouží pro odlišení od konkurence. Druhá složka zahrnuje dostupnost, vzájemné 

působení mezi zákazníkem a podnikem a zapojení zákazníka do poskytování služby. 

Třetí složka obsahuje marketingovou komunikaci služby (Shanker, 2002). 

1.5.2 Cena 

Cena je peněžní částka zaplacená za prodávaný výrobek nebo poskytnutou službu.  

Ze všech částí marketingového mixu je cena nejpružnější proměnnou, neboť k její 

změně může docházet poměrně často. Cena představuje jedinou složku marketingového 

mixu, která podniku přináší tržby z prodeje produktů nebo služeb. Cena také určuje 

hodnotu, tedy kolik peněžních prostředků je zákazník ochoten za daný produkt zaplatit  

(Světlík, 2005).  

Stanovení ceny u služeb je poněkud jiné než u výrobků. Jelikož jsou služby 

nehmatatelné, je jejich vyčíslení obtížnější. Většinou záleží na konkrétních podmínkách, 

jako je poskytovatel služby, zákazník, prostředí nebo dostupné vybavení. Nevýhodou je 

nemožnost služby vlastnit. Zákazník je tak musí nejdříve zakoupit a vyzkoušet, a až po 

té může určit kvalitu nebo porovnávat s jinými službami. 

I přes všechny zmíněné nevýhody, je možné cenu služeb určit podle tří nejznámějších 

postupů. Jedná se o cenu stanovenou podle konkurence, nákladů nebo podle poptávky. 

Cenu je však také potřeba přizpůsobit konkrétní službě a cílovému trhu (Rao, 2004). 

1.5.3 Distribuce 

Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které podnik musí udělat, se týká problému komu a 

kde bude své produkty prodávat a jakým způsobem je možné zajistit, aby byly nabízené 

ve správný čas na správném místě (Světlík, 2005). 
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Na rozdíl od hmotných výrobků však služby nemohou být přepravovány ani skladovány 

a musí být vytvářeny a prodávány ve stejný čas. Jisté odlišnosti vznikají také v případě 

distribučních cest. Ve většině případů jsou služby prodávány přímo zákazníkovi, tedy 

jejich realizace probíhá bez jakýchkoliv distribučních kanálů. Avšak například u 

finančních služeb nebo aerolinek, je možné prodej služeb realizovat pomocí 

zprostředkovatelů (Chowhan, 2015). 

1.5.4 Propagace 

Propagace je často nazývána jako marketingová komunikace nebo jako komunikační 

mix. Většinou skládá z následujících pěti kroků: 

1. Volba cílového segmentu 

2. Stanovení cíle a požadované odezvy 

3. Rozhodnutí o obsahu, struktuře a formě sdělení 

4. Volba komunikačních kanálů 

5. Vyhodnocení účinnosti komunikačního sdělení (Foret a spol., 2005) 

V propagaci jsou zahrnuty tyto položky: 

Reklama – je marketingový nástroj, jehož prostřednictvím je možné efektivně sdělovat 

potřebné informace cílovému segmentu. Hlavní funkcí reklamy je zvyšování povědomí 

o existenci podniku nebo značky. Prostřednictvím masové reklamy je možné zasáhnout 

velkou skupinu lidí. 

Podpora prodeje – stimuluje k okamžitému nákupu. Většinou se jedná o nejrůznější 

slevy, rabaty, kupóny nebo výhodné balíčky. Mezi nástroje podpory prodeje je možné 

zařadit i věrnostní programy. 

Public relations – je možné pojmout jako dialog mezi organizací a skupinami, které 

rozhodují o úspěchu či neúspěchu podniku. Tyto skupiny mohou podniku pomáhat 

v tom, aby byl úspěšný, ale stejně tak mu v tom mohou i bránit. Mezi takové skupiny 

patří například investoři, dárci, dodavatelé, zaměstnanci a v neposlední řadě i zákazníci. 
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Osobní prodej – spočívá v přímé komunikaci se zákazníkem, jehož velkou výhodou je 

okamžitá zpětná vazba. Díky osobnímu kontaktu je možné lépe pochopit přání a potřeby 

zákazníků. Prodejci také mohou využívat argumenty, které zákazníka přesvědčí službu 

nebo produkt vyzkoušet. Další výhodou osobního prodeje jsou také nízké náklady, 

avšak většinou se využívá pro oslovení menšího přesně definovaného segmentu. 

Přímý marketing – je komunikační disciplína, která umožňuje přímé zacílení a 

vyvolává okamžité reakce vybraných jedinců. Nástroje přímého marketingu jsou 

například sdělení zasílaná poštou nebo prostřednictvím internetu.  

On-line komunikace – úzce souvisí s předchozími disciplínami komunikačního 

marketingu. Pomocí internetu lze zvyšovat povědomí o nabízených produktech, 

posilovat image a pověst podniku, nebo komunikovat s vybranými skupinami. On-line 

komunikace má několik výhod, jako jsou nízké náklady, jednoduchá měřitelnost, 

možnost přesného zacílení a personalizace (Karlíček, Král, 2011). 

1.5.5 Lidé 

Do této skupiny patří zaměstnanci, spolupracující osoby a zákazníci. Na zaměstnance je 

potřeba nahlížet s různých hledisek, a to od přijetí, přes zaškolení, odměňování, 

motivování a stimulaci k lepším výkonům, až po jejich vystupování, schopnosti a 

týmovou spolupráci. Zákazníky je možné posuzovat například podle jejich zvyklostí, 

výší nákupů, počtu návštěv a dalších hledisek (Urbánek, 2010). 

1.5.6 Procesy 

Procesy jsou jednou z dalších součástí marketingového mixu služeb. Řízení procesů má 

vliv na výslednou kvalitu služeb podniku. Procesy související se službou je možné 

rozdělit na několik činností – předtím než je služba produkována, pří její produkci a 

také po produkci. Jedná se o činnosti předprodejní, prodejní a poprodejní. Může se 

jednat například cyklus, kdy je služba propagována, následně jsou zpracovány poptávky 

a poté případné reklamace (Staňková a kol., 2010). 
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1.5.7 Materiální prostředí 

Materiální prostředí určitým způsobem představuje vlastnosti služeb, které kvůli jejich 

nemateriální podobě není možné posoudit před spotřebováním. Do materiálního 

prostředí patří například budova a prostory, ve kterých je služba poskytována. Dalšími 

důležitými prvky je například příjemné prostředí, vhodné technické vybavení, osvětlení, 

dekorace či teplota. Pro zákazníka je také důležité, v jakém stavu se prostředí nachází. 

Musí být bezpečné, pohodlné a mít určitou úroveň (Vaštíková, Janečková, 2001). 

 

1.6 Marketingové prostředí 

Každý podnik působí v určitém prostředí, které jej ovlivňuje a má vliv i na jeho reakce. 

Na prostředí působí rovněž volba marketingové strategie a cílů. Prostředí, ve kterém 

podniky operují, se postupem času mění. Zákazníci mají stále jiné potřeby a mění svůj 

životní styl a konkurence zase mění své postupy, výrobky a neustále zdokonaluje svůj 

budoucí směr vývoje. Podniky, které chtějí být na trhu úspěšné, musí tyto okolní změny 

vnímat a být rychlejší a flexibilnější. V úvahu je však nutné brát i pomíjivost 

zákaznických požadavků a rychle na ně reagovat (Horáková, 2003). 

1.6.1 Makroprostředí 

Makroprostředí představuje nepředvídatelné vlivy okolí, které působí na podnik. Je 

proměnlivé a každý nový vliv znamenající příležitost pro jednoho, může být hrozbou 

pro druhého. Pojem makroprostředí zahrnuje množství vývojových trendů a tendencí, 

které je nutné monitorovat a analyzovat, aby bylo možné odhadnout následky jejich 

působení a budoucí vývoj. V rámci analyzování makroprostředí jde hlavně o: 

• identifikaci veškerých prvků, které ovlivňují podnikání na daném trhu 

• zhodnocení prvků a výběr těch významných 

• odhad trendů a tendencí 

Dále lze obecně vlivy makroprostředí dělit do šesti hlavních oblastí: 

• demografické prostředí 

• ekonomické prostředí 
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• přírodní prostředí 

• legislativní prostředí 

• sociálně-kulturní prostředí 

• inovační prostředí (Kozel a kol., 2006) 

 

1.6.1.1 STEP analýza 

STEP analýza se zaměřuje na hodnocení okolních vlivů, které na podnik působí. 

Používá se právě pro zjištění změn a trendů, které mohou ovlivnit činnost podniku, a 

zároveň určuje reakci na tyto změny. STEP analýza (označována také jako SLEPTE či 

PEST) značí zkratku pro analýzu sociálních, technologických, ekonomických, a 

politických faktorů (Blažková, 2007). 

1. Společenské sociální faktory 

Společenské sociální faktory úzce souvisí s životním stylem, strukturou a postoji 

obyvatelstva. Dále jsou tyto faktory závislé na kulturních, demografických, 

ekonomických, vzdělávacích, náboženských a etických podmínkách života 

(Sedláčková, Buchta. 2006). 

Společenské sociální faktory se dělí na demografické a kulturní faktory. Demografické 

faktory se zaměřují na obyvatelstvo jako na celek. Zahrnují hodnoty jako strukturu 

obyvatelstva, hustotu osídlení, velikost rodiny, pohlaví, věk, zaměstnání a další. Jelikož 

trh je tvořen lidmi, jsou demografické faktory středem pozornosti marketingu. Pro 

podnik je nezbytné sledovat statistiky a budoucí vývoj, neboť změny demografický 

hodnot mohou mít vážné marketingové důsledky. Faktory kulturní představují soubor 

hodnot, myšlenek a postojů konkrétních skupin lidí. Kulturní rozdíly mezi jednotlivými 

skupinami spotřebitelů mohou zásadně ovlivnit jejich chování na trhu, proto je 

zkoumání těchto faktorů středem pozornosti marketingového oddělení (Boučková, 

2003). 
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2. Technologické faktory 

Vývoj nových technologií jde neustále kupředu. Podnik musí být dobře informován o 

technických a technologických změnách, které probíhají v okolí, ve kterém působí, aby 

nezaostával a stále inovoval (Sedláčková, Buchta. 2006). 

V současné době se technologické faktory stávají centrem marketingového prostředí. 

Technologický vývoj se rozrůstá a dosahuje výrazných úspěchů v nejrůznějších 

odvětvích. Příkladem mohou být telekomunikační technologie, které jsou dnes 

neodmyslitelnou součástí běžného života.  Pokud chce podnik držet krok s rychle 

měnící se dobou, musí investovat značné finanční prostředky do výzkumu a vývoje. To 

je nevýhoda pro menší podniky, které nemají tolik finančních prostředků k dispozici, a 

musí tak začít kopírovat úspěšné výrobky velkých firem (Boučková, 2003). 

3. Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou závislé na stavu ekonomiky a vyplývají ze základních směrů 

ekonomického rozvoje. Základními indikátory, které jsou pro podnik důležité v rámci 

plnění cílů, jsou míra ekonomického růstu a inflace, úroková míra, daňová politika a 

směnný kurz. Míra ekonomického růstu vyvolává jak příležitosti, tak hrozby, a tím 

ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu. Například ekonomický růst znamená pro podnik 

příležitost, neboť vede ke zvýšené spotřebě. Snižování úrokových měr zase umožňuje 

podniku realizovat své záměry. S detailnějšími propočty těchto faktorů pracuje finanční 

analýza (Sedláčková, Buchta. 2006). 

4. Politické a legislativní faktory 

Mezi politické a legislativní faktory patří například členství země v Evropské unii, 

stabilita zahraničí a národní politické situace a další. Tyto faktory představují pro 

podnik jak příležitosti, tak i různá ohrožení, především prostřednictvím 

protimonopolních zákonů, daňových zákonů, regulací exportu a importu, cenových 

regulací, ochrany životního prostředí, recyklační nařízení, ochrany domácích a 

podnikatelských subjektů a spoustu dalších. Ekonomickou situaci země mohou rovněž 

ovlivnit výsledky voleb zahraničních spolupracujících zemí (Sedláčková,  

Buchta, 2006). 
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Tab. 1 STEP analýza (vlastní zpracování dle Sedláčková, Buchta, 2006) 

Společenské sociální faktory Technologické faktory 

Demografický vývoj populace Podpora výzkumu a vývoje 

Změny životního stylu Nové objevy 

Úroveň vzdělání Stav technologie 

Práce a volný čas Změny technologie 

Mobilita Rychlost zastarávání 

Ekonomické faktory Politicko-legislativní faktory 

Hospodářské cykly Ochrana životního prostředí 

Trendy HDP Ochrana spotřebitele 

Devizové trhy Antimonopolní zákony 

Úrokové míry Regulace zahraničního obchodu 

Kupní síla Politická stabilita 

Inflace Pracovní právo 

Nezaměstnanost   

Průměrná mzda   

 

 

1.6.2 Mikroprostředí 

Vzájemné působení se složkami mikrookolí dává podnikům možnost uspokojovat 

potřeby zákazníků. Mikroprostředí je tvořeno těmito subjekty: 

• Podnik – je nedílnou součástí marketingového mikroprostředí.  Jeho existence 

je mimo okolních vlivů závislá také na fungování podnikových útvarů a jejich 

součinnosti. Úspěšnost podniku závisí rovněž na velikosti jeho finančních 

prostředků, dovednostech týkajících se marketingového prostředí a prodeji zboží 

na základě potřeb zákazníků. 

• Konkurence – představuje pro podnik boj, ve kterém je v dnešní době těžké 

obstát. Na trh neustále přichází nové firmy s podobnou nabídkou a počet 

zákazníků je omezený. Snahou podniků je tedy být lepší než konkurence a 

udržet se na trhu co nejdéle. Dokonalá analýza konkurenční strategie je klíčem 

k úspěchu (Zamazalová, 2009). 
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• Dodavatelé – jsou poskytovatelé zdrojů, které podnik potřebuje pro výrobu 

zboží a služeb. 

• Marketingoví zprostředkovatelé – jsou prostředníci, kteří podniku pomáhají 

s propagací a distribucí konečných výrobků a služeb přímo k zákazníkům.  

• Zákazníci – se dělí na několik trhů, které by společnost měla sledovat. Jedná se 

o trhy, které nazýváme cílové, a dělí se do šesti skupin: 

a. Spotřebitelské trhy – jednotlivci, kteří nakupují zboží pro svou vlastní 

potřebu. 

b. Trhy obchodních mezičlánků – nakupují zboží za účelem prodeje. 

c. Průmyslové trhy – účelem je nákup zboží pro další výrobu. 

d. Institucionální trhy – které jsou tvořeny školami, nemocnicemi a 

podobnými institucemi, které nakupují zboží pro osoby mající v péči. 

e. Mezinárodní trhy – jsou tvořeny kupujícími z jiných zemí. 

f. Trhy státních zakázek – jsou tvořeny vládními institucemi. 

• Veřejnost -  je jakákoliv instituce, která se podílí na tom, aby podnik dosáhl 

stanovených cílů. Patří tam například zaměstnanci, finanční instituce, vládní 

instituce, média, místní komunity či širší veřejnost (Jakubíková, 2008). 

 

1.6.2.1 Porterův model pěti sil 

V dnešní době je velice důležité, aby byl podnik schopný odhalit potencionální 

příležitosti či ohrožení a včas na ně reagoval. Michael Eguene Porter proto vyvinul 

takzvaný model pěti sil, který pomáhá podniku tyto faktory analyzovat. Model je 

zaměřen na analýzu pěti sil, které jsou znázorněny na obrázku níže. Porter tvrdí, že tyto 

síly na podnik působí především uvnitř mikrookolí a ovlivňují dosahování vyššího zisku 

a zvyšování cen (Dedouchová, 2001). 
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Obr. 2: Porterův model (vlastní zpracování dle Dedouchová, 2001) 

 

1. Potenciální konkurence 

Potenciální konkurencí se rozumí takové podniky, které momentálně nejsou konkurenty 

v daném mikrookolí, ale hrozí, že se jimi mohou stát, jestliže se tak rozhodnou. Pro 

podnik to představuje velkou hrozbu v oblasti ziskovosti. Pokud je však malá šance 

vstupu nových konkurentů, znamená to pro podnik výhodu a příležitost zvýšit ceny a 

dosáhnout tak vyššího zisku. Hrozba vstupu potenciálních konkurentů závisí na řadě 

faktorů a bariér, které brání podniku se na daném trhu prosadit. Překonání bariér 

zvyšuje podniku náklady a logicky lze tedy vyvodit, že čím vyšší jsou bariéry vstupu na 

trh, tím více prostředků musí podniky vynaložit. Existují tři hlavní zdroje bariér nového 

vstupu:  

• Oddanost zákazníků – znamená, že zákazníci dávají přednost výrobkům a 

službám stávajících podniků, které již mají ověřené. Oddanost zákazníků si 

podnik může vytvořit například pomocí svého jména, reklam, inzerátů, patentů, 

vysoké kvality nabízených produktů a služeb, inovací, technického rozvoje a 

podobně.  

• Absolutní nákladové výhody – jsou takové, které dávají podniku výhodu v boji 

s potenciálními konkurenty v daném mikrookolí. Může se jednat například o 

dokonalejší výrobní technologii, která vyplývá z minulých zkušeností, utajených 
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procesů, patentů, řízení, materiálu, přístupu k levnějším finančním prostředkům 

a podobně.  

• Míra hospodárnosti – je vyznačována vztahem mezi nákladovými výhodami a 

velikostí podílu na trhu. Tyto výhody spočívají například ve výhodných 

nákupech materiálu a polotovarů, kvalitních reklamách a inzercí a podobně 

(Dedouchová, 2001). 

 

2. Síla dodavatelů 

Síla dodavatelů představuje další faktor, který může vysoce ovlivnit rozhodování a chod 

podniku. Dodavatelé jsou hlavním zdrojem výroby, neboť zabezpečují většinu vstupů, 

bez kterých se podnik neobejde, ať už se jedná nerostné suroviny, materiál, finanční 

statky nebo pracovní sílu. Při velké síle dodavatelů se tak může stát, že pro sebe budou 

žádat výhodnější podmínky, a to se podniku může hodně prodražit. Ovšem v opačném 

případě to pro společnost může být velkou výhodou. Síla dodavatelů je ovlivněna 

hlavně poptávkou po výrobních vstupech, a jejich kvalitou a jedinečností. 

3. Síla odběratelů 

Samotní zákaznici, mezi které patří koneční spotřebitelé, distributoři maloobchodu a 

velkoobchodu nebo průmysloví zákazníci, mohou být pro společnost důležitou 

ovlivňující silou. Jejich vyjednávací síla se dá měřit na základě toho, jak velký objem 

produktů nakupují určité skupiny zákazníků, nebo podle toho, zda mohou snadno 

změnit dodavatele, který pro ně bude představovat výhodnější podmínky, například 

lepší cenu, kvalitnější zboží a podobně (Ahlstrom a Bruton, 2009). 

4. Rivalita mezi konkurenčními podniky 

V případě kdy je rivalita mezi konkurenčními podniky slabá, mají firmy příležitost 

dosáhnout vyššího zisku prostřednictvím zvyšování cen. Pokud je tato síla velká, vzniká 

cenová konkurence. Mezi podniky se zvyšuje rivalita, která může vyústit v cenovou 

válku. Cenová konkurence snižuje ziskovost podniku, které mohlo být dosaženo 

prodejem.  Velikost rivality mezi podniky je ovlivňována třemi faktory: 
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• Struktura mikrookolí – se vyznačuje velikostí podílu jednotlivých podniků na 

trhu. V případě, že hrozí cenová válka, si podniky často konkurují 

prostřednictvím necenových faktorů, jako je například vzhled výrobku nebo jeho 

kvalita. 

• Poptávkové podmínky – představují další určující faktor. Zvětšuje-li se trh jako 

celek, poptávka roste, protože přibývají zákazníci nebo současní zákazníci 

nakupují více. Když roste poptávka, firmy mají větší obrat, aniž by přebírali 

zákazníky jiným podnikům. Klesající poptávka naopak vytváří větší konkurenci. 

• Vstupní bariéry – jsou velkou konkurenční hrozbou, pokud se v daném 

mikrookolí snižuje poptávka. Podnik musí hodně investovat například do strojů, 

které nakonec nemají variantní využití a ani nemohou být prodány. 

 

5. Hrozba substitučních výrobků 

Konkurenční síla substitutů je pro podnik hrozbou, která limituje jak ceny prodávaných 

výrobku a služeb, tak i ziskovost podniku.  Pokud však mají tyto výrobky málo 

substitutů, může podnik ceny navýšit (Dedouchová, 2001). 

 

1.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je v marketingu nejčastěji používaná analýza, neboť je poměrně 

jednoduchá a málo nákladná. Pomocí ní se mohou v podniku definovat: 

• Silné stránky (Strenghts) 

• Slabé stránky (Weaknesses) 

• Příležitosti (Opportunites) 

• Hrozby (Threats) 

SWOT analýza tvoří logický rámec, který vede k systematickému zkoumání 

předností a slabin uvnitř podniku, a také příležitostí a hrozeb působících z vnějšího 

okolí. Na základě toho pak může podnik uvažovat o strategických alternativách. 

Při tvorbě SWOT analýzy je vhodné začít analýzou vnějšího prostředí, tedy 

příležitostí a hrozeb. Ty na podnik působí z vnějšího prostředí, a to jak 
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z makrookolí, tak i z mikrookolí. Tyto faktory většinou podnik není schopný 

ovlivnit, může pouze zaujmout vhodné stanovisko k jejich využití (příležitosti), 

neboodvrácení (hrozby). 

Dalším krokem při tvorbě SWOT analýza je analýza vnitřního prostředí, tedy 

silných a slabých stránek firmy. Silné stránky zvýhodňují postavení podniku v jeho 

tržním prostředí, slabé stránky jsou naopak překážkou v efektivním rozvoji a měly 

by být v co nejkratší době eliminovány. Důležité je zaměřit se na ty faktory, které 

mají největší významnost (Zamazalová, 2009). 

Silné stránky – zahrnují takové faktory, které výrazně ovlivňují prosperitu firmy a 

přispívají k úspěšné podnikové činnosti. Silné stránky mohou být jakékoliv 

dovednosti, schopnosti nebo například zdroje, které podnik zvýhodňují vůči 

konkurenci na trhu. 

Slabé stránky – představují jistá omezení či nedostatky a brání tak podniku 

v rozvíjení činnosti a dosažení plného efektivního výkonu. 

Příležitosti – se dají chápat jako další možnosti podniku, s jejichž realizací je možné 

lépe využit disponibilních zdrojů a dosáhnout tak stanovených cílů. Pro podnik je to 

příznivá situace, která ho zvýhodňuje vůči konkurenci. 

Hrozby – jsou pro podnikové okolí nepříznivé a znamenají překážky pro jeho 

činnost a postavení na trhu. Mohou mít negativní vliv na celkový vývoj podniku 

(Horáková, 2003). 

 

Obr. 3: SWOT analýza (vlastní zpracování dle Horáková, 2003) 
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1.8 Marketingový výzkum 

Jedním z mnoha způsobů jak lze marketingový výzkum definovat je naslouchání 

spotřebiteli. Tato definice je poměrně jednoduchá, avšak nepostačuje pro úplnou 

představu, o čem marketingový výzkum pojednává. Jednu z přesnějších definic uvádí 

pánové Albaum a Smith, kteří tvrdí, že marketingový výzkum je „systematické a 

objektivní hledání a analýza informací, relevantních k identifikaci a řešení jakéhokoliv 

problému na poli marketingu“. 

Marketingový výzkum přináší velmi cenné informace od spotřebitele a to nejen 

z hlediska péče o zákazníka, ale také identifikuje nové příležitosti a je měřítkem pro 

zlepšení podnikových aktivit. V dnešní době nabídka často převyšuje poptávku a vede 

se tak boj o zákazníka, proto jsou primární relevantní informace nejdůležitějším prvkem 

informační základny.  Získávání a vyhodnocování sekundárních informací je sice méně 

nákladné i náročné, avšak ne vždy úplně přesné a relevantní pro danou situaci. Díky 

těmto informacím je možné získat podklady pro konkurenční výhodu (Kotler, 2007). 

Marketingový výzkum musí mít určité vypovídací schopnosti, být jedinečný a aktuální. 

Je to poměrně nákladná záležitost a to jak po finanční stránce, tak i z časového hlediska. 

Aby výzkum splňoval uvedené parametry, musí být prováděn podle určitých pravidel. 

Také je nezbytné zapojit tvůrčí mysl a najít nový pohled či přístup k řešení problému 

(Kozel a spol., 2011). 

Marketingový výzkum by měl splňovat několik následujících požadavků: 

• Zaměření – musí odpovídat stanoveným cílům marketingové koncepce podniku 

• Objektivita – musí být eliminováno subjektivní zkreslení při výběru 

respondentů, při vlastním šetření i konečném zpracování 

• Systematičnost – účelem je vyloučit vlivy nahodilosti ve výběru zkoumaného 

prvku 

• Včasnost – splnění časového rámce, aby výsledky byly skutečně využitelné 

• Efektivnost nákladů – vynaložené náklady by měly odpovídat očekávaným 

přínosům 

• Přesnost a spolehlivost – výběr vhodných metod a technik (Vaštíková, 2014) 



33 

 

Proces marketingového výzkumu 

Obr. 4: Proces marketingového výzkumu (vlastní zpracování dle Kotler, 2007) 

 

Cíl marketingového výzkumu 

Základním předpokladem pro úspěšné zpracování celého výzkumu je formulování 

hlavního cíle. Stanovený cíl ovlivňuje náklady na výzkum, výběr metodiky i podobu 

konečných výsledků. Na počátku stojí zpravidla zadání, ve kterém je popsáno jaké data 

je potřeba zjistit a na základě toho pak probíhá diskuze. V té musí být co nejpřesněji 

definován úkol marketingového výzkumu. Cíl bývá formulován jako: 

• Problém, který má být vyřešen, či otázka, která má být zodpovězena. 

• Úkol, který má být splněn prostřednictvím zjištění statistických dat v rámci 

dotazníku. 

Identifikaci problému zpravidla předchází zhodnocení aktuální situace podniku na 

základě dostupných informací. Ty pocházejí buď z vnitřních podnikových zdrojů (co 

bylo podnětem pro uskutečnění výzkumu), nebo z vnějších podnikových zdrojů (názory 

expertů z dané branže, statistiky a podobně). 

Metodika a harmonogram 

Správně zvolená metodika zajišťuje, aby výsledky byly včasné a relevantní. Je nutné 

určit, zda je daný problém kvantitativní nebo kvalitativní. Kvantitativní výzkum je 

charakterizován číselnými hodnotami a jeho podstatou je tedy otázka „kolik“? Používá 

se především pro zjištění znalostí podniku a preferencí. Prostřednictvím kvalitativního 

výzkumu je zjišťován motiv a hlavní otázkou je tedy „proč“? Tyto dva typy výzkumu se 

často kombinují, neboť hranice mezi nimi nejsou jednoznačně určeny.  
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Podle charakteru je výzkum dále specifikován: 

• Získáváním primárních informací – dotazování a jeho charakter 

• Sekundárními informacemi – zpracování již získaných dat pro jiný výzkum 

• Vzorkem – výběr respondentů, jejich řízení a kontrola 

• Dotazníkem -  okruhy otázek a případně předvádění vzorků 

• Formou předložení výsledků – tabulky, grafy, prezentace a podobně (Pražská a 

kol., 2002) 

 

1.8.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je obvykle používáno jako poslední metoda při získávání 

informací, a to na základě požadavku určitého subjektu. Jedná se především o 

kvantitativní metody, které sdělují názory dotazovaných respondentů. Respondenti, 

kteří odpovídají na dotazník, vytváří obecné veřejné mínění, jenž může použito pro 

další zpracování výzkumu týkajícího se marketingových strategií. Hlavní účely 

takového šetření jsou: 

• Predikční – které mohou být v budoucnu buď vyvráceny, nebo potvrzeny a 

mají tedy zpětnou vazbu. Jedná se o takové výsledky, které jsou nutné 

k odhadu budoucího vývoje. 

• Informativní – které měří především aktuální stav. Výzkum se aplikuje na 

jedince, od kterých je potřeba získat názor a z výzkumu pak udělat závěr. 

• Manipulativní – který se používá například u propagační marketingové 

strategie. Jedná se o výzkum, jehož úkolem je získat jednotlivce a zabudovat 

mu určitou šetřenou skutečnost. 

 

Přípravná fáze dotazníkového šetření zahrnuje: 

1. Vymezení hlavních cílů výzkumu 

2. Vymezení cílové skupiny respondentů 

3. Volba vhodné metody dotazovaní 

4. Volba způsobu jakým budou data sbírána 

5. Samotný návrh dotazníku 
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Přípravná fáze slouží k pochopení problému a stanovení cílů výzkumu, kterých 

dosáhneme formulováním hypotézy. Každá hypotéza má nejméně dvě proměnné a 

může být potvrzena, vyvrácena, nebo vyloučena. Následně se dochází k měřitelným 

výsledkům, které jsou vyhodnoceny, ovšem musí být věrohodné.  

Výběr respondentů 

Každé dotazovací šetření zahrnuje výběr respondentů, od kterých je potřeba získat 

názory a informace. Podle stanovených kriterií, která by měli splňovat, se specifikuje 

základní soubor. Dotazník musí tedy zodpovědět více jedinců, kteří mají svůj názor na 

danou problematiku (Pecáková a spol., 2004).  

Formulace otázek 

Formulace otázek je pro tento druh výzkumu stěžejní. Je nutné splnit několik podmínek, 

jako je přesné znění otázek a odpovědí, srozumitelnost a jednoznačnost. Otázky musí 

být spolehlivé a přesně vystihovat skutečnost, na kterou se ptáme. 

Struktura dotazníku 

Dotazník by měl být seřazen podle logické posloupnosti, tedy začínat jednoduššími 

otázkami a postupně přecházet k těm složitějším. Hned od začátku musí být dotazník 

zajímavý, aby odpovědi nebyly zkreslené nepozorností dotazovaných jedinců. Důležité 

jsou i spojovací otázky, které zajišťují plynulost a zjednodušují danou problematiku. Na 

konci by nemělo chybět poděkování respondentům (Foret a Stávková, 2003). 

 

1.9 Regresní analýza 

Jednou ze základních statistických metod, které se používají pro analyzování dat 

získaných z ekonomické činnosti, je regresní analýza, která je nedílnou součástí 

časových řad. 

Účelem regresní analýzy je zkoumání závislostí jednotlivých proměnných. Jedná se o 

situaci, kdy proti sobě stojí vysvětlovaná (závislá) proměnná v úloze následků a 

vysvětlující (nezávisle) proměnná v úloze příčin. Hlavním úkolem je tedy na základě 
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znalosti dvojic empirických hodnot x a y za pomoci regresní funkce vystihnout průběh 

závislosti mezi oběma proměnnými. Tím je umožněno provádět odhad hodnot závisle 

proměnné y a nezávisle proměnné x na základě zvolených hodnot. 

Aby bylo možné vyjádřit závislost náhodné veličiny Y na proměnné x, musí být 

zavedena podmíněná střední hodnota náhodné veličiny pro hodnotu x, která je značena 

jako E(Y/x). Tato střední hodnota je následně rovnou položena vhodně zvolené funkci  

η (x). Vzájemný vztah se dá vyjádřit jako: 

E(Y/x) = η (x; β1, β2, …, βp). 

Funkce η (x; β1, β2, …, βp) obsahuje neznámé parametry, označené β1, β2, …, βp,  kde  

p ≥ 1, a je funkcí nezávislé proměnné x. Funkce η(x) je nazývána regresní funkcí a 

parametry β1, β2, …, βp jsou nazývány regresními koeficienty (Hindls, 2006). 

 

1.10 Analýza rizik 

Podnik musí mít na paměti, že se zavedením změn hrozí různá nebezpečí. Ty mohou 

být příčinou ohrožení úspěchu plánovaných cílů. Nepříznivé vlivy je nutné neustále 

sledovat a také připravovat opatření snižující pravděpodobnost neúspěchu. 

Pod moderním pojmem rizika jsou chápány jak události s negativním vlivem na změny, 

tak i události s pozitivním vlivem na změny, které jsou označovány jako příležitosti. 

Hodnota rizika se vypočítá jako součin pravděpodobnosti, že riziko nastane a dopadu, 

tedy hodnoty předpokládané škody 

R = P * D 

R – hodnota rizika 

P – pravděpodobnost, s jakou riziko může nastat 

D – předpokládaný dopad, který riziko způsobí 
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Analýza jednotlivých rizik zahrnuje několik kroků: 

1. Identifikace rizik – zjišťuje se, která rizika mohou nastat. Ty je následně nutné 

zaznamenat a co nejpřesněji popsat. Pro identifikaci rizik je nejvíce používána 

metoda brainstormingu. 

2. Hodnocení rizik – odhaduje se pravděpodobnost výskytu identifikovaných rizik 

a výše nepříznivého vlivu na projekt. K tomu jsou využívány techniky 

expertních odhadů, případně statistických hodnot.  

3. Snížení rizik – je fáze, ve které je potřeba na zjištěné a ohodnocené riziko 

nějakým způsobem zareagovat. To lze udělat buď pasivně, kdy je riziko 

akceptováno, avšak je třeba rozhodnout, jak velkou hodnotu rizika lze přijmout, 

nebo aktivně, kdy je potřeba učinit vhodná opatření. Je však třeba si uvědomit, 

že opatření s sebou většinou nese i zvýšení nákladů (Svozilová, 2006). 
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Základní informace o Tenisové hale ROCI 

Sportovní centrum ROCI nabízí mnoho sportovních aktivit. Kromě tenisu je možné si 

zde zahrát nohejbal, beach volleyball, pétanque, billiard, stolní tenis nebo šipky. 

Součástí areálu je občerstvení s letní zahrádkou, dětské hřiště a také apartmán 

s možností ubytování. 

Vybraným podnikem pro tuto práci je: 

Název:     Tenisová hala ROCI 

Sídlo:     Těsnohlídkova 9, 664 51 Šlapanice 

Majitelka:    Bc. Nela Hrstková, MSc, BA 

Provozovatel areálu:  H2O CONSULTING s.r.o, U Leskavy 25, Brno, 

625 00, IČO:27706621 

Provozovatel občerstvení:  CALYPSO CZ s.r.o., Těsnohlídkova 1710/9, 

Šlapanice, 664 51, IČO: 27145964 

 

 

Obr. 5: Tenisová hala zvenčí (zdroj: www.roci.cz) 
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2.2 Historie Tenisové haly ROCI 

Tenisová hala ROCI byla založena v roce 2006. Původně sloužila k soukromým účelům 

tehdejšího majitele. Z důvodů vysokých stavebních a provozních nákladů ji však 

později zpřístupnil i veřejnosti pod názvem Tenisová hala Arsenal.  O čtyři roky později 

se ji rozhodl prodat a novým majitelem se stal pan Hrstka, který ji dal název podle své 

firmy „Tenisová hala ROCI“. Jelikož provoz tenisové haly představuje jen jednu 

z vedlejších činností firmy ROCI, převzala vedení haly dcera pana Hrstky, Nela 

Hrstková. 

 

Obr. 6: Tenisová hala zevnitř (zdroj: www.roci.cz) 

 

Služby tenisové haly se postupem času začaly rozrůstat. Nejdříve byla přistavěna 

místnost s posezením a billiardem, a také letní zahrádka, kde se zákazníci mohli 

občerstvit. V současné době slouží jako Cafe bar a restaurace s rychlým občerstvením. 

V roce 2013 bylo u tenisové haly vybudováno hřiště na beach volleyball a pétanque. 

V červenci roku 2017, prošel bar celkovou rekonstrukcí, a stal se tak atraktivním 

místem Šlapanic.  
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Obr. 7: Cafe bar tenisové haly (zdroj: www.roci.cz) 

V prvním patře byl dále zrekonstruován apartmán, který je možné si krátkodobě 

pronajmout. Sportoviště je hostům k dispozici od 7:00 do 23:00 hod., občerstvení pak 

od 16:00 do 23:00 hod. Celý areál je vhodný pro pořádání přátelských turnajů, 

rodinných oslav, firemních večírků nebo jiných akcí dle přání klientů. 

Nabízené služby: 

• Tenis 

• Možnost výuky tenisu s trenérem 

• Prodej tenisových potřeb 

• Bar i letní zahrádka s prodejem nápojů i drobného občerstvení 

• Pořádání rodinných i firemních večírků, turnajů či oslav 

• Billiardový stůl 

• Beach volleyball 

• Petanqué 

• Pronájem apartmánu 
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2.3 Marketingový mix 

2.3.1 Produkt 

Tenisová hala ROCI byla vytvořena za účelem poskytování služby, konkrétně tedy 

provozování tenisového kurtu. Po určité době, kdy podnik získal dostatečný počet 

zákazníků a vytvářel zisk, se začal věnovat rozšiřování služeb a zkvalitňování 

sortimentu. Nejprve byla přistavěna místnost s posezením, občerstvením a billiardem, 

následně byla vytvořena velká letní zahrádka. Později vedle zahrádky bylo vybudováno 

hřiště pro beach volleyball a pétanque. V neposlední řadě se ke všem těmto 

poskytovaným službám přidala také možnost krátkodobého ubytování, v podobě 

pronájmu menšího apartmánu přímo nad tenisovou halou. 

 

Obr. 8: Produkt (vlastní zpracování) 

 

2.3.2 Cena 

Na počátku podnikání byly pro tenisovou halu nastaveny nízké zaváděcí ceny, tak aby 

rychle pronikla na trh. Tomu odpovídala také penetrační cenová strategie, která se 

orientovala na ceny nižší než má konkurence. Prvotními zákazníky byli pouze známí 

pana Hrstky, avšak po první sezóně se klientela začala rozrůstat a ceny se tak musely 

zvýšit, aby byl podnik schopný vytvářet zisk. Bylo stanoveno takové cenové rozpětí, 

které by zajistilo návratnost investic a zároveň stabilizovalo ceny. Rovněž byla zvolena 

strategie diferenčních cen, tedy odlišné ceny v zimní a letní sezóně, ve všední dny a o 

víkendech a také jiné ceny pro jednotlivé denní hodiny.  
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Tab. 2: Ceny v letní sezóně (vlastní zpracování dle www.roci.cz) 

Letní sezóna od 16.4. do 30.9. 

Den Čas Cena za hodinu 

Po-Ne 8-23 hod. 200 Kč 

 

Tab. 3: Ceny v zimní sezóně (vlastní zpracování dle www.roci.cz) 

Zimní sezóna od 1.10 do 15.4 

Den Čas Cena za hodinu 

Po-Pá 7-10 hod. 360 Kč 

 
10-15 hod. 420 Kč 

 
15-21 hod. 550 Kč 

 
21-23 hod. 360 Kč 

So-Ne 8-23 hod. 390 Kč 

 

Pro vytvoření ceníku Tenisové haly ROCI, byly rozhodující náklady a ceny 

konkurenčních podniků a samozřejmě poptávka. 

Cena nákladů byla vypočítána průměrem na 1 hodinu, zvlášť pro letní a zimní sezónu. 

Náklady v zimní sezóně vyšly na 190,- Kč za hodinu hry a v letní na 72,- Kč za hodinu. 

Průměrná prodejní cena za hodinu hraní v zimní sezóně vychází v průměru na 420,- Kč 

a v letní na 200,- Kč. Obchodní marže tak činí 55 % zimní sezóně a 64 % v letní sezóně. 

Dalším krokem nutným pro stanovení vhodných cen byla analýza konkurence. Ceny 

konkurenčních podniků se pohybovaly v rozmezí od 350,- Kč do 550,- Kč za hodinu 

hry.  

Časové rozmístění jednotlivých částek během týdne bylo provedeno na základě 

poptávky. Sledoval se zájem klientů o jednotlivé hodiny během všedních dnů i během 

víkendu. Se zájmem o jednotlivé hodiny rostla přímo úměrně i cena. Pro hodiny o které 

zákaznici jevili největší zájem, byla stanovena nejvyšší cena. Konkrétně se jedná o čas 

mezi 15:00 - 21:00 hod., pro který platí v zimní sezóně cena 550,- Kč za hodinu. 

Nejnižší cena pro zimní sezónu pak činí 360,- Kč a platí pro 7:00 - 10:00 hod. a  
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21:00 - 23:00 hod. O víkendu je cena pro všechen čas jednotná a činí 390,- Kč za 

hodinu hry.  

Zároveň podnik nabízí slevu 10 % při koupi časové permanentky nejméně na 10 hodin a 

při platbě předem. 

 

2.3.3 Distribuce 

V případě Tenisové haly ROCI je distribuce přímý proces. Služby jsou tedy 

poskytovány zákazníkovi bez jakéhokoliv mezičlánku nebo prostředníka. V rámci 

distribuce se zákazník setkává přímo se zaměstnanci a výhodou je okamžitá zpětná 

vazba. Důležitým aspektem je také umístění haly. To však není zcela ideální, jelikož 

hala se nachází ve Šlapanicích, což je mimo centrum města Brna. Hlavní klientelu tedy 

tvoří obyvatelé Šlapanic a okolních vesnic. Najdou se však i zákazníci, kteří dojíždějí 

například z Brna, Prostějova, Uherského Hradiště nebo Kyjova. Jedná se především o 

rodiče s dětmi, které hrají tenis závodně. 

Otevírací doba: 

Sportoviště:  7:00 – 23:00 hod.  

Do 16:00 hod. je sportovní centrum otevřeno pouze na základě objednávek, které nutné 

uskutečnit minimálně jeden den předem.  

Občerstvení:  16:00 – 23:00 hod.  

 

2.3.4 Propagace 

Na začátku bylo nutné informovat zákazníky o existenci tenisové haly, k čemuž byly 

vytvořeny webové stránky, vizitky, letáky a silniční ukazatele. Postupem času se 

objevovaly reklamy na Tenisovou halu ROCI například v rádiu Kiss Hády, či na 

televizním kanálu Šlapanic. Další krokem pro lepší udržení dosavadních zákazníků bylo 

zhotovení drobných dárkových předmětů - například tužky a kalendáře a jiné drobné 

předměty s logem podniku. 
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Aktuálně využívá Tenisová hala ROCI k propagaci především své webové stránky 

www.roci.cz, kde se však zákazník může dozvědět jen základní informace, jako je 

například otevírací doba a ceník. Dále má založen facebookový profil, na kterém jsou 

zveřejňovány, mimo jiné, údaje o nadcházejících akcích. Tento profil však sleduje 

poměrně málo lidí. Další způsob, jak je možné se dozvědět o turnajích, mimořádných 

akcích a různých událostech konaných v tenisové hale, je prostřednictvím Šlapanických 

novin, letáků nebo osobně. 

 

2.3.5 Lidé 

Tenisovou halu řídí jedna jednatelka, která vedení podniku převzala v roce 2010. Styl 

řízení je převážně demokratický, konečné slovo při větších rozhodnutích má však vždy 

jednatelka. Ta disponuje vysokoškolským vzděláním a také potřebnými obchodními a 

marketingovými schopnostmi. Stará se chod celého sportovního komplexu i o webové a 

facebookové stránky. Spolu s dalším zaměstnancem přijímají telefonické objednávky a 

starají se o hosty. 

Pracovníci jsou důležitým faktorem v každém podniku, avšak na zaměstnance Tenisové 

haly ROCI nejsou kladeny příliš vysoké požadavky. Hala má dva stálé zaměstnance na 

obsluhu, z nichž jedním z nich je právě majitelka podniku. Dále má brigádníka na úklid 

a další tři příležitostné brigádníky na firemní akce nebo na letní sezónu, kdy je 

v provozu i zahrádka, beach volleyball a petanqué. Tito pracovníci nepotřebují příliš 

velké znalosti, avšak důležitým faktorem je příjemné vystupovaní a ochota vyhovět 

požadavkům klientů.  

Všichni zaměstnanci Tenisové haly ROCI se ztotožňují s jejím posláním a mají stejné 

cíle, kterými jsou maximální spokojenost zákazníků a poskytování kvalitních služeb.  

Mezi zaměstnanci a vedením panují dobré vztahy a přátelská atmosféra.  
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Obr. 9: Organizační struktura (vlastní zpracování) 

 

2.3.6 Procesy 

Hlavním procesem je v Tenisové hale ROCI realizování služby zákazníkovi. Touto 

službou se rozumí pronájem tenisové haly na určitou hodinu.  

Celý proces začíná rezervací haly zákazníkem na požadovaný den a hodinu. Tu lze 

v současné době provádět pouze osobně nebo telefonicky. Při osobní rezervaci je proces 

poměrně rychlý a pružný.  Zákazník se přímo na místě může podívat na časy a termíny, 

které jsou volné a podle toho si zvolit termín, který mu vyhovuje. To je však výhodné 

jen pro klienty, kteří bydlí v blízkosti tenisové haly nebo již sportovní centrum 

navštěvují.  U telefonické rezervace tato možnost není a tak někdy nastává poněkud 

zdlouhavý proces komunikace, než se obě strany domluví na vhodném termínu.  

 

2.3.7  Materiální prostředí 

Tenisová hala byla financována ze soukromých zdrojů pana Hrstky. Cena nemovitosti 

včetně provedených rekonstrukcí činila 7 990 000,- Kč. Areál sportoviště leží na 

pozemcích o celkové rozloze 1 516 m². 

Budova tenisové haly je ve velmi slušném stavu. Prostředí je moderní, čisté a působí 

příjemným dojmem. Technické vybavení je rovněž na odpovídající úrovni. Tenisová 

hala je pevná, větraná a vytápěná. Její hlavní činností je provoz tenisového kurtu. Jedná 

se o jeden vnitřní kurt s profesionálním umělým povrchem, jehož základem je beton 
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pokrytý gumou a speciální dvouvrstvou folií. Tento povrch „Hard Court Super 

Cushion“ je vysoce kvalitní a vhodný pro rychlou hru. Dalším plusem je také možnost 

vypůjčení sportovních potřeb a vybavení. K dispozici je zákazníkům rovněž sociální 

zařízení. 

 

2.4 STEP analýza 

2.4.1 Sociální faktory 

Zákazníky Tenisové haly ROCI jsou především obyvatelé Šlapanic, Brna a jeho okolí. 

Statistické ukazatele k 1.1.2018 čítají 376 929 obyvatel města Brna. Nejpočetnější 

skupinu tvoří lidé ve věku 15 – 64 let, která tvoří zhruba 65 % na celkovém počtu 

obyvatel. Pozitivním ukazatelem pro tenisovou halu je rostoucí trend spočívající ve 

zvyšujícím se zájmu o sport a zdravý životní styl. Dle článku vydaného Českou 

tiskovou kanceláří více než polovina Čechů sporuje minimálně jednou týdně. Mezi 

vysokoškoláky pak sportuje 42 % lidí jednou až dvakrát týdně. Z rodinného rozpočtu 

Češi utratí za sport v průměru okolo 20 000,- Kč ročně.  

Tab. 4: Vývoj počtu obyvatel v Brně (vlastní zpracování dle www.mistopisy.cz) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 377 789 377 305 377 973 376 877 376 929 

Počet obyvatel ve věku do 15 let 54 984 55 674 56 386 57 346 58 001 

Počet obyvatel ve věku nad 15 let 322 805 321 631 321 587 319 531 318 928 

 

Tab. 5: Vývoj počtu obyvatel ve Šlapanicích (vlastní zpracování dle www.mistopisy.cz) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 7 005 7 119 7 184 7 271 7 328 

Počet obyvatel ve věku do 15 let 1 063 1 114 1 127 1 177 1 209 

Počet obyvatel ve věku nad 15 let 5 942 6 005 6 057 6 094 6 119 

 

Z tabulky č. 4 je patrné, že v posledních letech je celkový počet obyvatel Brna kolísavý, 

což je dáno jak přirozeným úbytkem, tak stěhováním. Neustále se však zvyšuje počet 

obyvatel ve věku do 15 let, který značí vyšší porodnost.  



47 

 

V tabulce č. 5 je uveden vývoj obyvatel ve Šlapanicích. Ten se v posledních letech stále 

zvyšuje, proto lze předpokládat i nárůst potenciálních zákazníků Tenisové haly ROCI.  

 

2.4.2 Technologické faktory 

Technologické faktory mají na každý podnik určitý vliv. Pro Tenisovou halu ROCI je 

podstatný především rozvoj informačních a komunikačních technologií. Zákazník se 

může podívat na webové stránky, telefonicky provést rezervaci kurtu na určitý den a 

hodinu, či se například stát fanouškem facebookových stránek, kde se průběžně dozvídá 

o nadcházejících událostech nebo případných akcích. Dalším důležitým faktorem pro 

zákazníky může být také zavedení platby kartou, či bezplatné Wi-fi připojení uvnitř 

areálu. Pro halu jsou dále podstatné technologie týkající se například speciálního 

úsporného topného systému, či méně energeticky náročného osvětlení, které tak snižují 

celkové náklady. 

 

2.4.3 Ekonomické faktory 

Od dob finanční krize má ekonomika stále rostoucí tendenci a díky tomu roste poptávka 

po zboží a službách. Oproti jiným menším městům má Brno poměrně nízkou 

nezaměstnanost a vyšší mzdy. Lidé si tak mohou dovolit utrácet více finančních 

prostředků za své volnočasové aktivity.  

 

Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji (vlastní zpracování dle ČSÚ) 

8.25%
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V grafu č. 1 je možné vidět neustále klesající podíl nezaměstnaných osob na 

obyvatelstvu v Jihomoravském kraji. Situace na trhu práce je ovlivněná především 

příznivým stavem ekonomiky. Ze stran zaměstnavatelů stále více roste zájem o nové 

zaměstnance. 

Tab. 6: Vývoj mezd v Jihomoravském kraji (vlastní zpracování dle ČSÚ) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Průměrná mzda 24 211 Kč 24770 Kč 25 625 Kč 26 752 Kč 28 549 Kč 

 

Mzdy v Jihomoravském kraji měly za poslední roky rostoucí charakter. To je způsobeno 

především růstem minimálních mezd a zlepšující se ekonomickou situací. Pro tenisovou 

halu je to pozitivní jev v tom smyslu, že si tak lidé mohou dovolit i finančně náročnější 

sport jakým je tenis. 

Asi nejvýznamnější faktorem jsou pro Tenisovou halu ROCI ceny energií. Především 

v zimě je zaznamenána velká spotřeba, neboť stěny haly jsou tvořeny folií, která 

propouští velké množství tepla. Častý nárůst cen elektrické energie tak pro podnik 

představuje negativní vliv.  

 

2.4.4 Politické a legislativní faktory 

Politická situace v ČR je poněkud proměnlivá, ale i přesto se dá se hodnotit jako 

stabilní. Se změnou politických stran se nezřídka obměňují také zákony týkající se 

podnikání. Daňové a účetní legislativy se často novelizují a v případě nedodržení 

termínů hrozí ze strany státních institucí vysoké sankce a pokuty.  

Aktuální sazba daně z příjmů právnických osob je v ČR 19 %. Oproti ostatním zemí 

Evropské unie můžeme tuto sazbu daně považovat za poměrně příznivou.  

Stejně jako ostatní tenisové haly, podléhá i hala ROCI zákonům, vyhláškám a jiným 

právním předpisům, kterými se musí řídit. Mezi obecné právní předpisy, které musí 

dodržovat, patří například: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a ve znění pozdějších předpisů 
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• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a ve znění pozdějších předpisů 

Tenisová hala není plátcem DPH, proto se na ni zákon o dani z přidané hodnoty zatím 

nevztahuje. Je však možné, že v budoucnu dosáhne větších obratů a bude i pro ni platit 

tento zákon.  

Otázka ekologie u tenisové haly nehraje tak významnou roli jako například u výrobních 

podniků, které produkují často nebezpečný odpad a vypouštějí do ovzduší škodliviny.  

Z tohoto hlediska se dá říci, že se hala ROCI chová ekologicky.  U areálu je vysazená 

zeleň v podobě okrasných dřevin, tújí nebo stříbrných smrčků. V hale se třídí odpad a 

používá se recyklovaný papír. 

 

2.5 Porterův model pěti sil 

2.5.1 Kupující 

Tenisová hala ROCI se nachází ve Šlapanicích u Brna, proto spousta zákazníků pochází 

právě odsud. Svým individuálním přístupem a nižšími cenami však podnik přilákal i 

nemálo lidí z Brna a okolí, kteří se po poznání vlídného rodinného prostředí, stali 

trvalými klienty. 

Z hlediska demografické, geografické a psychografické segmentace lze zákazníky 

tenisové haly specifikovat jako osoby z Brna a okolí, pohlaví ženského i mužského, ve 

věku 20 – 65 let, se středním nebo vysokoškolským vzděláním, řadící se do střední či 

vyšší platové skupiny. Jedná se segment lidí se zájmem o sport a aktivní životní styl. 

Nejvýznamnějšími zákazníky jsou rodiče s dětmi. Tyto děti se tenisu věnují závodně a 

učí je trenér z klubu ŽLTC Brno. Děti tenisovou halu navštěvují převážně od 13:00 do 

18:00 hod.  
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2.5.2 Stávající konkurenti 

Tenisových hal je v Brně a okolí celá řada. Dá se tedy říci, že Tenisová hala ROCI  má 

opravdu velkou konkurenci. Co se týká konkurentů z hlediska umístění, tedy přímo těch 

Šlapanických, dá se za nevětšího konkurenta považovat SK RAKETA. Ta disponuje 

třemi venkovními kurty s antukovým povrchem, které se v zimě mění na přetlakovou 

halu.  Dalším velkým konkurentem je ŠNEKSPORT, a to především v letní sezóně, 

neboť má 9 antukových tenisových kurtů. 

 

Obr. 10: Tenisové haly v Brně a okolí (zdroj: www.google.cz/maps) 

Jak je možné vidět na obrázku č. 10, možností kde se dá v Brně a okolí zahrát tenis je 

mnoho, konkurence je tedy vysoká. Je tedy nezbytné, aby Tenisová hala ROCI 

disponovala určitými konkurenčními výhodami. 

 

2.5.3 Potenciální konkurenti 

Vstup na trh v tomto odvětví není příliš náročný, pokud má daný subjekt k dispozici 

dostatečný kapitál a prostory. Potenciálními konkurenty se mohou stát jak o osoby 

samostatně výdělečně činné, tak i větší společnosti se záměrem vybudovat rozsáhlejší 

sportovní areál. Vstupní výdaje na vybudování tenisové jsou poměrně vysoké, ať už se 

jedná o haly budované či přetlakové. Další nemalé výdaje je nutné vynaložit na povrch 
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a ostatní vybavení. V tomto oboru podnikání jsou nutné určité obchodní a marketingové 

zkušenosti. 

 

2.5.4 Dodavatelé 

Dodavateli Tenisové haly ROCI jsou především prodejci sportovních potřeb, nápojů a 

čisticích prostředků. Mezi hlavní dodavatelé patří: 

• Dodavatel tenisových a jiných sportovních potřeb MATCH POINT s.r.o. 

• Dodavatel tenisových a jiných sportovních potřeb JONATHAN O.M., s.r.o. 

• Dodavatel sportovní výživy NUTREND UNI SPORT 

• Dodavatel drogistických a úklidových potřeb Makro Cash & Carry 

• Dodavatel elektrické energie E.ON Energie, a.s. 

Se všemu výše uvedenými dodavateli má podnik smluvní vztah, který zahrnuje 

například výhodnější dodací podmínky či ceny, zapůjčení vybavení a propagační 

materiály. Všechny tyto výhody jsou samozřejmě spojeny s podmínkou odběru určitého 

množství zboží.  

 

2.5.5 Substituty 

Jak již bylo zmíněno, konkurentů v této oblasti podnikání je mnoho, existuje tedy i 

substituce poskytovaných služeb. Tenisová hala ROCI se však svým individuálním 

přístupem a příjemným rodinným prostředí snaží odlišit od větších komplexů 

nacházejících se v jejím okolí. Zároveň plánuje rozšířit své služby přístavbou 

badmintonové haly, což bude pro zákazníky představovat hlavní substitut v případě 

nadměrné vytíženosti tenisové haly. 

 

2.6 SWOT analýza 

Pro shrnutí poznatků získaných s předchozích analýz jsem vytvořila SWOT analýzu, ve 

které jsou jasně identifikovány silné a slabé stránky podniku a také jeho příležitosti a 
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hrozby. Silné a slabé stránky byly vyhodnoceny především na základě interních údajů 

popsaných v marketingovém mixu. Údaje o příležitostech a hrozbách pochází 

především ze STEP a Porterovy analýzy. 

Tab. 7:  SWOT analýza Tenisové haly ROCI (vlastní zpracování) 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1: Profesionální povrch kurtu W1: Horší dostupnost 

S2: Možnost výuky s trenérem W2: Nemožnost on-line rezervace 

S3: Nízké stabilní ceny W3: Nedostatek informací na webu 

S4: Dlouhá otevírací doba W4: Jeden kurt – jeden povrch 

S5: Občerstvení W5: Stěny kurtu tvořené fólií 

S6: Příjemné rodinné prostředí W6: Slabá reklama a propagace 

S7: Stálí klienti   

S8: Možnost pořádání akcí   

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

O1: Zlepšení reklamy a propagace T1: Vstup nových konkurentů 

O2: Zavedení on-line rezervačního 

systému 
T2: Snížení počtu klientů 

O3: Vytvoření sportovních balíčků T3: Změna legislativy 

O4: Zvýšení zájmu o rekreační sporty T4: Zrušení spolupráce s dodavateli 

O5: Zlepšující se ekonomická situace T5: Snížení cen u hlavních konkurentů 

O6: Vytvoření věrnostního programu T6: Zdražení energií 

 

Na základě provedené SWOT analýzy lze konstatovat, že Tenisová hala ROCI má 

spoustu silných stránek. Za nejvýznamnější považuji vysoce kvalitní povrch tenisového 

kurtu, možnost výuky s trenérem, nízké ceny, či dlouhou otevírací dobu. Co se týká 

slabých stránek, není jich příliš mnoho. Za jednu z hlavních považuji umístění haly, 

které je mimo centrum Brna. S tím se však nedá nic dělat, proto by bylo potřeba 

tenisovou halu více a lépe propagovat, aby byla lákavá i pro obyvatele Brna a jiných 

měst. Dalším mínusem je nemožnost on-line rezervace a proces zamluvení kurtu se tak 

stává zbytečně zdlouhavým. Vytvoření on-line rezervačního systému, se zároveň 

proměňuje v zajímavou příležitost, stejně jako zlepšení reklamy a propagace. Jednu z 

příležitostí představuje také vytvoření optimálních sportovních balíčků, které budou 
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výhodné jak pro klienty, tak pro tenisovou halu, neboť tak bude zajištěna větší 

loajálnost zákazníků. V případě hrozeb, se dá za jednu z největších považovat vstup 

nových konkurentů, kteří budou mít například lepší vybavení nebo podstatně výhodnější 

ceny.  Dále by tenisovou halu mohla ohrozit změna legislativy, případně zrušení 

spolupráce ze stran dodavatelů. 

2.6.1 Vyhodnocení SWOT analýzy metodou párového srovnání  

Metoda párového srovnání porovnává vzájemné vazby jednotlivých silných (S) a 

slabých (W) stránek uvedených v tabulce č. 8 horizontálně, spolu s příležitostmi (O) a 

hrozbami (T) uvedených vertikálně. Vzájemné srovnání prvků probíhá na základě 

subjektivního hodnocení a osobního rozhovoru s majitelkou Tenisové haly ROCI. 

• Silná oboustranně pozitivní vazba „++“ 

• Slabší pozitivní vazba „+“ 

• Žádný vzájemný vztah „0“ 

• Slabší negativní vazba „-“ 

• Silný oboustranně negativní vztah „- -“  

Tab. 8:  Plus/mínus matice (vlastní zpracování) 

    SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY     

    S1  S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 W1 W2 W3 W4 W5 W6     

P
Ř

ÍL
E

Ž
IT

O
S

T
I 

O1 + + + + ++ + 0 ++ - 0 0 0 0 0 8 1. 

O2 0 0 + + 0 0 + 0 0 0 0 -- 0 0 1 5. 

O3 0 ++ ++ 0 + 0 + 0 0 - - - 0 - 2 4. 

O4 + + + + 0 0 + + 0 - - - - - 1 5. 

O5 0 + ++ + + 0 + ++ 0 0 0 0 0 - 7 2. 

O6 0 + + 0 ++ 0 ++ 0 0 - 0 0 0 0 5 3. 

H
R

O
Z

B
Y

 

T1 + + + + + + + + -- - - - - - 1 5. 

T2 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 - -5 3. 

T3 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 -5 3. 

T4 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -3 4. 

T5 0 0 - 0 0 0 - 0 - - - 0 0 -- -7 1. 

T6 0 0 -- - - 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -6 2. 

  
 

3 7 3 2 4 2 5 5 -5 -6 -4 -5 -5 -7 
 

  

    4. 1. 4. 5. 3. 5. 2. 2. 3. 2. 4. 3. 3. 1.     
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Po sečtení všech položek v řádcích a sloupcích bylo vyhodnoceno pořadí důležitosti 

všech klíčových položek. Plus/mínus matice znázorňuje klíčové prvky, na které by se 

měla zaměřit marketingová strategie podniku: 

• V rámci kvalitní marketingové strategie by bylo vhodné nadále udržovat 

spolupráci s trenérem tenisu (S2), který učí hrát především děti věnující se 

sportu závodně a jejichž rodiče tak tvoří hlavní klientelu Tenisové haly ROCI. 

• Největší slabinou podniku je nedostatečná reklama a propagace (W6) a také 

nemožnost on-line rezervace kurtu přes internet (W2). Tyto slabé stránky by měl 

podnik posílit. 

• Hlavní příležitostí je právě zvýšení propagace podniku (O2), která tak pomůže 

dosáhnout vyšší návštěvnosti a následným ziskům. 

• Největší hrozbou pro podnik je snížení cen služeb hlavních konkurentů (T5), 

podnik by tak mohl přijít o stávající klientelu. Druhou největší hrozbou je 

zdražení cen energií (T6), což by mělo za následek zvýšení cen za poskytované 

služby. 

 

2.7 Marketingový průzkum 

Marketingový průzkum je velice důležitý pro vytvoření optimální marketingové 

strategie, která bude v souladu s danými cíli podniku i potřebami zákazníků. Společně 

s výše uvedenými analýzami vnějšího a vnitřního prostředí slouží pro vytvoření 

efektivních návrhů, které povedou ke zlepšení současné marketingové strategie 

Tenisové haly ROCI.   

Vlastní marketingový průzkum jsem zrealizovala dle harmonogramu, uvedeného  

v tabulce č. 9. Průzkum byl zaměřen především na preference potenciálních i stálých 

zákazníků a to v oblastech sportu, komunikačních kanálů či věrnostního programu. 
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2.7.1 Časový harmonogram  

Tab. 9: Časový harmonogram průzkumu (vlastní zpracování) 

Příprava průzkumu 
5.3 -

11.3.2018     

Focus group 
 

12.3.2018 
   

Pilotáž 
  

13.3.-

18.3.2018   

Vlastní průzkum 
   

19.3. - 

8.4.2018  

Zpracování 

informací a analýza     

9.4. - 

16.4.2018 

 

2.7.2 Popis vzorku 

Pro volbu respondentů byla v rámci marketingového průzkumu použita metoda 

kvótního výběru. Vzorek respondentů je definován pohlavím, věkem a bydlištěm v Brně 

a okolí. Průzkum byl prováděn jak mezi obyvateli Brna a okolí prostřednictvím 

sociálních sítí, tak i mezi samotnými zákazníky tenisové haly přímo ve sportovišti. 

Cílovou skupinu tvořili ženy i muži s neomezenou věkovou hranicí žijící v Brně a okolí 

a dále také rodiče s dětmi, kteří již halu navštěvují a tvoří nejvýznamnější klientelu. 

2.7.3 Zvolená metoda sběru dat  

Metodu sběru dat jsem zvolila formou klasických strukturovaných dotazníků. Pro 

potencionální zákazníky jsem vytvořila online dotazník, který byl umístěn na stránce 

www.google.com. Odkaz jsem následně šířila prostřednictvím e-mailu a sociální sítě 

Facebook, a to především do sportovních skupin v Brně a okolí, mezi Brněnské 

studenty nebo přímo na facebookovou skupinu Šlapanic. 

Pro dosavadní zákazníky jsem vytvořila specifický dotazník v tištěné podobě, který 

majitelka Tenisové haly ROCI rozdala k vyplnění stálým klientům tenisové haly, 

především rodičům, jejichž děti hrají tenis závodně a obyvatelům Šlapanic, kteří 

navštěvují halu pravidelně. 
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2.7.4 Příprava dotazníku  

První fáze průzkumu spočívala v přípravě dotazníku, kde byl stanoven hlavní cíl a poté 

vytvořeny otázky. Následně proběhlo skupinové interview neboli focus group, kterého 

se účastnili 4 klienti Tenisové haly ROCI (rodiče dětí). Na základě toho pak byly 

dotvořeny další otázky a upraveny některé z odpovědí. Následně proběhla pilotáž, kdy 3 

respondenti z cílové skupiny hodnotili strukturu a srozumitelnost obou dotazníků. Po 

skončení těchto fází byla vytvořena finální podoba dotazníků, které byly následně 

rozmístěny mezi cílové respondenty.  

2.7.5 Struktura otázek 

Dotazník pro potenciální klienty obsahuje 12 otázek. Dotazník pro stávající klienty má 

19 otázek. Otázky v dotazníku byly směřované tak, aby zhodnotily marketingový mix 

podniku, tedy především produkt, cenu, distribuci a propagaci. Co se týká struktury 

otázek, jsou použity jak otázky uzavřené, tak i otázky otevřené a škálové. Některé 

otázky mají polootevřený charakter, kdy respondent vybírá z několika možností a pokud 

ho napadá vlastní odpověď, může ji doplnit do prázdného políčka s popisem „jiná 

možnost“. 
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2.8 Výsledky dotazníků pro potenciální klienty 

Dotazník pro potenciální klienty byl elektronicky rozesílán ve dnech od 19.3.2018 do 

8.4.2018 obyvatelům Brna a okolí. V tomto období dotazník správně vyplnilo a odeslalo 

zpět 230 respondentů různých věkových kategorií. Většina respondentů byla oslovena 

prostřednictvím sociální sítě Facebook. Z časového hlediska nebylo vyplnění dotazníku 

příliš náročné a zabralo asi 5 minut. Odpovědi z vyplněných dotazníků jsem zpracovala, 

a následně graficky znázornila, případně doplnila tabulkou. 

 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Nejpočetnější skupinou odpovídající na dotazníkové šetření byly ženy. Konkrétně se 

jednalo o 144 žen - 63 % a 86 mužů - 37 %.  

 

Graf 2: Pohlaví potenciálních zákazníků (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 2: Kolik je vám let? 

Z celkového počtu respondentů jich nejvíce spadalo do kategorie 17 -  27 let, což tvoří 

67 %. Pouze jeden respondent spadal do kategorie 58 let a více. 

37%

63%

1. Pohlaví

Muži Ženy
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Graf 3: Věk potenciálních zákazníků (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 3: Kolik peněz měsíčně zhruba utratíte za sport? 

Nejpočetnější skupinu v mnou vybraných kategoriích útraty financí tvoří respondenti, 

kteří za sport utratí měsíčně 501 – 1000,- Kč, jedná se o 31 % dotazovaných 

respondentů. Další velké skupiny tvoří respondenti, kteří utratí za sport měsíčně  

do 500,- Kč. Od 1 001 – 2 000,- Kč měsíčně za sport utratí 11 % respondentů. Víc jak 

2 000,- Kč dá za sport měsíčně 10 % respondentů. 

 

Graf 4: Měsíční útrata peněz za sport (vlastní zpracování) 

67%

20%

8%

4% 1%

2. Věk

17 - 27 let 28 - 37 let 38 - 47 let 48 - 57 let 58 let a více

25%

23%31%

11%

4% 3% 3%

Měsíční útrata peněz za sport

0 - 250,- Kč 251 - 500,- Kč 501 - 1000,- Kč 1001 - 2000,- Kč

2001- 3000,- Kč 3001 - 4000,- Kč 4001 - 6000,- Kč
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Pro lepší přehlednost a segmentaci jsem vytvořila tabulku, v které je uvedený 

zprůměrovaný věk a měsíční útrata peněz za sport všech dotazovaných respondentů. 

Tab. 10: Průměrný věk a útrata (vlastní zpracování) 

Průměrný věk Průměrná měsíční útrata peněz za sport 

28 let 938,- Kč 

 

Otázka č. 4 a 5: Kolikrát týdně a v který čas nejvíce sportujete?  

Z průzkumu bylo zjištěno, že pouhých 5 % respondentů nesportuje vůbec. Naopak 

nejpočetnější dvě skupiny tvoří stejný počet respondentů, konkrétně 95 (41 %). Ti 

sportují 1 - 2 krát týdně, a 3 - 4 krát týdně.  

Co se týká otázky na čas sportu, mohli respondenti vybrat více odpovědí. Ty jsem 

následně sečetla pro jednotlivé časy. Nejvíce respondenti sportují mezi  

17:00 – 19:00 hod. Naproti tomu nejméně sportují v době oběda, tedy mezi  

11:00 – 13:00 hod. 

 

Graf 5: Kolikrát týdně sportujete? (vlastní zpracování) 

 

5%

41%

41%

10%

3%

4. Kolikrát týdně sportujete?

Nesportuji 1 - 2 krát 3 - 4krát 5 -6 krát Každý den
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Graf 6: V který čas nejvíce sportujete? (vlastní zpracování) 

 

6: Slyšel/a jste někdy o Tenisové hale ROCI? 

Pouhých 12 %, tedy 27 dotazovaných respondentů zná Tenisovou halu ROCI. 

 

Graf 7: Slyšel/a jste někdy o Tenisové hale ROCI? (vlastní zpracování) 

 

Otázka 7: Pokud byla Vaše odpověď v předchozí otázce "Ano", prosím uveďte z 

jakého zdroje. 

Tato otázka navazuje na otázku předchozí. Pouze ti respondenti, kteří odpověděli, že o 

tenisové hale slyšeli, měli uvést, z jakého zdroje. 

34 29

9
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Nejčastější odpovědí bylo „od známých“, i tak se ovšem jedná o pouhých 16 

respondentů. 

 

Graf 8: Z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o Tenisové hale ROCI? (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 8: Která z těchto akcí by Vás přiměla poprvé navštívit Tenisovou halu 

ROCI? 

Nejvíce respondenty zaujala akce na druhou hodinu tenisu s 50% slevou. Tuto možnost 

zvolilo 69 respondentů. Druhou nejčastější odpovědí byla hodinu billiardu či petánque 

zdarma. 

 

Graf 9: Která z akcí by Vás přiměla poprvé navštívit Tenisovou halu ROCI? (vlastní zpracování) 
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Otázka č. 9: Prostřednictvím kterého komunikačního kanálu byste se chtěl/a 

dozvídat o novinkách a případných akcích? (Škála 1 - nejméně důležité; Škála 10 - 

nejvíce důležité) 

V této otázce byla zahrnuta veškerá kritéria z již zmiňovaného focus group.  

Pro jednotlivé komunikační kanály byly stanoveny bodové škály, a respondenti tak 

volili příslušnou škálu pro každý kanál dle svých preferencí. Pro lepší přehlednost jsem 

vytvořila tabulku absolutních četností, kde je možné vidět, kolik respondentů volilo 

příslušné škály pro jednotlivé komunikační kanály. Tabulka absolutních četností 

dokresluje regresní analýzu, viz otázka č. 10. 

Tab. 11: Absolutní četnost komunikačních kanálů (vlastní zpracování) 

ŠKÁLY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-mail 33 13 24 10 23 9 20 23 24 51 

Facebook 15 8 4 2 15 18 20 37 36 75 

Webové stránky 23 10 13 11 12 19 26 22 45 49 

PPC reklama na internetu 64 25 22 24 37 17 16 9 9 7 

Rozhlas 109 30 24 11 19 12 9 5 8 3 

Noviny 95 30 23 20 20 17 11 6 6 2 

Letáky, plakáty 69 21 30 20 24 19 20 15 4 8 

Osobně 38 11 13 21 30 13 30 19 17 38 

 

Otázka č. 10: Jakou úroveň celkové komunikace požadujete od Tenisové haly 

ROCI ke svým zákazníkům? (Škála 1 - žádná; Škála 10 - výborná) 

Tab. 12: Absolutní četnost celkové komunikace (vlastní zpracování) 

Škály  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Celková komunikace 14 7 5 4 28 18 28 31 24 71 

 

Otázka č. 9 a otázka č. 10 byly zpracovány pro vytvoření regresního modelu. Závislou 

proměnnou, označovanou také jako Y, je v tomto případě celkové komunikace. 

Nezávislými proměnnými, označovanými také jako x, jsou jednotlivé komunikační 

kanály uvedené v otázce č. 9.  
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Tab. 13: Regresní analýza (vlastní zpracování) 

N=230 

Výsledky regrese se závislou proměnnou:  Celková komunikace (RA) 

R= ,47800868 R2= ,22849230 Upravené R2= ,20056442 

F(8,221)=8,1815 p<,00000 Směrod. chyba odhadu: 2,4156 

b* Sm.chyba 

(z b*) 

b Sm.chyba 

(z b) 

t(221) p-hodn. 

Abs.člen 
  

2,962566 0,574234 5,15916 0,000001 

E-mail 0,092592 0,063647 0,075541 0,051926 1,45477 0,147151 

Facebook 0,289945 0,067448 0,289388 0,067319 4,29878 0,000026 

Webové 

stránky  
0,074530 0,065793 0,066797 0,058966 1,13280 0,258527 

PPC reklama 0,026290 0,075836 0,027162 0,078351 0,34667 0,729169 

Rozhlas -0,099392 0,095623 -0,110177 0,105999 -1,03942 0,299747 

Noviny 0,175728 0,105974 0,199105 0,120072 1,65822 0,098692 

Letáky, plakáty 0,029402 0,078497 0,029688 0,079263 0,37456 0,708350 

Osobně 0,154322 0,065255 0,134508 0,056876 2,36491 0,018900 

 

V tabulce č. 13 vyšel nízký index determinace (R = 0,48), který určuje spolehlivost 

modelu. Z toho důvodu jsem vyřadila absolutní člen. 

Tab. 14: Regresní analýza bez absolutního členu (vlastní zpracování) 

N=230 

Výsledky regrese se závislou proměnnou: Celková komunikace 

(regresní analýza) 

R= ,94659637 R2= ,89604469 Upravené R2= ,89229855 

F(8,222)=239,19 p<0,0000 Směrod. chyba odhadu: 2,5512 

b* Sm.chyba 

(z b*) 

b Sm.chyba 

(z b) 

t(222) p-hodn. 

E-mail 0,091117 0,043837 0,112875 0,054305 2,078542 0,038809 

Facebook 0,479604 0,063737 0,463183 0,061555 7,524745 0,000000 

Webové stránky  0,146314 0,056739 0,153873 0,059670 2,578719 0,010563 

PPC reklama 0,022149 0,049973 0,036666 0,082726 0,443223 0,658036 

Rozhlas -0,052353 0,054025 -0,108483 0,111947 -0,969053 0,333573 

Noviny 0,117888 0,063185 0,236175 0,126583 1,865770 0,063392 

Letáky, plakáty 0,035167 0,050541 0,058107 0,083509 0,695815 0,487273 

Osobně 0,165204 0,048756 0,198616 0,058617 3,388347 0,000832 
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Tabulka č. 14 je zpracována bez absolutního členu a index determinace je tak vyšší  

(R = 0,95). Zvolená hladina významnosti je 0,05. Nezávislé proměnné, které mají  

p-hodnotu regresního koeficientu vyšší než je zvolená hladina významnosti, nejsou 

statisticky významné. Rozhlas má minusový koeficient a ubírá na celkové komunikaci, 

proto nebude žádným způsobem zahrnut v návrhové části práce. 

Všechny koeficienty, které jsou v tabulce vyznačeny červeně a přísluší daným 

proměnným, jsou statisticky významné a signifikantní pro předpis matematického 

modelu:  

Y = 0,11 * x1 + 0,46 * x2 + 0,15 * x3 + 0,20 * x4 

Kde: 

Y = celková komunikace 

x1 = E-mail 

x2 = Facebook 

x3 = Webové stránky 

x4 = Osobní sdělení 

 

Otázka č. 11:Jak moc jsou pro Vás důležité jednotlivé informace pro navštívení 

Tenisové haly ROCI? (Škála 1 - nejméně důležité; Škála 10 - nejvíce důležité) 

Předmětem zjištění u otázky č. 11 byla zajímavost informací poskytovaných 

prostřednictvím komunikačních kanálů. Respondenti hodnotili důležitost jednotlivých 

informací pomocí škál 1 až 10. Toto hodnocení jsem následně zprůměrovala a seřadila 

sestupně. Mezi nejzajímavější hodnocení pro respondenty patří cena za dané služby, 

otevírací doba, případně celková dostupnost. Informace která pro ně není příliš 

zajímavá, je možnost výuky tenisu s trenérem. 
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Tab. 15: Důležitost informací (vlastní zpracování) 

 

 

Otázka č. 12: Zajímal by Vás věrnostní program, kdy při splnění určitých 

podmínek můžete získat něco zdarma? 

Z dotazovaných respondentů by mělo 85 % z nich zájem o věrnostní program. 

 

Graf 10: Zájem o věrnostní program (vlastní zpracování) 
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Otevírací doba 8,27 

Cena za dané služby 8,47 
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2.9 Výsledky dotazníků pro klienty Tenisové haly ROCI 

Dotazník pro klienty (rodiče s dětmi) Tenisové haly ROCI byl do haly umístěn v tištěné 

podobě ve dnech od 19.3. do 8.4.2018. Za tuto dobu dotazník správně vyplnilo 

41 respondentů. Počet umístěných dotazníků byl 60 a celková návratnost tak činí  

68,33 %. Dotazník měl původně 19 otázek, ale nakonec jsem dvě vyřadila, jelikož jsem 

usoudila, že pro tento výzkum nejsou relevantní. 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

V případě respondentů navštěvujících tenisovou halu, dotazník vyplnilo více mužů než 

žen. Konkrétně se jednalo o 33 mužů - 80 % z celkového počtu respondentů,  

a 8 žen - 20 %. 

 

Graf 11: Pohlaví zákazníků Tenisové haly ROCI (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 2: Kolik je vám let? 

Na rozdíl od dotazníku pro potenciální klienty, kde největší počet respondentů tvořili 

lidé ve věku 17 – 27 let, v dotazníku pro zákazníky tenisové haly, tvořili největší 

kategorii respondenti ve věku 28 – 37 let, konkrétně se jednalo o 44 %. Druhou velkou 

kategorii respondentů – 37 %, tvořili zákazníci ve věku 38 – 47 let. 
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Graf 12: Pohlaví zákazníků Tenisové haly ROCI (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 3: Odkud jste? 

Na otázku „odkud jste“ měli respondenti možnost vlastní odpovědi. Nejvíce zákazníků 

tenisové haly však tvoří místní, tedy obyvatelé Šlapanic u Brna. Jedná se téměř o 

polovinu zákazníků. Druhou velkou skupinou jsou obyvatelé Brna a okolí.  

 

Graf 13: Bydliště zákazníků Tenisové haly ROCI (vlastní zpracování) 
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Otázka č. 4: Jak se do Tenisové haly ROCI dopravujete? 

Téměř polovina zákazníků se do tenisové haly dopravuje autem. Obyvatelé Šlapanic 

chodí do haly pěšky a pouhých 5 % zákazníků se dopravuje prostřednictvím trolejbusu. 

Jedná se o klienty z Brna.  

 

Graf 14: Jak se do Tenisové haly ROCI dopravujete? (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 5: Jak jste se o Tenisové hale ROCI dozvěděl/a? 

Na tuto otázku měli respondenti opět možnost vlastní odpovědi. Nejvíce klientů – 63 %, 

se o tenisové hale dozvědělo od známých. Další skupina zákazníků – 22 % o tenisové 

hale ví, protože bydlí v její blízkosti. Třetí odpovědí respondentů bylo, že se o tenisové 

hale dozvěděli prostřednictvím Tenisového klubu ŽLTC, se kterým hala spolupracuje. 

Nikdo z respondentů neodpověděl, že by tenisovou halu znal z internetové reklamy, 

plakátů, letáků nebo novin. 
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Graf 15: Jak jste se o Tenisové hale ROCI dozvěděl/a? (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 6: V který čas nejčastěji Tenisovou halu ROCI navštěvujete? 

Na otázku v jaký čas klienti tenisovou halu nejčastěji navštěvují, měli možnost 

zatrhnout více odpovědí. Podle dotazníku vyplývá, že největší návštěvnost haly je od 

19:00 – 21:00 hod. Druhou nejčastější odpovědí byl čas od 17:00 – 19:00 hod. a dále 

následoval čas od 15:00 – 17:00 hod. V dopoledních hodinách navštěvuje halu pouze 

jeden z dotazovaných respondentů. V pozdních večerních hodinách žádný. 

 

Graf 16: V který čas nejčastěji Tenisovou halu ROCI navštěvujete? (vlastní zpracování) 
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Otázka č. 7: Jak hodnotíte výši ceny Tenisové haly ROCI v porovnání 

s konkurenčními podniky? 

Velká většina dotazovaných – 74 %, hodnotní ceny tenisové haly jako průměrné. 

Poměrně malému počtu zákazníků – 21 %, připadají ceny vysoké. 

 

Graf 17: Jak hodnotíte výši ceny Tenisové haly ROCI? (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 8: Jak byste hodnotil/a personál? 

Všichni dotazovaní respondenti hodnotili personál Tenisové haly ROCI jako velmi 

příjemný. 

 

Otázka č. 9: Jak byste hodnotil/a prostředí tenisové haly? 

Všichni dotazovaní respondenti hodnotili prostředí Tenisové haly ROCI jako příjemné a 

velmi příjemné. 

 

Otázka č. 10: Ocenili byste možnost on-line rezervace přes internet? 

Systém on-line rezervace přes internet by využilo 63 % dotazovaných zákazníků. 
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Graf 18: Možnost on-line rezervace (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 11: Doporučil/a byste tenisovou halu svým známým? 

Všichni dotazovaní respondenti by Tenisovou halu ROCI doporučili svým známým. 

 

Otázka č. 12: Je něco, co byste na tenisové hale zlepšil/a ? 

Na tuto otázku měli dotazovaní opět možnost vlastní odpovědi. Zřídka se vyskytovaly 

pouze odpovědi týkající se osvětlení a nízké teploty haly. Pokud by vedení chtělo tyto 

podmínky zlepšit, znamenalo by to samozřejmě zvýšení cen.  

 

Otázka 13: Zajímal by Vás věrnostní program, kdy při splnění určitých podmínek 

můžete získat něco zdarma? 

O věrnostní program by mělo zájem 73 % klientů tenisové haly. 
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Graf 19:  Zájem o věrnostní program (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 14: Prostřednictvím kterého komunikačního kanálu byste se chtěl/a 

dozvídat o novinkách a případných akcích? (1 - nejméně důležité, 10 - nejvíce 

důležité) 

Stejně jako tomu bylo v dotazníku pro potenciální klienty, i v dotazníku pro zákazníky 

tenisové haly bylo potřeba zjistit, prostřednictvím kterého komunikačního kanálu by se 

chtěli dozvídat o případných novinkách a akcích. Pro jednotlivé komunikační kanály 

byly stanoveny bodové škály, a respondenti tak volili příslušnou škálu pro každý kanál 

dle svých preferencí. Odpovědi jsem následně zprůměrovala, seřadila sestupně a zapsala 

do tabulky uvedené níže. Nejvíce klienti preferují E-mail, Facebook a webové stránky. 

Naopak komunikace prostřednictvím rozhlasu, PPC reklam nebo novin není u 

zákazníků tenisové haly příliš žádaná. 
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Tab. 16: Komunikační kanály (vlastní zpracování) 

ŠKÁLY Průměrná známka 

Rozhlas 1,39 

PPC reklama 1,56 

Noviny 1,90 

Letáky, plakáty 3,49 

Osobně 5,71 

Webové stránky  6,32 

Facebook 7,20 

E-mail 7,54 

 

Následující otázky sloužily pro vytvoření optimální kombinace balíčků pro zimní 

období: 

Otázka č. 15: Balíček VIP: 10 lekcí s trenérem, platnost 6 měsíců, cena 7 900,- Kč, 

plus (prosím vyberte 2 možnosti):  

V této otázce měli respondenti možnost vybrat dvě výhody, které by měl obsahovat  

VIP balíček. Nejvíce mají klienti zájem o Tenisové míčky zdarma a iontový nápoj 

v hodnotě 30,- Kč ke každé hře zdarma. 

 

Graf 20: Balíček VIP (vlastní zpracování) 
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Otázka č. 16: Balíček Premium: 10 hodin tenisu, platnost 3 měsíce, cena 4 200,- Kč 

plus (prosím vyberte jednu možnost): 

V balíčku Premium měli respondenti možnost zvolit pouze jednu výhodu. Nejvíce by 

ocenili 1 hodinu tenisu (bez trenéra) zdarma. 

 

Graf 21: Balíček Premium (vlastní zpracování) 

 

Následující otázka sloužila pro vytvoření optimální kombinace balíčku pro letní 

období: 

Otázka č. 17: Balíček Basic: 5 hodin tenisu, platnost 3 měsíce, cena 850,- Kč, plus 

(prosím vyberte jednu možnost): 

Pro Balíček Basic nejvíce dotazovaných respondentů zvolilo možnost Iontového nápoje 

v hodnotě 30,- Kč ke každé hře zdarma. 
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Graf 22: Balíček Basic (vlastní zpracování) 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Na základě výsledků z provedené situační analýzy a výsledků získaných z vlastního 

marketingového průzkumu, obsahuje tato část mé diplomové práce vlastní návrhy na 

zlepšení stávající situace tenisové haly, za účelem zvýšení návštěvnosti a zisku. Pro 

formulaci marketingové strategie je použita technika „7P“.  

Aby mohly být sestaveny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, musela jsem se 

několikrát setkat s majitelkou Tenisové haly ROCI, která mi poskytla přínosné 

informace. Zároveň mě sama upozornila na to, že by určité změny uvítala. V současné 

době stále více lidí sportuje a zajímá se o zdravý a aktivní životní styl. S těmito zájmy 

se také stále více rozrůstají sportovní centra, a je tedy nezbytné mít takovou 

marketingovou strategii, která bude obsahovat jisté konkurenční výhody. Výběr 

volnočasových aktivit je široký a cenové relace se pohybují od stovek až k tisícům 

korun. 

Úspěšná marketingová strategie musí mít jasně definované cíle. Primárním cílem 

tenisové haly ROCI, stejně jako u ostatních podniků, je neustále zlepšovat svou pozici 

na trhu a vytvářet tak vyšší zisk. Toho lze dosáhnout především zvýšením povědomí o 

společnosti, zlepšením stávajících služeb nebo upravením cenové strategie. 

Zvolenou cílovou skupinou jsou především obyvatelé Brna a okolí, kteří se věnují 

sportu. Jak napovídá marketingový výzkum, jsou to lidé nejrůznějších věkových 

kategorií. Další cílovou skupinou jsou zákazníci Tenisové haly ROCI, zejména rodiče 

s dětmi, kteří tvoří nejvyšší podíl na zisku. Proto je důležité si udržet věrnost těchto 

klientů prostřednictvím nejrůznějších výhod. 
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3.1 Produkt 

3.1.1 Poukázky na druhou hodinu tenisu s 50% slevou. 

Jedním z úkolů prováděného výzkumu bylo zjistit, co by potenciální zákazníky nejvíce 

přimělo tenisovou halu navštívit. Největší skupinu z dotazovaných respondentů zaujala 

poukázka na druhou hodinu tenisu s 50% slevou.  Proto navrhuji několik možností, 

jakým způsobem může potenciální zákazník takovou poukázku získat: 

1. Při navštívení webových stránek z nového prohlížeče se uživateli objeví pop-up 

okno s textovou informací, zda má zájem získat právě tuto poukázku. Jedinou 

podmínkou pro obdržení bude zadání e-mailu a odsouhlasení podmínek o 

zasílání novinek týkajících tenisové haly. Po splnění tohoto jednoduchého úkolu 

uživateli přijde na e-mail automaticky vygenerovaná poukázka, kterou při 

navštívení tenisové haly musí ukázat (alespoň v mobilním zařízení).   

2. Umístění odkazu webových stránek na facebookovém profilu Tenisové haly 

ROCI. Rovněž bude nutné informovat uživatele facebooku o této možnosti 

prostřednictvím příspěvku umístěném na zdi. Dále by bylo vhodné tento 

příspěvek rozeslat i do nejrůznějších brněnských sportovních skupin. Tímto 

způsobem je možné oslovit nemalé množství lidí. 

3. Domluva s partnery. Například při nákupu na e-shopu www.rakety-online.cz, se 

kterým tenisová hala spolupracuje, zákazníkovi spolu s údaji o nákupu přijde na 

e-mail poukázka na druhou hodinu tenisu s 50% slevou. 

Podmínkou pro využití poukázky získané prostřednictvím obchodních partnerů tenisové 

haly, je opět poskytnutí e-mailu a souhlas se zasíláním novinek, což by se řešilo až na 

místě.  

Aby bylo zamezeno dvojímu využití jedné poukázky, je nutné vést databázi získaných  

e-mailu například v systému Ecomail (viz procesy). Při využití poukázky zákazníkem 

bude nutné do systému poznamenat, že člověk s příslušným e-mailem již poukázku 

využil a na další tedy nemá nárok.   
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Obr. 11: Poukaz na druhou hodinu tenisu s 50% slevou (vlastní zpracování) 

 

3.1.2 Výhodné sportovní balíčky 

Pro stále klienty tenisové haly jsou v rámci produktové strategie navrhnuty výhodné 

sportovní balíčky. Prostřednictvím Focus group s rodiči, jejichž děti hrají tenis závodně, 

bylo nejprve zjištěno, zda by o takové balíčky byl vůbec zájem a dále se na základě 

diskuze rozhodlo, jaké výhody by mohly sportovní balíčky obsahovat. Následně byl 

vytvořen dotazník se všemi možnými výhodami a zákazníci tenisové haly si sami 

zvolili, co by mělo být v jednotlivých balíčcích zahrnuto. 

Cílovou skupinou jsou v tomto případě rodiče dětí, neboť právě ty se věnují tenisu 

pravidelně a proto by jim zakoupení takového balíčku přineslo jisté výhody. Sportovní 

balíček si samozřejmě může zakoupit i kterýkoliv jiný zákazník. 

Balíček VIP: 

K zakoupení v zimní sezóně od 1.10. – 15.4.  

Cena:   7 900,- Kč 

Platnost:  6 měsíců od zakoupení 

Obsahuje: 10 lekcí s trenérem 

  1 x tenisové míčky 

  2 x salát či bageta zdarma 
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Balíček Premium: 

K zakoupení v zimní sezóně od 1.10. – 15.4. 

Cena:   4 200,- Kč 

Platnost:  3 měsíce od zakoupení 

Obsahuje: 10 hodin tenisu (bez trenéra) 

  1 x hodina tenisu navíc 

   

Balíček Basic: 

K zakoupení v letní sezóně od 16.4. – 30.9. 

Cena:   850,- Kč 

Platnost:  3 měsíce od zakoupení 

Obsahuje: 5 hodin tenisu (bez trenéra) 

  Iontový nápoj ke každé hře 

 

 

Obr. 12: Varianty sportovních balíčků (vlastní zpracování) 

 

Pro každý balíček jsem vytvořila návrh kartičky, kterou by zákazník obdržel po 

zakoupení daného balíčku. Kartičky jsem barevně rozlišila hlavně pro lepší přehlednost. 

Při zakoupení balíčku se do kartičky vypíše jméno zákazníka a datum zakoupení, aby 

tak byla dodržena platnost. Následně by se před každou hrou vyškrtlo jedno okénko, 
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aby zákazník věděl, kolik her mu ještě zbývá. Zároveň však všichni, kteří balíček 

zakoupí, musejí být evidováni v počítači nejen kvůli přehlednosti v rámci interních 

procesů, ale například také jako pojištění před spory, které by mohly nastat v případě 

ztráty kartičky. Pro začátek navrhuji vytisknout 50 kusů kartiček od každé varianty 

balíčku, neboť právě tolik hlavních klientů (rodiče s dětmi) v průměru navštěvuje 

tenisovou halu. Cena jedné jednostranné kartičky při daném počtu kusů ve společnosti 

Copycentrum činí 2,80,- Kč. Celkem by tak 150 kusů kartiček vyšlo na 420,- Kč. 

3.2 Cena  

Cenová strategie je dalším důležitým prvkem celkové marketingové strategie, protože 

jako jediná ze všech položek marketingového mixu přináší společnosti zisky. 

Je obecně známé, že tenis není zrovna levnou záležitostí a to hlavně v zimním období. 

Výše stanovených cen tak není příliš pohyblivá, neboť i náklady na provoz haly jsou 

v zimě poměrně vysoké. Proto je důležité zákazníkům poskytovat alespoň malé cenové 

výhody, které do jisté míry zajistí z jejich strany určitou loajálnost. 

3.2.1 Ceny při využití poukázky na druhou hodinu tenisu s 50% slevou 

Pro nové zákazníky jsem v předchozí kapitole navrhla zavádějící akci v podobě druhé 

hodiny tenisu s 50% slevou. V tabulce uvedené níže jsou vykalkulovány jak klasické 

ceny, tak i ceny pro druhou hodinu s využitím poukázky.  Ačkoliv druhá hodina hry 

v určité časy netvoří tenisové hale žádný zisk, roste zde určitý potenciál spočívající v 

získání nových a stávajících zákazníků. Z dotazníků bylo zjištěno, že v průměru lidé 

utratí za sport 938,- Kč měsíčně, proto by pro ně tato poukázka mohla být atraktivní. 

Tab. 17: Ceny při využití poukázky – zimní období (vlastní zpracování) 

Zimní sezóna 1. hodina 2. hodina 

Po - Pá  7-10 hod.  360 Kč 180 Kč 

  10-15 hod. 420 Kč 210 Kč 

  15-21 hod.  550 Kč 275 Kč 

  21-23 hod.  360 Kč 180 Kč 

So - Ne 8-23 hod. 390 Kč 195 Kč 
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Tenisová hala ROCI má jistou nevýhodu v tom, že nedisponuje otevřeným kurtem pro 

letní období. Najdou se však sportovci, kterým například vadí přímý sluneční kontakt, 

nebo aktuální počasí, a kryté tenisové haly tak vyhledávají i v letním čase. Ceny v létě 

jsou navíc velmi příznivé a věřím, že by tak získanou poukázku využilo mnoho 

sportovních nadšenců i v letním čase. 

Tab. 18: Ceny při využití poukázky – letní období (vlastní zpracování) 

Letní sezóna 1. hodina 2. hodina 

Po-Ne  8-23 hod. 200 Kč 100 Kč 

 

3.2.2 Ceny sportovních balíčků 

Ceny sportovních balíčku byly stanoveny pevně na základě konzultace s majitelkou 

Tenisové haly ROCI tak, aby pokryly veškeré náklady na provoz a byl tvořen zisk. 

Zároveň je však nutné aby zákazníkům, kteří si balíček zakoupí, vznikla jistá přidaná 

hodnota, ať už v podobě slevy z celkové ceny nebo získání drobné pozornosti zdarma.  

Balíček VIP 

Tabulka č. 19 obsahuje přibližnou kalkulaci nákladů a výnosů, které vzniknou tenisové 

hale z prodeje jednoho VIP balíčku. Jak již bylo zmíněno, náklady na 1 hodinu tenisu 

jsou v zimním období 190,- Kč. Nákupní cena tenisových míčků je 100,- Kč a náklady 

na salát či bagetu činí v průměru 50,- Kč. 

Tab. 19: Balíček VIP – náklady/výnosy pro podnik (vlastní zpracování) 

Balíček VIP 

Cena balíčku 7 900 Kč 

Náklady na trenéra 4 000 Kč 

Náklady na provoz 1 900 Kč 

Náklady na míčky zdarma 100 Kč 

Náklady na dvě jídla zdarma  100 Kč 

Celkové náklady 6 100 Kč 

Zisk 1 800 Kč 

 

Zároveň jsem vytvořila tabulku znázorňující náklady, přidané hodnoty a slevy 

z pohledu zákazníka.  V tabulce č. 20 je uvedena jak průměrná cena za 10 her v tenisové 
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hale, tak nejvyšší cena, která vzniká v případě, že by zákazník hrál mezi  

15:00 – 21:00 hod. 

Tab. 20: Balíček VIP – slevy z pohledu zákazníka (vlastní zpracování) 

  Průměrná cena Nejvyšší cena 

Cena za trenéra 4 000 Kč 4 000 Kč 

Cena za pronájem tenisové haly 4 200 Kč 5 500 Kč 

Celková cena 8 200 Kč 9 500 Kč 

Cena s balíčkem 7 900 Kč 7 900 Kč 

Sleva z ceny za hru 3,66 % 16,84 % 

Míčky zdarma 150 Kč 150 Kč 

Dvě jídla zdarma 200 Kč 200 Kč 

Celková sleva se všemi výhodami 7,27 % 19,79 % 

 

Balíček Premium 

Tabulky pro balíček Premium jsou vytvořeny na stejném principu. 

Tab. 21: Balíček Premium – náklady/výnosy pro podnik (vlastní zpracování) 

Balíček Premium 

Cena balíčku 4 200 Kč 

Náklady na provoz 1 900 Kč 

Náklady na jednu hru zdarma 190 Kč 

Celkové náklady 2 090 Kč 

Zisk 2 110 Kč 

 

Tab. 22: Balíček Premium – slevy z pohledu zákazníka (vlastní zpracování) 

  Průměrná cena Nejvyšší cena 

Celková cena 4 200 Kč 5 500 Kč 

Cena s balíčkem 4 200 Kč 4 200 Kč 

Sleva z ceny za hru 0,00% 23,64% 

Hodina tenisu zdarma 420 Kč 550 Kč 

Celková sleva se všemi výhodami 9,09% 30,58% 
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Balíček Basic 

Stejně tak jsem vytvořila kalkulace pro balíček Basic. Náklady na jeden Iontový nápoj 

jsou pouhé 3,- Kč, jeho prodejní cena je však 30,- Kč 

Tab. 23: Balíček Basic – náklady/výnosy pro podnik (vlastní zpracování) 

Balíček Basic 

Cena balíčku 850 Kč 

Náklady na provoz 360 Kč 

Náklady na Iontové nápoje 15 Kč 

Celkové náklady 375 Kč 

Zisk 475 Kč 

 

Tab. 24: Balíček Premium – slevy z pohledu zákazníka (vlastní zpracování) 

Celková cena za hru 1 000 Kč 

Cena s balíčkem 850 Kč 

Sleva z ceny za hru 15,00% 

Iontový nápoj ke každé hře 150 Kč 

Celková sleva se všemi výhodami 26,08% 

 

3.3 Distribuce 

Z průzkumu bylo zjištěno, že nejvíce požadovaná doba pro navštívení tenisové haly je 

mezi 15:00 a 21:00 hod. Tenisová hala ROCI je zákazníkům k dispozici každý den  

od 7:00 do 23:00 hod. a proto v rámci otevírací doby není co měnit. 

Jak již bylo zmíněno, Tenisová hala ROCI poskytuje služby formou přímé distribuce, to 

znamená od společnosti přímo ke koncovému zákazníkovi bez jakéhokoliv 

prostředníka. Proto je velmi důležitý kontakt s klientem, ať už osobní, nebo 

prostřednictvím komunikačních kanálů. V případě formy distribuce u tenisové haly se 

toho nedá příliš měnit. Jak už jsem uvedla, hala se nachází ve Šlapanicích u Brna, proto 

by bylo vhodné, aby se potenciální zákazník na faceboových a webových stránkách 

dočetl, jakým způsobem je možné se do tenisové haly dopravit. 

Webové stránky Tenisové haly ROCI postrádají alespoň minimální popis a případné 

značení, jak se tam zákazník může dostat, či kde se dá zaparkovat. Ačkoliv dnes snad 
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každý vlastní chytrý telefon s navigací, tak z vlastní zkušenosti můžu říct, že když jsem 

jela tenisovou halu navštívit poprvé, strávila jsem poměrně hodně času hledáním spoje a 

následné trasy. Proto navrhuji na stránky umístit mapu Šlapanic, s vyznačením tenisové 

haly a popisem trasy, například od zastávky MHD, která bude umístěna na úvodní 

stránce pod základními informacemi. 

Dopravní spojení MHD: Hlavní nádraží Brno, přímý spoj - trolejbus 31, vystoupit na 

zastávce Šlapanice - Sídliště a následně asi 5 minut pěšky kolem benzinové pumpy a do 

prava. 

Vlastní doprava: Možnost parkování v ulici Těsnohlídkova před Tenisovou halou 

ROCI, případně kousek poblíž. Parkovací místa jsou vyznačena v mapce. 

 

Obr. 13:  Trasa do tenisové haly (zdroj: www.google.com/maps) 
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3.4 Propagace 

Prostřednictvím dotazníků bylo zjištěno, že propagace tenisové haly je velmi slabá, 

spíše nulová. Většina potenciálních zákazníků - 88 %, o hale nikdy neslyšela a malé 

procento uvedlo, že se o ní dozvěděli od známých. Klientelu tak z velké části tvoří 

pouze obyvatelé Šlapanic, což je dle mého názoru škoda, protože díky útulnému 

prostředí a nespočtu služeb, které tenisová hala nabízí, se tak stává unikátní možností, 

jak příjemně strávit volný čas. Proto navrhuji několik opatření, které jsou koncipovány 

tak, aby řešily problémy vyplývající přímo z výzkumu a provedených analýz.  

3.4.1 Úprava webových stránek 

Webové stránky jsou v dnešní době jednou z nejdůležitějších částí komunikačního mixu 

společnosti. Slouží jako hlavní nástroj pro hledání a získávání informací a zároveň jsou 

jedním z nejvhodnějších prostředků k propagaci společnosti a komunikaci se zákazníky, 

jak bylo zjištěno prostřednictvím marketingového průzkumu. 

Jak již bylo uvedeno v analýze marketingového mixu, Tenisová hala ROCI disponuje 

webovými stránkami na adrese www.roci.cz. Nejedná se však o stránky, které by na 

první pohled zaujaly a uvedené informace rovněž nejsou dostačující. Na webu jsou 

zároveň uvedeny služby týkající se opravny aut, ekonomické činnosti a modeláže nehtů. 

Pro tyto služby by bylo vhodné vytvořit samostatný web, protože nemají se sportem nic 

společného. Při prvním pohledu není zřejmé, co ROCI nabízí. Logo není příliš 

adekvátní pro sportovní centrum, neboť žádným způsobem nezobrazuje, čím se podnik 

zabývá.  

Proto doporučuji celkovou úpravu webových stránek, co se týče vzhledu i 

informací. 

Stránky by měly být graficky čistší, přehlednější a uživatelsky přátelštější. Odkazy na 

již zmíněnou opravnu aut a další činnosti by měly zcela vymizet. Z loga by mělo být 

patrné, jaké služby podnik nabízí. Rovněž by na stránkách měly být všechny základní 

informace. Proto navrhuji rozšíření o 4 záložky, které by obsahovaly podrobnější 

informace o nabízených službách, doplněné o fotografie. 
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Návrh na úpravu webových stránek: 

1. Záložka „Tenis“ – která bude zahrnovat informace o profesionálním povrchu 

kurtu, cenách, možnosti zakoupení mnou navržených sportovních balíčků, 

informaci o akci v podobě poukázky na druhou hodinu tenisu s 50% slevou, a 

informace o možnost zapůjčení tenisového vybavení (rakety, hrací věž, míčky a 

podobně), či výuky s trenérem. Dále v této záložce bude zavedena možnost on-

line rezervace tenisové haly přes internet. 

2. Záložka „Ostatní sporty“ – kde budou uvedeny informace a ceny týkající se  

beach volleyballu, pétanque a kulečníku. 

3. Záložka „Občerstvení“ – kde by se zákazníci měli alespoň ve stručnosti dočíst, 

jaké jídlo a pití je v podniku k dostání. 

4. Záložka „Ubytování“ -  která bude uživatele informovat a možnosti pronájmu 

apartmánu, který se nachází přímo nad tenisovou halou. 

Úvodní stránka bude obsahovat pouze název a logo, otevírací dobu, odkaz na 

facebookové stránky, kontakt a popis trasy. Rovněž bude potřeba zavést pop-up okno, 

které se zobrazí při otevření webových stránek, aby uživatel mohl získat již zmiňovanou 

poukázku na druhou hodinu tenisu s 50% slevou. 

Úpravy tohoto rozsahu se pohybují okolo 25 000,- Kč. Na tvorbu webu doporučuji 

Tenisové hale ROCI oslovit podnik Justmighty s.r.o. v Brně, což je kreativní grafické 

studio mladých lidí, kteří se pohybují v prostředí nejmodernějších marketingových 

webových nástrojů. V tabulce č. 25 jsou uvedeny odhady počtu strávených hodin a 

cenové vyčíslení úpravy webových stránek. 

Tab. 25: Úprava webových stránek (vlastní zpracování) 

Postup při úpravě stránek Počet hodin Cena 

Konzultace 1 500 Kč 

Návrh architektury webu 2 1 000 Kč 

Návrh grafického designu 20 10 000 Kč 

Kódování stránek 26 13 000 Kč 

Schválení a uvedení do provozu 1 500 Kč 

CELKEM 50 25 000 Kč 
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3.4.2 Úprava facebookového profilu 

Z vyplněných dotazníků bylo zjištěno, že dalším komunikačním kanálem, 

prostřednictvím kterého by se lidé rádi dozvídali o novinkách týkajících se tenisové 

haly, je Facebook. Tím již podnik disponuje, ale rovněž má několik nedostatků. Odkaz 

na webové stránky je neplatný, proto je nezbytné ho aktualizovat. Také chybí informace 

o cenách za služby, otevírací době nebo telefonní kontakt. Dále je potřeba fanoušky 

facebookové stránky informovat, o chystaných propagačních akcích. Sdílené 

nadcházející události konané v tenisové hale by bylo vhodné rozesílat i do brněnských 

sportovních skupin a na facebookovou stránku Šlapanic.  

Za správu facebookového profilu bude odpovědný brigádník tenisové haly, který každý 

týden věnuje údržbě a aktualizaci profilu 1 hodinu po celou dobu navrhované 

marketingové strategie (1,5 roku = 78 týdnů). Hodinová sazba brigádníka je 100,- Kč a 

mzdové náklady na údržbu profilu tak činí 7 800,- Kč (na celou dobu navrhované 

marketingové strategie). 

3.4.3 Facebook Wi-Fi 

Facebookový profil Tenisové haly ROCI sleduje poměrně málo uživatelů. Zákazníkům 

tak často unikají aktuální akce a novinky. Jedním ze způsobů jak je možné zvýšit počet 

sledujících, či alespoň rozšířit povědomí o Tenisové hale ROCI u ostatních uživatelů 

Facebooku, je Facebook Wi-fi.  

V tenisové hale je přihlášení na Wi-Fi síť pro zákazníky zdarma a prozatím bez 

jakýchkoliv podmínek. Bylo by však vhodné, aby při připojení byli zákazníci odkázáni 

na oznámení polohy na Facebooku. Takové oznámení se objeví na jejich profilech a 

v kanálu vybraných příspěvků. Díky tomu se s podnikem seznámí i jejich přátelé. 

Zákazníci mají dále možnost automaticky oznamovat polohu kdykoliv podnik navštíví. 

Pro přihlášení k Wi-Fi síti bude zákazníkům také položena otázka, zda se chtějí stát 

fanouškem Facebookové stránky Tenisové haly ROCI. 

Takové nastavení je bezplatné a poměrně jednouché. Stačí být administrátorem 

Facebookových stránek podniku, které musí obsahovat platnou polohu. Dále musí být 

na routeru navolena možnost přihlašování prostřednictvím Facebooku. V novém okně 
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se otevře konfigurační panel Facebook Wi-Fi, kde bude potřeba zvolit Facebookovou 

stránku spojenou s místem podniku (Newsfeed, 2018). 

Pro instalaci Facebook Wi-Fi doporučuji využít služby IT technika. Ceny těchto služeb 

v Brně a okolí se za jednu hodinu práce pohybují okolo 300,- Kč. 

Tab. 26: Instalace Facebook Wi-Fi (vlastní zpracování) 

Služby Počet hodin Cena 

Doprava k zákazníkovi 1 200 Kč 

Zapojení Facebook Wi-Fi 1 300 Kč 

CELKEM 2 500 Kč 

 

3.4.4 Věrnostní program 

Věrnostní program je v dnešní době velice rozšířený a oblíbený způsob propagace. Do 

jisté míry může podniku zajistit návratnost zákazníků, neboť jeho prostřednictvím 

vzniká vidina, že při splnění určitých podmínek, mohou zákazníci získat něco zdarma. 

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že věrností program by uvítali, jak potenciální, tak i 

stávající zákazníci. 

Pro Tenisovou halu ROCI navrhuji, aby se zákazníci registrovali do věrnostního 

programu prostřednictvím e-mailu, který uvedou na předem nachystaný formulář 

umístěný v restauraci tenisové haly. Na e-mail jim pak budou zároveň chodit 

upozornění na různé akce a novinky. Za splnění této podmínky dostanou věrnostní 

kartičku, která bude obsahovat 10 prázdných políček. Při každé návštěvě tenisového 

kurtu dostane zákazník razítko do jednoho políčka. Jakmile bude mít razítko ve všech 

políčkách, dostane jídlo do 120,- Kč zdarma dle výběru. Při využití akce musí být 

kartička odevzdána. 

V rámci programu může být majitelka tenisové haly kreativní. V letní sezóně je možné 

tuto akci obměňovat. Kartička se může vztahovat například na beach volleyball, 

petaqué, pivo či nealkoholický nápoj zdarma, záleží na fantazii provozovatelky. Před 

zavedením věrnostního programu by bylo vhodné zákazníky o této akci informovat na 

facebookových a webových stránkách Tenisové haly ROCI. 
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Se zavedením věrnostního programu jsou samozřejmě spojeny drobné výdaje, nejedná 

se však o nic nákladného. Nejprve bude potřeba vytvořit kartičky, které by zároveň 

splňovaly funkci vizitek, a zákazníci by se jejich prostřednictvím mohli dozvědět i 

základní údaje, jako je například otvírací doba, webové stránky, či telefon. Na  

obrázku č. 14 jsem navrhla, jak by mohly vypadat. Pro začátek doporučuji vytvořit 300 

kusů kartiček, neboť se domnívám, že o zapojení do věrnostního programu bude velký 

zájem. Tyto vizitky mohou být vyrobeny například ve společnosti  Copycentrum, kde 

tisk jedné oboustranné kartičky při daném počtu kusů vychází na 2,90,- Kč. 

 

Obr. 14: Věrnostní kartička z obou stran (vlastní zpracování) 

Dále navrhuji nechat vyrobit razítko s malým tenisovým míčkem, ke kterému bude 

potřeba přikoupit sadu polštářků s inkoustem. V tabulce uvádím přibližné náklady na 

zavedení věrnostního programu. 
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Tab. 27: Náklady na věrnostní program (vlastní zpracování) 

300 kusů věrnostních kartiček 870 Kč 

Razítko 90 Kč 

Sada polštářků s inkoustem 250 Kč 

Náklady celkem 1 210 Kč 

 

3.4.5 Slevové portály a slevové kupony  

V dnešní moderní době jsou stále více rozšířené nákupy na internetu. Proto je nezbytné, 

aby podnik na tuto situaci reagoval.  Slevové portály slouží především k poskytování 

slevových kuponů, zvyšování počtu zákazníků, zvyšování povědomí potencionálních 

zákazníků o existenci podniku, a dále mohou podniku pomoci zaplnit kapacity. Slevové 

servery bývají každý den aktualizované a jsou oblíbeným marketingovým nástrojem. 

Nabídky na slevových portálech bývají časově omezené, například je možné daný 

voucher zakoupit pouze v rámci jednoho týdne, ale jeho platnost bývá různá, třeba i půl 

roku. 

Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuji Tenisové hale ROCI, aby se zaměřila právě 

na tyto servery. Dle článku na businessanimals z 31.8.2015, je jedničkou mezi 

slevovými portály Slevomat.cz. Jedinou nevýhodou tohoto portálu jsou vyšší provize, 

avšak vouchery zde umístěné jdou rychle na odbyt.  

Tab. 28: Plány propagace na Slevomat.cz (vlastní zpracování dle www.slevomat.cz) 

Plán propagace Standart Premium Extra 

Počet oslovených uživatelů 50 000 250 000 300 000 

Provize Slevomatu 25% 30% 40% 

 

Pro začátek bych doporučila Tenisové hale ROCI program Extra. Provize tohoto 

programu je sice vyšší, avšak podniku je garantována i rozsáhlá reklama na internetu, a 

to například: 
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• Na hlavní straně portálu v první den uvedení nabídky 

• Ve všech jednotlivých kategoriích portálu dle typu akce 

• Textový odkaz u denní akce 

• Banner v newsletteru Všechny nové nabídky 

• Emailová upozornění „Slevomat.cz Můj“ 

• Reklama na Seznamu, Google a Facebooku, s oslovením minimálně 100 000 

zákazníků (Slevomat, 2018) 

Tenisová hala dle průzkumu nemá v dopoledních hodinách příliš zaplněnou kapacitu. 

Proto navrhuji pro začátek na portál Slevomat umístit 50 voucherů v hodnotě 300 Kč, 

které by se daly uplatnit mezi 7:00 až 10:00 hod., kterýkoliv den v týdnu. To by se 

týkalo zimní sezóny. Naopak v letní sezóně, kdy je kapacita haly celkově málo 

vytížená, navrhuji na Slevomat umístit také 50 ks voucherů v hodnotě 150,- Kč, které 

by se však daly uplatnit po celý den. 

Tab. 29: Kalkulace nákladů na Slevomat.cz v zimní sezóně (vlastní zpracování) 

ZIMNÍ SEZÓNA 1 voucher 50 voucherů 

Sleva poskytnutá zákazníkovi 60 Kč 3 000 Kč 

Provize portálu Slevomat 120 Kč 6 000 Kč 

Výdělek Tenisové haly ROCI 180 Kč 9 000 Kč 

 

Tab. 30: Kalkulace nákladů na Slevomat.cz v letní sezóně (vlastní zpracování) 

LETNÍ SEZÓNA 1 voucher 50 voucherů 

Sleva poskytnutá zákazníkovi 50 Kč 2 500 Kč 

Provize portálu Slevomat 60 Kč 3 000 Kč 

Výdělek Tenisové haly ROCI 90 Kč 4 500 Kč 

 

I přestože výdělek akorát pokryje náklady na provoz, představuje portál Slevomat.cz 

pro tenisovou halu poměrně rozsáhlou reklamu. Navíc jsem pro využití voucherů 

zvolila takové období a časy, v kterých je hala převážně neobsazená. Proto je v tomto 

případě jedno, zda bude hala tvořit nějaký zisk. Ten bude vznikat až po té, kdy hala 

získá prostřednictvím této reklamy nové zákazníky. Jelikož je marketingová strategie 

tvořena na 1,5 roku dopředu, doporučuji umístit vouchery na slevový portál dvakrát pro 

zimní sezónu a jednou pro letní. 
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3.5 Lidé 

Lidé jsou řešeni jako personální zajištění v rámci jednotlivých návrhů. Rovněž 

z průzkumu bylo zjištěno, že 100 % zákazníků hodnotí obsluhu tenisové haly jako 

velmi příjemnou, proto v této části marketingového mixu není co navrhovat.  

 

3.6  Procesy  

3.6.1 On-line rezervační systém 

Internet se stal každodenní součástí našich životů, jeho možnosti jsou stále dokonalejší a 

lidé je stále více využívají.  Přes internet mohou nakupovat služby i produkty z pohodlí 

domova a pro většinu z nich je tento způsob mnohem pohodlnější, příjemnější a 

přehlednější. Jedna z mnoha možností, které nám internet poskytuje, jsou i on-line 

rezervace. 

Tenisová hala  ROCI doposud on-line rezervace na svých webových stránkách klientům 

neumožňuje, což považuji za základní nedostatek. Zákazníci, kteří mají zájem 

rezervovat si kurt na určitý den a hodinu, tak mohou učinit pouze osobně nebo 

telefonicky. V případě obsazení kurtu proto někdy nastává poněkud zdlouhavý proces 

komunikace, než se obě strany domluví na vhodném termínu.  

Nemožnost on-line rezervace byla vyhodnocena jako slabá stránka podniku, ale zároveň 

také jako příležitost pro její zavedení. Hlavním cílem zavedení on-line rezervačního 

systému je zjednodušení celého procesu rezervace a zároveň ušetření času jak 

pracovníkům, tak zákazníků. Z průzkumu od stávajících zákazníků rovněž vyšlo najevo, 

že by možnost on-line rezervace ocenili. 

Zavedení on-line rezervační systému na webových stránkách tenisové haly považuji za 

nezbytné. Podnik by si tímto způsobem mohl přijít na novou klientelu, která doposud 

místo telefonátů, volila raději on-line rezervaci v konkurenčních halách. 

Pro Tenisovou halu ROCI  jsem zvolila rezervační systém SuperSaas. U toho systému si 

uživatelé nemusí vytvářet účet. Podnik si však může stanovit podmínky, že pro 
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rezervování dané hodiny se musí zákazník registrovat a rovněž tak vyplnit své kontaktní 

údaje prostřednictvím formuláře, který si vytvoří podnik.  Systém je optimalizován i pro 

malé displeje a zákazník se tak může snadno registrovat přes mobilní telefon. Placení by 

bylo prováděno až na místě. Supersaas se umí přizpůsobit webovým stránkám podniku, 

dají se změnit barvy, logo i adresa s kalendářem. První týden je možné systém 

vyzkoušet zdarma, jedná se o plně funkční verzi, pouze má omezený počet rezervací. 

Následně je probíhají platby po měsících. Systém nabízí 5 variant – A, B, C, D, E, které 

se liší počtem rezervací v jednom měsíci a cenou. Tenisové hale bych pro začátek 

navrhla variantu B, která nabízí 300 rezervací měsíčně za 300,- Kč. Při nárůstu 

využívání on-line rezervací, lze zvolit cenově výhodnější variantu C, která nabízí 600 

rezervací měsíčně za 450,- Kč (SuperSaas, 2018). 

V rámci sestavení marketingové strategie na rok a půl počítám s variantou B. On-line 

rezervační systém bude zaveden až po úpravě webových stránek. 

Tab. 31: On-line rezervační systém (vlastní zpracování dle www.supersaas.cz) 

Systém SuperSaas Varianta B 

Maximální počet rezervací za měsíc 300 rezervací 

Cena za měsíc 300 Kč 

Cena v rámci 1,5 roční strategie 5 100 Kč 

 

Pro lepší pochopení jsem se do systému SuperSaas sama zaregistrovala a vytvořila 

návrh rezervačního kalendáře – viz obrázek č. 15. Následně jsem udělala výstřižek 

pouze části kalendáře. Zeleně vyplněné kolonky jsou již mnou zaregistrované. Musím 

říci, že správa on-line rezervačního systému je opravdu jednoduchá a Tenisové hale 

ROCI ho rozhodně doporučuji. 
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Obr. 15: On-line rezervační systém (zdroj: www.supersaas.cz) 

 

3.6.2 Správa e-mailů 

Jelikož prostřednictvím mnou navržených doporučení bude Tenisová hala ROCI 

získávat e-maily, a to jak od stálých tak i potenciálních zákazníků, bylo by vhodné mít 

zavedený systém pro hromadné odesílání e-mailů, který slouží i pro lepší přehlednost.  

Marketing prostřednictvím e-mailů je zároveň jedním z nejefektivnějších nástrojů 

dnešní doby. Proto navrhuji zavést systém Ecomail, což je inteligentní a 

automatizovaný e-mail marketing.  

Ecomail nabízí: 

• Moderní nástroj pro rozesílání hromadných e-mailů 

• Poradenství v oblasti e-mail marketingu 

• Sběr nových kontaktů prostřednictvím formulářů 

• Správu databáze kontaktů 

• Tvorbu profesionálních newsletterů 

• Automatické skloňování jmen zákazníků 

Systém Ecomail je do 500 kontaktů zdarma, proto by na jeho využití zpočátku tenisová 

hala neměla žádné náklady. Až by nasbírala více jak 500 kontaktů, je třeba hradit 
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měsíční poplatek 200,- Kč. Vzhledem k tomu že tenisová hala nemá žádný e-shop ani 

nic podobného, bude jí stačit program Základ (Ecomail,2018). 

Tab. 32:  Náklady na Ecomail (vlastní zpracování dle www.ecomail.cz) 

Program Základ Počet kontaktů do 500 Počet kontaktů do 2000 

Cena za měsíc Zdarma 200 Kč 

Počet emailů za měsíc 100 6000 

 

Za tvorbu a rozesílání hromadných e-mailů bude rovněž odpovědný brigádník tenisové 

haly. Časový fond spojený s tímto návrhem je odhadnut na 1 hodinu týdně. Hodinová 

sazba brigádníka je 100,- Kč a mzdové náklady na rozesílání e-mailů tak činí 7 800,- Kč 

(na celou dobu navrhované marketingové strategie). 

3.7 Materiální prostředí 

Materiální prostředí ve výzkumu zákazníci hodnotili jako velice příjemné. Zřídka se 

však vyskytovaly odpovědi týkající se slabšího osvětlení tenisové haly, či nízké teploty. 

Po konzultaci s majitelkou jsem ale zjistila, že prozatím nechce provádět změny tohoto 

charakteru, neboť by se musely zvýšit ceny za pronájem haly. Zároveň sama hodnotí 

osvětlení i teplotu haly jako dostačující.  
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3.8 Shrnutí návrhů marketingové strategie 

Pro sestavení návrhů jsem neměla stanovený maximální finanční rozpočet. Jelikož se 

jedná o menší rodinný podnik, volila jsem takové návrhy, které nejsou příliš finančně 

náročné. Marketingová strategie je tvořena na 1,5 roku dopředu. V tabulce č. 33 a 

tabulce č. 35 jsou shrnuty všechny mé návrhy pro Tenisovou halu ROCI. 

Tab. 33: Shrnutí návrhů marketingové strategie (vlastní zpracování) 

Návrhy marketingové strategie 

Produkt 
Poukázky poukázka na druhou hodinu tenisu s 50 % slevou 

Sportovní balíčky balíček VIP, Balíček Premium, Balíček Basic 

Cena 

Náklady na poukázky 

průměrný náklad v zimě na 50 % 

slevu z ceny druhé hodiny tenisu 
210 Kč 

průměrný náklad v létě na 50 % 

slevu z ceny druhé hodiny tenisu 
100 Kč 

Náklady na Balíček VIP 
trenér, provoz haly, tenisové míčky, 

dvě jídla zdarma 
6 100 Kč 

Náklady na Balíček Premium provoz haly, jedna hra zdarma 2 100 Kč 

Náklady na Balíček Basic 
provoz haly, Iontový nápoj ke každé 

hře zdarma 
375 Kč 

Cena Balíčku VIP 7 900 Kč 

Cena Balíčku Premium 4 200 Kč 

Cena Balíčku Basic 850 Kč 

Distribuce Přidání popisu trasy Umístěný mapy a popisu trasy na webové stránky 

 

Tabulka č. 33 shrnuje část doporučených návrhů, avšak neuvádí celkové náklady. Co se 

týče sportovních balíčků, je prakticky nemožné určit kolik si jich lidé koupí. Za určitou 

periodu se však balíčky určitě vyprodají. V tabulce č. 34 jsou uvedeny celkové náklady 

a zisky z prodeje všech sportovních balíčků. 

Tab. 34: Celkové náklady a zisky z prodeje všech balíčků (vlastní zpracování) 

 Balíček VIP Balíček Premium Balíček Basic 

Počet kusů 50 ks 50 ks 50 ks 

Tržby 395 000 Kč 210 000 Kč 42 500 Kč 

Náklady 305 000 Kč 105 000 Kč 18 750 Kč 

Zisk 90 000 Kč 105 000 Kč 23 750 Kč 

 

Tabulka č. 35 shrnuje zbytek návrhů v rámci 1,5 roční strategie, včetně veškerých 

nákladů vzniklých s implementací jednotlivých změn.  
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Tab. 35: Shrnutí návrhů marketingové strategie včetně nákladů (vlastní zpracování) 

Návrhy marketingové strategie Náklady 

Produkt Tisk kartiček  společné pro všechny balíčky - 150 kusů 420 Kč 

Propagace 

Úprava webových stránek odměna externímu IT podniku 25 000 Kč 

Facebookový profil odměna brigádníkovi za správu 7 800 Kč 

Facebook Wi-Fi odměna IT technikovi za instalaci 500 Kč 

Věrnostní program výroba 300 kusů kartiček, razítko, inkoust  1 210 Kč 

Slevový portál 

zimní sézóna - provize portálu Slevomat + 

sleva pro zákazníka (2krát) 
18 000 Kč 

letní sezóna - provize portálu Slevomat + sleva 

pro zákazníka  
5 500 Kč 

Procesy 
On-line rezervační systém cena za systém 5 100 Kč 

Ecomail odměna brigádníkovi za správu 7 800 Kč 

NÁKLADY CELKEM 71 330 Kč 
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3.9 Časový harmonogram  

V tabulce č. 36 je zobrazen časový harmonogram implementace jednotlivých návrhů, 

doba jejich trvání a také zhodnocení. Začátek realizace je stanoven na 1.7.2018, přičemž 

všechny návrhy budou realizovány v roce 2018. Výsledná marketingová strategie je 

však navržena na rok a půl dopředu, s trváním od 1.7.2018 do 31.12.2019. Počítá se 

s trváním jednotlivých návrhů i zhodnocením jejich efektivnosti. 

Návrhy budou realizovány postupně, aby bylo více času na jejich konzultaci a přípravu. 

Bílá část představuje fázi přípravy změny, či její ukončení. Světlá část znamená 

okamžik zavedení. Tmavší část zobrazuje dobu trvání.  Nejtmavěji vyznačená část 

představuje období, ve kterém budou jednotlivá opatření vyhodnocena a v případě 

potřeby upravena či zrušena.  

Přípravná fáze, ukončení 

Implementace  

Doba trvání  

Kontrola efektivnosti  

 

Tab. 36: Časový harmonogram (vlastní zpracování) 

Návrh 
Rok 2018 Rok 2019 

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

Poukázky 

                  
Sportovní balíčky 

                  
Webové stránky 

                  
Facebookový profil 

                  
Facebook Wi-Fi 

                  
Věrnostní program 

                  
Slevový portál 

                  On-line rezervační 

systém 

                  
Ecomail 
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3.10 Analýza rizik 

Každé podnikání a změny v podnikání s sebou nesou jisté rizika, které je důležité 

identifikovat, aby tak bylo zabráněno negativnímu dopadu na chod společnosti. Tato 

kapitola je věnována identifikaci již zmiňovaných rizik, jejich hodnocení a následnému 

navržení takových opatření, které povedou k jejich snížení.  

3.10.1 Identifikace rizik 

Nejprve je nutné vytvořit tabulku, která obsahuje značení, popis a scénář možných rizik. 

Tab. 37: Rizika a scénáře (vlastní zpracování) 

Riziko Popis Scénář 

R1 Nezájem o poukázky a sportovní balíčky 

Potenciální klienti budou ignorovat nabídku 

na druhou hodinu tenisu se slevou a stávající 

klienti nebudou mít zájem o zakoupení 

sportovních balíčků. 

R2 Prodloužení úprav webových stránek 

Při úpravě webových stránek nastanou 

komplikace a klienti tak nebudou včas 

informováni o plánovaných změnách a 

možnosti on-line rezervace. 

R3 Absence vhodných zaměstnanců 

Absence zaměstnanců, kteří by vhodným 

způsobem spravovali facebookové stránky a 

rozesílali hromadné poutavé newslettery.  

R4 Nezájem o poukazy na portálu Slevomat 

Nezájem obyvatel Brna a okolí o poukazy na 

hodinu tenisu by pro Tenisovou halu ROCI 

znamenal ztrátu v podobě provize uhrazené 

portálu Slevomat. 

R5 
Chyby ve funkčnosti on-line rezervačního 

systému 

Například nezarezervování klienta nebo 

naopak rezervace dvou klientů na stejný čas. 

R6 Nedosažení plánovaného přínosu 
Cíle nové marketingové strategie zůstanou 

nenaplněny. 

 

3.10.2 Hodnocení rizik 

Tabulka č. 38 obsahuje opět popis rizik, kterým je přidělena hodnota pravděpodobnosti 

jejich výskytu označená P, a hodnota dopadu označená D. Vynásobením těchto dvou 

hodnot je dále stanoveno číslo rizikové priority označené jako RPN. Pravděpodobnost a 
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dopad jsou hodnoceny na škále od 1 do 5, kdy 1 je nejnižší hodnota a 5 nejvyšší 

hodnota pravděpodobnosti a dopadu. 

Tab. 38: Hodnocení rizik (vlastní zpracování) 

Riziko Popis P D RPN 

R1 Nezájem o poukázky a sportovní balíčky 3 3 9 

R2 Prodloužení úprav webových stránek 2 3 6 

R3 Absence vhodných zaměstnanců 3 5 15 

R4 Nezájem o poukazy na portálu Slevomat 4 5 20 

R5 Chyby ve funkčnosti on-line rezervačního systému 3 2 6 

R6 Nedosažení plánovaného přínosu 2 4 8 

 

Pro lepší přehlednost jsem vytvořila mapu rizik – obrázek č. 16. Jak je možné vidět, 

žádné riziko se nevyskytuje v kvadrantu bezvýznamných hodnot. Riziko R5 se nachází 

v kvadrantu běžných hodnot rizik a rizika R2 a R6 jsou zobrazena v kvadrantu 

významných hodnoty rizik. Největší pozornost je třeba věnovat rizikům R1, R3, R4, 

které se nachází v kvadrantu kritických hodnost rizik 

 

 

Obr. 16: Mapa rizik (vlastní zpracování) 

 

kvadrant bezvýznamných hodnot rizik 

kvadrant běžných hodnot rizik 

kvadrant významných hodnot rizik 

kvadrant kritických hodnot rizik 
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3.10.3 Snížení rizik 

V tabulce č. 39 jsou navrhnuta opatření vedoucí ke snížení rizik. Hodnoty 

pravděpodobnosti P byly znovu vyhodnoceny na základě využitých opatření, zatímco 

hodnoty dopadu D zůstaly stejné. Z nových hodnot pravděpodobností a původních 

dopadů byly vypočítány nové hodnoty rizikových priorit RPN. 

Tab. 39: Snížení rizik (vlastní zpracování) 

 

 

 

Graf 23: Pavučinový graf (vlastní zpracování) 

 

0

5

10

15

20
R1

R2

R3

R4

R5

R6

Původní hodnota

RPN

Nová hodnota RPN

Riziko Popis Opatření P D RPN 

R1 
Nezájem o poukázky a 

sportovní balíčky 
Dostatečná propagace 2 3 6 

R2 
Prodloužení úprav 

webových stránek 

Sankce za porušení 

termínu 
1 3 3 

R3 
Absence vhodných 

zaměstnanců 
Odborné zaškolení 2 5 10 

R4 
Nezájem o poukazy na 

portálu Slevomat 

Pro začátek umístění 

menšího množství 

poukazů 

2 5 10 

R5 

Chyby ve funkčnosti on-

line rezervačního 

systému 

Řádné odzkoušení 

rezervačního systému 
1 2 2 

R6 
Nedosažení 

plánovaného přínosu 

Oslovení externího 

marketingového 

odborníka 

1 4 4 
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Závěr 

Diplomová práce popisuje a analyzuje Tenisovou halu ROCI. Hlavní cílem této 

diplomové práce bylo na základě výsledků analýz podnikového okolí a vlastního 

marketingového výzkumu navrhnout takovou marketingovou strategii, která povede 

k získání většího počtu zákazníků, udržení těch stávajících a zvýší zisky společnosti.  

První část práce je zaměřena na vymezení problému, cílů a metod. Rovněž definuje 

teoretická východiska potřebná pro zpracování analýz a marketingového výzkumu 

v druhé části práce. Teoretické poznatky jsou zaměřeny na marketing, marketingové 

strategie, marketingový mix, analýzy marketingového prostředí a marketingový 

výzkum. 

V následující analytické části je popsána Tenisová hala ROCI. Jsou zde uvedeny 

základní údaje o podniku a jeho předmětu podnikání. Následuje analýza 

makroprostředí, mikroprostředí a interních zdrojů. Výsledky jsou poté shrnuty ve 

SWOT analýze. Jednou z hlavních součástí analytické části byl vlastní marketingový 

průzkum, na základě kterého byly zjištěny důležité informace použité ve třetí části 

práce. 

Marketingová strategie je navržena z pohledu personálního zajištění, finančního rámce a 

časového hlediska. Pro její formulaci je použita technika „7P“.  Následně jsou veškeré 

návrhy shrnuty a vyčísleny. Pro implementaci návrhů je dále sestaven časový 

harmonogram, který zahrnuje i zhodnocení efektivnosti jednotlivých návrhů. 

V neposlední řadě je sestavena analýza možných rizik, která při realizaci mnou 

navržených doporučení mohou nastat. Tato rizika jsou vyhodnocena a následně jsou 

uvedena opatření vedoucí k jejich snížení. 

 

 

 

 



103 

 

Seznam použité literatury 

Monografické publikace 

 

AHLSTROM, D., BRUTON, G. D. International Management: Strategyand Culture in 

the Emerging World. Boston: Cengage Learning, 2009. 528 p.  

ISBN 978-0-324-40631-3. 

BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-

1  

BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: 

Grada publishing, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3. 

DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck. C.H. Beck pro praxi, 2001. 

256s. ISBN 80-717-9603-4. 

FORET, M. Marketing pro začátečníky. Brno: Edika, 2012. 183s. ISBN 978-80-266-

0006-0. 

FORET, M. a STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 

Praha:Grada, 2003. 159 s. ISBN 8024703858 

FORET, M., PROCHÁZKA, P. a URBÁNEK, T. Marketing – základy a principy. 2. 

vyd. Brno: Computer Press, 2005. 149 s. ISBN 80-251-0790-6. 

HINDLS, R., HRONOVÁ, S. a SEGER, J. Statistika pro ekonomy. 6. vydání.  

Praha: Professional Publishing, 2006. 415 s. ISBN 80-86419-99-1 

HORÁKOVÁ, H.: Strategický marketing. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2003. 200 s. ISBN 80-247-0447-1.  

CHOWHAN, S. S. Marketing of Services. Publisher: Lulu.com,2015. 112 p. ISBN 978- 

13-290-5759-3. 

JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 269 

s. ISBN 978-80-247-2690-8.  

 



104 

 

JANEČKOVÁ, L. Marketing služeb. Praha: Grada. Manažer, 2000. 179s. ISBN 80-716-

9995-0. 

KARLÍČEK, M. a KRÁL, P. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem 

trhu. Praha: Grada, 2011.224 s. ISBN 9788024735412. 

KOTÍKOVÁ H. a ZLÁMAL J.Základy marketingu. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2006. 77s. ISBN 80-244-1489-9. 

KOTLER, P. Moderní marketing. 4. evrop. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. 

ISBN 978-80-247-1545-2.  

KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a 

kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a 

možnosti. Praha: Grada. Expert (Grada), 2006. 277 s. ISBN 80-247-0966-X. 

KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L. a SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. 

MULLIN, B. J., HARDY, S. and SUTTON, W. A. Sport marketing. 2nd ed. 

Champaign, IL: Human Kinetics, 2000. 441 p. ISBN 0-88011-877-6. 

PECÁKOVÁ, I., NOVÁK, I. a HERMAN, J. Pořizování a vyhodnocování dat ve 

výzkumech veřejného mínění. Praha: Oeconomia, 2004. 146 s. ISBN 80-245-0753-6. 

PITTS, B. G., STOTLAR, D. K. Fundamentals of sport marketing. 2nd ed. 

Morgantown, WV: Fitness Information Technology, 2002. 404 p. ISBN 18-856-9333-8. 

PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání: retail management. 2. vyd. 

Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. 

RAO, K. R. M.Services Marketing. New Delhi: Pearson Education India. 2004. 372 p. 

ISBN 978-81-317-0497-4. 

SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN 80-7179-367-1.  



105 

 

SHANKER, R.Services Marketing. New Delhi: Excel Books India, 2002. 656 p. ISBN 

978-81-744-6267-1. 

STAŇKOVÁ, P a kol.Marketing obchodu a služeb. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně, 2010. 156 s. ISBN 978-80-7318-927-3. 

SVĚTLÍK, J. Marketing – cesta k trhu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 340 s. ISBN 80-

86898-48-2. SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5. 

VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb – efektivně a moderně. Praha: GradaPublishing, 

2014. 272 s. ISBN 978-80-247-5037-8. 

VAŠTÍKOVÁ, M. a JANEČKOVÁ, L.Marketing služeb. Praha: Grada, 2001. 180 s. 

ISBN 80-7169-995-0. 

WINER, R. Marketing management. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice 

Hall, 2007. Manažer. ISBN 978-0131963344. 

ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2010. 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4.  

ZAMAZALOVÁ, M.Marketing obchodní firmy. Praha: Grada. Manažer, 2009. 240 s. 

ISBN 978-80-247-2049-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Elektronické zdroje 

 

BUSSINESSANIMALS. Slevové portály [online]. ©2014 - 2018 [cit. 2018-04-15]. 

Dostupné z: http://www.businessanimals.cz/ba/clanky/slevove-portaly-1/ 

BRNO. Ekonomika Brna v číslech [online]. ©2017 [cit. 2017-11-10]. Dostupné z: 

https://www.brno.cz/podnikatel-investor/ekonomika-v-cislech/ 

CESKY STATISTICKY URAD. Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji 

[online]. ©2018 [Cit. 2018-05-11]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xb/prumerna-

hruba-mesicni-mzda-v-jihomoravskem-kraji 

CESKY STATISTICKY URAD. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji [online]. 

©2018 [Cit. 2018-05-11]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xb/nezamestnanost-v-

jihomoravskem-kraji- 

COPYCENTRUM.CZ. Tisk vizitek [online]. ©2018 [Cit. 2018-05-11]. Dostupné z: 

http://www.copycentrum.cz/nabidka-sluzeb/tisk-vizitek 

DENIK.CZ. Alespoň jednou týdně sportuje 52 procent dospělých Čechů [online]. 

©2015 [cit. 2017-11-10]. Dostupné z:https://www.denik.cz/z_domova/alespon-jednou-

tydne-sportuje-52-procent-dospelych-cechu-20150526.html 

ECOMAIL. Přehled funkcí [online]. ©2018 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

https://www.ecomail.cz/prehled-funkci 

FISTRO. FISTRO digital s.r.o. [online]. ©2017 [cit. 2017-12-10]. Dostupné 

z:http://fistro.cz/3-pristupy-k-sestaveni-podnikatelske-strategie/ 

GOOGLE. Goodle maps [online]. ©2018 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

https://www.google.com/maps/ 

MISTOPISY. Počet obyvatel [online]. ©2018 [cit. 2018-05-11]. Dostupné z: 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9050/brno/pocet-obyvatel/ 



107 

 

NEWSFEED. Spojte se se zákazníky pomoci facebook wi-fi [online]. ©2016 [cit. 2018-

04-10].  Dostupné z: https://newsfeed.cz/spojte-se-se-zakazniky-pomoci-facebook-wi-

fi/ 

ROCI. Tenisová hala ROCI [online]. ©2014 [cit. 2017-11-10]. Dostupné z: 

http://www.roci.cz/ 

SLEVOMAT. Manuál pro obchodní partnery [online]. ©2018 [cit. 2018-04-20]. 

Dostupné z: https://www.slevomat.cz/partner/manual 

SUPERSAAS. Rezervační systém [online]. ©2018 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

https://www.supersaas.cz/info/cenik 

THE MARKETING DONUT. Marketing strategy. In: Marketingdonut.co.uk [online]. 

©2015 [cit. 2017-10-29]. Dostupné z: 

http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/marketing-strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Marketingový mix služeb ................................................................................... 19 

Obr. 2: Porterův model ................................................................................................... 28 

Obr. 3: SWOT analýza .................................................................................................... 31 

Obr. 4: Proces marketingového výzkumu ....................................................................... 33 

Obr. 5: Tenisová hala zvenč ........................................................................................... 38 

Obr. 6: Tenisová hala zevnitř .......................................................................................... 39 

Obr. 7: Cafe bar tenisové haly ........................................................................................ 40 

Obr. 8: Produkt ............................................................................................................... 41 

Obr. 9: Organizační struktura  ........................................................................................ 45 

Obr. 10: Tenisové haly v Brně a okolí ............................................................................ 50 

Obr. 11: Poukaz na druhou hodinu tenisu s 50% slevou ................................................ 78 

Obr. 12: Varianty sportovních balíčků ........................................................................... 79 

Obr. 13:  Trasa do tenisové haly ..................................................................................... 84 

Obr. 14: Věrnostní kartička z obou stran ........................................................................ 89 

Obr. 15: On-line rezervační systém ................................................................................ 94 

Obr. 16: Mapa rizik ....................................................................................................... 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji ................................................. 47 

Graf 2: Pohlaví potenciálních zákazníků ........................................................................ 57 

Graf 3: Věk potenciálních zákazníků .............................................................................. 58 

Graf 4: Měsíční útrata peněz za sport ............................................................................. 58 

Graf 5: Kolikrát týdně sportujete?  ................................................................................. 59 

Graf 6: V který čas nejvíce sportujete? ........................................................................... 60 

Graf 7: Slyšel/a jste někdy o Tenisové hale ROCI? ....................................................... 60 

Graf 8: Z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o Tenisové hale ROCI? ............................... 61 

Graf 9: Která z akcí by Vás přiměla poprvé navštívit Tenisovou halu ROCI? .............. 61 

Graf 10: Zájem o věrnostní program .............................................................................. 65 

Graf 11: Pohlaví zákazníků Tenisové haly ROCI .......................................................... 66 

Graf 12: Pohlaví zákazníků Tenisové haly ROCI .......................................................... 67 

Graf 13: Bydliště zákazníků Tenisové haly ROCI ......................................................... 67 

Graf 14: Jak se do Tenisové haly ROCI dopravujete? .................................................... 68 

Graf 15: Jak jste se o Tenisové hale ROCI dozvěděl/a? ................................................. 69 

Graf 16: V který čas nejčastěji Tenisovou halu ROCI navštěvujete? ............................. 69 

Graf 17: Jak hodnotíte výši ceny Tenisové haly ROCI? ................................................ 70 

Graf 18: Možnost on-line rezervace ............................................................................... 71 

Graf 19:  Zájem o věrnostní program ............................................................................. 72 

Graf 20: Balíček VIP ...................................................................................................... 73 

Graf 21: Balíček Premium .............................................................................................. 74 

Graf 22: Balíček Basic .................................................................................................... 75 

Graf 23: Pavučinový graf .............................................................................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Seznam tabulek 

Tab. 1 STEP analýza ....................................................................................................... 26 

Tab. 2: Ceny v letní sezóně ............................................................................................. 42 

Tab. 3: Ceny v zimní sezóně ........................................................................................... 42 

Tab. 4: Vývoj počtu obyvatel v Brně .............................................................................. 46 

Tab. 5: Vývoj počtu obyvatel ve Šlapanicích ................................................................. 46 

Tab. 6: Vývoj mezd v Jihomoravském kraji ................................................................... 48 

Tab. 7:  SWOT analýza Tenisové haly ROCI ................................................................ 52 

Tab. 8:  Plus/mínus matice .............................................................................................. 53 

Tab. 9: Časový harmonogram průzkumu ....................................................................... 55 

Tab. 10: Průměrný věk a útrata ....................................................................................... 59 

Tab. 11: Absolutní četnost komunikačních kanálů ......................................................... 62 

Tab. 12: Absolutní četnost celkové komunikace ............................................................ 62 

Tab. 13: Regresní analýza ............................................................................................... 63 

Tab. 14: Regresní analýza bez absolutního členu ........................................................... 63 

Tab. 15: Důležitost informací ......................................................................................... 65 

Tab. 16: Komunikační kanály ......................................................................................... 73 

Tab. 17: Ceny při využití poukázky – zimní období ...................................................... 80 

Tab. 18: Ceny při využití poukázky – letní období ........................................................ 81 

Tab. 19: Balíček VIP – náklady/výnosy pro podnik ....................................................... 81 

Tab. 20: Balíček VIP – slevy z pohledu zákazníka ........................................................ 82 

Tab. 21: Balíček Premium – náklady/výnosy pro podnik  ............................................. 82 

Tab. 22: Balíček Premium – slevy z pohledu zákazníka ................................................ 82 

Tab. 23: Balíček Basic – náklady/výnosy pro podnik .................................................... 83 

Tab. 24: Balíček Premium – slevy z pohledu zákazníka ................................................ 83 

Tab. 25: Úprava webových stránek ................................................................................ 86 

Tab. 26: Instalace Facebook Wi-Fi ................................................................................. 88 

Tab. 27: Náklady na věrnostní program ......................................................................... 90 

Tab. 28: Plány propagace na Slevomat.cz ...................................................................... 90 

Tab. 29: Kalkulace nákladů na Slevomat.cz v zimní sezóně  ......................................... 91 

Tab. 30: Kalkulace nákladů na Slevomat.cz v letní sezóně ............................................ 91 

Tab. 31: On-line rezervační systém ................................................................................ 93 



111 

 

Tab. 32:  Náklady na Ecomail ........................................................................................ 95 

Tab. 33: Shrnutí návrhů marketingové strategie ............................................................. 96 

Tab. 34: Celkové náklady a zisky z prodeje všech balíčků ............................................ 96 

Tab. 35: Shrnutí návrhů marketingové strategie včetně nákladů  ................................... 97 

Tab. 36: Časový harmonogram ....................................................................................... 98 

Tab. 37: Rizika a scénáře ................................................................................................ 99 

Tab. 38: Hodnocení rizik .............................................................................................. 100 

Tab. 39: Snížení rizik  ................................................................................................... 101 

 

 



I 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník pro potenciální zákazníky 

 



II 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Příloha č. 2: Dotazník pro klienty Tenisové haly ROCI 

Dotazník pro klienty Tenisové haly ROCI 

Vážení respondenti, 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku, který bude sloužit jako 

podklad pro diplomovou práci na téma "Marketingová strategie Tenisové haly ROCI". 

Rovněž si Vás dovoluji požádat o pravdivé a co nejpřesnější vyplnění dotazníku. Účast 

ve výzkumu je dobrovolná a anonymní.  Předem děkuji za spolupráci. 

Bc. Vendula Pospíšilíková -  Vysoké učení technické v Brně -  Podnikatelská fakulta 

Vámi zvolené odpovědi prosím zakroužkujte, případně dopište. V otázkách kde 

odpověď znázorňuje škála, prosím zakřížkujte příslušný stupeň odpovídající Vašemu 

uvážení. 

 

1. Žena / Muž 

 

 

2. Kolik je Vám let? 

Prosím uveďte: ……………………………... 

 

3. Odkud jste? 

a) Šlapanice u Brna 

b) Brno a okolí 

c) Jiná možnost, prosím uveďte 

………………………………………………………... 

 

 

4. Jak se do Tenisové haly ROCI dopravujete? 

a) Pěšky 

b) Na kole 

c) Autem 

d) Trolejbusem  

e) Vlakem 

 

 

5. Jak jste se o Tenisové hale ROCI dozvěděl/a? 

a) Na internetu 

b) Reklama v novinách 

c) Letáky či plakáty 

d) Na základě doporučení od známých 

e) Jiná možnost, prosím uveďte 

………………………………………………………... 



V 

 

 

 

 

6. V které dny nejčastěji Tenisovou halu ROCI navštěvujete?  

 

Pondělí – Úterý – Středa – Čtvrtek – Pátek – Sobota – Neděle 

 

 

7. V který čas nejčastěji Tenisovou halu ROCI navštěvujete? 

a) 7:00 – 9:00 

b) 9:00 – 11:00 

c) 11:00 – 13:00 

d) 13:00 – 15:00 

e) 15:00 – 17:00 

f) 17:00 – 19:00 

g) 19:00 – 21:00 

h) 21:00 – 23:00 

 

 

8. Jak hodnotíte výši ceny Tenisové haly ROCI v porovnání s konkurenčními 

podniky? 

a) Velmi vysoké 

b) Vysoké 

c) Průměrné 

d) Nízké 

e) Velmi nízké 

 

 

9. Jak byste hodnotil/a personál? 

a) Velmi příjemný 

b) Příjemný 

c) Neutrální 

d) Nepříjemný 

e) Velmi nepříjemný  

     Prosím uveďte, s čím jste nespokojen/a  

………………………………………… 

 

 

10. Jak byste hodnotil/a prostředí tenisové haly? 

a) Velmi příjemné 

b) Příjemné 

c) Neutrální 

d) Nepříjemné 

e) Velmi nepříjemné 

Prosím uveďte, s čím jste nespokojen/a  ………………………………………… 

 

 



VI 

 

11. Jakým způsobem si rezervujete tenisovou halu? 

a) Telefonicky 

b) Osobně 

 

 

 

12. Ocenili byste možnost on-line rezervace přes internet? 

a) Ano 

b) Ne 

 

13. Doporučil/a byste tenisovou halu svým známým? 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

14. Je něco, co byste na tenisové hale zlepšil/a ? 

 

Prosím uveďte:  

 

…………………………………………………………………………..... 

 

 

15. Zajímal by Vás věrnostní program, kdy při splnění určitých podmínek 

můžete získat něco zdarma? 

a) Ano 

b) Ne 

 

16. Prostřednictvím kterého komunikačního kanálu byste se chtěl/a dozvídat o 

novinkách a případných akcích? (1 - nejméně důležité, 10 - nejvíce důležité) 

 

Škály  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-mail                     

Facebook                     

Webové stránky tenisové haly Roci                     

PPC reklama na internetu                     

Televize                     

Rozhlas                     

Noviny                     

Letáky, plakáty                     

Osobně                     

Vlastní návrh   

 



VII 

 

Následující otázky slouží pro vytvoření optimální kombinace balíčků pro zimní 

období: 

17. Balíček VIP: 10 lekcí s trenérem, platnost 6 měsíců, cena 7 900 Kč, plus (prosím 

vyberte 2 možnosti):  

a) 3 hodiny pétanque zdarma 

b) Iontový nápoj v hodnotě 30 Kč ke každé hře zdarma 

c) 2krát zapůjčení hrací věže 

d) 2krát salát či bageta dle vlastního výběru zdarma  

e) Tenisové míčky zdarma 

f) 20%  sleva na tenisové potřeby v e-shopu www.rakety-online.cz 

 

 

18. Balíček Premium: 10 hodin tenisu, platnost 3 měsíce, cena 4 200 Kč plus (prosím 

vyberte jednu možnost): 

a) 3 hodiny pétanque zdarma 

b) 1 hodina tenisu (bez trenéra) zdarma 

c) Možnost trenéra na 1 hodinu  

d) 2krát zapůjčení hrací věže 

e) Iontový nápoj v hodnotě 30 ke každé hře zdarma  

f) Salát či bageta dle vlastního výběru zdarma  

g) 10%  sleva na tenisové potřeby v e-shopu www.rakety-online.cz 

 

 

 

Následující otázka slouží pro vytvoření optimální kombinace balíčku pro letní 

období: 

19. Balíček Basic: 5 hodin tenisu, platnost 3 měsíce, cena 850 Kč, plus (prosím 

vyberte jednu možnost): 

a) 2 hodiny pétanque zdarma 

b) 1 hodina beach volleyballu zdarma 

c) Zapůjčení hrací věže zdarma 

d) Iontový nápoj v hodnotě 30 Kč ke každé hře zdarma 

 

 

 


