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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je analýza sportovní organizace fitness studia Fénix care a 

návrhy na její zlepšení. Práce bude rozdělena do několika částí. V první části budu 

popisovat teoretická východiska práce. V druhé části provedu analýzu dané organizace 

pomocí SWOT analýzy, následně bude provedeno šetření za pomoci ankety a 

rozhovoru. V poslední části na základě zjištěných informací v praktické části, budu 

podávat návrhy na zlepšení a jejich přínos pro fitness studio. 

 

ABSTRACT 

The aim of the thesis is to analyse sports institutions of fitness centre Fénix Care and to 

propose improvements. The thesis is divided into several parts. First one deals with 

theoretical groundwork. Subsequent part analyses given organization using SWOT 

analysis and an inquiry, using a survey and a dialog, will be held afterwards. 

Improvement proposal and fitness centre contributions, based on discovered data in 

practial part, will be given in the last part. 
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ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je analýza sportovní organizace a návrhy na zlepšení. 

V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu fitness studia Fénix care v Brně. 

Důvodem proč jsem si toto téma vybral je k mému sportovnímu zaměření prostý. Už od 

mladého věku jsem se věnoval řádce sportovních aktivit a dodnes jsem aktivním 

sportovcem. Jedním z dalších důvodů, proč jsem si toto téma vybral je skutečnost, že 

majitelé fitness studia jsou mými velmi dobrými přáteli. Prostřednictvím této práce a 

následnými návrhy bych jim chtěl pomoci ke zlepšení návštěvnosti a upevnění pozice 

na trhu. V současné době vidím největší problém v konkurenci, která je v Brně velmi 

rozsáhlá a je těžké zákazníky uspokojit či nabídnout takové služby s kterými budou 

spokojeni. Klientela zákazníku fitness center je velice vratká a nestálá. Faktory, jež 

ovlivňují návštěvnost a věrnost zákazníků je velké množství, tudíž se pokusím v mé 

práci nalézt nedostatky studia a vyvodit následky, které by mohli být přínosem.  

V první části mé bakalářské práce se budu zaměřovat na teoretická východiska, která 

vypracuji na základě použité literatury. V druhé části se zaměřím na analýzu současné 

situace pomocí SWOT analýzy, podle níž budeme schopni určit silné a slabé stránky, 

hrozby a příležitosti fitness studia. Dále provedu šetření pomocí dotazníkového šetření a 

rozhovoru. Toto šetření nám bude schopno odpovědět na otázky jako, jak se o nás 

klienti dozvěděli nebo jaké změny by v našem studiu uvítali. Dále se zaměříme na 

analýzu prostřednictvím marketingového mixu. Podle výsledky, jež nám tyto analýzy 

poskytnou, vypracuji vlastní návrhy na zlepšení. 
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1 CÍLE PRÁCE, POSTUPY A METODY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíl práce a výzkumná otázka 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza provozu fitness centra z pohledu současného 

managementu a na základě studia literatury a vlastních zkušeností vypracovat návrh pro 

inovace. Pomocí analýzy můžeme následně navrhnout určité řešení pro zlepšení 

provozu fitness centra, návštěvnosti a celkového zlepšení jeho pozice na současném 

trhu. K tomu abychom mohli splnit cíl práce, jsme si stanovili výzkumnou otázku: 

 

Jak lze inovovat fitness centrum prostřednictvím analýzy stávající situace? 

 

Dílčí cíle 

 nastudování odborné literatury dané problematiky 

 charakteristika fitness centra 

 oslovit danou organizaci a požádat ji o spolupráci 

 vybrat vhodné metody pro analýzu fitness centra 

 analýza současného stavu fitness centra 

 konkrétní návrhy inovace pro zlepšení služeb fitness centra 

 

1.2 Výzkumný design 

 

Zpracování bakalářské práce proběhlo v období: listopad roku 2015 – květen roku 2016. 

Práce byla započata v listopadu 2015, kdy jsem studoval literaturu, která se týkala dané 

problematiky. V prosinci roku 2015 jsem oslovil fitness centrum Fénix Care Brno a 

požádal je o spolupráci. V únoru roku 2016 jsem analyzoval dokumenty vybraného 

sportovního centra a následně vybíral vhodné metody pro návrhy inovace. V dubnu 

2016 proběhlo zpracování získaných informací a návrhy inovací. Závěr a sepsání 

bakalářské práce proběhlo v květnu 2016. 
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1.3 Použité metody 

Ke zpracování výzkumného úkolu jsem použil tyto metody: 

1.3.1 Analýza 

Analýza je vědecká metoda, která byla založena z důvodu rozdělování celku na menší 

jednodušší části. Úkol této metody je zdokumentovat podstatné části daného celku, 

zabýváním se jejich podstatou a zkoumáním jejich zákonitostí (KORÁB, PETERKA & 

REŽŇÁKOVÁ, 2007). 

 

Dále pokud budeme hovořit o strukturovanějším provedení analýzy, je naprosto 

nezbytné rozšiřovat analýzy vnitřních a vnějších okolností. Pro naši bakalářskou práci 

jsme se rozhodli použít analýzu SWOT následně marketingový mix 4P a PESTE 

analýzu (KORÁB, PETERKA & REŽŇÁKOVÁ, 2007). 

 

1.3.2 Techniky sběrů dat 

Mezi nepoužívanější techniky sběrů dat patří rozhovor, dotazník, pozorování nebo 

anketa. Pro naši bakalářskou práci jsme se rozhodli použít rozhovor a anketu. 

 

Rozhovor 

Jednou z nejvíce rozšířených metod ve velkém rozsahu oborů je rozhovor, neboli také 

můžeme hovořit jako o interview. Klíčem této metody je v tomto případě právě 

dotazovaná osoba. U rozhovorů můžeme využít více typů, jedná se o volný, polo-

strukturovaný a strukturovaný rozhovor. Lze jej také využít jak u kvalitativních tak i 

kvantitativních přístupů. (ŠVAŘÍČEK & ŠEĎOVÁ, 2014). 

 

Anketa 

Anketa je jedna z využívaných metod průzkumu veřejného a výběrového mínění nebo 

názorů na konkrétní dotazovanou věc. Cíl nemusí být vždy jen výzkumného charakteru, 

lze ji také využít jako formu marketingové podpory. Výsledky anket jsou platné pouze 

pro určitou skupinu respondentů tudíž je nelze použít pro širší škálu veřejnosti. Velkou 

nevýhodou ankety je samosběr, respondenti si tedy sami vybírají, zdali chtějí na anketu 

odpovědět či ne. I přes to se nedá říct, že by anketa byla nepotřebná, v našem případě ji 
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můžeme brát jako takovou dopomoc k dohledání aspektu dále zkoumaného problému. 

(REICHEL, 2009). 

 

1.3.3 SWOT analýza 

Jednou z nejčastěji používaných analytických metod je SWOT analýza. Tato analýza 

monitoruje vnější a vnitřní marketingové prostředí. Analyzuje stav firmy, podniku či 

organizace z hlediska jejich silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Analýza 

SWOT  je velmi cenným informačním zdrojem při formulování strategie podniku. 

(KEŘKOVSKÝ & VYKYPĚL, 2006). 

 

Analýzy poskytuje podklady pro formulaci strategických cílů, podnikových strategií a 

rozvoj nových aktivit. Analýzou se rozebírá a hodnotí současný stav organizace (vnitřní 

p.) a současná situace okolí organizace (vnější p.). Název vychází z angličtiny, je to 

spojení začátečních písmen těchto slov, Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). V odborné literatuře můžeme 

vyhledat charakteristiku, která zpravidla končí uvedením výsledku poslední fáze SWOT 

analýzy, kterým je matice (obr. 1). 

(GRASSEOVÁ, 2010). 

 

Silné stránky 

Silné stránky představují pozitivní vnitřní podmínky, které se podílejí na úspěchu 

podniku, získávají mu konkurenční výhodu a spokojenost zákazníků. Nejlepší silné 

stránky jsou takové, které lze těžko napodobit a je u nich předpoklad trvanlivosti. Jako 

příklad můžeme uvést vysokou úroveň výzkumu a vývoje, tradice značky nebo také 

dobré vztahy se zaměstnanci (HORÁKOVÁ, 2003). 

 

Slabé stránky  

Tyto jsou potom opakem těch silných, myslíme tím negativní vnitřní podmínky a jevy, 

které potom zhoršují např. spokojenost zákazníků, tržní postavení nebo také prosperitu 

podniku. Mezi takové nedostatky můžeme zařadit nekvalitní výrobky, konzervativní 

přístup k inovačním procesům nebo také špatné finanční vztahy (HORÁKOVÁ, 2003). 
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Příležitosti 

Příležitosti jsou skutečnosti a možnosti, které mohou příznivé ovlivnit pozici 

společnosti na trhu nebo zajistit konkurenční výhody. Máme tím také na mysli veškeré 

podmínky příznivě ovlivňující výstupy organizace. Mezi takové podmínky můžeme 

zařadit například: rostoucí počet obyvatel a tedy i potenciálních zákazníků, vynálezy 

novách technologií či změny v zákonech nebo také nově vzniklé možnosti na 

mezinárodních trzích. Tyto příležitosti je třeba posuzovat podle současné situace, ale je 

třeba se také zaměřit na dlouhodobý vliv na organizaci (KEŘKOVSKÝ & VYKYPĚL, 

2006). 

 

Hrozby 

Za hrozby považujeme skutečnosti a podmínky, které mohou špatným způsobem 

ovlivnit současnou nebo budou práci či dobré postavení na trhu. Tyhle hrozby zahrnují 

nejčastěji pokles počtu zákazníků změny v zákonech nebo vstup na trh nového 

konkurenta (KEŘKOVSKÝ & VYKYPĚL, 2006). 

 

 

Obrázek 1: Schéma SWOT 

analýzy(zdroj:http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza) 
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1.3.4 PEST analýza 

K hodnocení vnějšího prostředí podniku je vhodným kandidátem analýza PEST. 

Podstatou této analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýhodnější 

jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat organizaci. Analýza 

tedy zkoumá faktory, které ovlivňují podnik z jeho bezprostředního okolí (KOVÁŘ, 

2008). 

 

Smyslem analýzy je nalézt odpověď na následující otázky: 

 Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik? 

 Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

 Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější? 

 

Název pochází z počátečních písmen oblastí, kterými se zabývá. 

 

Dle Kováře (2008) se zde řádí tyto faktory:  

 Political-legal (vlivy politické a legislativní) 

 Economical (vlivy ekonomické) 

 Social (vlivy sociálně-kulturní) 

 Technological (vlivy technologické) 

 

Politicko-legislativní prostředí 

Těmihle faktory máme na mysli politickou stabilitu země, členství v EU nebo také 

například zahraniční či pracovní právo a ochranu spotřebitele. Pokud by tedy byla země 

členem některé takové instituce, může to znamenat kladný nebo naopak záporný dopad. 

Lze sem tedy zařadit např. politickou stabilitu, předpisy pro mezinárodní obchod, 

daňová politika atd. Dále do tohoto prostředí řadíme různé zákony právní normy, 

nařízení či vyhlášky, které mají velký vliv na chod podniku. 
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Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí podniku je vždy ovlivněno vývojem makroekonomických trendů. 

Z velkých častí mají vliv na podnik makroekonomické indikátory, mezi které nejčastěji 

řadíme HDP, daňovou politiku, úrokovou míru, státní výdaje, měnový kurz, inflaci či 

nezaměstnanost. Všechny tyto faktory spolu úzce souvisí, tedy spolu pro podnik mohou 

znamenat nové příležitosti ale také hrozby. 

 

Sociálně-kulturní prostředí 

Faktory ovlivňující sociálně-kulturní prostředí je velké množství. Jde o výsledek 

kulturních, ekonomických, vzdělávacích demografických podmínek pro život každého 

z nás. Některé tyto faktory nám dopomáhají k rozpoznání vývoje novodobých trendů, 

díky kterému můžeme být v předstihu před konkurencí a upevňovat si tak pozici na 

současném trhu. Do těchto faktorů patří např. rozdělení příjmů, změny životního stylu, 

vzdělání, dostupnost pracovní síly či ochrana životního prostředí. 

 

Technologické prostředí 

Do poslední kategorie lze zařadit např. státní výdaje na výzkum, nové objevy, patenty,  

internet, satelitní komunikace, výrobní technologie, skladovací technologie 

(SEDLÁČKOVÁ &BUCHTA, 2006). 

 

Metoda PEST se v současné době vyskytuje ve více formách, avšak první základní byla  

analýza PEST  (obr2). V současné době můžeme nalézt také analýzu PESTLE či 

SLEPT, PESTL atd.  Tyhle metody byly vytvořeny po oddělení Legislativních a 

ekologických faktorů (ŘEHOŘ& SRPOVÁ, 2010). 
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Obrázek 2:Schéma PEST analýza (zdroj: http://www.braintools.cz) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Vysvětlení pojmu fitness centra 

Význam slova fitness můžeme přeložit jako určený pro posilování a udržování tělesné 

kondice, duševní zdatnosti a svěžesti. Fitness centra jako prostory jsou vybavené 

pomůckami pro posilování a cvičení k udržování tělesné kondice.Fitness centra, jak už 

nám název napovídá, jsou centrem pohybových aktivit, díky kterým by mělo být naše 

tělo fit a v dobré kondici. Jedná-li se o sportovní zařízení, jejichž nabídka služeb se 

velmi liší vybavením, výběrem nabízených služeb a jejich úrovní. Některá centra jsou 

zaměřena pouze na kulturistiku. Jiná jsou výhradně pro ženy. Menší fitness centra 

nabízí pouze posilovnu, jiná posilovnu a skupinové lekce, Aerobik, Spinning, Pilates a 

podobně.  V nabídce větších fitness center jsou navíc i  wellness, bazén, sauna, masáže 

aj.  Všechna fitness centra by měla nabízet služby osobního trenéra, odborníka, který se 

postará o klienta, naučí ho, jak pracovat se svým tělem, vždy ale tomu tak není 

(KRAUS, 2006). 

 

Základní filozofií fitness je dosažení stavu, odpovídajícího starořeckému pojmu 

„kalokagathia˝, což také znamená soulad fyzické a duševní krásy. Tato ideologiebyla 

mimo jiné původním mottem starověkých olympijských her.  Za první republiky (v 

podstatě až do současnosti) tomuto výrazu odpovídalo sokolské heslo „ve zdravém těle 

zdravý duch˝(FOŘT, 2005). 

2.2 Historie Fitness 

I když je fitness relativně mladé odvětví, kořeny jeho historie sahají až do starověkého  

Řecka v podobě tehdejších olympijských her a starověkého Říma v podobě 

gladiátorských zápasů (THORNE, 1998). 

 

V antice se tělesná cvičení provozovaly pod určitým sociálním aspektem. V Řecku a 

Římě se ale rozlišovalo mezi gymnastikou a atletikou. Gymnastika se spojovala se 

spoustou vědění, které pocházelo od gymnastů, lektorů a trenérů tělovýchovných 

cvičení při přípravě na soutěžích. Nešlo tedy pouze o udržování fyzické kondice 
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z důvodů těchto událostí ale pohyb jako takový je důležitý pro psychickou i duševní 

vyrovnanost a vytrvalost. Dalším bodem pro předvedení tělesných zdatností byli 

Olympijské hry, které v téhle době právě vznikaly, v jejichž důsledku byl příčinou další 

sportovní trénink (http://www.supertelo.cz/magazin/historie-fitness-1-cast) 

 

Rozvoj moderního fitness jako volnočasových aktivit ať už v Evropě nebo Americe 

souvisel se změnou životního stylu, začal být přikládán velký důraz na rozvoj pohybu v 

době koncem 19. a začátek 20. Století. Postupem času začaly vznikat první (sportoviště) 

jako tělocvičny. V též době se objevovaly i první posilovací stroje jako rotoped či 

veslařský trenažér (http://is.muni.cz/th/102377/fsps_m/DP_Osobni_trener.pdf). 

 

Dvacátá léta 20. Století kdy na vzestupu byla hospodářská krize, žil americký kulturista 

LaLanne který je dodnes považován za „kmotra fitness“ začal vyvíjet fitness programy 

a náčiní, které byli základem pro dnešní podobu cvičení ve fitcentrech.  LaLanne byl 

prvním člověkem který otevřel fitness centrum nejmodernějšího typu v San Franciscu, 

do nichž umístil např. stroj na posilování nohou nebo kladku na posílení rukou kterou 

on sám vynalezl (http://www.supertelo.cz/magazin/historie-fitness-4-cast) 

 

Šedesátá léta 20. století vznikl pojem aerobik, móda fitness a zdrav ýživotní styl, pojaté 

v dnešním slova smyslu, se mohli rozvíjet. Za tím stál americký lékař Cooper. Jeho 

nová teorie byla zaměřena na aerobní pohyb a tím i na prevenci nemocí nebo stresu. Byl 

jedním z prvních, který doplnil aerobním v podobě, jak tuto kombinaci známe dodnes. 

Cooper je dodnes považován za moderního zakladatele fitness 

(http://www.supertelo.cz/magazin/historie-fitness-4-cast) 

 

V 80. letech bylo nutností přejít na klubové členství, jelikož náklady na organizaci 

hodin pro různé věkové skupiny a také náklady na posilovací stroje rostly.  Stroje začaly 

pomalu odpovídat zdravotním požadavkům a z toho důvodu se stávaly nákladnějšími. 

Tradice Sokola se ukázala jako nepostačující, bylo potřeba prosazovat trend: „přijďte v 

jakoukoli dobu, jsme tu pro vás.“ Aby bylo možné tento trend udržet celoročně, bylo 

jasné, že příjmy provozovatele se musejí stát pravidelnými, hlavně v letním období, kdy 

lidé vyhledávají pohyb ve volné přírodě. Provozovatelé prvních klubů začali pociťovat 
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potřebu pravidelných příjmů, Aby mohl pokrýt své náklady, rozvíjet cvičební prostředí, 

dostatečně odměnit instruktory a obměňovat organizační strukturu klubu. Pojem 

wellness se stal jednoznačně fenoménem tamní doby a služby wellness se staly 

důležitou součástí nabídky hotelů a relaxačních center. Můžeme ho chápat jako 

synonymum zdravého životního stylu.  Odborníci mluví o welness jako o kultuře 

samotného lidského těla, duše i mysli.  Současné pojetí  wellness vychází z řeckého 

ideálu  kalokagathia – jedná se o harmonii a krásy těla (řecky „kalós“) a zdravého ducha 

(řecky „agáthos“).  Slovo  wellness  vzniklo ze spojení anglických slov: wellbeing a 

fitness a jeho libovolný překlad znamená „být v pohodě a fit“ také dobré zdraví“.  Na 

zdraví je ale pohlíženo jako na komplexnost fyzickou, sociální a duševní pohodu a 

nejen jako na absenci nemoci (http://telesnavychova.studentske.eu/2008/03/historie-

fitness-wellness.html) 

 

Hlavním cílem welness je navýšit kvalitu života. Aby bylo dosaženo wellness, musíme 

optimalizovat fyzické, emocionální, spirituální, mentální a sociální podmínky člověka. 

Tyto složky se vzájemně ovlivňují a pro dosažení kvality v co největší formě života je 

nutné je chápat jako komplex.(PODĚBRADSKÝ, 2008) 

 

 

2.2.1 Historie fitness v ČR 

Kulturistika měla u nás dlouholetou tradici. Před rokem 1989 byly organizovány v 

rámcích Českého svazu tělovýchovy a tradičně se dělila na, kondiční kulturistiku, tzn. 

posilování a cvičení s nesoutěžními cíli, a soutěžní kulturistiku. Tehdy v 

Československu kdy komunisté byli u moci, byla fitness centra výsadou 

specializovaných sportovních zařízení a fitness centra určené pro širší spektrum 

obyvatel prakticky ještě neexistovali. Fitness centra, které byly určeny pro širší 

veřejnost, začaly v Československu vznikat až na počátku devadesátých let 20. století, 

až když padl socialistický režim. Bylo tomu tak u většiny projektů laických podnikatelů, 

i fitness centra zakládali počátkem devadesátých let převážně jen nadšenci, v našem 

případě to bylo převážně jen z řad kulturistů. V této době neměla téměř většina 

podnikatelů dostatek finančních prostředků a ani potřebné ekonomické nebo 

marketingové znalosti. Také tomu odpovídal výsledný produkt a nebylo tomu jinak u 

http://telesnavychova.studentske.eu/2008/03/historie-fitness-wellness.html
http://telesnavychova.studentske.eu/2008/03/historie-fitness-wellness.html
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fitness center – v tu dobu se nejednalo o fitness centra, jak je známe teď a jaká byla v té 

době zcela na běžném pořádku v zemích Západní Evropy, ale jednalo se spíše o 

posilovny (https://is.muni.cz/th/261590/fsps_b/Historie_a_vyvoj_fitness_v_CR.pdf) 

 

2.2.2 Rozvoj fitness v ČŘ 

Posilovny byly tvořeny především posilovacími lavicemi, činkami a v ojedinělých 

případech, v domácí dílně vyrobené posilovací stroje. V občasných případech jsme 

mohli naleznout i pár kusů cardio strojů, rotopedy, stopery aj., takové případy byli 

určené pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční provoz. Fitness centra v Západní 

Evropě v té době nabízela cardio stroje jako standardní vybavení, kdy jejich počet byl 

téměř totožný, jako počet strojů na posilování. Úroveň českých fitness center nebyla 

většinou vůbec vysoká. Prostředí šaten, sprch nebo WC bylo většinou malé a velmi 

nekomfortní, nabídka relaxační zóny jako například sauna, vířivá vana, většinou úplně 

chyběla (https://is.muni.cz/th/261590/fsps_b/Historie_a_vyvoj_fitness_v_CR.pdf) 

 

U těchto zařízení se stal běžný systém plateb za jednotlivé návštěvy, zřídka byl doplněn 

o zvýhodněné předplatné (tzv. permanentky), které známe z plaveckých bazénů, 

přičemž cenová hladina se pohybovala v řádkách desítek korunza hodinu nebo za 

jednotlivý vstup. Z prvního pohledu se tento systém jeví jako logický, v zahraničí ale již 

v této době byly obvyklé odlišné systémy plateb, tyto systémy přinášely 

provozovatelům stabilní příjmy, zvláště v období mimo sezónu. Z výše uvedených 

informací můžeme docílit představy o fitness centrech minulého století a potvrdit 

úvodní informace, že zaměření fitness center vybudovaných na počátku devadesátých 

let minulého století byla především zaměřená na kulturisty,jako na svoji přední cílovou 

skupinu. Toto zaměření, ovlivnilo významným způsobem, další rozvoj trhu fitness 

center a nastavilo způsob jiného vnímání těchto zařízení mezi veřejností 

(https://is.muni.cz/th/261590/fsps_b/Historie_a_vyvoj_fitness_v_CR.pdf) 
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2.3 Současný trend fitness center 

Dnešní fitness centra jsou vybavena stále dokonalejšími stroji a nezřídka jsou součástí 

„wellness  komplexu“ zahrnujícího kromě klasické posilovny i např. relaxační bazén, 

vířivku, solárium, saunový svět, masáže, saunu, solárium apod. 

 

Dle Thorna (1998) dnešní fitness centra můžeme rozdělit do dvou základních typů: 

 

- Fitness centrum se základním, obecným vybavením, jako jsou činky, základní 

posilovací stroje. 

 

- Fitness centrum vyšší třídy, kde nalezneme větší výběr posilovacích strojů 

a dále solárium, masáže, saunu, vířivku a další služby 

 

2.4 Možnosti nabídky služeb ve fitness centrech 

2.4.1 Sportovní služby 

Do sportovních služeb v současných fitness centrech můžeme zahrnout samotné cvičení 

na fitness strojích či cvičení s osobním trenérem fitness s využitím činek a strojů. 

 

Aerobic -  kondiční cvičení při hudbě, je zaměřeno na rozvoj kardiovaskulárního 

systému a na zvýšení úrovně vytrvalosti a tělesné zdatnosti. Jak už samotný název 

napovídá, jednáme o aerobní formě cvičení, kdy se cvičení vykonává se středně 

vysokou intenzitou Aerobic má několik variant např. kick-box-  aerobic (kombinuje 

prvky kickboxu a aerobicu),  dance  aerobic je charakterizován více na způsob 

tanečního stylu, aqua aerobic jedná se o cvičení ve vodě u kterého je možné využití 

velkého množství pomůcek, step aerobic,při choreografiích nebo posilování se hojně 

využívá stepperu (http://ocviceni.fitweb.cz/aerobic-a4.html) 

 

Jóga – je praktická filosofie nikoli náboženství. Slovo „jóga˝ pochází se sanskrtského 

slova „yug˝  znamenající spojení nebo jednotu.  Je to tradiční indická filozofie, která 

zahrnuje spojení fyzického a duchovního k dosažení pocitu blaha.  Tato syntéza a 

nerozlučnost těla a mysli vede k lepšímu spojení vědomí jednotlivce. Při cvičení jógy je 
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tělo spojeno s pohybem, myslí a dechem, aby se navodil pocit rovnováhy, relaxace a 

harmonie. Cvičení pozic (ásán) zlepšuje různé nemoci, posiluje a tonizuje svaly a 

rozvíjí flexibilitu.  Různé pohyby v pozicích mají za následek prokrvení, vyživení a 

očištění nejzazších částí těla (http://www.bio-life.cz/joga-online/co-je-joga.html) 

 

 

Pilates  - Na začátku 20. Století vzniklo cvičení pilates, které je dnes hlavně pro ženy 

jednou z neoblíbenějších sportovních aktivit. Příznivců této sportovní aktivity každým 

rokem přibývá velké množství. Důraz se u pilates klade na správné dýchání, soustředění 

a precizní provedení cviků (http://www.cvicenipilates.cz/o-metode-pilates/) 

 

Zdravotní  cvičení  -  bývá  vyhledáváno zejména u okruhů lidí, kteří mají problémy s 

určitými partiemi těla -  nejčastěji jsou to záda. Zdravotní cvičení jim pomáhá 

obnovovat správné držení těla a také rovnováhu.  Cvičení na záda se provádí v 

tělocvičnách či sálech, ve většině případů není potřeba ani žádného speciálního zařízení 

či nářadí (http://ocviceni.fitweb.cz/zdravotni-cviceni-a81.html) 

 

Bosu - je balanční cvičení, ke kterému se používá speciální pomůcka nazývaná Bosu 

balance trainer. Vypadá jako půl míč a při cvičení lze na něm použít obě strany 

polokoule, z čehož také vznikl celý název cvičení sestávající se z prvních písmen slov 

("BothSides"). Při bosu se převážně trénuje stabilita, rovnováha a zpevňuje se tělo 

(http://www.bosu-cviceni.cz/) 

 

 

Zumba -  je druhem fitness cvičení neboli program, který kombinuje aerobní cvičení s 

prvky latinsko-amerických tanců. Je vhodná pro každého, bez ohledu na věk a taneční 

úroveň. Zumba je zábavná, jednoduchá a efektivní pro jakékoliv typy lidí 

(http://www.sportvital.cz/sport/fitness/co-je-to-zumba-fitness/) 

 

 

Fitbox -Velmi oblíbená novinka v oblasti Fitness. Jedná se o skupinové zábavné a 

energeticky vysoce účinné cvičení na speciálně upravených boxovacích totemech, při 
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kterém ve stejný okamžik klienti nacházejí hudbu, motivaci, kondici, zábavu a 

psychické uvolnění. Obsahuje několik základních úderů s  kombinací nevyčerpatelného 

množství cviků, takže se na lekci rozhodně nebudete nudit 

(http://www.body-revolution.cz/fit-box/). 

 

 

H.E.A.T.  program  -  je to zkratka 4 anglických slov HighEnergy Aerobic Training, 

což v překladu znamená aerobní cvičení s vysokým výdejem energie. Je to nový fitness 

program s výrazným efektem na lidský organismus. Představuje cvičení vycházející z 

přirozeného lidského pohybu - chůze. Využívá se speciálního běžícího pásu 

Maxerrunner  -  první a jedinečný mechanicky běžící pás,  který  dokáže jednoduchým  

řízením  plynule  měnit  sklon  roviny  až  do  imitace  chůze  a  běhu v samotném 

horském terénu (http://www.heatprogram.cz/co-je-h-e-a-t-program/h-e-a-t-program/) 

 

Spinning  program  -  je  energeticky účinné skupinové cvičení na stacionárním kole, 

které spojuje hudbu, motivaci a představivost do jednoho celku s přesně dávkovaným 

tréninkem.  Tento originální cyklistický program nabízí fyzické a psychické prvky, 

pomáhá kvalitně tvarovat a zpevňovat postavu (http://www.afit.cz/sluzby/spinning/) 

 

Kruhový trénink – Trénink lze definovat skupinou cviků na několika stanovištích, 

které se provádějí rychle za sebou. V průběhu této lekce se přesouváte z jednoho 

stanoviště na druhé v určitém časovém limitu. Jedná se o komplexní trénink, v  kterém 

zapojujeme maximální množství svalových skupin, tudíž můžeme říct, že se jedná o 

kombinaci silového, dynamického a vytrvalostního tréninku. Trénink se uskutečňuje za 

pomoci řady cvičebních pomůcek a dochází k němu ke zpevnění celého těla a budování 

fyzické kondice než k rapidnímu nárůstu svalové hmoty (http://fenixcare.cz/skupinove-

lekce/funkcni-kruhovy-trenink/) 

 

Jumping - je originální cvičení na malých trampolínách s připevněnými madly. Jde o 

skupinové cvičení, kde má každý svoji trampolínu, a ta vyhrazuje pouze osobní prostor 

na cvičení. Zábavně si zacvičíte a shodíte nadbytečné kilogramy. Dynamické cvičení 

doprovází motivační hudba.(http://www.fitstyle.cz/jumping2/). 
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TRX system -(Total-Body ResistanceExercis = Cviky pro zatížení celého těla), 

SuspencionTraining  (Závěsný trénink)  -  Závěsné cvičení rozvíjí tělesnou sílu pomocí 

funkčních pohybů a dynamických poloh. Při sportu a každodenním cvičení se 

pohybujeme stále v mnoha rovinách. Cvičení na závěsném systému TRX nám 

umožňuje cvičit v těchto rovinách, stejně tak jak žijeme. Svalová hmota narůstá 

rovnoměrně, což snižuje riziko zranění a zvyšuje výkonnost. TRX  systém se skládá ze 

dvou pevných popruhů nastavitelné délky zakončenými madly pro ruce či nohy.  

Samotné cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na podložce (zpravidla na zemi) 

a druhá je zavěšena na TRX (http://www.trxsystem.cz/co-je-trx-system/) 

 

Coretraining  - Core trénink patří k relativně novým pojmům v kondičním a silovém 

tréninku, který se začal používat v 90.tých letech. Hlavním cílem core tréninku je 

především stabilizace segmentů, na níž se podílejí zejména správně aktivované hluboké 

svaly trupu, tedy „jádra“. Jde o nápravu, cvičení a pohybové aktivity zaměřující se na 

stabilizaci a správný timming „core“ , tedy jádra těla s důrazem na správné držení těla, 

nápravu dysbalancí,dysfunkcí a stabilizaci páteře. „CORE“ – anglicky jádro.Při 

pokročilejším core/funkčním tréninku se používá široká škála funkčních pomůcek jako 

je medicinbal/ medicineball , TRX a další  závěsné  systémy,  bosu, gymnastický  míč/  

fitball,  overball,  flexibar, flowin,  pěnové  válce,  balance  step,  aquahit,  sandbag,  

balanční  válcové,  kulové a vzduchové úseče,  gumové  expandery  či  kettlebelly a 

další (http://www.cpzp.cz/clanek/1256-0-Core-Training.html) 

 

2.4.2 Wellness služby 

V poslední době rozšířilo mnoho fitness center své služby. Klasické služby fitness 

charakteru jsou doplněny i o pasivnější formy odpočinku, které navozují pocit pohody.  

Zákazník chce být rozmazlován.  Služby pro relaxaci jsou sauny s odpočívárnou,  

whirlpool, solária, masáže, vodní střiky i služby z oblasti alternativní terapie 

(PODĚBRADSKÝ, 2008) 

 

http://www.coretraining.cz/2012/04/core-workshop/
http://www.cpzp.cz/clanek/1256-0-Core-Training.html
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2.4.3 Ostatní služby 

Do ostatních služeb můžeme zařadit odborné konzultace s výživovými poradci, prodej 

výživových doplňků, kosmetických doplňků, poskytnutí zapůjčení ručníku na cvičení či 

prostěradel do wellness, bar v rámci fitness centra a další. 

 

2.5 Management 

Management je význam slova pocházející z latiny slova „Manus“ (ruka). Význam slova 

management můžeme pojmout z angličtiny „to  manage“ (vest, řídit, ovládat nebo 

spravovat) a ze slova „the management“ (vedení, řízení, ovládání, správa) 

(SAKSLOVÁ & ŠIMKOVÁ, 2005). 

 

Pojem management patří v dnešní době k velmi používaným pojmům a jeho původ 

můžeme hledat daleko v historii lidstva. Je to teorie a praxe řízení podniku, neboli 

můžeme také říct lidí v podniku. Lze ho považovat za jednu z nejdůmyslnějších 

cílevědomých lidských činností. Lze se s ním setkat nejen u podniků a firem, ale také u 

neziskových organizací jako například nemocnice, obce nebo muzea. Pokud se tedy 

budeme bavit o managementu jako takovém, můžeme ho vysvětlit čtyřmi 

způsoby:management jak oproces, profese, věda a umění (JEMALA, 2008). 

 

2.5.1 Management jako soubor řízení a poznatků 

Management se považuje za vědecky praktický, během posledního století začal 

zaznamenávat největší rozvoj, tudíž jej můžeme považovat za vědu relativně mladou. 

Výrobní i nevýrobní organizace se začaly rychle rozvíjet, v důsledku toho začal být 

kladen důraz na znalost potřebných vlastností. Na začátku byly upřednostňovány 

informace ze samotné praxe, tyto informace se však postupem času nastolily v podobě 

principů a nových metod.  Další nezbytné části rozvoje managementu jako o vědě 

chování lidí a vzájemných vztazích jsou začazeny psychologie, sociální psychologie, 

ekonomie, právo a sociologie.  V několika posledních letech se začazují aplikace teorie 

systému, logiky nebo matematiky. Jako poslední v širokém spektru může být uplatněna 

např. filozofie. Na závěr tedy můžeme označit management jako vědu velmi složitou a 

komplexní (BLAŽEK, 2014). 
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2.5.2 Sportovní management 

Definici sportovního managementu můžeme podat jako způsob komplexního řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, klubů, spolků, družstev či organizací, které 

alespoň zčásti realizují podnikatelsky orientované aktivity. Typologie sportovního 

managementu je vymezena třemi aspekty,podle kterých se řadí a to jsou:sportovní 

marketing,  podnikání  ve  sportu  a  zaměstnání  v průmyslu,  který  vyrábí  sportovní 

zboží.Pojem sportovní management si v průběhu času vynutila sama tělovýchovná a 

sportovní praxe. Mezi hlavní důvody patřilo cíleně a efektivně využívat finanční částky, 

které ve sportovním odvětví kolují (DURDOVÁ, 2012). 

 

2.5.3 Manažeři 

Manažeři jsou nositelé procesu managementu, kteří jsou odpovědní za účel a 

efektivnost výkonu lidských činností v každodenní praxi. Mnohdy o nich mluvíme jako 

o nadřazených pracovnících ve firmě nebo-li  jako o samotných vlastnících firmy. 

Nejčastější využívanou definicí je:  „Manažeři tvoří specifickou skupinu pracovníků 

organizace, kteří nevykonávají bezprostředně pracovní činnosti, ale svým působením 

vytvářejí ve vnitřním prostředí organizace podmínky pro jejich úspěšný výkon ostatními 

pracovníky organizace.“(PITRA, 2008 s. 28). 

 

 

 

Manažer ve sportu (sportovní manažer) 

 Manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

tělovýchovných služeb – vedoucí fitness centra, pracovník reklamní agentury 

spojené se sportem 

 

 Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – osoba řídící velké sportovní akce, 

vedoucí sportovního družstva nebo jednotlivce 
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 Manažer na úrovni řízení sportovní  organizace - členové výkonných výborů 

sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů apod. (DURDOVÁ, 2012) 

 

Základní manažerské funkce 

- Plánování – výběr postupů a činností, které jsou nutné k dosažení cíle 

- Organizování – respektive přidělování určitých úkolů určitým lidem 

- Personalita -  výběr a rozmístění lidí, např. umístění, oceňovaní nebo 

školení 

- vedení lidí  -  motivace, komunikace, přístup 

- kontrola – hodnocení dosažených výsledků (PARKS, ZANGER & 

QUARTEMAN, 1998). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Historie fitness centra 

Historii a vznik fitness studia provázelo dlouholeté přátelství dvou mladých mužů, 

s kterými jsem i já měl tu čest sdílet kamarádství, vzdělání na střední škole SOŠOOM 

Brno mimo jiné také velké množství sportovních aktivit. Karel Havelka a Vojtěch Vít se 

po absolvování středoškolského vzdělání vydali stejnou cestou a tou bylo 

vysokoškolské vzdělání na Univerzitě obrany v Brně. Tato cesta je však po ukončení 

prvního ročníku studia nenaplňovala a tak se rozhodli studium ukončit a zkusit štěstí 

jinde. Karel i Vojta sdíleli velkou zálibu ve cvičení, kterému se aktivně věnovali po 

dobu několika let, ať už v podobě posilovny nebo novodobých funkčních tréninků. 

Tohle byl přesně ten životní impuls, který vám napoví jakým směrem se v životě dále 

ubírat. Bohužel tento nápad zůstal, jak se říká ještě 3 roky spát. Karel v mezidobí 

absolvoval bakalářský titul na Masarykově univerzitě a Vojta byl členem hradní stáže u 

Armády ČR. Po 3 letech se opět znovu setkali a plán se mohl začít 

uskutečňovat.Nalezení prostoru netrvalo dlouho a po domluvě s majitelem objektu, 

který prostor zrekonstruoval tak aby plnil požadavky fitness centra, byla podepsána 

smlouva o pronájmu na dobu 5let. Zbývalo už jen jediné, název. 

 

Obrázek 3: Logo studia Fénix Care 

 Název Fénix Care, vznikl jednoduchou definicí, která podle majitelů zní: Kdo jsem? 

Jsem ty. Jsem tvá matka i tvůj otec. Jsem ve tvém nitru a jsem všude kolem tebe. Jsem 

popel, který ve Vás doutná. Jsem plamen, který ve Vás plápolá. Jsem nezkrotný požár, 
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který vypukne při výbuchu emocí! Mým úkolem je ve Vás rozdmýchat oheň. Oheň, díky 

kterému dosáhnete všech svých snů a cílů. Vzplaň a staň se mnou, staň se fénixem. 

Otevření studia se tedy uskutečnilo v srpnu 2015 (obr. 3). 

 

3.2 Základní charakteristika fitness centra 

 

Název firmy:Fénix Care – fitness studio 

 

Sídlo:Zábrdovická 827/10 Brno 615 00  

 

Telefon:731 285 741 

 

Email: fenixcareinfo@gmail.com 

 

Webové stránky: www.fenixcare.cz 

 

Majitelé fitness centra:Vojtěch Vít, Karel Havelka 

 

IČO:00074561 

 

Právní forma: Živnost 

 

Základní kapitál: 800 000 Kč 

 

Rok založení: 2015 

 

PONDĚLÍ: 15:00 – 21:00 

ÚTERÝ: 15:00 – 21:00 

STŘEDA:15:00 – 21:00 

ČTVRTEK: 15:00 – 21:00 

PÁTEK: 15:00 – 21:00 

 

mailto:fenixcareinfo@gmail.com
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3.3 Zázemí fitness centra 

Studio působí od roku 2015 v městské části Brno – Zábrdovice. Od samého počátku 

bylo nejdůležitějším bodem vytvořit pro sportovce jakýchkoliv věkových kategorií to 

nejlepší a nejkvalitnější prostředí a také nabídku tréninkového plánu. Prostory, jež byly 

na samém počátku nově zrekonstruovány, o celkové rozloze 170m2 poskytují 

návštěvníkům výborný komfort, aby se ve studiu cítili dobře (obr. 4).  

 

 

Obrázek 4: Cvičební sál (zdroj: www.fenixcare.cz/fotogalerie/) 

 

Jedna stěna je vybavena zrcadly, aby se návštěvníci mohli podívat, jak se jim při cvičení 

postupně formuje postava a současně zkontrolovat správnost cvičení. Ve studiu je 

dostatek oken, aby bylo prosvětlené a dalo se zde dostatečně větrat. Každá cvičební 

místnost je vybavena posilovacím nářadím a náčiním velkého množství a druhu tak, aby 

byl spokojen každý, kdo má zájem o cvičení. Základní vybavení je využívání zejména u 

mladších věkových kategorií a u začátečníků, starší a zkušení návštěvníci využívají 

složité posilovací zařízení i moderní cvičební pomůcky. V některých případech je však 

cvičení zaměřeno na posilování s vlastním tělem, tudíž není příliš náčiní zapotřebí, spíše 

je důležitý dostatek prostoru pro cvičení. Na recepci, kde se každý návštěvník musí 

http://www.fenixcare.cz/fotogalerie/
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zaregistrovat (obr. 5), je možno si zakoupit i základní občerstvení a objednat si vybrané 

procedury. 

 

 

Obrázek 5: Bar – Recepce (zdroj: www.fenixcare.cz/fotogalerie/) 

 

Fitness studio je vybaveno i relaxační zónou, jeho součástí jsou tedy i další místnosti, 

v kterých si přijdou na své také příznivci relaxace v podobě vícero druhů masáží nebo 

solária (obr. 6, 7).  

 

http://www.fenixcare.cz/fotogalerie/
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Obrázek 6: Masážní místnost(zdroj: www.fenixcare.cz/fotogalerie/) 

 

 

Obrázek 7: Místnost s využitím Solária (zdroj: www.fenixcare.cz/fotogalerie/) 

 

http://www.fenixcare.cz/fotogalerie/
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3.4 Organizační struktura 

Fitness centrum Fénix care, není žádným velkým studiem (obr. 8) a tak se majitelé 

rozhodli po dobu jednoho roku neboli ze začátku o vše starat sami. Zvládat jim to 

umožňuje dosavadní nabídka a otevírací doba fitness centra, který není příliš náročná.  

 

 

Obrázek 8: organizační struktura (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5 Finanční analýza 

Finance jsou jednou z nejdůležitějších věcí, které zabezpečují chod fitness studia.  

K zabezpečení chodu centra jsou však základním nástrojem pro ekonomické projekty. 

 

Zdroje a Náklady 

Při zakládání studia byl zřízen účet, který sloužil pouze pro účely fitness centra. Na 

tento účet každý z majitelů vložil 400 000Kč. Další položkou, která na účet byla 

vložena, byl příspěvek na podnikání od pracovního úřadu v Boskovicích 60 000Kč. 

Celkem tedy účet disponoval částkou 860 000Kč pro zřizovatelské účely (tab. 1). 

Celkové náklady na zřízení a vybavení fitness centra činily 481 697 Kč. 

 

Tabulka 1: zdroje a náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

Základní kapitál  800 000 Kč 

Příspěvek pracovního úřadu 60 000 Kč 

Náklady na zřízení  481 697 Kč 

Zůstatek (rezervy) 378 303 Kč 

 

 

3.5.1 Příjmy 

Hlavním zdrojem příjmů jsou tržby za poskytnuté služby, jelikož fitness studio je na 

trhu pouze 8 měsíců rozhodl jsem se zobrazit příjmy v prvních čtyřech měsících 

(čtvrtletí) a druhých čtyřech měsících (pololetí), tak abychom mohli posoudit, zda se 

příjmy, zvyšují, nebo naopak snižují. Fitness centrum jelikož bylo zřízeno 

živnostenským podnikáním na jméno pouze jednoho z majitelů, umožňovalo příspěvek 

na zaměstnance, kterým byl druhý majitel vedený jako zaměstnanec. Tento příspěvek 

od pracovního úřadu činil 13 000Kč měsíčně (tab. 2,3). 
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Tabulka 2: tržby za první období (zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby 63 750 Kč 

Příspěvek na zaměstnance 52 000 Kč 

Celkem 115 750 Kč 

 

 

Tabulka 3: tržby za druhé období (zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby 91 800 Kč 

Příspěvek na zaměstnance 52 000 Kč 

Celkem 143 800 Kč 

 

3.5.2 Výdaje 

Ke zpracování finanční analýzy hospodaření jsem využil analýzu dokumentů a 

rozhovory k dostatečnému informování skutečností (tab.4, 5). 

 

Tabulka 4: výdaje za 8 měsíců (zdroj: vlastní zpracování) 

Pronájem  prostor 13 500 Kč 

Energie 37 600 Kč 

Trenérská činnost 240 000 Kč 

Účetní  20 000 Kč 

Ostatní  10 000 Kč 

Celkem 321 100 Kč 

 

 

Tabulka 5: finanční analýza za 8 měsíců (zdroj: vlastní zpracování) 

Příjmy 259 550 

Výdaje 321 100 Kč 

Celkem (ztráta) 61 550 Kč 
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3.6 Nabídka fitness centra 

Hlavní činností fitness studia Fénix care, jsou skupinové lekce, k těm vedlejším 

můžeme naopak přiřadit solárium, masáže nebo masážní stroj rolletic. 90% návštěvníků 

studia jsou účastníci skupinových lekcí. Můžeme tedy také říct, že toto shodné procento 

tvoří také příjmy. Hlavní cvičební sál o rozloze 10x8,5m je vybaven širokou škálou 

cvičebních pomůcek u kterých si každý účastník sportovních skupinových lekcí přijde 

na své. Sál je vybaven tak aby dokázal uspokojit aerobní i anaerobní choutky 

sportovních nadšenců. Skupinové lekce nabízené studiem jsou například cvičení Bosu – 

balanční plošina, Fit-box, TRX systém, funkční kruhové tréninky které zaznamenávají 

zejména v posledních 4 letech obrovský rozkvět ale také cvičení Tabata nebo Core 

trénink.  Nabídka také poskytuje možnost individuálních lekcí po osobní domluvě 

s lektory. Fitness studio může také nabídnout relaxační služby v podobě masáží nebo 

solária. 

 

Majitelé se rozhodli vést studio systémem otevřených lekcí a kurzů, klient má tedy 

možnost se objednat přímo na konkrétní lekci. Pro tuhle činnost byl zřízen velice 

jednoduchý internetový rezervační systém, který klientů pomáhá jak v přehlednosti 

jejich účastí, tak v obsazenosti lekcí na které by se chtěli přihlásit. Klienti si mohou 

zakoupit permanentky ale je také možnost jednorázových vstupů. Poskytována je také 

patřičná cena pro studenty. Výhoda sestavení cvičebního rozpisu lekcí je, že klient 

může navazovat na to, co se už naučil a neustále se posouvat dále. Rozvrh cvičebních 

lekcí je upraven pro začátečníky i zkušené a vytrvalé sportovce. K dispozici je ceník 

nabízených aktivit (tab. 6.) včetně doplňkových relaxačních služeb (tab. 7, 8). 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Tabulka 6: Ceník lekcí (zdroj: vlastní zpracování) 

SK. Lekce Základní Studenti Platnost 

FIT- BOX 90 Kč 70 Kč  

BOSU (balanční plošina) 90 Kč 70 Kč  

TRX (závěsný systém) 90 Kč 70 Kč  

TABATA trénink 90 Kč 70 Kč  

FUNKČNÍ KRUHOVÉ cv. 90 Kč 70 Kč  

EXPRESS 30min lekce 60 Kč 50 Kč  

Permanentky    

10 LEKCÍ 800 Kč 600 Kč 1 měsíc 

Ostatní    

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 300 Kč 300 Kč  

 

 

Tabulka 7: Ceník solária (zdroj: vlastní zpracování) 

SOLÁRIUM 

1 min 8 Kč 

50 min 350 Kč 

100 min 600 Kč 

 

 

Tabulka 8: Ceník rolletic (zdroj: vlastní zpracování) 

ROLLETIC 

1 min 3 Kč 

120 min 300 Kč 

300 min 600 Kč 
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3.7 SWOT analýza 

3.7.1 Silné stránky 

 Moderní fitness centrum: centrum je zcela nově vybudované a má moderní 

design, klienti fitness center na tohle pohlíží velmi pozitivně a rádi se do 

takových prostor vracejí a cítí se v prostředí velmi dobře 

 Lokalita: pro velkou část klientely je velmi podstatnou částí dostupnost fitness 

center, centrum Fénix se nachází jednu zastávku šalinou od Staré osady a 8 

minut z centra od hlavního nádraží.  

 Parkování: u parkování se většinou setkáváme s velkým problémem, jelikož 

každé prostory nemají tuto možnost. Budova, v níž je Fénix umístěn je součástí 

velkého komplexu, jehož součástí je samostatné parkoviště s šesti vyhrazenými 

místy právě pro fitness centrum. Pokud se stane, že tato kapacita míst není 

dostačující, klienti mají možnost parkování před vojenskou nemocnicí, která se 

nachází 50m od Fénixe.  

 Vybavenost cvičebního sálu: vybavení sálu můžeme považovat za 

nadstandardní, lektoři mohou využívat k lekcím širokou škálu pomůcek, díky 

kterým se hodiny stávají pestřejšími a zajímavějšími. Klient má vždy na výběr 

ze širokého spektra pomůcek. 

 Kvalitní lektoři: každý lektor musí absolvovat speciální kurz na danou 

sportovní aktivitu, lektoři ve Fénix centru mají za sebou bohatou cvičební 

minulost a také se snaží neustále prohlubovat a vzdělávat co se týče novodobých 

cvičebních programů a znalostí v oboru. 

 Přátelské prostředí: i na takové věci si v dnešní klienti velice zakládají, Fénix 

poskytuje velmi příjemné prostředí a přátelskou atmosféru aby návštěvníci byli 

naprosto spojeni.  

 Přístup ke klientům: centrum je ke svým klientům a zákazníkům velmi 

vstřícné, nejde jen o vydělávání peněz ale také o všestrannou spokojenost, např. 

centrum neudává žádné postihy, pokud jste přihlášen na lekci a nedostavíte se, 

pokud zapomenete bandáže na fit box, jsou vám bezplatně na recepci zapůjčeny 

nové. Vedení si zakládá na tom, že jakýkoliv problém se dá rozumně vyřešit. 

 Výtah 
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 Cena: v souvislosti kvality sportovních lekcí má centrum jedny z nejnižších cen 

v Brně.  

 Ekonomická stabilita: Fitness studio nevykazuje žádné riziko, že nedostojí 

svým platebním povinnostem.  

 Slevy pro studenty: centrum je poskytovatelem levnějších lekcí pro studenty 

střední nebo vysokých škol 

 

3.7.2 Slabé stránky 

 Krátkodobé působení na trhu: centrum působí na trhu velice krátkou dobu 8 

měsíců, i za tak krátkou dobu si dokázalo vybudovat stálou klientelu, která je 

s nabídkou velmi spokojená. Nesmí se však zahálet a je třeba poskytnout 

zákazníkům co nejkvalitnější služby. Vybudovat si dobré jméno, upevnit pozici 

na současném trhu a neposkytnou tak příležitost konkurenci.  

 Rozšíření:rozšíření fitness centra je jakkoliv nemožné jelikož je umístěno ve 

třetím patře budovy.  

 Šatny: nejsou příliš prostorné, mužská i ženská šatna obsahuje 20 skříní, 

takovou kapacitu šatny ale určitě nejsou schopny naráz pojmout.  

 Kapacita při lekcích TRX: ideální počet pro lekci trx je 8 osob, tak mají 

zákazníci dostatek prostoru ke cvičení, je to z důvodu špatné závěsné 

konstrukce.  

 Málo akcí pro stále zákazníky: stálý zákazníkům má být věnovány zvýšená 

péče, jelikož jsou nejdůležitější složkou pro podnikání. Slevové akce jsou 

v tomhle případě určitě nedostatkovým zbožím.  

 Malá návštěvnost starších věkových kategorií: věková průměrnost centra je 

kolem 28 let, chybí vhodný nápad jak oslovit také i starší věkovou skupinu.  

 Přístup do lokality v dopravní špičce: pokud je klient aktivním řidičem, a chce 

se do fitness centra dostat včas mezi 14 -16 hod., měl by zvážit vhodnou 

časovou rezervu k dopravě do fitness centra. 

 Absence nových nápadů 
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 Reklama: v tomto případě můžeme mluvit o nejslabším článku, jelikož reklama 

fitcentra probíhá pouze formou letáčků, webových stránek a Facebookových 

stránek.  

 

3.7.3 Příležitosti 

 Novinky na trhu: velkou výhodou je sledovanost nových trendů, cvičebních 

stylů ve fitness a neustále se vzdělávat. Nové cvičební styly a jejích zavedení do 

rozvrhu nám umožňuje být o krok napřed před konkurencí. Důležitostí je znalost 

v oboru a uvádět do rozvrhu jen moderní trendy, které budou zaznamenávat 

zájem klientů a ne ty o které za půl roku nebude žádný zájem.  

 Benefity pro firmy: v Brně se vyskytuje velké množství prosperujících firem, 

fitness centrum by mohlo vytvořit nabídku a navázat tak spolupráci s některými 

z nich.  

 Reference od spokojených zákazníků:přínosná věc, která může pomocí 

potencionálním klientům s rozhodnutím, zda fitness centrum navštívit. Jedna 

z takových je vytvoření na webových stránkách kde sami klienti mohou 

poskytovat informace, jak jsou se současnými službami spokojeni.  

 Spolupráce se sportovními kluby: navazovat a neustále prohlubovat 

spolupráce se sportovními kluby či jinými centry. Vytvoření zajímavé nabídky a 

navázání spolupráce může být velkým přínosem pro prosperitu fitness centra. 

 Spolupráce s fyzioterapií:navázat spolupráci s fyzioterapeutem, fitness 

centrum by doporučovalo tohoto fyzioterapeuta a ten by následně po konzultaci 

s pacientem mohl doporučovat fitness centrum a konkrétní pohybové cvičení. 

 Přilákání nové věkové skupiny klientů:průměrný věk návštěvníků fitness 

centra je 28let, velkou příležitostí je navázání nových kontaktů a přilákání 

starších věkových skupin. 

 Poptávka:i přes nové moderní sportovní činnosti je fitness stále na předních 

příčkách vyhledávaných aktivit, lidé nemají čas, motivaci ani znalosti na to aby 

cvičili sami a tak vyhledávají sportovní centra s kvalitním cvičebním plánem a 

dozorem. 
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3.7.4 Hrozby 

 Vstup nových konkurentů na trh:fitness centra jsou velice populárním 

zařízením pro nové a mladé podnikatele. 

 Konkurenti s lepší nabídkou za nižší ceny: je naprosto nezbytné udržovat a 

zlepšovat kvalitu cvičebních lekcí. Aktualizovat nabídku aby současná klientela 

zůstala spokojená.  

 Fitness centra v okolí: jedná se bez pochyby o největší hrozbu fitness centra 

Fénix, v okolí 8km jsou hned 3 další fitness centra.  

 Zhoršení kvality nabízených služeb: tento bod je úzce spjat s kvalitními 

lektory, pokud nebudete zaměstnávat dobrého lektora kvalita lekcí tak klesne a 

může dojít k nespokojenosti zákazníků.  

 Stagnace minimální mzdy a následně taky zvýšení DPH mohou mít za důsledek, 

pokud budou chtít lidé více šetřit a nejprve zabezpečit věci potřebné k živobytí a 

až zbylé ušetřené peníze půjdou o sportu a zábavy.  

Na závěr jsem provedl shrnutí (tab. 9). 

 

Tabulka 9: shrnutí SWOT analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

 Moderní fitness centrum  Krátkodobé působení 

 Lokalita   Nemožnost rozšíření 

 Parkování  Šatny  

 Vybavení   Dopravní situace 

 Přístup ke klientům   Reklama  

Příležitosti  (Opportunities) Hrozby  (Threats) 

 Novinky na trhu  Nová konkurence na trhu 

 Spolupráce se sportovními kluby  Fitness centra v okolí 

 Poptávka   Zhoršení kvality služeb 
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3.8 Anketa 

Anketa byla provedena ve fitness centru Fénix care, kde byla dostupná online přímo na 

webových stránkách. Otázky v anketě zodpovídalo celkem 132 klientů z toho 58 mužů 

a 74 žen různých věkových kategorií. Takhle anketa byla sestavena tak, aby nám 

pomohla informovat se o spokojenosti zákazníků popř., o jaké změny by měli klienti 

zájem. Otázky v anketě jsou uzavřené, polozavřené a jedna otevřená. V následující části 

si rozebereme samotné otázky a odpovědi jednotlivě (příloha číslo 1). 

 

Otázka číslo 1.  

V této otázce jsem se dotazoval respondentů, jak se o našem studiu poprvé dozvěděli. 

Jednalo se o otázku polozavřenou, v níž bylo možné vybrat pouze jednu variantu. Tato 

otázka je důležitou zpětnou vazbou pro samotné vedení fitness studia. Klíčovým bodem 

pro komunikaci je právě prvotní kontakt s veřejností. Dokáže mnohé odhalit o samotné 

organizaci a způsobu komunikace s okolím a jak tyhle způsoby veřejnost vnímá. 

Většina dotazovaných osob 82% odpověděla, že se o studiu dozvěděla formou letáčků, 

47% z internetu 2% od známých nebo příbuzných a 1% jinou formou (obr. 9). 

 

 

 

Obr. 9: Graf: vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Otázka číslo 2. 

Druhá otázka byla zaměřena na důvod, proč vlastně respondenti navštěvují fitness 

centrum. V následujícím grafu můžeme vidět, že téměř polovina respondentů 

odpověděla, že navštěvují fitness z důvodu regulace tělesné hmotnosti. Druhé místo 

s 31% byla odpověď zlepšení kondice, v těsném závěsu s 29%, odpověď chci vypadat 

dobře.  Přibrat svalovou hmotu odpovědělo nejméně osob a to 15% dotazovaných (obr. 

10). 

 

 

Obr. 10: Graf odpovědí na otázku č. 2 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Otázka číslo 3. 

Tato otázka zkoumá, v jakém období klienti fitness navštěvují. Hlavním cílem bylo 

zjistit, zda se u klientů jedná o celoroční nebo pouze sezónní záležitostí. 71% 

respondentů odpovědělo, že navštěvují fitness celoročně, 38% fitness nenavštěvuje o 

prázdninách a užívá si letní venkovních sportů a 23% se účastní lekcí ve fitness centru 

pouze v zimě (obr. 11). 

 

57, 43%

31, 24%

29, 22%

15, 11%

Proč chodíte do fitness centra?

chci zhubnout

zlepšení kondice

chci vypadat dobře

chci přibrat svalovou
hmotu



44 

 

 

Obr. 11: Graf odpovědí na otázkuč. 3 (zdroj:vlastní zpracování) 

 

Otázka číslo 4. 

Tato otázka zněla: Proč jste si vybrali, právě fitness studio Fénix Care? Otázka byla 

jako jediná otevřená a po vyhodnocení odpovědí byla nejčasnější z nich důvod polohy 

fitness centra a snadná dostupnost. Na druhém místě byla zmiňovaná odpověď kvalita 

trenérského vedení, třetí místo obsadila příčka s odpovědí kvalitního a nového prostředí. 

Další zmiňované odpovědi byli doporučení od známých, které majitele znají a také 

prostředí příjemného a mladého kolektivu. 

 

 

 

Otázka číslo 5. 

Otázka byla zaměřena na změny v rozvrhu, otázka přesněji zněla, zda by klienti o tuto 

variantu měli případný zájem. Tato otázka může být velikým přínosem pro vedení 

studia a na základě zjištěných odpovědí respondentů v budoucnu zapracovat na inovaci 

rozvrhu nebo případných úpravách. Z výsledku této otázky mělo vedení trošku strach, 

zda klientům rozvrh vyhovuje. 77% klientů je s rozvrhem spokojeno a nemají zájem o 

případné změny, naopak 55% klientů by tyto změny přivítalo například v letním období, 

kdy se teploty pohybují kolem hranice 30stupňů, tyhle změny budeme zvažovat v další 

části naší práce (obr. 12). 
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Obr. 12: Graf odpovědí na otázku č. 5 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Otázka číslo 6. 

V šesté otázce jsem se dotazoval, zda mají klienti fitness studio blízko bydliště či 

pracoviště. Otázka může být také přínosem, podle ní se můžeme dozvědět, jestli jsou 

klienti ochotni navštěvovat fitness studio, pokud jsou ze vzdálenějších městských částí 

Brna. 79% klientů na tuto otázku, odpovědělo kladně, a naopak 37% záporně, poslední 

skupinku 16% tvoří lidé bydlící mimo Brno, převážně tuto skupinku klientů tvoří 

studenti, kteří dojíždějí (obr. 13). 

 

Obr. 13: Graf odpovědí na otázku č. 5 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Otázka číslo 7. 

V otázce uzavřené sedmé otázce jsme dotazovaným respondentům pokládali otázku 

jaký je jejich věk. Pomůže nám analyzovat, jaké věkové skupiny studio navštěvují a 

v budoucnu se zaměřit na to co by nám mohlo pomoci tyhle věkové skupiny oslovit, 

aby naše fitness studio navštívili. Na Grafu si můžeme všimnout, že 73% respondentů je 

mladších pětadvaceti let, věková kategorie od 26 – 45 tvoří 57% dotazovaných a pouze 

2% tvoří věková skupina od 46 – 55 let (obr. 14). 

 

 

Obr. 14: Graf odpovědí na otázku č. 7 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Otázka číslo 8. 

V poslední otázce jsme se zaměřili na pohlaví dotazovaného respondenta. Graf nám 

zobrazuje procentuální obsazení mezi muži a ženami dotazovaných. 58% tvoří mužská 

část a 74% tvoří ženská návštěvnost. Můžeme si všimnout, že rozdíl mezi těmito 

skupinami dotazovaných respondentů není nijak zvlášť výrazný (obr. 15).  
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Obr. 15: Graf odpovědí na otázku č. 8 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.9 Rozhovor 

Pro rozhovor jsem si vybral 3 náhodně zvolené osoby různých věkových kategorií. 

Dotazoval jsem se, zdali znají a také navštěvují některé fitness centrum zaměřené na 

funkční tréninky, popř. zdali aktivně provozují nějakou sportovní aktivitu.  Zda opravdu 

ví, co znamená pojem funkční trénink. Dále jsem se ptal, jestli někdy provozovali typ 

funkčních tréninků a zda by si ho chtěli vyzkoušet. V poslední části zněla moje otázka, 

zdali někdy slyšeli o fitness centru Fénix care. 

 

 

Klára 19 let 

Klára je studentkou posledního ročníku gymnázia zastavil jsem ji na náměstí Svobody 

v Brně a byla ochotna mi odpovědět na moje otázky. Ve svých 15 letech se Klára 

věnovala krasobruslení, ale v současné době už se aktivně nevěnuje žádné sportovní 

aktivitě, ráda si prý ale občas vyčistí hlavu během v přírodě nebo procházkou s přítelem 

a jeho psem Maxem. Na otázku jestli zná některé fitness zařízení zaměřené na funkční 

tréninky, odpověděla ano, po mém dotazu směřovaném jak se o něm dozvěděla, uvedla 

se smíchem na tváři díky příteli, který se aktivně věnuje kondičnímu cvičení v zařízení 

AZ fitness Brno. Dále jsem ji poprosil o uvedení alespoň jednoho funkčního tréninku, 

abych se přesvědčil, že opravdu ví, co to funkční tréninky jsou. Klára uvedla znalost 
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cvičení TRX systému který si byla jednou s kamarádkou vyzkoušet, bohužel ji 

nenadchlo, prý bylo cvičení příliš těžké a namáhavé, také se ale zmínila o velkém zájmu 

vyzkoušet lekci Fit boxu, když ji přítel občas naštve, potřebuje prý upustit trochu páry. 

Na moji poslední otázku Klára odpověděla, že doposud neslyšela, o fitness centru Fénix 

care. 

 

Tomáš 29 let 

U Tomáše bylo naše setkání velmi spontánní, jednoho dne při cestě z obchodu jsem ho 

zahlédl a viděl, že má velmi hezkou sportovní postavu a tak jsem se rozhodl ho 

vyzpovídat. Tomáš je zaměstnanec ve stavební firmě, vystudoval fakultu strojního 

inženýrství VUT v Brně a jeho oblíbeným sportem v mládí byl florbal, kterému se 

věnoval téměř do ukončení studia na vysoké škole. Moje nejdůležitější otázka zněla, 

jaké sportovní aktivitě se v současné době věnuje, protože jsem si nemohl nevšimnout 

jeho vypracované postavy. Následná odpověď byla přesně ta, kterou jsem chtěl slyšet, 

funkční tréninky! Tomáš zmínil touhu po vypracované postavě, ale zdvihání činek 

v posilovně nebyl jeho šálek čaje. O FT se dozvěděl od svého kamaráda, s kterým také 

navštívil svou první lekci kruhového tréninku. Tato forma cvičení ho velmi zaujala a 

dodnes navštěvuje lekce, v Kantor fitness Brno jako jsou kantortraining, crosstraining 

TRX hard, občas ale také zavítá na lekci základy gymnastiky. Na moji poslední otázku 

Tomáš odpověděl, že nikdy neslyšel o fitness centru Fénix care.  

 

Honza 45let 

Pan Havránek je vlastníkem firmy na koberce se sídlem v Brně. Celý život se 2x týdně 

rekreačně věnuje hraní tenisu jak v letním tak i v zimním období. Co se týče 

sportovního přehledu tak mnozí mladí lidé by se od něj mohli učit. Na moji otázku zda 

zná některé fitness centra, které provozují funkční tréninky, odpověděl Boby centrum, 

AZ fitness a CrossfitNewpark. Mezi lekce patřící do uvedené skupiny z těch známých 

začlenil TRX systém, Heat program, Tabatu, Kruhové tréninky aj. Dále uvedl, že tento 

typ cvičení nikdy neprovozoval ale jeho přístup k těmto sportovním aktivitám, byl 

velmi pozitivní, ačkoli ho prý pravděpodobně nikdy nevyzkouší. I přes jeho znalosti 

sportovních aktivit a umístění některých center na moji poslední otázku, zda slyšel o 

fitness centru Fénix care, odpověděl ne.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Abychom mohli stanovit vyhovující inovace marketingových strategií zapotřebí 

definovat marketingové cíle.  Tyto přednesené návrhy by měly být určeny k naplňování 

stanovených záměrů. Hlavním cílem společnosti je dosahování zisku, vytvoření 

strategie by tedy měla být v souladu s tímto záměrem. Doporučení a inovace nabídky 

služeb fitness centra Fénix care byla vypracována na základě výsledků z předchozí 

analýzy, dotazníkového výzkumu a rozhovorů.  

 

Cíle: 

- Udržení image fitness studia 

- Zvyšování kvality služeb 

- Přilákání nových klientů 

- Upevnění pozice na trhu 

- Zvýšení zisků  

- Neustálé zlepšení spokojenosti zákazníků 

 

Návrhy: 

1. Spolupráce se sportovními kluby 

Spolupráce se sportovními kluby může být velkým přínosem pro chod a 

zviditelnění fitness studia. Dle mého názoru je Brno přímo rájem sportovců, 

sportovních organizací a také sportovních týmů, které by o takovou spolupráci 

jevily velký zájem. Z mého pohledu se můžeme zaměřit na jakékoliv sportovní 

družstvo nebo tým, navázat s nimi kontakt a nabídnou jím případnou spolupráci. 

Pokud by se nám podařilo tyto spolupráce zrealizovat, můžeme očekávat 

pozitivní vliv na chod fitness studia převážně v zimním období, v kterém je 

mnoho sportovních družstev a týmů, u nichž probíhá hlavní sezóna zejména přes 

letní období nucena vyplácet velké částky za pronájem tělocvičen. Nabídka tedy 

může být ku prospěchu obou stran.  
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2. Změny organizační struktury 

V předchozí části bakalářské práce jsme si mohli všimnout (obr. 8) jak vypadá 

organizační struktura fitness studia. Majitelé tu obstarávají téměř veškerou 

činnost, která je k provozu studia nutná. Ačkoli jsou velice schopní a tato práce 

je naplňuje, není možné to takhle zvládat napořád. Pokud by bylo studio vedeno 

tímto způsobem i nadále, mohlo by dojít k stále častějším chybám, které můžou 

v budoucnu chodu studia ublížit jak v provozování, tak v poskytování kvalitních 

služeb. Způsob vedení, který jsem právě uvedl, by mohl vést k výraznému 

poškození image fitness studia. Jedním z vhodných důvodu abychom toto riziko 

minimalizovali je najít a zaměstnat vhodného kandidáta na pozici trenéra. 

Změna poslouží k demokratičtějšímu vedení klubu, lepší kvalitě trenérů a 

celkově efektivnějšímu a lepšímu chodu klubu (obr. 9). 

 

 

Obrázek 9: návrh změn organizační struktury (zdroj: vlastní zpracování) 
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3. Rozšíření otevírací doby 

Jelikož jedním z našich cílů je zvyšování kvality služeb vhodným způsobem,jak 

tohoto cíle docílit je rozšíření otevírací doby fitness studia. Otevírací doba je pro 

mnoho klientů velice důležitá, jelikož denní harmonogram každého člověka 

vypadá naprosto rozdílně. Tímto rozšířením otevírací doby poskytneme 

zákazníkům rozsáhlejší časový prostor, který mohou ve svém volném čase 

využít k návštěvě studia (tab. 10). 

 

Tabulka 10: nová otevírací doba (zdroj: vlastní zpracování) 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00 11- zavřeno-14 14:00 – 21:00 

ÚTERÝ 8:00 – 11:00 11- zavřeno-14 14:00 – 21:00 

STŘEDA 8:00 – 11:00 11- zavřeno-14 14:00 – 21:00 

ČTVRTEK 8:00 – 11:00 11- zavřeno-14 14:00 – 21:00 

PÁTEK 8:00 – 11:00 11- zavřeno-14 14:00 – 21:00 

 

4. Zavedení nových lekcí  

Rozšíření otevírací doby úzce souvisí s rozvrhem lekcí, které studio může 

nabídkou. Studio je poskytovatelem sportovních lekcí jako jsou fit box, trx 

systém, coretraining aj., tyto lekce zákazníky dostatečně uspokojují. Díky 

dotazníkovému šetření jsme však zjistili, že téměř polovina dotazovaných 

respondentů by uvítali změny v rozvrhu. Pro tento návrh i díky otevření 

v dopoledních hodinách jsem se rozhodl navrhnout do programu sportovní lekce 

jako ranní warm up, břicho – zadek, pilates a kondiční trénink (příloha číslo 2). 

 

5. Konstrukce TRX  

Poskytované lekce TRX o které je v dnešní době největší zájem poskytují 

návštěvníkům malou kapacitu osob při návštěvě lekce. K tomuto zjištění jsem 

dospěl ve SWOT analýze v předchozí části mé bakalářské práce. Ideálním 

počtem pro tuto lekci, který je cvičební sál schopen pojmout je 8 osob tak aby 
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měli klienti dostatečný prostor ke cvičení. Tato kapacita je vzhledem 

k návštěvnosti a zájmu o lekci nedostačující. Z mého pohledu existují dvě 

varianty jak tento problém vyřešit. První, méně pravděpodobnou variantou je 

poskytnou návštěvníkům studia více lekcí TRX, tímto řešením bychom ale 

připravili zákazníky o jiné lekce, které navštěvují. Druhou vhodnější variantou 

je vyrobení nové závěsné konstrukce, tato konstrukce umožní navýšení počtu 

osob, který je sál schopen pojmout o 5 lidí. Z mého hlediska je tedy druhá 

varianta nejpříhodnějším řešením jak uspokojit zákazníky s velkým zájmem o 

tuto sportovní lekci.  

 

6. Podpora prodeje 

Benefity a výhody pro stálé i nové zákazníky jsou důležitým bodem, jak přilákat 

nové zákazníky, hýčkat ty stávající a udržet nebo vytvořit jejich spokojenost 

s našimi poskytnutými službami. V předchozí části bakalářské práce vyplynulo, 

že studio tyto služby téměř vůbec neposkytuje. Proto se budu snažit uvést 

některé návrhy, které povedou k již zmíněné spokojenosti zákazníků.  

 

 První lekce zdarma:při registraci nového člena, který si bude chtít 

zakoupit permanentku, dostane lekci zdarma dle libovolného výběru. 

 Něco na zub: při zakoupení permanentky dostane zákazník proteinovou 

tyčinku 

 Měsíční soutěž: soutěž o největší počet navštívených lekcí za měsíc, 

vítěz této soutěže obdrží novou permanentku s 50% slevou.  

 Půlroční soutěž: klient s největším počtem navštívených hodin za půl 

roku obdrží měsíční neomezenou permanentku zcela zdarma. Tato soutěž 

má jednu nevýhodu a to vytvoření počítadla na webových stránkách, na 

kterém bude neustálý přehled o počtu navštívených hodin jednotlivých 

klientů.  

 Roční soutěž: klient s největším počtem navštívených lekcí za rok 

obdrží zcela zdarma permanentku s 10 stupy na libovolné lekce, 

permanentku s 10 vstupy do solária a půlhodinovou relaxační masáž.  
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 Největší dříč: trenéři studia budou neustále sledovat progres a snaživost 

návštěvníků fitness studia, po půl roce určí jednoho největšího dříče nebo 

klienta s nejlepším pokrokem, ten se bude moct pyšnit tímto titulem. 

Jeho jméno bude uvedeno na webových stránkách a získá permanentku 

s 10 vstupy zdarma.  

 

7. Reklama  

Abychom mohli dosáhnout co největší návštěvnosti zákazníků, zcela jasně 

nejdůležitějším bodem je reklama. Z předchozího dotazníkového šetření jsme se 

dozvěděli, že klienti, kteří fitness centrum navštěvují, se o něm dozvěděli: 82% 

z letáčku, 47% přes internet, 2% od známých a 1% jinou formou. Na této oblasti 

je tedy potřeba určitě zapracovat. Pro oblast tohoto návrhu uvedu tři z nich.  

 

1. Reklama v rádiu: současná populace se k této formě reklamy dostává do 

styku téměř každý den, při cestách do práce, v pracovním nasazení, jízdě 

v autě ale i v pohodlí domova. Tato reklama může mít za následek oslovení 

obrovského množství lidí za běžných denních situací. 

 

2. Spolupráce se známým sportovcem: spolupráce se známým sportovcem je 

bezpochyby jedním ze způsobů jak pomoci dobré image fitness studia. 

Vhodným kandidátem na tuhle pozici je Jiří Denisa Procházka, Jiří je MMA 

zápasníkem, který žije v Brně a pokud se zeptáte někoho na ulici kdo to je, 

bez pochyby se dočkáte správné odpovědi. Jiří je úřadujícím šampiónem 

GCF České Republiky, pomalu ale jistě se dere na světlo světových 

žebříčku. Na své Facebookové stránce se blíží k hranici 20 000 tisíc 

fanoušků, což je na mladého začínajícího sportovce velký úspěch. Majitelé 

fitness studia s ním sdílejí minulost, v které spolu navštěvovali střední školu 

a dodnes jsou dobrými přáteli. 
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3. Plakáty: dobře umístěné plakáty na frekventovaných místech města Brna 

jsou přínosným taktickým krokem, jak dostat název a existenci studia do 

podvědomí lidí.  

 

4. Spolupráce na charitativních nebo společenských akcí:výroba baneru na 

společenských událostech, pomoc ve formě volných jednotlivých vstupů 

nebo finanční pomoci charitativních akcích. 

 

8. Náklady 

Žádná propagace ani reklamace se neobejde bez finančních nákladů nebo 

investice. Proto stručné představím kalkulaci nákladů (tab. 11) 

 

Tabulka 11:kalkulace nákladů (zdroj: vlastní zpracování) 

Zaměstnaní nového trenéra 15 000 Kč 

Konstrukce TRX  8 000 Kč 

Podpora prodeje  7 000 Kč 

Úprava webových stránek 10 000 Kč 

Reklama (celkem) 55 000 Kč 

Celkem  95 000 Kč 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mojí bakalářské práce bylo podat návrhy na zlepšení návštěvnosti, 

spokojenosti zákazníka a upevnění pozice na trhu fitness studia Fénix care. Jak jsem již 

v mé práci zmiňoval, majitelé studia jsou mými přáteli. Studio často navštěvuji a mám 

k němu velmi kladný vztah, proto doufám, že tyto návrhy studio využije a budou sloužit 

k lepším výkonům a chodu celého fitness studia. Cíl práce byl splněn: podal jsem 

návrhy na zlepšení a získal odpověď na výzkumnou otázku:  

Jak lze inovovat fitness centrum prostřednictvím analýzy stávající situace? 

 

V navrhované části bylo uvedeno několik návrhů, které by mohli pomoci splnit 

stanovený cíl práce, jako změna v organizační struktuře studia, vyrobení nové 

konstrukce pro lekce TRX nebo výhody pro stálé zákazníky.  

V posledním bodu návrhové části, kterým byla reklama jsem se zaměřil na propagaci a 

reklamu studia.  

Všechny tyto mnou podané návrhy byly navrženy tak aby optimalizovali chod fitness 

centra a uspokojení zákazníka.  

 

Psaní této bakalářské práce bylo pro mě velkou a cenou zkušeností, zatím sice nevím, 

zda mě přesvědčila o tom, jestli by mě tato práce bavila. Dočasné uspokojení však 

naleznu, v pomoci svým kamarádům v podnikatelském záměru fitness studia Fénix 

care, ke kterému mám velmi kladný vztah. 
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Příloha č. 1: Anketa pro návštěvníky Fitness studia 

 

ANKETA 

1. Jak jste se dozvěděli o studiu Fénix Care? 

A) z letáčku   B)  přes internet   C)  od známých   D)  jiná forma 

 

2. Proč chodíte do Fitness centra?  

A) chci zhubnout   B)  zlepšení kondice   C)  chci vypadat dobře   D)  přibrat 

svalstvo  

 

3. V jakém období fitness centrum navštěvujete? 

A) celoročně   B) kromě prázdnin   C) pouze v zimě  

 

4. Proč jste si vybrali právě fitness studio Fénix Care? – otevřená otázka 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………….. 

5. Uvítali by jste změny v rozvrhu? 

A) ano   B)  ne 

 

6. Máte fitness studio blízko bydliště či pracoviště?  

A) ano  B)  ne   C)  nejsem z Brna 

 

7. Uveďte prosím Váš věk: 

A) méně než 25  B) 26 – 45   C) 46 – 55  

 

8. Pohlaví:  

A) muž   B) žena 
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Příloha č. 2: Návrh na provoz Fitness studia 
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