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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na spokojenost zákazníka. Na základě vyhodnocení dílčích 

analýz byly sestaveny návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. První část 

diplomové práce se zaměřuje na teoretická východiska. Další část analyzuje současný 

stav pomocí analýz vnitřního a vnějšího prostředí a analyzuje současnou úroveň 

spokojenosti zákazníků pomocí dotazníkového šetření. Na základě zjištěných informací 

z předchozích analýz jsou v poslední části sestaveny konkrétní návrhy na zvýšení 

spokojenosti zákazníků. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis focuses on customer satisfaction. The main purpose is the evaluation 

of the component analyses which is followed by the composition of proposals on how to 

improve the level of customer satisfaction. The first part of the thesis is concerned with 

theoretical background. The other part presents the examination of current situation by 

the means of internal and external analyses. The current customer satisfaction level is 

studied using a questionnaire. The final part includes specific suggestions for 

improvement of customer satisfaction based on previous analyses. 
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SLEPT analýza, SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, spokojenost, 
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ÚVOD  
Diplomová práce se zaměřuje na spokojenost zákazníka. Hlavním cílem je na základě 

provedených analýz navrhnout taková opatření, která povedou ke zvýšení této úrovně. 

Spokojenost zákazníka je pro podnik velmi důležitá, protože spokojený zákazník 

představuje pro podnik velký potenciál (kladné reference, doporučení, opětovný nákup). 

Udržení zákazníka je obtížný proces a je především založen na kvalitě poskytovaných 

služeb. 

První část diplomové práce (teoretická část) se zabývá teoretickými východisky. 

Teoretická východiska jsou především zaměřena pro oblast služeb, protože podnik svým 

zákazníkům poskytuje produkt právě v této formě. Tato část se zaměřuje na analýzu 

vnitřního prostředí (pomocí analýzy marketingového mixu), analýzu vnějšího prostředí 

(SLEPT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil) a SWOT analýzu. Dále se 

zaměří na oblast zákazníka a metody měření spokojenosti zákazníka. 

Druhá část diplomové práce (analytická část) analyzuje současný stav v podniku. Na 

základě dílčích analýz (SLEPT analýza, Porterův model konkurenčních sil, analýza 

vnitřního prostředí pomocí marketingového mixu) bude sestavena souhrnná SWOT 

matice, která vyjádří silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Pomocí metody 

párového srovnání budou vyhodnoceny jednotlivé faktory. Druhá část se také zaměřuje 

na dotazníkové šetření. To vychází především z předvýzkumu, který proběhl jako 

skupinová diskuze (Focus Group). Na základě informací z tohoto předvýzkumu byly 

sestaveny jednotlivé otázky pro dotazník. Následně je provedeno vyhodnocení dotazníku. 

K vyhodnocení jednotlivých faktorů bude využito faktorové analýzy.   

Poslední část diplomové práce (návrhová část) se zaměřuje na návrhy zvýšení úrovně 

spokojenosti zákazníků. Tyto návrhy vycházejí z dílčích analýz a z dotazníkového šetření.  
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CÍLE PRÁCE A METODY 
Hlavním cílem diplomové práce je na základě provedených analýz a vlastního průzkumu 

navrhnout taková opatření, která povedou ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. 

Dílčím cílem jsou jednotlivé analýzy a provedení vlastního průzkumu.    

Prvním dílčím cílem je především sestavení jednotlivých analýz. V diplomové práci se 

využívá především analýza vnitřního a vnějšího prostředí (obecné a oborové okolí). 

K analýze obecného okolí se využívá SLEPT analýza, kde se analyzují sociální, 

legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory. K analýze oborového okolí 

se využívá Porterův model pěti konkurenčních sil.  Vnitřní prostředí podniku je 

analyzováno pomocí analýzy marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, 

komunikace). Následně jsou dílčí faktory zaznamenány pro přehlednost do SWOT 

matice, kde pomocí metody párového srovnání budou vyhodnoceny nejdůležitější 

faktory.  

Dalším dílčím cílem je analyzování současného stavu spokojenosti zákazníků, které je 

zkoumáno pomocí dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření vychází z předvýzkumu, 

který probíhal pomocí skupinové diskuze (Focus Group). Dále bylo využito faktorové 

analýzy, která poskytuje informace o vazbách mezi jednotlivými faktory spokojenosti 

a slouží jako další podklad pro tvorbu návrhů ke zvýšení spokojenosti.  

Diplomová práce je limitována pro úzký okruh zákazníků tanečního studia. Při analýze 

spokojenosti se vycházelo ze současných zákazníků tanečního studia. Pro stanovení 

vzorku respondentů byl použit kvótní výběr.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 MARKETING SLUŽEB 

Služba je specifický druh aktivity nehmotného charakteru a nepřináší zákazníkovi 

vlastnictví. Služby mohou být spojeny s fyzickým výrobkem. S tzv. „Čistým výrobkem“ 

a „Čistou službou“ se dnes setkáváme čím dál méně. Obecně vzato, čím dál více jsou 

výrobky doplňovány službami a služby doplňovány výrobky (Kotler, 2007, s. 710-711). 

1.1.1 Základní charakteristiky služeb 

Služby jsou svojí povahou odlišné a rozdílné než hmotné statky. Služby jsou zákazníkem 

vnímány jinak než statky hmotné a na trhu mají vlastní specifické místo. Abychom se 

dále mohli věnovat službám, musíme zmínit základní charakteristiky služeb:  

• nehmotnost, 

• neoddělitelnost, 

• proměnlivost (nestálost), 

• pomíjivost (neskladovatelnost),  

• absence vlastnictví (Kotler, 2007, s. 711; Zamazalová, 2010, s. 344). 

Nehmotnost služeb znamená, že produkt nemá hmotnou povahu. Jelikož je služba 

nehmotného charakteru, tak zákazník nemá možnost si službu před zakoupením 

vyzkoušet. Tento jev vstupuje také do nákupního rozhodování zákazníka. Díky absenci 

hmatatelného vyzkoušení si zákazník nedokáže při nákupu představit kvalitu služby 

(Kotler, 2007, s. 711-712). 

Další významnou charakteristikou je neoddělitelnost služeb – službu nelze oddělit od 

jejich poskytovatelů (lidé, stroje). Služby jsou tedy propojeny s konkrétním prvkem, na 

kterém jsou závislé. Rozšiřování služeb je tedy velmi obtížný proces. Proto je 

v marketingu služeb velmi důležitým prvkem interakce mezi zákazníkem 

a poskytovatelem služeb (Kotler, 2007, s. 713). 
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Významnou charakteristikou služeb je proměnlivost (nestálost) služeb – kvalita služeb 

je ovlivňována mnoha faktory (kým je poskytována, kde je poskytována, jak je 

poskytována a kdy je poskytována). Kvalitu je tedy velmi obtížné řídit (Kotler, 2007, 

s. 714).  

Pomíjivost (neskladovatelnost) je další významnou charakteristikou. Oproti hmotným 

výrobkům nelze služby skladovat ve formě zásob. Spotřeba je tedy uskutečněna okamžitě 

a nelze spotřebu odkládat na vhodnější dobu. Nelze se ani předzásobovat na lepší chvíle. 

Služby jsou tedy limitovány i svojí kapacitou. Poskytovatelé služeb jsou tedy nuceni 

odhadovat poptávku v čase. Pokud není kapacita zajištěna v konkrétní čas, dochází 

k možným ztrátám zaviněnými nedostatečnou kapacitou (Zamazalová, 2010, s. 347). 

Absence vlastnictví souvisí primárně s nehmotností služby. Běžně u hmotných produktů 

přechází vlastnictví produktu na zákazníka. Nákupem služeb vzniká pouze nárok na 

službu (Vaštíková, 2014, s. 20). 

1.1.2 Klasifikace služeb 

Odvětvové třídění služeb 

Nejprve služby rozdělíme na základě odvětví. Služby dle odvětví rozdělujeme na služby 

terciární, kvartérní a kvintérní (Vaštíková, 2008, s. 13-14). 

• Terciární služby – Služby dříve prováděny doma (prádelny, čistírny, restaurace, 

hotely, kadeřnictví apod.) 

• Kvartérní služby – Služby usnadňující a zefektivňující práci (doprava, 

komunikační služby, finanční služby a správa apod.) 

• Kvintérní služby – Služby, které zdokonalují příjemce služby (rekreace, 

zdravotní péče, vzdělávání apod.) (Vaštíková, 2014, s. 23). 

Rozdělení v závislosti obsahu hmotné složky  

Rozdělení dle obsahu hmotné složky je znázorněno blíže pomocí následujícího obrázku. 

Schéma rozděluje produkty od „čistě hmotných“ až po „čistě nehmotné“ produkty.  
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Obrázek 1: Rozdělení dle obsahu hmotné složky 

 

[Zdroj: Zamazalová, 2010, s. 349] 

Jak je z předchozího obrázku patrné, tak produkty na levé straně (hmotné výrobky), jsou 

zákazníkem snadno ohodnotitelné právě díky jasně definovaným a rozpoznatelným 

atributům (vzhled, chuť, velikost apod.). Opakem jsou položky na pravé straně (služby). 

Ty jsou pro zákazníka obtížně ohodnotitelné, protože pozbývají hmotné atributy, které 

jsou pro zákazníka snadno rozeznatelné (občas vyžadují hlubší znalosti k porozumění). 

Absenci hmotných prvků je nutné u služeb vhodně vynahradit (např. klást důraz na 

reference, image podniku, důvěru v služby apod.) (Zamazalová, 2010, s. 349-350). 

1.1.3 Marketingová strategie služeb 

Marketingová strategie služeb je odlišná, než je marketingová strategie hmotných 

výrobků, a proto je nutné k marketingu služeb nahlížet jinak. Vnímaná kvalita služeb je 

do značné míry ovlivňována interakcí mezi zákazníkem a zaměstnancem. Je nutné 

věnovat důkladnou pozornost nejen zákazníkům, ale i zaměstnancům. Ti totiž přicházejí 

do přímého kontaktu se zákazníkem a vytvářejí u něj přidanou hodnotu. Velmi dobré 

podniky kladou velkou váhu právě na spokojenost svých zaměstnanců, a proto zajišťují 

pro zaměstnance neustále školení, motivační programy a vytvářejí kvalitní pracovní 

zázemí (Kotler, 2007, s. 711-712). 



 15 

1.2 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU 

Marketingovým prostředím rozumíme okolí, ve kterém se podnik nachází. Okolí podniku 

má velký vliv na jeho chování a vlastnosti, a proto je neustále nutné toto okolí kontrolovat 

a sledovat případné změny. Prostředí podniku rozdělujeme na vnitřní a vnější. Vnější 

pak dále rozdělujeme na mikroprostředí a makroprostředí (Zamazalová, 2010, s. 105). 

1.2.1 Vnitřní prostředí 

Vnitřním prostředím rozumíme vazby, prvky a vztahy uvnitř firmy. Veškeré faktory 

vnitřního prostředí mohou manažeři podniku plně ovlivňovat. Celkově se ale vnitřní 

prostředí zaměřuje na identifikaci zdrojů a schopností podniku. Ty jsou pro podnik velmi 

důležité, protože umožňují podniku reagovat na změny vnějšího prostředí. Vnější 

prostředí přináší impulsy, které podnik může využít. Vnitřní prostředí vytváří zdroje, aby 

tyto impulsy byl podnik schopný využít (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011,  

s. 43-44). 

Vnitřní prostředí můžeme analyzovat pomocí různých metod. Pro marketingovou 

aplikaci využíváme analýzu marketingového mixu. Základním prvkem této analýzy je 

marketingový mix, který vychází z konceptu 4P. Analyzujeme tedy produkt, cenu, 

distribuci a komunikaci (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, s. 43-44). 

1.2.2 Vnější prostředí 

Makroprostředí (obecné okolí) podniku představuje vzdálenější okolí, které podnik 

vlastní silou nemůže měnit (nebo jen velmi obtížně). Mezi faktory makroprostředí patří 

sociální faktory, legislativní faktory, ekonomické faktory, politické faktory 

a technologické faktory. Pro analýzu tohoto prostředí využíváme nejčastěji SLEPT 

analýzu (Zamazalová, 2010, s. 105). 
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Mikroprostředí (oborové okolí) je bližší prostředí podniku a je charakteristické tím, že 

podnik může vlastní činností prostředí ovlivnit. Mezi hlavní faktory mikroprostředí patří 

konkurenti, dodavatelé, substituty, zákazníci (spotřebitelé) a hrozba vstupu nových firem. 

Nejčastěji pro analýzu mikroprostředí využíváme Porterův model pěti konkurenčních sil. 

Jedná se o jednu z možných metod, kterou využíváme k analýze tohoto prostředí 

(Jakubíková, 2013, s. 94-99).   

1.3 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 

1.3.1 Marketingový mix 

Pohled podniku – 4P 

Marketingový mix chápeme jako soubor nástrojů, pomocí kterých podnik může působit 

na své okolí. Koncepce 4P je zaměřena především na pohled podniku, a proto je 

marketingový mix tvořen oblastmi – výrobek (Product), cena (Price), distribuce/místo 

prodeje (Place) a komunikace/propagace (Promotion). Tento soubor nástrojů může 

být rozšířen o další nástroje – procesy (Processes), lidé (People) a materiální prostředí 

(Physical evidence). Rozšířenou verzi dále označujeme jako koncept 7P (Zamazalová, 

2010, s. 6; Karlíček, 2013, s. 152).  

Jednotlivé nástroje mají i další oblasti členění. Můžeme hovořit o produktovém mixu, 

cenovém mixu, distribučním mixu a komunikačním mixu. V následující tabulce jsou 

popsány oblasti hlavních nástrojů marketingového mixu: 

Tabulka 1: Nástroje marketingového mixu 

PRODUKT CENA DISTRIBUCE KOMUNIKACE 

Přínos 
Vlastnosti 
Varianty 
Kvalita 
Design 
Značka 
Balení 
Služby 
Záruky 

Deklarovaná cena 
Slevy 
Úvěrové podmínky 
Platební lhůty 
Zvýhodnění 

Cesty 
Logistika 
Sklady 
Doprava 
Sortiment 
Umístění 

Reklama 
Public relations 
Sponzorování 
Podpora prodeje 
Přímý marketing 
Prodejní místa 
Výstavy a veletrhy 
Osobní prodej 
Interaktivní marketing 

[Zdroj: Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2010, s. 3] 
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Pohled zákazníka – 4C 

V literatuře se setkáváme také s koncepcí 4C. Ta se na problematiku marketingového 

mixu zaměřuje pohledem zákazníka. Koncepty 4C a 4P se vzájemně doplňují, a proto se 

udávají koncepty nejčastěji vedle sebe. Koncept 4C má následující členění (v závorkách 

je uvedeno propojení s 4P): 

• Customer value – hodnota pro zákazníka (Produkt), 

• Costs – náklady pro zákazníka (Cena), 

• Communication – komunikace (Propagace), 

• Convenience – dostupnost produktu (Distribuce) (Karlíček, 2013, s. 152). 

1.3.2 Produkt 

Marketingová podnikatelská filozofie vychází z faktu, že o vyráběném výrobku 

nerozhoduje podnik sám. Nejvyšší vliv má právě trh (spotřebitel). Na dnešním trhu 

nestačí jen vyrábět „nějaký“ výrobek, a ten následně se snažit protlačit k zákazníkovi. 

Důležité je, aby výrobek měl konkrétní účel a byl pro konkrétního zákazníka. Tato 

filozofie přináší pro podnik řadu výhod (úspora nákladů, cílení komunikace apod.). 

(Zamazalová, 2010, s. 165). 

Produktem v marketingové terminologii chápeme nejen hmotné statky (výrobky), ale 

i statky nehmotné (služby, licence, práce atd.) a nominální statky (peníze, cenné papíry 

apod.). Jednodušeji řečeno jedná se veškeré objekty podnikatelské činnosti, které lze 

prodat a koupit (Zamazalová, 2010, s. 165). 

Životní cyklus produktu  

Stejně jako u hmotného produktu i služby mají životní cyklus, který se časem mění. Mezi 

hlavní etapy životního cyklu patří zavedení na trh, růst, zralost a útlum. Proto je nutnou 

činností i inovace produktu. (Vaštíková, 2014, s. 87). 

Vliv značky 

Značka je velmi důležitý identifikátor produktu. Značkou může být název, znak, symbol, 

nebo termín. Zároveň se může jednat i o kombinaci všech zmíněných prvků. Hlavním 

účelem značky je snadná identifikace produktu a rozlišení produktů od konkurence.  
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Ve službách značka plní totožnou funkci, ale má mnohem důležitější význam. Značka 

umožňuje zhmotňovat službu (vlastnost, která je nevýhodou pro služby) a zvyšovat 

důvěryhodnost služeb. Značky služeb mají spíše charakter názvu organizace, která služby 

poskytuje. Umožňuje vytvářet spojení mezi zákazníkem a organizací pomocí emočních 

vztahů (Vaštíková, 2014, s. 87-88). 

1.3.3 Cena 

Rozhodování o ceně 

Dalším prvkem marketingového mixu je cena. Cena je velice důležitý prvek 

marketingového rozhodování a je důležitým faktorem při tvorbě marketingové strategie. 

Podnik je při rozhodování o ceně ovlivněn vnitřními a vnějšími faktory (Kotler, 2007, 

s. 749). 

Vnitřní faktory jsou marketingové cíle, strategie marketingového mixu, náklady 

a organizace. Jedná se o faktory, které jsou především záležitostí samotného podniku 

a jsou ovlivnitelné podnikem (Vaštíková, 2014, s. 95). 

Vnější faktory jsou typ trhu a poptávky, konkurence, ostatní faktory prostředí 

(ekonomika, distributoři, vláda). Tyto faktor vstupují do rozhodování z okolního 

prostředí a velmi obtížně je může podnik ovlivnit (Vaštíková, 2014, s. 95-96). 

Obrázek 2: Faktory ovlivňující rozhodování o cenách 

 

[Zdroj: Kotler, 2007, s. 750] 
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Cenová strategie 

Při vytváření cenové strategie je nutné brát v úvahu celkové marketingové cíle podniku. 

Hlavními faktory cenové strategie jsou:  

• náklady,  

• konkurence, 

• hodnota služeb pro zákazníka (Vaštíková, 2008, s. 109). 

Náklady – Představují základ ceny a jsou důležitým prvkem při rozhodování. Výsledná 

cena produktu musí být vždy vyšší než náklady na produkt. Pokud je cena nižší než 

náklady, tak se podniku nevyplatí produkt na trhu poskytovat, protože produkt generuje 

podniku ztrátu a může představovat v budoucnosti velké riziko. Náklady rozdělujeme na 

fixní náklady a variabilní náklady. Fixní náklady se nezvyšují s přírůstkem prodeje. 

Naopak variabilní se zvyšují s přírůstkem prodeje. Pro stanovení optimálního množství 

využíváme analýzu bodu zvratu, která na základě fixních nákladů, variabilních nákladů 

a tržeb stanovuje takové množství, při kterém je zisk roven nule (Vaštíková, 2008,  

s. 99-100).  

Konkurence – Dalším významným faktorem cenové strategie, která má vliv na 

výslednou cenu jsou právě ceny konkurence. Cenu konkurence je nutné pečlivě sledovat 

a neustále aktualizovat. Je nutné ve výsledku sledovat dva faktory u konkurence – kvalita 

a s ní spojená cena. Podnik může zvolit ceny tak, aby: 

• cena byla vyšší než průměr na trhu, 

• cena byla stejná jako průměr na trhu, 

• cena byla nižší než je průměr na trhu (Vaštíková, 2008, s. 100). 

Hodnota služby pro zákazníka – Pokud služba zákazníkovi přináší užitek, hovoříme 

tedy o vytváření hodnoty pro zákazníka. Hodnota propojuje dva faktory užitek a cena. 

Pokud je získaný užitek nižší než náklady zákazníka (cena), tak zákazník dostal negativní 

hodnotu. Proto se vždy snažíme, aby užitek zákazníka vždy odpovídal ceně a při 

nejlepším, aby užitek byl vyšší než cena (Vaštíková, 2008, s. 101). 
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Postupy tvorby cen 

Tvorba ceny bývá v podniku velmi klíčová. Kotler (2007) popisuje dva možné postupy 

tvorby cen: 

• Nákladově orientovaná tvorba cen, 

• Hodnotově orientovaná tvorba cen. 

Nákladově orientovaná tvorba cen – Jedná se o metodu, která v první řadě zohledňuje 

náklady. Zde využíváme nejčastěji analýzu bodu zvratu. Tato metoda využívá fixní 

a variabilní náklady. Tam kde se protínají celkové příjmy s celkovými náklady dochází 

k přechodu vytváření ztráty na vytváření zisku (Kotler, 2007, s. 769-770). 

Hodnotově orientovaná tvorba ceny – Tato metoda vnímá hodnotu zákazníka jako 

klíčový prvek tvorby ceny. Cena je obrazem hodnoty, kterou vnímá zákazník. K této 

metodě se uchyluje čím dál více firem, aby své produkty případně diferenciovaly od 

konkurence. V následujícím obrázku jsou graficky znázorněny možnosti tvorby cen 

(Kotler, 2007, s. 769-770). 

Obrázek 3: Nákladově a hodnotově orientovaná tvorba cen 

 
[Zdroj: Kotler, 2007, s. 770] 

1.3.4 Distribuce 

Pod distribucí si představujeme činnosti dodávky produktů od výrobce ke koncovému 

spotřebiteli. Distribuce je mnohem obsáhlejší než jen samotné místo prodeje, které do 

distribuce samozřejmě patří také. Hlavním cílem distribuce je co nejvhodněji a nejblíže 

přiblížit výrobek konkrétnímu zákazníkovi (Zamazalová, 2010, s. 225). 
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V oblasti služeb je distribuce zejména usnadnění přístupu zákazníka ke službě. 

Rozhodování o umístění služby bývá často strategickým rozhodnutím podniku. 

Spotřebitelé hledají přístup ke službě nejčastěji v nejbližším okolí, protože do jejich 

rozhodování často vstupuje jejich flexibilita, která je ovlivněna mnoha faktory.  

Janečková a Vaštíková (2001, s. 121) definují 3 základní metody distribuce služeb: 

• Zákazník jde za službou do provozovny 

divadlo, kadeřnictví apod., 

• Služba přichází za zákazníkem  

taxi, instalatérské služby apod., 

• Zákazník a organizace jsou ve vzájemném neosobním styku 

virtuální obchody, eshop, teleshopping apod.  

(Janečková a Vaštíková, 2001, s. 121). 

1.3.5 Komunikace 

V literatuře se setkáváme s různým pojmenováním (komunikace = propagace). Průběh 

komunikace je zobrazen tzv. modelem procesu komunikace, který je složen 

z následujících částí: 

• Komunikátor – ten kdo předává informaci, zde informace vzniká. 

• Komunikant (dekódující příjemce) – ten kdo přijímá informaci, informace 

musí. být příjemcem dekódována. Dekódováním rozumíme činnost, kdy 

příjemce na základě svých schopností a zkušeností rozkóduje obsah zprávy. 

• Kódování – specifické vyjádření předmětu komunikace. 

• Zpráva – jedná se o výsledek kódovacího procesu. Nejčastěji se jedná o předmět, 

který nabízíme. 

• Kanál – díky kanálu je zpráva distribuována konečným uživatelům 

• Šum – faktory, které vstupují do komunikace a mění podobu, obsah a pochopení 

zprávy. 

• Zpětná vazba – obousměrná komunikace, vyjádření reakce příjemce zprávy 

(Foret, 2008, s. 8). 
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Obrázek 4: Model komunikace 

 

[Zdroj: Foret, 2008, s. 8] 

Faktory úspěšné komunikace 

Foret (2008) se ve své publikaci zaměřuje na faktory ovlivňující úspěšnost komunikace. 

Úspěšná komunikace je specifická hlavně tím, že svých cílů dosáhneme s minimálními 

náklady a s maximálním efektem. Aby byla marketingová komunikace dostatečně 

efektivní, je nutné se zaměřit na následující faktory: 

• důvěryhodnost komunikace, 

• vhodný čas komunikace, 

• vhodné prostředí komunikace (místo), 

• pochopitelnost a význam obsahu, 

• jasnost, 

• soustavnost, 

• výběr vhodného komunikačního kanálu, 

• znalost adresáta (Foret, 2008, s. 10-11). 

Komunikační nástroje 

Reklama – Forma komunikace, která je charakteristická tím, že je placená a neosobní. Je 

především určena širokému publiku. Reklamu na výrobky a služby umísťujeme na běžná 

média (televize, noviny, rádio, reklamní poutače podél silnice, rozdávání letáčků, reklama 

v MHD aj.). Ten, kdo vystavuje reklamu (sponzor), je velice snadno identifikovatelný. 

Pro reklamu je velmi důležitý výběr média, protože médium ovlivňuje i cílovou skupinu 

příjemců sdělení. Reklamu dělíme dle cíle reklamy na informativní, přesvědčovací, 

srovnávací a upomínací reklamu (Kotler, 2007, s. 855-858). 
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Podpora prodeje – Jedná se o marketingové aktivity, které jsou krátkodobého charakteru 

a hlavním cílem je podpořit zákazníka k nákupu produktu. Do podpory prodeje 

zařazujeme různé spotřebitelské soutěže, věrnostní programy, slevy a materiály POP/POS 

(Point of purchaise, Point of sale). Tyto dílčí nástroje mají za cíl stimulovat nákup 

zákazníka, upoutat pozornost na produkt, zlepšovat povědomí o značce, upozornit na 

nově zaváděný produkt a vyvolat vyzkoušení produktu (Zamazalová, 2010, s. 275).  

Public relations (vztahy s veřejností) – Hlavní činností Public relations (PR) jsou 

obousměrné vztahy mezi podnikem a okolím podniku (zaměstnanci, zákazníci, 

dodavatelé a další). Dobré PR přispívá ke zlepšování představy o podniku. Do PR řadíme 

vztahy s médii, lobbing, sponzoring, event marketing, dárcovství, filantropie a další. Čím 

dál více zajímavým tématem je tzv. CSR (Corporate social responsibility), kdy podniky 

více směřují svoji image k sociální odpovědnosti (Zamazalová, 2010,  

s. 279-281). 

Osobní prodej – Tento způsob je charakteristický kontaktem mezi prodejcem 

a zákazníkem. Cílem nástroje je úspěšné ukončení prodejní transakce. Velký důraz je 

nutné klást na samotného prodejce, který je hlavním článkem této komunikace. 

Zkušenosti, znalosti a dovednosti zvyšují šanci na úspěch. Je nutné se více zaměřovat na 

proškolování a motivování zaměstnanců v podniku (Jakubíková, 2013, s. 320). 

Direct marketing (Přímý marketing) – Je komunikace s individuálním zákazníkem 

s cílem získat okamžitou odezvu a navázání dlouhodobého vztahu. Tento nástroj je 

vhodný pro budování silnějších a osobnějších vztahů se zákazníkem (Kotler, 2007, 

s. 928). 
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1.4 ANALÝZA VNĚJŠÍHO MARKETINGOVÉHO PROSTŘEDÍ 

1.4.1 SLEPT analýza 

Jak již bylo zmíněno, SLEPT analýzou zkoumáme makroprostředí podniku. V literatuře 

se můžeme setkat i s různými obměnami této analýzy (jako je PEST nebo SLEPTE), ale 

všechny zmíněné analýzy zkoumají totožné prostředí.  Analýza SLEPT je definována pěti 

následujícími faktory:  

• sociální faktory,  

• legislativní faktory,  

• ekonomické faktory,  

• politické faktory,  

• technologické faktory. 

Sociální faktory – mezi sociální faktory řadíme demografii (obyvatelstvo, pohlaví, věk, 

zaměstnání, vzdělání, společenské třídy aj.), tyto faktory jsou primárními faktory pro 

segmentaci zákazníků. Dále zde řadíme i kulturu společnosti (zvyky, jazyk, chování 

mužů a žen aj.) (Jakubíková, 2013, s. 100). 

Legislativní faktory – legislativní faktory představují vliv právních norem na podnik. 

Jedná se o zákony, vyhlášky a nařízení vlády, které podnik musí akceptovat. Patří zde 

i normy a úmluvy spojené se zahraničním obchodem, pokud podnik obchoduje i na 

zahraničním trhu (Jakubíková, 2013, s. 100). 

Ekonomické faktory – k ekonomickým faktorům patří míra inflace, nezaměstnanost, 

kupní síla obyvatel, platební bilance státu, HDP, fáze ekonomického cyklu, výše důchodu 

obyvatelstva a další faktory ovlivňující kupní schopnost obyvatel (Jakubíková, 2013, 

s. 100). 

Politické faktory – mezi politické faktory patří především politická stabilita a její vývoj, 

vliv mezinárodní politiky, vývoj místní politiky a zastupitelstev, vízová politika, sociální 

politika, fiskální politika apod. Politický faktor představuje vliv i na dotace z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Zde některé podniky čerpají finanční prostředky pro realizaci 

některých svých projektů (Jakubíková, 2013, s. 100). 
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Technologické faktory – technologické faktory, ale i inovace přinášejí podniku velkou 

konkurenční výhodu. Technologie jsou velmi dynamické a pomáhají neustále zlepšovat 

produkty společnosti, a proto je nutné toto prostředí důkladně sledovat. Je důležité zmínit, 

že technologie jsou finančně náročné, a proto zde mají výhodu velké podniky 

s propracovanou strukturou finančních výdajů na výzkum. Malé podniky jsou zde 

v nevýhodě, ale průlomová řešení jim mohou zajistit konkurenční výhodu i nad velkými 

společnostmi. Ochranou těchto řešení jsou především patenty (Zamazalová, 2010, s. 107). 

1.4.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti sil je analýza sloužící ke zkoumání mikroprostředí podniku. Tato 

analýza se zaměřuje na pět základních hybných sil v odvětví, které ovlivňují činnost 

podniku. Do těchto pěti sil řadíme: 

• hrozba nové konkurence, 

• současná konkurence v odvětví, 

• hrozba nových substitutů, 

• vyjednávací síla odběratelů (zákazníků), 

• vyjednávací síla dodavatelů (Jakubíková, 2013, s. 103). 

Obrázek 5: Porterův model pěti sil 

 
[Zdroj: Jakubíková, 2013, s. 103] 
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1.5 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza identifikuje silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky podniku 

a vymezuje příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threaths) z okolí podniku. Silné a slabé 

stránky představují vnitřní situaci podniku. Příležitosti a hrozby definujeme z vnějšího 

prostředí podniku (makroprostředí a mikroprostředí) (Kozel, Mynářová a Svobodová, 

2011, s. 46-47). 

Podklady pro vytvoření SWOT analýzy získáváme z analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí. Jak je možné vidět v následujícím obrázku, interní analýza poskytuje 

informace pro silné a slabé stránky. Nejčastěji k této analýze využíváme analýzu 

marketingového mixu. Externí analýza, která se zabývá makroprostředím 

a mikroprostředím, poskytuje informace pro příležitosti a hrozby. Pro externí analýzu 

využíváme SLEPT analýzu a Porterův model pěti konkurenčních sil. Získané informace 

z jednotlivých analýz představují vstupní data pro vytvoření SWOT matice (Blažková, 

2007, s. 155). 

Obrázek 6: SWOT analýza a prostředí 

 

[Zdroj: QuickMBA, 2010] 

Silné stránky (Strenghts) – Takové interní faktory podniku (podnikové schopnosti, 

dovednosti, zdrojové možnosti, potenciál apod.), které vytvářejí silnou pozici podniku na 

trhu. Tyto vlastnosti především představují konkurenční výhodu podniku (Blažková, 

2007, s. 156). 
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Slabé stránky (Weaknesses) – Jsou opak silných stránek. Může se jednat o takové 

interní faktory a činnosti, ve kterých je podnik slabý. Nebo se může jednat o faktory, které 

podnik přímo postrádá a konkurence jimi naopak disponuje. Slabé stránky představují 

konkurenční nevýhodu (Blažková, 2007, s. 156). 

Příležitosti (Opportunities) – Představují externí faktory podniku, které působí jako 

možnosti (disponibilní zdroje), které podnik může využít. Tyto možnosti musí podnik 

nejprve identifikovat a vycházejí z okolního prostředí (Blažková, 2007, s. 156). 

Hrozby (Threats) – faktory, které představují hrozbu (překážku) pro podnik. Hrozby je 

velmi důležité identifikovat a odpovídajícím způsobem je odstranit či minimalizovat. Jen 

tak lze efektivně předcházet případným negativní dopadům působení (Blažková, 2007, 

s. 156). 

Obrázek 7: SWOT matice 

 Pozitivní Negativní 

Interní faktory SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Externí faktory PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

[Zdroj: Blažková, 2007, s. 156] 

1.5.1 Vyhodnocení SWOT analýzy pomocí párového srovnání 

Párové srovnání (nebo také „plus/mínus matice“) je metoda, která porovnává vzájemné 

vazby mezi silnými stránkami (S), slabými stránkami (W), příležitostmi (O) a hrozbami 

(T). Jednotlivým vazbám přiřazujeme následující označení: 

• Silná oboustranně pozitivní vazba (+ +), 

• Silná oboustranně negativní vazba (- -), 

• Slabší pozitivní vazba (+), 

• Slabší negativní vazba (-), 

• Žádný vzájemný vztah (0) (Vaštíková, 2008, s. 67). 

Předchozí hodnoty zadáváme do plus/mínus matice. Následně sečteme jednotlivé řádky 

a sloupce. Výsledné hodnoty nám určí pořadí jednotlivých faktorů (silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby). To nám umožní zjistit nejdůležitější faktory, na které je 

nutné se zaměřit (Vaštíková, 2008, s. 67-68). 
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1.6 ZÁKAZNÍK 

Zákazník (spotřebitel) je nejvýznamnější článek podniku. Zákazníci ale nejsou všichni 

stejní, a každý má jiné přání a potřeby. Proto je hlavním úkolem marketingu poznat svého 

zákazníka a nabízet zákazníkovi takové produkty, které odpovídají jeho potřebám. 

Zákazníkem nemusí být jen fyzická osoba, ale může se jednat i o podnik. Podle typu 

zákazníka trhy rozdělujeme na B2C (zákazníkem je fyzická osoba) a B2B (zákazníkem 

je podnik). Zákazníkem tedy jsou spotřebitelé, výrobci, obchodníci, stát a zahraniční 

instituce (Zamazalová, 2010, s. 111).  

1.6.1 Chování spotřebitele 

Jelikož podniky neustále rostou, je velmi náročné získávat informace od zákazníků 

z přímého prodeje, kde hlavní roli hraje přímí kontakt se zákazníkem. V dnešním 

marketingu se tedy marketingoví specialisté čím dál častěji musejí spoléhat na 

marketingový výzkum (Kotler, 2007, s. 309). 

Hlavním cílem zkoumání je zjistit, jak spotřebitelé reagují na marketingové podněty 

společnosti. Pokud se nám podaří zjistit, jak náš zákazník reaguje na prvky jako jsou cena, 

reklama a konkurence, zajistí nám to konkurenční výhodu. Podniky, které rozumí svým 

zákazníkům jsou ve svém zacílením mnohem přesnější (Kotler, 2007, s. 309). 

Kotler (2007, s. 310) popisuje model nákupního chování. Ten je založený na tzv. „černé 

skříňce spotřebitele“, kterou se marketingoví specialisté snaží pochopit. Do černé skříňky 

vstupují podměty jako jsou nám již známe prvky marketingového mixu (produkt, cena, 

místo prodeje, komunikace), ale i prvky ekonomické, technologické, politické a kulturní. 

Samotného spotřebitele definují tzv. charakteristiky kupujícího, které jsou u každého 

spotřebitele specifické. Spotřebitel je také definován svým rozhodovacím procesem. 

Výstupem z černé skříňky je reakce kupujícího (volba produktu, značky, prodejce, 

načasování koupě) (Kotler, 2007, s. 310). 

Jakubíková (2013) poukazuje na fakt, že chování zákazníka nelze předvídat – „Nikdo 

nemůže s jistotou předvídat chování zákazníka, a jak bude reagovat v konkrétní situaci.“ 

Je nutné pozorovat změnu chování zákazníka, která je hlavně založena na změně vstupů 

(Jakubíková, 2013, s. 105). 
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Jakubíková (2013, s. 105) považuje jako nejdůležitějšího zákazníka právě loajálního 

zákazníka. Naopak jiní autoři, jako Earls (2008, s. 249), spíše hledají zákazníka 

s největším vlivem na své okolí. Jelikož lidé jsou velmi společenští, tak osobní zkušenost 

a doporučení představují velmi efektivní metodu získávání nových zákazníků 

(Jakubíková, 2013, s. 105). 

1.6.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

Spotřebitelovo chování je významně ovlivňováno kulturními, společenskými, osobními 

a psychologickými faktory. Tyto faktory jsou převážně již dány a obtížně se dají změnit. 

Některé dokonce nelze změnit vůbec, protože souvisejí s pevně danými pravidly. Každý 

zákazník je jiný a tyto faktory výrazně ovlivňují jeho výstup (Kotler, 2007, s. 310). 

Faktory ovlivňující chování a rozhodování zákazníka popisuje i Foret (2008), kde faktory 

rozděluje do tří okruhů – socioekonomické, bilancování zákazníka a marketingová 

nabídka (Foret, 2008, s. 80-82). 

Obrázek 8: Faktory ovlivňující chování zákazníka 

 

[Zdroj: Foret, 2008, s. 82] 
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1.6.3 Rozhodovací proces zákazníka 

Rozhodovací proces úzce souvisí s faktory působící na chování spotřebitele. Každý 

zákazník je svým způsobem unikátní a vykazuje odlišnosti v myšlení a potřebách.  

Kotlerovi (2007, s. 337) se ale podařilo definovat jednotlivé fáze rozhodovacího procesu. 

Tento proces má následující pořadí: 

• rozpoznání potřeby, 

• hledání informací, 

• hodnocení alternativ, 

• nákupní rozhodnutí, 

• ponákupní chování (vyhodnocování) (Kotler, 2007, s. 337). 

1.6.4 Spokojenost zákazníka 

Spokojený zákazník je hlavním smyslem podnikatelské činnosti, protože představuje 

základní prvek úspěšného podnikání. Foret (2008) uvádí sedm důvodů, proč bychom se 

měli více zajímat o spokojenost zákazníka. Spokojený zákazník: 

• je věrný (udržení stojí méně peněz a úsilí), 

• je ochoten zaplatit vyšší cenu, 

• je ochoten překonávat nenadále krize podniku (krizi dokáže pochopit 

a odpustit nám zaváhání), 

• je ochoten zakoupit si i další produkt, 

• je otevřený (své zkušenosti a dojmy nám rád předá), 

• vyvolává pozitivní dopad i na naše zaměstnance (zaměstnance práce více baví 

a vidí v ní větší smysl) (Foret, 2008, s. 75-76). 

Nespokojenému zákazníkovi podnik musí věnovat vždy maximální pozornost. Mnoho 

zákazníků si ani nestěžuje. Pouze 4 % nespokojených zákazníků si stěžují. To je velmi 

malé číslo z celkového počtu nespokojených zákazníků. Hlavními důvody nespokojenosti 

zákazníka jsou produkty (14 %) a přístup zaměstnanců (68 %). Je nutné ještě zmínit další 

velmi závažný důsledek. Nespokojený zákazník své dojmy sdělí až 10 lidem. Pozitivní 

recenze se naopak šíří mnohem méně (Foret, 2008, s. 76). 
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1.7 METODY MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI 

Fontenot, Henke a Carson (2005) ve své práci poukazují, že měření spokojenosti může 

pomoci vedení podniku při rozhodování o budoucím směru s cílem zlepšovat výkonnost 

podniku. Mezi možné metody měření spokojenosti zákazníka se často využívá model 

důležitosti a spokojenosti. 

1.7.1 Model důležitost-spokojenost (D-S) 

Jedná se o metodu, která zkoumá vztah mezi spokojeností (S) a důležitostí (D). Ke každé 

vlastnosti jsou přiřazeny dvě hodnoty (Spokojenost a Důležitost), proto získáváme lepší 

přehled o významnosti. Model D-S využívá k zobrazení výsledků tzv. kvadrantovou 

mapu, kde osy diagramu představují střední hodnoty (Fontenot, Henke a Carson, 2005). 

Obrázek 9: Kvadrantová mapa modelu D-S 

 

[Zdroj: Fontenot, Henke a Carson, 2005] 

Návrhům na zlepšení je podnik nucen přiřazovat prioritu, protože zaměření se na všechny 

nedostatky je finančně náročné. Proto cílem modelu je nalézt návrhy na zlepšení 

v kvadrantu „Zlepšit“. Zde se nacházejí vlastnosti, které mají vysokou důležitost, ale 

nízkou spokojenost. Díky vysoké důležitosti by se měl podnik zajímat o tyto vlastnosti 

a následně je zlepšovat (Fontenot, Henke a Carson, 2005). 
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1.7.2 SERVQUAL 

SERVQUAL je dotazníková metoda, která slouží k hodnocení kvality služeb. Jelikož 

u služeb se velice špatně hodnotí kvalita služeb, tak kvalitu služeb měříme pomocí 

spokojenosti zákazníka. Spokojenost zákazníka je tedy rozdíl mezi očekáváním 

zákazníka a skutečnou úrovní. Dotazovaný odpovídá na škále 1-10, kde 1 znamená 

nejhorší a 10 nejlepší hodnocení (Vaštíková, 2008, s. 198).  

Dotazník obsahuje 22 otázek rozdělených do 5 dimenzí. Tyto dimenze jsou: 

• Spolehlivost (reliability)  

spolehlivost a přesnost poskytované služby; 

• Jistota (assurance)  

vliv zaměstnanců, vytváření důvěry díky svému vystupování, kvalifikace, 

zdvořilost, bezpečnost, důvěryhodnost; 

• Hmotné prvky (tangibles)  

zařízení firmy, vzhled zařízení, oblečení a vzhled zaměstnanců, vzhled 

komunikačních materiálů; 

• Empatie (empathy)  

péče a pozornost o zákazníka, vcítění a pochopení potřeb, přístup ke službě, 

dobrá komunikace; 

• Schopnost reakce (responsivness)  

schopnost reagovat na požadavky zákazníka, adaptibilita  

(Wágnerová, 2011, s. 78; Vaštíková, 2008, s. 197; Parasuraman, Zeithaml, 

Berry, 1988). 

1.7.3 Evropský model spokojenosti zákazníka (ECSI) 

Měření spokojenosti zákazníka provádíme pomocí indexu spokojenosti zákazníka. 

V Evropě je využívaný index ECSI. Index ECSI se skládá ze sedmi měřitelných 

proměnných. Vztahy proměnných jsou vyjádřeny v následujícím obrázku (Foret 

a Stávková, 2003, s. 107-108): 
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Obrázek 10: Model spokojenosti zákazníka 

 

[Zdroj: Foret a Stávková, 2003] 

Image – zahajovací bod analýzy spokojenosti zákazníka, důvěra ve firmu a její produkty, 

stabilita firmy, reakce na přání a problémy zákazníků, znalost značky. 

Očekávání zákazníka – představuje očekávání zákazníka k produktu firmy. Vliv 

vlastních zkušeností zákazníka a marketingové propagace produktu. 

Vnímaná kvalita zákazníkem – jedná se nejen o produkt a jeho kvalitu, ale 

i o doprovodné služby, které s prodejem a užíváním výrobku souvisejí. 

Vnímaná hodnota – propojení ceny a vnímané kvality 

Stížnost zákazníka – vzniká na základě neshody očekávání. Výkon neodpovídá 

očekávání. 

Loajalita zákazníka – vzniká na základě pozitivní shody. Zákazník má větší sklony 

k opakovanému nákupu a k cenové toleranci (Foret a Stávková, 2003, s. 108). 
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1.8 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

Cílem podniku je naslouchat zákazníkovi a k tomu nám napomáhá marketingový 

výzkum. Díky marketingovému výzkumu získáváme data, která dále vyhodnocujeme 

a výsledky použijeme ke zlepšování poskytovaného produktu. Hlavní charakteristikou je 

jedinečnost, vysoká vypovídací schopnost a aktuálnost získaných informací. 

Marketingový výzkum také pomáhá při hledání a zavádění inovací (Kozel, Mynářová 

a Svobodová, 2011, s. 12-15). 

1.8.1 Metody marketingového výzkumu 

Ve výzkumu pracujeme nejčastěji s dvěma druhy dat – primární data a sekundární data. 

Sekundární data bývají již vytvořena před zahájením výzkumu, protože jsou již 

sesbírána. Cena a čas pořízení sekundárních dat jsou mnohem nižší, než je tomu 

u primárních dat. Sekundární data pocházejí ze sekundárních zdrojů dat (volně dostupné 

veřejné zdroje). Primární data musí být teprve sesbírána. Jsou především cenově 

a časově náročnější než sekundární data (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, s. 53-56). 

V následujících výzkumech vycházíme ze sběru primárních dat a pracujeme s dvěma 

druhy primárních dat (data kvantitativní a data kvalitativní). Proto jednotlivé výzkumy 

nazýváme jako kvalitativní výzkum a kvantitativní výzkum. Kvalitativní výzkum 

především hledá odpověď na otázku „proč?“ a kvantitativní výzkum se nejčastěji ptá na 

otázku „kolik?“ (Kozel, Mynářová a Svobodová, s. 158).  

Kvalitativní výzkum 

Tento typ výzkumu se zaměřuje na menší vzorek respondentů. Výsledek nelze přímo 

zobecňovat k celé populaci, ale za to se více zaměřuje na hlubší motivy a příčiny chování 

lidí. Výzkum se využívá často jako předvýzkum ke kvantitativnímu výzkumu, protože 

slouží jako seznámení se s danou oblastí. Mezi techniky patří: individuální hloubkové 

rozhovory, skupinové rozhovory (focus group) (Foret a Stávková, 2003, s. 16). 

Kvantitativní výzkum 

Jedná se o druh výzkumu, kdy zkoumaným souborem je velké množství respondentů 

a cílem je získat co nejvíce dat, aby bylo možné vzorek zobecnit na celou populaci.  
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Získání dat je charakterizováno větší časovou a finanční náročností. Mezi techniky tohoto 

druhu výzkumu patří: pozorování, experiment a dotazování (Foret a Stávková, 2003,  

s. 16). 

1.8.2 Metody sběru primárních dat 

Primární data jsou data, která si musíme obstarat vlastní činností. Nemůžeme je nějak 

převzít z jiných zdrojů. Mezi základní metody sběru primárních dat považujeme 

pozorování, experiment a dotazování. 

Pozorování 

V oblasti marketingu nabývá tato metoda na významnosti. Přináší především informace 

o chování zákazníků v místě prodeje. To bývá velmi důležitá informace pro prodejce, 

protože mohou odhadnout nákupní chování zákazníka. Výhodou této metody je 

nezávislost na ochotě respondenta spolupracovat. Navíc se respondent během pozorování 

chová naprosto přirozeně (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, s. 179). 

Experiment 

Během experimentu provádíme testování v umělých podmínkách. Experiment zavádí 

testovaný vzorek (nezávisle proměnná), který měří na jiném prvku (závisle proměnná). 

Chování a vztahy jsou měřeny a následně vyhodnoceny (Kozel, Mynářová a Svobodová, 

2011, s. 181-182). 

Dotazování 

Dotazování je jedna z nejrozšířenějších metod získávání primárních dat. Dotazování 

rozdělujeme na přímé dotazování (neúčast tazatele, dotazník) a zprostředkované 

dotazování (účast tazatele, rozhovor). Většina forem dotazování probíhá na základě 

přímého dotazování. Nelze říci, která metoda je lepší. Využívají se obě metody a vždy 

záleží na konkrétním případu. Je možné využít i oba způsoby (Kozel, Mynářová 

a Svobodová, 2011, s. 187). 
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1.8.3 Výběr respondentů 

Výběr respondentů je velmi důležitý pro výzkum. Je nutné stanovit jaký soubor 

respondentů budeme analyzovat. Základní soubor představuje celou populaci. 

Zkoumání celého souboru populace bývá mnohdy příliš drahé a v některých případech až 

nemožné. V některých případech ale volíme menší tzv. výběrový soubor respondentů. 

U výběrového souboru je nutné přesně definovat:  

• rámec výběrového souboru  

koho se budeme dotazovat, specifikace cílové skupiny 

• způsob výběru respondentů  

jak vybereme respondenty, např. prostý náhodný výběr 

• velikost výběrového souboru 

jak velký bude vzorek respondentů  

(Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, s. 192-196) 

1.8.4 Velikost vzorku 

Velikost výběrového vzorku především definuje, jak velký je potřeba vzorek 

respondentů. Velikost vzorku je nutné ale doplnit především správným sestavením 

výběrového souboru. Čím je soubor respondentů větší, tím je výsledek měření 

spolehlivější, protože se zmenšuje výběrová chyba. Při rozhodování o výběru vzorku je 

nutné zvážit vždy ekonomická hlediska (větší vzorek = více nákladů). Proto při výběru 

využíváme tři možné koncepční přístupy: 

• Nákladový přistup, 

• Slepý odhad, 

• Statistický přístup (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, s. 198-199). 

Jedním z možných způsobu určení velikosti vzorku je podle Israela (1992). Velikost 

vzorku můžeme určit pomocí tabulky, která má kritéria následující kritéria – velikost 

populace a přípustná chyba. 
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Tabulka 2: Určení velikosti vzorku 

Velikost 
populace 

Velikost vzorku (n) pro pravděpodobnost chyby (e) 

± 3 % ± 5 % ± 7 % ± 10 % 

500 - 222 145 83 

600 - 240 152 86 

700 - 255 158 88 

800 - 267 163 89 

900 - 277 166 90 

1000 - 286 169 91 

2000 714 333 185 95 

3000 811 353 191 97 

4000 870 364 194 98 

5000 909 370 196 98 

6000 938 375 197 98 

7000 959 378 198 99 

8000 976 381 199 99 

9000 989 383 200 99 

10000 1000 385 200 99 

15000 1034 390 201 99 

20000 1053 392 204 100 

25000 1064 394 204 100 

50000 1087 397 204 100 

100000 1099 398 204 100 

>100000 1111 400 204 100 

 [Zdroj: Israel, 1992] 

1.9 TVORBA DOTAZNÍKU 

1.9.1 Typy otázek 

Otázky v dotazníku rozdělujeme na uzavřené a otevřené otázky. Pokud pracujeme 

s kvalitativním výzkumem, využijeme především otázky otevřené, protože umožňují více 

promítnout názor respondenta. Pro kvantitativní výzkum, kde pracujeme s velkým 

objemem dat, je vhodné využít naopak uzavřených otázek (Kozel, Mynářová, 

Svobodová, 2011).  
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Uzavřené otázky 

Uzavřené otázky mají vždy předem stanovené odpovědi, ze kterých respondent vybírá. 

Pro kvantitativní výzkum, který je především založený na statistickém měření je tento typ 

otázek nejvhodnější, protože se otázky velice jednoduše a rychle analyzují (Hill 

a Alexander, 2006). 

Otevřené otázky 

Otevřené otázky nechávají odpověď zcela na respondentovi. Otevřené otázky jsou 

v dotazníku mnohem méně zastoupeny. Nevýhodou je především velice obtížná analýza 

dat u velkého množství respondentů. Výhodou může být především volnost. Respondent 

není svázaný konkrétní odpovědí (Hill a Alexander, 2006).  

1.10 STATISTICKÉ METODY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

1.10.1 Faktorová analýza 

Faktorovou analýzou se zaměřujeme na vytváření nových proměnných a na snižování 

rozsahu dat (redukci). Tato redukce je podmíněna co nejmenší ztrátou informace. Metoda 

faktorové analýzy hledá vzájemné souvislostí mezi vstupními proměnnými. Základním 

cílem faktorové analýzy je posouzení vztahů mezi sledovanými proměnnými. Dále je 

nutné zjistit, zda je možné rozdělit proměnné do skupin, ve kterých proměnné nekorelují 

s ostatní skupinou. Skupinám ve faktorové analýze říkáme faktory, které nám umožňují 

lepší pochopení vstupních proměnných (Meloun, Militký a Hill, 2005). 

Nejpoužívanější metodou pro rotaci faktorů je metoda varimax. Cílem metody je zvolit 

takovou transformační matici, u které je v jednotlivých sloupcích součet rozptylů druhých 

mocnin faktorových zátěží co největší. Hodnoty společných faktorů pro objekty 

nazýváme faktorové skóre (Meloun, Militký a Hill, 2005). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 PŘESTAVENÍ PODNIKU 

Předmětem analýzy je taneční studio DSP Kometa Brno z. s., které se zabývá 

tělovýchovnou a sportovní činností v oblasti tance a tanečních sportů.  

Tabulka 3: Přehled informací o společnosti 

Obchodní název DSP Kometa Brno, z. s. 

Sídlo U Lípy Svobody 440/1,  
620 00 Brno – Brněnské Ivanovice 

IČO 26552485 

Právní forma Spolek 

Spisová značka 8923 L, Krajský soud v Brně 

Statutární orgán Martin Odstrčil – prezident 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Mezi činnosti studia patří: 

• Výuka společenského tance (standardní tance, latinsko-americké tance), 

• Vedení sportovního klubu pro sportovní páry, 

• Pořádání společenských akcí (taneční soutěže Kometa Cup a Brno OPEN), 

• Realizace tanečních ukázek na plesech. 

Výuka společenského tance 

Hlavním zaměřením studia je výuka společenských tanců, mezi které patří standardní 

tance (waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep) a latinsko-americké tance (samba, 

cha cha, rumba, paso doble a jive). Analyzované taneční studio provozuje taneční kurzy 

pro všechny věkové skupiny (od dětí až po seniory). Ve svém portfoliu disponuje 

tančeními kurzy, které jsou určeny nejen úplným začátečníkům, ale také pokročilým.  

Oblasti vzdělávání tance lze rozdělit do tří skupin: 

• sportovní tanec, 

• děti a taneční přípravka, 

• komerční tanec (kurzy pro širokou veřejnost). 
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Dominantní oblastí zájmu tanečního studia je sportovní tanec. Především se jedná 

o výchovu nejlepších českých tanečních párů. Tanečníci místního tanečního klubu se 

pravidelně účastní nejvyšších českých i mezinárodních soutěžích, kde získávají i ty 

nejvyšší ocenění.  

Dále se studio zabývá přípravou malých tanečníků a připravuje kurzy pro děti školního 

a předškolního věku. Výuka probíhá hravou formou a z těchto kroužků často přecházejí 

děti ke sportovnímu tancování. 

Komerční tancování je především určené široké veřejnosti, která se zajímá o tanec, ale 

věnuje se tanci na rekreační úrovni. Kurzy jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro páry. 

Taneční studio disponuje zkušenými lektory, kteří se tancování věnovali na vrcholové 

úrovni a mají tedy s tancem bohaté zkušenosti.  

Vedení sportovního klubu pro sportovní páry 

Taneční studio je také domovem sportovních tanečníků. Poskytuje jim skvělé zázemí pro 

trénování a zajišťuje nejkvalitnější lektory. Pravidelně jsou zde pořádány mezinárodní 

semináře s mezinárodní účastí.  

Pořádání společenských akcí 

Dále se taneční studio zabývá organizací společenských událostí, mezi které především 

patří pořádání tuzemských a mezinárodních soutěží – Kometa Cup a Brno OPEN. Tyto 

soutěže jsou mezi tanečníky velmi oblíbené a jsou vždy velice dobře organizovány. Svoji 

oblíbenost dostaly díky skvělému zázemí. Na mezinárodní soutěže dojíždí páry z celého 

světa a pravidelně se jich účastní i ty nejlepší páry světové špičky.  

Realizace tanečních ukázek na plese 

Jedná se o formu propagace tanečního studia pro širokou veřejnost, díky které se studio 

může dostat do podvědomí lidí se zájmem o tanec. Vzhledem k tomu, že plesy jsou 

taneční událostí a předtančení je tradiční záležitostí každého plesu, získává studio 

zajímavý komunikační kanál s cílovou skupinou.  
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2.1.1 Strategie, vize a budoucnost  

Hlavní vizí studia je šířit tanec a radost z tohoto sportu. Připravovat své klienty nejen na 

sportovní soutěže, ale také vytvářet v nich dobrý pocit nad dobře stráveným volným 

časem. Tato vize se studiu daří realizovat a důkazem jsou výborné výsledky v místních 

i zahraničních soutěžích. Studio odchovalo i několik mistrů ČR. 

Hlavní vizí tanečního studia je poskytovat především kvalitní zázemí pro výuku tance, 

kde se tanci může učit nejen veřejnost, ale také nejlepší soutěžní páry.  

Kvalita je upřednostňována před kvantitou. 

Profesionalita a profesionální přístup ke klientům. 

Studio klade důraz na profesionalitu, kterou prezentuje i svými úspěšnými páry. 

Taneční kurzy jsou vedeny v duchu přátelské atmosféry a zábavnou metodou. Lektoři 

mají jednotný Dress Code, který je tvořen černou a oranžovou barvou. Lektoři zároveň 

mají bohaté zkušenosti se sportovním tancováním a pravidelně se doškolují. Zároveň 

lektoři mají patřičné zkoušky pro výuku společenských tanců.  

2.1.2 Organizační struktura 

Studio je vedeno jako zapsaný spolek a je nutné dodržovat zákonem vymezená pravidla. 

Hlavním orgánem spolku je členská schůze, která volí svého prezidenta. Ten je hlavním 

představitelem výkonné rady spolku. Výkonná rada řeší veškeré záležitosti spojené 

s fungováním spolku. Ve výkonné radě je: 

• Prezident, 

• Technický ředitel, 

• Hlavní trenér. 

Prezident zastupuje spolek a jedná samostatně. Spolek musí každý rok svolávat členskou 

schůzi, na které informuje své členy o průběhu činnosti spolku a jeho financování. 

Prezident spolku je volen na 4 roky.   

Dalším orgánem je technický ředitel, který se ve své činnosti zaměřuje na organizační 

činnosti spolku. 
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Hlavní trenér se zaměřuje na realizaci kurzů a připravuje harmonogram kurzů. 

Koordinuje činnost ostatních lektorů. 

V následujícím obrázku je popsaná organizační struktura zapsaného spolku: 

Obrázek 11: Organizační struktura 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

2.2 ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU 

2.2.1 Produkt 

Hlavním produktem tanečního studia jsou služby ve formě tanečních kurzů a tanečního 

klubu. Taneční kurzy mají komerční charakter a jsou určeny všeobecné veřejnosti, která 

vyhledává výuku tance jako volnočasovou aktivitu. Taneční klub je specifické odvětví 

zaměřené konkrétně na taneční sport a hlavním cílem je příprava tanečníku na soutěže. 

Vedlejším produktem tanečního studia je organizace společenských akcí (taneční 

soutěže). Diplomová práce se dále bude věnovat hlavnímu produktu – taneční kurzy.  
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Obrázek 12: Produkty tanečního studia 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Horizontální rozdělení (kategorie kurzů dle věku) 

Produktové portfolio tanečního studia horizontálně rozdělujeme do 6 kategorií dle věku 

klientů a to na: Pro školky (3-6 let), Pro děti (3-6 let), Pro kluky a holky (5-12 let), 

Základní škola (6-12 let), Taneční pro mládež (14-18 let), Pro dospělé páry (18 let 

a starší). Rozdělení dle věku je velmi důležité, protože při výuce si pak hlavně děti rozumí 

se svými vrstevníky, a také jednotlivci rychleji nalézají taneční partnery a partnerky. 

Taneční studio nabízí kurzy všem věkovým skupinám.  

Obrázek 13: Horizontální rozdělení produktů (kategorie kurzů dle věku) 

  
[Zdroj: vlastní zpracování] 

Vertikální rozdělení (jednotlivé kurzy) 

Vertikálně se pak dále jednotlivé kategorie rozdělují do jednotlivých kurzů dle zaměření 

kurzu a obtížnosti. Taneční studio se snaží přizpůsobovat nabídku kurzů dle požadavku 

zákazníka. Taneční kurzy jsou určeny nejen párům, ale také i jednotlivcům (tanečního 

partnera lze najít na kurzu). Dle náročnosti kurzu a pokročilosti tanečníka jsou některé 

kurzy rozšiřovány na pokračující kurzy (rozšiřují předchozí kurzy). Celkem je tanečním 

studiem nabízeno 16 kurzů. 

Kurzy musí být přizpůsobeny technickým možnostem studia (volné prostory) a lektorům 

(znalost tance, časová dostupnost). Díky moderním světovým trendům byl v posledních 
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letech otevřený kurz „Tanec s profesionálem“, který se poslední dobou hlavně v USA 

těší velké oblíbenosti. V nabídce je ale možné nalézt i netradiční nepárové taneční kurzy 

(LatinoDance fitness, LatinoDance pro ženy).  

Kurzy reflektují také nástup velmi oblíbeného televizního pořadu Stardance. Česká 

televize v roce 2016 odvysílala již šestou řadu této taneční show. Kurzy jsou vedeny 

slavnými lektory – Jan Tománek a Kamila Tománková. Oba zmínění lektoři se zúčastnili 

taneční show Stardance. Speciální kategorií jsou individuální lekce, které jsou možné 

všem věkovým skupinám. Tento individuální přístup je všestranný a přizpůsobitelný 

požadavkům klientů. Produktové portfolio je zobrazeno pomocí následující tabulky: 

Tabulka 4: Produktové portfolio 

VĚKOVÁ 
KATEGORIE NÁZEV KURZU 

Pro školky 
(3-6 let) 

Taneční kroužek v MŠ 

Pro děti 
(3-6 let) 

Děti I. 

Děti II. 

Pro kluky a holky 
(5-12 let) 

Sportovní tanec 

Latino show pro holky I. 

Latino show pro holky II. 

Taneční gymnastika 

Základní škola 
(6-12 let) 

Školní taneční klub 

Taneční pro mládež 
(14-18 let) 

Taneční klub pro mládež 

Pro dospělé páry 
(18 a více let) 

LatinoDance pro ženy 

Tanec s profesionálním tanečníkem 

Společenský tanec pro začátečníky 

Společenský tanec pro mírně pokročilé aneb tancování se Stardance 

Společenský tanec pro pokročilé 

Tancování se Stardance 

LatinoDance fitness 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Obsahové rozdělení 

Kurzy můžeme ještě rozdělit dle obsahu. Obsah kurzu je také velmi důležitým 

rozhodovacím prvkem klienta. Taneční studio rozděluje kurzy na: 

• Kurzy zaměřené pro páry (běžné tance, příprava na ples), 

• Kurzy s profesionálním tanečníkem (tzv. PRO-AM), 

• Kurzy zaměřené na fitness (LatinoDance, Zumba), 

• Soukromé taneční lekce (pro jednotlivce i páry). 

Jiné tance 

Taneční studio se přímo nevěnuje výuce kurzů zaměřené na velmi oblíbené tance (salsa, 

zouk, kizomba, bachata aj.). Kurzy se přímo nespecializují na tyto typy tanců. Objevují 

se ale jako doplněk stávajících kurzů. Tyto tance jsou široce oblíbené díky možnosti 

účasti v tančírnách, kde si lidé mohou vzájemně zatančit.  

2.2.2 Cena 

Cena kurzu je jedním z nejdůležitějších parametrů, který ovlivňuje rozhodování 

zákazníka. V tanečním studiu se cena pro jednotlivé kurzy liší (není stejná pro každý 

kurz). Důvodem je rozdílná délka kurzu (počet lekcí) a rozdílné náklady na realizaci 

kurzu (náklady na vedoucího kurzu).  

Délka kurzu pro děti je především stanovena na celé pololetí (např. pro celý podzim). 

U dospělých je délka kurzu odlišná a je především stanovena na 10 lekcí. Délka jedné 

lekce kurzu je 60 minut. Pro individuální lekce je délka 45 minut. Výjimkou jsou jarní 

kurzy, které začínají na jaře a jejich délka je zkrácena na 6 lekcí. Během jednoho 

kalendářního roku proběhnou dva kurzy pro děti (těm kterým je stanovený počet lekcí na 

pololetí) a tři kurzy pro dospělé: 

• Podzimní kurz (10 lekcí, začátek v říjnu), 

• Zimní kurz (10 lekcí, začátek leden), 

• Jarní kurz (6 lekcí, začátek v dubnu). 
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Tabulka 5: Cena kurzů  

VĚKOVÁ 
KATEGORIE NÁZEV KURZU CENA KURZU 

Pro školky 
(3-6 let) 

Taneční kroužek v MŠ 900 Kč / osoba / pololetí  
(délka školního roku) 

Pro děti 
(3-6 let) 

Děti I. 1100 Kč / osoba / pololetí 
(délka školního roku) 

Děti II. 1200 Kč / osoba / pololetí 
(délka školního roku) 

Pro kluky a 
holky 
(5-12 let) 

Sportovní tanec 2200 Kč / osoba / pololetí 
(délka školního roku) 

Latino show pro holky I. 1400 Kč / osoba / pololetí 
(délka školního roku) 

Latino show pro holky II. 1400 Kč / osoba / pololetí 
(délka školního roku) 

Taneční gymnastika 1400 Kč / osoba / pololetí 
(délka školního roku) 

Základní škola 
(6-12 let) 

Školní taneční klub 1000 Kč / osoba / pololetí 
(délka školního roku) 

Taneční pro 
mládež 
(14-18 let) 

Taneční klub pro mládež 900 Kč / osoba / 10 lekcí 
(délka školního roku) 

Pro dospělé 
páry 
(18 a více let) 

Latino dance pro ženy 1300 Kč / osoba / 10 lekcí 

Tanec s profesionálním tanečníkem 3500 Kč / osoba / 10 lekcí 

Společenský tanec pro začátečníky 1400 Kč / osoba / 10 lekcí 

Společenský tanec pro mírně pokročilé 
aneb tancování se Stardance 

1600 Kč / osoba / 10 lekcí 

Společenský tanec pro pokročilé 1500 Kč / osoba / 10 lekcí 

Tancování se Stardance 1600 Kč / osoba / 8 lekcí 

Latino dance fitness 900 Kč / osoba / 10 lekcí 

Individuální 
lekce 

Pro pár 500 Kč / pár / 45 min 

Pro jednotlivce 400 Kč / osoba / 45 min 

Předplatné 10 lekcí (jednotlivec) 3500 Kč / osoba / 10 lekcí 

Předplatné 10 lekcí (pár) 4500 Kč / pár / 10 lekcí 

Poznámka: ceny jsou uvedeny včetně daně 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Bod zvratu – Kurz s profesionálním tanečníkem 

Kurz s profesionálním tanečníkem je nejdražší kurz z nabídky studia (mimo individuální 

lekce). Jedná se o kurz, který je odlišný oproti ostatním kurzům tím, že každý klient má 

přiřazeného vlastního profesionálního tanečníka, který s klientem procvičuje 

choreografii. Vedoucí kurzu stanoví choreografii, kterou pak následně vzájemně klient 

s profesionálním tanečníkem procvičují. Jedná se o velmi efektivní metodu výuky tance. 

Klient díky zkušenostem profesionálního tanečníka se tanec naučí mnohem rychleji. 

Nevýhodou je vyšší cena kurzu, protože je nutné hradit náklady na profesionálního 

tanečníka.  

Maximální kapacita kurzu je 10 klientů, protože kurz je limitovaný velikostí sálu 

a komfortem klientů (více klientů = menší komfort). Každý klient uhradí jednorázové 

předplatné v hodnotě 3 500 Kč na 10 lekcí (1 lekce = 60 minut). U jiných kurzů je kapacita 

odlišná, protože tancování probíhá v páru. Proto je maximální kapacita kurzu u běžných 

kurzů (tancování v páru) omezena na 20 klientů. 

Fixní náklady představují veškeré náklady, které se nemění s počtem klientů. Do fixních 

nákladů patří náklady na:  

• Náklady na vedoucího kurzu, 

• Náklady za pronájem prostorů. 

Variabilní náklady jsou pro tento kurz stěžejní a v jiných kurzech se neobjevují. Každý 

klient má přiřazeného profesionálního tanečníka, a proto s počtem klientů rostou náklady 

na profesionálního tanečníka. Mezi variabilní náklady patří náklady na profesionálního 

tanečníka. 

Tabulka 6: Kurz s profesionálním tanečníkem – základní data 

Maximální kapacita kurzu 10 klientů 

Cena za kurz (jednotlivec) (P) 3 500 Kč 

Variabilní náklady na jednotku (vnj) 2 500 Kč 

Fixní náklady (FN) 6 000 Kč 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Tabulka 7: Kurz s profesionálním tanečníkem – VN, CN, Tržby a Zisk / Ztráta 

Q VN  
Variabilní náklady 

FN 
Fixní 

náklady 

CN 
Celkové 
náklady 

Tržby Zisk / Ztráta 

1 2 500 Kč 6 000 Kč 8 500 Kč 3 500 Kč -5 000 Kč 

2 5 000 Kč 6 000 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč -4 000 Kč 

3 7 500 Kč 6 000 Kč 13 500 Kč 10 500 Kč -3 000 Kč 

4 10 000 Kč 6 000 Kč 16 000 Kč 14 000 Kč -2 000 Kč 

5 12 500 Kč 6 000 Kč 18 500 Kč 17 500 Kč -1 000 Kč 

6 15 000 Kč 6 000 Kč 21 000 Kč 21 000 Kč 0 Kč 

7 17 500 Kč 6 000 Kč 23 500 Kč 24 500 Kč 1 000 Kč 

8 20 000 Kč 6 000 Kč 26 000 Kč 28 000 Kč 2 000 Kč 

9 22 500 Kč 6 000 Kč 28 500 Kč 31 500 Kč 3 000 Kč 

10 25 000 Kč 6 000 Kč 31 000 Kč 35 000 Kč 4 000 Kč 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Dle bodu zvratu lze usoudit, že nejmenší možná obsazenost kurzu „Kurz s profesionálním 

tanečníkem“ je 6 klientů. Při nižším počtu je kurz ztrátový. Nevýhodou je maximální 

kapacita, která je stanovena na 10 klientů. Maximální možný zisk je tedy díky tomuto 

omezení 4 000 Kč.  

Při menší obsazenosti (méně než 6 klientů) se kurz individualizuje klientovi. Nedochází 

ke zrušení kurzu, protože profesionální tanečník se může klientovi věnovat i individuálně 

(tzn. podobně jako individuální lekce, bez vedoucího kurzu). Díky tomu, že kurz probíhá 

bez vedoucího kurzu, se sníží fixní náklady, ve kterých je obsažen i vedoucí kurzu  

(z 6 000 Kč na 3 000 Kč). Díky této změně je kurz možné otevřít i pro nižší počet 

účastníků.  

Kurz patří mezi nejdražší kurzy studia. Je to dáno tím, že kurz má variabilní náklady na 

každého účastníka, které vznikají právě přítomností profesionálního tanečníka, který 

tančí s klientem. V jiných kurzech tento náklad není, jsou stanoveny pouze fixní náklady 

na kurz. Zisk se odvíjí na základě počtu klientů. Ostatní kurzy jsou ale pro studio 

z finančního hlediska mnohem zajímavější, protože přinášejí větší zisk.  
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Tabulka 8: Analýza bodu zvratu 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

2.2.3 Distribuce (místo prodeje) 

Taneční studio provádí kurzu celkem na 3 sálech: 

• Velký sál (Brno-Tuřany, Tuřanská 13), 

• Malý sál (Brno-Tuřany, Tuřanská 13), 

• ZŠ Vedlejší (Brno-Bohunice, Vedlejší 10). 

Taneční studio Tuřany 

Na sálech v Tuřanech probíhá většina tanečních kurzů. Převážně zde probíhají 

individuální lekce, kurzy pro dospělé a výuka profesionálních tanečníků. 
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Velký sál – Jedná se o hlavní taneční sál, který disponuje veškerým vybavením pro výuku 

tance – zabudovaná zvuková aparatura, zrcadla, topení. Na tomto sále trénují také mistři 

ČR. 

Malý sál – Tento taneční sál především určen pro komerční výuku tance. Vybavený je 

stejným vybavením jako Velký sál, ale je rozlohou menší a ve tvaru čtverce.  

Výhodou tanečního studia je dokonalé zázemí a prostory. Studio je moderně vybaveno 

a nabízí kompletní zázemí pro tanečníky a kurzisty. V předsálí se nachází oddělená šatna 

a bar, kde je možné si zakoupit nápoje a lehké občerstvení. Prostory jsou nové a moderní. 

Nad studiem je nově rozšířené parkoviště, které bývá v časech kurzů zcela prázdné. 

Problém s parkováním byl vyřešen. 

Nevýhodou tanečního studia je poloha studia. Taneční studio se nachází v Tuřanech na 

ulici Tuřanská 13. Ke studiu je možné se dopravit autem (nové parkoviště s dostatečnou 

kapacitou), nebo autobusem (číslo 40 a 48). Jelikož je studio vzdálené středu města, jedná 

se o konkurenční nevýhodu vzhledem k tanečním studiům v centru města. Ty bývají pro 

klienty mnohem dostupnější.  

ZŠ Vedlejší 

Výuka probíhá v tamní sportovní tělocvičně. Probíhají zde především kurzy pro žáky 

základních škol. Výhodou je dobrá přístupnost a spolupráce se základní školou, která 

zajišťuje velmi dobré zázemí pro taneční sport. Navíc je zde velmi silné spojení mezi 

tanečním studiem 

2.2.4 Komunikace 

Nástroje, kterými taneční studio komunikuje se svými zákazníky, jsou především 

nástroje: 

• Webové stránky (www.dancesportpro.cz), 

• Facebook stránky, 

• Letáčky a plakáty, 

• Vystoupení na plesech. 
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Webové stránky 

Webové stránky jsou zastaralé a nejsou dle moderních trendů. Navíc neobsahují prvky, 

které moderní weby již používají (příkladem je kontinuální posuv). Velkou nevýhodou je 

nemožnost přizpůsobení se velikosti okna (tzv. responzivní web). Vyhledávače jako 

Google již dnes ve vyhledávání upřednostňují v organickém vyhledávání responzivní 

weby před weby, které tuto funkci nemají. Webové stránky tedy nezískávají dobrou 

pozici ve vyhledávání (Mediatel, 2015). 

Při zadání klíčového slova „Taneční studio Brno“ se webová stránka objevuje 

v organickém vyhledávaní až na osmé pozici (první stránka vyhledávání od Googlu 

poskytuje 10 pozic). Pozice je tedy velice nízká. To může způsobit slabší výsledky 

dohledatelnosti webových stránek (Google, 2017). 

Stránky jsou vedeny v barvách studia – černá a oranžová. Logo a název zapadá do 

konceptu společenského tancování. Úvodní fotografie jsou velmi dobře zvoleny 

a vystihují náplň kurzů (sportovní tanec, tanec pro děti, tanec pro veřejnost). 

Stránka s kurzy (především část webu určena pro klienty) je nešťastně uspořádaná. Mezi 

nedostatky patří: 

• Při najetí kurzoru na „kurzy“ se návštěvníkovi zobrazí cela řada kurzů, pod 

kterými si nedovede přesně představit, který kurz je pro něj především 

přizpůsoben. 

• Chybí fotografie lektorů a stránka o lektorech, kteří vyučují ve studiu. Stránka 

o lektorech byla přínosem, protože klient by se předem dozvěděl, který lektor je 

bude učit a jaké má lektor s tancem zkušenosti. 

• Chybí konkrétní recenze kurzů od samotných klientů. 

• Kurzy nezdůrazňují hlavní přínos pro účastníka – „Proč si mám vybrat tento 

kurz“. 

Facebook stránky 
Taneční studio má stránku na sociální síti Facebook. Jedná se o komunikační kanál, který 

slouží především k neformální komunikaci. Na Facebooku studio přispívá příspěvky 

zaměřené především na vlastní úspěchy. Hlavními odběrateli kanálu jsou hlavně 
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sportovní tanečníci a jejich rodiče. Facebook stránka nepokrývá oblast komerčního 

tancování (jako jsou právě kurzy pro veřejnost). Zde lze říct, že komunikační kanál není 

dobře přizpůsoben všem oblastem tanečního studia. Zároveň je kanál charakteristický 

nízkou aktivitou.  

Letáčky a plakáty 
Komerční taneční kurzy jsou především propagovány pomocí offline kampaně, která je 

založena na roznášení letáčků přímo k cílovým skupinám. Roznášení letáčků probíhá 

před zahájením komerčních kurzů. Roznos letáčků nemá řád a nejsou vytipovány 

konkrétní místa, kde se mohou shromažďovat potencionální zákazníci.  

Vystoupení na plesech 
Vystoupení na plesech je komunikační nástroj, díky kterému lze oslovit zákazníky 

s podobným zájmem – tanec. Předtančení na plesech bývá tradiční záležitostí většiny 

plesů.  

2.2.5 Shrnutí nejdůležitějších závěrů analýzy – Marketingový mix 

Tabulka 9: Shrnutí Marketingový mix 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Široké produktové portfolio pro všechny 
věkové a výkonnostní kategorie 

• Kurz s profesionálním tanečníkem 
(efektivní metoda výuky tance) 

• Nabídka kurzů pro páry i pro jednotlivce 
(není nutný partner) 

• Moderní studio včetně zázemí 
(recepce, doplňkový prodej) 

• Nové parkoviště s dostatečnou 
kapacitou umístěné v těsné blízkosti 
studia 

• Dlouhodobá a efektivní spolupráce 
s ZŠ Vedlejší 

• Kurz s profesionálním tanečníkem je 
pro studio málo ziskový 

• Poloha (mimo centrum, delší doba 
dojíždění) 

• Webové stránky (chybí bližší informace 
o studiu) 

• Facebook (neaktivita těchto stránek) 
• Roznos letáčků nemá vymezenou 

strategii a místa roznášení 
• Webové stránky nemají dobrou pozici 

v organickém vyhledávání na 
vyhledávači Google 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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2.3 SLEPT ANALÝZA 

2.3.1 Sociální faktory 

Sociální a kulturní faktory představují velmi důležitý faktor pro taneční studio. Studio 

své kurzy zaměřuje a přizpůsobuje pro všechny věkové skupiny (od dětí až po seniory), 

a přizpůsobuje se i výkonnostně (kurz pro začátečníky, pro pokročilé). 

Nejprve se zaměříme na věkové rozložení obyvatel. Pro zjištění informace byly použity 

data Českého statistického úřadu. Následující obrázky zobrazují věkové složení mužů 

a žen pro okres Brno-město za období 31. 12. 2015.  

Obrázek 14: Věkové rozložení obyvatel dle věkových skupin – muži a ženy  

 

[Zdroj: ČSÚ, 2015] 

Jak je z předchozího grafu patrné, tak věkové rozložení mužů a žen v okrese Brno-město 

je odlišné. Do 49 let převažují muži a od 50 let převažují ženy. Rozdíly jsou relativně 

malé, ale od 60 let je převaha žen dominantní.  

Dle grafu lze pro studio usoudit, že nejpočetnější skupinou obyvatel jsou obyvatelé ve 

věku 25-44 let.  Komerční kurzy jsou zaměřeny také pro tuto věkovou kategorii – pro 

dospělé (18 a více let).  
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Naopak relativně slabou skupinou je věková skupina 15-19 let. Jedná se o slabé ročníky. 

Vzhledem k různým preferencím obyvatel v oblasti volnočasových aktivit lze usoudit, že 

zde bude velký konkurenční boj oslovit cílovou skupinu.  

Brno je po Praze také druhým největším městem v ČR (377 028 obyvatel). To představuje 

velkou výhodu pro taneční studio. S vyšším počtem obyvatel roste poptávka společnosti 

po tanečních kurzech (ČSÚ, 2016). 

Stárnutí obyvatelstva – úbytek dětí základních škol 

Dle informací Českého statistického úřadu dochází ke stárnutí obyvatelstva a snížením 

porodnosti. To bude mít za následek snížení počtu dětí na základních školách. Zde studio 

získává nové talenty pro sportovní tanec, a navíc se jedná o jeden z hlavních pilířů studia.  

Trend počtu dětí ve věku 0-14 let je v letech 2002-2050 neustále klesající. Lze tedy 

očekávat, že studio bude mít stále náročnější podmínky oslovit dětskou skupinu. 

Vzhledem tomu, že počet sportů a sportovních svazů v ČR naopak přibývá, lze očekávat 

v budoucnosti mnohem silnější tlak substitutů.  

Tabulka 10: Očekávaný vývoj počtu a podílu dětí ve věku 0-14 let, 2002-2050 

Rok 
Absolutní počet (v tis.) 

Nízká Střední Vysoká 

2002 x 1590 x 

2005 1483 1487 1493 

2010 1369 1400 1436 

2015 1352 1426 1503 

2020 1282 1409 1531 

2025 1180 1346 1499 

2030 1079 1274 1451 

2035 1002 1220 1415 

2040 956 1197 1415 

2045 923 1190 1439 

2050 879 1173 1455 

[Zdroj: ČSÚ, 2004] 
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Dle ČSÚ se mění průměrný věk obyvatel ČR. Průměrný věk v roce 2015 je stanovený na 

42,4 let a v budoucnosti se očekává, že průměrný věk se bude neustále zvyšovat. Věkový 

trend můžeme pozorovat v následující tabulce: 

Tabulka 11: Očekávaný průměrný věk a index stáří, 2002-2050 

Rok 
Průměrný věk 

Nízká Střední Vysoká 

2002 x 39,3 x 

2005 40,0 40,0 40,0 

2010 41,3 41,2 41,1 

2015 42,6 42,4 42,2 

2020 44,0 43,6 43,3 

2025 45,3 44,8 44,4 

2030 46,6 45,9 45,4 

2035 47,7 46,8 46,3 

2040 48,6 47,6 47,0 

2045 49,4 48,2 47,6 

2050 50,1 48,8 48,1 

[Zdroj: ČSÚ, 2004] 

Taneční sport 

Česká společnost má k výuce tance velice blízko. První seznámení pro většinu české 

populace bývá na střední škole, kde probíhají tradiční kurzy pro středoškoláky. Jedná se 

o přípravu na maturitní ples.  

Sportovní tanečníky sdružuje Český svaz tanečního sportu (ČSTS), který zajišťuje 

celkovou organizaci tanečního sportu v ČR. Pod ČSTS jsou zaregistrovaní tanečníci, 

porotci, lektoři a funkcionáři.  

Český svaz tanečního sportu eviduje na začátku roku 2017 celkem 3653 aktivních členů. 

Z toho Jihomoravská divize je třetí nejpočetnější divize v ČR. 
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Tabulka 12: Počty členů v tanečních divizí 

Divize 
Počty členů – včetně klubových 

Děti, Jun I, II 
Hlavní kategorie 

Celkem 
Mládež Dospělí 

Pražská divize 377 101 455 933 

Moravsko-slezská divize 206 61 220 487 

Jihomoravská divize 129 53 247 429 

Středočeská divize 178 41 179 398 

Zlínská divize 169 58 128 355 

Pardubická divize 35 58 162 255 

Olomoucká divize 70 18 105 193 

Liberecká divize 67 21 40 128 

Královehradecká divize 33 31 64 128 

Ústecká divize 39 11 43 93 

Vysočina divize 45 16 26 87 

Jihočeská divize 26 13 28 67 

Karlovarská divize 36 7 18 61 

Plzeňská divize 20 5 14 39 

 1430 494 1729 3653 

[Zdroj: ČSTS, 2017] 

Kulturní faktory 

Taneční sport v ČR má velmi bohatou historii a neodmyslitelně je i spojen s naší kulturou. 

Především společenské tance jako jsou tance standardní se těší velké oblíbenosti 

především v zimních měsících, kdy občané hledají zábavu na plesech, kde je znalost tance 

obrovskou výhodou. V repertoáru tanečních soutěží nechybí ani tradiční český tanec 

Polka. Tanec je také označován jako životní styl, který je především spojován s estetikou, 

etiketou a uměním.  

Tanec je čím dál oblíbenější disciplínou a snaží se prosadit na poli i s jinými sporty. 

Velkým úspěchem je pořádání taneční show Stardance a vysílání tanečních soutěžích na 

sportovním kanále ČT Sport. Obě možnosti přispívají k šíření tanečního sportu. 
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2.3.2 Legislativní faktory 

Studio funguje jako zapsaný spolek. Jedná se o sdružení občanů se stejným zájmem. To 

představuje povinnost se řídit právními normami, které upravují právě fungování 

zapsaného spolku. Mezi hlavní právní normy, které zapsaný spolek formulují, jsou: 

• Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

Spolek musí mít řádně stanoveny a odsouhlaseny stanovy, kterými se následně musí řídit. 

Ve stanovách jsou definovány hlavní činnosti, funkce a způsob volby zástupců spolku.  

Jelikož taneční sport je centralizovaný pomocí ČSTS, je nutné ve své činnosti věnovat 

pozornost i jednotlivým nařízením ze strany ČSTS. Jedná se především o lektorskou 

činnost, certifikace porotců a trenéru, realizace soutěží apod. Konkrétně je nutné se řídit 

následujícími řády: 

• Finanční řád, 

• Kvalifikační řád, 

• Soutěžní řád, 

• Přestupový řád, 

• Organizační řád. 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické ukazatele ovlivňují vývoj tanečního studia, proto jim musíme věnovat 

pozornost. Především je nutné věnovat pozornost vývoji těchto ukazatelů, aby bylo 

možné reagovat na případné problémy. Mezi základní ekonomické ukazatele, které 

ovlivňují taneční studio jsou: 

• Hrubý domácí produkt (HDP) 

• Inflace 

• Nezaměstnanost 

• Průměrná mzda v regionu 
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HDP 

Hrubý domácí produkt je základní ukazatel k měření výkonnosti ekonomiky. 

V následující tabulce je zobrazen hrubý domácí produkt a meziroční vývoj HDP. V letech 

2012 a 2013 byl pozorovaný pokles HDP, ale od roku 2014 ma hrubý domácí produkt 

růstový trend. Aktuální predikce na 2016, 2017 a 2018 je pozitivní a MF ČR odhaduje 

konstantní růst HDP. Hospodářství ČR se tedy daří a očekáváme silnější růst ekonomiky. 

Pro studio to může znamenat příznivý vývoj na trhu a vznik příležitostí spojené s růstem 

ekonomiky.  

Tabulka 13: Reálný hrubý domácí produkt 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 
     Aktuální predikce Minulá predikce 

HDP1 4 060 4 098 4 314 4 555 4 719 4 885 5 082 4 703 4 864 

Vývoj 
HDP2 -0,8 -0,5 2,7 4,5 2,5 2,6 2,4 2,4 2,5 

[Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2017]    

Inflace 

Inflace je ekonomický ukazatel, který vyjadřuje přírůstek průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen. Je vyjádřen jako procentní změna průměrné cenové hladiny.  

Míra inflace byla v letech 2014, 2015 a 2016 velmi nízká. Aktuálně se odhaduje vývoj 

pro rok 2017 s inflací kolem 2 %. V roce 2018 na základě odhadů MF ČR očekáváme 

opět mírný pokles inflace. MF ČR výhledově odhaduje stabilní vývoj inflace. Inflační cíl 

České národní banky (ČNB) je stanovený na hodnotu 2 % (Ministerstvo financí ČR, 

2017; ČNB, 2017). 

Tabulka 14: Průměrná míra inflace 

v % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
     Odhad Aktuální predikce Výhled 

Inflace 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,0 1,6 1,8 1,8 

[Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2017] 
 

                                                
1 mld. Kč, běžné ceny 
2 růst v %, stálé ceny 
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Nezaměstnanost 

V následující tabulce je zobrazen vývoj nezaměstnanosti Jihomoravského kraje (JMK). 

V letech 2013, 2014 a 2015 můžeme pozorovat klesající trend. V roce 2015 dosáhla 

obecná míra nezaměstnanosti v JMK 5,0 %. V celostátním porovnáním nezaměstnanosti 

je JMK na osmé pozici. Mezi kraje s vyšší nezaměstnaností patří Liberecký kraj, 

Královehradecký kraj, Olomoucký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj 

a Moravskoslezský kraj (ČSÚ, 2017). 

Tabulka 15: Obecná míra nezaměstnanosti JMK 

v % 2011 2012 2013 2014 2015 

Míra 
nezaměstnanosti 7,5 8,1 6,8 6,1 5,0 

[Zdroj: ČSÚ, 2017] 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji  

Ukazatel průměrné hrubé měsíční mzdy nám umožňuje zjistit finanční možnosti obyvatel 

v Jihomoravském kraji. V následující tabulce je možné vidět časovou řadu od roku 2011, 

kdy se začala počítat průměrná měsíční mzda pracovištní metodou. Průměrná mzda 

v kraji neustále roste. Jihomoravský kraj s průměrnou mzdou 25 975 Kč je kraj  

s třetí nejvyšší průměrnou mzdou v ČR (Hl. město Praha – první místo, Středočeský kraj 

– druhé místo). 

Tabulka 16: Průměrná hrubá měsíční mzda JMK 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(1.-3. Q) 

23 306 Kč 23 953 Kč 24 211 Kč 24 770 Kč 25 718 Kč 25 975 Kč 

[Zdroj: ČSÚ, 2017a] 

2.3.4 Politické faktory 

Politické faktory jsou zde mimořádně důležité. Společnost pro svůj provoz a rozvoj 

využívá dotace z města Brna a Jihomoravského kraje. Především se jedná o programy 

pro rozvoj školství, mládeže a tělovýchovy.  Tyto instituce podporují činnost klubu 

finančně a přispívají svými finančními prostředky na realizaci tanečních soutěží. Změna 

politiky a politické situace by měla dopad na fungování klubu z finanční stránky. 
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2.3.5 Technologické faktory 

Taneční studio se zabývá hlavně provozování služby – taneční kurz. Výstup kurzu se 

především odráží pomocí zkušeností a znalostí lektorů. Pro fungování kurzu je ale nutné 

technologické zázemí v podobě zvukové aparatury. Jedná se o hlavní prvek, který je 

nutný k realizaci kurzu, protože pro výuku tance je nutné zkoušet probírané figury i na 

hudbu. Na každém sále je pevně umístěna zvuková aparatura. Zvuk je rozšiřován pomocí 

soustavy reproduktorů, která je v režimu 5.1 (5 reproduktorů a 1 subwoofer). To zajišťuje 

rovnoměrné šíření zvuku do každé části sálu. Součástí tohoto systému je také zesilovač. 

Ke zvukové aparatuře je zapojený tablet, na kterém je uložena hudba. Pomocí 

instalovaného softwaru (djay od společnosti algoriddim) je možné nejen pouštět hudbu, 

ale i snižovat tempo hudby. To umožňuje procvičovat figury v pomalejším tempu, kdy 

klienti nestíhají standardní tempo hudby.  

Dále podnik využívá komunikační technologie i ve formě sociálních sítí – Facebook. 

Jedná se o moderní způsob komunikace s klienty na neformální úrovni. Především mladí 

lidé rádi využívají Facebook ke zjišťování informací a ke komunikaci. Jedná se o nástroj, 

které dále rozšiřuje komunikační možnosti.  

2.3.6 Shrnutí nejdůležitějších závěrů – SLEPT analýza 

Tabulka 17: Shrnutí SLEPT analýza 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Věková skupina 25-44 let nejpočetnější 
skupina obyvatel 

• Jihomoravská divize je třetí největší 
taneční základnou v ČR 

• Společenský tanec má v ČR kulturní 
zázemí díky konání společenských plesů 

• Příznivý vývoj HDP (růstový trend) 
• Účast v dotačních programech (město 

Brno, JMK) 

• Slabý ročník 15-19 let 
• Klesající porodnost 
 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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2.4 PORTEROVA ANALÝZA PĚTI KONKURENČNÍCH SIL 

Porterova analýza především slouží ke zjištění atraktivity oboru. Ke zjištění těchto 

informací budeme sledovat substituty, sílu odběratelů, sílu dodavatelů, možnosti vstupu 

nové konkurence a současný stav konkurence. 

2.4.1 Hrozba nových substitutů 

Hrozba vstupu nových substitutů je vysoká, protože taneční sport konkuruje celé řadě 

jiných volnočasových aktivit. V dnešní době máme možnost si vybrat ze širokého 

portfolia sportů a zájmových činností, kterým se můžeme věnovat ve svém volném čase. 

Především rodiče menších dětí zvažují různé možnosti sportovních aktivit pro své děti 

a vybírají, který kroužek je pro ně nejvhodnější. Zároveň neustále vznikají nové aktivity 

a sporty. Mezi konkurenční substituty patří: fotbal, florbal, hokej, basketbal, házená 

a jiné kolektivní a individuální sporty. Z pohledu tance existují různé druhy tanců: balet, 

street dance, zouk, salsa, bachata, kizomba aj. 

2.4.2 Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla odběratelů je dle současných informací vysoká. Kurzy se daří naplňovat 

dle očekávání a jsou naplněny vždy alespoň minimální kapacitou. Velkou většinu klientů 

bývají stálí klienti, kteří na kurzy chodí pravidelně. Získávání nových klientů probíhá 

pomocí reklamních akcí. Dochází také k osobnímu doporučení, kdy kurzisté sami 

doporučují svým známým kurzy tanečního studia. 

Tabulka 18: Profil odběratele 

Věk Všechny věkové skupiny (Děti, Mládež, Dospělí, Senioři) 
Tanec není omezen věkem 

Zájmy Zájem naučit se tanec z důvodu 
• Tanec jako sport 
• Zábava a využití svého volného času 
• Naučit se tanec na ples 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Příležitostí jsou pro studio bývalí klienti studia. Ti své zkušenosti předávají svému okolí. 

Pokud je zkušenost pozitivní, tak své dojmy předají svému okolí. Tento způsob získávání 

klientů je velmi obtížný, ale velice efektivní. V některých kurzech představuje skupina 
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klientů, kteří přicházejí na doporučení, až 1/3 klientů tohoto kurzu. Proto je nutné neustále 

udržovat patřičnou kvalitu služeb a kvalitní individuální přístup ke každému současnému 

klientovi.  

2.4.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatele tanečního studia bývají nejčastěji základní školy, kde probíhá nábor malých 

dětí do kroužků. Především se jedná o ZŠ Vedlejší, kde má taneční studio velmi dobré 

zkušenosti, a kde probíhá také část výuky. Vyjednávací síla s dodavatelem je velice dobrá 

a spolupráce dlouhodobá.   

Ztráta dodavatele by měla určitě negativní vliv na fungování tanečního studia. 

V prostorách ZŠ Vedlejší probíhají kurzy pro děti a jedná se o zázemí pro malé tanečníky. 

Mnoho klientů se také dozvědělo o tanečním studiu právě díky ZŠ Vedlejší. Důkazem 

toho je, že na kurz Tanec s profesionální tanečníkem přicházejí klienti právě s vazbou na 

ZŠ Vedlejší. Ztrátou dodavatele by mohlo dojít ke snížení počtu klientů.  

2.4.4 Hrozba nové konkurence 

Hrozba vstupu nové konkurence je velmi vysoká, protože vstup do odvětví je snadný. 

Jedinou překážkou pro konkurenci v oblasti společenského tance je získání patřičné 

kvalifikace pro výuku společenského tance, která je podmínkou pro získání 

živnostenského listu. Kvalifikační studium je realizováno pomocí ČSTS a přesně 

stanoveného kvalifikačního řádu. Dle kvalifikačního řádu je nutné absolvovat 

kvalifikační studium druhého stupně, které je uznáváno i MŠMT.  

Otevírání stále nových kvalifikačních studií pro trenéry se neustále zvyšuje množství 

certifikovaných lektorů tance. To může představovat vznik i nové konkurence. Zároveň 

se ale setkáváme s případy, kdy v jiných zařízení učí lektoři, kteří k provozování lektorské 

činnosti nemají doložené žádným kvalifikačním studiem.  

2.4.5 Současná konkurence v odvětví 

V Brně fungují čtyři studia, které se zabývají vyloženě vrcholovým sportovním tancem 

(DSP Kometa Brno, TK Orel Telnice, TŠ Starlet Brno, Danza Brno). Taneční studio DSP 

Kometa Brno patří mezi nejúspěšnější a páry mají významné úspěchy nejen zde v České 
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republice, ale také i v zahraničí. Pro běžné kurzy mimo sportovní tanec je rivalita větší 

a v Brně funguje celkem 7 tanečních škol, které se zaměřují na výuku tance pro 

volnočasovou aktivitu. Studio DSP Kometa Brno nabízí hlavně kvalitu poskytovaných 

kurzů s velmi dobrým zázemím, které představuje konkurenční výhodu.  

Mezi konkurenci bylo vybráno celkem 7 tanečních studií, které se nabídkou a velikostí 

nejvíce podobají tanečnímu studiu DSP Kometa Brno. Jedná se o taneční studia:  

• TŠ STARLET,  

• TŠ ESO,  

• STABIL Studio,  

• Dynamic,  

• DANZA Brno,  

• Jaroslav Kuneš,  

• TS Stolárna. 

V následující tabulce jsou taneční studia porovnávána na základě ceny a délky kurzu. 

Každé studio má jinou cenovou strategii. Důležitou roli také hraje právě poloha, kde 

kurzy probíhají. V tabulce jsou analyzovány dva typy kurzů: kurz pro dospělé a kurz 

tanec s profesionálem. Oba dva kurzy jsou součástí produktového portfolia tanečního 

studia DSP Kometa Brno. Je patrné, že druhému kurzu se v Brně věnují pouze tři taneční 

studia (konkurence je zde tedy menší). U kurzu tanec s profesionálem patří taneční studio 

na základě ceny k dražším kurzům (ale není nejdražší).  
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Tabulka 19: Konkurence v Brně 

Taneční 
studio 

Místo 
tréninku 

Tanec pro dospělé Tanec s profesionálem 

Počet 
lekcí 

Délka 
lekce 
(min) 

Délka 
kurzu 
(min) 

Cena 
kurzu 
(Kč) 

Cena 
za 
MJ 

(min) 

Počet 
lekcí 

Délka 
lekce 
(min) 

Délka 
kurzu 
(min) 

Cena 
kurzu 
(Kč) 

Cena 
za 
MJ 

(min) 

DSP 
Kometa 
Brno 

Tuřanská 
Brno-Tuřany 10 60 

min 
600 
min 

1400 
Kč 

2,33 
Kč 10 60 

min 
600 
min 

3500 
Kč 

5,83 
Kč 

TŠ 
STARLET 

Špitálka 
Brno-střed 
KC 
Kounicova 
Brno-střed 

10 90 
min 

900 
min 

1500 
Kč 

1,67 
Kč - - - - - 

TŠ ESO Cejl 
Brno-střed 

10 90 
min 

900 
min 

1229 
Kč 

1,37 
Kč - - - - - 

STABIL 
Studio 

TC Rubínek 
Brno-
Žabovřesky 

8 90 
min 

720 
min 

1400 
Kč 

1,94 
Kč 8 90 

min 
720 
min 

2500 
Kč 

3,47 
Kč 

Dynamic Palác 
Padowetz 
Brno-střed 

7 90 
min 

630 
min 

1450 
Kč 

2,30 
Kč - - - - - 

DANZA 
Brno 

Tř. gen. Píky 
Brno-Černá 
Pole 

8 105 
min 

840 
min 

1500 
Kč 

1,79 
Kč - - - - - 

Jaroslav 
Kuneš 

Šámalova 
Brno-
Židenice 

7 90 
min 

630 
min 

1260 
Kč 

2,00 
Kč 10 90 

min 
900 
min 

5200 
Kč 

5,78 
Kč 

TS 
Stolárna 

Olomoucká  
Brno-střed 8 60 

min 
480 
min 

1250 
Kč 

2,60 
Kč - - - - - 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Cena tanečního kurzu 

Cena kurzů je v DSP Kometa Brno jedna z nejvyšších. V předchozí tabulce jsou ceny 

rozpočítány na jednu minutu kurzu. Zákazníci porovnávají tento faktor s konkurencí. 

Cenový faktor patří mezi jedny z nejdůležitějších faktorů při rozhodování zákazníka. 

Ačkoliv je cena tanečního studia DSP Kometa Brno nejvyšší s porovnávanou konkurencí, 

tak cena odpovídá nabízené kvalitě. Klienti mají možnost se vždy převlíkat v oddělených 

šatnách, mají k dispozici bar a mohou zakoupit i doplňky k tancování. Taneční kurzy 

vždy vyučují proškolení lektoři, kteří mají úspěšně absolvované zkoušky. 

Kurz tanec s profesionálem 

Taneční studio DSP Kometa nabízí kvalitní zázemí pro tento typ kurzu. Lektoři jsou 

především profesionální tanečníci, kteří se aktivně věnují (věnovali) sportovnímu tanci 

na vrcholové úrovni a mají pro lektorskou činnost patřičné osvědčení. Díky tomu je 
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zajištěna nejvyšší kvalita pro klienty. Dále se tomuto druhu kurzu věnují i další taneční 

studia – STABIL Studio a Jaroslav Kuneš.  

Využívání prostor jen pro účely studia.  

Studio sídlí v prostorách, které jsou určeny pouze pro taneční studio. To představuje 

příležitost, protože studio může tyto prostory přizpůsobovat dle svým požadavkům 

a může ho využívat plně pro všechny své zájmy. Není nutné se přizpůsobovat jednotlivým 

možnostem a bariérám, které vznikají z pronájmu prostor. 

Kapacita kurzu 

Taneční studio DSP Kometa Brno nabízí všechny taneční kurzy pro nižší počet účastníků. 

Maximálně se do kurzu může přihlásit nejvýše 12 párů. To zaručuje bližší kontakt mezi 

lektorem a klienty.   

2.4.6 Shrnutí nejdůležitějších závěrů – Porterova analýza 

Tabulka 20: Shrnutí Porterova analýza 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
• Noví zákazníci přicházejí na doporučení 

od známých 
 

• Vysoká hrozba vstupu nových substitutů 
• Snadný vstup konkurence do odvětví 
• Velký počet konkurentů  
• Vyšší cena oproti konkurenci 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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2.5 SWOT ANALÝZA 
Tabulka 21: SWOT analýza (interní faktory) 

 POZITIVNÍ  NEGATIVNÍ 
IN

TE
R

N
Í F

A
K

TO
R

Y 

Silné stránky (S) 
S1 -  Široké produktové portfolio pro 

všechny věkové a výkonnostní 
kategorie 

S2 -  Kurz s profesionálním tanečníkem 
(efektivní metoda výuky tance) 

S3 -  Nabídka kurzů pro páry i pro 
jednotlivce (není nutný partner) 

S4 -  Moderní studio včetně zázemí 
(recepce, doplňkový prodej) 

S5 -  Nové parkoviště s dostatečnou 
kapacitou umístěné v těsné blízkosti 
studia 

S6 -  Dlouhodobá a efektivní spolupráce 
s ZŠ Vedlejší 

Slabé stránky (W) 
W1 -  Kurz s profesionálním 

tanečníkem je pro studio málo 
ziskový 

W2 -  Poloha (mimo centrum, delší 
doba dojíždění) 

W3 -  Webové stránky (chybí bližší 
informace o studiu) 

W4 -  Facebook (neaktivita těchto 
stránek) 

W5 -  Roznos letáčků nemá 
vymezenou strategii a místa 
roznášení 

W6 -  Webové stránky nemají dobrou 
pozici v organickém vyhledávání 
na vyhledávači Google 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Tabulka 22: SWOT analýza (externí faktory) 

 POZITIVNÍ NEGATIVNÍ 

EX
TE

R
N

Í F
A

K
TO

R
Y 

Příležitosti (O) 
O1 -  Věková skupina 25-44 let 

nejpočetnější skupina obyvatel 
O2 -  Jihomoravská divize je třetí největší 

taneční základnou v ČR 
O3 -  Společenský tanec má v ČR kulturní 

zázemí díky konání společenských 
akcí (plesů) 

O4 -  Příznivý vývoj HDP (růstový trend) 
O5 -  Účast v dotačních programech (město 

Brno, JMK) 
O6 -  Noví zákazníci přicházejí na 

doporučení od známých 

Hrozby (T) 
T1 -  Slabý ročník 15-19 let 
T2 -  Klesající porodnost 
T3 -  Vysoká hrozba vstupu nových 

substitutů 
T4 -  Snadný vstup konkurence do 

odvětví  
T5 -  Velký počet konkurentů 
T6 -  Vyšší cena oproti konkurenci 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
 

V předchozích tabulkách jsou vypsány jednotlivé interní a externí faktory, které vycházejí 

z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. V následující části vyhodnotíme SWOT matici 

pomocí metody párového srovnání. Díky této metodě získáme informace, které faktory 

jsou nejdůležitější.   
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Tabulka 23: Plus/mínus matice SWOT analýzy 

 
S – Silné stránky W – Slabé stránky 

Su
m

a 

Po
řa

dí
 

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

O
 –

 P
říl

ež
ito

st
i 

O1 ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3-4 

O2 + ++ + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 5 3-4 

O3 + ++ + 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 6 1-2 

O4 + + + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 4 5 

O5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

O6 ++ ++ ++ + + ++ 0 - - - 0 - 6 1-2 

T 
– 

H
ro

zb
y 

T1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5 

T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

T3 - - - 0 0 - 0 - - 0 - - -8 3 

T4 - - - 0 0 - - - - 0 - - -9 2 

T5 0 - - 0 0 - - - - - - - - -10 1 

T6 0 - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 -6 4 

Suma 4 5 2 1 1 2 -3 -6 -5 -2 -3 -4  

Pořadí 2 1 3-4 5-6 5-6 3-4 4-5 1 2 6 4-5 3 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Díky metodě párového srovnání nám vychází pořadí jednotlivých faktorů. Faktory 

s nejnižším pořadovým číslem považujeme za nejdůležitější. Faktory s nejvyšším 

pořadovým číslem jsou pro nás naopak nejméně důležité.  

Nejvýznamnější silné stránky jsou: 

1. Kurz s profesionálním tanečníkem (efektivní metoda výuky tance) 
2. Široké produktové portfolio pro všechny věkové a výkonnostní kategorie 

Nejvýznamnější slabé stránky jsou: 

1. Poloha (mimo centrum, delší doba dojíždění) 
2. Webové stránky (chybí bližší informace o studiu) 

Nejvýznamnější příležitostí jsou: 

1. Společenský tanec má v ČR kulturní zázemí díky konání společenských akcí 
(plesů) 

2. Noví zákazníci přicházejí na doporučení od známých 

Nejvýznamnější hrozby jsou:  

1. Snadný vstup konkurence do odvětví 
2. Velký počet konkurentů 
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2.6 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI 

Dotazníkové šetření má za cíl zjistit aktuální stav spokojenosti klientů tanečního studia. 

Ke zjištění spokojenosti bude využito dotazníku. Před dotazníkem nejprve bude proveden 

předvýzkum, který bude probíhat ve formě diskuze (Focus Group).  

2.6.1 Časový harmonogram šetření 

Tabulka 24: Harmonogram výzkumu 

ČINNOST ZAHÁJENÍ UKONČENÍ DÉLKA 

Předvýzkum 
(Focus Group) 7. 12. 2016 7. 12. 2016 1 den 

Zpracování informací 
z Focus Group 8. 12. 2016 9. 12. 2016 2 dny 

Tvorba dotazníku 9. 1. 2017 22. 1. 2017 14 dní 

Dotazníkové šetření  6. 2. 2017 19. 2. 2017 14 dní 

Zpracování dat 20. 2. 2017 19. 3. 2017 28 dní 

Návrh opatření  27. 3. 2017 9. 4. 2017 14 dní 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

2.6.2 Předvýzkum (Focus Group) 

Před tvorbou dotazníku byl proveden předvýzkum pomocí metody Focus Group. 

Předvýzkum probíhal na tanečním studiu a účastníci byli klienti tanečního studia. 

Předvýzkumu se účastnilo celkem 10 klientů.  

Předvýzkum probíhal ve formě diskuze. Klienti byli dotazování na spokojenost se 

současným stavem. Následně byli dotazování na možné nedostatky a společně hledali 

další nedostatky, které by mohly mít vliv na jejich celkovou spokojenost.  

Ze skupiny bylo zjištěno, že klienti jsou velmi spokojeni s kurzem, který navštěvují. 

Shledávají však problém v přístupu, kdy někteří ve skupině jsou pomalejší a nestíhají 

pobrat probíranou techniku. Doporučili by se více zaměřit na opakování z minulé hodiny, 

protože někteří rychle zapomínají.  

Prostory jsou pro klienty velmi důležité a velmi důležitý je přístup a zkušenosti lektora. 

Večerní lekce jsou naopak výhodou, protože klienti dříve nemají čas. Naopak méně 

důležité je poloha studia, která nepředstavuje pro klienty překážku. 
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Většina klientů potvrdila, že se o kurzu dozvěděla na základě doporučení od známého. 

Pouze jedna klientka uvedla, že se o kurzu dozvěděla pomocí letáčku umístěného na  

ZŠ Vedlejší.  

2.6.3 Příprava dotazníku 

Cílovou skupinou respondentů jsou klienti tanečního studia. Velikost požadovaného 

vzorku byla stanovena na základě kvótního výběru.  

Za účelem sběru dat byla využita metoda písemného dotazování. Dotazování probíhalo 

formou tištěného dotazníků, který je uveden v příloze. Dotazníky byly umísťovány na 

konci jednotlivých kurzů. Dále byly dotazníky rozšiřovány v elektronické podobě, kdy 

byly zaslány bývalým a současným klientům.  

Příprava dotazníků vycházela z předvýzkumu (skupinové diskuze – Focus Group). 

Během diskuze byly zjišťovány jednotlivé faktory ovlivňující spokojenost zákazníků. 

Nejčastější a nejdůležitější podměty byly pak využity pro tvorbu dotazníku.  

Dotazník je rozdělen do 4 částí. První část se zaměřuje na informace o respondentovi 

a jaké kurzy navštěvuje. Jedná se především o osobní otázky, které charakterizují kvótní 

výběr respondentů. Druhá část se zaměřuje na celkovou spokojenost zákazníka. Třetí část 

se zaměřuje na jednotlivé faktory ovlivňující spokojenost. Poslední čtvrtá část slouží jako 

volný prostor pro respondenta, kde může vyjádřit volnou formou svoje připomínky.  

Celková spokojenost a jednotlivé faktory spokojenosti byly měřeny pomocí škály, která 

měla rozmezí od 1 do 10 (10 nejvíce spokojen, 1 nejméně spokojen). U jednotlivých 

faktorů se také měřila stejným způsobem důležitost faktoru.  

2.6.4 Vyhodnocení dotazování 

Celkem bylo obdrženo od respondentů 115 dotazníků k vyhodnocení. Celkem 

13 dotazníků muselo být vyřazeno z důvodu nekompletnosti vyplnění. Pro další 

zpracování a vyhodnocení bylo tedy využito 102 dotazníků. 
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Vyhodnocení dotazování probíhalo v programu Microsoft Excel, kde se zaznamenávaly 

jednotlivá data z písemných dotazníků. Na základě výsledků byly sestaveny i příslušné 

grafy. 

První část dotazníků 

První část dotazníku se věnuje charakterizování kvótního výběru respondentů. Jedná se 

o otázky zaměřené na věk, pohlaví, vzdělání apod.  

První otázka se zaměřuje na pohlaví respondenta. Rozdělení žen a mužů je vyrovnané. 

Protože 51 % respondentů jsou ženy a 49 % respondentů jsou muži. 

Graf 1: Pohlaví 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Druhá otázka se zaměřuje na věk respondentů. Nejpočetnější skupinou respondentů je 

věková skupina 31-50 let. Naopak nejmenší skupinou je skupina respondentů starší 50 let.  

Graf 2: Věk 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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31-50 let

Více než 50 let
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Třetí otázka zjišťuje, zda je respondent student, podnikatel, zaměstnanec, nebo penzista. 

Nejčastější skupinou jsou zaměstnanci. Další nejpočetnější skupinou jsou studenti.  

Graf 3: Ekonomická aktivita 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Čtvrtá otázka zjišťuje, kolik kurzů již klient navštívil a zda se jedná o první kurz. 

Nejčastější skupinou jsou klienti, kteří již kurz navštěvovali v minulosti a účastní se již 

druhého kurzu. Další nejpočetnější skupinou jsou noví klienti. Více než tří kurzů se 

účastnilo 10 % respondentů. 

Graf 4: Četnost návštěv 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Pátá otázka od respondentů zjišťuje, zda se účastní kurzů jako jednotlivci, nebo se kurzů 

účastní jako páry. Nejpočetnější skupinou respondentů jsou právě respondenti, kteří 

navštěvují kurz už v páru.  
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Graf 5: Kurzů se účastní (jednotlivec, v páru) 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Šestá otázka zjišťuje rozložení a zájmy respondentů. Kurzy jsou rozděleny na: Kurzy 

zaměřené pro páry, kurz s profesionálním tanečníkem, kurzy zaměřené na fitness 

a soukromé taneční lekce. Respondent musel u každé otázky označit zda: kurz aktivně 

navštěvuje, kurz by rád navštěvoval, o kurz nemá zájem.  

Z následující tabulky je možné zjistit, že nejčastěji respondenti navštěvují kurzy 

zaměřené pro páry. Dále by rádi navštěvovali kurzy zaměřené na fitness a soukromé 

taneční.  

Tabulka 25: Zájmy respondentů 

  Aktivně 
navštěvuji 

Kurz bych rád 
navštěvoval 

O kurz nemám 
zájem 

Kurzy zaměřené pro páry 51 35 16 
Kurz s profesionálním tanečníkem 35 48 19 
Kurzy zaměřené na fitness 19 52 31 
Soukromé taneční lekce 10 54 38 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Sedmá otázka se zaměřuje na to, zda respondent navštěvoval i jiné taneční kurzy 

u konkurence. Nejvíce respondentů (70 %) uvedlo, že nenavštěvují podobné kurzy 

v Brně. Pouze 4 % uvedlo, že navštěvuje. Dále 26 % respondentů má již zkušenost 

s podobnými kurzy u konkurence. 

33%

67%

Jednotlivec

Jsem vždy v páru
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Graf 6: Zkušenost s konkurencí 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Osmá otázka zjišťuje sociální sítě. Respondenti uváděli, zda používají sociální síť 

Facebook. Větší část respondentů uvedla (52 %), že nepoužívá Facebook.  

Graf 7: Facebook 
 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Poslední devátá otázka v bloku zjišťuje komunikační kanál respondentů. Odkud se 

respondent dozvěděl o tanečním studiu. Nejčastěji se respondenti dozvěděli o tanečním 

studiu na základě doporučení od známého (25 %). Nejčastější komunikačním kanálem 

byly také webové stránky (22 %). Nejméně využívaným komunikačním kanálem je 

Facebook.  
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Graf 8: Komunikace 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Druhá část dotazníků – celková spokojenost 

Druhá část dotazníku se zaměřuje na celkovou spokojenost zákazníka. Celková 

spokojenost byla měřena pomocí škály od 1 do 10, kde 10 představovalo nejvíce 

spokojen. Průměrná celková spokojenost všech respondentů je 8,05, takže se dá říci, 

že respondenti jsou spíše spokojeni. Je zde však prostor pro neustálé zlepšování.  

Nejčastější odpovědí byla spokojenost s hodnotou 8. Objevují se zde i hodnoty nižší jako 

4, 5 a 6. Převládaly však odpovědi s hodnotou 7, 8 a 9. Celková spokojenost pomocí 

programu Statistica má následující rozložení: 

Graf 9: Histogram celkové spokojenosti 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Třetí část dotazníků – Faktory spokojenosti 

Třetí část dotazníku zjišťovala spokojenost a důležitost u jednotlivých faktorů, které se 

podílejí na tvorbě celkové spokojenosti. Mezi tyto faktory patří: 
Tabulka 26: Faktory spokojenosti 

F1 Vzhled sálu 
F2 Vzhled předsálí 
F3 Čistota prostorů 
F4 Teplota na sálech 
F5 Poloha studia 
F6 Prodej doplňků 
F7 Služby recepce 
F8 Parkování 
F9 Repertoár tanců 
F10 Čas kurzu 
F11 Atmosféra kurzu 
F12 Počet párů v kurzu 

F13 Cena kurzu 
F14 Přístup lektora 
F15 Dress Code 
F16 Rychlost probíraného tématu 

a opakování 
F17 Odbornost lektorů 
F18 Komunikace mezi klientem a studiem 
F19 Sociální sítě 
F20 Vzhled webových stránek 
F21 Přehlednost internetových stránek 
F22 Přehlednost kontaktních údajů na 

webu 
F23 Přehlednost kurzů na web 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Důležitost u jednotlivých faktorů 

V první části se zaměříme na důležitost jednotlivých faktorů. V následujícím grafu jsou 

rozepsány důležitosti jednotlivých faktorů. Důležitost byla měřena podobně jako 

spokojenost pomocí škály od 1 do 10. Z výsledků nám vychází nejdůležitější faktory: 

• Odbornost lektorů 

• Rychlost probíraného tématu a opakování 

• Atmosféra kurzu 

• Přístup lektora 

• Komunikace mezi klientem a studiem 

Mezi nejméně důležité faktory patří: 

• Teplota na sálech 

• Prodej doplňků 
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Graf 10: Průměrné hodnocení důležitosti jednotlivých faktorů 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Spokojenost u jednotlivých faktorů 

V další části se zaměříme na spokojenost jednotlivých faktorů. Spokojenost jednotlivých 

faktorů byla měřena pomocí škály od 1 do 10. V následujícím grafu je zanesena 

spokojenost jednotlivých faktorů. Z výsledků nám vychází faktory s nejvyšší 

spokojeností: 

• Odbornost lektora 

• Komunikace mezi klientem a studiem 

• Přístup lektora 

Mezi faktory s nejnižší spokojeností patří: 

• Poloha studia 

• Parkování 
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Graf 11: Průměrné hodnocení spokojenosti jednotlivých faktorů 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Rozhodovací matice 

Pomocí rozhodovací matice můžeme zobrazit jednotlivé faktory do mřížky. Vodorovná 

osa rozhodovací matice představuje spokojenost a svislá osa představuje důležitost 

jednotlivých faktorů. Díky použití dvou ukazatelů (důležitosti a spokojenosti) můžeme 

zjistit, na který faktor by se měl podnik zaměřit.  

Rozhodovací matice se rozděluje do čtyř kvadrantů: 

• Kvadrant I (nejvyšší důležitost a nejvyšší spokojenost),  

• Kvadrant II (nejvyšší důležitost a nejmenší spokojenost) 

• Kvadrant III (nejmenší důležitost a nejmenší spokojenost) 

• Kvadrant IV (nejmenší důležitost a nejvyšší spokojenost) 
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Obrázek 15: Rozhodovací matice (kvadranty) 

Důležitost 

Kvadrant II Kvadrant I 

Kvadrant III Kvadrant IV 

 Spokojenost 
[Zdroj: vlastní zpracování] 

Graf 12: Rozhodovací matice 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Osy protínající střed rozhodovací matice jsou vypočítány jako průměry dosažených 

výsledků z důležitosti a spokojenosti. Osa protínající střed důležitosti je na hodnotě  

7,69 a střed osy spokojenosti je na hodnotě 8,09.  

Z rozhodovací matice je možné zjistit, že v oblasti druhého kvadrantu se nám zobrazují 

faktory, kterým bychom měli věnovat pozornost, protože mají relativně nízkou 

spokojenost a jsou pro respondenty důležité. Jedná se tedy o faktory: poloha studia, 

parkování, přehlednost internetových stránek, přehlednost kontaktních údajů na webu, 

přehlednost tanečních kurzů na webu. 
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Faktorová analýza 

Tabulka 27: Faktorová analýza 

 
Komponenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
F23 -,664   -,166 ,358   ,125 ,153   ,181 

F9 ,637   ,289   -,414         

F3 ,482       ,171 -,434   ,218 ,208 

F7 -,423 ,286 ,211 -,151 -,161 ,251 ,327 ,379 ,163 

F12 ,421   -,214   ,367 ,276 ,232 -,146 ,116 

F8   ,618 -,234 ,108 -,184 -,326 ,136 ,129 -,220 

F16 -,386 ,506 ,200   ,173 -,304 ,126 -,188 -,194 

F11   ,391 -,202 ,181 ,377 ,280 -,191     

F15     ,657 ,195   ,158 ,201     

F14     -,572   -,106 -,152 ,196 ,279 ,259 

F1 ,201 ,195 -,489 ,315 -,315         

F13   -,303   ,595 ,274   ,309     

F6 ,153 -,149 ,336 ,479   -,270 ,141 ,156   

F10 ,139 ,302 -,197 ,473   -,234 -,329     

F4 -,172 -,397   ,463   -,168   -,183 -,174 

F22 ,392     ,111 ,586 ,133   ,246   

F20 -,330 ,385 ,103   ,420   ,202   ,138 

F19 -,134   -,164 ,301 -,259 ,487 -,256   ,226 

F21 -,343 ,202 ,155     -,184 -,450 ,375 ,257 

F17 ,282 ,127     -,335 ,236 ,436 ,421 -,106 

F2 ,263 ,440     -,146 ,118 ,238 -,602 ,107 

F18   ,119   ,117   ,375 -,300 ,252 -,643 

F5 ,275 ,264 ,340 ,302 -,103 ,188 -,307   ,375 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Pro nalezení vzájemné spojitosti a určení řešení dle vazeb bylo využito faktorové analýzy. 

V předchozí tabulce jsou uvedeny konkrétní hodnoty faktorové analýzy pro jednotlivé 

komponenty. Z faktorové analýzy byly zjištěny následující možné vazby, které jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 
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Tabulka 28: Komponenta 1 – Definice produktu 

Komponenta 1 – Definice produktu 

Počet párů v kurzu ,421 

Repertoár tanců ,637 

Čistota prostorů ,482 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Tabulka 29: Komponenta 2 – Exteriér a interiér 

Komponenta 2 – Exteriér a interiér 

Parkování ,618 

Vzhled předsálí ,440 

Atmosféra kurzu ,391 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Tabulka 30: Komponenta 4 – Vliv ceny 

Komponenta 4 – Vliv ceny 

Přehlednost tanečních kurzů na webu ,358 

Vzhled sálu ,315 

Cena kurzu ,595 

Prodej doplňků ,479 

Čas kurzu ,473 

Teplota na sálech ,463 

Poloha studia ,302 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Tabulka 31: Komponenta 5 – Webové stránky 

Komponenta 5 – Webové stránky 

Přehlednost kontaktních údajů na webu ,586 

Vzhled webových stránek ,420 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

V předchozích tabulkách je možné vidět možné spojitosti v jednotlivých komponentách. 

První komponentu můžeme označit jako definice produktu, protože faktory v ní obsažené 

mají velice blízkou návaznost na produkt (službu). Druhá komponenta propojuje faktory, 

které mají blízko k místu prodeje (exteriér a interiér studia). U komponenty s číslem 4 je 

možné shledávat návaznost na vliv ceny, který ovlivňuje další faktory.  Poslední 

komponentu s číslem 5 označujeme jako webové stránky, protože nejbližší faktory mají 

velice blízký vztah k webovým stránkám (komunikace). 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
Na základě výsledků z dotazníkového šetření lze říci, že klienti tanečního studia jsou se 

službami spokojeni, protože celková spokojenost je 8,05 (10 znamená největší 

spokojenost). Zaměříme se v následující části na zlepšení jednotlivých faktorů, které 

u klientů dosáhly nejnižšího hodnocení spokojenosti a jsou pro klienty důležité. Díky 

zlepšení těchto faktorů se zaměříme na zlepšení i celkové spokojenosti zákazníků. 

K jednotlivým faktorům bude navrhnuto opatření ke zvýšení spokojenosti. Mezi tato 

opatření patří – poloha studia, parkování, přehlednost internetových stránek a kontaktní 

údaje, informace o tanečním kurzu. 

Je nutné přihlédnout k faktu, že taneční studio nemůže investovat vysoké finanční 

prostředky pro radikální změny. Je nutné tedy navrhnout taková opatření, která pomohou 

nejen zvýšit spokojenost, ale zároveň nezatíží taneční studio po finanční stránce. 

3.1 POLOHA STUDIA 

Taneční studio se nachází v okrajové části Brna (Brno Tuřany). Pro některé klienty tato 

poloha může představovat problém. Samozřejmě tato poloha může ovlivnit rozhodování 

klienta k návštěvě kurzu a může ho odradit od nákupu.  

Není možné změnit polohu studia do lepší lokality, protože to není technicky a finančně 

možné. Je ale možné poukázat na klady spojené s polohou studia. Může se především 

jednat o lepší zázemí prostorů, lepší vybavení sálu proti konkurenci, nadstandardní služby 

ve formě prodeje doplňků apod. Konkurence většinou realizuje kurzy v pronajatých 

sálech, kde může dojít k omezení s jinou výukou.  

Výhodou je, že taneční studio může svým klientům poskytnout kvalitní zázemí 

odpovídající i ceně. Toto zázemí je ale vhodné pomocí komunikačních nástrojů 

prezentovat budoucím klientům, protože oni s kvalitou tanečního studia nejsou 

obeznámeni. Jako řešení se může považovat začít u webových stránek, které jsou 

v komunikaci studia velice důležité.  
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3.1.1 Návrh na zlepšení 
Dosavadní informace nejsou pro klienty dostatečně přehledné. Na stránkách chybí 

především pozitiva kolem tanečního sálu, který je umístěn v okrajové části Brna. Je 

vhodné na úvodní webovou stránku studia přidat novou záložku s názvem 

„Kde trénujeme“. V této záložce budou umístěny následující informace: 

• Naše sály (fotogalerie sálů) 

o Zde hlavně zdůraznit body: sály disponují zrcadly pro procvičování, 

povrch sálu uzpůsoben právě tréninku tance.  

• Kvalitní zázemí (fotogalerie) 

o Zde hlavně zdůraznit body: oddělené šatny, recepce, prodejna tanečních 

doplňků, fotografie studia z ulice 

Důvodem využití fotogalerie pro zobrazení interiéru a exteriéru tanečního studia je velice 

klíčová. Klient hlavně bude moci zjistit, kde kurz probíhá a v jakém prostředí. Co přesně 

klientovi studio nabídne. Fotografie navíc upoutávají mnohem větší pozornost 

návštěvníka stránky, než pouhý text.  

3.1.2 Shrnutí návrhu 
Tabulka 32: Shrnutí návrhu 

Časové hledisko Realizace 2 hodiny 

Finanční hledisko Odhadované náklady jsou 500 Kč s DPH 
(odměna správce webu 250 Kč/h) 

Personální zajištění Změnu informací na webu provede správce webové stránky, který 
má webové stránky na starosti 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

3.2 PARKOVÁNÍ 
Parkování úzce souvisí i s předchozím tématem (Poloha studia) a budeme především toto 

téma blíže rozšiřovat. Jelikož se taneční studio nachází na okraji Brna, mnoho klientů 

preferuje jako způsob dopravy vlastní automobil. Vzhledem k tomu, že taneční studio je 

v okrajové části Brna, a kurzy především probíhají v odpoledních a večerních hodinách, 

velká většina klientů využívá právě formu dopravy vlastní automobil. Taneční studio 

nemá vyhrazená vlastní parkovací místa pro své klienty. Nedokáže jim tedy zajistit 

patřičné parkovací stání. Klienti si musejí najít parkování v přilehlých ulicích. Situace 

parkování u tanečního studia je ale v současné době velice dobře řešitelná a parkování je 

dostupné.  
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3.2.1 Návrh na zlepšení 

Současný stav je zobrazen na následujícím obrázku. Jedná se pouze o textovou formu, 

která pro návštěvníka stránky není atraktivní. Určitě popis MHD a sjezdy z dálnice 

poukazují na dostupnost pro klienta, ale vhodnější je využít vizuálních prvků. Dnešním 

trendem je zobrazování polohy pomocí API mapy od poskytovatelů Mapy.cz nebo mapy 

od společnosti Google. Tyto mapy jsou integrované do webových stránek a je nutné jen 

vložit příslušný kód do stránek. Zobrazení je interaktivní a návštěvník si může polohu 

lépe zobrazit (oddálit, přiblížit apod.). Navíc návštěvník získá širší přehled o okolí.  

Obrázek 16: Kde nás najdete – původní stav 

[Zdroj: Úvodní stránka, 2017] 

Na základě toho, že mnoho klientů využívá právě automobil, je dobré k této mapě ještě 

připojit i možnosti parkování. Do nově vzniklé záložky „Kde trénujeme“ je nutné přidat 

informace o parkování. Parkování je vhodné doplnit výstřižkem z mapy, na kterém je 

dobré označit možná parkovací stání. Především nejvhodnějším místem k zaparkování 

tanečního studia je právě nově vybudované parkoviště umístěné přímo nad tanečním 

studiem. Parkoviště je primárně určené pro návštěvníky přilehlé mateřské školky, ale 

v odpoledních a večerních hodinách je parkoviště volné a má dostatečnou kapacitu. 
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Většina kurzů v tanečním studiu probíhá právě v tuto dobu a lze říci, že je ideální 

možností pro parkování. Zobrazení této informace je možné pomocí následujícího 

obrázku a pomocí fotografie tohoto místa.  

Obrázek 17: Parkovací stání nad tanečním studiem 

 

[Zdroj: vlastní zpracování, Mapy.cz] 

3.2.2 Shrnutí návrhu 
Tabulka 33: Shrnutí návrhu 

Časové hledisko Realizace je 2 hodiny 

Finanční hledisko Odhadované náklady jsou 500 Kč s DPH 
(Odměna správce webu 250 Kč/h) 

Personální zajištění Změnu informací na webu provede správce webové stránky, 
který má webové stránky na starosti. Texty připraví správce 
webové stránky. 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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3.3 PŘEHLEDNOST INTERNETOVÝCH STRÁNEK 
A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Klienti ohodnotili přehlednost internetových stránek za slabinu tanečního studia. Webové 

stránky studia jsou rozčleněny do následujících oblastí: 

• Kurzy 
• Klub 
• Fun Shop 
• Móda 
• Agentura 
• Akademie 

Tabulka 34: základní členění webových stránek 

 

[Zdroj: Úvodní strana, 2017] 

3.3.1 Návrh zlepšení 

Úvodní stránka webu má správné členění, protože se zaměřuje na veškeré oblasti 

tanečního studia. Je nutné akorát přidat kategorii „Kde trénujeme“, které jsme se věnovali 

v předchozích návrzích.  

Je nutné se zaměřit na kategorii „Kurzy“. Ta je velmi důležitá pro klienty se zájmem 

o veřejné taneční kurzy. Ta má široké rozdělení podkategorií, a to může klienty zmást. 

Přesněji nedovedou se v kurzech orientovat, který je pro ně nejvhodnější.  
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Tabulka 35: Kurzy – návrh podkategorií 

Stávající členění Nové členění 
• O nás 
• Letní taneční tábor 2017  
• Naši VIP lektoři 
• Příměstský taneční tábor 2017 
• Pro školky 
• Pro děti 
• Pro kluky a holky 
• Taneční gymnastika 
• Školní taneční klub 
• Pro mládež 
• LatinoDance pro ženy 
• Tanec profesionálním tanečníkem 
• Pro dospělé páry 
• Víkend na Konopišti 
• Tancování se Stardance 
• LatinoDance fitness 
• Soukromé taneční kurzy 
• Dárkové poukazy 
• Jak se přihlásit 
• Fotogalerie 

• O nás 
o Kontakt 
o Sály 
o Naši lektoři 

• Jak se přihlásit 
• Kurzy 

o Pro školky 
o Pro děti 
o Pro kluky a holky 
o Pro mládež 
o Pro dospělé páry 
o Školní taneční klub 
o Taneční gymnastika 
o Tanec s profesionálním tanečníkem 
o Latinodance pro ženy 
o Latinodance fitness 
o Tancování se Stardance 
o Soukromé taneční lekce 

• Letní taneční tábor 2017 
• Příměstský taneční tábor 2017 
• Víkend na Konopišti 2017 
• Fotogalerie 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Nová struktura umožňuje lepší přehled o jednotlivých oblastech. První část zmiňuje 

všeobecné informace o kurzu (o nás, lektoři, jak se přihlásit na kurz). Návštěvník se 

seznámí s kurzem na všeobecné úrovni.  

Dále je oblast přesně vymezena jednotlivým kurzům. Kurzy jsou nejprve seřazeny dle 

věku (on nejmladších po dospělé). Klient nejdříve hledá svoji věkovou kategorii. Poté 

jsou vybrány speciální kurzy se specifickým zaměřením, které se od kurzů liší svým 

průběhem a mohou být pro klienta zajímavou novinkou.  

Třetí oblast pojednává o možných táborech a výletech zaměřené na tanec. Jedná se 

o časově omezené nabídky a je nutné tábory obsadit, proto se umísťují hned pod kurzy, 

aby byly pro návštěvníka hned na očích.  

Do oblasti „O nás“ je přidána položka kontakt. Zde budou uvedeny především kontaktní 

údaje na vedoucí kurzů, která komunikuje se zákazníky. Kontaktní údaje budou uvedeny 

ve formě telefonní číslo, email, kontaktní formulář a adresa tanečního studia.  
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3.3.2 Shrnutí návrhu 

Tabulka 36: Shrnutí návrhu 

Časové hledisko Realizace 3 hodiny 

Finanční hledisko Odhadované náklady jsou 750 Kč s DPH 
(odměna správce webu je 250 Kč/h) 

Personální zajištění Změnu informací na webu provede správce webové 
stránky, který má webové stránky na starosti. Texty 
připraví správce webové stránky.  

[Zdroj: vlastní zpracování] 

3.4 INFORMACE O TANEČNÍM KURZU 

Základní přehled o kurzu obsahuje následující klíčové informace o kurzu (termín, lektor, 

cena, druhy tanců, místo, oblečení). Současný stav informací o tanečních kurzech má 

následující podobu (následující obrázek): 

Obrázek 18: Přehled informací o kurzu 

 

[Zdroj: Tanec s profi tanečníkem, 2017] 
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3.4.1 Návrh na zlepšení 

Ačkoliv text poskytuje všechny důležité informace pro klienta, bylo by vhodné informace 

více rozšířit. Především poukázat na to, jak kurz vlastně probíhá. Hlavní myšlenkou je 

poukázat na to, proč je kurz vhodný právě pro konkrétního klienta, co kurz klientovi 

přinese a proč by se měl kurzu účastnit.  

Je vhodné se zaměřit na kvalitu kurzu. Profesionální tanečníci jsou především bývalí 

nebo současní tanečníci, kteří se věnovali sportovnímu tanci na vrcholové úrovni a mají 

s tancem velké zkušenosti. Zároveň profesionální tanečníci mají získané patřičné zkoušky 

pro výuku tance. Je navrhováno do oblasti „lektor“ přidat odkaz na zvláštní stránku, kde 

budou umístěny informace o lektorech kurzu (zkušenosti, certifikace apod.). Klient si 

tedy bude moci dočíst informaci, že kurz nevyučují začátečníci, ale opravdoví 

profesionální tanečníci. 

Dále by bylo vhodné se zaměřit na recenze kolem kurzu. Mnoho kurzistů uvedlo, že kurz 

navštěvují především za účelem se naučit tanec na plesy a jiné společenské události. 

Recenze dnes mají velký vliv, hlavně v oblasti služeb. Služby jsou pro klienta velice 

špatně uchopitelné a klient nemá možnost ověřit si kvalitu. Kladné reference se tedy 

stávají vhodným nástrojem, jak upoutat pozornost návštěvníka stránky. Recenze by měly 

být autentické od klientů tanečního kurzu, ale měly by co nejlépe vystihovat přínos 

konkrétní skupiny zákazníků (např. využití taneční sestavy a figur na plese).  

Dalším bodem jsou především fotografie z kurzu. Z textu se člověk málo dozví o tom, 

jak kurz vypadá. Fotografie mohou návštěvníka oslovit, bude si tak moci lépe kurz 

představit.   

Vhodné je i návštěvníka blíže seznámit s konkrétními tanci a způsobu výuky. Popis 

jednotlivých tanců může návštěvníkovi přiblížit jejich možnosti využití (na plesech 

apod.) a zvýšit tak zájem se tanec naučit. Způsob výuky je například u kurzu tanec 

s profesionálem naprosto výjimečný. Klient se naučí sestavu, kterou intenzivně 

procvičuje s profesionálním tanečníkem. Profesionální tanečník má již s konkrétní 

figurou zkušenosti, a proto výuka probíhá mnohem efektivněji než výuka u běžných 

kurzů. Klient se tedy naučí tanec mnohem rychleji a správně. Tento nástroj propagace se 
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může stát velice efektivní při porovnávání ceny tanečního kurzu s profesionálním 

tanečníkem proti běžným kurzům. 

Body doplnění: 

• Medailonky lektorů 

• Blíže specifikovat kvalitu kurzu (kvalitní trenéři, zkušenosti, počet spokojených 

klientů, reference). 

• Přidání fotografií z kurzu 

• Přidání popisu jednotlivých tanců 

• Popsání způsobu výuky a poukázání na maximální efektivnost výuky 

• Přidání objektivních recenzí bývalých klientů kurzu 

3.4.2 Shrnutí návrhu  

Tabulka 37: Shrnutí návrhu 

Časové hledisko Realizace 5 hodin 

Finanční hledisko Odhadované náklady jsou 1250 Kč s DPH 
(odměna správce webu 250 Kč/h) 

Personální zajištění Změnu informací na webu provede správce 
webové stránky, který má webové stránky na 
starosti. Fotografie poskytne fotograf 
tanečního studia. Texty připraví vedoucí 
kurzu. 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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3.5 SHRNUTÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI 

Předchozí kapitoly jsou pro lepší přehled shrnuty v následující tabulce: 

Tabulka 38: Shrnutí návrhové části 

Problém Návrh Přínos Cena 
realizace 

Poloha studia  
Vytvoření nove kategorie 
„Kde trénujeme“ a přidat 
zde fotografie tanečního 
studia 

Nová kategorie s fotografiemi 
lépe zobrazí výhody tanečního 
studia – sály, šatny, zázemí, 
recepce apod.  

500 Kč 

Parkování 

V nově vzniklé kategorii 
„Kde trénujeme“ přidat 
interaktivní API mapu, 
výstřižek z mapky 
s označeným parkováním 
a fotografie parkoviště 

Zákazníci dojíždějící autem 
budou především hledat 
možnosti parkování v oblasti. 
Interaktivní mapka s výstřižkem 
mapy návštěvníky upoutá. 

500 Kč 

Přehlednost 
internetových 
stránek  
a kontaktní 
údaje 

Zlepšení struktury 
u kategorie kurzy. Kurzy 
nově seřazeny dle věku 
a obsahu kurzu. 
Zvýrazněny jsou speciální 
víkendové kurzy  
a soustředění. 

Zákazník, který přichází nově na 
stránky především hledá, jaký 
kurz je určený právě pro něj. 
Seřazení dle věku je klíčové, 
protože pokud je zákazník 
dospělá osoba, bude se 
především zajímat o kurzy pro 
dospělé. To zjednoduší  
a zpřehlední současný stav. 

750 Kč 

Informace  
o tanečním 
kurzu 

Kurzy nově získají recenze 
bývalých účastníků kurzu. 
Budou přidány fotografie 
z kurzu. Navíc vznikne 
medailonek lektorů kurzu.  

Díky recenzím se návštěvník 
seznámí s kvalitou kurzů, která je 
podložena zkušeností 
předchozích klientů. Fotografie 
navíc umožňují lepší vizualizaci 
kurzu a klient si tak bude moci 
snadněji představit kurz. 
Medailonek lektorů především 
ukazuje na to, že lektoři jsou 
kvalifikovaní tanečníci.  

1250 Kč 

Cena realizace celkem 2000 Kč 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Hlavním přínosem návrhů je finanční nenáročnost. Návrhy byly zvoleny tak, aby měly 

efektivní dopad na zlepšení spokojenosti. Jedná se především o úpravu nejdůležitějšího 

komunikačního kanálu tanečního studia (webové stránky). Cílem návrhů je zdůraznit 

hlavní přednosti studia a zaměřit se na lepší informovanost o kurzu.   

 

 



 91 

ZÁVĚR 
Na základě provedených dílčích analýz vnitřního a vnějšího prostředí byla sestavena 

SWOT matice, u které byla provedeno vyhodnocení pomocí párového srovnání. Tyto 

informace byly následně využity pro návrhovou část.  

Diplomová práce se zaměřovala na spokojenost zákazníka, která byla zjišťována pomocí 

dotazníkového šetření, které vycházelo z metody Focus Group. Z metody Focus Group 

byly sestaveny dílčí faktory spokojenosti, které se staly podkladem pro tvorbu 

dotazníkového šetření. Z dotazníkového šetření bylo vyhodnoceno celkem 102 dotazníků. 

Respondenti byli zákazníci tanečního studia. 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že celková spokojenost zákazníků je 8,05, kde 

hodnota 10 představuje nejvyšší spokojenost. U dílčích faktorů se zjišťovala nejen 

spokojenost, ale i důležitost. Za pomocí rozhodovací matice bylo zjištěno, že 

nejdůležitější faktory jsou: poloha studia; parkování; přehlednost internetových stránek; 

přehlednost kontaktních údajů na webu; přehlednost tanečních kurzů na webu.  

V návrhové části diplomové práce byly představeny návrhy, které se zaměřují na řešení 

problémů, které byly zjištěny z předchozích analýz. Byly navrhnuty opatření, mezi které 

patří: Poloha studia; parkování; přehlednost internetových stránek a kontaktní údaje; 

informace o tanečním kurzu.  

Poloha studia je řešena pomocí nové kategorie na webových stránkách „Kde trénujeme“. 

Především se zaměřuje na výhody, které studio nabízí. Druhý problém souvisí 

s parkováním. To je spojeno především s nízkou informovaností o možnosti parkování 

v okolí, protože parkování je možné na nově vybudovaném parkovišti v těsné blízkosti 

studia. Třetí problém s přehledností internetových stránek byl řešen pomocí upravení 

struktury webových stránek, a to konkrétně kategorie „Kurzy“ byla rozpracována pro 

lepší přehlednost a orientaci. Posledním návrhem je upravení informací o tanečním kurzu 

(hlavička kurzu). Pro tento problém byly navrženy taková opatření, která přiblíží 

zákazníkovi průběh tanečního kurzu na základě fotografií a recenzí.  
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PŘÍLOHY 
Příloha 1: Dotazník 

 

Průzkum spokojenosti 
Taneční studio DSP Kometa Brno 

Vážená paní/pane 
 
naším cílem je neustálé zlepšování služeb a tanečních kurzů. Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku 
zaměřeného na průzkum spokojenosti. Veškeré informace jsou zcela anonymní a slouží jako podklad pro 
vypracování mé diplomové práce. 
 
Děkuji za Váš čas 
 
Bc. Rudolf Stupka 

1) Pohlaví 
	  Žena �Muž 

2) Věk 
	  Méně než 18 let  18-30 let  31-50 let  Více než 50 let 

3) Jste 
	  Student  Podnikatel  Zaměstnanec  Penzista  Jiné 

4) Kolikátého kurzu se již účastníte v tanečním studiu DSP Kometa Brno? 
	  Je to můj první kurz  Druhý  Třetí  Více než třetí 

5) Kurzů se účastním jako 
	  ednotlivec  Jsem vždy v páru 

6) O jaké kurzy se nejčastěji zajímáte? 
V	každém	řádku	vyberte	jednu	možnost	

	 Aktivně	navštěvuji	 Kurz	bych	rád/a	
navštěvoval/a	

O	kurz	nemám	
zájem	

Kurzy	zaměřené	pro	páry	(běžné	tance,	příprava	na	ples)	  	  	  	
Kurzy	s	profi	tanečníkem	(tzv.	PRO-AM)	  	  	  	
Kurzy	zaměřené	na	fitness	(Latinodance,	Zumba)	  	  	  	
Soukromé	taneční	lekce	(pro	jednotlivce	i	páry)	  	  	  	

7) Navštěvujete i jiné taneční kurzy mimo taneční studio DSP Kometa Brno? 
 Ano �Ne �Dříve ano 

8) Používáte sociální sítě (Facebook)? 
 Ano �Ne 

9) Jak jste se dozvěděl/a o kurzu? 
	  Na doporučení  Webové stránky  Sociální sítě  Letáček, plakát  Ples  Jiné	

10) Jaká je vaše celková spokojenost se službami tanečního studia DSP Kometa Brno? 
1	-	velmi	nespokojen,	10	-	velmi	spokojen	
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Spokojenost	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
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