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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného 

sportovního klubu v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje 

základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného tématu. Druhá, 

analytická část, popisuje současný stav sportovního klubu a je zde zařazen marketingový 

průzkum v podobě dotazníkového šetření. Poslední část pak obsahuje na základě 

provedených analýz a průzkumu návrhy na zlepšení marketingové komunikace. 

Abstract 

The master thesis deals with marketing communication of a selected sport club in 

Brno. It is divided into three parts. The first, theoretical part, defines the basic concepts 

that are necessary for the overall understanding of the topic. The second, analytical part, 

describes the current state of the sport club and includes marketing research in the form 

of a questionnaire survey. The last part contains suggestions for improvement of 

marketing communication on the basis of performed analyses and survey. 

Klíčová slova 

marketing, marketingová komunikace, marketingový průzkum, sportovní klub 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace taneční 

skupiny Efekt Dance Brno a následnými návrhy na její zlepšení. Toto taneční studio 

vzniklo roku 2004 a jedná se o spolek. Taneční skupina nabízí výuku tanečních stylů 

spadajících pod Street Dance, konkrétně pro osoby od 3 do 32 let. Za roky svého působení 

získala taneční skupina několik ocenění – například: Mistr České republiky, jak ve 

formacích, tak i v individuálních disciplínách. Celkově patří taneční skupina mezi ty 

konkurenčně silnější, co se Brna týče, a nabízí kvalitní služby. 

V dnešní době však již nestačí mít pouze kvalitní služby. Je potřeba i vhodným 

způsobem komunikovat se svými zákazníky, ať už se jedná o stálé nebo potenciální. 

Vhodná marketingová komunikace je v dnešní době vysoké konkurence stěžejní a musí 

být propracovaná a správně zacílená. Jedním z cílů taneční skupiny je zvyšování počtu 

členů, čemuž může pomoci právě marketing. Diplomová práce je proto zaměřena na 

zlepšení komunikačního mixu taneční skupiny. 

Téma této diplomové práce jsem si zvolila z důvodu, že v taneční skupině působím 

již 13 let jako tanečník, z toho 8 let i jako trenér. Dříve jsem se také 13 let věnovala 

modernímu a scénickému tanci na základní umělecké škole. Díky dlouholeté 

angažovanosti v tanečním sportu a zkušenostmi s organizačními činnostmi taneční 

skupiny vidím i to, co není běžně zřetelné. Mám tedy osobní zájem na neustálém 

zlepšování taneční skupiny a na jejím růstu. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí: teoretická, analytická a návrhová. 

V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, které vychází z odborné literatury a jsou 

nezbytné pro pochopení daného tématu. Analytická část, je zaměřena na analýzu 

současného stavu. Nalezneme zde analýzy vnějšího i vnitřního prostředí a marketingový 

průzkum ve formě dotazníkového šetření. Všechny předchozí analýzy včetně výsledků 

dotazníkového šetření jsou pak shrnuty ve SWOT analýze. V poslední návrhové části jsou 

uvedeny vlastní návrhy řešení. 



 

14 

 

1 CÍLE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Primárním cílem diplomové práce je na základě provedených analýz a vlastního 

průzkumu sestavit návrh na zlepšení marketingové komunikace vybraného sportovního 

klubu, přesněji taneční skupiny Efekt Dance Brno. Na základě tohoto zlepšení by mělo 

dojít ke zvýšení povědomí taneční skupiny a služeb, které nabízí, získání nových 

zákazníků a udržení zákazníků stávajících. Primární cíl práce bude dosažen 

prostřednictvím sekundárních cílů. 

Vymezení sekundárních cílů: 

➢ V rámci teoretické části vymezit hlavní teoretické poznatky, které souvisí 

s tématem marketing a jsou nezbytné pro kvalitní zpracování návrhu. 

➢ V analytické části provést analýzy marketingového mikroprostředí a 

makroprostředí. Následně analyzovat marketingový a komunikační mix 

sportovního klubu.  

➢ Zpracování vlastního marketingového průzkumu včetně výsledků.  

➢ Návrhová část bude obsahovat vlastní návrhy řešení, pro zlepšení 

marketingové komunikace sportovního klubu.  

Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická obsahuje základní 

pojmy, které je nezbytné znát pro pochopení daného tématu. Praktická část pak obsahuje 

analýzy a soubor návrhů. Pro dosažení cílů budou v práci použity analytické metody, díky 

kterým bude vyhodnoceno obecné a oborové okolí podniku. Těmito metodami budou 

SLEPTE analýza, která se zabývá obecným okolím podniku. Oborové okolí podniku pak 

bude analyzované pomocí faktorů marketingového mikroprostředí. Nalezneme zde 

analýzu marketingového mixu 7P a také analýzu komunikačního mixu. V rámci práce 

bude také zpracován vlastní marketingový průzkum formou dotazníkového řešení. 

Všechny předchozí analýzy včetně dotazníkového šetření jsou pak shrnuty ve SWOT 

analýze. V poslední návrhové části jsou uvedeny vlastní návrhy řešení, které povedou ke 

zlepšení marketingové komunikace, tak aby se zvýšilo povědomí o taneční skupině a také 

její činnosti mezi zákazníky. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou popsány teoretické pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení 

daného tématu. Ty jsou rozděleny do tří částí. Nejprve zde budou objasněny základní 

teoretické pojmy. Následně se zaměříme na samotnou podstatu a definici marketingu a 

marketingové komunikace. Poslední část je věnovaná analýzám marketingového 

prostředí a marketingovému výzkumu. 

2.1 Základní pojmy 

V rámci této práce se setkáme se základními pojmy týkající se problematiky 

marketingu a marketingové komunikace. Z tohoto důvodu zde budou tyto pojmy 

objasněny. 

➢ Trh – je neodmyslitelně spojen s pojmem směna a se vztahy, které z ní 

plynou. Jedná se o místo, kde se pohybují jak potenciální, tak skuteční 

kupující určitého produktu. Pro tyto kupující je charakteristické sdílení 

přání a potřeb, které mohou pomocí směny uspokojit (1, s. 41).  

V marketingu se rozlišují dva základní typy trhu. Jedná se o Spotřebitelský 

trh, kde se setkáme s jednotlivci nakupující produkty za účelem vlastního 

prospěchu či použití. Oproti tomu je Trh organizací, který je složen 

z průmyslových odvětví, obchodů, vlády a jiných institucí, jejichž hlavním 

důvodem nákupu výrobků je jejich následný prodej nebo výroba jiných 

výrobků (2, s. 306). V rámci této práce, se budeme zaměřovat pouze na 

spotřebitelský trh. 

➢ Spotřebitel – je osoba, která reálně využívá službu či produkt. Spotřebitel 

nemusí být vždy osoba kupující daný produkt či službu. Jako příklad lze 

uvést situaci, kdy rodič zakoupí svému dítěti jízdní kolo. Rodič je 

kupujícím, za to skutečným spotřebitelem je zde dítě (2, s. 275). 

➢ Zákazník – jedná se o osobu kupující produkt nebo službu. Zákazníkem 

může být jak kupující, tak osoba, pro kterou je produkt určen (2, s. 346). 

➢ Produkt – rozumíme tím vše, co prodávající nabízí spotřebiteli za účelem 

uspokojení jeho přání či potřeb. Ve službách je produkt popisován jako 

určitý proces a hlavním prvkem definujícím službu je kvalita (3, s. 22). 
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➢ Služba – jsou jakékoliv aktivity či užitky nabízené zákazníkovi k prodeji. 

Mají nehmotný charakter a nepřináší vlastnické právo. Vykonání služby 

může být spojeno s využitím hmotného produktu (1, s. 32-33). 

➢ Potřeba – lze definovat jako potřebu nedostatku. Lidské potřeby, které jsou 

vymezené Maslowovou pyramidou potřeb, jsou základní koncepcí, na nichž 

je založen marketing (1, s. 31). 

➢ Poptávka – jedná se o důsledek přání a potřeb zákazníka. Je odvozena od 

kupní síly zákazníků a z hlediska trhu jde velmi důležitý pojem. Řídí se 

zákonem klesající poptávky (4, s. 12). 

➢ Nabídka – tvoří nabízené množství produktů na trhu, které jsou nabízející 

ochotni na daném místě a v daném čase prodat. Řídí se zákonem rostoucí 

nabídky (4, s. 12-13). 

2.2 Marketing 

S marketingem se v dnešní době potkáme všude. Společnosti i lidé se, formálně či 

neformálně, věnují nespočetnému množství činností, které by se dali marketingem 

nazvat. Kvalitní marketing se čím dál více stává nedílnou součástí podnikatelského 

úspěchu. Ať chceme, či nikoliv, marketing hluboce ovlivňuje naše každodenní životy. Je 

ve všem, čemu věnujeme pozornost. Od oblečení které nosíme, webové stránky, které 

prohlížíme, až k reklamám, které sledujeme (5, s. 41). 

V dnešní době existuje nespočet definicí marketingu. Jedna z nejstručnějších 

definic dle Kotlera a Kellera zní: „Naplňovat potřeby se ziskem.“ (5, s. 43) 

Americká marketingová asociace přezkoumává a nechává znovu schvalovat 

definici marketingu každé tři roky. Podle této asociace zní schválená definice marketingu 

v překladu takto: „Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, 

komunikaci, poskytování a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, 

partnery a společnost obecně.“ (6) 

Ať už si vybereme jakoukoliv definici, obecně se marketing zabývá uspokojováním 

lidských a společenských potřeb. Kvalitní marketing je výsledkem pečlivého naplánování 

a realizace, nikoliv výsledkem náhody. Pro to, aby byla šance na úspěch co největší, se 

marketingové praktiky neustále mění. Marketing není jenom vědní disciplínou, ale je i 
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uměním a mezi teoretickou a tvořivou stránkou marketingu existuje neustále napětí. Bez 

teoretické znalosti se lidé pracující v marketingu neobejdou, bohužel tak je tomu i 

s uměním představivosti, tvořivosti a fantazie (5, s. 42-43). 

 

Obrázek 1: Marketingový ledovec (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7, s. 5) 

Na obrázku číslo 1 můžeme vidět takzvaný Marketingový ledovec. Někteří lidé jsou 

toho názoru, že marketing je zbytečný a slouží jen pro kladení „pastí“ na zákazníky. Tento 

špatný úsudek vyplývá ze skutečnosti, že stejně jako ledovec ukazuje jen malou část své 

celkové velikosti, tak i marketing viditelně ukazuje jen velmi malou část celkového 

marketingového úsilí (7, s. 4). 

V marketingovém ledovci by tedy ta viditelná část nad vodou bylo PR, reklama a 

propagace produktů, protože informace o produktech je zkrátka všude prostřednictvím 

různých médií. K tomuto by ovšem nedocházelo, pokud by neexistovala nenaplněná přání 

a potřeby zákazníků. Zkoumáním zákaznických potřeb to tedy všechno začíná, proto má 

největší plochu ledovce. Postupně je důležité identifikovat marketingovou příležitost, 

inovovat stávající či vytvořit nový produkt. Tento produkt otestovat a teprve potom se 

dostáváme k prodeji a propagaci daného produktu – tedy ke špičce ledovce. Marketing je 

tedy velmi důležitou vědní disciplínou, bez které se v dnešní době už rozhodně 

neobejdeme (7, s. 4-5). 
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2.2.1 Marketing služeb 

Jak již bylo vysvětleno výše, služby jsou jakékoliv aktivity, či užitky, které jsou 

nabízeny zákazníkovy k prodeji a ten o ně má zájem z důvodu uspokojení své potřeby. 

Mezi hlavní znaky služby patří (3, s. 16): 

➢ nehmotnost, 

➢ neoddělitelnost, 

➢ heterogenita, 

➢ absence vlastnictví, 

➢ pomíjivost. 

Dnešní doba je charakteristická nárůstem služeb po celém světě. Lidé totiž 

disponují většími finančními prostředky a také mají více volného času. Počátkem 80. let 

20. století nastala tzv. „deindustrializace ekonomiky“, což znamenalo, že tempo růstu 

služeb začalo být rychlejší než tempo růstu klasické průmyslové výroby. Nárůst bohatství 

spotřebitelů byl jeden z hlavních faktorů, díky kterému vzniklo odvětví služeb a začal se 

tak poskytovat komfort. Díky službám si dnes můžeme zajistit úklid domácnosti, 

pečování o osobu blízkou vyžadující speciální péči, donášku jídla a mnoho dalšího.  

Druhým faktorem je skutečnost, že s větším bohatstvím spotřebitelů v kombinaci 

s dostatkem volného času začalo vyvolávat poptávku po službách pro volný čas, jako jsou 

například sportovní aktivity. Třetím faktorem je pak postupující technologický vývoj, 

díky kterému je dnes v domácnostech mnohem větší množství spotřebičů, které potřebují 

servisní či instalační služby. Dalšími faktory jsou například růst kvality života a změna 

životního stylu (3, s. 14). 

Rozvojem služeb vznikla potřeba marketingu v tomto odvětví. Je patrné, že 

výrobek a služba jsou dvě odlišné věci, byla tedy potřeba i určitá „modifikace“ 

marketingu. Jako příklad lze uvést tzv. Marketingový mix. Dříve stačily pouze 4P, které 

představovaly produkt, cenu, distribuci a propagaci. Aplikace marketingových nástrojů 

do organizací poskytující služby ukázala, že zmíněná 4P pro tvorbu marketingových 

plánů nestačí a je tedy potřeba je rozšířit. Příčinou byly především právě odlišné vlastnosti 

služeb. Model se tedy rozšířil o další 3P, tedy o lidi, procesy a materiální prostředí. Lze 

tedy říct, že ačkoliv je mnoho marketingových postupů, které zůstávají stejné, v určitých 

směrech se marketing služeb od marketingu klasického produktu liší (8, s. 29). 
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2.2.2 Marketing sportu 

S nárůstem služeb ve světe se zvedla i poptávka po službách věnující se volnému 

času, a tudíž vzrostla i poptávka po sportovních aktivitách. Evropská sportovní charta 

Rady Evropy z roku 1992 definuje sport takto: „Sportem se rozumí všechny formy 

tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za 

cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů 

nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ (9) 

Sport začal být postupem času více zkoumán i z ekonomického a podnikatelského 

hlediska, a to především z důvodu rozvoje profesionálního sportu ve světě. Na 

profesionální sportovní kluby začalo být nahlíženo jako na klasické podniky. To dalo za 

vznik novým otázkám, které kluby museli začít řešit. Jednalo se třeba o to, jak prodávat 

televizní práva, jak prodávat hráče, jak regulovat profesionální ligové soutěže a mnoho 

dalšího. To zaujalo i tehdejší představitele akademické sféry, a tak začaly vycházet 

publikace zaměřující se na ekonomiku sportu a sportovní management, z něhož později 

vznikl i sportovní marketing. Vznik sportovního marketingu se datuje na rok 1870, kdy 

se na tabákových kartách objevili nejlepší basketbaloví hráči. Skutečný boom ovšem 

nastal až na konci 70. let 20. století, kdy se hodně rozvinuly sportovní televizní přenosy 

(10, s. 32-33). 

Co se týče samotného marketingu sportu jedná se o jednu ze dvou oblastí 

sportovního marketingu, který se zaměřuje především na šíření povědomí 

o jednotlivých sportovních subjektech a sportovních akcích. Těmito subjekty mohou 

být jednotlivci nebo samotné týmy. V širším pojetí jsou do této oblasti zahrnovány 

i marketingové aktivity podniků zaměřujících se na prodej sportovního zboží. Druhou 

oblastí sportovního marketingu je „Sport v marketingu“ neboli marketing 

prostřednictvím sportu. Zde se jedná o to, že podniky, které se nevěnují primárně 

sportovnímu odvětví, využijí sport jako médium k propagaci svých produktů a služeb (10, 

s. 35). 

Příkladem mohou být reklamy společnosti Gillette ve spolupráci s fotbalovými 

kluby. V této práci se ovšem budeme věnovat pouze marketingu sportu. 
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Taneční sport 

Tanec je v dnešní době velmi rozvinutý a existuje několik jeho forem, které se 

následně dále dělí. Mnoho druhů tance lze dělat jak na rekreační, tak i na profesionální 

úrovni a účastnit se soutěží jak u nás, tak ve světe. Existuje mnoho lidí, kteří tanec jako 

takový nepovažují za sport. Ti jedinci, kteří toto tvrdí jsou však na omylu. Pokud se 

podíváme zpět na definici a vymezení sportu dle Evropské charty sportu, zjistíme, že 

tanec opravdu sportem je. Tanec je například balet, patří sem společenské tance, ale 

například i oblast, která se nazývá Street Dance. Tímto tanečním stylem se zabývá právě 

mnou vybraný sportovní klub. 

2.3 Marketingový mix 

Je tomu už mnoho let, co profesor Neil Border identifikoval řadu podnikových 

aktivit, pomocí kterých je možné ovlivnit zákazníky. Každý podnik by měl být schopen 

si sestavit svůj vlastní bohatý seznam těchto aktivit. Profesor Border uváděl, že veškeré 

tyto aktivity představují tzv. „marketingový mix“, a aby byl maximálně efektivní, je 

potřeba, aby byly tyto činnosti plánovány ve svém komplexu (11, s. 112). 

Marketingový mix tedy není samostatnou vědní disciplínou, nýbrž koncepcí, která 

napomáhá manažerům utvářet důležitá rozhodnutí při vytváření nabídek podle přání 

zákazníků. Nástroje marketingového mixu lze využít jak v dlouhodobém měřítku, při 

utváření strategií, tak i v krátkodobém u taktických programů (12, s. 2). 

Marketingový mix vznikl původně s jediným nástrojem, jediným P, jímž bylo Price 

neboli Cena (12, s. 2). Až počátkem 60. let navrhl profesor Jerome McCarthy 

marketingový mix, tak jak ho v základní formě známe dnes. Tento marketingový mix 

obsahoval čtyři P. Jednalo se o (11, s. 112): 

➢ price (cena), 

➢ product (produkt),  

➢ place (místo), 

➢ promotion (propagace). 
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Po určitém čase se ale ukázalo, že je marketingový mix se čtyřmi prvky je 

nedostačující, pro společnosti nabízející služby. Proto se původní model někdy rozšiřuje 

na 5P nebo 7P. Jedná se o rozšíření o tyto nástroje (3, s. 22): 

➢ people (lidé), 

➢ physical evidence (materiální prostředí), 

➢ processes (procesy). 

Tyto nástroje zde budou následně podrobně popsány, ale z toho důvodu, že v této 

práci budeme řešit návrh marketingové komunikace pro klub poskytující služby, budou 

tyto nástroje popisovány již se zaměřením na marketingový mix služeb. 

2.3.1 Cena 

Cena jako jediný nástroj marketingového mixu produkuje příjmy, ostatní tři ze 

základního modelu vytvářejí náklady. Podniky se v důsledku toho snaží zdvihat své ceny 

až na takovou úroveň, kam to jen jde. Zároveň si však uvědomují, že nelze opomenout 

vliv ceny na objem prodejů. Společnost se pak tedy snaží o takovou výši příjmů, která po 

odečtení nákladů zapříčiní nejvyšší zisky (11, s. 118). 

Manažer, který rozhoduje o úrovni ceny, bere ohled jak na velikost nákladů, tak i 

na relativní úrovně cen, velikost poptávky služeb, možnost podpory prodeje ve formě 

slev, či na to, aby byla v souladu poptávka s produkční kapacitou. Vzhledem 

k nehmotnému charakteru služeb, je cena velice důležitým ukazatelem kvality. U služeb 

je důležité také myslet na neoddělitelnost služby od poskytovatele, což při tvorbě ceny 

hraje také významnou roli (3, s. 22). 

2.3.2 Produkt 

Produkt společnosti je základním a nejdůležitějším prvkem marketingového mixu, 

protože představuje požadavky na „funkčnost“, kterou zákazníci hledají. Například 

hodinky, které neukážou čas nebo au pair, která nepohlídá děti, jsou produkty, jež budou 

zákazníky rychle odmítnuty. Je tedy důležité poskytovat takové produkty, se kterými 

budou zákazníci spokojeni a vytvoří si jedinečné postavení v jejich myslích (13, s. 326). 

Jak již bylo zmíněno, produktem rozumíme vše, co je nabízeno spotřebiteli 

organizací k uspokojení jeho hmotných či nehmotných potřeb. Produkt se skládá 
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z několika vrstev. Na obrázku číslo 2 je můžeme vidět. Jedná se o jádro produktu, vrstvu 

skutečného produktu a vrstvu rozšířeného produktu. Jádro produktu představuje základní 

hodnotu pro zákazníka. Skutečný produkt představuje jeho samotné vlastnosti. Jméno, 

funkci, jaký má design, jak je kvalitní apod. Rozšířený produkt potom představuje různé 

„doprovodné služby“, které nejsou součástí produktu, ale pro zákazníka jsou důležité. 

Jedná se o délku záruky, možnosti platby a dopravy, servis a podpora produktu a mnoho 

dalšího (14, s. 250). 

 

Obrázek 2: Tři úrovně produktu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 14, s. 250) 

Co se týče čistých služeb, zde popisujeme produkt jako určitý proces, který ve 

většině nemá hmotné výsledky a stěžejním prvkem definující tento proces je jeho kvalita. 

Pro to, aby se produkt lépe prodával, přispívají kromě kvality také faktory jako záruka, 

dodatečné služby, styl provedení apod. (3, s. 22). 

Služba jakožto produkt obsahuje tři základní prvky (3, s. 78): 

➢ Materiální prvky – sem spadají hmotné složky služby, díky kterým je 

možné službu poskytnout nebo ji jiným způsobem doplňují.  

➢ Smyslové požitky – jedná se o samotné vjemy lidských smyslů. Může se 

jednat o vůně, barvy, zvuk, ticho a podobně. 

➢ Psychologické výhody nabídky – tyto výhody jsou velice subjektivní 

a každý zákazník bude preferovat jinou výhodu. 
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2.3.3 Místo 

Místo neboli distribuce, je nejméně pružným nástrojem marketingového mixu.  

Rozhodnutí o místě se vztahuje ke snadnému přístupu potenciálních zákazníků ke 

službě.  U služeb je vhodnější mluvit o přístupnosti jako o mixu prvků než o místě. 

Neoddělitelnost spočívá v tom, že služby jsou spotřebovávány v místě „výroby“ služby, 

což znamená, že služba nemůže být produkována jednou osobou na jednom místě a 

manipulovat s jinými zákazníky, aby byla dostupná služba pro zákazníky i na jiných 

místech. To je oproti prodeji klasických výrobků u služeb mnohem složitější (15, s. 641). 

Distribuci můžeme dělit na distribuci přímou a distribuci nepřímou. Co se týče 

přímé distribuce, ta ve službách převládá. Jedná se o situaci, kdy je uskutečňován prodej 

bez mezičlánků. Jedná se tedy o bezprostřední kontakt mezi zákazníkem a 

poskytovatelem služby. Co se týče nepřímé distribuce, zde již figuruje jeden mezičlánek 

či více. Může se k tomu jako mezičlánek využít například maloobchod nebo velkoobchod 

(16, s. 142). 

S přihlédnutím na to, zda se firma primárně snaží o emocionální či funkční stránku 

dostupnosti produktu, rozlišujeme tři základní distribuční strategie. Těmi jsou (3, s. 

112): 

➢ Intenzivní distribuce – u této distribuční strategie jde o to, že se společnost 

snaží o to, aby byl jejich produkt zákazníkům dostupný kdekoliv a kdykoliv. 

Je proto využíváno co nejvíce distribučních míst, včetně těch, které se snaží 

přilákat své zákazníky na nízkou cenu. Příkladem mohou být služby České 

pošty či Zásilkovny. 

➢ Exkluzivní distribuce – je opakem distribuce intenzivní. Tato strategie se 

zakládá na kladení důrazu na samotný zážitek ze služby, který je 

zákazníkům spolu s produktem poskytován. U tohoto typu distribuce se 

záměrně používá omezený počet distribučních míst. Společnosti tak vybírají 

například pro region pouze jediného distributora, který má výsadní právo na 

prodej daného produktu v dané oblasti. Jako příklad lze uvést služby 

značkových autosalonů. 



 

24 

 

➢ Selektivní distribuce – jedná se určitý kompromis mezi strategiemi 

intenzivní a exkluzivní distribuce. Při této strategii se využívá omezený 

počet distributorů, tak aby jich nebylo ani moc, ani málo. Tuto strategii 

hojně využívají cestovní kanceláře.  

Podle toho, jakou distribuční strategii společnost zvolí, vyjadřuje postoj 

managementu ke zpřístupnění služeb zákazníkům. Změna distribuční strategie je velice 

riskantní a nákladná, to se ovšem obvykle objeví až za delší časový úsek (3, s. 112). 

2.3.4 Propagace 

Propagace neboli marketingová komunikace je jedním z nejvíce viditelných 

nástrojů marketingového mixu a je také nejvíce diskutovaný. Je nezbytný jak pro 

společnosti nabízející výrobky, tak i pro organizace nabízející služby. Pomocí vhodných 

komunikačních nástrojů se společnost snaží srozumitelně, rychle a účelně komunikovat 

se svým okolím, což ji pomáhá dostat se do povědomí u zákazníků (3, s. 126). 

„Dobře formulovaná nabídka služeb, distribuovaná prostřednictvím vhodných 

kanálů za cenu, která představuje dobrou hodnotu pro potenciální zákazníky, klade menší 

důraz na propagační prvek marketingového mixu.“ (15, s. 602) 

Čím lepší budou ostatní nástroje marketingového mixu, tím jednodušší budou 

požadavky na propagaci. U propagace se dá využít několik marketingových nástrojů, 

které souhrnně spadají pod komunikační mix. Tím se budeme zabývat později v další 

kapitole, která bude věnovaná pouze této problematice. 

2.3.5 Lidé 

Pro většinu služeb jsou lidé nepostradatelným prvkem marketingového mixu. 

Můžeme uvažovat, že pro některé podniky jsou právě zaměstnanci ten „business“, pokud 

by odešli společnost nemá téměř nic, čím by získala konkurenční výhodu v uspokojování 

potřeb zákazníků (15, s. 603). 

Tento fakt způsobuje skutečnost, že při poskytování služeb dochází ke kontaktu 

zákazníka a poskytovatele služeb. Poskytovatelé služeb – zaměstnanci, mají přitom 

obrovský přímý vliv na kvalitu. Proto jsou lidé velice důležitým prvkem marketingového 

mixu. Součástí procesu je ovšem i zákazník samotný, rovněž i ten má vliv na kvalitu 
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služby. Je tedy velice důležité, aby se organizace zaměřovala na své zaměstnance a 

poskytovala jim případně potřebné vzdělání a motivovala je. Zároveň musí stanovit určitá 

pravidla chování pro zákazníky. Obě tyto hlediska jsou velmi důležitá pro samotnou 

kvalitu služeb a pro vytváření příznivých vztahů zaměstnanců a zákazníků (3, s. 22-23). 

2.3.6 Materiální prostředí 

Nehmotná povaha služeb způsobuje, že zákazník nedokáže posoudit samotnou 

službu před jejím spotřebováním. To velmi zvyšuje riziko, které vyplývá z rozhodování 

o nákupu služeb. Proto existuje tzv. materiální prostředí, které snižuje toto riziko tím, že 

poskytuje hmatatelné důkazy o slibovaném poskytování služeb. Těchto důkazů je celá 

řada. Nejjednodušším je například brožura, která nabízí obrázky důležitých prvků 

poskytované služby. Například katalog cestovní kanceláře poskytuje jako důkaz obrázky 

destinací a hotelů. Dalším hmatatelným důkazem svědčící o povaze služby mohou být 

například uniformy personálu. Do tohoto mohou spadat i budovy, kde je služba 

provozována a vzhled interiéru a exteriéru provozovny (15, s. 605). 

Jedná se totiž o první dojmy a vjemy zákazníka, které získává při prvním kontaktu 

se službou. Pokud například zákazník vstoupí do prostorů vyhrazené pro poskytování 

daných služeb a vše bude krásné, vkusné, personál bude mít krásné uniformy a úsměv na 

tváři, je to první krok k tomu, aby měl zákazník dobrý pocit ze služby a příznivá 

očekávání. To, jak daný prostor vypadá a jaká je atmosféra, navozuje zákazníkovy 

představu o kvalitě služby, její povaze a také o úrovni profesionality (8, s. 144) 

2.3.7 Procesy 

„Procesy zahrnují všechny činnosti, postupy, mechanismy a rutiny, které pro 

zákazníka vyrábějí a dodávají službu. Řízení procesů je klíčovým faktorem zvyšování 

celkové kvality služeb. Procesy jsou důležitým faktorem marketingového mixu služeb. 

Systém poskytování služeb vnímá zákazník často jako neoddělitelnou součást samotného 

produktu. Význam procesů podtrhuje charakter neoddělitelnosti a simultánnosti 

produkce a spotřeby služeb. Představují základ interakce zaměstnance a zákazníka. 

Procesy řídí a zabezpečují zaměstnanci. Pokud nefunguje proces, nepomáhá ani úsměv, 

ani omluva zaměstnanců.“ (3, s. 180) 
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2.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace představuje čtvrté ze 7P marketingového mixu neboli 

Propagaci (promotion). Jedná se o nástroje, díky kterým se společnosti snaží informovat, 

přesvědčovat a připomínat zákazníkovi produkty či značky, které prodávají. 

Marketingová komunikace však vykonává pro zákazníka hned několik funkcí. 

Prostřednictvím nástrojů marketingové komunikace můžeme zákazníkovi říct, kdo 

produkt vytváří, o jakou společnost či značku se jedná, jak lze produkt využívat a pro 

koho je vhodný či jaké odměny může zákazník získat, když tento produkt vyzkouší. Díky 

propagaci je také možné propojovat produkty s různými osobnostmi, místy, zážitky, 

pocity či věcmi, což přispívá ke vštípení produktu do mysli spotřebitelů (5, s. 574). 

Marketingový komunikační mix se skládá z pěti základních způsobů 

komunikace, které napomáhají vytvářet hodnotu značky. Těmito nástroji jsou (1, s. 629): 

➢ reklama, 

➢ podpora prodeje, 

➢ PR, 

➢ osobní prodej, 

➢ přímý marketing. 

Každý z výše uvedených způsobů využívá různé nástroje. Reklama například využívá 

televizního vysílání., podpora prodeje zahrnuje stánky se vzorky v místě prodeje a 

například přímý marketing využívá emailové komunikace (1, s. 631). 

2.4.1 Reklama 

Jedná se o placenou, neosobní formu propagace zboží či služeb. Reklama může být 

velice efektivní metodou šíření sdělení, ať to už bude z důvodu „výchovy lidí“ či 

vytvoření preferencí pro danou značku. K reklamě lze přistupovat několika způsoby. 

Jedná-li se o malou firmu, často je určen nějaký zaměstnanec z prodeje či marketingu a 

ten komunikuje s externí reklamní agenturou. Pokud se jedná o velkou společnost, ta ve 

většině má zřízené vlastní oddělení, které spadá pod marketing. Takové oddělení si pak 

musí sestavovat reklamní rozpočet, schvalovat reklamy společně s kampaněmi, 

navrhovat způsoby, jak produkt vystavit a podobně (5, s. 606). 
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Při tvorbě reklamního programu se určuje, kromě cílového trhu a zákazníků, i pět 

hlavních rozhodnutí známé jako 5M. Těmito rozhodnutími jsou (5, s. 606): 

➢ Mission (poslání) – jaký má daná reklama cíl? 

➢ Money (peníze) – kolik prostředků by mělo být vynaloženo? 

➢ Message (sdělení) – jaké sdělení má reklama předat? 

➢ Media (média) – jaká média by měla být použita? 

➢ Measurement (měření) – jakým způsobem budou vyhodnoceny výsledky? 

Co se týče třetího bodu, tedy Message neboli sdělení, tak to můžeme podle cíle tohoto 

sdělení rozdělit do tří kategorií, a sice (17, s. 68-69): 

➢ Informační reklama – zde jde o vzbuzení prvotní poptávky či alespoň zájmu po 

produktu, organizaci, osobě, myšlence. Používá se pro podporu vstupu na trh. 

Cílem je oznámit, že je zde nový produkt a je zákazníkům k dispozici. Tento druh 

reklamy používáme v zaváděcím stádiu životního cyklu produktu. 

➢ Přesvědčovací reklama – ta se používá, pokud chceme rozvinout poptávku po 

produktu, organizaci, osobě, myšlence apod. Jedná se o konkurenční formu 

podpory a používá se buď ve fázi růstu či na začátku fáze zralosti životního cyklu 

produktu. 

➢ Připomínková reklama – ta se nejčastěji používá v druhé části fáze zralosti 

životního cyklu či ve fázi poklesu. Navazuje na předchozí reklamní činnosti a 

pomáhá udržet dosavadní pozici produktu, značky, myšlenky atd. v povědomí 

lidí. 

Internetová reklama 

„Internet je počítačová infrastrukturní síť, umožňující výměnu digitálních 

informací ve světovém měřítku. V dubnu roku 2000 bylo prostřednictvím kabelů nebo 

telefonů napojeno na Internet 76,9 milionů stanic. Z hlediska historie byl Internet 

původně vyvinut pro vojenské účely, pro komunikaci v případě nukleární války a posléze 

aplikován pro výměnu informací v akademickém prostředí.“ (18, s. 489) 

Hlavní vlastností internetu je globální dosah. Díky tomu je možné komunikovat 

prakticky s celým světem z jednoho místa, a to docela levně. Když vezmeme v úvahu 
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nákladové hledisko, jedná se o mnohonásobně efektivnější způsob marketingové 

komunikace než jiné kombinace. Výhodou také je interaktivnost tohoto nástroje. Můžeme 

sledovat okamžitou reakci zákazníka a on může získat okamžitě informace o daném 

produktu či službě. V neposlední řadě je i obrovskou výhodou možnost přesného 

zacílení a s ní možnosti snadného měření zákaznických reakcí a stálá možnost zobrazení 

reklamního sdělení. (3, s. 140). 

Pod pojmem internetová reklama se skrývá několik možných provedení jako jsou 

například (3, s. 141-142): 

➢ Bannerová reklama – jedná se o nejpoužívanější formu v ČR. Reklamy 

mohou být interaktivní či animované. 

➢ Interstitial/superstitial – jedná se o reklamy, které se zobrazí jako první, 

ještě před zobrazením samotné webové stránky. 

➢ Out-of-the box – zde jde o pohybující se reklamní motiv na webu, který má 

za úkol přilákat návštěvníka stránky a „donutit ho“, aby na něj klikl. 

➢ Pop-up reklama – neboli vyskakovací okno, které může obsahovat 

reklamu či anketu, dotazník apod. 

➢ Screen reklama – jde o větší reklamní plochu, která zabírá horní třetinu 

webové stránky. 

➢ Floating umístění – neboli reklama, která není vázaná svým umístěním na 

danou stránku. 

➢ Mrakodrapy – jedná se reklamy, které můžeme najít po stranách webové 

stránky. Jsou to dlouhé lištové reklamy. 

V dnešní době se ovšem i hodně rozmáhá reklama na sociálních sítích. Kdo z celebrit 

není tzv. „influencer“, jako by nebyl. 

Sociální sítě 

S rozvíjejícím se internetem a jeho začleňováním do běžného života lidí sebou 

přineslo i seskupování lidí do různých zájmových skupin na různých webech a diskusních 

fórech. Postupně se začaly vytvářet nové sociální sítě a uživatelé tak nemuseli přijít do 

vzájemného osobního kontaktu, a přitom se poznat, i když od sebe mohli být třeba přes 

půl kontinentu. Sociální sítě se tak staly médiem nové generace (3, s. 147). 
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Sociální sítě přinášejí několik eventualit jako například získání nových zákazníků, 

vylepšování image společnosti, činnost PR a zvyšování loajality zákazníků až například 

po virální marketing, který se šíří mezi uživateli pomocí sdílení dat jako vir. Ke všemu 

stačí tým šikovných lidí, kteří se budou o komunikaci starat a dostatek zajímavého 

materiálu (3, s. 147-148). 

Sociálních sítí je nespočet, jednou z těch nejznámějších je Facebook.  Ten se stal 

takovým univerzálním prostředkem komunikace. Nejvíce používanou službou 

Facebooku je tzv. Messenger. Jedná se o možnost posílání textových (obrázkových, 

zvukových) zpráv prostřednictvím internetu. Pokud opustíme Messenger, tak na 

Facebooku je možné sdílení textových či jiných forem zpráv do tzv. „statusu“. Na 

Facebooku najdeme i nespočet stránek a skupin zabývající se určitými tématy či 

představující nějakou firmu či produkt (19, s. 11). 

Další velice známou a oblíbenou sociální sítí je Instagram. Jedná se o sociální síť, 

která je vytvořená pro sdílení fotografií a videí. Podobně jako na Facebooku má každý 

uživatel svůj profil a přehledy příspěvků. Tyto příspěvky jsou ostatních uživatelů, které 

můžete sledovat a taky zde najdeme vaše příspěvky, které se po nahrání objeví v profilu 

uživatele. Je zde možnost příspěvky komentovat veřejně anebo je tu možnost directu, 

neboli soukromé zprávy. Instagram je známý i svojí funkcí Stories, díky které mohou 

uživatelé nahrávat své fotky či videa po dobu 24 hodin. Po uplynutí tohoto času příspěvek 

zmizí a už není zpětně dohledatelný. Instagram je i velice „komerční“ místo, kde známé 

osobnosti, které mají značný vliv na veřejnost neboli „Influencer“, propagují různé 

výrobky, služby, firmy či akce. Nalezneme zde i mnoho firemních profilů určené pro 

propagaci společností a produktů, které jsou s nimi spojené (20). 

2.4.2 Podpora prodeje 

„Podporu prodeje definujeme jako soubor marketingových aktivit, které přímo podporují 

kupní chování spotřebitele, zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků či motivují 

prodejní personál. Patří sem účasti na veletrzích a výstavách, předvádění produktů, 

ochutnávky, soutěže, kupony, vzorky, prémie, zvýhodněné ceny, nákupní rabaty, soutěže 

pro prodejní personál, incentivní pobídky pro prodejce a další obvykle nepravidelné 

akce.“ (17, s. 88) 
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Podle toho, na jakou cílovou skupinu se společnost s podporou prodeje zaměřuje, 

můžeme dělit tuto část komunikačního mixu na (5, s. 624): 

➢ nástroje spotřebitelské podpory prodeje, 

➢ nástroje obchodní podpory prodeje (obchodníci), 

➢ podpora prodeje obchodního personálu. 

Spotřebitelská podpora prodeje 

Spotřebitelská neboli spotřební podpora prodeje má za cíl často v kombinaci 

s reklamou zvýšit objemy prodejů a tím i tržního podílu. Mají zvýšit zájem po produktu 

nacházejícího se ve fázi zralosti nebo vytvořit podněty pro otestování produktu nového, 

případně mohou být i reakcí na činnosti konkurence. Pod spotřební podporu prodeje patří 

podpora na místě prodeje známé jako POS (point of sale) a POP (point of purchase). 

V posledních letech se začalo užívat označení instore marketing. Jedná se o veškeré 

činnosti na místě, kde se rozhoduje o nákupu, např. přímo v prodejně. Tento nástroj je 

velmi účinný, protože působí na zákazníka právě v ten moment, kdy se o nákupu aktivně 

rozhoduje. V místě prodeje je velmi efektivní aktivitou vystavování a předvádění 

produktu. Propracovanou techniku této podpory prodeje představuje tzv. 

merchandising (17, s. 89). 

Dále pod spotřební podporu prodeje řadíme soutěže, dárkové a drobné upomínkové 

předměty, účast na výstavách a veletrzích či poskytování kupónů, vzorků, odměn za 

věrnost či slevy (16, s. 193). 

Co se týče služby jako produktu, tak se nejvíce využívají cenové slevy, účast na 

veletrzích a výstavách, což bývá někdy náročné z důvodu povahy služeb, ale existuje 

mnoho veletrhů, kde se představují služby, a reklamní a dárkové předměty (známé také 

jako 3D reklama) (3, s. 136-137). 

Obchodní podpora prodeje 

Ta se nepoužívá ani tak na konečného spotřebitele jak na mezičlánky distribučních 

cest. Cílem je přesvědčit distributory k prodeji výrobcových značek, ochotě přijímat 

nabízené produkty, objednávat a také propagovat tyto produkty a nelze opomenout i 

zvýšení informovanosti o vlastnostech produktů. Jako stimul lze využít nástroje ze 

spotřební podpory prodeje jako jsou slevy či reklamní a dárkové předměty anebo také 
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nabídka zboží zdarma či za symbolickou cenu, podílení na nákladech za reklamu, odměny 

za vystavení či garance zpětného odkupu. Na tento typ podpory prodeje společnosti 

věnují značný finanční obnos, často větší než na podporu prodeje konečnému spotřebiteli 

(17, s. 92-93). 

Podpora prodeje obchodního personálu 

Tato forma podpory prodeje má motivovat samotné prodejní týmy, interní personál 

či externí obchodní zástupce ke zvýšení svých pracovních výkonů. V praxi jsou nejvíce 

využívány (17, s. 93): 

➢ soutěže zaměřené na velikost objemu prodejů, 

➢ soutěže v získání co největšího počtu nových klientů, 

➢ školení a jiné formy vzdělávání, 

➢ incentivní pobídky jako například zájezdy a jednání v zahraničí, 

➢ prodejní a reklamní instrumenty. 

Podpora prodeje je velmi účinným nástrojem marketingové komunikace, protože 

přitahuje pozornost zákazníka a silně ho podněcují ke koupi produktu. Její nevýhodou 

ovšem je krátkodobé působení jednotlivých podnětů, ty se omezují pouze na dobu 

uplatnění konkrétního opatření. Proto nejsou účinné při tvorbě dlouhodobé preference 

značky (1, s. 638). 

2.4.3 Vztahy s veřejností – PR 

„Public relations neboli vztahy s veřejností, dále jen PR, lze definovat jako 

úmyslné, plánované a trvalé úsilí organizace o zajištění a sledování porozumění mezi 

organizací a veřejností, aby se zlepšila její image. Jedná se o snahu především dosáhnout 

povědomí široké veřejnosti o příznivých aspektech práce organizace, aby si o ní lidé 

vytvořili správný obrázek.“ (3, s. 137) 

Hlavním cílem vztahů s veřejností je především zlepšovat tyto vztahy, ať už 

navenek se zákazníky či s distributory, tak i zevnitř se zaměstnanci. Dalším neméně 

důležitým úkolem je vytvořit obrázek o důvěryhodnosti společnosti (3, s. 137). 

Kromě těchto dvou nejdůležitějších úkolů má PR na práci i jiné úkoly (8, s. 135): 
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➢ Utváření podnikové identity – obraz firmy, který je definovaný její 

filozofií, historií, činností firmy a jejími zásadami. 

➢ Vytváření účelových kampaní a krizová komunikace – zde jsou stěžejní 

vztahy s novináři a sdělovacími prostředky. Čím dál více je PR využíváno 

v krizových situacích, kdy dojde k nějakému problému či až skandálu a je 

potřeba zachránit, co se dá. 

➢ Sponzoring – jedná se většinou o finanční podporu různých sportovních, 

kulturních či humanitních akcí pro zviditelnění společnosti. 

➢ Lobbying – jedná se o zastupování společnosti v legislativních jednání či 

v zákonodárných oblastech. Jedná se o předávání či získávání informací. 

➢ Event marketing – pod tímto pojem se skrývá organizace nějaké akce za 

účelem vytvoření zážitků. Tyto zážitky mají za cíl vytvořit emocionální 

podněty, které mají následně za cíl podpořit image firmy a s ní spojené 

produkty. Tento nástroj má za cíl dlouhodobě udržet vztahy mezi 

společností a potenciálními zákazníky. Síla event marketingu je především 

v originalitě a neopakovatelnosti (17, s. 117). 

V uplynulých letech vzrostla potřeba a význam public relations pro aktivity spojené 

s marketingem. PR se tak stalo nedílnou součástí marketingové komunikace. 

2.4.4 Osobní prodej 

Osobním prodejem chápeme osobní formu komunikace s jediným či několika 

zákazníky s cílem dosáhnout prodeje. Způsob, jakým bude sdělení zákazníkovi předáno 

se může lišit podle situace a typu tohoto zákazníka. Výhoda této formy komunikace je 

v tom, že probíhá oběma směry. Kupující i prodávající na sebe vzájemně reagují, kladou 

otázky a odpovídají na ně a společně vymezují a překonávají určité překážky. Kvalitní 

prodejce může při kontaktu se zákazníkem přizpůsobit podobu sdělení momentální 

situaci. To představuje nevyčíslitelnou hodnotu oproti nepřizpůsobivé reklamě (3, s. 135). 

Oproti ostatním prvkům komunikačního mixu má osobní prodej ve službách 

několik výhod (8, s. 133): 

➢ Osobní kontakt – je proces, který plní tři funkce. Jedná se o monitorování, 

službu zákazníkovi a prodej.  
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➢ Posilování vztahů – díky přátelskému přístupu prodávajícího, případně 

častý osobní kontakt, posiluje mezi prodávajícím a kupujícím vztah. 

V případě, že si prodejce se zákazníkem vytvoří silný vztah, dochází 

k tomu, že se zákazník nechá prodejcem více ovlivňovat a je přístupnější. 

➢ Stimulace nákupu dalších služeb – díky osobnímu prodeji může prodejce 

přimět zákazníka, aby využil dalších služeb organizace, které by si bez 

prodejce předtím nekoupil. 

Aby byl osobní prodej co nejefektivnější, je dobré využívat několik zásad, například: 

harmonizovat nákup dle přání a potřeb zákazníka nebo sdělit vlastnosti služby 

společně s posláním společnosti pro zdůraznění image. Dále je také vhodné využít 

reference z externích zdrojů či zhmotnit službu tím, že zákazníkovi dostatečně 

přiblížíme hodnotící kritéria a zdůrazníme jedinečnost služby (3, s. 136). 

2.4.5 Přímý marketing 

Činnosti obchodníků na území tzv. vlastních značek jsou zaměřené čím dál více na 

nízké ceny a vysokou kvalitu produktů. Stále se snižující odlišnost mezi značkami ale 

vedou k tomu, že značka zkrátka přestává být relevantní z hlediska nákupu (18, s. 387). 

„Výrobci proto hledají takové komunikační nástroje, které by motivovaly zákazníka 

k vyzkoušení produktu a podporovaly nákup a jeho opakování. Tyto změny vedou k růstu 

důležitosti komunikace „one-to-one“ a marketingu vztahů, založených na dlouhodobém 

vztahu se zákazníky. Ve srovnání s tradičním masovým marketingem právě přímý 

marketing přidává hodnotu těmto marketingovým aktivitám.“ (18, s. 387) 

Lze říct, že přímý neboli direct marketing se zabývá kontaktováním stávajících a 

potenciálních zákazníků, s cílem vyvolat v zákazníkovi náhlou reakci, kterou lze změřit. 

Slovo direct neboli přímý znamená to, že se využívají média přímého kontaktu jako je 

email, katalogy, prospekty, telefonní kontakty apod. (16, s. 194). 

Mezi hlavní nástroje přímého marketingu lze tedy řadit (3, s. 139): 

➢ Direct mail – jedná se o oslovení zákazníků prostřednictvím klasické 

fyzické pošty. Díky tomuto lze zprostředkovat prodej, získat kontakty, 

posílit loajalitu stálých zákazníků či získat zákazníky nové. 
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➢ Telemarketing – v tomto případě se jedná o telefonické hovory mezi 

společností a zákazníkem. Rozlišujeme aktivní a pasivní formu. V případě 

aktivní jde o situaci, kdy společnost sama vyhledává své potenciální 

zákazníky a ty kontaktuje. V případě pasivní formy se jedná o to, kdy 

zákazník volá na známé telefonní číslo a sděluje své připomínky či klade 

dotazy, vše na účet volaného. 

➢ Televizní a rozhlasový marketing – známé také jako teleshopping. 

➢ Katalogový prodej – často pro nabídku doplňkových produktů. 

➢ Elektronická pošta – jedná se o kontaktování zákazníka prostřednictvím 

jeho emailové adresy. Na tuto adresu lze zasílat nabídky, akce, ale také celé 

katalogy či videa. 

Docela novým způsobem, oproti výše zmíněným, je tzv. mobilní marketing. Jedná se o 

komunikaci se zákazníkem, která probíhá prostřednictvím SMS, případně MMS a jde o 

velice efektivní metodu udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Obsahem SMS 

zprávy mohou být různá blahopřání, pozvání na firemní akce či poděkování (3, s. 140). 

2.5 Marketingové prostředí 

 

Obrázek 3: Marketingové prostředí (Zdroj: Vlastní zpracování dle 13, s. 78) 

Marketingové prostředí je definované jako souhrn okolností, v nichž se někdo 

nachází či se v něm něco děje. Existenční podmínkou každého organismu je určité 
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prostředí, které ho obklopuje. Na chování podnikového organismu jsou vyvíjené kladné 

či záporné vlivy, ty nazýváme faktory prostředí. Pro úspěšnost společnosti je nezbytné 

tyto faktory analyzovat a následně je využívat ke přizpůsobení chování k současnému, 

ale i očekávanému prostředí. Rozeznáváme makroprostředí a mikroprostředí (21, s. 81). 

2.5.1 Makroprostředí 

Tímto pojmem označujeme prostředí, které podnik obklopuje zvenčí. Faktory, ze 

kterých se makroprostředí skládá mohou společnosti nabídnout nové příležitosti, ale také 

ji ohrozit. Tyto faktory tedy přímo či nepřímo ovlivňují chování firmy a jsou velmi špatně 

ovlivnitelné a kontrolovatelné (1, s. 179). 

Na obrázku číslo 3 můžeme vidět, že makroprostředí se skládá z následujících 

faktorů: 

➢ Sociální (demografické), 

➢ Legislativní (právní), 

➢ Ekonomické, 

➢ Politické, 

➢ Technologické a technické, 

➢ Ekologické. 

Při pohledu na počáteční písmena faktorů, můžeme vidět zkratku SLEPTE. Ta označuje 

metodu, kterou se analyzují faktory makroprostředí. 

SLEPTE analýza 

Jedná se o velmi využívanou metodu pro analýzu tzv. obecného okolí podniku. 

Vychází ze šesti anglických slov, kterými jsou: 

➢ Social (Sociální oblast) – tato oblast se dále dělí na demografické a kulturní 

faktory. Demografie se zabývá základními ukazateli zaměřené celkově na 

obyvatelstvo. Sleduje se počet obyvatel, jejich věk a pohlaví, zaměstnání či 

hustota obydlení. Pro marketing je demografie nesmírně důležitá, protože 

se zabývá zkoumáním populace a trh tvoří lidé. Pokud nastane markantní 

změna v demografickém profilu, bude se zpravidla jednat o značně závažné 

marketingové důsledky (21, s. 84). 
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➢ Legal (Právní oblast) – v této oblasti se řeší legislativa, která především 

omezuje podnikání. I ti nejshovívavější zastánci volného trhu, uznávají, že 

určitá míra regulace fungování celého ekonomického systému napomáhá. 

Z tohoto důvodu stát přijímá zákony a vyhlášky omezující podnikání jako 

součást své veřejné politiky. Některé tyto zákony se promítají do většiny 

marketingových aktivit a ty jsou tím omezovány (1, s. 198-199). 

➢ Economic (Ekonomická oblast) – tuto oblast lze členit do tří skupin, a to na 

faktory působící obecně, následně faktory ovlivňující podnikatelskou sféru 

a faktory ovlivňující spotřební trh. Každý trh je dnes více či méně ovlivněn 

vývojem nejvyspělejších zemí světa. Česká republika bude ke všemu, 

včetně vývoje vlastního státu, úzce spjatá se situací ekonomického vývoje 

EU. Používají se různé národohospodářské ukazatele (16, s. 34). 

➢ Political (Politická oblast) – rozhodnutí marketingu ovlivňují jak právní, 

tak i politické faktory. Řadíme sem veškeré vládní úřady a zájmové skupiny, 

které se snaží ovlivňovat a omezovat organizace i jednotlivce. V této oblasti 

se ovšem řeší i celková situace v zemi případně, co se týče ČR, politika EU 

(5, s. 131). 

➢ Technological (Technologická oblast) – tato oblast může mít významný 

dopad na životní úroveň lidí i na celkové bohatství společnosti. Díky 

technologickému průlomu dnes máme internet, mobilní telefony, počítače a 

mnoho dalších technologií, které nám usnadňují život. Tyto technologie 

mají ale i významný vliv na marketingové aktivity. Díky vzniku 

informačních technologií vznikla široká škála možností, jak komunikovat 

se zákazníky (13, s. 96-97). 

➢ Ecological (Ekologická oblast) – v této oblasti nalezneme veškeré přírodní 

zdroje, vstupující do výrobních procesů. V dnešní době začínají být ovšem 

značně limitovány. Se zvyšujícím se znečišťováním planety, je potřeba, aby 

se společnosti chovaly v rámci možností ekologicky (21, s. 86). 

2.5.2 Mikroprostředí 

Cílem marketingu je udržovat dobré vztahy se zákazníky, a to tak, že se snaží co 

nejvíce uspokojovat jejich potřeby. Dosáhnout tohoto cíle není však v silách samotného 
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marketingu, kladný výsledek závisí na vzájemném působení s ostatními faktory, které 

spadají do mikroprostředí firmy. Tyto faktory ovlivňují možnosti společnosti, jak 

uspokojit přání zákazníka (1, s. 175). 

Těmito faktory jsou (21, s. 82-83): 

➢ Samotná organizace – podnik je považován za živý organismus, který se 

neustále vyvíjí. Je tedy nezbytné, aby správně fungovaly veškeré jeho 

„orgány“, tedy různé útvary ve společnosti. 

➢ Zákazníci – jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů mikroprostředí. 

Každý zákazník vyžaduje jiný přístup, ten se velmi odvíjí od trhu, na 

kterém se nachází. 

➢ Dodavatelé – ti ovlivňuji možnosti podniku získat potřebné zdroje v dané 

kvalitě, množství a včas. Marketingový pracovníci toto musí sledovat i 

v dlouhodobém hledisku, aby byli schopni reagovat na případné 

nepříznivé situace. 

➢ Distribuční články a prostředníci – ne vše je společnost schopna zařídit 

sama. Proto využívá jiné firmy k zajištění potřebných aktivit na 

požadované úrovni. Může se jednat o zprostředkování nákupu, či 

například fyzickou přepravu zboží a mnoho dalšího. 

➢ Konkurence – ta představuje pro podnik hrozbu. Je tedy nezbytné své 

konkurenty sledovat a analyzovat, aby byl podnik schopen uspokojit přání 

zákazníků lépe. Tento faktor se pohybuje někde na pomezí mezi 

ovlivnitelnými faktory a neovlivnitelnými faktory.  

2.6 SWOT analýza 

„SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – 

slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. SWOT analýza je jednou 

z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace.“ (22) 

Tato analýza se používá pro souhrnné zhodnocení východisek podniku. Zvažují se 

zde vnitřní faktory, kam řadíme silné a slabé stránky a dále faktory vnější, kde nalezneme 

příležitosti a hrozby. Vnější faktory, kam řadíme tržní rizika a příležitosti se často hodnotí 

pomocí různých analytických metod marketingového výzkumu zaměřující se na konečné 
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zákazníky a distributory, nedají se však moc dobře kontrolovat. Za to vnitřní faktory se 

dají kontrolovat výrazně lépe. Tyto faktory můžeme hodnotit například podle 

kriteriálních tabulek, kde je každému kritériu přiřazena určitá váha. Následuje bodové 

ohodnocení dle předem zvolené stupnice. Lze však provést i celkové zhodnocení 

prostřednictvím porovnávání výsledků v čase a s konkurencí. Úspěch firmy pak stojí na 

tom, zda dokáže své silné stránky společně s příležitostmi využít a také na tom, jak se 

zvládne poprat se slabými stránkami a hrozbami (16, s. 47). 

 

Obrázek 4: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování dle 14, s. 78) 

2.7 Marketingový výzkum 

Pro to, aby bylo možné vykonávat marketingové analýzy, plánovat, kontrolovat 

apod. je nezbytné mít informace. Ty nejsou důležité jen při rozhodovacích procesech, ale 

představují zároveň marketingový kapitál, který představuje významnou konkurenční 

výhodu. Potřeba informací je stále větší, ovšem s novými technologiemi, roste i jejich 

nabídka. Pro získání těchto informací se využívá marketingový výzkum. Ten lze chápat 

jako spojení trhu se společností poskytující určitý produkt, ať je to výrobek či služba, 

prostřednictvím informací. Tyto informace jsou systematicky získávány, analyzují se a 

interpretace pak slouží k řízení marketingových aktivit, ale také organizaci jako celku (3, 

s. 60-62). 
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Každý marketingový výzkum by se měl držet následujících kroků. První krok je 

definování problému, alternativ rozhodnutí a cílů výzkumu. Následuje tvorba 

výzkumného plánu. Třetím krokem je shromažďování informací. Tyto informace 

musíme následně analyzovat. Po analýze bychom měli prezentovat závěry a 

závěrečným šestým krokem je rozhodování (5, s. 142-153). 

Co se týče třetího kroku, tedy shromažďovaní dat, dle toho, jak se k informacím 

dostaneme, dělíme marketingový výzkum na primární a sekundární výzkum. 

2.7.1 Sekundární výzkum 

Sekundární data jsou dobrým začátkem pro výzkum a napomáhají definovat jeho 

problémy a cíle. Tyto data představují již existující data, která jsou přístupná zdarma či 

za úplatu. Můžeme je naleznout v různých databázích, ze statistického úřadu apod. 

Výhodou je, že informace jsou rychle dostupné a není potřeba vytvářet moc energie na 

jejich získání, nevýhodou je ovšem fakt, že mohou být nepřesná, zastaralá, nemusí 

odpovídat účelu apod. (1, s. 230-233). 

2.7.2 Primární výzkum 

Jedná se o informace, které získáme vlastním průzkumem. Tyto informace jsou 

zcela nové a nikde je nenalezneme. Výhodou těchto dat je jejich aktuálnost či účelnost. 

Za jejich nevýhodu však lze považovat vyšší náklady, vysoká časová náročnost či 

přípravy související se sběrem dat. Primární výzkum dělíme na kvalitativní a 

kvantitativní. 

KVALITATIVNÍ VÝZKUM 

Kvalitativní výzkum používáme v případech, kdy nejde o stanovení kvantitativních 

prognóz, nýbrž o hloubkové analýzy jevů a jejich psychologických hodnot. Tento 

výzkum se provádí na malém vzorku, menším, než se používá při kvantitativním 

výzkumu. Tento typ výzkumu hledá především podrobné odpovědi na otázku „proč“ (16, 

s. 74). 

Mnoho technik, které spadají pod kvalitativní výzkum, je převzato z psychologie a 

psychoanalýzy. Pokud byly využity na marketingovou problematiku, bavili jsme se o tzv. 

„motivačním výzkumu“. Důvodem k tomuto označení bylo to, že cílem hloubkového 
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kvalitativního výzkumu bylo, a stále je, zjistit a porozumět povaze postojů a motivací, 

které lidé mají. Tyto hloubkové metody jsou založeny na předpokladu, že pokud 

věnujeme respondentům nejasnou narážku či nedokončenou otázku, budou odpovídat 

způsobem, který bude odrážet osobnost respondenta (23, s. 175). 

KVANTITATIVNÍ VÝZKUM 

Kvantitativní výzkum zkoumá jevy, které jsou jasně dané. Využívá se velkého 

souboru respondentů, aby byla zajištěna co největší pravděpodobnost správného 

výsledku. Používá se zpravidla metodika výběru s důrazem na reprezentativnost 

populace. Využívá se náhodný výběr či plošný kvótní výběr (21, s. 58-59). 

Pokud je počet potenciálních respondentů na konkrétním trhu extrémně vysoký, lze 

využít pouze část trhu. Ovšem to, jak budeme postupovat při výběru tohoto vzorku může 

značně ovlivnit důvěru dat, které vzorek generuje (23, s. 138). 

2.7.3 Metody sběru primárních dat 

Výzkumných postupů, jak získat primární data je několik. Jedná se o (1, s. 234): 

➢ metodu pozorování,  

➢ metodu dotazování, 

➢ experiment. 

POZOROVÁNÍ 

Jedná se o získávání informací prostřednictvím pozorování relevantních 

respondentů v relevantním prostředí. Nejprve tedy musíme určit koho budeme pozorovat, 

kde ho budeme pozorovat a jak. V této metodě se hojně využívají technické pomůcky 

jako jsou kamery či nahrávací zařízení zaznamenávající zvuk. Pozorování není závislé na 

ochotě respondentů komunikovat, není zde tedy nebezpečí účelného zkreslování 

skutečností od subjektu. Na druhou stranu jsou kladeny vysoké nároky na pozorovatele 

provádějícího výzkum (3, s. 72). 
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DOTAZOVÁNÍ 

Podstatou této metody je pokládání otázek respondentům s cílem dosáhnout 

potřebných informací, tak aby bylo možné dosáhnout řešení výzkumného cíle. Podle 

způsobu, jakým kontaktujeme respondenta, dělíme dotazování na (16, s. 84-86): 

➢ Osobní dotazování – založeno na přímém kontaktu s respondentem. 

➢ Písemné dotazování – písemná forma dotazníku, zaslána respondentovi. 

➢ Telefonické dotazování – neosobní forma kontaktu respondenta 

s tazatelem prostřednictvím telefonu. 

➢ Online dotazování – jedná se o elektronické zasílání dotazníků 

respondentům. Může to být prostřednictvím emailu, sociálních sítí či 

webových stránek. 

EXPERIMENT 

Jedná se o nejspolehlivější výzkum z vědeckého hlediska. Při experimentu 

vybíráme několik totožných skupin lidí, které následně vystavíme působení rozdílných 

faktorů při kontrolovatelném, omezeném vlivu externích proměnných veličin. Následně 

ověříme, zda jsou pozorované rozdíly reakcí statisticky významné (11, s. 108). 

Pokud bychom měli tedy experiment definovat, jedná se o sledování jednoho jevu 

(nezávisle proměnou) na jev druhý (závisle proměnnou). Experiment pak lze rozlišovat 

podle: 

➢ místa realizace – laboratorní x v přirozených podmínkách, 

➢ časového hlediska – pretest x posttest, 

➢ převahy metod – pozorovací x dotazovací. 

2.8 Statistické metody 

V této kapitole budou popsány statistické metody, které budou použity v práci. 

Jedná se o faktorovou analýzu, Shapiro-Wilkův test normality a neparametrický 

Mann-Whitneyho U test. 
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2.8.1 Faktorová analýza 

Jedná se o statistickou metodu, která je zaměřena na nalezení nových proměnných, 

na redukci dat, tak aby došlo k co nejmenší ztrátě informace a hledá vzájemné souvislosti 

proměnných (24, s. 52). 

„Jedním ze základních cílů faktorové analýzy je posoudit strukturu vztahů 

sledovaných proměnných a zjistit tak, zda dovoluje jejich rozdělení do skupin, ve kterých 

by studované proměnné ze stejných skupin spolu nekorelovaly než proměnné z různých 

skupin. Těmto skupinám říkejme faktory, které by měly umožnit lepší pochopení vstupních 

proměnných.“ (24, s. 52) 

2.8.2 Shapiro-Wilkův test normality 

Tento test je zde zahrnut z důvodu ověření normality dat. Jedná se o test, který ve 

srovnání s jinými testy má menší pravděpodobnost, že nastane chyba II. druhu. 

Shapiro-Wilkův test porovnává naměřené hodnoty s kvantily normovaného normálního 

rozdělení pro pravděpodobnosti výběrové distribuční funkce.“ (24, s. 9) 

2.8.3 Mann-Whitney U test 

Jedná se o neparametrický test, které jsou obecnější, protože je lze použít jak pro 

data odpovídající normálnímu rozložení, tak i datům, které tomuto rozložení 

neodpovídají. Používá se pro hodnocení nepárových pokusů, kdy jsou porovnávány dva 

odlišné výběrové soubory s cílem zjistit, zda vybraná hodnota z jedné populace bude větší 

či menší než náhodně vybraná hodnota z populace druhé (25). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce bude zaměřena na představení vybraného sportovního klubu a 

analyzování současného stavu. Tato kapitola bude obsahovat vnější a vnitřní analýzy, 

analýzu marketingového a komunikačního mixu a SWOT analýzu. Také zde najdeme 

výsledky vlastního průzkumu, který byl zpracován formou dotazníkového šetření. 

3.1 Představení spolku 

Tato kapitola se bude zabývat popisem vybrané společnosti – v mém případě 

spolku. Jedná se o taneční skupinu EFEKT DANCE BRNO a budou zde popsány jak 

základní informace, tak i podrobnější představení. 

 

Obrázek 5: Logo taneční skupiny (Zdroj: 26) 

V následující tabulce můžeme vidět základní údaje o spolku jako je název, právní 

forma, datum vzniku, sídlo a mnoho dalšího. 

Tabulka 1: Základní informace (Vlastní zpracování dle 27) 

Název: EFEKT DANCE BRNO, z.s. 

Právní forma: Spolek 

Datum vzniku: 4.8.2010 

Sídlo: Horníkova 2131/8, Líšeň, 628 00 Brno 

IČO: 22860011 

Statutární orgán: 3 jednatelé 

Způsob jednání: Jménem spolku navenek jedná a podepisuje předseda výboru jímž je 

Lenka Sochorová. 

Pro účely své diplomové práce jsem si vybrala sportovní klub, taneční skupinu, 

EFEKT DANCE BRNO, z.s. Tato taneční skupina vznikla v roce 2004 a majitelkou, 
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zároveň i vedoucí skupiny, je Lenka Sochorová. Dříve vznikla taneční skupina na základě 

živnosti majitelky, následně v roce 2010 založila občanské sdružení, které se s účinností 

Nového občanského zákoníku přetransformovalo na spolek. Tato právní úprava trvá 

dodnes. Tento spolek má 3 členy a předsedou výboru je právě majitelka taneční skupiny. 

 Zázemí taneční skupiny se nachází v Kulturním domě Rubín v městské části 

Žabovřesky v Brně. Ke své činnosti využívá i prostorů tzv. Rubínku, který také patří 

pod Kulturní dům Rubín. V každé z budov se nachází zrcadlový sál a v hlavní budově se 

nachází i velký sál bez zrcadel, který taneční skupina využívá v případě potřeby. Veškeré 

prostory má taneční skupina v pronájmu. Efekt Dance Brno se věnuje převážně výuce 

Street Dance a k prosinci roku 2019 má 217 členů ve věku 3-23 let plus 10 členů nad 23 

let. Dohromady tedy 227 členů. 

Street Dance neboli pouliční tanec nelze chápat jako samostatný taneční styl, ale 

spíše jako zastřešující pojem pro ostatní taneční styly, které pod něj patří. Tyto styly 

vznikaly na ulicích, nikoli v tanečních studiích, jak to vidíme dnes. Proto tedy vzniklo 

toto pojmenování. Mezi styly, které patří do „škatulky“ Street Dance můžeme například 

zařadit Hip Hop, House dance, Dancehall, Lockin´, Poppin´ a mnoho dalších. Velká část 

těchto stylů vznikla díky jinému tanečnímu stylu, vývojem hudby či pouhým 

inspirováním z dennodenního života. Postupem času se z ulic přesunuli tanečníci do studií 

a začaly vznikat první taneční studia a školy (28, s. 55). S tímto trendem začali vznikat i 

různá taneční sdružení a organizace. Co se týče České republiky, tak největší organizací 

sdružující taneční skupiny, kluby a školy je Czech dance organization. Ta zaštiťuje a 

organizuje taneční soutěže, kde mohou především streetoví tanečníci porovnat své 

taneční dovednosti. 

 Pro to, aby byl zajištěn plynulý výkonnostní růst tanečníků, je skupina rozdělena 

do tří výkonnostních složek. Jedná se o složku kurzy, ta je určena úplným začátečníkům 

a lekce se konají jednou týdně. Pak je složka přípravky, zde jsou již pokročilejší 

tanečníci, kteří se již účastní i soutěží. Tréninky pro tuto složku probíhají dvakrát týdně. 

Poslední složkou je profi, zde najdeme již profesionální tanečníky, kteří se účastní 

různých soutěží a ovládají různé streetové techniky. Složky profi mají tréninky 2x až 3x 

týdně. Dále zde vzniká tzv. „battlová skupina“, která je každý rok tvořena z výběru 

tanečníků, kteří se pak účastní battlových soutěží. Taneční skupina je také rozdělena dle 



 

45 

 

věku. Má momentálně 5 složek pro děti od 3 do 12 let, 3 složky pro juniory od 12 do 

16 let a dvě složky pro dospělé od 16 let. V taneční skupině momentálně působí 12 

trenérů, přičemž každý má přidělenou nějakou složku. V organizační struktuře níže 

můžeme vidět, že není neobvyklé, že jednu složku vede více trenérů. Zároveň skupina 

využívá i služeb externích trenérů pro profi složku dospělých. 

3.2 Analýza mikroprostředí 

V této kapitole se zaměříme na analýzu zaměřenou na faktory mikroprostředí. 

Těmito faktory jsou samotný spolek, jeho zaměstnanci, dodavatelé, konkurence a 

zákazníci. 

3.2.1 Spolek 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1, spolek neboli taneční skupina Efekt Dance 

Brno se zabývá výukou Street Dance v Brně – Žabovřeskách. Taneční studio si zakládá 

na přátelském a rodinném prostředí, kde se zákazníci cítí komfortně a cítí větší loajalitu 

ke skupině. Nejde tedy jen o nějaký kroužek, ale spíše o „životní styl“. Starší tanečníci si 

uvědomují vážnost, s kterou to lidé v taneční skupině berou a stává se jim to vlastní. 

Mnoho tanečníků se chodí svěřovat svým trenérům s jejich osobními problémy a ti se jim 

snaží pomoci. Toto všechno vytváří prostředí, které skupina chce a její členové pak stojí 

více při sobě. Díky tomu pro ně není tak těžké přijmout případný neúspěch. Na rozdíl od 

ostatních tanečních skupin, zde tanečníci uvádějí, že netančí pro medaile, ale kvůli lidem, 

kteří je obklopují. 

 Taneční skupina má několik cílů. Jedním z nich je neustále zkvalitňování výuky 

tance a celkově nabízené služby, jako například zvyšovat počet soutěží, kterých se mohou 

tanečníci zúčastnit, zlepšování tanečních show, zvyšování kvality tanečního soustředění, 

zvyšování kvalifikace trenérů apod. Díky tomuto bude taneční skupina schopna lépe 

uspokojovat potřeby svých zákazníků a podnítí tím jejich loajalitu. Dalším cílem je 

získávání nových zákazníků, aby se skupina nadále rozrůstala. K prosinci roku 2019 má 

taneční skupina 227 členů. Toto číslo není samozřejmě malé, avšak za 15 let existence 

taneční skupiny by toto číslo mohlo být podstatně vyšší. Taneční skupina si je vědoma 

slabé marketingové komunikace, a proto by jí ráda změnila, aby byla schopna přilákat 

více potenciálních zákazníků a nadále se tak rozrůstat. 
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Co se týče organizační struktury, tak má taneční skupina, jak již bylo zmíněno, 

3 jednatele, z nichž jen majitelka je zároveň i zaměstnankyní studia a stará se o jeho chod. 

Ostatní dva jednatelé příležitostně pomáhají při chodu taneční skupiny – například při 

větších akcích. Taneční skupina má k prosinci roku 2019 celkem 227 členů. O ty se stará 

tým 12 interních trenérů, kteří vedou výuku a pomáhají se vším, co je potřeba pro plynulý 

a kvalitní chod tanečního studia. K tomu na vše dohlíží majitelka taneční skupiny a ta 

také zařizuje i externí trenéry, kteří se věnují profi složkám. Momentálně skupina využívá 

3 externí trenéry. 

 

Obrázek 6: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na obrázku číslo 6 můžeme vidět organizační strukturu taneční skupiny. Úplně 

vlevo, tedy nejvýš, jsou jednatelé a majitelka skupiny. Pod majitelku spadá 12 interních 

trenérů a 3 externí trenéři, ti jsou odlišeni barvou. Následuje rozdělení složek, zde 

můžeme vidět trenéra a složku, kterou vede. Není neobvyklé, že jeden trenér vede více 

složek a ani naopak, že jedna složka je vedena více trenéry. Složky jsou uvedeny ve 

zkratkách, které nalezneme na konci práce v seznamu použitých zkratek a symbolů. 
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3.2.2 Zaměstnanci 

Všech 12 interních trenérů, kteří vedou jednotlivé složky taneční skupiny jsou 

odchovanci tohoto studia a mají několikaleté zkušenosti s tancem a výukou. Všichni se 

mezi sebou znají a snaží se o vytvoření přátelského prostředí nejen v týmu mezi sebou, 

ale také v rámci celé taneční skupiny. Vzhledem k povaze služby a k tomu, že tým není 

moc velký, není potřeba využívat nějaké speciální informační systémy. Trenéři mezi 

sebou komunikují nejčastěji osobní formou případně pak přes telefon či emailovou 

komunikaci. 

Trenéři se účastí různých seminářů a školení zaměřené na výuku tance a také se 

sami vzdělávají na různých tanečních akcích v rámci roku. Zlepšování svých dovedností 

a získávání nových zkušeností je pro trenéry velice důležité, a to z toho důvodu, aby tyto 

schopnosti mohli dále předávat ostatním tanečníkům. Dva z trenérů vlastní i licenci 

porotce, což je opravňuje k porotcování streetových tanečních soutěží v rámci České 

republiky. 

Taneční skupina má, jak již bylo řečeno, 3 jednatele z nichž jen majitelka je zároveň 

i zaměstnankyní studia a stará se o jeho chod. Ostatní dva jednatelé pomáhají příležitostně 

při větších akcích. Ačkoliv spadá největší moc do rukou majitelky taneční skupiny Lence 

Sochorové, vedení probíhá ve většině tak, že jsou vedené diskuse společně s trenéry. 

V taneční skupině tedy vládne demokratický styl řízení. 

3.2.3 Dodavatelé 

V případě tanečního studia je velice důležitým dodavatelem pronajímatel objektu, 

ve kterém má taneční studio zázemí. Nájemní smlouva by tedy měla být velice kvalitně 

zpracována, aby nedošlo k nemilým komplikacím. V případě, že by smlouva nebyla 

kvalitně zpracována, mohla by taneční skupina přijít v krátkém čase o zázemí a to by 

mohlo vést až k rozpadu tohoto spolku. Při nejmenším by utrpěl významné ztráty, než by 

byl nalezen náhradní prostor. Skutečnost, že jsou prostory v pronájmu není úplně šťastné, 

proto je důležité tomuto dodavateli věnovat patřičnou pozornost. 

Dalšími významnými dodavateli jsou především externí lektoři tance. Jejich 

vyjednávací síla není až tak velká, protože v Brně a okolí jich působí velké množství. 

Ovšem v případě, že by se jednalo o trenéra s velkými zkušenostmi a velice dobrým 
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renomé, jeho vyjednávací síla může být poměrně dost velká.  Taneční studio si zakládá 

na kvalitě, z tohoto důvodu se poměrně často potýká s vysokou vyjednávací sílou 

dodavatelů ve formě lektorů. Jak již bylo zmíněno výše, taneční skupina momentálně 

využívá tři externí lektory. Co se týče interních lektorů, jejich vyjednávací síla není tak 

vysoká. 

3.2.4 Zákazníci 

V Brně je velké množství tanečních studií, které se věnují výuce Street Dance. Co 

se týče oblasti, kde se nachází vybraná taneční skupina, Brno-Žabovřesky, nenachází se 

zde žádná přímá konkurence ve formě jiné taneční skupiny zaměřující se výhradně na 

Street Dance. Co se týče nepřímé konkurence, je zde taneční studio Stabil, zabývající se 

moderními tanci, taneční škola Victoria zabývající se společenskými tanci a pak taneční 

a stepařská škola R + P Bartůňkových, ti se ovšem také kromě stepu věnují Street Dance. 

Co se ovšem týče Brna celkově, je zde opravdu velká konkurence, což vytváří tlak na 

získávání nových zákazníků. Z tohoto důvodu je cena upravena tak, aby byla pro 

zákazníky lákavá. Taneční skupina Efekt Dance Brno je jedna z nejlevnějších 

streetových škol v Brně. Samozřejmě cena je nastavena tak, aby odpovídala poměru ceny 

a kvality a aby ji potenciální zákazníci přijali a přitom byla výhodná i pro studio. Taneční 

skupina nabízí i velkou škálu lekcí v různých věkových kategorií, tak aby uspokojila co 

největší spektrum zákazníků. Taneční skupina se zaměřuje na segment zákazníků ve 

věkovém rozpětí od 3 do 32 let. Nelze však opomenout rodiče, kteří mají děti, které do 

tohoto segmentu spadají. Rodiče ve většině případů rozhodují za dítě do věku 15 let, tedy 

do doby, dokud za sebe nejsou trestně odpovědní. Ve vyšším věku si o kroužcích 

rozhodují sami. Přehled potenciálních zákazníků lze vidět na obrázku č. 7. 

 

Obrázek 7: Potenciální zákazníci (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.5 Konkurence 

Jak můžeme vidět na obrázku č. 8 níže, v Brně je velká konkurence ve formě 

tanečních škol či skupin. Dle Google Maps byly nalezeny tyto, ovšem je ještě mnoho 

tanečních skupin, které nejsou v mapách zanesené. Jak již bylo řečeno, tak v Brně-

Žabovřeskách není žádná přímá skupina zaměřující se výhradně na Street Dance, nejblíže 

je ovšem taneční a stepařská škola R+P Bartůňkových. Co se týče přímé konkurence 

v rámci celého Brna, tak největší hrozbu představují skupiny Art Factory Brno, taneční 

studio B-Fresh a Magic Free Group. Tyto skupiny působí na trhu již mnoho let a mají 

vybudované velice kvalitní jméno. V tabulce č. 2 můžeme vidět 8 hlavních 

konkurenčních skupin, z nichž první tři představují největší konkurenty. 

Tabulka 2: Konkurenční taneční skupiny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Konkurenční taneční skupiny 

B-Fresh 

Art Factory 

Magic Free Group 

TŠ R+P Bartůňkových 

Xside dancers 

Street soul 

NO FEET 

Body Rockers 

Vzhledem k tomu, že v Brně je již teď obrovské množství tanečních skupin 

s letitou zkušeností zaměřené na výuku Street Dance a jsou zde i jiné taneční skupiny a 

školy zabývající se jinými tanečními styly, tak je v Brně velice široká nabídka tanečních 

stylů. Výhodou tedy je, že založení dalšího studia se stejným či podobným zaměřením by 

poztrácelo smysl. Aby případná konkurence mohla uspět, musela by přijít s něčím 

inovativním. Pokud by se někdo tedy rozhodl zakládat taneční skupinu, případně školu, 
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se stejným zaměřením, zvolil by zřejmě jinou oblast pro své působení. Taneční skupina 

se tak může zaměřit na svoji reálnou konkurenci a nemusí se tolik obávat vzniku 

konkurence nové. 

 

Obrázek 8: Konkurence v Brně (Zdroj: 29) 

3.3 Analýza makroprostředí 

Tato analýza slouží k identifikaci vnějšího prostředí společnosti, v našem případě 

spolku. K tomuto využijeme SLEPTE analýzu, která spočívá v identifikaci sociálních, 

legislativních, ekonomických, politických, technologických a ekologických faktorů. 

3.3.1 Sociální oblast 

V dnešní době jsou velice diskutovanými tématy formování postavy, zdravý životní 

styl a volnočasové aktivity. Tato práce se zabývá taneční skupinou se sídlem v Brně, 

městská část Žabovřesky, která má za dlouhodobý cíl zvyšovat počet členů. Je tedy velice 

důležité zjistit, kolik má město, a pro nás důležité městské části, obyvatel a kolik z nich 

představuje potenciální zákazníky. Počet obyvatel v Brně můžeme nalézt v tabulce č. 3. 

Počet obyvatel v jednotlivých městských částek pak v tabulce č. 4. 
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Tabulka 3: Počet obyvatel v Brně ke dni 1.1.2020 (Zdroj: 30) 

  

Muži do 15 let 

 

Muži nad 15 let 

 

Ženy do 15 let 

 

Ženy nad 15 let 

 

Celkem 

Počet 

obyvatel 

 

30 367 

 

150 393 

 

29 021 

 

166 953 

 

376 734 

Potenciálními zákazníky jsou především děti od 3 do 18 let a dospělí od 18 do 32 

let. Brno má velké množství obyvatel, kteří představují potenciální zákazníky. Brno je 

ovšem „streetové město“, což znamená, že je zde velká koncentrace tanečních skupin 

představující konkurenci. Z tohoto důvodu je důležité podívat se přímo na počty obyvatel 

v jednotlivých městských částech Brna. Taneční skupina se nachází v městské části 

Žabovřesky, ta nás tedy bude zajímat nejvíce. Dále se podíváme na městské části, které 

se spolkem sousedí. Jedná se o Jundrov, Královo pole, Komín a městskou část Brno-střed. 

Tyto oblasti jsou stěžejní, protože jsou v blízké dojezdové vzdálenosti od taneční skupiny. 

Kromě toho v rámci městské části Žabovřesky nemá taneční skupina přímou konkurenci. 

V následující tabulce můžeme vidět počty obyvatel za všechny zmíněné části. 

Tabulka 4: Počet obyvatel v jednotlivých městských částech k 1.1.2020 (Zdroj: 30) 

Městská část Muži do 15 let Muži nad 15 let Ženy do 15 let Ženy nad 15 let Celkem 

Žabovřesky 1 411 7 361 1 362 9 097 19 231 

Jundrov 396 1 570 349 1 863 4 178 

Královo pole 1 767 9 167 1 782 10 913 23 629 

Komín 661 2 778 621 3 351 7 411 

Brno-střed 6 811 36 547 6 478 33 300 83 136 

Veškeré počty obyvatel jsou platné k 1.1.2020. Vzhledem k tomu, že Brno je 

oblíbené, perspektivní studentské město se stabilním trendem v počtu obyvatel, je velice 

pravděpodobné, že základna potenciálních zákazníků může být ještě větší. Každopádně 

z tabulek číslo 3 a 4 lze vidět, že je dostatek potenciálních zákazníků. 
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3.3.2 Legislativní oblast 

Z hlediska legislativy je nutno dodržovat především následující normy a zákony: 

➢ zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, 

➢ zákon č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, 

➢ zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, 

➢ hygienické normy (ČSN 73 4108), 

➢ hlukové normy (ČSN 73 0532). 

Nový občanský zákoník je stěžejní především z důvodu právní podstaty spolku. 

Taneční skupina zaměstnává své trenéry, s tím se pojí hned dva zákony. Jedním je 

zákoník práce a z důvodu toho, že trenérům za práci náleží odměna, zákon o dani 

z příjmu je tedy dalším důležitým zákonem. Hygienické normy definují, jak mají 

například vypadat společenské prostory jako jsou šatny, či sociální zařízení. Poslední 

důležitou právní normou, kterou se taneční skupina musí řídit jsou hlukové normy. 

S výukou tance je neodlučitelně spojena hudba, je tedy důležité nemít hudbu moc hlasitou 

či s ní porušovat noční klid apod. 

3.3.3 Ekonomická oblast 

Důležitou součástí SLEPTE analýzy je ekonomická oblast. Do té spadají 

makroekonomické ukazatele jako je HDP, nezaměstnanost či průměrná mzda. 

Hrubý domácí produkt 

Co se týče hrubého domácího produktu tak jeho meziroční růst ve třetím kvartále 

roku 2019 byl 2,5 %. Pokud tento výsledek srovnáme s předchozím čtvrtletím, došlo 

k nárůstu HDP o 0,3 %. Klíčovou roli ve vývoji letošního HDP mají domácnosti a jejich 

spotřeba. V prvním kvartále se spotřeba domácností podílela 1,1procentním bodem na 

růstu hrubého domácího produktu (31). 

Pokud se ale podíváme na HDP jako celek, uvidíme, že naše ekonomika začíná tzv. 

brzdit. Nárůst o 0,3 % ve třetím čtvrtletí je nejpomalejším nárůstem za posledních 14 

kvartálů. Celkově meziroční HDP kleslo z hodnoty 2,8 na 2,5 (31). 
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Tabulka 5: Vývoj HDP v letech 2014–2019 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP v mld. Kč 4261,1 4477 4712,9 5049,9 5310,3 - 

Přírůstek HDP v %  

(ve stálých cenách) 

2,0 4,3 2,3 4,6 2,8 2,5 

V tabulce číslo 5 můžeme vidět meziroční vývoj HDP. Pozitivní rostoucí trend (i 

když zpomalující) a vysoký podíl spotřeby domácností na HDP nasvědčuje tomu, že země 

bohatne. Když bohatne země, bohatnou domácnosti a tím pádem roste ochota investovat 

do volnočasových aktivit. 

Budoucnost vývoje HDP je bohužel nyní z důvodu nového koronaviru COVID-19 

dosti špatně předvídatelná, ovšem jasné je to, že dojde k razantnímu prohloubení recese, 

která se může bohužel prohloubit natolik, že nastane ekonomická krize. Z důvodu situace 

ohledně nového koronaviru COVID-19 byla vláda ČR donucena vyhlásit nouzový stav a 

schválit několik opatření, které se razantně dotkly i taneční skupiny Efekt Dance Brno. 

V první vlně byly omezeny hromadné akce nad 100 lidí, kdy musely být zrušeny veškeré 

taneční akce, na které se skupina připravovala. Následovalo uzavření sportovišť, kdy bylo 

nutné zavřít taneční skupinu. V této době nebylo jasné, kdy bude moci taneční skupina 

opět provozovat a zda bude muset vracet peníze v podobě příspěvků spolku. Každopádně 

i přes snahu vlády ČR podpořit ekonomiku, klesající HDP zapříčiní snížení příjmů 

domácností, a tak je velmi pravděpodobné, že taneční skupina přijde o některé své členy 

a s nimi spojené příjmy. 

Nezaměstnanost 

Dalším velice důležitým ukazatelem je podíl nezaměstnanosti. Pokud lidé nemají 

práci, nemají peníze na volnočasové aktivity. Když se podíváme na graf číslo 1, můžeme 

zde vidět celkovou nezaměstnanost v ČR, vedle toho nezaměstnanost v Jihomoravském 

kraji a následně nezaměstnanost pro Brno a Brno – venkov. Z grafu je patrné, že Brno 

dlouhodobě převyšuje průměr České republiky. Vede si nejhůře i s porovnáním 

k průměru nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a také převyšuje hodnoty 
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nezaměstnanosti vůči okolí Brna spadající pod Brno – venkov.  Meziroční trend je ale 

klesající, což je pozitivní. 

 

Graf 1: Nezaměstnanost v ČR a Jihomoravském kraji (Zdroj: Vlastní zpracování dle 32 a 33) 

Dle českého statistického úřadu byl Jihomoravský kraj v roce 2019 na třetím 

místě, co se týče nejhoršího výsledku nezaměstnanosti. Celorepublikový průměr hodnoty 

nezaměstnanosti je 2,9 %. Jihomoravský kraj však dosáhl hodnoty 3,48 %. Ke konci roku 

bylo na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 29 087 uchazečů o zaměstnání. 

Tito uchazeči byli ve věku 15–64 let. Ovšem ve srovnání s rokem 2018 se v roce 2019 

snížil počet uchazečů o zaměstnání o 2 955 osob. Tento klesající trend lze hodnotit 

pozitivně (34). 

Průměrná mzda 

Dalším důležitým aspektem v ekonomické oblasti je průměrná mzda. Podle toho, 

jakou má obyvatelstvo průměrnou mzdu, lze hodnotit, zda zbývají prostředky na 

volnočasové aktivity. Výše průměrné mzdy totiž určuje životní úroveň lidí a má vliv na 

jejich nákupní chování. 

Na grafu číslo 2 můžeme vidět porovnání průměrných mezd v Brně a v ČR. Z grafu 

je patrné, že ve všech zmíněných letech byla průměrná mzda v Brně vyšší než průměrná 

mzda v celé České republice. Také můžeme vidět, že od roku 2014 má průměrná mzda 
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v Brně rostoucí tendenci, lze tedy očekávat, že průměrné mzdy do budoucna spíše 

porostou a tím se bude zvyšovat koupěschopnost obyvatel v Brně. Musíme však brát 

v úvahu i zpomalující HDP. 

 

Graf 2: Průměrná mzda v Brně a ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle 35) 

3.3.4 Politická oblast 

Politika ovlivňuje nejen podnikatele, ale také každého obyvatele. Tato oblast je 

ovlivnitelná volbami či aktuálním politickým děním. Je tedy podstatné vnímat události 

v zemi, ale také dění v rámci Evropské unie. Co se týče sportu, tak je velice důležité 

sledovat rozhodnutí ohledně dotací sportovních aktivit, které jdou jak z Evropského 

fondu, tak existují i dotace na úrovni krajů či měst. Dotace mohou studiu pomoci při 

fungování, proto je nezbytné tyto informace sledovat a případně si o dotaci zažádat. 

Co se týče již zmíněné situace okolo koronaviru COVID-19, je důležité 

momentálně sledovat nařízení vlády, které mají momentálně velký vliv na taneční 

skupiny obecně. V případě, že by zákaz činnosti taneční skupiny trval dlouho a nepovolí 

se opět veřejné akce, tak taneční skupina bude muset zrušit již dlouho dopředu 

plánovanou show k příležitosti patnácti let fungování. Dále je v ohrožení letní soustředění 

a následující soutěže pořádané taneční skupinou. Tato oblast je tedy pro taneční skupinu 

nyní hodně důležitá. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brno 25052 26388 26686 26871 24647 26818 30038 33135 35969 38991

Česká republika 23679 24832 26233 25882 24866 25533 27196 32519 35161 37170
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3.3.5 Technologická oblast 

Do technologické oblasti, co se tanečního sportu týče, spadají především novinky 

z oblasti hudební techniky. Může se jednat o inovaci a zdokonalování aparatury, jako jsou 

reproduktory či mixážní pulty. Dále sem můžeme také řadit výrobu nových tanečních 

povrchů, které jsou vhodnější pro tanec. Ve světe vzniká postupem času mnoho nových 

tanečních stylů a technik, z tohoto důvodu je velice podstatné tyto trendy sledovat a 

dostatečně vzdělávat své trenéry.  

Tabulka 6: Vybavení ve studiu a možnost zlepšení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktuální stav  Možnost zlepšení 

Reproduktory LD systems 

(Typ PRO 10 A) 

Kvalitnější reproduktory s čistějším zvukem. 

Mixažní pult Mixážní pult s vetší možností upravitelnosti hudby. 

Zrcadla Nová zrcadla po celé délce hlavní stěny i stěny boční. 

Barevné osvětlení Více led barevných pásek po sále s možností různých funkcí. 

Lakované podlahy Baletizol – jedná se o pogumovaný taneční povrch. 

Co se týče vybavení v hlavním sále taneční skupiny, jsou zde dva reproduktory, 

jednoduchý mixážní pult, zrcadla, osvětlení a lakovaná podlaha. Ve všech těchto 

oblastech je možné se zlepšit, jak ukazuje tabulka číslo 6. 

3.3.6 Ekologická oblast 

Co se týče služeb jako je výuka tance, tak ta nemá žádný přímý vliv na ohrožení 

životního prostředí. Výuka se děje v tělocvičně a jediný produkt, který se tu produkuje je 

tanec a radost z něj. Co se týče odpadu, tak ten je pronajímatelem objektu tříděn. 

3.4 Analýza marketingového mixu 

V této kapitole bude popsán marketingový mix tanečního studia. Bude zde uveden 

rozšířený model marketingového mixu, takže k základním 4P (product, price, place, 

promotion) budou přidány další 3P (people, physical evidence, processes) a vytvoří tak 

rozšířený model 7P. 
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3.4.1 Produkt 

Hlavním produktem tanečního studia Efekt Dance Brno je výuka tance. Hodiny 

jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými trenéry z vlastních řad i trenéry externími. 

Celkově se jedná o 12 interních trenérů a 3 externí. Výuka probíhá skupinově, a to 

v předem určených složkách podle věku a výkonnosti tanečníka.  Jak již bylo zmíněno 

výše, složky jsou řazené na kategorie děti, junioři a dospělí a tyto kategorie jsou dále 

děleny dle výkonnosti tanečníků na složky kurzů, přípravek a profi skupin. Produkt neboli 

službu, kterou taneční skupina nabízí lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorií je 

samotná výuka tance a druhou je tvorba choreografií. 

Co se týče výuky tance, tak hodiny jsou zaměřeny na výuku tanečních stylů 

spadající pod Street Dance. Pod ním se skrývá obrovské množství tanečních stylů, nelze 

tedy samotný Street Dance chápat jako samostatný taneční styl. Mezi vyučované taneční 

styly řadíme především Hip hop a House dance. Ve složkách s vyšší výkonností se pak 

vyučují i taneční styly náročnější na techniku jako je Dancehall, Poppin´ či Lockin´. 

Tvorba choreografií se stejně jako výuka tance bude týkat všech složek, ovšem 

rozdíl bude v soutěžní povaze. Co se týče definice choreografie jako takové, jde ve 

volném překladu z řečtiny o zápis kroků. V choreografii se mísí hudba, tanec a často i 

určitá myšlenka či poselství. Tanečníci jsou stavěni do tzv. „tvarů“ v nichž pak většinu 

času dohromady a synchronně tančí. Co se týče povahy choreografií, které se vytváří 

v tanečním studiu, ty jsou jak soutěžní, tak nesoutěžní. Soutěžní choreografie jsou 

vytvářeny pro složky přípravek a profi skupin. Ty se pak s těmito choreografiemi účastní 

tanečních soutěží v rámci celé ČR, ale také ve světě při získání nominace. Reprezentaci 

v zahraničí se však taneční skupina již moc aktivně nevěnuje. Co se týče nesoutěžních 

choreografií, tak ty se staví především pro složky kurzů, tedy úplných začátečníků, kteří 

se těmito formacemi pochlubí 2x ročně v rámci závěrečné show, kterou taneční skupina 

pořádá. Dále se nesoutěžní formace staví, ačkoliv velmi málo, pro účely vystoupení. Oba 

typy choreografií jsou v ceně příspěvků. 

3.4.2 Cena 

Cena se liší podle složky, ve které se tanečník nachází. Příspěvky jsou stanoveny 

na pololetí (5 měsíců), je tedy stanovena fixní cena za jedno pololetí a u složek kurzů je 
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v případě úhrady obou pololetí zároveň stanovena nižší cena, což je pro zákazníka 

výhodnější. Takto poskytnutá sleva majitelce zajistí značnou jistotu v tom, že minimálně 

rok zde bude tanečník tančit, a hlavně se tím zmenší problémy ohledně včasné úhrady 

příspěvku. V tabulce číslo 7 můžeme vidět tento přehled cen příspěvků. 

Tabulka 7: Přehled cen příspěvků dle složek (Zdroj: Vlastní zpracování dle 26) 

Složka I. pololetí I.+II. pololetí  

DK1 – Dětský kurz 3-5 let 1 900 Kč 3 500 Kč 

DK2 – Dětský kurz 6-8 let 2 100 Kč 3 900 Kč 

DK3 – Dětský kurz 9-11 let 2 100 Kč 3 900 Kč 

DP – Dětská přípravka 8-12 let 3 000 Kč 6 000 Kč 

DVK – Děti profi 6-11 let 3 900 Kč 7 800 Kč 

JK – Juniorský kurz 12-16 let 2 100 Kč 3 900 Kč 

JP – Juniorská přípravka 12-16 let 3 000 Kč 6 000 Kč 

JVK – Junioři profi 12-16 let 3 900 Kč 7 800 Kč 

HP – Hlavní přípravka od 16 let 3 000 Kč 6 000 Kč 

HVK – Hlavní profi od 16 let 3 900 Kč 7 800 Kč 

Jak již bylo zmíněno, Brno je „streetové město“. Koncentrace tanečních skupin se 

zaměřením na Street Dance je tu opravdu vysoká a některé z nich mají vysokou 

konkurenční pozici. Ačkoliv se Efekt Dance Brno mezi tyto „silnější“ konkurenty řadí, 

musí cenu stanovovat i s ohledem na konkurenci. 

Taneční studio má u složek kurzy stanovenou průměrnou cenu na 124 Kč za lekci, 

přičemž byla započítána cena a lekce za první pololetí. U složek přípravek je to pak 

průměrně 80 Kč na lekci za tanečníka z příspěvků. A u profi je to u dětí a juniorů 

v průměru 51 Kč za lekci, což je podstatný skok a u dospělých je to 58 Kč na lekci. Nižší 

cena je způsobena vyšším počtem lekcí a hodinovou dotací na jeden trénink. Zatímco 

kurzy mají 1x týdně trénink jednu hodinu, hlavní složky mají týdně 4 až 4,5hodinovou 
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dotaci tréninků, tedy trénink 2x až 3x v týdnu. V průměru celkem se jedná po 

zaokrouhlení o 78 Kč za lekci. 

Když se podíváme na konkurenci, tak skupina Magic free group má ceny 

podstatně vyšší a celkově má průměrnou cenu za lekci po zaokrouhlení 108 Kč. Za to 

skupina Art Factory se pohybuje celkově v rozmezí 71-117 Kč průměrně za lekci, podle 

toho, zda si člen zakoupí i VIP. Když tedy budeme brát v úvahu, že si VIP doplatí 

polovina tanečníků dostáváme se na průměrnou cenu 94 Kč za lekci v rámci jednoho 

pololetí. Dle výše zmíněných výpočtu můžeme vidět, že taneční skupina Efekt Dance 

Brno se řadí mezi jedny z nejlevnějších tanečních studií se zaměřením na Street Dance 

v Brně. Ceny musely být v průběhu let samozřejmě zvyšovány z důvodu zvyšování cen, 

inflace apod. Ceny příspěvků byly při založení taneční skupiny stanoveny pro kurzy na 

900 Kč a pro profi skupiny na 2 500 Kč. V průběhu patnácti let se tedy ceny zvedly o 

1 000 až 1 400 Kč. 

3.4.3 Místo 

Taneční skupina Efekt Dance Brno se nachází v Brně v městské části Žabovřesky. 

Zde využívá prostorů Kulturního domu Rubín, které má v pronájmu. V hlavní budově 

využívá zrcadlového sálu s lakovanými podlahami, kde pobíhá výuka od Pondělí do 

Pátku v časech od 14:30 do 20:30. Kromě toho se v době soutěžní sezóny konají tréninky 

i o víkendech, a to v časech od 9 hodin do 18 hodin, či v případě potřeby až do 21 hodiny. 

Taneční skupina je tedy největším klientem Kulturního domu, co se pronájmu prostor 

týká. 

Dále taneční skupina využívá prostorů tzv. Rubínku, který je jen pár metrů od 

hlavní budovy. Zde probíhá výuka jen v jeden den v týdnu a to ve Čtvrtek od 16:00 do 

18:00, kdy probíhá paralelně výuka i na hlavní budově. Co se týče parkování u budov, 

tak u hlavní budovy jsou dvě parkoviště, které nabízí 58 parkovacích míst a další 

parkovací místa můžeme nalézt pár metrů od budovy. Jedná se o parkoviště u zastávky 

trolejbusů s kapacitou 28 míst a parkoviště u obchodu, které oplývá 27 místy. Mezi 

Rubínem a Rubínkem je nespočet dalších parkovacích míst. Přímo u Rubínku je 

parkoviště s 26 místy a další parkovací místa jsou okolo budovy a jedná se o cca 60 

nalajnovaných parkovacích míst. 
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Obrázek 9: Umístění tanečního studia (Zdroj: 26) 

Jak můžeme vidět na obrázku číslo 9, prostory tanečního studia se nachází 

v bezprostřední blízkosti trolejbusových a autobusových zastávek. Studio je tak vzdálené 

od centra města pouhých 13 minut, a to přímou trolejbusovou linkou (bez nutnosti 

přestupu) zastavující před budovou kulturního domu. Ten je vyobrazen na obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10: Kulturní dům Rubín (Zdroj: 36) 

3.4.4 Propagace 

Marketingový mix je součást propagace neboli marketingové komunikace, která 

bude podrobně rozebrána v samostatné kapitole 3.5 Analýza komunikačního mixu. 
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3.4.5 Lidé 

Tato kapitola rozšiřuje kapitolu 3.2.2 Zaměstnanci. Majitelkou a hlavní jednatelkou 

taneční skupiny je Lenka Sochorová. Ta je zaměstnankyní spolku a stará se o plynulý 

chod taneční skupiny. Co se týče účetní agendy, využívá služby externí účetní. Dále zde 

působí 12 interních lektorů, kteří působí v taneční skupině na základě dohody o provedení 

práce, a to z toho důvodu, že jejich počet odučených lekcí nepřesáhne 300 hodin ročně. 

Z důvodu nepřesáhnutí hodnoty měsíční odměny 10 000 Kč majitelka nemusí odvádět za 

lektory sociální ani zdravotní pojištění. Jen jediný lektor z 12 je veden jako zaměstnanec 

spolku, a to na základě pracovní smlouvy sjednané na tzv. „půl úvazek“. U toho již 

majitelka řeší odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Kromě majitelky a trenérů 

jsou zde další dva jednatelé, kteří se aktivně zapojují do chodu spolku párkrát do roka při 

větších akcích a v rámci roku jsou spíše v pozici pozorovatelů a dozoru. 

3.4.6 Materiální prostředí 

Někdy je tato část marketingového mixu označována jako fyzický vzhled. 

Prostředí, ve kterém se zákazník nachází má velký vliv na jeho nákupní chování. Hlavní 

tělocvična, kterou má taneční skupina v pronájmu, se nachází v Kulturním domě Rubín. 

Budova kulturního domu je zrekonstruována a působí příjemným dojmem. 

 

Obrázek 11: Taneční sál (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Co se týče samotné tělocvičny, kterou můžeme vidět na obrázku číslo 11, 

skutečnost, že je v pronájmu značně omezuje množnosti nějaké změny. Pronajímatelem 

bylo ovšem povoleno umístit do sálu skříňky a zavěsit zde fotografie trenérů společně 

s logem taneční skupiny. Díky tomu působí sál mnohem více přátelským a „domáckým“ 

dojmem. 

3.4.7 Procesy 

V tanečním studiu jsou nejdůležitější dobré vztahy se zákazníky. Ty je potřeba 

řádně informovat o platbách, důležitých termínech, rozvrhu lekcí, trenérech apod. Jedná 

se o tzv. informační procesy. K poskytování těchto informací docházelo prostřednictvím 

tištěného zpravodaje, v dnešní době se ale využívá emailová forma tohoto newsletteru. 

Dále jsou poskytovány informace prostřednictvím webových stránek, případně stránek 

na Facebooku a také telefonicky. V případě potřeby je možné předat informace osobně 

přímo v prostorách tělocvičny od trenéra či v kanceláři taneční skupiny, kde bývá 

majitelka. Co se týče předávání informací mezi trenéry či majitelkou, není potřeba 

žádného informačního systému. Většina komunikace probíhá osobně nebo 

prostřednictvím telefonu či mailu. 

Další procesy, které najdeme v taneční skupině jsou produkční procesy. Jedná se 

o přeměnu vstupů na výstupy. Vstupy zde představují finanční zdroje, materiální zdroje, 

lidské zdroje ve formě trenérů, a jejich znalosti. Toto vše na vstupu se následně 

transformuje ve výstup, kterým je produkt tanečního studia. Jak bylo zmíněno v kapitole 

3.4.1, hlavními produkty tanečního studia je výuka tance a tvorba choreografií. 

Mezi další procesy lze řadit například marketingové procesy, které se zabývají 

marketingovou komunikací mezi studiem a zákazníky, či například účetní procesy. Ty 

jsou zpracovávány externí účetní. Toto je výčet několika základních procesů, které se 

v taneční skupině dějí. 

 

Obrázek 12: Základní procesy v tanečním studiu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5 Analýza komunikačního mixu 

 

Obrázek 13: Komunikační mix taneční skupiny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tato kapitola se zabývá analýzou marketingové komunikace taneční skupiny Efekt 

Dance Brno. Komunikační mix taneční skupiny můžeme vidět znázorněný na obrázku 

číslo 13. Marketingová komunikace je důležitá jak pro získání nových zákazníků, tak pro 

udržení zákazníků stávajících. Taneční skupina využívá cílené propagace prakticky jen 

v období prázdnin, kdy se snaží nalákat potenciální zákazníky na nábory, které se konají 

na konci školního roku a pak na jeho začátku v září. Jedná se o nárazovou reklamu 

s jasným cílem v krátkém časovém období zaujmout co největší počet možných 

zákazníků. V rámci celého roku je ovšem propagace velice nízká. 

3.5.1 Reklama 

Co se týká reklamy, tak taneční skupina využívá jak online, tak offline reklamy. 

Mezi online reklamy řadíme sociální sítě, jako je Facebook či Instagram, či webové 

stránky. Do offline reklamy spadají venkovní reklamy jako jsou polepy (ve formě 

fotografií našich tanečníků a nápisů), navigační cedule a bannery, které taneční skupina 

využívá a také reklama v rádiu. 
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Online reklama – Sociální sítě 

Sociální sítě jsou v dnešní době velmi důležitý nástroj marketingové komunikace a 

jedná se také o nejvýznamnější informační kanál z hlediska uživatelů internetu. Taneční 

skupina Efekt Dance Brno využívá pro svoji propagaci především Facebook, kde má 

zřízenou stránku a dále také Instagram. 

Skupina má na Facebooku založenou tzv. Fanpage, tedy stránku, která se zobrazí 

každému, i když není registrován na Facebooku. Tato stránka byla založena 5.ledna 2016 

a za 4 roky své existence dosahuje čísla 895 sledujících ke konci roku 2019. Když se 

podíváme na Facebookové stránky konkurence nalezneme čísla jako 2 850 sledujících u 

Art Factory, 3836 sledujících na stránkách Magic Free Group či 2627 sledujících u 

B-fresh Brno. Je ovšem pravda, že stránky konkurence byly založeny o něco dříve. 

Zásadní rozdíl bude však ne v době založení, ale ve způsobu, jak se o stránky starají.  

Fan page taneční skupiny slouží spíše jako zdroj informací pro stávající členy. Efekt 

Dance Brno začalo až v poslední době přidávat více příspěvků, a tak informovat o dění 

v taneční skupině. Ještě do nedávna sem byly přidávány jen fotografie ze soutěží a 

informace o letním soustředění. Nyní zde nalezneme fotografie ze soutěží a různých akcí 

skupiny, pozvánku na vánoční show či termíny soutěží, kterých se taneční skupina 

účastní. Pozvánky jsou tam vkládány spíše ve formě letáčků bez poutavých a zajímavých 

popisků a také se stává, že informace o nadcházejících akcích jsou zde umisťovány dosti 

pozdě. Ostatní taneční skupiny využívají facebookovou stránku například k propagací 

svých úspěchů na soutěžích. U této taneční skupiny se přidají fotografie ze soutěže, ovšem 

v drtivé většině bez žádného zveřejnění výsledků, které jsou kolikrát velice slušné. Je 

tedy pozoruhodné, že se taneční skupina účastní soutěží, ale nevyužívá to dále ke své 

propagaci. Taneční skupina by se tak mohla skvěle propagovat navenek, bohužel této 

příležitosti moc nevyužívá a tím je potenciál stránek dost nevyužit.  

Pokud se podíváme do informací nalezneme zde odkaz na webové stránky, umístění 

studia a telefonní kontakt, to je ovšem vše. Je zde absence tzv. „story“, které zvyšuje 

šance na získání sledujících. Proto, aby si člověk mohl něco o spolku přečíst musí se 

proklikat na webové stránky, a tato kliknutí navíc mohou třeba i potenciální zákazníky 

odradit. Počet sledujících, který stránka má, si vysvětluji spíše placenou propagací, která 

je nárazová a aktivuje se krátkodobě v dobách náborů než obsahem a kvalitou stránek. 
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Instagram byl založen díky vlastní iniciativě trenérů, kteří cítili, že tento krok měla 

taneční skupina udělat již dávno. Obzvlášť v dnešní době, kdy začíná Facebook upadat a 

lidé radši preferují Instagram, ačkoliv ten samozřejmě patří pod zmíněný Facebook. 

Instagram skupiny byl založen v srpnu roku 2018 a po pár příspěvcích zde nebyla od 

konce září do března 2019 téměř žádná aktivita. V březnu začíná sezona soutěží, a tak se 

na profilu začaly opět objevovat příspěvky, které byly přidávané do tzv. „stories“, kde 

fotografie a videa po 24 hodinách zmizely. Po sezoně ovšem následovala další pauza, a 

to až do letního soustředění, kdy se na Instagramu opět začaly objevovat příspěvky, které 

měly nalákat zákazníky na letní soustředění. Důvod, proč dochází k takové neaktivitě je 

ten, že profil založilo 10 trenérů s tím, že z vlastní iniciativy tam budou přidávat videa a 

fotografie. Opak se stal pravdou a tak 2 až 3 trenéři tam jednou za čas něco vloží, aby 

profil alespoň nějak fungoval. Vzhledem k tomu, že trenéři nemají za vkládání příspěvků 

žádnou formu odměny, nejsou motivováni se o profil starat. Bylo by tedy vhodné určit 

osoby, které se o profil budou aktivně starat a budou za to odměněny. Ačkoliv je vidět, 

že profil úplně nefunguje, tak za rok a čtvrt nasbíral 433 sledujících (k prosinci 2019), a 

to prozatím bez placené reklamy, pouze díky sdílení a příspěvkům. 

Webové stránky 

Webové stránky jsou zastaralé a pravidelně jsou aktualizovány jen různá 

upozornění. Při najetí na webové stránky skupiny na vás vyskočí letáček oznamující zápis 

do taneční skupiny od 9.9. do 27.9.2019 a to je začátek roku 2020. 

 

Obrázek 14:Print screen webových stránek ze dne 30.12.2019 (Zdroj: 26) 
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Nalezneme zde například zastaralé fotografie a popisy devíti lektorů, z nichž 4 už 

nějaký čas nejsou trenéry této skupiny. Dalších 6 lektorů, kteří vedou výuku nejsou na 

stránkách vůbec zmíněni. Záložka fotogalerie na stránkách má poslední fotografie z roku 

2016 a záložka videa obsahuje 3 záznamy formací z roku 2014, přitom následovaly velice 

úspěšné choreografie. Ani z tohoto hlediska není marketingová komunikace příliš ideální. 

Veškeré zmíněné platformy by chtěly razantní úpravu a údržbu. 

Co se týká SEO (Search Engine Optimization), tak zobrazení tzv. organických 

výsledků je velice dobré v případě zadání jména skupiny do Google vyhledávače, kdy 

vyjely první 4 strany jen o taneční skupině, přičemž všechny výsledky byly organické 

neboli neplacené. Ovšem v případě zadání jiných klíčových slov již neměla taneční 

skupina tak dobré výsledky. Bylo by tedy možná vhodné popřemýšlet o optimalizaci. 

Offline reklama 

Tento typ reklamy taneční skupiny využívá především prostřednictvím polepů na 

kanceláři, viz obrázek 15, která je umístěna asi 30 metrů od tělocvičny, kde probíhá 

výuka. 

 

Obrázek 15: Kancelář ED s polepy a navigační cedulí (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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U kanceláře a u vchodu do budovy můžeme najít navigační cedule. Dále taneční 

skupina používá bannery při různých akcích jako jsou soutěže, soustředění, show apod. 

Taneční skupina také pravidelně využívá placené propagace v rádiu, a to v období 

konce letních prázdnin. Je tedy nahrán 20vteřinový spot, který je pouštěn několikrát 

denně po dobu deseti pracovních dnů. Taneční skupina má v tomto odvětví silné konexe, 

a tak má domluvenou tuto reklamu na dvou rádiích (propojených), které jsou zaměřeny 

na Brno a Jihomoravský kraj. Výdaje taneční skupiny na tento typ reklamy jsou pouhých 

15 000 Kč. Normálně by reklama jen v jednom rádiu podle zmíněných parametrů stála 

30 000 Kč. Reklamu v rádiu řadíme do offline reklamy, ovšem nelze opomenout fakt, že 

rádio lze spustit i online prostřednictvím webu. 

3.5.2 Podpora prodeje 

Taneční skupina se v rámci podpory prodeje účastní sportovního veletrhu 

Sporťáček, který se koná každý rok v září. Zde může taneční skupina přilákat potenciální 

zákazníky, předat jim informace, rozdávat letáčky či dárkové předměty, předvést 

vystoupení, pořádat „taneční soutěže“ apod.  

Dalším nástrojem, který taneční skupina využívá jsou ukázkové hodiny. Každý má 

možnost přijít dvakrát na lekci a nezávazně si ji vyzkoušet. Po druhé lekci dostane daná 

osoba přihlášku a je již zcela na ni, jestli bude pokračovat. V tomto hraje velkou váhu 

dobrý první dojem, který má potenciální zákazník ze služby. S tímto nástrojem se pojí i 

další, a to je poskytnutí slevy na příspěvku. Jedná se o slevu 10 %, v případě, že v taneční 

skupině máte sourozence. To může být pro potenciálního zákazníka rozhodující při 

uvažování o službě. Velmi často se stává, že jsou v různých složkách rodinní příslušníci. 

V neposlední řadě sem můžeme řadit tzv. merchandise. Jedná se o různé produkty, 

které nesou logo taneční skupiny. Jedná se především o trička, mikinu, hrníčky, batůžky, 

propisky apod. S tím se pojí i dárky věnované tanečníkům taneční skupiny při vánoční 

show. Každý rok jsou na této akci obdarováni všichni tanečníci, a to právě nějakým typem 

merchandise, který pak bývá i v prodeji. Letos se jednalo o ledvinky, loni o barevně 

odlišená trička s logem skupiny, dle složky, v které tanečník je. Hrnečky, propisky, pytle 

na záda, ručníky a mnoho dalšího. Tyto věci pak tanečníci dosti hrdě nosí především na 

tanečních soutěžích a tím se značka dostává více do povědomí. 
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3.5.3 Vztahy s veřejností – PR 

Pod public relations se skrývá komunikace a vztahy z veřejností. Z této části 

komunikačního mixu taneční skupina využívá hlavně tzv. Event marketing. Jedná se o 

zorganizování nějaké akce za účelem vytvořit lidem zážitek. Tyto zážitky pak vytváří 

emoce, které následně podporují image taneční skupiny a snaží se udržet dlouhodobé 

vztahy se zákazníky. Taneční skupiny takto pravidelně vytváří 2 typy akcí. Jedním z nich 

jsou Show taneční skupiny a pak taneční soutěž ED CUP. 

Show taneční skupiny jsou uskutečňovány dvakrát do roka. Jednou se jedná o tzv. 

„Vánoční show“ v prosinci a na konci školního roku o „Závěrečnou show“. Na této akci 

vystoupí všechny složky taneční skupiny od kurzů po profi skupiny. Představení jsou tak 

především pro rodinné příslušníky tanečníků, aby viděli, co se tanečníci naučili. 

ED CUP (obrázek č. 16) je ligová soutěž organizovaná pod záštitou Czech Dance 

Organization a spadající pod podzimní tour Czech Dance Masters. Letos se jednalo již o 

jedenáctou soutěž v řadě, kterou taneční skupina pořádala. Soutěž je určena tanečníkům 

Street a Disco dance ve všech věkových kategoriích. Tím, jak je soutěž připravená a jak 

probíhá má velký vliv na její účastníky. Za roky pořádání má již taneční skupina praxi a 

letošní ročník byl velice chválen.  Díky tomu se zvyšuje povědomí o skupině a zlepšuje 

se její image. Na soutěž se pravidelně dostavuje i primátor města Brna z důvodu záštity.  

 

Obrázek 16: ED CUP 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.4 Osobní prodej 

Za osobní prodej lze považovat situaci, kdy si potenciální zákazník přijde vyzkoušet 

lekci, či se na ni jenom podívat. Před lekcí, v průběhu i po ní, se trenér zvýšeným zájmem 

věnuje tomuto zákazníkovi a vysvětluje mu vše, co je potřeba. Před a po hodině si trenér 

s tanečníkem, či jeho zákonným zástupcem pohovoří o tom, jak vše funguje, o tom, zda 

má tanečník nějaké předchozí zkušenosti a další podstatné informace jako je cena a čas 

tréninků, které potřebuje zákazník znát. Tyto rozhovory jsou velmi důležité, protože 

mohou zákazníka přesvědčit o koupě služby. Osobní prodej může probíhat i v kanceláři 

taneční skupiny, kde informace poskytuje sama majitelka. Pod osobní prodej můžeme 

také řadit merchandise neboli prodej věcí s logem skupiny. 

3.5.5 Přímý marketing 

Přímý marketing využívá taneční skupina prostřednictvím emailové komunikace, 

tzv. direct mail, a to především pro stávající zákazníky. Těm zasílá newslettery, které 

obsahují důležité informace týkající se dění ve skupině i mimo ni. Dále jsou někdy 

využívány telefonní kontakty pro „připomenutí“ určitých akcí, jako je letní soustředění. 

3.6 Vlastní marketingový průzkum 

Před vlastními návrhy na zlepšení marketingové komunikace tanečního studia bylo 

zapotřebí provést marketingový průzkum. V této kapitole budou tedy vyhodnoceny 

informace získané dotazníkovým řešením. Marketingový průzkum probíhal v prvním 

čtvrtletí roku 2020. Časový plán celého průzkumu můžeme vidět v tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Časový plán průzkumu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přípravná fáze 17.2.-23.2.     

Individuální 

rozhovory 

 24.2.-27.2.    

Pretest   28.2.   

Dotazníkové šetření    29.2.-24.3.  

Zpracování dat     25.3.-29.3. 
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3.6.1 Konstrukce otázek 

Dotazník byl sestavován na základě individuálních rozhovorů, které proběhly 

v období od 24.2.2020 do 27.2.2020 a zúčastnilo se jich celkem 10 osob. Tyto osoby byly 

ve věku od 18 let a jednalo se jak o osoby z řad potenciálních zákazníků, stálých 

zákazníků, trenérů, a nakonec také vedení. Těmto osobám byly položeny následující 

otázky: 

• Můžete identifikovat komunikační kanály, které nejvíce preferujete? 

• Jaké informace jsou pro vás důležité z hlediska reklamního sdělení? 

• Využíváte QR kódy? 

Zjištěné informace byly následně použity do dotazníku jako možné varianty odpovědí. 

Před oficiálním začátkem sběru dat byl udělán pretest, kdy byl dotazník testován na 

10 respondentech, aby se předešlo případným chybám a nesrovnalostem. 

Dotazník byl vytvořen pomocí stránky Vyplňto.cz a obsahuje uzavřené, otevřené 

i škálové otázky. Celkově obsahuje 17 otázek, které jsou ale rozvětvené podle toho, zda 

daný respondent taneční skupinu zná, či nikoliv. U uzavřených otázek lze v některých 

případech zvolit jen jednu správnou odpověď a jinde více odpovědí. V dotazníku jsou 4 

otázky u kterých jako odpověď sloužila škála 1-10 (1 = nejmenší hodnota/preference, 10 

= největší hodnota/preference). Vzhledem k tomu, že dotazník byl určen pro osoby od 15 

do 32 let a nad 32 let pro ty, co mají dítě do 15 let, byla zde i jedna vyřazovací otázka. Ta 

vyřadila osoby, které byly starší než 32 let a neměli dítě do 15 let. To z toho důvodu, že 

taneční skupina nabízí služby pro osoby od 3 do 32 let. Dotazník nalezneme v přílohách. 

3.6.2 Popis respondentů 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, dotazník byl určen pro osoby od 15 let. To 

z toho důvodu, že od 15 letech za sebe člověk začíná být právně odpovědný, a tak si již 

ve většině případů volnočasové aktivity volí sám, zatímco do 15 let to za něj volí rodiče. 

Taneční skupina Efekt Dance Brno nabízí služby pro osoby od 3 do 32 let. Dotazník byl 

tedy určený pro osoby od 15 do 32 let či pro osoby nad 32 let s podmínkou, že mají 

dítě do 15 let. Další podmínkou bylo, že tyto osoby musí být z Brna či okresu Brno – 

venkov. Dotazník byl distribuován prostřednictvím skupin na Facebooku, které se 



 

71 

 

zaměřují na téma tanec a také do skupin související s Brnem a jeho okolím, abych získala 

potenciální zákazníky. Dále byl dotazník rozeslán pomocí emailu stálým členům, kteří 

pro nás představují budoucí potenciální zákazníky, a proto je jejich názor také velmi 

důležitý. 

3.6.3 Výsledky dotazníkového šetření 

V této kapitole budou postupně rozebrány veškeré otázky v dotazníku a odpovědi 

na ně. Celkově dotazník začalo vyplňovat 456 respondentů. Ve třetí otázce bylo ovšem 

vyloučeno 58 respondentů z důvodu nesplnění kritérií. Konečný počet byl tedy 398 

respondentů. Jak bylo řečeno, dotazník byl v online podobě a obsahoval 17 otázek, které 

se následně dělí do tří částí.  

První část je obecná, kde jsou respondentům pokládány základní otázky ohledně 

věku či pohlaví, což pomohlo k výběru vhodných respondentů a případní „nevhodní“ 

respondenti byli vyřazeni. Druhá část se je věnovaná přímo taneční skupině a jejím 

komunikačním kanálům. Tato část byla určena pouze těm respondentům, kteří znají 

taneční skupinu Efekt Dance Brno. Ti, kteří taneční skupinu neznají, přešli rovnou na 

otázky ve třetí části, která je určena všem respondentům a zaměřuje se na preference 

respondentů v rámci marketingové komunikace. 

OBECNÁ ČÁST 

Otázka č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

 Na dotazník celkově odpovídalo 456 respondentů, z nichž bylo 345 žen, tedy 

75,66 % a 111 mužů, což představuje 24,34 %. Celkově tedy vyplňovaly ženy dotazník 

3x častěji než muži. 

Otázka č. 2: Jaký je váš věk? 

 Vzhledem k tomu, že taneční skupina Efekt Dance Brno nabízí výuku pro osoby 

od 3 do 32 let, byly osoby rozděleny do dvou kategorií. První z nich byly osoby od 15 do 

32 let, a to z toho důvodu, že osoby od 15 let si nabytím právní odpovědnosti již ve většině 

volnočasové aktivity vybírají samy. Aby byla však pokryta i věková kategorii od 3 do 15 

let, tak druhou skupinou jsou osoby nad 32 let, které mohou mít tyto děti a pravděpodobně 
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za ně volnočasové aktivity stále řeší. Celkově bylo 308 respondentů ve věku 15-32 let 

a 148 respondentů, bylo ve věku nad 32 let. Tento výsledek je zaznačen na grafu č. 3. 

 

Graf 3: Věkové rozložení respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 3: Máte dítě ve věku do 15 let? 

 Jak již bylo zmíněno výše, tato otázka byla vyřazovací. Osoby, které byly starší 

32 let a neměli dítě do 15 let nejsou našimi potenciálními zákazníky, protože pro ně, ani 

pro jejich případné děti nemá taneční skupina nabídku. Z tohoto důvodu bylo v této 

otázce vyřazeno 58 respondentů. Celkový počet se tedy snížil o 12,72 % na 398 

respondentů. S touto ztrátou se bohužel počítalo dopředu a dle mého názoru není natolik 

markantní, aby neměl dotazník stále kvalitní vypovídající hodnotu. Největší zastoupení 

měly osoby v rozmezí od 15 do 32 let, které neměly dítě do 15 let. To představoval 276 

osob, tedy 60,53 % z celkového počtu. Druhou nejvíce početnou skupinou byly osoby, 

kterým je nad 32 let a mají dítě ve věku do 15 let. Jednalo se o 19,74 % v počtu 90 osob. 

Následovala skupina respondentů, kteří byli ve věku nad 32 let a neměli dítě 

v požadovaném věku, a tak byli z dotazníku, jak již bylo řečeno výše, vyloučeni. 

Poslední, nejméně početnou, skupinu představovaly osoby, které byly ve věku 15-32 

let a mají dítě v požadovaném věku. Ti představovali 7,02 %, tedy 32 osob. Všechny 

tyto odpovědi můžeme vidět v grafu číslo 4. 
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Graf 4: Rozdělení osob podle toho, zda mají dítě do 15 let (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 4: Kde v současné době bydlíte? 

  Do této části dotazníku se dostalo po vyřazovací otázce 398 respondentů. 

V úvodním textu dotazníku, bylo zdůrazněno, že dotazník je určen pouze osobám z Brna 

či okresu Brno-venkov. Dle toho byl i dotazník distribuován. Z tohoto důvodu byly u této 

otázky možné zvolit jen tyto dvě odpovědi. Největší zastoupení měli respondenti bydlící 

v Brně, ti představovali 300 osob, tedy 75,38 %. Zbývajících 98 respondentů bylo 

z okresu Brno-venkov, tedy 24,62 %. 

Otázka č. 5: Jaká je vaše pozice na trhu práce? 

 V této otázce si respondenti mohli zvolit z pěti odpovědí, z nichž jedna byla i 

odpověď “jiné“. Celkově bylo z 308 respondentů 179 studentů, tedy 44,97 %. 

Následovali pracující, kteří představovali 167 osob, takže 41,96 %. Tyto dvě skupiny 

tvoří dohromady většinu respondentů, přesněji 86,93 %. Tou méně početnou skupinou 

byly osoby na mateřské či rodičovské dovolené. Těch bylo 28 a představovaly 7,04 % 

z celku. Nezaměstnaných respondentů bylo pak 16, tedy 4,02 %. V možnosti “jiné“ se 

objevily osoby samostatně výdělečně činné, ty představovaly 0,75 %, přesněji 3 osoby. 

V rámci této možnosti se objevilo ještě 5 osob, které konkretizovaly, že jsou pracujícími 
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studenty, jednalo se tedy o 1,26 %. Veškeré tyto skutečnosti jsou zanesené v grafu 

číslo 5. 

 

Graf 5: Pozice respondentů na trhu práce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 6: Znáte taneční skupinu Efekt Dance Brno? 

V této otázce nás zajímalo, zda daní respondenti znají taneční skupinu Efekt Dance Brno. 

Jak znázorňuje graf číslo 6, odpovědi byly velice vyrovnané. 

 

Graf 6: Poměr osob, které znají/neznají taneční skupinu Efekt Dance Brno (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Většinu představovali respondenti, kteří znají taneční skupinu. Jednalo se o 213 

osob, tedy 53,52 %. Zbytek respondentů, tedy 185 osob, taneční skupinu neznali. 

V tomto místě se dotazník rozděluje. Ti, kteří odpověděli, že taneční skupinu znají, 

pokračovali dále v dotazníku do druhé části, která je zaměřená přímo na taneční skupinu 

a její komunikační kanály. Ti, co zodpověděli že neznají taneční skupinu, byli 

přesměrováni na otázku číslo 13, kde začíná třetí společná část dotazníku zaměřená na 

preference respondentů. 

 

ČÁST DOTAZNÍKU, KTERÁ JE VĚNOVANÁ OSOBÁM, KTERÉ ZNAJÍ 

TANEČNÍ SKUPINU EFEKT DANCE BRNO 

Do této části dotazníku postoupilo 213 osob, které v předchozí otázce odpověděly, 

že znají taneční skupinu Efekt Dance Brno. 

Otázka č. 7: Jak jste se o Efekt Dance Brno dozvěděli? 

 V této otázce bylo zjišťováno, jak se respondenti dozvěděli o taneční skupině. 

Měli na výběr ze tří odpovědí. Všechny tyto odpovědi můžeme vidět zaznamenány 

v grafu číslo 7.  

 

Graf 7: Jak se respondenti dozvěděli o taneční skupině (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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První z nabízených odpovědí byla možnost „od známého“, kterou zvolila drtivá 

většina respondentů. Přesněji se jednalo o 128 osob představující 60,09 %. To dokazuje, 

že ústní šíření „reklamy“ tzv. Word-of-Mouth, je stále jednou z nejlepších možných 

„reklam“. Celkově 51 osob odpovědělo, že se o taneční skupině dozvědělo jinak, jednalo 

se tedy o 23,94 %. Pouhých 34 osob z celkového počtu 213 respondentů odpovědělo, že 

se o taneční skupině dozvědělo prostřednictvím reklamy či akce skupiny. To 

poukazuje na fakt, že marketingová komunikace taneční skupiny není moc efektivní. 

Otázka č. 8: Jakým jiným způsobem jste se o Efekt Dance Brno dozvěděli? 

 Tato otázka byla nepovinná a byla určena pro 51 osob, které v otázce 7 zvolily 

možnost, že se o taneční skupině dozvěděli jinak.  Z těchto 51 osob odpovědělo 40 

respondentů a 11 se zdrželo. Otázka byla zcela otevřená. Z těchto odpovědí vyplynulo 5 

oblastí, které se opakovaly. Výsledky lze vidět v grafu číslo 8. Největší počet odpovědí 

představovali respondenti, kteří napsali, že taneční skupinu znají ze soutěží. Taneční 

skupina se každoročně účastní jak ligových soutěží, tak především velkých tanečních tour 

zaměřující se na formace. Tuto odpověď napsalo 13 osob, tedy 32,50 %, což představuje 

třetinu odpovědí.  

 

Graf 8: Jakými způsoby se respondenti dozvěděli o taneční skupině (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Dále respondenti psali, že se o taneční skupině dozvěděli prostřednictvím aktivního 

vyhledávání na internetu. Jednalo se o 10 osob představující 25 %. V tomto případě by 

měla taneční skupina popřemýšlet o využití PPC reklam či SEO, aby zvýšili možnost, že 

potenciální zákazníci najdou nejdříve je. Dohromady 7 respondentů uvedlo, že si 

nepamatují odkud se o taneční skupině dozvěděli. Poslední dvě odpovědi byly, že se o 

taneční skupině dozvěděli prostřednictvím rodiny, tu zvolili 4 respondenti, a že se o 

taneční skupině dozvěděli „náhodou“. Pod tuto poslední odpověď spadá 6 osob, které 

uvedly, že šli například okolo a slyšeli hudbu, či že bydlí v blízkosti zázemí taneční 

skupiny. 

Otázka č. 9: Znáte některý z uvedených komunikačních kanálů taneční skupiny?  

 Na tuto otázku odpovídalo dohromady 179 respondentů. Jednalo se o ty osoby, 

které v otázce č. 7 zvolily odpovědi, že se o taneční skupině dozvěděli jinak, či přes 

známého. U těchto osob nebylo jasné, zda znají některé z komunikačních kanálů taneční 

skupiny, na rozdíl od těch, co zvolili že se o taneční skupině dozvěděli skrze reklamu či 

akci skupiny. V této otázce bylo možné vybrat více možností (celkově bylo tedy 477 

odpovědí) anebo také možnost, že respondent nezná žádný komunikační kanál. Jak 

můžeme vidět na grafu číslo 9, tuto možnost zvolilo 25 respondentů, tedy 5,24 %. 

 

Graf 9: Znalost komunikačních kanálů taneční skupiny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Mezi nejvíce známé komunikační kanály patří Facebook s celkovým podílem 

odpovědí 22,01 % a webové stránky s poměrem 21,6 %. Na třetím místě se pak umístil 

Instagram se 16,77 %. Dále následovaly veřejná vystoupení s 14,47 %. Taneční 

skupina je viděna kromě soutěží i na akcích jako je Sporťáček, kdy se snaží přilákat nové 

zákazníky, či výjimečně vystupuje na soukromých akcích jako plesy či jiné společenské 

akce. Dalším v pořadí jsou potom letáčky, které získaly poměrově 11,32 %. Na 

předposledním místě jsou pak bannery s navigačními cedulemi s poměrem 4,61 % a 

úplně nejhůře je na tom reklama v rádiu, kterou znalo jen 19 osob s poměrem 3,98 %. 

To je vzhledem k nákladnosti reklamy velmi nízké číslo.  

Otázka č. 10: Prostřednictvím jakého komunikačního kanálu či akce taneční 

skupiny? 

 Tato otázka byla určená pro osoby, které v otázce číslo 7 zvolily odpověď, že se 

o taneční skupině dozvěděly prostřednictvím reklamy či akce taneční skupiny. Jednalo 

se tedy o 34 osob. V otázce bylo však možné zvolit více odpovědí najednou, to z toho 

důvodu, že mohl vidět veřejné vystoupení na kterém dostal letáček apod. Celkově je tedy 

sesbíralo 67 odpovědí na tuto otázku, které jsou zaneseny v grafu číslo 10. 

 

Graf 10: Komunikační kanály, které respondenty přivedly ke skupině (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Největší úspěch mají veřejná vystoupení s poměrem 26,87 %. Vystoupení na 

různých akcích byly dříve více časté, později byly některé nabídky odmítnuty například 

z nedostatečného času na přípravu či nedostatku vhodných tanečníků, kteří by měli čas. 

Vzhledem k výsledkům je to ovšem škoda a bylo by dobré popřemýšlet, zda by nebylo 

vhodné se tímto stylem začít zase více propagovat. Další byly webové stránky 

s poměrem 17,91 % a Facebook s 16,42 %. Těsně za nimi byly letáčky s 14,93 %, které 

předehnaly i Instagram, který má procentní poměr pouze 11,94 %. Předposlední je pak 

reklama v rádiu, která přivedla k taneční skupině pouze 5 respondentů, tedy 7,46 % a 

poslední jsou bannery a navigační cedule s poměrem 4,47 %. 

Otázka č. 11: Pokud jste v předchozí odpovědi zaškrtl možnosti Webové stránky, 

Instagram nebo Facebook – Jak hodnotíte aktivitu taneční skupiny na sociálních 

sítích či na webových stránkách? 

 Tato otázka byla určena osobám, které v otázce č. 9 či 10 zaškrtly možnosti 

webové stránky, Instagram či Facebook a zkoumala, co si vybraní respondenti myslí o 

aktivitě na těchto platformách. Otázka byla nepovinná a celkově na ni odpovědělo 161 

respondentů, kteří si měli vybrat ze škály 1 až 10 (1 = velice nízká aktivita, 10 = vysoká 

aktivita). Výsledky můžeme vidět v následující tabulce. Statistická data byla pro 

následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany. 

Tabulka 9: Popisná statistika (Zdroj: Vlastní zpracování dle 37) 

Statistická poloha Hodnota 

Průměr 5,18 

Minimum 1 

Maximum 9 

Rozptyl 3,98 

Směrodatná odchylka 2 

Modus 5 

Medián 5 
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Jak lze vyčíst z tabulky, průměrně hodnotili respondenti aktivitu na zmíněných 

platformách hodnotou 5,18, což představuje střední aktivitu. Nejmenší zvolená hodnota 

byla 1 a největší 9. Rozptyl, tedy to, jak moc jsou od sebe hodnoty rozptýleny, je 3,98. 

Směrodatná odchylka má pak hodnotu 2. Modus, tedy nejčastěji volená hodnota, je 5 a 

tato hodnota také představuje medián. Z výsledků této otázky, lze usoudit, že aktivita 

taneční skupiny není dostatečná a měla by se na ni více zaměřit. 

Otázka č. 12: Zaujal vás některý komunikační kanál taneční skupiny? Pokud ano, 

který? 

 Na tuto otázku již odpovídalo všech 213 osob. Celkově 152 osob odpovědělo, že 

je nezaujal žádný z komunikačních kanálů taneční skupiny. To poukazuje na fakt, že 

se taneční skupina nereprezentuje kvalitním způsobem. Avšak našlo se 61 osob, které 

odpověděly, že je nějaký komunikační kanál, či kanály zaujaly. Nejvíce zaujal 

Instagram, který zvolilo 29 respondentů. Následně Facebook se 17 respondenty a webové 

stránky se 14 respondenty. Po jednom respondentu pak měly letáčky a reklama v rádiu. 

Výsledky můžeme vidět zaznamenané v následujícím grafu číslo 11. 

 

Graf 11: Atraktivnost komunikačních kanálů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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SPOLEČNÁ ČÁST PRO VŠECHNY RESPONDETY 

Tato část dotazníku byla určena již pro všech 398 respondentů a zaměřovala se na 

jejich preference ohledně komunikačních kanálů, informací v reklamním sdělení či jaký 

mají názor na QR kódy a merchandise. 

Otázka č. 13: Jaké komunikační kanály nejvíce preferujete? 

 Tato otázka se zaměřovala na to, který komunikační kanál respondenti nejvíce 

preferují. Osoby hodnotily jednotlivé komunikační kanály na škále od 1 do 10 (1 = vůbec 

nepreferuji, 10 = velice preferuji). Výsledky těchto odpovědí můžeme vidět na grafu číslo 

12 níže. 

 

Graf 12: Preference komunikačních kanálů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Z výsledků je parné, že respondenti nejvíce preferují komunikaci prostřednictvím 

webových stránek tanečního studia. Druhým nejvíce preferovaným komunikačním 

kanálem je sociální síť Facebook. Z grafu je zřejmé, že respondenti také preferují 

marketingovou komunikaci prostřednictvím živých vystoupeních. Následuje Instagram a 

YouTube. Těchto pět komunikačních kanálu dosáhlo průměrné hodnoty větší než 5. 

Následovaly méně preferované propagace jako jsou PPC reklamy, reklama v rádiu, 

billboardy nebo reklama v MHD. Nejméně pak lidé preferují propagaci prostřednictvím 

letáků. 
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Otázka č. 14: Jak jsou pro vás níže uvedené informace důležité v rámci reklamního 

sdělení?  

 Tato otázka měla za cíl zjistit, jaké informace respondenti nejvíce preferují 

v rámci reklamního sdělení. Tato otázka měla stejnou formu, jako otázka číslo 13. Jednalo 

se tedy o hodnocení jednotlivých informací pomocí škály 1 až 10 (1 = vůbec nepreferuji, 

10 = velice preferuji). Výsledky znázorňuje graf číslo 13. 

 

Graf 13: Důležitost informací v reklamním sdělení (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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dost rovnocenné. Většina respondentů odpověděla, že nepoužívá QR kódy. Šlo o 232 

respondentů představující 58,29 %. Zbylých 166 respondentů QR kódy používají. 

 

Graf 14: Využívání QR kódu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 16: Jaký máte názor na merchandise? 

 Na tuto otázku opět odpovídalo všech 398 respondentů a zkoumala názor na 

merchandise. Nejvíce respondentů odpovědělo, že si merchandise zakoupí, pokud se jim 

líbí. Jednalo se o 193 osob. Druhou velice početnou skupinou byli respondenti, kteří 

odpověděli, že si produktů všimnou, ale nekupují si je. V tomto případě šlo o 144 osob. 

 

Graf 15: Názor na merchandise (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Méně osob pak odpovědělo, že si produkty, které spadají do merchandise kupují, 

protože jim jde spíše o danou „značku“ než vzhled, celkově 31 osob. Poslední možností 

byla odpověď, že merchandise respondenti nekupují. Tuto odpověď zvolilo 30 osob. 

Všechny odpovědi znázorňuje graf číslo 15. Vzhledem k výsledkům lze konstatovat fakt, 

že má rozhodně smysl zaměřit se na věci spadající do merchandise. To z toho důvodu, že 

pokud by byly produkty přitažlivé, 193 respondentů by sis jej zakoupilo. U 144 osob by 

možná nedošlo ke koupi, ovšem tyto osoby si ho všímají, což samozřejmě dělá reklamu 

dané taneční skupině. Pokud by mělo 31 respondentů, kteří uvedli, že mají produkty, které 

spadají pod merchandise rádi a kupují si je, vazbu na taneční skupinu, zajisté by o tyto 

věci měli zájem. Pouze u posledních 30 osob by merchandise neměl moc velký efekt. 

Otázka č. 17: Jakou očekáváte celkovou úroveň marketingové komunikace/propa-

gace tanečního studia? (1 - očekávám velice nízkou úroveň, 10 - očekávám velice 

vysokou úroveň) 

V poslední otázce bylo zkoumáno, jakou očekávají respondenti celkovou úroveň 

marketingové komunikace tanečního studia. Výsledky můžeme vidět v tabulce číslo 10 

níže. Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé stany. 

Tabulka 10: Očekávaná úroveň marketingové komunikace (Zdroj: Vlastní zpracování dle 37) 

Statistická poloha Hodnota 

Průměr 6,94 

Minimum 3 

Maximum 10 

Rozptyl 2,75 

Směrodatná odchylka 1,66 

Modus 7 

Medián 8 

Jak můžeme vidět v tabulce, průměrně je očekávána úroveň marketingové 

komunikace hodnocena číslem 6,94. Minimální hodnota je 3 a maximální je 10. Rozptyl, 
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tedy to, jak moc jsou od sebe hodnoty rozptýleny, je 2,75. Směrodatná odchylka má pak 

hodnotu 1,66. Modus, tedy nejčastěji volená hodnota, je 7 a medián je roven číslu 8. 

Z výsledků této otázky, lze usoudit, že respondenti očekávají spíše vyšší úroveň 

marketingové komunikace. 

3.6.4 Statistické zpracování dat 

V této části práce bude otázka 13 dotazníku podrobena faktorové analýze. Dále 

bude použit Shapiro-Wilkův test normality, pro zjištění, zda mají data normální rozložení. 

Jako poslední bude proveden Mann-Whitney U test pro ověření rozdílu preferencí 

komunikačních kanálů dle věku.  

K tomuto byly stanoveny následující hypotézy: 

1.  H0: Neexistují rozdíly vnímání klasické komunikace mezi lidmi ve věku 15-32 let 

a nad 32 let. 

 H1: Existují rozdíly vnímání klasické komunikace mezi lidmi ve věku 15-32 let 

a nad 32 let. 

 

2.  H0: Neexistují rozdíly vnímání online komunikace mezi lidmi ve věku 15-32 let 

a nad 32 let. 

 H1: Existují rozdíly vnímání online komunikace mezi lidmi ve věku 15-32 let a nad 

32 let. 

První dvě hypotézy se zabývají existencí rozdílů vnímání u faktoru 1, což představuje 

klasickou komunikaci a další dvě hypotézy se zabývají existencí rozdílů vnímání online 

komunikace, což představuje faktor 2 faktorové analýzy. 

Faktorová analýza preference komunikačních kanálů 

Pomocí faktorové analýzy byly nalezeny skupiny komunikačních kanálů, jejichž 

hodnocení jsou podobná. Komunikační kanály lze podle hodnocení preferencí rozdělit do 

dvou faktorů uvedených v následující tabulce. 
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Tabulka 11: Faktorová analýza preference komunikačních kanálů (Zdroj: Vlastní zpracování dle 38) 

  

Jaké komunikační kanály nejvíce 

preferujete? (1 - vůbec nepreferuji, 

10 - velice preferuji) 

  

Factor Factor 

FAKTOR 1 

Letáky 0,109 0,713 

Reklama v MHD 0,044 0,751 

Billboardy 0,079 0,747 

Reklama v rádiu 0,114 0,710 

FACTOR2 

Webové stránky 0,596 0,068 

PPC reklamy/Bannery 0,541 0,248 

Instagram 0,752 -0,008 

Facebook 0,779 -0,030 

YouTube 0,647 0,088 

Živá vystoupení 0,487 0,134 

Faktor 1 lze nazvat jako Klasická komunikace a Faktor 2 lze nazvat jako Online 

komunikace. 

Dle rozdělení komunikačních kanálů byly vytvořeny nové proměnné s výše 

uvedenými názvy pomocí aritmetických průměrů jednotlivých položek. Dále bylo 

zjišťováno, zda se preference klasické či online komunikace dle věku liší. Věk máme 

rozdělen do dvou skupin, budeme tedy porovnávat dva nezávislé výběry. Nejdříve 

pomocí Shapiro-Wilkova testu ověříme, zda data pochází z normálního rozložení. 

Shapiro-Wilkův test normality 

Tabulka 12: Shapiro-Wilkův test normality (Zdroj: Vlastní zpracování dle 38) 

Typ komunikace Věk P-hodnota Shapiro-Wilkova testu 

Klasická 

komunikace 

15–32 let 0,0000 

Klasická 

komunikace 

více než 32 let 0,0103 

Online komunikace 15-32 let 0,0004 

Online komunikace více než 32 let 0,0448 
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Jelikož pochází z normálního rozložení pouze jeden výběr, použijeme pro ověření 

rozdílu preferencí komunikačních kanálů dle věku neparametrický Mann-Whitney U test. 

Mann-Whitney U test 

Tabulka 13: Mann-Whitney U test (Zdroj: Vlastní zpracování dle 38) 

  Mann-Whitney U Test  

By variable Jaký je váš věk? 

Marked tests are significant at p <0,05 

Z p-value Počet 15–32 

let 

Počet nad 

32 let 

Klasická 

komunikace 

0,357 0,721 308 90 

Online 

komunikace 

2,489 0,013 308 90 

Statisticky významný rozdíl ve věkových skupinách byl potvrzen pouze u online 

komunikace (p <0,05). Dle průměrného pořadí mladší lidé hodnotí preference tohoto 

způsobu komunikace vyšší hodnotou než starší osoby. 

V prvním případě nezamítáme nulovou hypotézu což značí, že neexistují 

rozdíly vnímání klasické komunikace mezi lidmi ve věku 15-32 let a nad 32 let 

(p >0,05). V druhém případě pak zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

alternativní hypotézu. To znamená, že existují rozdíly vnímání online komunikace 

mezi lidmi ve věku 15-32 let a nad 32 let. 
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3.7 SWOT analýza 

SWOT analýza shrnuje všechny předchozí analýzy a výsledky dotazníkového 

šetření. Zaměřuje se na jak na vnitřní, tak na vnější prostředí daného subjektu. V rámci 

vnitřního prostředí se zaměřuje na silné (S) a slabé stránky (W). Ve vnějším prostředí pak 

na příležitosti (O) a hrozby (T). 

Tabulka 14: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky Slabé stránky 

S1: 15 let na trhu 

S2: Pořádání akcí pro veřejnost 

S3: Kvalitní tým zkušených trenérů 

S4: Rodinné prostředí 

W1: Nedostatečná propagace 

W2: Zastaralé webové stránky 

W3: Aktivita na sociálních sítích 

W4: Prostory v pronájmu 

W5: Působení v rámci jedné   

pobočky 

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

Příležitosti Hrozby 

O1: Získání nových zákazníků 

O2: Potenciál online 

komunikačních kanálů 

O3: Využití nových 

komunikačních kanálů 

O4: Možnost zvýšení propagace 

v rámci živých vystoupení 

O5: Otevření nové pobočky 

T1: Ekonomická recese 

posílená o situaci Covid-19, 

která může vyústit v 

ekonomickou krizi 

T2: Silná či nová konkurence 

T3: Prozatímní 

absence přímé konkurence 

v rámci městské části 

 

3.7.1 Silné stránky 

Co se týče silných stránek taneční skupiny, tak jednou z nich je nepopiratelně 

patnáctileté působení na trhu. Za tuto dobu si spolek vybudoval dobré jméno a patří mezi 
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jednu ze silnějších tanečních skupin. Další silnou stránkou je fakt, že taneční skupina 

každoročně pořádá ED cup, kam mohou přijet tanečníci z celé ČR a také půlroční show 

pro členy. Mezi silné stránky patří i to, že má taneční skupina tým kvalitních a zkušených 

trenérů, kteří napomáhají k atmosféře rodinného prostředí, která panuje uvnitř skupiny. 

3.7.2 Slabé stránky 

Jak vyplynulo z analýz i výsledků dotazníkového šetření, mezi slabé stránky 

jednoznačně patří nedostatečná propagace. S tím jsou spojeny i zastaralé webové stránky 

a nízká aktivita na sociálních sítích. Dále jsou považovány za slabé stránky prostory 

v pronájmu a působení taneční skupiny v rámci jedné pobočky, na rozdíl od jiných 

tanečních skupin, které expandují. 

3.7.3 Příležitosti 

Trh je přesycený tanečními skupinami nabízející stejný či obdobný produkt, což 

vytváří tlak na získání zákazníků. Jako příležitost se jeví získání nových zákazníků při 

zlepšení marketingové komunikace. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že 

online komunikační kanály jsou v průměru nejvíce preferovány (více osobami do 32 let), 

a tak je tu velký potenciál jejich využití. S tím se také pojí fakt, že v preferencích 

komunikačních kanálů se objevily i nové, které taneční skupina doposud nevyužila. Živá 

vystoupení patřila mezi preferované komunikační kanály a také se skrz ně nejvíce osob 

dozvědělo o taneční skupině – v rámci vybraného vzorku. Proto by častější frekvence 

živých vystoupení mohla přispět k povědomí o taneční skupině. Do příležitostí také 

řadíme otevření nové pobočky a možnost tak expandovat. 

3.7.4 Hrozby 

Velmi pravděpodobnou a závažnou hrozbou je ekonomická recese, která bude 

posílena nynější situací okolo koronaviru COVID-19. Tato ekonomická recese, může 

z tohoto důvodu přejít až do ekonomické krize. V případě, že by toto nastalo, bude to 

znamenat snížení příjmů domácností, s čímž se pojí menší ochota investovat do 

volnočasových aktivit. Dalšími hrozbami jsou silná případně nová konkurence anebo 

problémy s pronájmem prostorů, ve kterých má taneční skupina zázemí. 
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3.7.5 Vyhodnocení SWOT analýzy pomocí plus mínus matice 

K vyhodnocení použijeme tzv. plus mínus matici, která porovnává vazby mezi 

jednotlivými faktory SWOT analýzy. Jedná se tedy o silné stránky (S) a slabé stránky 

(W) vůči příležitostem (O) a hrozbám (T). Pravidla pro hodnocení vazeb jsou uvedená 

níže: 

• „++“ silná oboustranně pozitivní vazba, 

• „+“ pozitivní vazba, 

• „0“ žádná vazba, 

• „-“ negativní vazba, 

• „--“ silná oboustranně negativní vazba. 

Tabulka 15: Plus mínus matice SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 O1 O2 O3 O4 O5 T1 T2 T3 ∑ Pořadí 

S1 + + 0 0 + + + + - - - 3 3. 

S2 + + + + + + + + - - 0 + 7 2. 

S3 + + + + + + + + - - ++ 8 1 

S4 + 0 0 0 0 0 - + 1 4. 

W1 - - + + + + + + - - - - - - - - -4 3. 

W2 - - + + 0 - - - - - - - -7 2. 

W3 - - + + - - - - - - - - -8 1. 

W4 0 0 0 0 0 -  0 0 -1 5. 

W5 - 0 0 0 + + - - - -2 4. 

∑ 0 9 3 6 2 -10 -11 -2 

Pořadí 5. 1. 3. 2. 4. 2. 1. 3. 

 

Z této matice vyplývá následující: 
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• Za nejsilnější stránku taneční skupiny se považuje tým zkušených trenérů což je 

velmi dobré, protože jakéhokoliv podnikání stojí a padá na lidech. Dalšími 

silnými stránkami jsou pořádané akce pro veřejnost. Méně silnou stránkou je pak 

fakt, že spolek funguje na trhu již 15 let a rodinné prostředí taneční skupiny. 

 

• Největší příležitostí, která vychází ze současného stavu, je využití potenciálu 

online komunikačních kanálů. Dále zvýšení propagace prostřednictvím 

veřejných vystoupení a využití nových komunikačních kanálů. Slabšími 

příležitostmi je pak otevření nové pobočky a také překvapivě získání nových 

zákazníků. To z důvodu špatné marketingové komunikace, která snižuje 

příležitost získat nové zákazníky. Aby se tato příležitost dostala do předních 

příček, je potřeba změnit současný stav. 

 

• Největší slabou stránkou jsou dle výsledků matice je nízká aktivita na sociálních 

sítích a hned vzápětí zastaralé webové stránky. Dále následuje nedostatečná 

propagace, která souvisí s největšími slabými stránkami. Následuje působení 

v rámci jediné pobočky. Za nejmenší slabou stránku jsou pak považovány 

prostory v pronájmu. 

 

• Největší hrozbou je pro studio silná případně nová konkurence. Hrozba ve 

smyslu konkurence tu totiž vždy v nějaké podobě bude. Druhou největší hrozbou 

je pak ekonomická recese posílená o nynější situaci ohledně koronaviru 

COVID-19, která se může prohloubit až do ekonomické krize. Nejmenší hrozbu 

pak představuje prozatímní absence přímé konkurence v rámci městské části. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

Obrázek 17:Vlastní návrhy řešení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Závěrečná část práce bude obsahovat vlastní návrhy řešení, které povedou ke 

zlepšení marketingové komunikace, tak aby se zvýšilo povědomí o taneční skupině a také 

její činnosti mezi potenciálními zákazníky. Tyto návrhy vychází z provedených analýz 

mikroprostředí a makroprostředí, analýzy marketingového a komunikačního mixu, a 

především z výsledků dotazníkového šetření, které jsou shrnuty ve SWOT analýze. 

Nejprve se podíváme na segment, na který bude marketingová komunikace 

zaměřena. Jednotlivé návrhy na zlepšení marketingové komunikace, které nalezneme v 

obrázku 17, jsou popsané níže. Po návrzích bude následovat ekonomické shrnutí, časový 

rámec, přínosy návrhů řešení a kapitola o kontrole úspěšnosti. Dále zde bude provedena 

analýza rizik, která zahrnuje identifikaci rizik a opatření na jejich snížení. 

Popis segmentu 

Taneční skupina Efekt Dance Brno nabízí služby pro osoby od 3 do 32 let. V tabulce 

číslo 16 můžeme vidět tzv. Personu neboli příklad typického zákazníka. Lze vidět věk 

zákazníka, jeho pohlaví, kdo mu zařizuje volnočasové aktivity a zda dělá nějaký jiný 

sport, kromě tance. 
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Tabulka 16: Persona (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Anička Richard Lucie 

Věk 4 roky Věk 13 let Věk 18 let 

Pohlaví Žena Pohlaví Muž Pohlaví Žena 

Volnočasové 

aktivity 

zařizuje 

Maminka 

Sabina, 

33 let 

Volnočasové 

aktivity 

zařizuje 

Maminka 

Lucie, 

40 let 

Volnočasové 

aktivity 

zařizuje 

Sama 

Sport Gymnastika Sport Fotbal Sport Fitness, 

Běh 

Proto, aby byli marketingovou komunikací zasaženi všichni potenciální zákazníci, 

byly vytvořeny dvě věkové skupiny. První z nich je skupina od 15 do 32 let, kteří 

představují potenciálního zákazníka a volnočasové aktivity si řeší sami. Druhou skupinou 

jsou osoby nad 32 let, které mají dítě do 15 let a řeší tedy volnočasové aktivity za ně. Dle 

statistického zpracování dat dotazníkového šetření bylo zjištěno, že osoby ve věku od 15 

do 32 let více preferují komunikační kanály spadající do online než ti, kterým je nad 32 

let. To ovšem neznamená, že by tyto osoby online komunikaci nepreferovaly. V rámci 

návrhové části se zaměříme především na marketingovou komunikaci prostřednictvím 

online kanálů, ale objeví se tu i návrh na zlepšení v oblasti offline. To znamená, že 

marketingová komunikace bude směřována na obě věkové skupiny, tak aby bylo 

osloveno co nejvíce potenciálních zákazníků. 

Lidské zdroje 

Veškeré návrhy budou prováděny externími společnostmi nebo osobami z řad 

taneční skupiny. Tyto osoby jsou studenty pracují na dohodu o provedení práce a mají 

podepsané prohlášení poplatníka o dani z příjmu. Výdělky do 10 000 Kč měsíčně tedy 

budou po uplatnění slevy na poplatníka (případně slevy na studenta) s nulovým odvodem 

na dani a nevznikne tak povinnost platit z tohoto příjmu zdravotní či sociální pojištění. 

V případě, že by byl tento limit překročen vzniká povinnost uhradit zdravotní a sociální 

pojištění. Také se bude srážet zálohová daň ve výši 15 %. V rámci návrhů ovšem tato 
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skutečnost nenastane. Zároveň platí podmínka, že na tuto dohodu je možné pracovat 

maximálně 300 hodin ročně, což žádná osoba nevyčerpá. V lidských zdrojích 

nenalezneme majitelku taneční skupiny, která je momentálně na mateřské dovolené a více 

práce (než vykovává) by momentálně časově nezvládala, na vše bude ale dohlížet. 

4.1 Webové stránky 

Prvním návrhem na zlepšení marketingové komunikace je úprava a aktualizace 

webových stránek. V rámci analýzy komunikačního mixu bylo zjištěno, že webové 

stránky jsou zastaralé a aktualizují se jen informace v záložce „Novinky“. Přitom v rámci 

dotazníkového šetření bylo zjištěno, že webové stránky patří společně s Facebookem 

k nejznámějším komunikačním kanálům taneční skupiny a také byly respondenty nejvíce 

preferovány. Osoby, které se o nás dozvěděly prostřednictvím nějakého komunikačního 

kanálu uvedly, že hned po živých vystoupeních se o taneční skupině nejvíce dozvěděly 

prostřednictvím webových stránek. Ovšem při hodnocení aktivity na webových stránkách 

a sociálních sítích nedopadlo hodnocení nejlépe. Průměrně respondenti hodnotili aktivitu 

na těchto platformách hodnotou 5,18 z 10. Toto všechno jsou významné impulsy k tomu, 

aby byly webové stránky upraveny a pravidelně aktualizovány. V následující tabulce 

můžeme vidět jakým způsobem by mohly být webové stránky upraveny. 

Tabulka 17: Návrh změn na webových stránkách (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Záložky Změna 

Úvod Vložení promo videa, úprava textu. 

O nás Již změněno. 

Skupiny Doplnit jména trenérů. 

Fotografie Pravidelné nahrávání malého množství fotografií 

s odkazem na Facebook. 

Video Nahrání úspěšných formací s odkazem na YouTube. 

Kontakt Úprava textu, aktualizace odkazů. 

NOVĚ – Merchandise Vložení fotografií reklamních předmětů včetně popisu. 
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Úprava by měla začít již úvodní stránkou. Jak můžeme vidět na obrázku číslo 18, 

na úvodní straně je fotografie trenérů s majitelkou a základní informace o skupině.  

 

Obrázek 18: Úvodní strana webových stránek taneční skupiny (Zdroj: 26) 

Celkově úvodní strana nenadchne ale ani neurazí. Ačkoliv je fotografie z loňského 

roku, již teď je neaktuální. Na fotografii nejsou vyobrazeni všichni aktuální trenéři a jsou 

zde i ti, kteří již v taneční skupině nepůsobí. Místo fotografie bych tedy navrhovala na 

stejné místo vložit tzv. promo video. Kvalitní promo video může velmi zaujmout 

návštěvníka stránky, ujasnit mu zaměření a „vizáž“ produktu (jak takový Street Dance 

vlastně vypadá) a přesvědčit ho, aby na stránkách i nadále zůstal, případně se rozhodl 

využít služeb tanečního studia. Taneční skupina prozatím nemá žádné promo video, tímto 

se budeme více zabývat v dalších návrzích. Základní text o taneční skupině by zůstal pod 

videem, ovšem doporučila bych vizuální úpravu jako je například změna písma, 

zajímavější a poutavější formát textu, tak aby měl klient zájem si tyto informace přečíst. 
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Jak již bylo zmíněno výše, jediná záložka „Novinky“ je pravidelně aktualizovaná 

a není tedy potřeba ji nijak upravovat. Další záložka „O nás“ představuje interní trenéry, 

kteří se starají o výuku jednotlivých složek. V průběhu psaní této závěrečné práce byla 

problematika webových stránek probírána s vedoucí taneční skupiny. Ta si byla plně 

vědoma zastaralosti webových stránek, a tak se rozhodla pro jejich úpravu. Zatím byl 

tedy stažen úvodní zastaralý letáček o konkurzu ze září 2019, který byl nahrazen 

pozvánkou na nadcházející show spojenou s výročím tanečního studia, a byla také 

aktualizována právě záložka o nás.  

V této záložce tak nově nalezneme všech 12 interních lektorů, kteří zde mají velice 

pěkné fotografie od profesionálního fotografa. Po rozkliknutí vybraného lektora se 

návštěvníkovi webových stránek ukáže jiná fotografie trenéra a informace o něm. Již 

tento první dojem, může potenciálního zákazníka přesvědčit o tom, zda se bude chtít dát 

do rukou těchto osob, případně zda by těmto lidem svěřil své dítě. 

 

Obrázek 19: Záložka "O nás" po úpravě (Zdroj: 26) 
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Na obrázku číslo 19 můžeme vidět nový vzhled záložky O nás. Na obrázku 20 pak 

náhled stránky při rozkliknutí vybraného trenéra. 

 

Obrázek 20: Náhled informací po rozkliknutí trenéra (Zdroj: 26) 

Následuje záložka „Skupiny“, kde je aktualizovaná fotka všech trenérů a 

nalezneme zde přehledně veškeré složky, které taneční skupina má. Po rozkliknutí 

vybrané složky zde najdeme informace o výuce, místě a ceně. Doporučila bych sem 

doplnit i jméno příslušeného trenéra, aby se na něj případný potenciální zákazník mohl 

podívat a dozvědět se o něm více informací. 

Následuje záložka „Fotografie“. Zde nalezneme fotogalerii, která byla naposledy 

aktualizována fotografiemi z roku 2016. Po konzultaci s vedoucí taneční skupiny bylo 

zjištěno, že fotografie se dají na webové stránky nahrávat pouze po jedné fotografii. 

Nahrát tedy například 200 či více fotografií z různých akcí taneční skupiny je na opravdu 

dlouhou dobu. Z tohoto důvodu navrhuji že se zde tato záložka ponechá, ovšem bude se 

zde nahrávat pravidelně jen pár fotek s odkazem na Facebookovou stránku taneční 

skupiny, kde jsou poslední roky pravidelně všechny fotografie nahrávány.  

Další záložkou jsou „Videa“. Zde nalezneme 3 videa soutěžních formací z roku 

2014, ačkoliv v pozdějších letech byly mnohem úspěšnější formace, a i tvorba formací se 

rok od roku posouvá. Je tedy nezbytné tuto záložku aspoň jednou ročně aktualizovat a 
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nahrát nejvíce úspěšné formace s odkazem na kanál taneční skupiny na YouTube. 

Taneční skupina tento komunikační kanál zatím oficiálně nevyužívá. Stejně tak jako u 

promo videi se tímto budeme zabývat v dalších návrzích. 

Následují záložky „Ke stažení“, kde nalezneme důležité dokumenty, a 

„Kontakty“. U této záložky bych se pozastavila. Je zde nově aktualizovaná fotografie 

hlavní majitelky ovšem bez úpravy textu. Ten zasahuje do fotografie a není tak v těchto 

místech dobře čitelný. Dále bych smazala odkaz na webové stránky, vzhledem k tomu, 

že se na webových stránkách nacházíme. Zato bych tam vložila odkaz na Facebook a 

Instagram taneční skupiny, případě na kanál na YouTube. Úplnou maličkostí je pak 

emailová adresa, která by lépe vypadala s doménou Efekt Dance Brno, například ve 

formátu info@efektdancebrno.cz. Působí to pak více profesionálněji a věrohodněji. Jedná 

se však již o maličkost. 

Taneční skupina platí ročně 1 427 Kč (včetně DPH) za doménu a hosting webové 

stránky, který zařizuje externí společnost ARTISHOCK s.r.o. Mnoho věcí dokáže upravit 

taneční skupina sama, zbytek musí udělat externí společnost, která si účtuje 750 Kč za 

hodinu práce. Souhrn tohoto návrhu můžeme nalézt v tabulce číslo 18. 

Tabulka 18: Plán návrhu webových stránek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl Upravit webové stránky tak, aby byly aktuální a atraktivní. 

Časový rámec Úpravy – srpen 2020, vložení promo videa – září 2020. 

Finanční rámec Úprava a doplnění textů, vložení odkazů a přidání fotografií a videí 

byla předběžně spočítána na 8 hodin práce. Tyto úpravy bude mít 

na starosti slečna Adéla, která má hodinovou sazbu 150 Kč. Externí 

společnost pak musí vložit video na úvodní stranu. Po konzultaci 

s IT technikem zabývající se webovými stránkami byla práce 

vyčíslena na 2 hodiny času, při hodinové sazbě 750 Kč. Dále sem 

musíme zařadit platbu za doménu a hosting ve výši 1 427 Kč. 

∑ Náklady (8*150) + (2*750) + 1427 = 4 127 Kč 

Lidské zdroje Úpravy bude mít na starosti slečna Adéla a externí společnost 

ARTISHOCK s.r.o., která se stará o údržbu a design webu. 
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4.1.1 Merchandise 

Další návrh související s webovými stránkami je merchandise. Již delší dobu ho 

taneční skupina nezměnila a z řad tanečníků se ozvaly názory, že by chtěl obnovit. 

Z dotazníkového šetření pak vyšlo, že téměř 50 % respondentů si merchandise zakoupí, 

pokud se jim líbí. Další necelých 8 % uvedlo, že si ho kupují a 36 % respondentů uvedlo, 

že si merchandise nekupují, ale že si ho všímají. Toto vše může vést jak ke zvýšení příjmů 

spolku, tak ke zlepšení propagace tanečního studia. 

 Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro návrh nového merchandisingu, který by 

mohla taneční skupina prodávat a komunikovat ho prostřednictvím webových stránek. 

Celkově není nynější merchandise taneční skupiny nijak propagovaný a z tohoto důvodu 

o něj není takový zájem jaký by mohl být. Další věcí, proč tomu tak není je fakt, že 

majitelka připravuje každý rok na vánoční show dárky pro členy taneční skupiny a jedná 

se vždy o nějaký merchandise. Ať již to byly trička taneční skupiny, hrnky, polštáře, 

ledvinky apod. Tento krok je velice vstřícný a prohlubuje to pak rodinnou atmosféru. 

Ovšem z druhé strany to způsobuje fakt, že všichni tanečníci již mají tričko s logem 

taneční skupiny, a i další věci. Díky tomuto již není důvod mít zájem o tyto stejné věci, 

pokud z toho samozřejmě například tanečník nevyroste či nepřijde nový člen. 

 

Obrázek 21: Návrh designu nového trika (Zdroj: Vlastní zpracování dle 39) 
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Na obrázku č. 21 můžeme vidět návrh nového trička, které bylo vytvořeno po 

konzultaci s grafikem. Tento návrh byl poslán zhruba 20 osobám z řad členů taneční 

skupiny a byl pozitivně hodnocen. Ostatní produkty by byly v tomto stylu. Na webových 

stránkách by byla vytvořena nová záložka merchandise, kde by byly fotografie nových 

věcí s popisem a cenou. Objednávky by pak byly možné prostřednictvím emailu, telefonu 

či v kanceláři taneční skupiny. 

Na začátku by bylo potisknuto 115 triček, dle výše vyobrazeného návrhu. V dalších 

vlnách by pak byly postupně vyráběny další produkty – klíčenky, čepice, mikiny, vaky 

na záda atd. Tyto produkty budou vystaveny na webových stránkách s patřičným 

statusem (připravujeme). Dle cenové nabídky by náklady na vyhotovení triček byly ve 

výši 24 838 Kč včetně DPH. Výrobu by zajistila externí společnost iNETPrint.cz. Do 

prodeje půjde ovšem jen 100 kusů. Zbylých 12 kusů se rozdělí mezi trenéry taneční 

skupiny a 3 kusy budou v rezervě. Předpokládá se, že budou prodána všechna trička, je 

však dobré uvažovat i bod zvratu, kterého bude dosaženo při prodeji 81 triček. 

Tabulka 19: Cenová nabídka potisku trik společnosti iNETPrint.cz (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Množství Varianta Cena - kus Celkem bez DPH Celkem s DPH 

115 Ks Vyhotovené tričko 178,50 Kč 20 527 Kč 24 838 Kč 

35 Ks Bílé tričko, XS 66,50 Kč 2 327,50 Kč 2 816,27 Kč 

35 Ks Bílé tričko, S 66,50 Kč 2 327,50 Kč 2 816,27 Kč 

35 Ks Bílé tričko, M 66,50 Kč 2 327,50 Kč 2 816,27 Kč 

10 Ks Bílé tričko, L 66,50 Kč 665 Kč 804, 65 Kč 

115 Ks Digitální potisk 

textilu – barevný 

85,10 Kč 9 786,50 Kč 11 841,66 Kč 

115 Ks Sítotisk – černá 23,73 Kč 2 728,95 Kč 3 302,02 Kč 

1 Ks Kontrola podkladů 285 Kč 285 Kč 344,85 Kč 

1 Ks Zpracování 80 Kč 80 Kč 96,80 Kč 
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Jak můžeme vidět v tabulce číslo 19, tak náklady na jeden kus jsou 178,50 Kč bez 

DPH. Při připočtení 21 % DPH se dostáváme na cenu 215,98 Kč, tedy 216 Kč po 

zaokrouhlení. Prodejní cena trička bude 310 Kč, což pro taneční skupiny představuje 

marži ve výši 30 % z ceny. Dle kalkulace vznikne zisk ve výši 6 162 Kč. 

Tabulka 20: Kalkulace triček (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výnosy při prodeji 100 kusů 31 000 Kč 

Náklady celkem 24 838 Kč 

Zisk  6 162 Kč 

Trenéři taneční skupiny dostanou trička na soustředění taneční skupiny, které 

proběhne v srpnu 2020, aby je mohli nosit na lekce. To by mělo podpořit poptávku po 

tomto produktu. Prodej bude spuštěn od září 2020. 

Tabulka 21: Plán návrhu merchandise (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl Vytvoření nového merchandise pro zvýšení povědomí o 

tanečním studiu. 

Časový rámec Od srpna letošního roku, kdy budou trička zadána do výroby a 

bude vytvořena záložka na webu. V září se předpokládá prodej. 

Finanční rámec Externí společnost spravující webové stránky musí vytvořit 

novou záložku „Merchandise“ a vložit fotografie s popisy. Po 

rozhovoru s IT technikem zabývající se webovými stránkami, 

byla práce vyčíslena na 5 hodin, při hodinové sazbě 750 Kč. 

Další náklady se vztahují k vyhotovení triček. Ty představují 

celkové náklady ve výši 24 838 Kč. Zisk při prodeji 100 kusů je 

pak 6 162 Kč. O objednávky se postará (tak jak doposud) 

vedoucí taneční skupiny, která to má v rámci své náplně práce. 

∑ Náklady (5*750) + 24 838 = 28 588 Kč 

Lidské zdroje Společnost ARTISHOCK, společnost iNETPrint.cz a vedoucí, 

která bude zpracovávat objednávky a zadá pokyn k výrobě. 
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4.1.2 SEO 

Vzhledem k tomu, že webové stránky jsou dle výsledků dotazníkového šetření 

nejvíce preferovaným komunikačním kanálem, bylo by dobré, aby taneční skupina byla 

při vyhledávání potenciálních zákazníků zobrazovaná nahoře. V analýze komunikačního 

mixu bylo zjištěno, že taneční skupina má dobré organické výsledky při zadání jména 

taneční skupiny, ovšem při zadání jiných dotazů tomu již tak nebylo. Tomu by mělo 

pomoci tzv. SEO (Search Engine Optimization). 

Tabulka 22: Analýza klíčových slov (Zdroj: Marketingová specialistka, Google Analytics) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční hledanost (Google) 

taneční škola brno  200 

taneční kurzy brno  150 

street dance brno 90 

taneční vystoupení  60 

taneční kroužky brno 50 

moderní tanec brno 50 

taneční kroužek brno 50 

tanecni skupina brno 50 

taneční skupiny brno 40 

taneční kroužek pro děti brno 40 

taneční lekce brno  30 

tancování pro děti brno 30 

tanec pro děti brno 30 

efekt dance brno 30 

taneční skupina brno 20 
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Ačkoliv PPC reklamy nedopadly v průzkumu nejhůře, rozhodla jsem se pro SEO 

z důvodů toho, že tato reklama nelze běžným uživatelem vidět, a tak ho kliknutí na tuto 

stránku neodradí. Nechala jsem od marketingové specialistky udělat analýzu klíčových 

slov, kterou můžeme vidět v tabulce číslo 22.  

Jak můžeme vidět v této tabulce, vlevo jsou zobrazena klíčová slova a vpravo počet 

osob, které tento dotaz zadalo za měsíc do vyhledávače Google, akorát se jedná o 

zprůměrovaná data za posledních 12 měsíců. Nejhledanější klíčová slova jsou taneční 

škola brno, taneční kurzy brno a street dance brno. Na tyto klíčová slova bych 

doporučila se zaměřit. Tuto službu by zajistila marketingová specialistka externí 

společnosti, u které lze nastavit měsíční poplatek, který by byl ve výši 800 Kč měsíčně. 

Dalším, ovšem již malým návrhem v rámci optimalizace vyhledávání je přidání 

taneční skupiny do Google maps, tak aby byla zobrazována i na těchto stránkách. Souhrn 

tohoto návrhu můžeme vidět v tabulce číslo 23. 

Tabulka 23: Plán návrhu SEO (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl Zlepšit umístění webových stránek při vyhledávání díky 

optimalizaci klíčových slov. 

Časový rámec Od října letošního roku. 

Finanční rámec Náklady na tento návrh budou ve výši 800 Kč měsíčně. 

∑ Náklady (800*12) = 9 600 Kč 

Lidské zdroje Marketingová specialistka společnosti Shopea.cz. 

4.2 Facebook 

Z výsledků dotazníkového šetření vyšlo, že sociální síť Facebook je nejznámější 

komunikační kanál taneční skupiny a zároveň je druhý nejvíce preferovaný komunikační 

kanál. Z toho vyplývá příležitost pro taneční skupinu. Aktivita na sociálních sítích a webu 

byla průměrně ohodnocena číslem 5,18, což poukazuje na značnou rezervu, kterou je 

potřeba využít. Sociální sítě patří k velmi oblíbeným a propagace na těchto sítích patří 

mezi cenově dostupnější a zároveň má dobrý dosah. 
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V rámci tohoto školního roku se snaží taneční skupina přidávat více příspěvků a 

pravidelně zde sdílí fotografie z různých akcí jako jsou soutěže či soustředění. Zásadní 

úpravu by ovšem potřebovaly popisky u fotografií. Je velká škoda, že se taneční skupina 

nedělí o úspěchy ze soutěží, ať již při přidávání fotografií či samostatným příspěvkem po 

soutěži. Taneční skupina má i velice dobré výsledky, kterými se může propagovat. Dále 

by bylo dobré ještě zvednout frekvenci příspěvků, s tím, že by byly některé příspěvky 

propagovány v pravidelných intervalech. Toho se dá docílit plným propojením 

Instagramu a Facebooku, kdy budou příspěvky na Instagramu sdíleny na Facebooku a 

do toho budou 4x v měsíci tvořeny příspěvky určené přímo pro Facebook. Zatím se 

některý obsah z Instagramu sdílí „ručně“. Sociální sítě mají velkou výhodu toho, že se 

zde dá reklama zacílit na konkrétní skupinu potenciálních zákazníků a také se dá nastavit 

přesná částka, která určuje počet dní a četnost zobrazování reklamy. Doporučovala bych 

střídat propagaci na Facebooku a Instagramu po měsíci. Vždy by se tedy propagoval jeden 

příspěvek měsíčně, který by se zobrazoval po dobu 2 týdnů. Facebook je zaměřený spíše 

na informativní stránku a propagaci ve smyslu informování potenciálních zákazníků o 

zápisu apod. To z toho důvodu, že oproti Instagramu je zde větší počet straších osob. Za 

to Instagram zde bude figurovat spíše ve smyslu rozšíření povědomí o taneční skupině. 

Příspěvky je možné přidávat prostřednictvím aplikace Facebook Creator Studio, kde je 

možné stanovit i plán. 

Předtím než by se taneční skupina pustila do placené propagace, měla by si ještě 

doplnit informace na své Facebookové skupině.  Je zde úplná absence tzv. Story, které 

hraje velkou roli při získávání zákazníků. Dále zde chybí kontaktní email, odkaz na 

instagramový účet a bylo by vhodné zde doplnit provozní dobu. Mnoho potenciálních 

klientů se přijde rovnou osobně zeptat na možnosti členství. Toto by jim mohlo pomoc, 

aby se trefili do doby, kdy na sále či v kanceláři někdo je. 

Na Facebooku je možnost vytvořit tzv. Události. Taneční skupina tohoto využívá 

velmi málo při vánoční a závěrečné show. Přitom by se události mohly využít především 

k náborům, které se dějí dvakrát až třikrát do roka. Dále by se mohly vytvářet události na 

soustředění či interní akce taneční skupiny, čímž by se mohly dostat více do povědomí. 

Při vytvoření události přes Facebookovou fanpage taneční skupiny lze pozvat veškeré 

fanoušky této stránky. Dále se dá také událost sdílet v různých skupinách na Facebooku, 

a v neposlední řadě se dá událost i propagovat prostřednictvím placené reklamy. 
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Dále na Facebooku fungují dobře různé soutěže. Taneční skupina pořádala soutěž 

před několika lety přes letní prázdniny a byla velice úspěšná. Doporučila bych se k tomuto 

konceptu vrátit a uspořádat přes prázdniny či přes školní rok soutěž typu: „Vyfoť se 

s merchem Efekt Dance Brno a vyhraj cenu!“. Vzhledem k návrhu nového 

merchandisingu by to mohlo podpořit poptávku po těchto věcech a zároveň neztratí 

taneční skupina kontakt s klienty přes prázdniny. Největší odliv zákazníků totiž bývá 

právě po letních prázdninách, kdy dvouměsíční volno bez kontaktu s taneční skupinou 

bývá pro některé zákazníky zkouškou, zda jim tanec chybí či nikoliv. Soutěž by 

samozřejmě musela být podle platných pravidel Facebooku. Nejlepší variantou by bylo 

oznámení soutěže a vytvoření události. Zde by pak mohli sami soutěžící sdílet své 

fotografie a byly by zde všechny potřebné informace. Nejdůležitější informace v rámci 

tohoto návrhu nalezneme v souhrnné tabulce číslo 24. 

Tabulka 24: Plán návrhu Facebook (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl Zlepšit aktivitu na Facebooku, upravit stránku, zavést 

pravidelnou placenou propagaci, využití aplikace Facebook 

Creator Studio. 

Časový rámec Úprava Facebookové stránky začne v srpnu letošního roku. 

Příspěvky se začnou vkládat od září a ve stejný měsíc začne i 

propagace. 

Finanční rámec Úprava Facebookové stránky taneční skupiny byla vyčíslena na 

2 hodiny. Přidávání příspěvků věnované Facebooku je 

plánováno 4x do měsíce, to je vyčísleno také na 2 hodiny 

v měsíci. O vše se bude starat slečna Adéla, která má hodinou 

sazbu 150 Kč. Měsíční náklady budou tedy činit 300 korun, 

ročně pak 3 600 korun. Propagace příspěvků je naplánovaná 6x 

do roka, přičemž náklady na jednotku jsou 500 Kč. Celkově 

budou náklady na propagaci dosahovat částky 3 000 Kč ročně. 

∑ Náklady (2*150) + (2*150*12) + (6*500) = 6 900 Kč 

Lidské zdroje Slečna Adéla. 
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4.3 Instagram 

Podobně jako Facebook i Instagram měl vcelku dobré výsledky, co se týče 

dotazníkového šetření. Jedná se o třetí nejznámější komunikační kanál po webových 

stránkách a Facebooku a čtvrtý nejvíce preferovaný kanál. Zároveň se jedná dle odpovědí 

respondentů o nejvíce atraktivní komunikační kanál taneční skupiny. Instagram byl 

založen díky osobní angažovanosti trenérů, kteří byli názoru, že taneční skupina by tento 

účet mít měla. Přístup k účtu mělo 12 trenérů, kteří neměli jasně stanoveno, kdy mají 

příspěvky přidávat. Z tohoto důvodu se bohužel stalo to, že aktivita na Instagramu začala 

upadat, protože každý spoléhal na to, že tam ostatní příspěveky přidají. Z tohoto důvodu 

navrhuji zvětšit frekvenci příspěvků. Jelikož každou složku učí jiný trenér není úplně 

možné, aby se o příspěvky staral jeden člověk. Z tohoto důvodu bude ponechán přístup 

všem a každý bude mít povinnost přidávat příspěvky a to následovně: 

• Hlavní složky dětí a juniorů po 2 příspěvcích týdně 

• Přípravky po jednom příspěvku týdně 

• Kurzy po jednom příspěvku po dvou týdnech 

Toto rozvrhnutí je stanoveno vzhledem k časové dotaci jednotlivých složek. Není 

možné dělat záznamy z každé hodiny, protože někdy sami trenéři bojují s časem. Hlavní 

složky mají největší časovou dotaci, proto je jim udělen i největší počet příspěvků. 

Z příspěvků je vyloučena složka HVK, kterou vedou externí trenéři. 

V ideálním měsíci, by se tedy mělo dohromady jednat o 36 příspěvků s tím, že tyto 

příspěvky měly být umístěné buď ve stories nebo přímo na profilu (mělo by dojít ke 

střídání). Čas přidávání by byl mezi 12. až 21.hodinou, kdy je dle statistik největší 

sledovanost, samozřejmě tohle se může měnit, je tedy zapotřebí tyto statistiky sledovat. 

Cena by byla odvíjena podle počtu příspěvků, kdy by si každý trenér zaznamenával kolik 

příspěvků v měsíci přidal a vynásobil to jednotnou cenou za příspěvek ve výši 50 Kč. 

Tato částka by se jim pak přičetla k měsíční odměně. Proplaceny by byly jen povinné 

příspěvky, vše nad rámec již nebude proplaceno z důvodu možného zneužívání. Je tedy 

zřejmé, že tyto náklady budou pravidelné od září do června, protože o prázdninách není 

výuka. Před začátkem by měla proběhnout schůzka, aby bylo vyjasněno, jak mají 
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příspěvky vypadat, tak aby byly zajištěny kvalitní neodbyté příspěvky a také jednotný 

styl profilu. 

Dále je také potřeba mít někoho kdo bude celoročně spravovat účet, řešit propagaci, 

udržovat jednotný vzhled účtu, případně doplňoval příspěvky trenérů v době soutěží. 

Toto bude vykonávat slečna Adéla, která se stará i o příspěvky na Facebooku. Její měsíční 

odměna bude stanovena fixně na 500 Kč. 

Jak již bylo zmíněno výše, každý druhý měsíc by byl na Instagramu propagován 

vybraný příspěvek po dobu dvou týdnů za cenu 500 Kč.  

Tabulka 25: Plán návrhu Instagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl Zlepšit aktivitu na Instagramu pravidelnými příspěvky, 

zavést pravidelnou placenou propagaci. 

Časový rámec Správa Instagramu začne v srpnu letošního roku, aby byl 

připravený na září, kdy se začnou přidávat systematicky 

příspěvky. Propagace pak začne v říjnu. 

Finanční rámec V ideálním měsíci bude platba trenérům za příspěvky 1 800 Kč. 

Dále bude slečně Adéle placeno za správu účtu fixní částka 

500 Kč, ročně tedy 6 000 Kč. Jednou za dva měsíce (tedy 6x do 

roka) bude vybraný příspěvek propagován na 2 týdny za cenu 

500 Kč, což ročně představuje 3 000 Kč. 

∑ Náklady (10*1800) + (12*500) + (6*500) = 27 000 Kč 

Lidské zdroje Trenéři taneční skupiny a slečna Adéla. 

4.4 Živá vystoupení 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynuly zajímavé informace, týkající se živých 

vystoupení taneční skupiny. Když měli respondenti odpovědět v otázce č. 8, jakým jiným 

způsobem (než přes známého či komunikační kanál/akci skupiny) se dozvěděli o taneční 

skupině, tak na prvním místě se umístily právě živé vystoupení ve formě účasti na 

soutěžích. V otázce číslo 10 byli pak respondenti dotazování, jakým komunikačním 

kanálem či akcí se o skupině dozvěděli. Zde opět vyhrála živá vystoupení s 26,87 %. Při 
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dotazování, zda respondenti znají některý z uvedených komunikačních kanálů či akcí 

skupiny se umístila živá vystoupení na čtvrtém místě, hned po webu a sociálních sítích. 

V preferencích pak živá vystoupení obsadila třetí místo s průměrnou hodnotou 7,003, což 

je srovnatelné s Facebookem, který byl druhý s hodnotou 7,005. Všechny informace 

nasvědčují tomu, že by se taneční skupina měla zaměřit na živá vystoupení. 

Taneční skupina se účastní jak ligových soutěží, tak především soutěžím zaměřené 

na formace. Jediné, čeho se taneční skupina moc neúčastní jsou takzvané Battly. Těchto 

soutěží se individuálně účastní jen někteří tanečníci. Bylo by tedy možná vhodné více 

proniknout i do této oblasti a dostat se tak více do povědomí. Je totiž mnoho lidí, co 

nesledují ligové soutěže ani soutěže formací. Navíc by si tímto taneční skupina mohla 

posílit pozici co se jména a trhu týče. Účast na battlech je v posledních letech velmi 

diskutovaná v tanečním světě a je hodnocena velmi pozitivně. 

Dále taneční skupina uskutečňuje show a oblíbenou soutěž ED Cup. Díky těmto 

událostem se taneční skupina dobře zviditelňuje. Doporučila bych v tomto rozhodně 

pokračovat a zaměřit se na propagaci těchto akcí. 

Efekt Dance Brno se účastní i sportovních akcí typu „Sporťáček“ (nově Wannado) 

a „Den náborů na Kraví hoře“, kde mají svůj stánek a v rámci dne má taneční skupina i 

vystoupení na hlavním pódiu. Jedná se o další věc, která je zajisté účinná a rozhodně je 

vhodné v tomto pokračovat. Zaměřila bych se ovšem na možnosti aktivit v rámci 

stánku. Při pohledu na jiné stánky, taneční skupina nemá prozatím tak zajímavý obsah. 

Toto jde ovšem vylepšit důkladnou přípravou, kterou doporučuji. Účast a pronájem 

stánku je zdarma. Jediné náklady jsou na osobu, která musí být po dobu šesti hodin 

přítomna na stánku. Zpravidla se jedná o trenéra a jeho hodinová sazba v tomto případě 

činí 100 Kč. Celkové náklady jsou tedy 600 kč. 

Dále navrhuji, aby taneční skupina obnovila nabídku živých vystoupení „na klíč“. 

Tomuto se taneční skupina dříve více věnovala, ovšem posléze byly některé nabídky 

odmítány z důvodu nedostatku času či nedostatku tanečníků, kteří by měli čas, a nakonec 

došlo k velkému útlumu. Dnes taneční skupina přijímá tyto vystoupení jen výjimečně. Je 

to obrovská škoda, protože se jedná o formu propagace taneční skupiny, za kterou ještě 

dostane zaplaceno a dle výsledků dotazníkového šetření se jedná o efektivní komunikaci. 

Bylo by tedy vhodné tuto nabídku opět obnovit a uvést ji na webových stránkách, 
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Facebooku i Instagramu. Vše je o domluvě a pokud by byl problém s tanečníky, bylo by 

dobré vytvořit skupinu tanečníků ve všech věkových kategoriích, která by byla zaměřena 

pouze na veřejná vystoupení. Taneční skupina působila i na soutěži Miss, ale potom 

nabídku odmítla a nyní vystoupení zajišťuje jiná taneční skupina. Je to opravdu velká 

škoda, protože tato soutěž se vysílá i v televizi což opět zviditelňuje. 

Taneční skupina má stanovenou minimální cenu za jedno vystoupení, jedná se o 

3 000 Kč. V některých případech přistupuje však na barterovu směnu, kdy poskytne 

vystoupení výměnou za propagaci. Každé vystoupení nese jiné náklady, a to 

z následujících důvodů: zadání, různá časová náročnost, různá odměna trenéra. 

V některých případech taneční skupina musí vytvořit nové vystoupení, jindy však může 

použít již existující choreografie. Z těchto důvodů není možné stanovit přesné náklady. 

Odhaduje se, že by taneční skupina mohla mít ročně 10 vystoupení při minimální ceně 

3 000 Kč. Předpokládejme, že v pěti případech se bude jednat o tvorbu nových 

vystoupení a v dalších pěti případech budou použity existující choreografie. Tvorba 

nového vystoupení může trvat v průměru 5 hodin, podle náročnosti. Úprava existujících 

choreografií pak v průměru zabere 1,5 hodiny.  Hodinová sazba interních trenérů je různá. 

Z tohoto důvodu došlo ke zprůměrování, a tak je hodinová odměna trenéra vyčíslena na 

150 Kč. Hodinový pronájem sálu je pak 250 Kč. Celkovou kalkulaci živých vystoupení 

můžeme vidět v tabulce číslo 26. 

Tabulka 26: Kalkulace živých vystoupení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Existující choreografie Nové vystoupení 

Hodinová náročnost 1,5 x 5 = 7,5 hodiny 5 x 5 = 25 hodin 

Odměna choreografa 7,5 x 150 = 1 125 Kč 25 x 150 = 3 750 Kč 

Pronájem sálu 7,5 x 250 = 1 875 Kč 25 x 250 = 6 250 Kč 

Náklady 3 000 Kč ročně 10 000 Kč ročně 

Celkové výnosy 30 000 Kč 

Celkové náklady 13 000 Kč 

Zisk 17 000 Kč 
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Jak můžeme vidět náklady na existující choreografie jsou ročně ve výši 3 000 Kč. 

U nových vystoupení jsou náklady 10 000 Kč ročně. Celkově se tedy jedná o roční 

náklady ve výši 13 000 Kč. Výnosy jsou pak ve výši 30 000 Kč. Zisk plynoucí 

z vystoupení je tedy 17 000 Kč. Tato nabídka bude fungovat od listopadu 2020. To 

z důvodu přesunutí tanečních soutěží na září a říjen letošního roku. 

Poslední návrh týkající se živých vystoupení je zviditelnění prostřednictvím 

aplikace iReportér. Taneční skupina si natáčí většinu svých živých vystoupení a může je 

tak pak umístit na internet. Kromě platformy YouTube (o které se budeme bavit 

v následujícím návrhu) je možné je nahrát i do této aplikace. Česká televize pak vybírá 

nejlepší videa a odvysílá je živě na některém z kanálů ČT1, ČT24, ČT SPORT či ČT :D. 

Pro taneční skupinu by přicházely v úvahu především kanály ČT SPORT a ČT :D. Na ČT 

Déčko je přímo pořad zaměřující se na informace o různých kroužcích pro děti 

(Zprávičky) a také pořad informující o nejzajímavějších víkendových akcích a událostech 

(Tamtam). Aplikace je zcela zdarma a případné odvysílání videí a informací o taneční 

skupině by mohlo přivést nové zákazníky do tanečního studia. 

Tabulka 27: Plán návrhu živé vystoupení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl Zlepšit a rozvinout živá vystoupení, obnovit vystoupení na 

klíč, využití aplikace iReportér. 

Časový rámec Akce „Sporťaček“ a využívání aplikace iReportér – září 2020. 

Vystoupení na klíč začnou od listopadu 2020. 

Finanční rámec Náklady na sportovní událost „Sporťaček“ jsou ve výši 600 Kč. 

Co se týče nových návrhů, tak vystoupení na klíč budou nést 

náklady ve výši 13 000 Kč ročně. Odhadované výnosy jsou 

pak v hodnotě 30 000 Kč. Zisk je tedy 17 000 Kč. Ohledně 

využití aplikace iReportér, tím by byla pověřená slečna Adéla, 

která by nahrávala videa do této aplikace. Její odměna je 150 

Kč/hodina a strávila by tím měsíčně jednu hodinu.  

∑ Náklady (6*100) + 13 000 + (1*150*12) = 15 400 Kč 

Lidské zdroje Trenéři taneční skupiny, slečna Adéla. 
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4.5 YouTube 

Taneční skupina nemá založený oficiální kanál na platformě YouTube. Videa tu 

však najdeme, ale jen díky tomu že trenéři, tanečníci či rodiče zde videa nahrají přes svůj 

osobní účet. Dalším návrhem tedy je založení oficiálního YouTube kanálu taneční 

skupiny. Sem by byly pak nahrávaly videa ze soutěží či veřejných vystoupení. 

Prvním videem na tomto účtu by však mělo být pořádné promo. Taneční skupina 

doposud nemá žádné promo video a v rámci těchto úprav by bylo vhodné toto napravit. 

Kvalitní promo video není levnou záležitostí a cena se hodně odvíjí od požadavků a 

náročnosti videa. Navrhuji vytvořit promo video, které se bude odehrávat venku nikoliv 

v ateliéru a využilo by se okolí Kulturního domu Rubín (lze využít i střechu). Promo 

video by měla na starost externí společnost Flavids production, která se věnuje tanečním 

a hudebním videím. Kromě promo videí pro konkurenční taneční skupinu má společnost 

na svém kontě i vytváření klipů pro zpěvačku Moniku Bagárovou. Cena promo videa by 

po konzultaci byla v hodnotě 15 000 Kč, přesné rozebrání ceny nalezneme v tabulce 

číslo 28. Video by bylo v délce cca 2 minut. 

Tabulka 28: Cenová nabídka promo videa (Zdroj: Vlastní zpracování dle rozhovoru) 

Natáčecí den 

Kamerová technika 2 000 Kč 

Kameraman 5 000 Kč 

Postprodukce 

Střih videa 6 000 Kč 

Úprava videa 2 000 Kč 

Celkově 15 000 Kč 

O YouTube kanál by se pak starala slečna Adéla, která má na starosti i nahrávání 

videí do aplikace iReportér, může tedy dělat tyto činnosti současně. Videa ze soutěží si 

trenéři natáčejí sami, jejím úkolem by bylo pouze nahrávání videí na YouTube a případně 

natáčet vystoupení na show pořádané taneční skupinou nebo na veřejných akcích. 
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 Kvalitní promo video může taneční skupině vydržet i několik let. V rámci let by 

bylo ale vhodné natáčet „menší“ promo videa, která nejsou tak finančně náročné a po 

konzultaci s osobou, která se tomuto věnuje by takové video o délce 2 minut vyšlo na 

2 500 Kč. Tato cena se skládá z ceny za techniku – 500 Kč, ceny za natáčení – 1 000 Kč 

a ceny za finální úpravu videa – 1 000 Kč. Je již ovšem čistě na taneční skupině, zda by 

tohoto například po roce využila. Plán celého návrhu líčí tabulka 29. 

Tabulka 29: Plán návrhu YouTube (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl Začít využívat YouTube jako nový komunikační kanál, 

natočit promo video. 

Časový rámec V období srpna letošního roku se natočí promo video, od září se 

pak začne používat oficiální YouTube kanál. 

Finanční rámec Natočení promo videa by vyšlo na 15 000 Kč. Založení 

YouTube kanálu a nahrávání je zdarma, náklady by tedy byly jen 

na slečnu Adélu, která má hodinovou sazbu 150 Kč Celkově se 

počítá, že by na tom slečna Adéla ročně strávila 18 hodin času, 

tedy okolo 1,5 hodiny měsíčně. Měsíčně by pak náklady byly 

225 Kč, ročně pak 2 700 Kč. 

∑ Náklady 15 000 + (18*150) = 17 700 Kč 

Lidské zdroje Externí společnost Flavids production a slečna Adéla. 

4.6 Letáky 

Ačkoliv se letáčky umístily v preferencích na posledním místě, tedy byly zvoleny 

respondenty jako nejméně preferované, rozhodla jsem se je do návrhů zařadit z několika 

důvodů. Prvním z je fakt, že 14,93 % dotazovaných respondentů se o taneční skupině 

Efekt Dance Brno dozvědělo právě prostřednictvím letáčků. Dále jsou letáčky pátým 

nejznámějším komunikačním kanálem taneční skupiny po webu, sociálních sítích a 

živých vystoupeních. Z komunikačních kanálů uvedených v dotazníkovém šetření 

spadající do klasické komunikace (dle rozdělení ve statistickém zpracování dat) si letáčky 

vedly nejlépe a vzhledem k tomu, že osoby starší 32 let méně preferují online kanály, 
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jsem do návrhů chtěla zařadit i některý klasický kanál. Dalším důvodem jsou nízké 

náklady. 

 

Obrázek 22: Návrh nového letáku (Zdroj: Vlastní zpracování dle 40) 
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Taneční skupina využívá letáčky a dle výsledků dotazníkového šetření se jedná 

stále o efektivní komunikační kanál. Bohužel jen jeden respondent uvedl, že ho letáček 

zaujal. Z tohoto důvodu jsem navrhla letáček s modernější a přehlednější grafickou 

úpravou. Tento letáček byl vytvořen v programu Canva (základní verze zdarma) a 

můžeme ho vidět na obrázku číslo 22. Letáček se dá v tomto programu velmi snadno a 

rychle upravit, tak aby byl aktuální například na náborové akce. Proto navrhuji přejít při 

vytváření letáčků a jím podobným prospektům na tento program, který je jednoduchý, 

přehledný a nabízí velkou škálu šablon. 

Letáček byl tvořen podle preference respondentů v otázce číslo 14 dotazníkového 

šetření. Z odpovědí vyplynulo, že nejdůležitější je pro respondenty informace ohledně 

kontaktu, času a pak místa. Tyto informace, které se umístily v top 3, jsou uvedené na 

letáčku. Podrobnější informace o skupině, cenách a výuce jsou pak uvedené na webu, 

včetně dat, kdy by mohli potenciální zákazníci přijít. 

Letáčky by byly tisknuté prostřednictvím externí společnosti Powerprint a to třikrát 

v roce. Dvakrát do roka (srpen, květen) by se jednalo o tisk 200 kusů letáků za cenu 

622 Kč a jednou do roka (prosinec) o 100 kusů za cenu 394 Kč. 

 

Obrázek 23: Starý leták Efekt Dance Brno (Zdroj: 26) 

Pro srovnání je na obrázku číslo 23 vyobrazen starý letáček taneční skupiny. Shrnutí 

tohoto návrhu nalezneme v tabulce 30. 
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Tabulka 30: Plán návrhu Letáky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl Vytvářet modernější vzhled letáků v programu Canva. 

Časový rámec Tvorba letáků bude provedena ve třech vlnách. První vlna bude 

v srpnu, kdy se v tento měsíc, a především následující měsíc 

budou využívat. Druhá vlna bude v prosinci s distribucí v lednu 

a poslední vlna bude v květnu a distribuce v červnu. 

Finanční rámec Jak již bylo zmíněno, taneční skupina letáčky využívá. Náklady 

za ně zde jsou vyčísleny na 1 638 Kč ročně, kdy taneční skupina 

tiskne okolo 500 letáčků v průběhu roku. Základní verze 

programu Canva je zcela zdarma, náklady tak nijak nevzrostou. 

Cena práce je vyčíslena na 3 hodiny ročně a bude ji vykonávat 

slečna Adéla, která má 150 Kč na hodinu. 

∑ Náklady [(2*622) + (1*394)] + (3*150) = 2 088 Kč 

Lidské zdroje Slečna Adéla, externí společnost Powerprint. 

4.6.1 Vytvoření QR kódu 

Dalším návrhem, který souvisí s letáčky je zlepšení marketingové komunikace 

prostřednictvím QR kódu, který přispěje k lepšímu předávání informací potenciálním 

zákazníkům. Obrázek číslo 24 znázorňuje QR kód, který byl vytvořen pro taneční skupinu 

Efekt Dance Brno a po jeho naskenování vás přenese na webové stránky tohoto spolku. 

Skener má dnes již předinstalovaný téměř každý chytrý telefon a jeho použití je rychlé a 

snadné. QR kód se dá využít i na bannery či jako polep na dveře kanceláře. 

 

Obrázek 24: QR kód webových stránek Efekt Dance Brno (Zdroj: 41) 
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Jak můžeme vidět na návrhu letáčku na obrázku číslo 22, QR kód je zde již 

zakomponován. Nápad vytvořit QR kód vznikl díky odpovědím respondentů 

v dotazníkovém šetření, kdy téměř 42 % osob uvedlo, že QR kódy používají. Tyto kódy 

mohou uspíšit proces vyhledávání, a tak přimět respondenta, aby se na webové stránky 

podíval ihned a neodkládal to na později, kdy je možnost, že se potenciální zákazník 

k vyhledávání již nedostane. Shrnutí tohoto návrhu můžeme vidět v tabulce číslo 31. 

Tabulka 31: Plán návrhu QR kód (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl Vytvoření QR kódu pro efektivnější předávání informací. 

Časový rámec Od srpna letošního roku. 

Finanční rámec Vytvoření QR kódu je rychlá a snadná záležitost. Vytvoření QR 

kódu je samo o sobě zdarma a vzhledem k tomu, že by se to 

řešilo například při tvoření letáku, nebudou zde vyčísleny žádné 

náklady navíc. 

Lidské zdroje Slečna Adéla, která se stará o tvorbu letáků. 

4.7 Ekonomické shrnutí a časový rámec 

Jednotlivé návrhy jsou podrobně rozepsány v předcházejících kapitolách, a to i 

z hlediska cílů, časového a finančního rámce a lidských zdrojů. V následujících tabulkách 

můžeme vidět jaké jsou jednorázové náklady, měsíční pravidelné náklady, roční 

pravidelné náklady a celkové náklady na změnu. 

Návrh nové marketingové komunikace potřebuje i jednorázové změny. Jak 

můžeme vidět v tabulce číslo 32, ty by dosahovaly výše 46 588 Kč. Po diskusi 

s majitelkou taneční skupiny vím, že některé zmíněné změny jako úprava webu či promo 

video ji napadly a chtěla by je realizovat. Věřím tedy, že taneční skupina by vyhradila 

tyto prostředky navíc a nebyl by problém tyto změny realizovat. To i z toho důvodu, že 

například z merchandise by taneční skupině vznikl dodatečný peněžní kapitál, který by 

tyto změny mohl alespoň z části pokrýt. Stejně by tomu mělo být u živých vystoupení. 

Největší položkou v seznamu jednorázových nákladů je merchandise (zde však vznikne 

zisk) a promo video, které z celkových jednorázových nákladů zabírá částku 15 000 Kč. 
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Tabulka 32: Jednorázové náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Hodinová 

dotace 

Cena za 

jednotku 

Jednorázové 

náklady 

Úprava webu 8 hodin 150 Kč 1 200 Kč 

Vložení videa na web 2 hodin 750 Kč 1 500 Kč 

Úprava webu (merch) 5 hodin 750 Kč 3 750 Kč 

Výroba triček (merch) - - 24 838 Kč 

Úprava Facebooku 2 hodin 150 Kč 300 Kč 

Promo video - - 15 000 Kč 

Celkově   46 588 Kč 

V tabulce číslo 33 můžeme vidět pravidelné měsíční a roční náklady. Měsíčně se 

bude jednat o 4 275 Kč (v době letních prázdnin pak 2 475 Kč) a ročně pak 64 815 Kč. 

Tabulka 33: Pravidelné náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Měsíční pravidelné 

náklady 

Roční pravidelné náklady 

Webové stránky - 1 427 Kč 

SEO 800 Kč 9 600 Kč 

Tvorba příspěvků na FB 300 Kč 3 600 Kč 

Propagace FB a IG 500 Kč 6 000 Kč 

Správce Instagramu 500 Kč 6 000 Kč 

Příspěvky na IG – trenéři 1 800 Kč (10 měsíců) 18 000 Kč 

Živá vystoupení na klíč - 13 000 Kč 

Sporťáček - 600 Kč 

iReportér 150 Kč 1 800 Kč 
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Správa YouTube 225 Kč 2 700 Kč 

Tvorba a tisk letáků - 2 088 Kč 

Celkově 4 275 Kč 64 815 Kč 

V tabulce číslo 34 lze vidět celkové náklady na marketingovou komunikaci. Jsou 

zde zaznamenané jak pravidelné roční náklady, tak i jednorázové náklady, které je 

nezbytné vynaložit. Od nákladů jsou pak odečteny odhadované výnosy z návrhů. 

Celkově se tedy jedná o 50 403 Kč, což jen o 403 Kč přesahuje stanovený budget 

tanečního studia. Tyto náklady jsou rozvrstvené do celého roku, nebyl by to tedy pro 

taneční skupinu takový šok. Po rozhovoru s vedoucí taneční skupiny mi bylo sděleno, že 

taneční skupina si to může dovolit. 

Tabulka 34: Celkové náklady na marketingovou komunikaci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Celkem 

Pravidelné náklady za rok 64 815 Kč 

Jednorázové náklady 46 588 Kč 

Výnosy z návrhů 61 000 Kč 

Celkové náklady 50 403 Kč 

Co se týče časového rozložení jednotlivých aktivit, tak informace nalezneme 

v obrázku číslo 25, který představuje Ganttův diagram. Začínat se bude v srpnu 2020, 

pokud to podmínky dovolí a nebude z důvodu nového koronaviru i nadále platit zákaz 

sdružování a sportovních akcí. Taneční skupina by měla spustit výuku k 11.5.2020 (dle 

prohlášení vlády ze dne 30.4.2020), dříve se mělo jednat o 25.5.2020 a 8.6.2020. Je však 

možné, že taneční skupina bude muset spustit provoz později, pokud nebude situace 

příznivá. Vedení taneční skupiny rozhodlo, že druhé pololetí bude z důvodu uzavření 

taneční skupiny prodlouženo do konce června, aby tak vyhověla zákazníkům, kteří měli 

zaplacené pololetí a z důvodu COVID-19 přišli o značnou část výuky. Co se týká finanční 

stránky, taneční skupina má v podmínkách členství uvedeno, že v případě různých 

epidemií, kdy bude muset uzavřít taneční studio, není povinna vracet příspěvky. 
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Taneční studio to tedy zasáhne především do budoucna, kdy lze předpokládat menší počet 

klientů. Účelem marketingové komunikace bude v této době především eliminovat 

propad, tak aby došlo ke stabilizaci tanečního studia a to tak mohlo i nadále fungovat.  

 

Obrázek 25: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 25 obsahuje zkratky, které představují jednotlivé komunikační kanály. 

Pod zkratkou WEB nalezneme návrhy spojené s webovými stránkami, FB – Facebook, 

IG – Instagram, ŽV – živá vystoupení, YT – YouTube a L – letáky. 

4.8 Přínos návrhů řešení 

V následující tabulce číslo 35 můžeme vidět jednotlivé návrhy a jejich přínos. 

Tabulka 35: Přínosy návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Změna Přínos 

Úprava webu Aktuální a atraktivní webové stránky. 

Merchandise Zvýšení povědomí o tanečním studiu. Možné zvýšení příjmů. 

SEO Zlepšení umístění webových stránek při vyhledávání díky 

optimalizaci klíčových slov. 

Facebook Oslovení potenciálních i stálých zákazníků prostřednictvím 

reklamy a vyšší aktivitě. Zvýšení povědomí o taneční skupině. 

Instagram Oslovení potenciálních i stálých zákazníků prostřednictvím 

reklamy a vyšší aktivitě. Zvýšení povědomí o taneční skupině. 

Živá vystoupení Zvýšení povědomí o taneční skupině, možné přilákání nových 

zákazníků a zvýšení příjmů spolku.  

YouTube Zvýšení povědomí o taneční skupině prostřednictvím videí. 

Letáky Modernější vzhled letáků. 

QR kód Efektivnější předávání informací. 
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4.9 Kontrola úspěšnosti 

Samotná úspěšnost marketingové komunikace bude vyhodnocována pomocí 

statistik jednotlivých komunikačních kanálů a dalších metrik, které můžeme vidět 

popsané níže. Úspěšnost se bude měřit také ukazatelem akvizice nových zákazníků. 

Tento ukazatel je v relativní či absolutní hodnotě a určuje počet nových zákazníků či 

podíl nových zákazníků na celkovém obratu podniku. 

Webové stránky – na webových stránkách se bude měřit úspěšnost prostřednictvím 

návštěvnosti webových stránek, a to jednou měsíčně prostřednictvím Google Analytics. 

Merchandise – tento návrh se bude měřit měsíčně, a to prostřednictvím výše prodejů. 

SEO – účinnost tohoto návrhu lze měřit pomocí návštěvnosti webových stránek, a to 

jednou měsíčně. Dále bude úspěšnost vyhodnocována externí společností prostřednictvím 

Google Analytics a jiných nástrojů. 

Facebook – tento komunikační kanál bude vyhodnocován jednou za týden, a to 

prostřednictvím sledování nárůstu počtu sledujících, počty “lajků“ a komentářů. 

Instagram – měření účinnosti na tomto komunikačním kanále bude probíhat jednou 

týdně pomocí dostupných statistik. Sledovat můžeme především nárůst počtu sledujících. 

Dále také počty srdíček u příspěvků a komentáře. 

Živá vystoupení – tento návrh lze měřit prostřednictvím sledování nárůstu poptávky po 

živých vystoupeních, a to jednou za půl roku. Dále je možné sledovat poměr nahraných 

videí do aplikace iReportér vůči videím, která byla následně odvysílána v televizi. 

YouTube – tento kanál se bude vyhodnocovat jednou měsíčně a metrikou bude 

především počet shlédnutí videí, počet odběrů, počet „lajků“ a případných sdílení. 

Letáky – stejně jako u QR kódu se bude úspěšnost vyhodnocovat především návštěvností 

webových stránek, a to v období, kdy budou letáky v oběhu. Dále také počtem osob, které 

se k nám na základě letáku dostaly (dotazování respondentů). 

QR kód – tato forma komunikace bude vyhodnocována vždy v období, kdy budou 

využívány letáky a bude měřena prostřednictvím návštěvnosti webových stránek. Na ty 

totiž QR kód odkazuje. 
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4.10 Analýza rizik 

V této kapitole nalezneme analýzu rizik, jež bude prováděna pomocí skórovací 

metody. Ta bude rozdělena do dvou částí. V první se podíváme na možná rizika, 

pravděpodobnost jejich vzniku a určíme jaký dopad by pro taneční skupinu mělo 

uskutečnění těchto rizik. Tyto výstupy následně zavedeme do mapy rizik. V druhé části 

se podíváme na návrhy opatření proti těmto rizikům, určíme nové pravděpodobnosti a 

dopady rizik. Následně zhotovíme pavučinový graf, který zobrazí hodnoty před 

opatřením a po zavedení opatření. Analýza rizik byla zpracována na základě konzultace 

s Tomášem Šmerdou. Ten pracuje ve firmě Ademco CZ s.r.o. na pozici „Junior kvality 

inženýr“ a má na starosti řízení kvality, včetně identifikace a vyhodnocování rizik s tím 

spojených. 

4.10.1 Identifikace a hodnocení rizik 

Se změnou se pojí rizika, které pro nás mohou mít, když nastanou, velký dopad. 

V tabulce číslo 36 jsou identifikována rizika, která mohou nastat. U každého z nich 

nalezneme hodnotu pravděpodobnosti, že toto riziko nastane a vedle hodnotu dopadu. 

Když mezi sebou vynásobíme hodnotu pravděpodobnosti a dopadu, zjistíme hodnotu 

rizika. 

Tabulka 36: Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

rizika 

1. Pochybení členů marketingového týmu 4 8 32 

2. Špatná komunikace s externími společnostmi 4 6 24 

3. Neefektivnost placené reklamy 5 9 45 

4. Zpoždění oproti harmonogramu 6 3 18 

5. Neúspěšnost nového marketingového návrhu 3 10 30 

Veškeré hodnoty jsou stanovené subjektivně a jsou ohodnoceny mnou stanovenou 

škálou. Tuto škálu jsem zvolila v rozmezí 110, kdy hodnota 1 představuje nízkou 
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pravděpodobnost či dopad a hodnota 10 naopak vysokou pravděpodobnost či dopad. 

Sloupec hodnot rizik může nabývat hodnot 1 až 100. 

 

Obrázek 26: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na obrázku číslo 26 představující mapu rizik můžeme vidět, o jaká rizika se jedná. 

Vlevo dole se nachází kvadrant bezvýznamných hodnot rizik. Vpravo dole najdeme 

kvadrant běžných hodnot rizik. Vpravo nahoře je kvadrant kritických hodnot rizik a 

posledním kvadrantem je kvadrant významných hodnot rizik, který se nachází v levém 

horním rohu mapy. V tomto případě je většina rizik v kvadrantu významných rizik, jedno 

riziko se pohybuje na pomezí kvadrantů významných a kritických hodnot rizik a jedno 

riziko se nachází v kvadrantu běžných hodnot rizik. 

4.10.2 Návrhy na snížení rizik 

Na základě identifikace rizik a jejich velikostí jsou v následující tabulce navržena 

opatření, které sníží pravděpodobnost vzniku rizik (případně zvýší dopad) a tím i jejich 

výslednou hodnotu. V tabulce číslo 37 můžeme vidět riziko o které jde, návrh na opatření 

a následně nové hodnoty, kde NP představuje novou pravděpodobnost, ND nový dopad 

a NH novou hodnotu rizika. 
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Tabulka 37: Návrhy na opatření rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Riziko Návrhy na opatření NP ND NH 

1. Pochybení členů 

marketing. týmu 

Pravidelné schůze a kontrola 2 8 16 

2. Špatná komunikace 

s externími společnostmi 

Důkladný výběr společností 2 6 12 

3. Neefektivnost placené 

reklamy 

Konzultace s odborníkem na online 

marketing 

2 10 20 

4. Zpoždění oproti 

harmonogramu 

Pravidelné kontroly členů týmu, 

společností a dbání na dodržení časového 

harmonogramu 

3 3 9 

5. Neúspěšnost nového 

marketingového návrhu 

Kvalitní příprava a průběžná kontrola 1 10 10 

Jak můžeme vidět, díky opatření došlo ke snížení hodnoty rizika. Rozdíl mezi 

původními a novými hodnotami je ukázán v paprskovitém grafu, kde modré ohraničení 

představuje původní hodnoty rizika a šedé ohraničení nové hodnoty rizika po opatření. 

 

Graf 16: Hodnoty rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo na základě provedených analýz a vlastního 

marketingového průzkumu sestavit návrh na zlepšení marketingové komunikace 

vybraného sportovního klubu, přesněji taneční skupiny Efekt Dance Brno. Sekundárními 

cíli bylo pak vymezit hlavní teoretické poznatky, které souvisí s tématem marketing, 

zpracovat analýzy marketingového mikroprostředí a makroprostředí a následně 

analyzovat marketingový a komunikační mix taneční skupiny. Dále se jednalo o 

zpracování vlastního marketingového průzkumu a samotného návrhu pro zlepšení 

marketingové komunikace. 

V teoretické části byly vymezeny základní teoretické pojmy související s tématem 

marketing a byly zde popsány analýzy jako je marketingový mix, marketingová 

komunikace a analýzy marketingového prostředí. Dále je zde popsán marketingový 

výzkum a statistické metody, které byly potřebné pro statistické zpracování dat 

dotazníkového šetření. 

Analytická část se zaměřuje na analýzu současného stavu a nalezneme zde 

zpracované analýzy obecného a oborového okolí taneční skupiny a také analýzy 

marketingového a komunikačního mixu. V této části nalezneme také zpracované 

dotazníkové šetření, statistické zpracování dat a SWOT analýzu, které všechny předchozí 

analýzy a dotazníkové šetření shrnuje. 

V poslední, návrhové části, nalezneme návrhy na zlepšení marketingové 

komunikace tanečního studia. Z analýz vyplynulo, že taneční skupina má zastaralé 

webové stránky, vykazuje nízkou aktivitu na sociálních sítích a celkově má nedostatečnou 

propagaci. V příležitostech se pak naskytla možnost využití potenciálu online 

komunikačních kanálů, zvýšení propagace prostřednictvím živých vystoupení a možnost 

začít využívat jiné komunikační kanály. V návrhové části tak nalezneme návrh týkající 

se webových stránek, sociálních sítí, živých vystoupení, ale také návrh týkající se 

platformy YouTube, kterou taneční skupina zatím oficiálně nepoužívá a letáků. Všechny 

návrhy byly tvořeny s ohledem na provedené analýzy a výsledky dotazníkového šetření. 

U všech návrhu je uveden cíl, časový a finanční rámec a lidské zdroje. Nechybí ani 

celkové ekonomické shrnutí a vymezení časového rámce prostřednictvím Ganttova 
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diagramu. Nalezneme zde také jaké jsou přínosy návrhů řešení, jak bude prováděna 

kontrola úspěšnosti, a nakonec je zařazena analýza rizik. 

Jednotlivé návrhy byly v průběhu konzultovány s vedoucí taneční skupiny a budou 

sloužit jako podklad pro realizaci změn v marketingové komunikaci taneční skupiny 

Efekt Dance Brno. 
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I 

 

Příloha 1: Dotazník (Zdroj: Vlastní zpracování) 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE TANEČNÍHO STUDIA 

Dobrý den, 

jmenuji se Nina Šmahelová a jsem studentkou Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Chtěla 

bych Vás touto formou požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží k mé 

diplomové práci. Ta je zaměřená na marketingovou komunikaci tanečního studia. Tento 

dotazník je určený pro osoby z Brna a okolí, které dosáhli věku 15 let a více. Zároveň si 

Vás dovoluji požádat o pravdivé informace. Dotazník je zcela anonymní, nemusíte se 

tedy ničeho bát. Vyplnění Vám určitě nezabere déle než 5 minut vašeho času. 

Předem děkuji :) 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

a) žena  b) muž 

2. Jaký je váš věk? 

a) 15-32 let b) nad 32 let 

3. Máte dítě ve věku do 15 let? 

a) ano  b) ne 

4. Kde v současné době bydlíte? 

a) Brno b) Brno – venkov 

5. Jaká je vaše pozice na trhu práce? 

a) student      b) pracující     c) nezaměstnaný    d) mateřská/rodičovská dovolená    e) jiné 

6. Znáte taneční skupinu Efekt Dance Brno? 

a) ano  b) ne 

7. Jak jste se o Efekt Dance Brno dozvěděli? 

a) od známého  b) prostřednictvím reklamy či akce skupiny          c) jinak 

8. Jakým jiným způsobem jste se o Efekt Dance Brno dozvěděli?



 

II 

 

9. Znáte některý z uvedených komunikačních kanálů taneční skupiny? 

a) webové stránky b) Facebook c) Instagram d) veřejná vystoupení      e) letáčky 

f) bannery/navigační cedule  g) reklama v rádiu  h) neznám žádný 

10. Prostřednictvím jakého komunikačního kanálu či akce taneční skupiny? 

a) webové stránky b) Facebook c) Instagram d) veřejná vystoupení      e) letáčky 

f) bannery/navigační cedule  g) reklama v rádiu 

11. Pokud jste v předchozí odpovědi zaškrtl možnosti Webové stránky, Instagram 

nebo Facebook – Jak hodnotíte aktivitu taneční skupiny na sociálních sítích či na 

webových stránkách? 

12. Zaujal vás některý komunikační kanál taneční skupiny? Pokud ano, který? 

a) ano – polootevřená otázka  b) ne 

13. Jaké komunikační kanály nejvíce preferujete? 

a) webové stránky b) Facebook c) Instagram d) živá vystoupení e) YouTube   

f) PPC reklamy g) reklama v rádiu h) billboardy ch) reklama v MHD           

i) letáky 

14. Jak jsou pro vás níže uvedené informace důležité v rámci reklamního sdělení?  

a) Informace o taneční skupině b) Informace o výuce  c) Informace o ceně 

d) Informace o místě  e) Informace o čase f) Kontakt  g) Odkaz na web, 

sociální sítě či YouTube 

15. Využíváte QR kódy? 

a) ano  b) ne 

16. Jaký máte názor na merchandise? 

a) Zakoupím ho, pokud se mi líbí  b) Všimnu si ho, ale nekupuji        c) Kupuji si ho   

d) Nekupuji 

17. Jakou očekáváte celkovou úroveň marketingové komunikace/propagace 

tanečního studia?  


