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Abstrakt  

Hlavním cílem diplomové práce je na základě sestaveného marketingového mixu 

tanečního klubu GRADACE Kroměříž odhalení nedostatků, posouzení možností a vytvoření 

návrhů na zefektivnění marketingové komunikace s veřejností, s budoucími potenciálními 

členy, sponzory a institucemi. Vpráci byla provedena analýza spokojenosti zákazníků se 

stávajícími službami  za účelem zjistit jejich potřeby a s cílem zkvalitnění služeb. Dále práce 

obsahuje analýzu externího i interního prostředí a z ní vyplývající návrhy na rozšíření služeb 

služby. Návrhy se týkají především rozšíření působnosti služeb v okolí je pro ně zpracován 

marketingový mix, který zahrnuje definování služby, cenu, propagaci a distribuci. 

 

Annotation 

The main aim of the diploma thesis was to identify shortcomings, assess possibilities 

and make suggestions for streamlining marketing communication with the public, future 

prospective members, sponsors and institutions on the basis of a composite marketing mix of 

GRADACE Kromeriz dance club. The thesis includes an analysis of customer satisfaction 

with services in order to identify their needs and to improve service quality. The thesis also 

contains an analysis of the external and internal environment and the resulting proposals for 

extension of services. The proposals concern mainly the extension of the scope of the services 

in the neighborhood, a marketing mix is developed for them, which includes definition of 

service, price, promotion and distribution. 
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Úvod 

Taneční klub GRADACE Kroměříž je klub pro děti juniory a mládež, který se zaměřuje 

na sportovní tanec. Nabízeným produktem jsou standardní a latinsko-americké tance. Podle Jill 

McNitt-Gray profesorky kineziologie, Biologické vědy a biomedicínské inženýrství, University 

of South California „Jsou tanečníci jedni z nejvíce houževnatých, odolných a silných sportovců 

na světě!“ Její studium nejlepších tanečníků kvantifikovalo velmi působivé parametry. Vědecký 

výzkum potvrzuje, že svalová námaha a dýchací sazby vrcholových sportovců provádějících 

dvouminutové rutiny v latině nebo standardních tancích se rovnají těm elitních běžců více než 

800 metrů. Tělo soutěžních tanečníků dostatečně vypovídá o fyzickém charakteru tohoto 

sportu. Perfektní svalový tonus je viditelným výsledkem nepřetržitého izometrické a izotonické 

cvičení. Tanec může být jedním z nejkomplexnějších kardiovaskulární a aerobní cvičení, a 

zároveň je to psychicky poutavá a fyzicky náročná činnost. 

Každou úspěšnou sportovní organizaci tvoří silný tým v každé věkové skupině, který je 

tvořen velkou silnou základnou. Pro vytvoření silné základny což znamená získání co nejvíce 

zákazníků je potřeba mít dobrou strategii, jasně stanovené cíle a marketingový mix, který nás 

v této cestě podpoří. Pomocí analýz interního a externího prostředí se definuje potenciál trhu, 

definuje se konkurence a zákazníci a dle těchto metod budou navrženy vhodné postupy a další 

návrhy, které by měli přispět k propagaci a lepší komunikaci se zákazníky.  
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1 Vymezení problému, stanovení cílů a metod  

Definování a vymezení problému je často nejdůležitějším a nejobtížnějším krokem celého 

procesu marketingového výzkumu a vysvětluje účel výzkumu a vymezuje jeho cíle. Účel 

výzkumu nám odpovídá na otázku, proč výzkum provádět a při správném postupu nám pomáhá 

určit, v čem spočívá problém. Účel je determinován příležitostmi, které na trhu dosud 

neexistovali, nebo existují, ale my neznáme přesnější možnost jejich využití. Pro definování 

problému se snažíme identifikovat všechny faktory, které mají na řešený problém vliv. 

Stanovením cílů pak rozumíme nalezení hlavního faktoru, který nám určí další směr práce. 

Dobře definovaný cíl znamená především určit řešení problému, specifikovat, které údaje 

shromažďovat, navrhnout kde hledat informace a alternativní řešení. 

Poslední částí je určit metody a postupy, které budou v práci aplikovány a pomohou nám 

lépe analyzovat prostředí a dosáhnout cílů, které byla na začátku práce jasně stanoveny.  

1.1 Vymezení problému 

Tanenčí klub GRADACE Kroměříž je jeden z nejúspěšnějších klubů v České republice 

co se týká výchovy juniorských a mládežnických reprezentatů. V poslední době se setkává 

s problémem nedostatku nových členů pro nutný rozvoj tanečního klubu a neochotou školních 

zařízení spolupracovat na rozvoji tohoto sportu ve městě. Jako příležitost se tedy nabízí zajištění 

a nalezení těch škol, které budou ochotné spolupracovat a začlenit tanenčí výuku do školních 

aktivit.  

1.2 Stanovení cíle práce  

Cílem této diplomové práce je na základě sestaveného marketingového mixu tanečního 

klubu GRADACE Kroměříž odhalení nedostatků, posouzení možností a vytvoření návrhů na 

zefektivnění marketingové komunikace s veřejností, s budoucími potenciálními členy, 

sponzory a institucemi. Zjistit spokojenost zákazníků se stávajícími službami tanečního kluu 

GRADACE Kroměříž a také zjistit jejich potřeby a možnosti.  

1.3 Metody a postupy řešení  

Při zpracování dané problematiky bylo využito sekundárních dat v podobě interních 

dokumentů a již zpracovaných analýz. Primárního výzkum byl aplikován pomocí 

dotazníkového šetření. Dále byly vypracovány analýzy vnějšího okolí a vnitřního okolí, které 

byly zhodnoceny ve SWOT analýze.  
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Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo ve fyzickém kontaktu s respondenty bylo zpracováno 

manuálně. Dotazník obsahuje 15 otázek, rozdělených na půl. První část se zaměřuje na obezné 

názory respondentů v oblasti sportovních klubů a druhá část je zaměřena na spokojenost 

zákazníků TK GRADACE Kroněříž. Počet rozdaných a počet vyplněných dotazníků a postup 

zpracování je uveden v kapitole 3.3. Seznam otázek a zpracování kompletních výsledků je 

umístěno v přílohách.  

 

Slept analýza   

Analýza vnějšího okolí neboli slept analýza je zpracováná v kapitole 3.4 a je použito 

sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technologických faktorů, které 

ovlivňují TK GRADACE Kroměříž. Byly analyzovány vývojové trendy, které mají vliv na náš 

klub a jevy představující hrozbu, nebo příležitost.  

 

Portrův model 5 konkurenčních sil   

Analýza oborového prostředí byla analyzována pomocí Portrova pětifaktorového modelu 

konkurenčního prostředí v kapitole 3.5. Došlo k analýze zákazníků, konkurence, substitutů, 

dodavatelů a hrozby nových konkurentů v oboru tanenčního sportu ve městě Kroměříž ale i 

v celém Zlínském kraji.  

 

Metoda 7S 

Poslední analýza byla provedena v kapitole 3.6 a určuje faktory podmiňující úspěch tanečního 

klubu. Všechny části analýzy jako je strategické řízení, organizační struktura a firemní kultura 

a další rozhodující části na sebe navazují, navzájem se ovlivňují a tvoří jeden harmonický celek.  

 

SWOT analýza  

Pomocí této techniky strategické analýzy budu analyzovat vnitřní faktory klubu (silné a slabé 

stránky) a vnější prostředí ve kterém se klub nachází (příležitosti a hrozby). Výsledná SWOT 

analýza je nástrojem rekapitulace zjištěných informací z dotazníkového šetření, porterovi 

analýzy a metody 7S. SWOT analýza je velmi důležitým krokem k zjištění výsledné koncepce 

rozvoje TK GRADACE Kroměříž, jejíž výsledky budou uvedeny v kapitole 3.7 . 
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2 Teoretická část  

2.1 Definice marketingu  
 

Hlavní úlohou marketingu je odhalování a naplňování potřeb zákazníka se ziskem (Kotler 

a Keller, 2007). Podle Reida a Bojanica (2010) samotný termín marketing zahrnuje spoustu 

různých aktivit a je důležité zmínit některé termíny používané v definici „marketing“. Prvním 

termínem je „produkt“, který se vztahuje na všechno zboží, nebo služby nabízené zákazníkům. 

Další termín popisuje svazek zboží a služeb nabízený organizacím a tím je „produkt – servis 

mix“. A v poslední řadě je definován termín „servis“, jako nehmotný produkt, který je na trhu 

prodáván nebo kupován. Marketing tak zahrnuje řízený dohled nad úsilím organizace, které má 

vliv na prodej. Americká Marketingová Asociace definuje marketing touto definicí: „Marketing 

je organizační funkcí a souborem procesů pro vytváření komunikace, hodnot a řízení vztahů se 

zákazníky způsobem, který prospěje organizaci a jejím zainteresovaným stranám. 

2.2 Marketingové prostředí 
 

Marketing působí ve složitém a neustále se měnícím prostředí, které se skládá z faktorů 

uvnitř marketingu, které ovlivňují schopnost marketing managementu vyvinout a udržovat 

úspěšné vztahy s cílovými zákazníky. Marketingové prostředí představuje jak příležitosti, tak i 

hrozby, které je třeba sledovat a přizpůsobovat se jim. Společnosti, které nejsou schopny 

rozpoznat změny a využít příležitosti dříve, nebo později čelí krizím z důvodu příliš dlouhé 

ignorace změn v prostředí (Kotler, Saunders, Armstrong, Wong, 2007). 

Marketingové prostředí podle Kozla (2006) zahrnuje síly tvořící makroprostředí a 

mikroprostředí, které se liší intenzitou působení a načasováním. Na obrázku č.1 jsou 

znázorněny v šesti elipsách velké celospolečenské vlivy, které působí na všechny účastníky 

trhu. Tyto síly tvoří makroprostředí. Subjekty a vzájemné vztahy, na obrázku zachyceny jako 

obdélníky obsahující názvy účastníků tohoto trhu, které se nachází v bezprostřední blízkosti 

naší firmy, tedy v mikroprostředí, nazýváme konkrétní trh. 
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Obrázek 1 - Marketingové prostředí (Zdroj: Kozel, 2006) 

 

Podle Kotlera, Saunderse, Armstronga a Wonga (2007) mnoho firem vnímá 

marketingové prostředí pasivním způsobem, nesnaží se jej změnit, ale pouze analyzují síly 

prostředí a navrhují strategie, které mohou firmě pomoci vyhnout se hrozbám a využít 

příležitostí, jež prostředí nabízí. Naopak firmy s aktivním přístupem k marketingovému 

prostředí vyvíjí vlastní iniciativu a podnikají naležité kroky pro to, aby ovlivnili veřejnost a 

faktory marketingového prostředí. 

 

2.2.1 Makroprostředí  

Podle Kozla (2006)  v makroprostředí  se jedná v  krátkodobém časovém horizontu o 

vlivy velmi těžko ovlivnitelné a není možné se jim zcela vyhnout. Zároveň Kotler a Keller 

(2007) uvádí, že makroprostředí je determinováno širšími společenskými silami, které ovlivňují 

celé mikroprostředí, mezi které patří demografické, ekonomické, přírodní, technologické, 

politické a kulturní faktory. 

2.2.1.1 Demografie 
 

Marketingový specialisté se zaměřují na demografické prostředí, protože se týká lidské 

populace a ta tvoří trhy. Studium lidské populace sleduje z hlediska velikosti, hustoty, věku, 

pohlaví, rozmístění, rasy, zaměstnání a dalších statistických údajů. Mezi nejdůležitější a 

nejsledovanější demografické údaje patří velikost populace a trendy růstu. Údaje o velikosti 

populace a trendech růstu mohou přispět pro odhad širšího potencionálu zboží a služeb. S touto 

složkou také sledujeme změny ve věkové struktuře obyvatel, kde marketéři vytváří zvláštní 



18 

 

produkty pro každou generaci. Mezi další demografické faktory patří změna rodiny, růst 

vzdělanosti migrační tlaky, ale také rostoucí různorodost (Kotler, Armstrong, 2004). 

2.2.1.2 Ekonomika 

Ekonomické prostředí se skládá z faktorů, které ovlivňují kupní sílu a nákupní zvyky 

spotřebitele. Úkolem marketingových specialistů je sledovat hlavní trendy a chování mezi 

jednotlivými trhy, na kterých působí země, které spotřebují většinu produktů, které sami 

vyrobili, ale také země, průmyslově vyspělé, které představují bohatý trh pro zboží a služby. 

V ekonomickém prostředí sledujeme rozdělení příjmů a změny kupní síly a změny 

spotřebitelských zvyklostí. Kupní síla se mění v závislosti na hospodářském cyklu, kde 

spotřebitelé zasaženi recesí utrácejí své prostředky opatrněji a vyhledávají kvalitní zboží za 

přijatelnou cenu. Různorodé příjmy populace dali vzniku skupinám, které se dělí podle velikosti 

kupní síly. Největší kupní sílu má první třída, následuje střední třída, nižší třídu a třída pod 

hranicí chudoby označována jako nejchudší třída. Posledním ekonomickým  faktorem který 

sledujeme je změna spotřebních zvyklostí v ekonomickém prostředí. Rodinám s rostoucím 

příjmem klesají výdaje na potraviny, výdaje na bydlení zůstávají stejné a oproti tomu rostou 

ostatní výdaje a výdaje na úspory. Lidé tedy mění své spotřební zvyklosti a v závislosti na 

změně příjmu a je jen na společnostech aby všechny tyto proměnné sledovali pomocí 

ekonomických předpovědí a změn v ekonomickém prostředí mohli náležitě využít (Kotler, 

Armstrong, 2004). 

2.2.1.3 Příroda 

V souvislosti s přírodním prostředím se nejčastěji hovoří o životním prostředí a jeho 

ochraně, které musí společnost i veřejnost řešit. Do přírodního prostředí řadíme vstupy, které 

jsou využívány nebo ovlivňovány marketingovými aktivitami. Marketingový specialisté 

uvádějí 4 trendy, které se v přírodním prostředí objevují. Nedostatek surovin, rostoucí ceny 

energií, růst znečištění a v neposlední řadě vládní intervence do managementu přírodních 

zdrojů (Kotler, Saunders, Armstrong, Wong, 2007). 

2.2.1.4 Inovace 

Jedním z nejrychleji se měnícím faktorem, který ovlivňuje náš život je zřejmě 

technologie. V technologickém prostředí by se tedy marketingový specialisté měli zaměřit na 

rychlost technologických změn, které mohou ovlivnit schopnost jejich produktu uspokojit 

potřeby spotřebitele, vysoké rozpočty na výzkum a vývoj, důležitost drobných zlepšení, nebo 

rostoucí regulace. Marketéři si však musí uvědomovat, že měnící se technologické prostředí 
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nemá jen pozitivní dopady, vytváří totiž důležité dlouhodobé účinky, které nelze vždy předvídat 

(Kotler, Keller, 2007). 

2.2.1.5 Legislativa 

Politické prostředí zahrnuje zákony, vládní úřady a zájmové skupiny, které ovlivňují 

organizace, ale i jednotlivce v každé společnosti. Za zmínku pro marketingové prostředí stojí 

především legislativní omezení v podnikání, veřejné zájmové skupiny, ale i etika a společenská 

odpovědnost (Kotler, Armstorng, 2004). 

2.2.1.6 Kultura 

Kulturní prostředí je tvořeno institucemi, žijí zde lidé vyrůstají v určité společnosti, jež 

formuje jejich postoje hodnoty a celkový pohled na svět. Faktory a instituce působící 

v kulturním prostředí ovlivnit naše základní hodnoty, preference, postoje a ovlivnit 

marketingová rozhodnutí firem. Stálost kulturních hodnot, vnímání organizací, společnosti, 

přírody, vesmíru, ostatních ale i sebe sama (Kotler, Saunders, Armstrong, Wong, 2007). 

2.2.2 Mikroprostředí  

Za mikroprostředí považuje Kotler a Armstrong (2004) síly nacházející se v blízkosti 

společnosti, které ovlivňují, ať už negativně nebo pozitivně, její schopnost sloužit zákazníkům. 

Řadí sem společnost, distribuční firmy, zákaznické trhy, konkurence a veřejnost, které společně 

vytvářejí systém poskytování hodnoty firmy. Kozel (2006) odlišuje mikroprostředí přímým 

vlivem činnosti účastníků a trhu na danou společnost. Dále uvádí, že výběrem trhu, na kterém 

chceme podnikat, si vybíráme toho, kdo nás bude v budoucnu pozitivně, nebo negativně 

ovlivňovat, ale také koho my budeme ovlivňovat vlastní činností. 

2.2.2.1 Firma 

V rámci marketingové koncepce a vytváření marketingových plánů by se měl 

management společnosti orientovat na skupiny vytvářející vnitřní prostředí společnosti, mezi 

které patří Top management, finanční oddělení, výzkum a vývoj, oddělení nákupů, výroba a 

účetnictví. Tyto oddělení jsou vzájemně propojené a společně ovlivňují plány a jednání 

marketingového oddělení. Pro vytváření nadprůměrné hodnoty a uspokojení zákazníka musí 

všechna oddělení pracovat harmonicky a upřednostňovat „orientaci na zákazníka“ (Kotler, 

Saunders, Armstrong, Wong, 2007).  
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2.2.2.2 Dodavatelé  

Dodavatelé poskytují zdroje, jež společnost potřebuje pro výrobu zboží a služeb. 

Marketingový manažeři sledují dostupnost dodávek, zpoždění dodavatelů, zmetkovost, stávka 

zaměstnanců a jiné události, které v krátkém časovém horizontu mohou způsobit pokles tržeb 

a v dlouhodobém časovém horizontu ovlivnit spokojenost zákazníka, proto vztahy a rozvoj 

dodavatelů, může do velké míry ovlivnit marketing. Dodavatelé se tak stávají nedílnou součástí 

při vytváření a poskytování hodnoty pro zákazníka (Kotler, Armstrong, 2004). 

2.2.2.3 Prostředníci 

Společnost ve své snaze vytvořit co nejlepší vztahy se zákazníky, musí udělat více něž 

jen optimalizovat vlastní výkon. Musí najít ty správné dodavatelské partnery, kteří jí budou 

pomáhat propagovat, prodávat a distribuovat zboží ke konečným zákazníkům a tím tak přispějí 

k optimalizaci výkonu celého systému (Kotler, Saunders, Armstrong, Wong, 2007). 

2.2.2.4 Zákazníci  

Společnost musí sledovat, také trhy svých zákazníků. Kotler a Armstrong (2004) uvádí 

šest typů cílových trhů, mezi které patří spotřebitelské trhy, průmyslové trhy, trhy obchodních 

mezičlánků, institucionální trhy, trhy státních zakázek a trhy mezinárodní. Každý trh má své 

specifické znaky, které musí prodávající neustále monitorovat. V kterýkoliv okamžik může 

společnost jednat s jedním nebo více cílovými trhy najednou.  

2.2.2.5 Konkurenti  

Podle marketingové koncepce by společnost měla poskytnout vyšší hodnotu a 

uspokojení pro zákazníka než jeho konkurence. Proto je třeba vytvářet a dělat něco více, než 

jen přizpůsobit se potřebám cílových zákazníků. Neexistuje jediná konkurenční strategie, která 

by vyhovovala všem firmám. Každá společnost se liší svou velikostí a postavením v odvětví ve 

srovnání s konkurencí a s tím je třeba pracovat (Kotler, Armstrong, 2004). 

2.2.2.6 Veřejnost  

Veřejnost se rozumí jakákoliv skupina, která má skutečný nebo potencionální vliv a 

zájem na schopnostech firmy dosáhnout svých cílů. Rozlišujeme sedm typů veřejností a to  

finanční instituce, média, vládní instituce, občanské iniciativy, místní komunita a občané, širší 

veřejnost a zaměstnanci. Manažeři mají úkol připravit marketingové plány pro tyto skupiny 

stejně jako pro své cílové trhy (Kotler, Saunders, Armstrong, Wong, 2007). 
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2.3 SLEPT analýza  

SLEPT analýza je označení pro analýzu externího marketingového prostředí zahrnující 

společenské, právní, ekonomické, politické a technologické faktory. Využívá se především pro 

strategické analýzy se zaměřením na strategie vyšších úrovní, korporátní, business, nebo 

marketingu. Podle typu strategie se mění zaměření na konkrétní vývojové trendy, struktura 

analýzy však zůstává vždy stejná. Při použití SLEPT analýzy pro zmapování faktorů ovlivňující 

marketing firmy, musí mít faktory vstupující do analýzy přímý vliv na marketing. Za takové 

faktory můžeme považovat všechny, které se podílí na rozhodování týkající se některé z oblastí 

funkční strategie marketingu. Kam patří například strategie značky, komunikační strategie, 

lidské zdroje a další. Do SLEPT analýzy by měly být zařazeny vývojové trendy a jevy 

představující hrozbu, nebo příležitost, to jsou ty, které by měly být při formulaci strategie 

v případě hrozeb řešeny a v případě příležitostí využity. Při úspěšné účelové filtraci 

analyzovaných vývojových trendů SLEPT můžeme analýzu prohlásit za relevantní 

(Hanzelková, 2009). 

2.3.1 Sociální faktory 

U společenských faktorů a jejich vlivů na marketing se zaměřujeme zejména na oblast 

životní styl a jeho změny, životní úroveň a její změny, kvalifikační struktura obyvatel, 

společensko-politický systém a klima ve společnosti, hodnotové stupnice a postoje lidí, 

demografické faktory a další faktory jako je např. náboženství a jiná struktura cílové skupiny 

(Hanzelková, 2009). 

2.3.2 Legislativní faktory 

Marketing je v oblasti právních faktorů do značné míry ovlivňován a limitován zákony, 

které je třeba analyzovat a zkoumat, protože mají přímý vliv na tvorbu marketingové strategie. 

Právní systém v České republice je do značné míry determinován politickou situací v zemi, ale 

také situací v Evropské unii. Právní prostředí je silně vzpjato a ovlivněno s prostředím 

politickým, proto při sestavování a odhadování vývoje právních norem je nutno uskutečňovat 

v kontextu závěrů analýzy politického prostředí a z hlediska časové posloupnosti 

vyhodnocování je nejvhodnější předřadit analýzu politických faktorů před analýzu faktorů 

právních (Hanzelková, 2009).  

2.3.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické oblasti, na které se zaměřujeme, z pohledu marketingu můžeme zmínit 

analýzu hospodářského cyklu, tj. v jakém stádiu se odvětví či trh právě nachází. Hospodářská 
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politika vlády její regulace a podpora podnikání. Monetární politika státu, nabídka peněz 

v oběhu, jaké jsou momentální úrokové sazby a vývoj kurzů. Fiskální politika, která má vliv na 

daňové zatížení podniků a jednotlivců. A v neposlední řadě míra inflace, situace na kapitálovém 

trhu a stav platební bilance státu (Hanzelková, 2009).  

2.3.4 Politické faktory 

Podle Hanzelkové (2009) mohou mít změny v politické oblasti na marketing nepřímý 

vliv zejména prostřednictvím legislativy. Při změně vládnoucí strany z levicové na pravicovou 

může znamenat odstranění bariér pro podnikání a pozitivní vliv na rozvoj podnikání. Změny ve 

vládě pak mohou dále znamenat vyšší nebo nižší podporu malých nebo středních firem, změny 

v daních, nebo změny v oblasti nezávislosti medií.  

2.3.5 Technologické faktory 

  Poslední faktory SLEPT analýzy, které Hanzelková (2009) uvádí a mají zcela zásadní 

vliv na marketing jsou faktory technologické. Mezi současné hlavní trendy mající vliv na 

marketing patří digitalizace TV, rozvoj nových kanálů, který bude mít vliv na snížení podílu 

současných hlavních televizních stanic, rozšíření reklamních časů, povede ke snížení cen 

reklamy v tv a zlepšení možnosti zacílení reklamy na zákazníka. Dále vývoj internetu a 

současný trend nakupování online, řízené blogy, vývoj mobilních a sociálních sítí. 

 

2.4 Porterův model 5 konkurenčních sil  
 

Model sloužící k zmapování konkurenční pozice a oborového okolí firmy v odvětví 

označujeme jako Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí, dále také jako 

Porterovu analýzu. Podle Hanzelkové (2009) je model dobře využitelný i pro analýzu 

marketingu. Vychází z předpokladu, že strategické konkurenční postavení firmy působící 

v určitém odvětví je především určováno působením pěti sil a pomocí marketingu lze tyto síly 

ovlivňovat. Porterův model 5 konkurečních sil je pak formulován vyjednávací sílou zákazníků, 

dodavatelů, hrozbou nových konkurentů a substitutů a rivalitou firem působících na daném 

trhu.  

2.4.1 Vyjednávací síla zákazníků  

Pokud má zákazník silnou vyjednávací sílu, firma je vůči odběrateli slabá a zákazník je 

pro ni důležitým odběratelem. Za této situace může zákazník snadno přejít ke konkurenci nebo 

na spotřebu substitutů. Faktory zhoršující vyjednávací pozici vůči zákazníkům je absence 
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diferenciace zbožím, které zákazník od dodavatele odebírá, cenová citlivost odběratele, nebo 

kvalita zboží není pro zákazníka prioritou.  

2.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů  

Pokud má dodavatel silnou vyjednávací sílu, fima je vůči dodavateli malá a není pro něj 

významná, nebo zákazník (firma) nemůže přejít k jinému dodavateli například z důvodu pozice 

dodavatele v monopolní pozici, nebo dodává-li unikátní zboží či službu. Dalé také z důvodu 

absence potřebných informací z trhu o nabídkách konkurentů. Faktory zhoršující vyjednávací 

pozici vůči dodavatelům jsou také absence substitutů, a pokud zákazník klade velkou prioritu 

na kvalitu a cenu.  

2.4.3 Hrozba nových konkurentů 

Mezi faktory zvyšující hrozbu vstupu nových konkurentů patří nízké fixní náklady 

vstupu do odvětví, výrobky nejsou diferenciované, odvětví s vyšším počtem stejně silných 

konkurentů, konkurence v odvětví není založena na velkých úsporách v rozsahu výroby, 

neexistence konkurentů s významnými nákladovými výhodami, nebo nízké náklady na změnu 

dodavatele u zákazníka v daném odvětví.  

2.4.4 Hrozba nových substitutů 

Mezi faktory zvyšující hrozbu nových substitutů patří existence substitutů, které jsou 

vyráběny s nižšími náklady, tedy i nižšími cenami, než je cena stávajícího výrobku a užitá 

hodnota substitutů je přitom srovnatelná, také firmy nabízející substituty výrazně zvyšují 

nabídku, nebo náklady na přechod od stávajícího výrobku k substitutu jsou nízké.  

2.4.5 Rivalita firem působících na stejném trhu 

Mezi faktory, které zvyšující celkovou rivalitu v odvětví patří existence nadbytku 

výrobních kapacit v odvětví, velmi malá ziskovost odvětví, konkurenti sledují strategii přežití. 

Dále také rivalita stoupá, pokud firmy působí na novém a v budoucnu výnosném období, pokud 

trh málo roste, nebo z důvodu vysokých fixních nákladů, které nutí konkurenci maximálně 

využívat svoje výrobní kapacity (Hanzelková, 2009). 

2.5 Nástroje pro získání konkurenční výhody  

2.5.1 Segmentace trhu  

Prvním krokem je segmentace trhu, tedy rozčlenění trhu na menší skupiny zákazníků, 

kteří se navzájem liší svými potřebami, charakteristikami a chováním. Na takto segmentovaný 
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trh můžeme působit specificky upraveným marketingovým mixem a nabízet jim uzpůsobené 

produkty jenom pro ně. Firma pro segmentaci trhu používá různé nástroje a na základě 

získaných poznatlů vypracovává profily jednotlivých segmentů trhu.  

2.5.2 Targeting  

Druhým krokem bude targeting neboli výběr cílového trhu, který definujeme jako 

proces kdy firma vyhodnocuje atraktivitu jednotlivých, poté následuje výběr cílových segmentů 

a snaží se přizpůsobit své marketingové programy pro každou z nich. Cílem je tedy zacílení na 

zákazníky, kteří mají opravdový zájem o výrobky.  

2.5.3 Positioning 

Cílem posledního kroku je zaujmout poziici vůči konkurenci a v myslích cílové skupiny 

spotřebitelů, jedná se o zaujetí žádoucí pozice na trhu, kterou označujeme jako positioning.  

Positioning musí být jasný, srozumitelný a musí zdůrazňovat odlišnost od konkurenčních 

nabídek (Kotler, Armstrong, 2004). 

 

Obrázek 2 - Nástroje pro získání konkurenční výhody (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.6 Metoda 7S  

Hanzelková, Křenkovský, Vykypěl (2017) definují klíčové faktory úspěchu, tedy 

faktory podmiňující úspěch firmy jako jeden z rozhodujících cílů strategické analýzy firmy při 

realizaci její strategie. Právě při jejich identifikaci nám je velkou pomůckou Metoda 7S. Jedná 

se o metodiku strategické analýzy, kterou prováděla poradenská firma Mc Kinsey, podle které 

je důležité strategické řízení, organizaci, firemní kulturu, a další rozhodující části tohoto modelu 

pojmout a analyzovat jako celek. Je tedy nutné na každou organizaci nahlížet jako celek a brát 

ji jako množinu sedmi základních faktorů, které se navzájem podmiňují, ovlivňují a dohromady 

rozhodují o tom, jak bude vytyčená strategie uskutečněna. Autor zdůrazňuje harmonii, kterou 

je třeba hledat mezi jednotlivými faktory. Model je nazýván 7S, jelikož zahrnuje sedm faktorů 

v anglickém jazyce s počátečním písmenem s: Strategy, Structure, Systems, Style, Staff, Skills, 

Shared values. 

Segmentace 
trhu 

Targeting Positioning 
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Obrázek 3 - Metoda 7S (Zdroj: managementmania.com, © 2011 - 2016) 

 

Vedení firmy musí brát v potaz všech sedm faktorů které se navzájem ovlivňují aby bylo 

jisté, že implementovaná strategie bude úspěšná, bez ohledu na to jedná-li se o malou nebo 

velkou firmu. Faktory by měli být vzájemné harmonii pokud vedení nebude dávat pozor u 

jednoho z nich může dojít ke zhroucení ostatních faktroů. Strategie vyjadřuje jakým způsobem 

organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a příležitosti v daném oboru (Mallya, 2007). 

Strukturou rozumíme obsah a funkční náplň organizace a jejího uspořádání a fungování ve 

smyslu nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, kontrolních mechanismů a sdílení informací. 

Systémy řízení chápeme jako prostředky, procedury a systémy, které slouží k řízení. Styl je 

formulováním toho, jak management přistupuje k řízení a řešení vyskytujících se problémů. 

Spolupracovnící jsou lidé, řídící i řadový pracovníci, jejich vztahy, funkce, aspirace, motivace, 

chování vůči firmě a vše s nimi spojeno. Schopnosti odrážejí profesionalitu pracovního 

kolektivu firmy jako celku. A posledním faktorem v modelu sdílené hodnoty, vyjadřujeme 

základní skutečnosti, ideje a principy respektované pracovníky a některé další stakeholdery 

firmy, kteří jsou bezprostředně zainteresováni na jejím úspěchu.  

Tato metodika je užitečná zejména proto, že pomáhá odhalovat disproporce mezi 

rozhodujícími faktory a činiteli a formuluje strategická vedoucí k dosažení potřebné 

kompatibility mezi nimi. Výstupem této analýzy by pak měl být seznam slabin a hrozeb, které 
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v oblasti organizace afiremní kultury existují případně by se mohli v budoucnu rozvinout 

(Hanzelková, Křenkovský, Vykypěl, 2017). 

2.7 SWOT analýza  

Pro stanovení firemní strategické situace vzhledem k vnitřním a vnějším podmínkám 

využíváme jednoduchý nástroj, který identifikuje jak o silných a slabých stránkách, tak zároveň 

o možných příležitostech a hrozbách. Označujeme ho jako SWOT analýzu, podle počátečních 

písmen těchto anglických slov:  

S – strenghts 

W – weaknesses 

O – oportunities 

T – threats  

Cílem firmy je dosáhnout za pomocí swot analýzy konkurenční výhody, eliminací 

slabých stránek a podporou stránek silných, co nejvíce využívat příležitostí a snažit se předvídat 

případně se zajistit proti hrozbám. K vnitřní situaci firmy se vztahují silné a slabé stránky a 

naopak příležitosti a hrozby mapují okolí vnější (Kozel, 2006). Dále Vaštíková (2008) 

zdůrazňuje, že úspěšná aplikace vhodné marketingové strategie je závislá na tom jak firma je 

schopná správně a co nejlépe identifikovat své silné, slabé stránky a příležitosti, hrozby ve své 

swot analýze.  

2.7.1 Analýza vnějšího prostředí příležitosti/hrozby  

Vaštíková (2008) při postupu swot analýzy vychází nejprve ze zkoumání prostředí, které 

firmu obklopuje. Tato externí sféra leží mimo kontrolu vlastních pracovníků a její strukturu 

tvoří složky makroprostředí. Přírodní prostředí zahrnuje přírodní zdroje, technologické 

prostředí představuje nové technologie a inovace, demografické prostředí je rozhodující pro 

vytváření struktury a velikosti trhů, sledujeme zde velikost, hustotu populace, mobilitu 

obyvatel, sociální, příjmovou, vzdělanostní a věkovou strukturu. Ekonomické prostředí 

zahrnuje trendy a fáze hospodářského cyklu, politicko – právní prostředí, sociálně – kulturní 

prostředí, které se promítá do spotřebního a kupního chování zákazníků a mezi poslední patří 

vlivy globálního makroprostředí, jako mezinárodní smlouvy, nadnárodní podniky, integrace a 

seskupení. Kotler (2007) zdůrazňuje, že účelem této analýzy je přimět manažera předvídat 

důležité trendy, které mohou mít dopad na firmu. Vedení firmy musí identifikovat hlavní 

příležitosti a hrozby jimž čelí.  



27 

 

2.7.2 Analýza vnitřního prostředí silé/slabé stránky  

Vaštíková (2008) dělí analýzu vnitřního prostředí na analýzu externího mikroprostředí a 

analýzu interního mikroprostředí. Do externího mikroprostředí, které patří do blízkého okolí 

organizace, můžeme zařadit zákazníky, představující jeden z nejdůležitějších faktorů 

mikroprostředí a dodavatele, kteří ovlivňují možnosti a efektivitu získání potřebných zdrojů, 

jež jsou nutné pro plnění funkce podniku. Konkurence, kterou analyzujeme uvnitř i ve 

spádových oblastech působení naší firmy. Marketingový prostředníci, zprostředkovatelé 

jednotlivých služeb jako například logistické firmy, reklamní agentury, finanční organizace. A 

nakonec veřejnost. Interní mikroprostředí organizace pak představuje výrobní, technické, 

technologické, finanční a další podmínky, které v dané organizaci poskytují služby určující 

mantinely, v nichž se může činnost organizace pohybovat.  

2.8 Marketingový mix  

Kotler a Armstrong  (2004) píší o marketingovém mixu jako o klíčovém pojmu v moderní 

teorii marketingu. Definuje jej jako „soubor marketingových nástrojů, které firma používá k 

tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.“ Na druhou stranu 

Foret (2008) marketingový mix označuje za jakýsi soubor kontrolovaných marketingových 

proměnných prvků, které napomáhají k co nejbližší shodě mezi produkcí firmy a přáním 

cílového zákazníka. Marketingový mix musíme chápat jako komplexní záležitost, proto prvky 

marketingového mixu musí být navzájem harmonicky propojené, pokud chceme dosáhnout 

úspěšného výsledku. Marketingový mix dále také slouží k hledání a optimálních vzájemných 

proporcí a relací.  

Koncepce 4P zahrnuje tyto oblasti: Product, Price, Place a Promotion. V překladu tedy 

Produkt, Cena, Místo a Propagace. Tento, rozhodně spíše zpřehledňující, než vyčerpávající 

systém potom různí autoři doplňují o některá další „P“, nebo i jiná písmena - například Kotler 

(2000) zmiňuje ve svých dalších knihách Služby, Balení a Personál. Z pohledu globálního 

marketingu pak přidává Politiku a Veřejné mínění.  

Všechny čtyři základní složky marketingového mixu musí být v souladu, jedině tehdy 

jsme schopni komunikovat se zákazníkem tak aby pochopil naši nabídku. Například pokud je 

náš produkt velmi vysoké kvality, měl by mít i odpovídající cenu. Je tedy jen na nás abychom 

zákazníkovi tuto skutečnost vysvětlili. V jiném případě by mohla nízká cena v zákazníkovi 

vyvolat pochyby stranu (Foret, 2011).  

Vaštíková (2008) uvádí, že využití marketingového mixu v organizacích poskytující 

služby ukázala, že 4P pro účinné vytvoření marketingových plánů je nedostačující. Příčinou 
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jsou zde především vlastnosti služeb, které rozlišují zboží od služeb, patří sem nehmotnost, 

neoddělitelnost heterogenita, zničitelnost a vlastnictví. Proto bylo nutné k tradičnímu 

marketingovému mixu, který obsahoval 4P připojit další 3P: 

 Materiální prostředí (physical evidence) 

 Lidé (people) 

 Procesy (processes).  

Materiální prostředí pomáhá zákazníkovi ke zhmotnění služby, jelikož nehmotná 

povaha služeb, znemožňuje zákazníkovi dostatečně posoudit službu dříve, než ji spotřebuje a 

to zvyšuje riziko nákupu služeb. Důkazem o vlastnostech služby je materiální prostředí, které 

může mít mnoho podob od budovy, kanceláře až po brožuru. Důkazem o kvalitě služeb může 

být dále i oblečení zaměstnanců.  

Lidé usnadňují vzájemnou interakci mezi poskytovatelem služby a zákazník 

s poskytovatelem služby jsou téměř vždy ve větší či menší míře ve vzájemném kontaktu. Z toho 

důvodu se lidé stávají jedním z velmi významných prvků marketingového mixu, kteří mají 

přímý vliv na jeho kvalitu a vzhledem k tomu že zákazník je součástí procesu služby, ovlivňuje 

její kvalitu i on. Pro vytváření dobrých vztahů mezi zaměstnanci a zákazníky je důležité 

stanovovat pravidla pro chování, vzdělávání, výběr a motivování zaměstnanců.  

Procesy řídí poskytování služeb zákazníkům. Pomocí sledování a analyzování procesů 

můžeme zefektivnit poskytování služeb a učinit službu pro zákazníka příjemnější. Procesy 

myslíme frontu v obchodě, čekání v restauraci, nebo pomoc v cestovní kanceláři při výběru 

dovolené Je tedy nutné provádět analýzy procesů, klasifikovat je a postupně zjednodušovat 

jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají (Vaštíková, 2008). 

2.8.1 Produkt  

Foret (2011) označuje za produkt vše, co lze na trhu nabízet k pozornosti, k získání, 

k používání, nebo ke spotřebě a co se vyznačuje schopností uspokojit přání, nebo potřebu 

druhých lidí. Zařazuje zde fyzické předměty a služby, ale také osoby, místa, organizace, 

myšlenky, kulturní výtvory a mnohé další. Produktem a zejména jeho jádrem oslovujeme 

spotřebitele na trhu, proto bychom měli tržním pojetím produktu reagovat na přání a potřeby 

zákazníků. Kotler (2007) dále rozlišuje tři úrovně produktu. Základní produkt, který 

představuje základní užitek, který nám produkt přináší a je skutečným účelem koupě produktu. 

Druhá úroveň zahrnuje až pět charakteristik, které určují vlastní produkt: kvalita, funkce, 

design, značka a obal. V poslední úrovni se objevuje rozšířený produkt, který je determinován 
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doplňujícími službami a přínosy nabízené spotřebitelům, spojené se základním a vlastním 

produktem.  

Vaštíková (2008) vytyčuje několik hlavních pojmů, které souvisejí s marketingem služeb. 

Potřeby a spirála potřeb, která vychází z uspokojování základních potřeb a dále z uspokojování 

sociálních potřeb, jež jsou spojené s postavením ve společnosti, sebeuspokojení a další 

složitější potřeby. A právě uspokojování složitějších potřeb souvisí s produkcí služeb. Spirála 

služeb se neustále rozvíjí a dnes vznikají nové a nové služby, spojené s posledním rozvojem 

telekomunikační techniky, jako je například internet, nebo služby operátora. Potřeba je 

ovlivňována celkovým prostředím a kulturou ve které se jednotlivec nachází a organizace 

podniká. Jestliže je ochota a schopnost platit za nabízený produkt stává se poptávka efektivní.  

Organizace produkující zboží a služby v tržním prostředí uspokojují potřeby na základě 

směny. Směnu označujeme jako proces výměny hodnoty mezi dvěma stranami, kde každá 

strana se může svobodně rozhodnout, zda tuto směnu provede či nikoliv a obvykle dochází ke 

směně zboží za peníze. Pokud je hodnota z pohledu zákazníka zboží či služby nižší než její 

náklady na jeho produkci, pak v případě ziskově orientované organizace ke směněn nedojde. 

 Dodavatelé služeb označují hodnotu jako cenu za zaplacené služby. V případě 

veřejných služeb jedná se o dotace poskytované státem, nebo dary organizací a veřejnosti. 

Naopak pro zákazníky je hodnota služby mírou uspokojení jejích potřeb. Právě oceňování 

služeb zákazníky je díky její nehmotnosti velmi složité, proto zákazník většinou vnímá hodnotu 

služby jako hodnotu srovnání užitku, který mu přináší, s užitkem, který by mu přinesla 

konkurenční služba.  

Právě zákazníci jsou přímými účastníky poskytované služby a často se stávají i 

spoluproducentem služby. Díky tomu vznikají silné vazby mezi zákazníkem a poskytovatelem 

služby a mnohem častěji než při spotřebě zboží vzniká loajalita zákazníků.  

Trh je místo, kde dochází k interakci mezi kupujícím a prodávajícím a v marketingu trh 

zejména popisuje vlastnosti spotřebitelů a charakterizuje producenty. Druhá strana, tedy 

nabízející tvoří konkurenční prostředí a jsou předmětem různých marketingových analýz. 

Zákazníci mají různé potřeby, přání, vlastnosti, chování a skupiny, které mají podobné chování 

a vlastnosti nazýváme tržní segmenty.  

Marketing vztahů je marketingová koncepce zaměřující se na dobré vztahy organizace 

s trhem spotřebitelů, ale zaměřuje se i na vztahy s dalšími pěti trhy, jež organizace ovlivňují. 

Z této koncepce vychází strategie řízení vztahu se zákazníky CRM. 

S marketingem služeb, zejména veřejných a neziskových organizací souvisí i další 

zavádění marketingové koncepce do oblasti sociálního marketingu. Sociální marketing lze 
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definovat jako marketing myšlenek, které přináší užitek nejen jednotlici ale i organizaci jako 

celku. Jedná se o strategii, která využívá marketingových principů pro podporu změn chování 

cílových skupin s cílem zlepšení společnosti a budování trhů výrobků a služeb.  

Interní marketing chápe pracovní pozici jako produkt, který nabízí svým zaměstnancům 

a jeho cílem je zaměstnat a udržet si co nejlepší lidi a zabezpečit, aby odvedli co nejlepší práci. 

Tento koncept marketingu také souvisí s tím, že zaměstnanci musí znát dokonale produkt a 

ztotožnit se s ním. 

2.8.2 Cena  

Kotler (2007) definuje cenu jako množství peněžních jednotek, které si účtujeme za 

výrobek, nebo službu. V širším pojetí cena představuje souhrn všech hodnot, které zákazníci 

vymění za užitek, nebo užívání výrobku nebo služby. Foret (2011) zároveň dodává, že cena je 

také odrazem aktuální hodnoty produktu na trhu, je tedy zřejmé, že není neměnná. V této 

souvislosti je cena velmi flexibilní a dá se s ní pružně pracovat. Je jedinou složkou 

marketingového mixu, která přináší firmě příjmy, všechny ostatní složky marketingového mixu 

tvoří výdaje a náklad. 

2.8.2.1 Vnitřní faktory ovlivňující rozhodování o cenách  

Mezi tyto faktory řadíme především marketingové cíle, které vedou ke správnému 

definování cen. Pokud má firma jasně definované cíle, dokáže snadněji a jasněji stanovit cenu. 

Mezi časté cíle pak patří například maximalizace zisku, maximalizace podílu na trhu, prvenství 

v kvalitě produktů. Další faktory ovlivňující rozhodování o cenách jsou strategie 

marketingového mixu a náklady na organizaci, které stanovují spodní hranici ceny, jakou může 

firma za svůj produkt požadovat. Náklady firmy mohou tvořit důležitou součást cenové 

strategie firmy. Firmy se snahou nastavit co nejnižší ceny a stát se nízkonákladovými výrobci, 

mohou vést k dosažení vyššího zisku a prodeje (Kotler, 2007). 

2.8.2.2 Vnější faktory ovlivňující rozhodování o cenách  

Tvorba cen je ovlivňována i vnějšími faktory, mezi které můžeme zařadit například 

povahu trhu, poptávky a konkurence. Když náklady nám stanovili spodní hranici tvorby cen, 

tak trh a poptávka nám nastavují hranici horní. Abychom mohli stanovit cenu, musíme nejdříve 

pochopit vztah mezi cenou a poptávkou po produktu (Kotler, 2007). Foret (2011) uvádí 

k použití tři základní postupy k určování cen. Přístup založený na nákladech, který je 

nejběžnější, ale z marketingového hlediska nelogický. Přístup založený na konkurenci vychází 
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z běžné tržní ceny a zároveň respektuje ceny konkurence a poslední přístup orientovaný na 

zákazníka, kdy cena je stanovena na základě hodnoty, kterou produktu určí spotřebitel. 

2.8.3 Distribuce  

Jelikož služby jsou nehmotného charakteru, nedají se skladovat a není třeba pro ně 

zajišťovat logistiku jako u výrobků, proto je třeba brát distribuci v úvahu ve vztahu k umístění 

služby a její dostupnosti pro zákazníky. Vzhledem k neoddělitelnosti služby musíme zvažovat 

její umístění ve vztahu s potřebami zákazníků. Rozhodování o tom kde službu umísti bývá často 

kompromisem mezi požadavky zákazníka a potřebami producenta. Pilík (2008) uvádí, že místo 

tedy (place) co se týká internetu, tak žádné omezení neexistuje. Pro větší zkušenost zákazníků 

s internetem by se marketéři měli zaměřit na na budování online vztahu v digitálním prostředí, 

protože internetový obchod nahrazuje roli zprostředkovatele s daleko menšími maržemi. 

Důležité však v digitálním prostředí je rozlišení prodeje hmontného a nehmotného výrobku. 

Pokud na internetu prodáváme hmotný výrobek je internet pouze místem nákupu, tedy musí 

existovat fyzické distribuční cesty. Naopak u výrobku nehmotného je internet nejenom místem 

nákupu, ale také prostředkem distribuce.  

2.8.4 Marketingová komunikace 

V celém marketingovém přístupu nejde jen o to produkt vytvořit, ale také ho umět 

představit zákazníkům. Foret (2011) zdůrazňuje, že celý marketing staví na neustálé 

komunikaci se zákazníkem a je nezbytné pro ni vytvořit základní předpoklady. Komunikace 

podle Kotlera (2007) představuje všechny aktivity, kterými sdělujeme přednosti produktu a 

snažíme se přesvědčit naše cílové zákazníky, aby jej koupili. Dnes digitální revoluce na trhu 

umožnuje mnohem větší propagační sdělení zákazníkovi o zboží a službách, než starší 

marketingové nástroje. Pilík (2008) uvádí, že tato skutečnost umožňuje prodejcům vytvořit si 

vztahy se zákazníky v mnohem větším rozsahu a umožňuje jim shromažďovat a analyzovat 

údaje o spotřebitelském nákupním vzorci a o zákazníkovi.  

2.8.4.1 Komunikační mix 

Nástroje které používáme k marketingové komunikaci se zákazníkem jsou obsaženy 

v tzv. Komunikačním mixu. Marketingový komunikační mix, nebo také propagační mix je 

podsložkou marketingového mixu a pomáhá k informování cílových skupin o nabízených 

produktech. Mezi složky komunikačního mixu patří osobní prodej, direct marketing, reklama, 

podpora prodeje, public relations. Díky novým technologiím a inovacím se na trhu objevují 

stále nové prostředky, které nám pomáhají sdělovat zákazníkům důležité informace o 
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produktech. Za zmínku stojí prostředky komunikačního mixu jako event-marketing, guerilla 

marketing, virální marketing, product placement, nebo marketing na sociálních sítích. Jaký 

prostředek firma využije zavisí především na cíli, který marketingová komunikace sleduje, 

strategii firmy a v neposlední řadě také finanční prostředky, kterými firma disponuje 

(Přikrylová, Jahodová, 2010).  

 

 

Obrázek 4 - Komunikační nástroje (Zdroj: vlastní zpracování) 

Osobní prodej  

S tímto druhem komunikačního nástroje se nejčastěji můžeme setkat na spotřebním 

trhu, tehy při nákupu s prodavači v obchodě. Osobní prodej oslovuje potencionální 

kvalifikované zákazníky jedná se o přímou komunikaci se zákazníkem a pěstování osobního 

vztahu s cílem prodat výrobek nebo službu a zároveň vytvářet dlouhodobý pozitivní vztah. 

Osobní prodej charakterizuje vysoká hodnota nabízeného produktu, jehož prodej vyžaduje 

osobní interakci se zákazníkem, který zpravidla součástí strategie tlaku. Většinou je nábízen 

malému počtu zákazníků a jeho poptávka je koncentrovaná (Zamazalová a kol., 2010). 

 

Direct marketing 

Současné tržní prostředí neustále tíhne od masové komunikace k cíleným a 

proparacovaným metodám, k marektingu cílenému a komunikaci adresné. Direct marketing, 

v překladu přímý marketing, představuje komunikaci na přímé úrovni s pečlivě vybranými 

zákazníky jehož cílem je získat okamžitou odezvu a budovat dlozhodobé vztahy se zákazníky 

(Přikrylová, Jahodová, 2010). 
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Obrázek 5 - Členění přímého marketingu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Direct mail představuje písemnou zprávu, která má obchodní charakter a skrývá v sobě 

informace o produktu, které mohou přimět zákazníka ke koupi. Tato přímá písemná zásilka 

může mít velmi pestrou a originální podobu, reklamní sdělení je ušité přesně na míru a i to se 

stává výhodou tohoto druhu komunikace.  

Reklama s přímou odezvou se používá zejména k vytváření nákupních podnětů 

v zákazníkovi, předávání informací o produktu a tvořit tak pozotovní povědomí o značce. Cílem 

této reklamy je získávání kontaktů, kterým jsou pak později zasílány podrobnější informace o 

produktech. S těmito kontakty pak můžeme dále pracova pomocí dalších nástrojů přímého 

marketingu.  

On-line marketing je zaměřen na komunikaci, která probíhá prostřednictvím 

elektronických zařízení. Snaží se odhadnout chování a vnímání sílové skupiny spotřebitelů a na 

základě získaných faktorů nalázt co nejúčinější metodu jak uživatele internut či mobilního 

telefonu přívést na internetové stránky firem a přesvědčit je ke koupi či jíné cílové akci. Přímý 

marketing na internetu se tak stává v dnešní době nejrychleji se rozvíjející formou přímého 

marketingu. Mezi jeho základní nástroje řadíme webové stránky, vyžádaný emailing, 

newslettery a virální marketing.  

Telemarketing je používám pro řešení různých marketingových úkolů jako je třeba 

průzkum trhu, prodej po telefonu, nebo sjednávání schůzek s obchodním zástupcem firmy. 

Telemarketing vlastně zprostředkovává bezprostřední kontakt dvou osob. Výhodou 

telemarketingu se tak stává okamžitá reakce, flexibilita, rychlost, komunikace lze utajit před 

konkurencí je relativně lená. Naopak nevýhodou telemarketingu je skutečnost, že jeho náklady 

převyšují náklady na direct mail, zákazník nemá možnost vidět zboží a operátor disponuje 

Reklama s přímou odezvou

Direct mail

Telemarketing

On-line marketing



34 

 

pouze jediným nástrojem a to svým hlasem. Navíc pro většinu spotřebitelů se tato forma 

komunikace stává nepříjemnou, až obtěžující (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

 

Reklama  

Jendou z hlavních charakteristických rysů reklami je oslovení širokého spektra 

spotřebitelů a její celoplošná orientace. V reklamě většinou působí standardizované a 

jednoduché produkty s nízkou hodnotou. Pro produkty, které jsou umístěny v reklamě existuje 

mnoho zákazníků, kteří jsou geograficky rozptýleni (Zamazalová a kol., 2010). 

Reklamu používáme zejména ke zviditelnění a ke zhmotnění poskytovaných produktů 

a služeb Při výběru reklamního média musíme projít fázemi, kdy rozhodneme o dosahu, 

frekvenci a dopadu námi vybraného média. Srovnání medií, jejich výhody a nevýhody 

naleznete v následující tabulce (Vaštíková, 2014). 

Medium  Výhody Nevýhody 

Noviny 

• flexibilita, pravidelný kontakt • nepozornost při čtení 

• dobré pokrytí místního trhu • nízká kvalita tisku  

• vysoká důvěryhodnost • krátká doba životnosti 

• široké spektrum čtenářů   

Televize 

• široké pokrytí trhu  
• nezaměřeno na cílovou 
skupinu 

• nízké náklady na jednoho 
zákazníka • vysoké celkové náklady 

• audiovizuální vjemy  • nesoustředěnost spotřebitelů 

• emocionální působení   

Direct mail  

• oslovení cílové skupiny • vysoké náklady na kontakt  

• absence přímého kontaktu  • málo výrazná image  

• flexibilita   

Rozhlas 
• nízké náklady   • nepravidelnost poslechu  

• oslovení cílové skupiny • nízká pozornost  

Časopisy 

• možnost oslovit cílovou skupinu • vysoké náklady na kontakt  

• důvěryhodnost, vysoká kvalita tisku • celoplošnost 

• pozorné čtení  
• možné problémy s 
positioningem  

Venkovní 
reklama 

• nižší náklady • omezené množství informací  

• nízká přímá konkurence • dlouhá doba realizace 

• možnost přizpůsobení positioningu 
• malé zaměření na cílovou 
skupinu 

On-line reklama 

• možnost oslovit cílovou skupinu • nemožnost monitorovat reakce 

• rychlý kontakt • relativně malý vliv  

• nižší náklady • nízký počet oslovených  

Kino 

• dobré zacílení a nemožnost 
přepnout • vysoké náklady    

• emocionální působení   

Internet 

• nízké náklady • neosobní komunikace 

• široký dosah  • technická omezení  

• možnost využití obrázků, zvuku a 
videí   

• zpětná vazba, snadné měření    

Tabulka 1 - Druhy reklamy (Zdroj: Vaštíková, 2014, s.134) 
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Podpora prodeje 

Podpora prodeje se zaměřuje především na koncové zákazníky, které oslovuje 

prostřednictvím bonusů, soutěží, prémií a dárkových předmětů a stává se tak pro spotřebytele 

atraktivnější než její konkurence. Podpora prodeje se snaží zákazníkovi sdělit určité informace 

o službě a zároveň nabízí stimul většinou v podobě finančně výhodného nákupu. Propagační 

předměty používáné v rámci podpory prodeje, by měli být speciálně vybírány pro cílovou 

skupinu spotřebitelů, kterou chce firma oslovit a být s nabízenou službou propojeny. U služeb 

je nejpoužívanější podporou prodeje uplatnění cenových slev jak množstevních, tak sezoních. 

Dále zde můžeme zařadit veletrhy a výstavy (Vaštíková, 2008). 

 

Public relations  

Public relations, neboli vztahy s veřejností cílí na kladný postoj veřejnosti k podniku, 

který vyvolává pozornost a zájem ze strany zákazníků. Úkol public relations je tedy především 

budovat důvěryhodnost organizace. Zahrunuje různé cílové skupiny přes zákazníky, vlastní 

zaměstnance, úřady, investory až po místní obyvatelstvo a sdělovací prostředky (Vaštíková, 

2008). 

Při budování důvěry k organizaci a jejím produktům jsou velmi důležité vnitřní vztahy. 

Díky správně motivovaným a informovaným zaměstnancům můžeme dosáhnout větší 

loajálnosti i při přechodných problémech, protože názory minulých i současných zaměstnanců 

jsou učinější a důvěryhodnější něž exkluzivní reklama. Komunikací v rámci PR máme na mysli 

rozhovory, internet, televizní vystoupení, brožury, nástěnky, švětelné panely a DVD. V dnešní 

době však komunikace tíhne stále více k internetu, který vedle své interaktivní funkce umožňuje 

maximální šíři a dosažitelnost informací. Můžeme zde zařadit webové stránky, informační 

emaily, blogy, reference spokojenosti zákazníků, on-line diskuze (Zamazalová a kol., 2010). 

 

Event Marketing 

Firmy se prostřednictvím Event marketingu snaží dostat blíže k zákazníkovi a upoutat jeho 

pozornost. Reklamy se snaží být co nejoriginálnější a líbivější, ale kapacita všech smyslů je zde 

omezena. Proto přistupujeme k event marketingu, ten umožní firmě nenásilnou formou předat 

zákazníkovi sdělení, které má větší pravděpodobnost že bude vyslišeno a zapamatováno. 

Všeobecně je známo, že člověk si lépe zapamatuje to co sám prožije. Cílém těchto akcí je 

podpora image značky a snaha aby byly co nejúčinější, protož náklady často bývají velmi 

vysoké (Zamazalová a kol., 2010). 
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3 Analytická část  

V této kapitole blíže představím TK GRADACE Kroměříž, který je předmětem mé 

diplomové práce. Dále provedu marketingový mix a všechny analýzy potřebné ke zpracování 

návrhů.  

3.1 Charakteristika organizace 

Taneční klub GRADACE Kroměříž vznikl na jaře roku 1993 jako občanské sdružení 

se zaměřením na TANEČNÍ SPORT (standardní a latinskoamerické tance) jako klub pro 

děti, juniory a mládež. TK GRADACE vychovává nejen špičkové tanečníky, ale zajišťuje 

rozvoj pozitivních vlastnosti a zlepšování tělesné kondice pro širokou taneční základnu dětí, 

juniorů, mládeže, dospělých i seniorů. Vysokou úroveň a vytváření vhodných podmínek 

potvrzují vynikající výsledky tanečníků jak na domácích tak zahraničních soutěžích. Mezi 

členy TK GRADACE jsou několikanásobní finalisté České republiky se sportovním tanci 

v různých věkových kategoriích. Cílem TK je nejen vychování špičkových tanečníků, ale i 

zlepšování duševní a tělesné zdatnosti a pozitivní rozvoj osobnosti široké základny dětí, 

juniorů a mládeže. 

 

 

V Tanečním klubu GRADACE sportuje více jak 140 tanečníků. Taneční sport je 

disciplína kde rozvíjí svou sportovní činnost chlapci i děvčata sejným dílem. Sportovní 

příprava probíhá celoročně 5x týdně, v závislosti na věkové a výkonnostní kategorii dětí  

v prostorách DK Kroměříž. Pravidelně TK GRADACE pořádá intenzivní sportovní 

soustředění v KD Loukov (KD Podhradní Lhota) a přípravné Campy na MČR. Taneční 

Klub Gradace pořádá každoročně soutěže ve sportovním tanci, jak z celostátní tak i 

s mezinárodní působností. Taneční klub GRADACE Kroměříž má ve svých řadách 

několikánásobné mistry České republiky ve sportovní tanci, řadu finalistů mistrovství ČR 

ve standardních i latinskoamerických tancích a taneční páry národního reprezentačního 

Obrázek 6 - TK GRADACE Kroměříž (Zdroj: tk-gradace.cz, © 2015) 
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týmu České republiky. Díky těmto vynikajícím výsledků řadí mezi největší a nejúspěšnější 

kluby v ČR. 

Taneční klub Gradace Kroměříž je zapsaným spolkem, k jeho hlavním příjmům 

patří členské příspěvky a jiné příjmy od členů, dotace od státních a místních orgánů, 

příspěvky sponzorů, dary, dědictví, převody majetku, vstupné a poplatky startovného, 

příjmy z reklamy, příjmy v podobě úroků a další aktiva vyplývající z činnosti TK 

GRADACE. Výši a skladbu členských příspěvků určuje předsednictvo TK GRADACE. 

Zaštiťující organizací je Český svaz tanečního sportu dále jen už ČSTS je spolkem 

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ČSTS je dobrovolným spolkem osob 

se stejným zájmem v oblasti tanečního sportu. Spolek je založen k uspokojování a ochraně 

zájmů svých členů v oblasti tanečního sportu na rekreační, výkonnostní a vrcholové úrovni 

v rozsahu svého poslání a činnosti. Posláním ČSTS je metodicky a organizačně podporovat 

rozvoj tanečního sportu, hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky, 

vytvářet prostor pro vhodné využívání volného času zájemců o taneční sport.  

 

3.2 Marketingový mix  

V této části mé diplomové práce se budu zabývat identifikací 4P v marketingovém mixu 

zkoumaného sportovního tanečního klubu TK GRADACE Kroměříž.  

3.2.1 Produkt  

TR GRADACE Kroměříž je sportovní taneční klub pro děti, juniory a mládež a jeho 

hlavním cílem je všestranná taneční vyspělost, stmelení kolektivu a týmová spolupráce a 

výchova reprezentantů v tanečním sportu. TK GRADACE Kroměříž nabízí výuku standardních 

a latinskoamerických tanců. Tanec je celosvětově považován za non-verbální komunikaci, 

Obrázek 7 - Logo CSTS (Zdroj: csts.cz, © 2012) 
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sociální interakci a skutečně jedinečnou činnost zahrnující pohyb těla. Tanec je uznáván jako 

celostní cvičení, které poskytuje cvičební režim pro srdce a duši, zlepšuje pohyblivost a 

kardiovaskulární kondici a pravidelnou činností je schopen bojovat proti obezitě (WDSF, 2010-

2017). Tato služba, která je nabízená v tomto sportovním klubu zahrnuje tyto body:  

 

 Týmová spolupráce – jedná se o vedenou výuku týmu s interním lektorem který probíhá 

2x týdně, jednou ve standardních a jednou v latinskoamerických tancích. 

 

 Samostatná individuální práce – je samostatná individuální práce v páru, či samostatně.  

Tréninkové prostory k samostatné individuální práci jsou k dispozici 7dní v týdnu, 

podle harmonogramu týdenního tréninkového plánu.   

 

 Vedené practise (simulace soutěže) – je trénink a simulace soutěže pod vedením 

interního trenéra. Tento trénink je fyzickou a psychickou složkou tréninkového procesu 

a probíhá 2x týdně jak ve standardních tak v latinskoamerických tancích.   

 

 Image páru – jedná se o konzultaci a návrhy soutěžních šatů pro pár či jednotlivce, 

vizáže či poradenství v oblasti účesů s interním trenérem. 

 

 Vytvoření tréninkového plánu – zahrnuje vytvoření tréninkového plánu interním 

trenérem, plán cílů soutěžního páru, plán týdenních tréninkových jednotek, plán soutěží, 

plán soustředění, jídelníček a regenerační plán.  

 

 Vedená Individuální práce – je vedená individuální práce jednoho páru s externím 

lektorem, tyto lekce jsou v klubu k dispozici 3x týdně a jsou hrazeny samostatně. 

 

 Taneční soustředění – jedná se o taneční campy, které bývají víkendové ale i týdenní. 

Na těchto campech učí nejlepší lektoři z České republiky, ale i zahraničí. Campy jsou 

koncipovány jako technická a fyzická příprava na nadcházející důležité soutěže. A jsou 

také hrazeny samostatně.  

  



39 

 

Plán sportovních soustředění pořádaných TK GRADACE Kroměříž 

 

Přípravný Camp na MČR v tanečním sportu – standardní tance – leden 2017 

Přípravný Camp na MČR v tanečním sportu – latinskoamerické tance – únor 2017 

Přípravný Camp na MČR v tanečním sportu – deset tanců – březen 2017 

Jarní taneční soustředění 2015 –  duben 2017 

Letní  taneční soustředění 2015 latinskoamerické tance – červenec 2017 

Letní  taneční soustředění 2015 standardní tance – červenec 2017 

Letní  taneční soustředění 2015 pro páry D,C – srpen 2017 

Letní  taneční soustředění 2015 taneční přípravka – srpen 2017 

Letní  taneční soustředění 2015 pro páry B,A,M – srpen 2017 

Podzimní taneční soustředění 2015 – říjen 2017 

Zimní taneční soustředění 2015 – prosinec 2017 

3.2.2 Cena  

Cena za služby, které jsou zákazníkům poskytovány, je odvozena zejména od nákladů, 

stanovující spodní hranici ceny a od konkurence, které na dáném trhu působí. Budeme-li brát 

v úvahu službu jako měsíční výuku tance náklady budeme chápat pronájem tréninkových 

prostor, platbu trenérům za výuku, platbu cestovného trenérům. Tato služba je placena ze 

základního členského příspěvku, který činí 250Kč – 300Kč a platí měsíčně a je pro různé 

výkonnostní třídy odlišný z důvodu frekvence tréninků. Tanečníci jsou rozděleni do skupin 

podle věku a výkonnosti, které naleznete v přílohách.  

3.2.3 Distribuce  

Služby, které poskytuje TK GRADACE Kroměříž jsou prováděny zejména v areálu 

domu kultury v Kroměříži, který se nachází v blízkosti centru města, nedaleko železničního a 

autobusového nádraží a nájezdu na dálnici D1. V DK Kroměříž využíváme velký sál, střední 

sál a zrcadlový sál. Dalšími prostory jsou tělocvičny ve školských zařízeních, kde probíhají 

přípravky a náborová činnost pro děti. V neposlední řadě jsou tanečnímu klubu k dispozici 

soukromé taneční sály k dispozici 24/7 a tělocvičny pro volný trénink.  

3.2.4 Marketingová komunikace  

K marketingové komunikaci TK GRADACE Kroměříž využívá webové stránky, které 

spravuje a na kterých můžete nalézt kontakty, přehled tanečních párů, aktuální a nejlepší 

dosažené výsledky, seznam partnerů a další.K přehlednějším a více navštěvovaným stránkám 



40 

 

patří facebookové stránky TK GRADACE Kroměříž, které se dali do pohybu na začátku ledna 

2017 spolu s youtube kanálem a které slouží ke komunikaci s veřejností pomocí fotek ze soutěží 

a soustředění. Dále nás veřejnost má možnost sledovat v Týdeníku Kroměřížska v rubrice 

SPORT, kde jsou naše nejúspěšnější taneční páry prezentovány. Týdeník Kroměřížska přináší 

každé úterý bezkonkurenčních 100 regionálních informací a za rok zmapuje dění v 7 městech 

a 79 obcích Kroměřížska. Navíc Týdeník Kroměřížska vyhlašuje každý rok anketu Sportovec 

Roku a TK GRADACE Kroměříž se v této anketě umístila jednou na 3. místě a jednou tuto 

anketu vyhrála. 

 V oblasti PR propagujeme své služby pomocí DVD určené sponzorůmm a institucím, 

které nás podporují. Podporu prodeje je realizovaná v podobě dárkových předmětů ve formě 

odměny za věrnost pro ty nejlepší tanenčníky. TK GRADACE Kroměříž používá 

k marketingové komunikaci nejenom tištěné a elektronické zdroje, ale také promo akce jako 

jsou napříkald  Back2school, kterou pořádá Týdeník Kroměřížska na začátku školního roku pro 

děti na Velkém náměstí v Kroměříži. Den Tance, pořádaný domem kultury v Kroměříži, který 

se koná na jaře a jde o prezentaci tance v regionu opět tato akce probíhá na Velkém náměstí 

v Kroměříži. Dále pak akce v podobě tanenčních soutěží a v neposlední řadě velmi důležitou 

akci, kterou pořádá TK GRADACE Kroměříž pro veřejnost je SHOWDANCE aneb 

Kroměřížské hvězdy tančí. Jde o přehlídku nejlepších tanečníků, mistrů, vicemistrů a finalistů 

ČR. Program je vyhledáván veřejností, plně obsazen a proto se opakuje dvakrát za sebou 

v jeden den, jednou to je od 17:00 do 19:00 a podruhé od 20:00 do 22:00.  

 

Plán akcí pořádaných TK GRADACE Kroměříž: 

1. SHOWDANCE 2017 aneb Kroměřížské hvězdy tančí 

     95 sportovců/ 600 ostatních účastníků 

2. Mezinárodní taneční festival TK GRADACE Kroměříž 2017 

            450 sportovců/ 800 ostatních účastníků 

3. O Všetulskou lentilku 2017 – soutěž v tanečním sportu 

            250 sportovců/ 350 ostatních účastníků 

4. Velká vánoční taneční přehlídka 2017 

             150 sportovců/ 800 ostatních účastníků 

5. O Cukrovou číši 2018 – soutěž v tanečním sportu  

            350 sportovců/ 400 ostatních účastníků  
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3.3 Dotazník    

Pro získání informací k této diplomové práci jsem použila výzkumnou techniku 

v podobě dotazníkového šetření. Data jsem čerpala přímo v terénu, aby navrhovaná koncepce 

byla co nejobjektivnější a nejkomplexnější.  

 

Zkoumané aspekty: 

- Názory respondentů zaměřené na sportování ve sportovních klubech v Kroměříži  

- Hodnocení míry spokojenosti zákazníků se službami TK GRADACE Kroměříž 

-  

Výše uvedené informace byly získány na základě dotazníku, který byl předán rodičům a 

potencionálním zákazníkům TK GRADACE Kroměříž, kteří jej vyplňovali samostatně. Při 

předání dotazníku jsem seznámila respondenta s přehledem otázek, účelu dotazníku, anonymitě 

a jeho časové nenáročnosti. Vyplňování dotazníku probíhalo dne 7.4 od 16:00 – 17:00 hodin a 

znovu od 19:00 – 20:00 hodin v Domě Kultury v Kroměříži. Na tento den připadla velká promo 

akce SHOWDANCE aneb Kroměřížské hvězdy tančí. Této akce se pravidelně účastní kolem 

95 tanenčíků a 600 diváků a příznivců tance. Reprezentativnost vzorku byla zajitěna tím, že 

v tomto časovém úseku se sešli všichni zákazníci (rodiče) TK GRADACE Kroměříž.  

  

Kategorie  Rozdané  Vyplněné  Procento  

Zakazníci  89 87 97,75% 

Diváci  72 52 72,22% 

Celkem  161 139 86,33% 
Tabulka 2 - Návratnost dotazníků (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z celkového počtu 108 členů, který má TK GRADACE Kroměříž se akce 

SHOWDANCE aneb Kroměřížské hvězdy tančí mělo zúčastnit 95 tanečníků i s jejich rodiči a 

přesně 582 diváků.  V tomto čase se podařilo shromáždit 87 dotazníků od zákazníků a 52 od 

diváků, což dohromady představuje 86,33% z celkového počtu dotazovných. Zbylí respondenti 

dotazníky odmítli vyplnit z časových důvodů, nebo nezájmu. Výsledný počet respondentů byl 

shledán dostačující pro vyvození závěrů o míře spokojenosti zákazníků se službami poskytující 

TK GRADACE Kroměříž.  

Sestavování dotazníku bylo po obsahové stránce, formulaci a srozumitelnosti týden před 

zahájením výzkumu předloženo 2 vybraným zákazníkům, z důvodu ověřování srozumitelnosti 

a pochopení dotazníku všemi respondenty. Vyhodnocení proběhlo manuálně, jednotlivé 
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odpovědi byly vyjádřeny v procentuálních hodnotách a graficky znázorněny. Celý dotazník a 

jeho hodnocení naleznete v přílohách.  

 

Výsledky dotazníkového šetření:  

První otázka rozděluje respondenty na muže a ženy. Dotazníkové šetření vyplnilo 32% 

mužů a 68% žen. Druhá otázka se dotazovala na věk a počet dětí. Nejvíce respondenti 

uváděli, že mají děti ve věku 6 – 10 let, takto odpovědělo 21% dotazovaných. Jedná se o 

kategorii Děti I a Děti II. V tomto věku se snažíme oslovit co nejvíce dětí. 18% dotazovaných 

odpovědělo, že nemá žádné děti. Může se jednat o oslovené starší tanenčníky nebo o diváky 

navštěvující naše tanenční pořady pro veřejnost. Dalších 17% dotazovaných uvedlo že má děti 

ve věku od 10 – 13let. Zde jsou to děti kategorie Junior I . Následující graf přehledně 

zobrazuje odpovědi respondentů.  

 
Graf 1 Otázka č.2: Jak staré jsou Vaše děti? (Zdroj: vlastní zpracování) 

Třetí otázka byla zaměřena na výběr faktoru, který by ovlivnil rozhodování mezi 

jednotlivými sportovními kluby. Čtyři top faktory byly uvedeny v následujícím pořadí 36% 

respondentů preferuje dobrý kolektiv ve sportovním klubu, 23% dotazovaných požaduje aby 

klub a sport poskytoval dostatečný rozvoj osobnosti, 16% označuje jako nejdůležitější faktor 

pouze výplň volného času a 12% naopak fyzickou kondici.  

18%

13%

21%

17%

9% 9%

13%

Nemám 0 - 6 let 6 - 10 let 10 - 13 let 13 - 15 let 15 - 18 let 18 a více

Nemám 0 - 6 let 6 - 10 let 10 - 13 let

13 - 15 let 15 - 18 let 18 a více
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Graf 2 -Otázka č.3: Označte jeden faktor, kvůli kterému byste přihlásili své dítě do sportovního klubu (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Otázka číslo čtyři se dotazuje na vzdálenost, kterou jsou schopni překonat od domova 

k navštěvování sportovního klubu. Interval vzdálenosti na který odpovědělo kladně 44% 

respondentů je 10 – 25 km. Z vypracovaného grafu lze vyčíst, že většina respondentů je ochotná 

za sportovaním svého dítěte cestovat, avšak do omezené vzdálenosti.  

 

Graf 3 - Otázka č.4: V jaké vzdálenosti byste nechali Vaše dítě sportovat? (Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka s číslem pět měla za úkol zjistit kolik korun měsíčně jsou zákazníci ochotni 

zaplatit za sport svých dětí. V grafu níže můžete vidět, že 34% dotázaných uvedlo interval od 

300 – 1000Kč, 30% uvedlo interval 1000 – 3000Kč a dalších 20% uvádí ochotu zaplatit za 

sport svých dětí v rozmezí od 3000 – 5000Kč. Můžeme tedy říci, že půměr dvou nejčastějších 

intervalů tedy 300 – 1000 a 1000 – 3000 je někde kolem 1500Kč.  

36%

23%

16%
12% 10%

2% 1%

Kolektiv Rozvoj osobnosti Výplň volného času

Fyzická kondice Společenský faktor Kariéra

Jiné

18%

25%

44%

9%
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Graf 4 - Otázka č.5: Kolik korun měsíčně jste ochotni zaplatit za sport Vašich dětí? (Zdroj: vlastní zpracování) 

Šestá otázka zjišťovala, kdo rozhoduje o sportu v domácnosti. Celých 70% respondentů 

uvedlo že o sportu, kterému se dítě bude věnovat rozhodnou společně, 15% uvádí rozhodující 

vliv dítěte a poradní rodiče nebo jiného příbuzného a 12% označilo, že sport si jejich dítě vybere 

zcela samo.  

 

Graf 5 - Otázka č.6: Kdo rozhoduje o výběru sportu pro Vaše dítě? (Zdroj: vlastní zpracování) 

Další otázka v dotazníku s pořadovým číslem sedm zkoumala kritérium které rozhodne 

pokud se zákazník bude rozhodovat mezi výběrem sportovního klubu. Na prvním místě se 

umístila kvalifikovanost vedení tu označilo 32% respondentů jako nejdůležitější faktor, druhou 

příčku kterou označilo 17% dotazovaných získal kolektiv ve sportu a dostupnost a reference 

sportovního klubu označilo 15% a 14% respondentů jako rozhodující faktor. V následujícím 

grafu jsou faktory seřazeny sestupně.  
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Graf 6 - Otázka č.7: Vyberte jedno z kritérií, které je pro Vás nejdůležitější při výběru sportovního klubu pro Vaše 

dítě (Zdroj: vlastní zpracování) 

Osmá otázka byla zaměřena na znalost jednotlivých tanenčních klubů ve Zlínském 

kraji a podle bodové škály je seřadit od nejúspěšnějšího podle názorů respondentů. Na tuto 

otázku 20% respondentů odpovědělo, že dostatečně nezná všechny klubu, zná pouze jeden, 

nebo dva proto nemůže posoudit. Graf zobrazený níže seřazuje a zobrazuje jednotlivá 

hodnocení od všech dotázaných. 

 

Graf 7 - Otázka č.:8 Který z následujících tanenčních klubů je podle Vás nejúspěšnější? Ohdnoďte body 1 – 7, kde 7 

je nejlepší hodnocení a 1 nejhorší hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Poslední devátá otázka z první části dotazníku je zaměřena na zjištění zda 

respondentovo dítě navštěvuje TK GRADACE Kroměříž. Celkem 59% dotazovaných 

32%

17%
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11%
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Kolektiv ve sportu

Dostupnost
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TK GRADACE Kroměříž z.s. TK FORTUNA Zlín z.s.

TK ROKASO Ukerské Hradiště o.s. TK HENZÉLY-SWING

KST SWING Kroměříž Dance Studio Starlight z.s.

iDance Studio z.s.
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odpovědělo na otázku kladně a 22% záporně. Zajímavé je číslo 17% respondentů, kteří 

odpověděli, že jejich dítě tanenční klub nenavštěvuje, lae v brzké budoucnosti se chystají 

přihlásit.  

 

Graf 8 - Otázka č.9: Navštěvuje Vaše dítě TK GRADACE Kroměříž ? (Zdroj: vlastní zpracování) 

Po vyplnění této otázky pokračovalo ve vyplňování dotazníku 61% respondentů, což 

odpovídá počtu 87 respondentů z 89 oslovených zákazníků.  

Druhá část dotazníku je zaměřena na spokojenost zákazníků s poskytovanými služebami 

TK GRADACE Kroměříž. Desátá otázka se proto zaměřuje na samý produkt, tedy dotazuje se 

na spokojenost s výplní jedné týdenní tréninkové jednotky. Celých 62% respondentů je velmi 

spokojeno s nábízenými službami a 32% je spíše spokojeno.  

 

Graf 9 - Otázka č.10: Jste spokojeni s výplní celé týdenní tréninkové jednotky TK GRADACE Kroměříž ? (Zdroj: 

vlastní zpracování)   
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Další otázka, otázka číslo jedenáct je zaměřena na zjišťování spokojenosti s cenou. Zde 

se výsledky shodují s otázkou předchozí, opět je velmi spokojeno 62% dotazovaných a spíše 

spokojeno 32%. Pouze 1% respondentů je spíše nespokojeno a velmi nespokojeno. 

 

Graf 10 - Otázka č.11: Jste spokojeni s cenou, kterou nabízí TK GRADACE Kroměříž za poskytování služeb? (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Otázka číslo dvanáct je zaměřena na distribuci a místu služby, která probíhá 

v prostorách DK v Kroměříži. Dotazuje se respondentů jaká je jejich spokojenost s prostory a 

zázemím tanenčího klubu. Na tuto otázku bylo nejvíce kladných odpovědí, 79% je velmi 

spokojeno, 19% je spíše spokojeno. Pouze 2% respondentů označilo odpověď velmi 

nespokojen s prostory a zázemím.  

 

Graf 11 -Otázka č.12: Jste spokojeni s prostory a zázemím TK GRADACE Kroměříž ? (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Třináctá otázka analyzuje spokojenost s propagací tanenčího klubu. 62% 

dotazovaných je velmi spokojeno s propagací a 39% je spíše spokojeno. Zbývající 2% jsou 

spíše nespokojeni a velmi nespokojeni. 

 

Graf 12 - Otázka č.13: Jste spokojeni s propagací TK GRADACE Kroměříž (web, facebook, youtubekanál, 

promoakce – showdance)? (Zdroj: vlastní zpracování) 

Předposlední otázka je zaměřena na faktor z marketingového mixu služeb a to lidé. 

Dotazuje se na spokojenost s kvalifikací trenérů, kteří v tanenčním klubu působí. 74% 

dotazovaných je velmi spokojeno a 25% je spíše spokojeno s kvalifikací, pouze 1% je spíše 

nespokojeno. Tento výsledek můžeme označit za velmi dobrý.  

 

Graf 13 - Otázka č.14: Jste spokojeni s kvalifikací externích a interních trenérů TK GRADACE Kroměříž ? (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Závěrečná otázka je analýzou procesů, které jsou také spojené s poskytováním služeb. 

Respondenti byli dotazováni zda jsou spokojeni s poskytování informací pomocí tréninkového 

plánu. Zhruba polovina, přesně 54% dotazovaných odpovědělo, že jsou velmi spokojení, 40% 
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36%

1% 1%

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen

74%

25%

1% 0%
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je spíše spokojeno. V negativní části se nám oproti předchozím otázkám procenta lehce zvedla, 

5% je spíše nespokojeno a 1% je velmi nespokojeno.  

 

Graf 14 - Jste spokojeni s poskytováním informací o tréninkovém plánu (týdenní rozpisy, půlroční plány) ? (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

3.4 SLEPT analýza  

Pomocí SLEPT analýzy bude provedena analýza vnějšího prostředí, jež se skládá ze 

sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technologických faktorů, které působí 

na Taneční klub GRADACE Kroměříž.  

3.4.1 Sociální faktory  

Pro zpracování sociálních faktorů byly zvoleny demografické faktory počet obyvatel 

věnující se tanenčímu sportu v jednotlivých krajích, vývoj populace a složení populace podle 

věku a pohlaví ve Zlínském kraji kde TK GRADACE působí a provádí svoji činnost. Jelikož 

trhem je celý Zlínský kraj je třeba zjistit jeho velikost a z toho možnost potencionální poptávky. 

Pokud se počet obyvatel zvětšuje, zvětšuje se i jeho počet potencionálních zájemců o služby. 

Další zkoumanou oblastí je věková skupina. Produkt se snaží oslovit děti zejména již od 6 do 

12 let, proto je třeba zjistit počet a vývoj této věkové skupiny v kraji.  

V Kroměříži dlouhodobě a úspěšně působí 3 sportovní taneční kluby, to způsobilo, že se 

tanec jako sport ve městě a jeho přilehlém okolí značně zpopularizoval. Vzhledem k velkému 

počtu lidí zabývající se tanečním sportem v Kroměříži vznikl sociální aspekt, který je dán 

vysokým poměrem počtu sportovců v tanečním sportu k počtu obyvatelům Kroměříže oproti 

jiným městům v České republice. Zlínský kraj se řadí na 5.místo v pořadí v počtu členů ČSTS, 

mezi kraje jako jsou Praha, Morasko-slezký kraj, Jihomoravský, nebo Středočeský kraj, které 

mají dvakrát více obyvatel než Zlínský kraj (ČSTS, 2014). 
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Graf 15 - Počet členů ČSTS v krajích za rok 2017 (Zdroj: csts.cz, © 2012) 

 

Podle informacích zveřejněných ve statistikách Českého statistického úřadu lze vyčíst, 

že celkový demografický vývoj populace ve Zlínském kraji má snižující se tendeci. Zlínský 

kraj svou rozlohou 3 963 km2 je čtvrtým nejmenším krajem v republice, avšak hustotou 

obyvatel 147,5 osob/km2 je pátým nejlidnatějším. Počet obyvatel se během roku 2013 až 2016  

snížil o 3 995 osob. Ze 14 krajů v republice došlo ke snížení počtu obyvatel v tomto období 

celkem v osmi krajích, z nichž zlínský byl pátý nejvyšší (CSZO, 2016).  

 

2016 2015 2014 2013 

583.698 584.676 586.299 587.693 

Tabulka 3 - Počet obyvatel ve Zlínském kraji v letech 2013 – 2016 (Zdroj: czso.cz, © 2017) 

Vývoj obyvatelstva ve Zlínském kraji zaznamelnal celkový pokles obyvatelstva 

v průběhu deseti let. Pozitivní vývoj byl zaznamenán u obyvatel ve věku 0 – 14 let, který v kraji 

v letech 2010 – 2015 procentualně vzrostl o 0,6%, tedy o 2 712 dětí. Největší růst byl 

zaznamenán v okrese Kroměříž,  kde ve sledovaném období vzrostl počet obyvatel ve věku 0 – 

14 let o 0,8%, tedy o 609 dětí více než před deseti lety. 
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  Zlínský kraj  Kroměříž  Uherské Hradiště  Vsetín  Zlín  

Sledované 

období 
2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Počet 

obyvatel 
590 361 584 676 108 055 106 294 144 830 142830 145 464 143 722 192 639 191 830 

Podíl 

obyvatel      

0-14 let v %  

14 14,6 13,7 14,5 13,9 14,4 14,4 15 14 14,7 

Tabulka 4 - Věkové skupiny obyvatel 0 – 14let ve Zlínského kraji v letech 2010 – 2015 (Zdroj: czso.cz, © 2017) 

Podle definitivních výsledků měl Zlínský kraj na konci roku 2015 celkem 584 676 

obyvatel, z nichž bylo 286 156 mužů (48,9 %) a 298 520 žen (51,1 %). Podíl žen na krajském 

celku obyvatel je dlouhodobě na 51,1 %, vyšší podíl, a to 51,3 %, byl vypočítán v letech 2005 

a 2006. Zajímavý je i podíl žen na úbytku obyvatel. Za rok, tedy mezi roky 2014 a 2015, ubylo 

v kraji celkem 585 obyvatel, z nichž 65,0 % bylo žen. Během 5let ubylo v kraji 5 411 lidí, mezi 

nimiž bylo 56,9 % žen. Největší počet obyvatel v Jihomoravském kraji celkem je ve věku 40 - 

44 let. Počet mužů převládá nad počtem žen až do 54. roku života, od této hranice počet mužů 

výrazně klesá.  

 

Graf 16 - Věkové složení obyvatel Zlínského kraje podle pohlaví na konci roku 2015 (Zdroj: czso.cz, © 2017) 

 

Celkový počet obyvatel ve věku 0 – 14 má stoupající tendenci což je pozitivní jev pro 

úspěšnost nabízených služeb.  

  

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Věkové složení obyvatel ve Zlínském kraji 2015

Muži Ženy Celkem



52 

 

3.4.2 Legislativní faktory 

TK GRADACE Kroměříž je z.s., dříve zapsaný jako občanské sdružení, nyní však podle 

nového občansnkého zákoníku § 214 Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.,který vzešel 

v platnost 1.1. 2014. S novým občanským zákoníkem vznikla TK GRADACE Kroměříž  nová 

povinnost registrace u krajského soudu a zápis do spolkového rejstříku, což umožňuje veřejný 

přístup k výpisu spolkovému rejstříku a kontolu údajů na internetu. (EPRAVO, © 2017) 

Evidenci tržeb upravuje zejména zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Ze dne 

16.března 2016. Nás tedy zajímá zda TK GRADACE Kroměříž, jako zapsaný spolek, má nebo 

bude mít povinnost vést EET.  Nejdříve však musíme rozlišit z čeho nám plynou příjmy. Jako 

spolek provozujeme totiž hlavní neziskovou činnost a vedlejší podnikatelskou činnost.  

 

 

Hlavní nezisková činnost
např. člennské příspěvky 

EET

Příležitostně výdělečná činnost 
 např. 3 ročně pořádaná taneční soutěž 

EET

   Drobná vedlejší podnikatelská 

                     činnost 
 např. tržby, které nejsou vyšší jak 300. 000 Kč

 nebo ≤ 5% z celkových příjmů/výnosů spolku

EET

        Vedlejší podnikatelská 

                    činnost 
 např. tržby, které nesplňují kritéria 

 drobné vedlejší podnikatelské činnosti 

EET

Obrázek 8 – Příležitostně výdělečná činnost (Zdroj: vlastní zpracování, foto: polida.rajce.idnes.cz) 

Obrázek 9 - Hlavní nezisková činnost (Zdroj: vlastní zpracování, foto: galerie.makrlik.cz ) 

Obrázek 10 – Drobná vedlejší podnikatelská činnost (Zdroj: vlastní zpracování, foto: polida.rajce.idnes.cz) 

Obrázek 11 - Vedlejší podnikatelská činnost (Zdroj: vlastní zpracování, foto: polida.rajce.idnes.cz) 
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Smyslem všech spolků je vykonávat prospěšnou činnost, kterou obvykle upřesňují ve 

svých stanovách. Tržby z hlavní neziskové činnosti nepodléhají EET (např. příjmy v podobě 

členských poplatků), naopak tržby z vedlejší podnikatelské činnosti spolků se EET v některých 

případech týká. EET musí mít spolek, který vykonává soustavnou činnost za účelem zisku.  

 

Soustavnost  

Za soustavnou činnost považujeme sozónní i nepravidelnou činnost prováděnou byť 

v nepravidelných intervalech. Za soustavnou naopak nepovažujeme činnost příležitostně 

výdělečnou. Pokud například TK GRADACE Kroměříž pořádá 3x do roka taneční soutěž a zisk 

z prodeje vstupenek chce použít na nákup nových reprobeden, jedná se o příležitostně 

výdělečnou činnost, která úzce souvisí s hlavní činností spolku a v tomto případě nejde o 

podnikání. Na druhou stranu jestliže náš tanenčí spolek bude každý týden pořádat taneční pro 

veřejnost a příjmy z kurzů použije například pro zaplacení cestovného na zahraniční soutěže. 

V tomto přídapě se jedná o činnost soustavnou a jejím účelem je dosažení zisku, který slouží 

k financování hlavní činnosti spolku a jedná se o podnikání.  

 

Za účelem zisku  

Jestliže posuzujeme zda se jedná o podnikatelskou činnost, dalším rozhodujícím kritériem 

je, že jejím účelem je dosažení zisku. Zde je klíčový záměr, nikoliv skutečný hodpodářský 

výsledek. Pokud spolek bude prodávat za cenu, která pokryje pouze náklady na pořízené zboží, 

jedná se o neziskovou aktivitu. Pokud si k ceně přirazí vlastní marži, aby na prodeji vydělali, je 

to vedlekší podnikatelská činnost. (EET od A do Z, © 2017) 

 

Limity pro vedlejší podnikatelskou činnost 

 Do 14.5. 2017 limit pro vedlejší podnikatelskou činnost činil 175 000 Kč. S účinností 

od 15. 5. 2017 se výše této absolutní částky mění na 300 000 Kč. Tato částka odpovídá částce 

uvedené v ustanovení § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, upravujícím položky snižující 

základ daně. O tuto částku si může veřejně prospěšný poplatník upravit základ daně, a to i tak, 

že mu nevnikne žádná daňová povinnost. Pak se nejeví jako racionální příjmy do této výše 

podrobovat evidenci tržeb. A kritérium poměru mezi příjmy z hlavní činnosti a vedlejší činnosti 

bude zpravidla využíváno většími veřejně prospěšnými poplatníky. Pro které od 15. 5. 2017 

platí, že za splnění kritéria poměru považuje nejen částka příjmů z vedlejší činnosti nižší než 5 

%, nýbrž též částka odpovídající právě 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného 

poplatníka. 
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Příklad  

Veřejně prospěšný poplatník taneční klub dosáhl v rámci hlavní neziskové činnosti v roce 2017 

příjmy z prodeje vstupenek na 3 tanečních soutěží ve výši 100 000 Kč. Dále má příjmy z 

vedlejší podnikatelské činnosti z pronájmu reklamní plochy ve výši 350 000 Kč. Tyto příjmy z 

pronájmu jsou nájemcem přeposlány na bankovní účet tanenčího klubu. Při soutěžích klub 

provozuje stánek rychlého občerstvení, příjem z této vedlejší podnikatelské činnosti tvořil v 

roce 2017 celkem 290 000 Kč. Dle novelizované metodiky posuzujeme kritérium drobné 

vedlejší podnikatelské činnosti dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET. 

 Vedlejší podnikatelská činnost  

 Reklama 350 000 Kč 

- Příjmy z reklamy jsou nájemcem hrazeny na bankovní účet klubu, tedy 

nesplňují formální náležitosti evidované tržby, proto je klub nemusí 

započítávat do limitu drobné vedlejší podnikatelské činnosti. 

 Občerstvení 290 000 Kč 

- Příjmy z občerstvení splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu, činí 

290 000 Kč a jsou tedy nižší než stanovený limit 300 000 Kč. Klub z prodeje 

občerstvení nemá pro rok 2018 povinnost tyto tržby evidovat dle ZoET. 

Pro rok 2019 provede klub opětovné posouzení výše příjmů z vedlejší podnikatelské činnosti 

za rok 2018, a splní-li výše uvedená kritéria, nebude muset ani v roce 2019 tyto tržby evidovat. 

Stejným způsobem bude klub postupovat při posouzení kritéria drobné vedlejší podnikatelské 

činnosti každý rok (Metodika k evidenci tržeb, 2017). 

3.4.3 Ekonomické faktory 

Pro analýzu externího prostředí v byly vybrány ekonomické faktory jako je HDP, 

průměrná mzda a nezaměstnanost, které se podílí na chování zákazníků. Zakazníci se na jejich 

základě mimo jiné rozhodují zda investovat do služeb jako je sportovní tanec.  

Hrubý domácí produkt  

Ve Zlínském kraji má vývoj hrubého domácího produktu v letech 2011 – 2015 stoupající 

tendenc, což značí, že ekonomika v této oblasti roste. Tento jev může interpretovat jako 

pozitivní, protože stoupá výkon ekonomiky a to má pozitivní dopad na atraktivitu odvětví. 

V následují tabulce jsou znázorněny jednotlivé hodnoty. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

HDP v mil. 

Kč 

191 345 190 952 194 047 214 013 222 918 

HDP na 1 

obyvatele 

v Kč  

324 536 324 583 330 803 365 317 381 168 

Tabulka 5 - Vývoj HDP pro Zlínský kraj v letech 2011 – 2015 (Zdroj: czso.cz, © 2017) 

Pokud bychom se chtěli podívat na přepočet údaje HDP v běžných cenách za rok 2015 

na 1 obyvatele regionu, tak dosáhl 381 168 Kč. Oproti roku 2014 jde o zvýšení o 4,3 %. Tento 

ukazatel je zajímavý tím, že se od roku 2011 stále navyšuje, avšak rozdíl mezi rokem 2011 a 

2012 činil pouze 0,01 %. V dalších letech už bylo navýšení daleko viditelnější, např. meziroční 

přírůstek v roce 2014 činil 10,4 %. Pro lepší přehlednost je vývoj HDP znázorněn 

v následujícím grafu.  

. 

 
Graf 17 - Vývoj HDP ve Zlínském kraji ve srovnatelných cenách v období 2011 – 2015 (Zdroj: czso.cz, © 2017) 

 

Graf  nás informuje o vývoji regionálního HDP ve stálých cenách, kdy 100 % tvoří rok 

1995. Vývoj ve Zlínském kraji je doplněn celkovým vývojem za Českou republiku. V roce 

2008 dosáhl HDP v kraji 60,1 % oproti roku 1995 a tento stav překročil až v roce 2011 (62,9 

%). Tyto hodnoty z roku 2008 odráží průběh celosvětové ekonomické krize, které v tomto roce 

započala. Od roku 2014 má HDP v kraji již rostoucí a dá se říci, že pozitivní charakter.  
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Průměrná mzda  

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy ve zlínském kraji má podobný růst jako HDP. 

V roce 2011 byla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance pro tento kraj 21.425Kč,- a v roce 

2015 dosahovala hodnoty 23. 291Kč,-. Podle vývoje lze očekávat, že průměrná hrubá měsíční 

mzda bude mít stále stoupající tendenci, což by se mohlo projevit v rozhodnutí domácností více 

utrácet.  

 

 

Graf 18 - Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy na zaměstnance ve Zlínském kraji v letech 2011 – 2015 (Zdroj: czso.cz, 

© 2017) 

 

Nezaměstnanost 

 

Nezaměstnanost v ČR se momentálně nachází na nejnižších hodnotách od roku 2008, 

kdy se podíl nezaměstnaných osob pohyboval i pod 4 % a k této úrovni se letos seshora velmi 

pomalu přibližujeme. Průměrná míra nezaměstnanosti v dubnu 2017 dosahovala hodnot 4,4%. 

Prohlubující se nesoulad mezi nabídkou pracovníků a poptávkou po nich ze strany 

zaměstnavatelů, vytváří letos ideální podmínky pro další zrychlení růstu mezd.  

 

Údaje zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ukazují, že podíl 

nezaměstnaných osob ve zlínském kraji z celkového počtu nezaměstnaných osob v ČR, k datu 

31. 3. 2017 činí 4,48%. Nezaměstnaných bylo proti konci března 2016 téměř o jednu třetinu 

méně. 
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Graf 19 - Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle krajů k 31. 3. 2017 (Zdroj: Czso.cz, © 2017) 

 

Největší počet nezaměstnaných osob k datu 31.3 2017 je v Ústeckém kraji 7,38% a 

naopak největší zaměstnanost je v kraji Plzeňském 3,12%. Zlínský kraj obsadil 7. příčku 

v největší nezaměstnanosti a nachází se někde uprostřed všech krajů. Podíl nezaměstanosti 

jednotlivých krajů je uveden v koláčovém diagramu (CZSO, © 2017) 

 

Vysoký podíl nezaměstnanosti ve Zlínském kraji tvoří především okresy Kroměříž a 

Vsetín, které se pohybují nad průměrnou hodnotou nezaměstnanoti v ČR. Poslední 

zaznamenané hodnoty jsou 5,39% pro Vsetín a 5,35% pro Kroměříž. Nejlépe si pak vede okres 

Zlín s nezaměstnaností 3,55% a Uherské Hradiště s 4,18%, kteří se pohybují pod hranicí 

průměrné nezaměstnanosti v ČR. Podrobnější hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu.  
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Graf 20 - Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle okresů ve Zlínském kraji  k 31. 3. 2017 (Zdroj: Czso.cz, © 

2017) 

 

Na konci března 2017 bylo registrováno celkem 18 217 uchazečů o zaměstnání, tedy o 

4 962 osob méně než ve stejném období minulého roku. Stejně jako ke konci března roku 2016 

tak i v březnu letošního roku byl podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu u mužů opět mírně 

vyšší, činil 4,66 %, u žen to bylo 4,30 %. Zastoupení žen v celkovém počtu uchazečů se 

meziročně snížilo na 47,1 % (snížení o 0,8 procentního bodu). Z těchto hodnot, které jsou 

přehledněji znázorněny v následujícím grafu, můžeme usoudit, že celkový počet 

nezaměsnaných v kraji klesl, což je pozitivní pro celkový vývoj ekonomiky.  
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Graf 21 - Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji k 31. 3. 2017 (Zdroj: Czso.cz, © 2017) 

 

Z celkového počtu bylo 17 242 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 

let a to je ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 o 5 tis. osob méně. V evidenci uchazečů 

bylo k 31. 3. 2017 evidováno 804 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je 

o 453 osob méně než ve srovnatelném období minulého roku. Na celkové nezaměstnanosti, ke 

snížení (o 384 osob) došlo i u uchazečů se zdravotním postižením, evidováno bylo 3 204 osob. 

Ve struktuře uchazečů o zaměstnání největší podíl zaujímají padesátníci, ve věku 55 až 59 let 

15,7 %, ve skupině 50 až 54 let 13,2 %. Za nimi se řadí s podílem 11,9 % osoby ve věku 40 až 

44 let. 

Pokud bude nezaměstnanost klesat, tedy obyvatelstvo bude více zaměstnané, bude to 

znamenat pravidelný příjem do domácností a lidé budou otevřenější nákupu zboží a služeb.  

3.4.4 Politické faktory 

Mezi politické faktory můžeme zařadit všechny politické změny a činnosti, které 

probíhají a ovlivňují celé obyvatelstvo České republiky. Jeden z politických faktorů, který 

pozitivně ovlivnil TK GRADACE Kroměříž byl nový dotační program pro rok 2016 –Program 

VIII. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v čele s ministriní Kateřinou Valachovou, 

které vzešlo ze stávající politické garnitury naší společnosti změnilo systém dotací ve sportu. 

Na místo původního financování sportovních svazů dochází k přímému financování 

sportovních klubů. Tento systém umožnil přímou podporu konkrétním sportovním klubům a to 

se projevilo i ve financování našeho tanečního klubu, který získal větší dotace z Ministerstva 
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školství mládeže a tělovýchovy. Materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 

2025“ předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i 

podmínky naplnění v období let 2016 – 2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti sportu. Koncepce státní podpory sportu 

v České republice (2011), Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015 – 2017 a dokument 

Ministerstva zdravotnictví Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 

Zdraví 2020 (2014). Jedná se o citaci z Koaliční smlouvy mezi ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL 

na volební oobdobí 2013 – 2017. (MŠMT, © 2013 - 2017). 

 

Název 
    

IČO Dotace 

Taneční klub Fortuna Zlín z.s. 
 

  48472166 40.000 Kč 

Taneční klub GRADACE Kroměříž z.s.   47935197 124.000 Kč 

Taneční studio Henzély o.s.      22856528 21.000 Kč 

Klub sportovního tance Swing Kroměříž, o. s. 22850571 75.000 Kč 

Tabulka 6 - Neinvestiční dotace pro taneční kluby ve Zlínském kraji v roce 2016 (Zdroj: msmt.cz, © 2013 – 2017) 

 

Tabulka znázorňuje přidělení dotací pro jednotlivé tanenčí kluby ve zlínském kraji. 

Jedná se tedy o neinvestiční dotace na rok 2016 – program VIII, organizace sportu ve 

sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Přidělení těchto dotací je však zlomkem 

z částky, kterou dostávájí ostatní sportovní kluby.  

Z tohoto důvodu je třeba sledovat nastalou politickou situaci v České republice, kdy 

vrcholí vládní krize a hrozí předčasné volby, které by mohly situaci financování sportu při 

změně politického seskupení změnit (ČT24, © 1996 – 2017). 

Další velice aktuální horzbou je situace kolem rozdělování dotací. Do sportu letos 

zamířila zhruba miliarda ze šesti miliard, která je ve státním rozpočtu pro tyto účely vyčleněna. 

Zbytek dotací byl v souvislostí s podezření že se na rozdělování peněz na investice domlouvala 

bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová se šéfem fotbalové asociace 

Miroslavem Peltou pozastavena. Oba obvinění jsou nyní ve vazbě. (Novinky, © 2003–2017). 
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3.4.5 Technologické faktory 

Český svaz tanečního sportu přichází s novou technologií ktérá má zefektivnit výuku. 

ČSTS zakoupilo ověřenou licenci k použití softwaru elektronických tréninkových deníků, který 

umožňuje zaznamenávat, plánovat, analyzovat a vyhodnocovat tréninkový proces jednotlivých 

sportovců. TK GRADACE Kroměříž se účastní tohoto pilotního projektu, ke kterému mají 

přístup taneční kluby, které jsou zároveň i středisky centra talentované mládeže. Očekávaným 

výsledkem by mělo být zlepšení technické i fyzické výkonnosti, komunikace se sportovcem a 

lepší analýza tréninkového procesu. Tato nová technologie je ve zkušební fázi a je třeba se jí 

pro zlepšení a zefektivnění služby zákazníkům zabývat (Ing. Jaroslav Kučera, 2017). 

3.5 Porterův model 5 konkurenčních sil  

Porterova analýza je analýzou oborového okolí, jejímž cílem je zjištění stavu v daném 

oboru, stávající konkurence, analýza stávající konkurence, existence substitutů, vliv odběratelů 

a vliv dodavatelů. Výsledkem je pak znalost prostředí, ve kterém se daná firma nachází. Náš 

vliv na vývoj oborového prostředí závisí mimo jiné i na velikosti naší firmy a na postavení které 

zaujíma v sektoru.  

3.5.1 Hrozba nových konkurentů 

Mezi novou konkurenci jsou nové taneční kluby a ostatní sportovní kluby. V poslední 

roce vznikl jeden nový klub, který se sebou vzal několik dobrých tanenčíků z okolních klubů. 

Hrozba nových konkurentů je v tomto smyslu velmi jednoduchá. Je třeba vytvořit zapsaný 

spolek a zaregistrovat se u ČSTS a nový tanenčí klub je vytvořen. TK GRADACE se tento 

ubýtek členů však nijak výrazně nedotkl a klub nadále generuje reprezentanty a členská 

základna se drží kolem 110 členů. Ostatní tanenční kluby jsou pro TK GRADADCE konkurencí 

zejména co se týká v získávání nových členů.  

 

Taneční klub Děti, Junioři Mládež Dospělí Celkem 
 

iDance Studio, z.s. 5 5 2 12 
 

Tabulka 7 - Nová konkurence ve Zlínském kraji (Zdroj: csts.cz, © 2012) 

  



62 

 

3.5.2 Substituty 

Za substituční služby můžeme považovalt jiné tanenční aktivity v Kroměříži. Různé druhy 

tance, které mohou být substituty a liší se od tanců standardních a latinskoamerických jsou hip 

hop, aerobic, orientální tance, zumba, latindance, mtv dance, nebo twerk. Tyto aktivity můžete 

vyhledat v Kroměříži ve sportcentrum Euphoria a střediskuvolného času Šipka, nebo v podobě 

jiných samostatných skupin. Ve středisku volného času Šipka se platí veškeré taneční aktivity 

pololetně tedy 400 Kč/pololetí. Na sportovišti jako je Euphoria se tanenčí aktivity většinou platí 

hotově. Slevu 10 – 15% na tomto sportovišti můžete získat při vytvoření kreditu 1500Kč.  

 

Substitut Umístění Cena na 1 vstup 

Hip hop SVČ Šipka 20 Kč  

Orientální tanec  SVČ Šipka 20 Kč 

Aerobic SVČ Šipka 20 Kč  

Zumba SVČ Šipka 20 Kč 

Zumba Sportcentrum Euphoria 70 Kč 

MTV dance  Sportcentrum Euphoria 70 Kč 

Latin Dance  Sportcentrum Euphoria 80 Kč 

Twerk Sportcentrum Euphoria 120 Kč 

Tabulka 8 - Substituty TK GRADACE v Kroměříži (Zdroj: svcsipka.cz, © 2012; euphoriasc.cz, © 2015) 

3.5.3 Analýza zákazníci 

I když je TK GRADACE Kroměříž zaměřen na vývoj sportovního tance pro děti, juniory 

a mládež, které vychovávají již od 5 let jsou to především rodiče těchto dětí, kteří jsou 

zákazníky tohoto klubu. Právě rodiče, jsou nejvíce potřeba k jakémukoliv sportu jako sponzoři, 

kteří sport musí finanacovat, jako podpora, která děti vozí na tréninky a na soutěže. Vliv rodičů 

na cenu členských příspěvků je malý, nemají téměř žádnou možnost cenu nějak ovlivnit. 

V porovnání s ostatními tanečními kluby jsou členské příspěvky TK GRADACE jedny z 

nejnižší, proto by cena neměla být důvod k odchodu ke konkurenci. Zákazníky jsou tedy rodiče 

i děti, snaha je oslovit děti i rodiče stejným dílem. Z dotazníkové šetření, které bylo zpracováno 

vyplývá, že bychom se měli více zaměřit právě na oslovení dětí.  

 



63 

 

 

Graf 22 - Dotázník otázka č.6 Kdo rozhoduje o sportu dětí v domácnosti? (Zdroj: vlastní zpracování) 

Když bychom dále analyzovaly naše stávající zákazníky podle bydliště, abychom mohli 

zjistit kde se nám nejvíce dařilo získat členy pro náš klub, graf by vypadal následovně. 

Z interních materiálů tanečního klubu lze vyčíst, že 42% členů je má bydliště v Kroměříži, 

dalších 20% bydlí v okolních vesnicích a městech do 10 kilometrů a 38% bydlí dál ve větším 

městech a vzdálenějších vesnicích. Dohromady je to 58% členů, kteří nepochází přímo 

z Kroměříže, z toho důvodu je vhodné cílit na školy i v okolních vesnicích a městech.  

 

 

Graf 23 – Analýza stávajících zákazníků podle bydliště (Zdroj: interní materiály TK GRADACE Kroměříž) 
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V následujícím grafu je zachycen vývoj počtu členů v tanenčních klubech ve Zílnském 

kraji v období 2012 – 2017. Jedná se tedy i o graf získaných zákazníků pro tanenční sport.  

 

Graf 24 - Vývoj počtu členů v klubech ve Zlínském kraji  v letech 2012–2017 (Zdroj: Csts.cz, © 2012) 

3.5.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

TK GRADACE je sportovní taneční klub, který se zabývá vychovávání a vedení dětí ke 

sportovnímu tanci. Nezabývá se výrobou, ale poskytuje svým členům služby v podobě výuky 

sportovního tance. Za vliv dodavatelů v tomto smyslu můžeme považovat dostupnost trenérů. 

TK GRADACE má své domácí trenéry a externí trenéry. Domácí trenéři jsou dostupní vždy, 

protože bydlí v místě působnosti klubu. Externí trenéři jsou z Ostravy, Vysoké nad Labem, 

Hodonína, mezi externí patří i zahraniční trenér z Lotyšské Rigy. Vliv těchto trenérů je do 

značné míry velký, protože jsou velice časově vytíženi a někdy se stane, že se tréninky musí 

měnit a nahrazovat. Nicméně TK GRADACE má velice úspěšné sportovce a být jejich trenérem 

je také určitá prestiž.  

3.5.5 Analýza konkurence  

Konkurenci Tanečního klubu GRADACE Kroměříž jsem rozdělila do tří částí. Jako první 

jsou to dostupné a oblíbené sporty v Kroměříži pro děti. Ve druhé části bych charakterizovala 

konkurenci ve Zlínském kraji, v podobě jiných tanenčích klubů, která je pro taneční klub 

GRADACE Kroměříž důležitá z hlediska získávání nových členů. V poslední části je 

konkurence definovaná kluby, které mají největší počet reprezentanů v České republice.  

  

235

317

373 362

445
427

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Řada 1



65 

 

Ostatní sporty v Kroměříži 

Taneční klub GRADACE Kroměříž má v Kroměříži konkurenci v podobě ostatních 

sportovních klubů, mezi které patří: hokej (HK Kroměříž, z.s), fotbal (SK Hanácká Slavia 

Kroměříž, z.s.), basketbal (TJ Slavia Kroměříž, z.s.), atletika (Atletický klub Kroměříž z.s.) , 

tenis (Tenis club Bajda Kroměříž), volejbal (Volleyball Club Kroměříž), plavání (Plavecké 

sporty Kroměříž, z.s.). Tyto sportovní kluby patří mezi největší s členskou základnou ve městě 

a mají skvělou dostupnost, která je spojena s vlastním sportovním zázemím. Pro přehlednost 

jsou v tabulce znázorněny příspěvky jednotlivých klubů pro děti v přípravce.  

 

Sportovní klub Členské příspěvky 

SK Hanácká Slavia Kroměříž z.s. (fotbal) 3000Kč/ročně 

HK Kroměříž z.s (hokej) 2000Kč/ročně 

Atletický klub Kroměříž z.s. 1200Kč/ročně  

Tenis club Bajda Kroměříž 400Kč/ročně  

Volleyball Club Kroměříž 2000Kč/ročně 

TJ Slavia Kroměříž, z.s. (basketbal) 1500Kč/ročně 

Plavecké sporty Kroměříž z.s. 1200Kč/3měsíční kurz 
Tabulka 9 - Členské příspěvky vybraných sportovních klubů v Kroměříži (Zdroj: telefonické rozhovory, 2017) 

 

Ostatní taneční kluby ve Zlínském kraji  

Konkurence v tanenčním sportu ve Zlínském kraji je z pohledu ostatních krajů veliká. Je 

to dáno především historií kterou tanec ve městě Kroměříž má, ale také rozvojem, který nastal 

za posledních 10 let. Zlínský kraj je jeden z největších producentů reprezentantů v České 

republice a proto i některé páry, které reprezentují tyto taneční kluby nejsou přímo ze Zlínského 

kraje. Většina z nich je z kraje, ale někteří za tímto sportem cestují k lepším tréninkovým 

podmínkám. Přímá konkurence, která se nachází ve městě Kroměříž jsou taneční kluby KST 

Swing a TK HENZÉLY – SWING. Tanenčí klub GRADACE KROMĚŘÍŽ využívá jako své 

prostory k trénování Dům kultury v Kroměříži, který zároveň využívají konkurenční kluby 

jednou týdně jako prostory pro trénink. Ostatní dny provozují provozují svoji činnost 

v soukromých prostorách a v sokolských zařízeních. V následující tabulce je přehled počtu 

členů v jednotlivých tanenčích klubech ve Zlínském kraji.  
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Taneční klub  Děti, 

Junioři  

Mládež  Dospělí  Celkem  

TK GRADACE Kroměříž z.s. 61 13 34 108 

TK Fortuna Zlín z.s. 62 12 24 98 

TK HENZÉLY-SWING 19 5 12 36 

TK ROKASO Uherské Hradiště o.s. 29 9 16 54 

Dance Studio Starlight, z.s. 17 11 26 54 

KST Swing Kroměříž o.s. 57 2 11 70 

iDance Studio, z.s. 5 5 2 12 
Tabulka 10 - Členská základna tanečních klubů ve Zlínském kraji 2017 (Zdroj: Csts.cz, © 2012) 

Druhá tabulka nabízí přehled členských příspěvků pro úplné začátečníky, které jsou 

nabízeny jednotlivými tanečními kluby ve Zlínském kraji. Každý z vybraných tanenčních 

klubů nabízí své služby v jiném intervalu. Nejčastěji však jednou týdně.  

Taneční klub  
Členské příspěvky pro 

začínající děti 

TK GRADACE Kroměříž z.s. 1250Kč/pololetí 

TK Fortuna Zlín z.s. 1400Kč/pololetí  

TK HENZÉLY-SWING 1100Kč/pololetí 

TK ROKASO Uherské Hradiště o.s. 1500Kč/pololetí 

Dance Studio Starlight, z.s. (zlín) 1399Kč/pololetí 

KST Swing Kroměříž o.s. 1500Kč/pololetí 

iDance Studio, z.s. (zlín) Nově vzniklý/není známo  
Tabulka 11 - Členské příspěvky tanečních klubů ve Zlínském kraji 2017 (Zdroj: webové stránky jednotlivých klubů, 

2017) 

Nejúspěšnější tanenční kluby v České republice 

Taneční klub GRADACE Kroměříž je jeden z největších klubů v České republice, který 

pracuje s dětmi, juniory a mládeží. Kategorie děti je limitována do 11 let, junioři od 12 do 15 a 

mládež od 16 do 18 let. Mezi největší konkurenty, kteří pracují s dětskou, juniorskou a 

mládežnickou základnou jsou TK Fortuna Zlín z.s., MZ Dance Team, Dvectis - DSP Kometa 

Brno, TK Olymp Olomouc. Tyto kluby jsou přímými konkurenty nejen pro širokou členskou 

základnu, ale i z hlediska kvality vychovávaných párů. Za posledních 5 let jsou to právě tyto 

kluby, jejichž dětské, juniorské a mládežnické páry vyhrávají a umisťují se na předních pozicích 

na národních šampionátech, reprezentují Českou republiku na mistrovství světa a na světových 

soutěžích. Zlínský kraj je jeden z největších producentů reprezentantů v České republice a proto 

i některé páry, které reprezentují tyto taneční kluby nejsou přímo ze Zlínského kraje, ale někteří 

za tímto sportem cestují k lepším tréninkovým podmínkám. Proto je následující tabulka 

nejúspěšněnjších klubů pracujícími s dětskou a juniorskou základnou důležitá.  
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Taneční klub  Děti, 

Junioři  

Mládež  Dospělí  Celkem  

TK Olymp Olomouc  37 13 75 125 

Dvectis – DSP Kometa Brno  28 11 73 112 

MZ Dance Team Praha 26 15 69 110 

TK GRADACE Kroměříž z.s. 61 13 34 108 

TK Fortuna Zlín z.s. 62 12 24 98 
Tabulka 12 - Členská základna ve vybraných tanečních klubech  2017 (Zdroj: Csts.cz, © 2012) 

 

3.6 Metoda 7S  

Pokud hledáme ve firmě oblasti, ve kterých se konkrétně projeví vliv prováděné změny, 

pak je nejlepší využít přístup podle 7S faktorů firmy McKinsey jimiž jsou: Strategie, Struktura, 

systémy, styl řízení, spolupracovníci, sdílené hodnoty a schopnosti. (Smejkal a Rais 2013, s. 

78) 

3.6.1 Strategie  

Dlouhodobou strategií TK GRADACE Kroměříž se kterou jsou ztotožněni všichni 

trenéři a vedoucí je široká základna, silný tým a výchova dětských a juniorských tanečních 

párů. Strategie byla vytyčena v úplných začátcích a díky ní se daří dosahovat vytyčených cílů. 

Této strategie je dosahováno pomocí všech sedmi faktorů, které na sebe navazují a vzájemně 

se ovlivňují.  

3.6.2 Organizační struktura   

Nejvyšším orgánem TK GRADACE je členská schůze stálých členů spolku. Členskou 

schůzi svolává prezident jako řádnou, nebo mimořádnou. Řádná členská schůze se koná jednou 

za rok, vždy na závěr taneční sezóny. Mimořádnou členskou schůzi je prezident povinen svolat, 

požádá-li o její svolání více jak 1/3 stálých členů. Členská schůze rozhoduje především o vzniku 

a zániku spolku. Členská schůze je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina 

stálých členů spolku a k platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu 3/5-nové většiny 

přítomných členů spolku.  

Řízením spolku je pověřeno tříčlenné předsednictvo, sestávající z prezidenta, tajemníka 

a hospodáře. Každý člen předsednictva je volen na období 5 let členskou schůzí spolku. 

Předsednictvo TK GRADACE je nejvyšším řídícím orgánem v období mezi členskými 

schůzemi.  

Prezident je nejvyšším statutárním a výkonným orgánem spolku a navenek za spolek 

jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis prezident. 

K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být 
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v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti 

zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. Prezident je volen 

členskou schůzí ze zvolených členů výboru, řídí se zákony ČR, stanovami spolku a 

rozhodnutími představenstva a členské schůze. Prezident může delegovat některé své 

kompetence na další členy předsednictva spolku.  

 

 

Obrázek 12 - Organizační struktura TK GRADACE Kroměříž (Zdroj: tk-gradace.cz, ©2015) 

3.6.3 Informační systémy  

V TK GRADACE Kroměříž se používají ke komunikaci především emaily a telefony. 

Každý týden je prostřednictvím emailu zasílán rozpis individuálních lekcí a doplňující 

informace. Dalším zdrojem ke komunikaci a sdělování informací je klubový web, kde jsou 

umístěny každý týden aktuality, rozpis tréninkových skupin, plán tréninků a rozpis soustředění 

na celý kalendářní rok. Posledním místem pro komunikaci je uzavřená skupina na sociální síti, 

přes kterou jsou komunikovány rychlé a důležité zprávy mezi všemi členy klubu.  

3.6.4 Styl řízení  

Styl řízení v TK GRADACE Kroměříž je demokratický,  prezident je ve svém vedení 

velice aktivní, ale rád si nechá sdělit názor ostatních. Je zde prostor k vyjádření nových nápadů, 
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představ a připomínek. Při závěrečném rozhodování má hlavní slovo prezident, jeho slovo je 

jako poslední a má tedy i největší váhu.  

3.6.5 Spolupracovníci  

Mezi spolupracovníky můžeme zahrnout všechny trénéry, kteří v TK GRADACE 

Kroměžříž působí. Trenéři jsou motivováni kromě platebního ohodnocení, zázemím klubu, tedy 

prostory ve kterých tréninky probíhají, krásné sály ve středu města s výhledem na kroměřížský 

zámek. Další motivací je pro trenéry, že v našem tanečním klubu je jim poskytnuto pravidelné 

týdení množství hodin, které zároveň mají povinost odučit. Pro kvalifikované trenéry, kteří 

nemají pravidelný příjem z lekcí je to jedna z velkých motivací. Další motivací pro trenéry je 

fakt, že tanenční klub generuje reprezentanty ČR a velmi úspěšné páry a právě trenéři se těmito  

výsledky mohou chlubit.   

3.6.6 Sdílené hodnoty 

Mezi hodnoty, které TK GRADACE Kroměříž vyznává a jsou sdíleny na všech urovních 

oraganizační struktury je podpora rozvoje tanečního sportu ve městě, zajištění široké základny 

zejména v kategoriích dětí, juniorů a mládeže a vytvářet prostor pro špičkovou taneční  úroveň 

reprezentantů. Dále pak silný tým v každé věkové kategorii, který se navzájem motivuje 

k dosažení co nejlepších výsledků. 

3.6.7 Schopnosti  

Mezi schopnosti pracovníků klubu patří softskills, kam můžeme zařadit komunikaci  

s dětmi, spolupráci s větší skupinou dětí i schopnost zvládat konflikty jak s dětmi tak rodiči. 

Naopak Hardskills zaměstnanci zlepšují pravidelnými školeními, kvalifikačními studii, které 

pořádá Český svaz tanečního sportu a účastí na tuzemských i mezinárodních kongresech.  

3.7 SWOT analýza  

SWOT analýza spojuje pozitivní část, tedy silné stránky a identifikuje slabé stránky a 

hrozby. První část nám poskytne kritický pohled na naše zdroje, který budeme potřebovat při 

našem vlastím plánování a provádění změny. Druhá část nám dává možnost nahlédnout na již 

existujících a budoucích problémy. Reálné a kritické ohodnocení SWOT analýzy je velice 

důležité pro následné provádění změn.  

3.7.1 Silné stránky  

K silným stránkám TK GARDACE patří silný tým, který je tvořen v každé věkové i 

výkonnostní skupině. S touhle taktikou se nám daří za posledních 10 let tvořit mistry 
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republiky a výborné reprezentanty s vynikajícími výsledky. Pro naše páry organizujeme 

několikrát do roka taneční soustředění, kde se snažíme naše svěřence posunout dál, ale také 

vytvářet a utužovat kolektiv. Jak vyplývá z mého dotazníkového šetření, dobrý kolektiv je 

jeden z faktorů na základě, kterého se rodiče rozhodují ve výběru sportu pro své děti. Přehled 

jednotlivých nejdůležitějšících faktorů je znárzorněn v následujícím grafu.  

 

Graf 25 – Dotázník otázka č.3 Nejdůležitější faktor při rozhodování výběru sportu (Zdroj:vlastní zpracování) 

  Dále organizujeme soutěže jak postupové tak titulární v domácím prostředím, kde naše 

páry mohou nastartovat svou tanenčí kariéru a cítit se příjemně v domácím prostředí. Každý 

rok pořádáme jednu velkou soutěž, které je součástí i taneční liga, bodově velmi důležitá 

soutěž. Plakát z posledního ročníku je zobrazen níže.  
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Obrázek 13 –Plakát Tanečního festivalu TK GRADACE Kroměříž (Zdroj: interní materiál klubu) 

 Mezi další silnou stránku bezesporu patří dostupnost a zázemí tanečního klubu. TK 

GRADACE v minulosti trénoval a pronajímal si prostory SŠHS v Kroměříži, která nebyla 

v centru města a i dostupnost hromadné dopravy byla špatná. V současné době klub již 10 let 

využívá prostor v centru města a to Dům Kultury v Kroměříži. Toto se projevilo jako velice 

silná stránka, jelikož v Kroměříži byl tanec vždy s DK spojován. Dům Kultury se také nachází 

blízko vlakového nádraží a dálnice, což je pozitivní zejména pro dojíždějící tanečníky 

z celého okolí. Nejdůležitější kritérium pro výběr sportu podle dotazníkového šetření 15% 

respondentů uvedlo dostupnost sportu a 11% zázemí sportovního klubu.  

Trenéři tanečního klubu TK GARADCE Kroměříž jsou Alena a Dušan Starečkovi, 

Alena Starečková ml., Pavla Lamplotová, Václav Masaryk, Luboš a Jana Novotní, Jaroslav 

Kučera a zahraniční lektor Raimonds Pisevs, kteří jsou kvalifikovanými lektory a mají za 

sebou řadu výborných reprezentantů. Všichni externí trenéři mají licenci trenéra I.třídy, 

kterou zaštiťuje ČSTS a mezinárodní WDSF licenci. A právě kvalifikovanost trenérů je podle 

32% respondentů nejdůležitější kritériem ve výběru sportovního klubu pro jejichj děti.  



72 

 

 

Graf 26 – Dotazník otázka č. 7 Nejdůležitější kritérium při výběru sportovního klubu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Za úspěch a jako jednu ze silných stránek TK GRADACE považuje zavedení rubriky 

Taneční sport pro noviny Týdeník, který je vydáván pro celý kroměřížský okres. Dříve tomu 

tak nebylo a Taneční sport, nebo výsledky a úspěchy z tanečních soutěžích byly umisťovány 

do rubriky příloha ke kávě. TK GRADACE se však zasloužilo svými výbornými výsledky a 

pravidelným umisťováním článků a vnímání tance jako sportu na celém kroměřížsku. Díky 

tomu TK GRADACE Kroměříž v minulosti 3x vyhráli anketu Sportovec roku v kategorii 

týmů jako několika násobní mistři České republiky družstev ve standardních a 

latinskoamerických tancích.  

 

Obrázek 14 - Týdeník Kroměřížska Anketa Sprotovec roku 2014 (Zdroj: tydenik-km.cz, ©2017) 
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Poslední silnou stránkou TK GRADACE je pravidelné pořádání tanečního pořadu 

SHOWDANCE aneb Kroměřížské hvězdy tančí. Tento dvouhodinový pořad uvádí ve 

spolupráci s DK v Kroměříži, kde se představí ti nejlepší a celá reprezentace se svými 

exibicemi veřejnosti. Tato akce je veřejnosti velice oblíbená a vyhledávaná, proto se tento 

pořad opakuje dvakrát za sebou jednou od 6 podruhé od 8 hodin večer. Celou akci moderuje 

Alena Starečková, v minulosti to však byli i hvězdy STARDANCE kteří akci moderovali 

nebo na ní účinkovali. Pavel Kříž jako vítěz čtvrté řady STARDANCE, nebo Michal Kurtiš, 

který je dlouholetým členem TK GRADACE a také se této prestižní televizní soutěže účastnil 

s Anetou Langerovou, DJ Luca a Aničkou Polívkovou se kterou se staly vítězi šesté řady.  

3.7.2 Slabé stránky  

Jak už jsem se zmínila v předešlém odstavci TK GARADACE využívá jako své 

tréninkové prostory Dům Kultury v Kroměříži. Tyto prostory jsou však pronajímány 

nekomerční pronájem, protože TK GRADACE je zapsaným spolkem a když je zde jiná akce 

jako jsou například prezentace, shromáždění, jednání za komerční pronájem mají vždy 

přednost. I přes tuto skutečnost máme s pracovníky a s celým vedením DK dobré vztahy a proto 

nám dají o těchto akcích vždy s dostatečným předstihem vědět a vyjdou nám vstříct 

s náhradním termínem, nebo jiným prostorem.  

  Snaha získávání nových členů pro náš klub je zaměřena na nově příchozí školáky do 

základních škol. Tým TK GRADACE proto každý rok spolupracuje s několik školami 

v Kroměříži a výuku tanečního sportu nabízí přímo v družinách a v rámci školní docházky. Ne 

však všechny školy jsou tomuto projektu nakloněny a celý náš tým se je snaží, každý rok oslovit 

a ulehčit jim přípravu mimo školních aktivit například v družinách.  

 Slabou stránku z všeobecného hlediska je zájem o taneční sport především u děvčat. TK 

GRADACE se snaží na různých akcí, které pořádá a pomocí i místního tisku přesvědčit chlapce, 

ale i jejich rodiče, že tanec je sport pro ně. Silnou stránkou tohoto sportu je dualita a to, že se 

zde buduje vztah s opačným pohlavím, týmová práce a fyzická i tělesná kondice. 

 Další slabou stránkou pro náš taneční klub je fakt,  že sporty jako tanec, bohužel nejsou 

tak financovány jako například již zmiňovaný hokej, nebo všemy oblíbený fotbal. Tady musíme 

argumentovat, že fotbal a hokej jsou především sporty pro chlapce. Tanec je jeden z mála 

sportů, který je určen pro dívky i chlapce rovným dílem.  

Poslední slabou stránkou je působení silných konkurentů na trhu, kteří každý rok se 

snaží oslovit potencionální zákazníky, rodiče a širokou veřejnost, že právě oni jsou ti, kteří Vám 

pomohou v tanenčním sportu uspět.  
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3.7.3 Příležitosti  

Největší příležitostí vídíme z hlediska zvýšené medializace sportu. Pořad STADANCE 

aneb hvězdy tančí, který se vysílá na obrazovkách už od roku 2006 a odvysílalo se již sedm řad 

této prestižní soutěže a osmá řada je nyní na obrazovkách je jedním z nejsledovanějších 

zábavných show. Mezi úspěšného tanečníka a člena TK GRADACE a vítěze 6.řady 

STARDANCE patří i Michal Kurtiš, který reprezentoval TK GRADACE a byl členem NRT 

České republiky. Medializace tanenčího sportu však neprobíhá jenom na obrazovkách tohoto 

zábavného pořadu, ale také sportovních kanálech kde se každý měsíc objevuje záznam, nebo 

přímýpřenos z nejprestižnějších soutěží tanečního sportu v České republice.  

Historie tanečního sportu ve městě je pro TK GRADACE také příležitostí, protože 

prvním zakládajícím klubem byl TK HENZÉLY SWING, který v současné době není moc 

aktivní, avšak položil základy sportovního tance v regionu a Kroměříž se také díky němu stala 

městem tance. V Kroměříži působí 3 tanenční kluby se aktivní základnou 214 členů, což je více 

než hokejstů a fotbalistů v Kroměříži.  

Příležitostí, kterou TK GRADACE může využít je získávání dotací pro klub, jelikož 

tajemnice klubu je velice zběhlá ve vypracovávání žádostí o dotace, oproti ostatním klubů, které 

často žádosti neodevzdají včas, nebo žádost není uznána z důvodu špatného vyplnění. 

Jednou z příležitostí, která vyplývá i z dotazníkového šetření a kterou TK GRADACE 

Kroměříž může využít je oslovení nových škol a rozšíření tanenčních přípravek do jiných měst 

než ve městě Kroměříž a Holešov. Z výsledků dotazníků vyplývá, že 44% dotazovaných 

odpovědělo, že by nechalo své dítě sportovat ve vzdálenosti 10 – 25 km od domova. Tento 

okruh byl podrobněji zpracován podle map v přílohách.  

 

Graf 27 – Dotázník otázka č.4 Vzdálenost ve které by rodiče nechali své dítě sportovat (Zdroj:vlastní zpracování) 
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Dále se tak můžeme rozhodnout podle analýzy stávajících zákazníků, podle které jsme 

z interních materiálů klubu zjistili, že 42% členů pochází přímo z Kroměříže a 58% je 

z okolních vesnic a jiných měst. Z toho 20% z nich bydlí v městech a vesnicích ve vzdálenosti 

do 10km a 38% dál než 10km od města Kroměříž.  

Dalšími příležitostmi je příchod nových tanenčníků za lepšími tanečními podmínkami. 

Tato skutečnost se v našem tanenčním klubu děje každým rokem. Taneční páry přícházejí 

z různým měst za lepšími tanečními partenry i podmínkami. V našich řadách máme tanenčníky 

ze Zlína, Otrokovic, Uherského hradiště, Holešova, Hodonína, Brna i ze Slovenska a Slovinska.  

Příležitost můžeme nalézt i v komunikace a oslovení mladších tanenčníků pomocí 

Facebooku, Youtube, nebo instagramu. Facebook TK GRADACE Kroměříž se od ledna 2017 

aktivně aktualizuje každý týden a za tu dobu naše stránka nasbírala 470 sledujících. Využíváme 

pouze organického dosahu, nikolv však placeného na který se v budoucnu hodláme zaměřit. 

Youtube kanál oproti facebooku zaostává a a pořízení profilu na instagramu je teprve v plánu.   

3.7.4 Hrozby  

Jedna z hlavních hrozeb je změna preferencí zákazníka a orientace na jiný sport. Tato 

hrozba přichází v úvahu kdy se děti rozhodují, kterému ze sportů se věnovat a specializovat a 

který naopak opustit.  

Dále pak ztráta, nebo dočasná blokace tréninkových prostor. Což by mělo pro TK 

GRADACE drtivé dopady z hlediska dostupnosti, povědomí o tanci a znemožnění 

tréninkového procesu. Konkurence ve městě je co se týče počtu vyskytovaných klubů dost 

veliká, nic méně jejich počet členské základny, zřejmě i kvůli založení nového klubu ve Zílně 

a odchodu několika členů se v současné době zmenšil.  

Konkurence v tréninkových prostorách je další hrozbou pro náš tanenčí klub. Zatímco 

TK GRADACE využívá DK takřka každý den KST SWING Kroměříž a TK HENZÉLY 

SWING jej využívají jednou týdně, což pro TK GRADACE přináší určitou hrozbu a přechod 

nových mladých tanečníků, kteří ještě neví, který klub by chtěli navštěvovat a nejsou zcela 

informovaní o našich službách a výsledcích.  

Další hrozbou je vstup nové konkurence na trh. Vstup není nijak limitován žádnými 

překážkami a založit si taneční klub proto nevyžaduje žádné velké potíže. V posledním roce se 

zaregistroval nový tanenční klub, který se sebou stáhl mnoho členů z okolních klubů. 

Ztráta kvalitních trenérů, kteří jsou schopni vychovávat reprezentanty zde také existuje. 

Trenéři dojíždí za našimi páry i 420 km 2x týdně a jsou tedy časově mnohdy i fyziyky touto 

cestou velmi vytíženi. Hrozba je tedy změna preferencí trenéra na dostupnější tanenčí kluby, 
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ve kterých by mohl působit. Argumentovat můžeme i tím, že tito trenéři jsou zvyklí cestovat za 

svými páry, protože neučí je v ČR, ale po celém světě. Navíc nabídka trenérů je velká, jsou zde 

licencovaní trenéři ČSTS, kterých je registrováno 74 v systému, možnost výběru zde tedy 

existuje. 

Poslední hrozba se kterou se vyrovnáváme každý rok je rozpad jednotlivých tanenčníků. 

K těmto rozpadům dochází jak už z důvodu osobního, fyzického, zdravotního, finančního tak i 

z důvodu odchodu tanečníků na VŠ. Odchod na VŠ je jedne z nejčastějších důvodů ukončení 

taneční kariéry v tanenčním klubu GRADACE Kroměříž. Velkou roli hraje fakt, že v město 

Kroměříž nedisponuje žádnou vysokou školou a také tanenčíci, kteří se tomuto sportu věnují 

10 let docházejí do stavu vyhoření. V následující tabulce jsou pro přehlednost zpracovány 

jednotlivé složky swot analýzy.  

 

SILNÉ STRÁNKY/STRONG 

 

SLABÉ STRÁNKY/WEAK 

S1 Silný tým s reprezentanty a dobrými 

výsledky 

W1 Omezený přístup k tréninkovým 

prostorám  

S2 Zázemí v centru města  W2 Nedostatečné pokrytí základních škol  

S3 Organizace tanečních soutěží a 

soustředění  

W3 Více děvčat málo chlapců  

S4 Kvalifikovaní trenéři  W4 Financování oproti ostatním sportům 

S5 Taneční pořady pro veřejnost  W5 Silní konkurenti na trhu  

S6 Rubrika Taneční sport v novinách   

 

PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITIES 

 

HROZBY/THREATS 

O1 Medializace tanečního sportu v TV T1 Konkurence jiných sportů  

O2 Historie tance ve městě  T2 Ztráta tréninkových prostor  

O3 Získávání dotací  T3 Konkurence jiných klubů ve stejných 

prostorách  

O4 Rozšíření do jiných měst a vesnic  T4 Vstup nové konkurence  

O5 Příchod nových tanenčíků za lepšími 

podmínkami 

T5 Ztráta trenérů  

O6 Oslovit mladé pomocí Instagramu, 

Facebooku, Snapchat, Virální videa 

T6 Odchod členů ve věku nástupu na VŠ 

Tabulka 13 - SWOT analýza TK GARADACE Kroměříž  (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Nyní jednotlivé silné stránky navzájem zhodnotíme a porovnáme důležitost jednotlivých 

znaků. To samé provedeme se slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami. Podle hodnocení: 

 1 znak důležitější oproti porovnávanému znaku  

 0,5 váha znaků je stejná  

 0 Znak je méně důležitý oproti porovnávanému znaku  

Silné stránky byly vzájemně porovnány a byla určena jejich váha. V tabulce je označeno 5 

silných stránek, které získali nejvyšší hodnocení. Z celkového výčtu silných stránek se jako 

silná stránka Taneční pořady pro veřejnost ukázala jako nejslabší a proto byla z celkového 

výčtu vyřazena.  

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Součet Váha(%) 

S1 x 1 1 0,5 1 1 4,5 30% 

S2 0 x 0,5 0 1 1 2,5 16,66% 

S3 0 0,5 x 0 1 0,5 2 13,33% 

S4 0,5 1 1 x 1 1 4,5 30% 

S5 0 0 0 0 x 0,5 0,5 3,33% 

S6 0 0 0,5 0 0,5 x 1 6,66% 

Suma - - - - - - 15 100% 
Tabulka 14 Hodnocení důležitosti silných stránek (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

To samé proběhlo u stránek slabých, kde bylo do SWOT analýzy zařazeno 5 faktorů, 

které byly vzájemně porovnány a ohodnoceny. Všech 5 bylo vybráno pro další 

výpočty.Nejvyšší hodnoty dosahovala slába stránka v podobě omezený přístup v tréninkových 

prostorách s hodnocením 35%.  

  W1 W2 W3 W4 W5 Součet Váha(%) 

W1 x 1 0,5 1 1 3,5 35% 

W2 0 x 0,5 0,5 0,5 1,5 15% 

W3 0,5 0,5 x 1 1 3 30% 

W4 0 0,5 0 x 0 0,5 5% 

W5 0 0,5 0 1 x 1,5 15% 

Suma - - - - - 10 100% 
Tabulka 15 - Hodnocení důležitosti slabých stránek (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příležitosti seřazeny horizontálně a vertikálně a jejich nejnižší váha zaznamenaná 

v tabulcečiní 3,33%. Tato příležitost byla z tabulky vyřazena jedná se o příležitost využít 

medializace tanenčního sportu v TV. Nejvyšší hodnocení naopak získali příležitosti historie 

tance ve městě a osovení mladých lidí na facebooku a instagramu.  

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 Součet Váha(%) 

O1 x 0,5 0 0 0 0 0,5 3,33% 

O2 0,5 x 1 0 0 0,5 2 13,33% 

O3 1 0 x 0 0 0,5 1,5 10,00% 

O4 1 1 1 x 0,5 1 4,5 30% 

O5 1 1 1 0,5 x 1 4,5 30% 

O6 1 0,5 0,5 0 0 x 2 13,33% 

Suma  -   -   -   -   -   -  15 100% 
Tabulka 16 - Hodnocení důležitosti příležitostí (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Největší hrozba, která byla vypočítaná z tabulky a má nejvyšší váhu je ztráta 

tréninkových prostor. O tomto tvrzení vypovídá hodnota 33,33%. Nejnižší hrozba s 3,33% 

opět byla vyřazena a jednalo se o hrozbu v podobě konkurence jiných sportů.  

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 Součet Váha(%) 

T1 x 0 0 0,5 0 0 0,5 3,33% 

T2 1 x 1 1 1 1 5 33,33% 

T3 1 0 x 1 0,5 0,5 3 20% 

T4 0,5 0 0 x 0 0,5 1 6,66% 

T5 1 0 0,5 1 x 1 3,5 23,33% 

T6 1 0 0,5 0,5 0 x 2 13,33% 

Suma  -   -   -   -   -   -  15 100% 
Tabulka 17 - Hodnocení důležitosti hrozeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jelikož slabých stránek máme pouze pět vybereme u silných stránek, příležitostí a hrozeb 

pět znaků s nejvyšší důležitostí. Nasledně vše zahrneme do jedné tabulky a opět budeme 

porovnávat, tentokrát budeme hodnotit intenzitu vzájemných vztahů podle jejich pohledů. Pro 

hodnocení intenzity hodnotíme následovně: 

 1 Není žádný vztah  

 5 Existuje uzký vztah  

Pro pozitivní vztah volíme kladné znaménko, pro negativní vztah volíme znaménko záporné.  
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INTERNÍ FAKTORY  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

S1 S2 S3 S4 S6 Součet O, T/S W1 W2 W3 W4 W5 Součet O, T/W 

K
líč

o
vé

 e
xt

er
n

í f
ak

to
ry

 

O2 2 2 2 1 3 10 1 -1 3 -3 3 3 

O3 2 1 3 1 2 9 1 1 1 5 -2 6 

O4 3 1 1 2 2 9 -2 -5 -2 1 -4 -12 

O5 5 4 3 4 1 17 -4 1 -3 -2 -3 -11 

O6 3 2 2 2 1 10 1 -2 -4 -1 -1 -7 

  15 10 11 10 9 110 -3 -6 -5 0 -7 -42 

T2 -5 -5 -1 1 1 -9 -5 -4 -1 -3 -5 -18 

T3 -3 -3 -1 1 1 -5 -5 -4 1 1 -3 -10 

T4 -1 -1 1 1 -1 -1 -2 -5 -3 -1 -5 -16 

T5 -4 1 -4 -5 1 -11 1 1 1 1 -4 0 

T6 -3 1 -2 -2 -1 -7 -1 1 1 -3 -2 -4 

Součet S, W 
-

16 
-7 -7 -4 1 -66 -12 -11 -1 -5 -19 -96 

Tabulka 18 Vybrané silné, slabé stránky, hrozby a příležitosti a jejich vzájemné hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ze zhotovené analýzy můžeme shrnout nejdůležitější vazbu: 

 

  
Silné 
stránky 

Slabé 
stránky 

Příležitosti 
SO    110 WO  -42 

Hrozby  
ST   -66 TW  -96 

Tabulka 19 Celkové hodnocení SWOT analýzy (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že je třeba zaměřit se na strategii Maxi Max (SO). 

Snažíme se podle strategie využít co nejvíce silných stránek, abychom zužitkovaly nastalé 

příležitosti. 
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4 Návrhová část 

V následující části mé diplomové práce navrhuji 3 návrhy, které by měli pomoci 

tanenčnímu klubu jak k získání nových členů, tak propagaci celého tanečního sportu ve městě. 

V prvních dvou navrzích se zaměřuji na dvě nové služby, pro které byl zpracován i 

marketingový mix. Obě služby se zaměřují na jednu cílovou skupinu a to na děti ve věku 6 až 

11 let. Taneční klub se každý rok snaží získat nové členy v tomto věku a utvořit tak tým který 

bude v budoucnosti tvořit reprezentanty.  TK GRADACE Kroměříž se každý rok potýka 

s odchodem tanenčních párů na vysoké školy což je spojeno s ukončením sportovní taneční 

kariéry, proto je existenčně důležité se náborovou čiností zabývat.  

4.1 Návrh 1 

První návrh se týká realizace příměstského táboru v Kroměříži. Projekt příměstského 

tanečního táboru by měl nenásilnou formou přivést děti k tanci a oslovit rodiče, kteří hledají 

během prázdni pro své děti celodenní program. Pro sestavení nabídku této služby je sestavený 

marketingový mix, skládající se z produktu, ceny, distribuce a propagace. Sestavená tabulka, 

určuje týdení program pro děti, které o prázdninách hledají kamarády a zábavu.  

 

Program příměstského tábora TK GRADACE Kroměříž 

PO 8:30 - 9:15 Pohybová průprava         

  9:30 - 11:30 Výuka tance stt a lat      

  12:00 - 12:45 Oběd        

  13:00 - 16:00 Odpolední program - Program s policií   

ÚT 8:30 - 9:15 Pohybová průprava         

  9:30 - 11:30 Výuka tance stt a lat      

  12:00 - 12:45 Oběd        

  13:00 - 16:00 Odpolední program - Bojová hra  

ST 8:30 - 9:15 Pohybová průprava         

  9:30 - 11:30 Výuka tance stt a lat      

  12:00 - 12:45 Oběd        

  13:00 - 16:00 Odpolední program - Koupaliště      

ČT 8:30 - 16:00 Celodenní výlet - Dinopark Vyškov      

PÁ 8:30 - 9:15 Pohybová průprava         

  9:30 - 11:30 Výuka tance stt a lat      

  12:00 - 12:45 Oběd        

  13:00 - 16:00 Odpolední program - Koňské stáje s programem    
Tabulka 20 - Program příměstského tábora TK GRADACE Kroměříž (Zdroj: vlastní zpracování) 

Distribuce příměstského tanenčního tábora pro děti bude probíhat 2hodiny 

v podpoledních hodinách na DK v Kroměříži v zrcadlovém sále, kde ráno bude na programu 
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rani rozcvička, pohybová průprava a pak se děti budou učit základů standardních a latinsko-

amerických tanců. V blízkosti DK se nachází stravovací zařízení restaurace Scéna, kde bude 

pro děti každý den připraven oběd (polévka, hlavní jídlo a limonáda). Po obědě bude následovat 

každý den připravený jiný zábavný program. Na konci dne v odpoledních hodinách budou děti 

předány zpět rodičům. Vedoucí celého příměstského tábora bude paní učitelka Mgr. Barbora 

Kocmanová, která je kvalifikovaným pedagogem a trenérem TK GRADACE Kroměříž 

s kurzem první pomoci.  

Cena za příměstský tábor bude odvozena od nákladů na minimalní počet učastníků, 

který činí deset dětí. Podle zjištěných nákladů v následující tabulce se náklady za příměstský 

taneční tábor odhadují na 12 900Kč. Pokud budeme odvíjet cenu táboru z nákladů cena na jedno 

dítě při těchto nákladech činí 1290Kč.  

 

Náklady na příměstský tábor pro 10 dětí  

svačiny 50kč/den 2500 

obědy 100Kč/den 5000 

pronájem sálu 200Kč/den 1000 

koupaliště 20Kč/dítě 200 

dinopark 170Kč/dítě 1700 

odměna dozoru 500Kč/den 2500 

  12900 
Tabulka 21 - Náklady na příměstský tábor pro 10 dětí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokud bude tábor úspěšný a přihlásí se na něj více účastníků, předokládejme 15 dětí. 

Náklady na příměstský tanenčí tábor pro 15 dětí činní 17 600Kč. Výnosy za tábor při ceně 

1290Kč za dítě a při přihlášení 15 dětí činní 19 350Kč. Zisk potom činí 1750Kč.  

 

Náklady na příměstský tábor pro 15 dětí  

svačiny 50kč/den 3750 

obědy 100Kč/den 7500 

pronájem sálu 200Kč/den 1000 

koupaliště 20Kč/dítě 300 

dinopark 170Kč/dítě 2550 

odměna dozoru 500Kč/den 2500 

  17600 
Tabulka 22 - Náklady na příměstský tábor pro 15 dětí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celá propagace i s grafickým zpracováním bude zadána našim partnerů, kteří s námi 

dlouhodobě spolupracují a my služby za zpracování letáku máme jako sponzorský dar. Pouze 

textové zpracování je uvedeno na následujícím plakátu obsahuje důležité informace o místě a 
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času konání, programu, vedení a bude doplněn o cenu, která byla stanovena na 1290Kč za jedno 

dítě.  

 

 
Obrázek 15 – Návrh plakátu pro příměstský tanenční tábor (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.2 Návrh 2  

Druhý návrh se týká využití silných stránek klubu a to silného týmu s výbornými 

výsledky a kvalifikovanými lektory. Otázou je, jakým způsobem oslovit děti a jejich rodiče a 

přesvědčit je, že právě TK GRADACE Kroměříž je sportovní klub pro ně. Pro tento návrh je 

zpracován opět marketingový mix sestavený z produktu, ceny, distibuce a porpagece. 

Zaměřujeme se tedy na rozšíření dětských přípravek do největších škol v Kroměříži. 

V současné době nepůsobí ani jedna z přípravek v ZŠ v Kroměříži, my bychom však tuto 

skutečnost chtěli změnit. Struktura ZŠ v Kroměříži je popsaná v následující tabulce spolu 

s vybranými třídami na které cílíme a to děti do 10 let.  
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ZŠ Kroměříž 

Slovan  1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

  1C 2C 3C 

  1D 2D 3D 

Zachar 1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

  1C  3C 

  1D     

Sýpky 1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

Zámoraví 1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

Komenského  1A 2A 3A 

  1B 2B   

Oskol  1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

  1C 2C 3C 

  1D 2D   
Tabulka 23 - Základní školy v Kroměříži (Zdroj: vlastní zpracování) 

Úspěšnější byly v minulosti taneční přípravky ve spádových oblastech Kroměříže. Zde 

je zpracován návrh na možné oslovení všech škol v okolí s počtem tříd v každé z nich. 

Zkušenosti našich trenérů jsou pouze s ZŠ v Kvasicích a ZŠ ve Zborovicích.  

Zdounky 1A 2A 3A 

Chropyně  1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

  1C 2C 3C 

Kojetín  1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

     3C 

Němčice nad hanou  1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

Morkovice 1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

Kvasice 1A 2A 3A 

Tlumačov 1A 2A 3A 

Hulín  1A 2A 3A 

  1B 2B 3B 

Zborovice  1A 2A 3A 

Tovačov  1A 2A 3A 

  1B   3B 
Tabulka 24 - Základní školy ve spádových oblastech Kroměříže (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Náborová činnost by probíhala na školách následujícím způsobem. Nejprve je třeba 

domluvit schůzku s ředitelem školy a na ní domluvit uskutečnění ukázkové hodiny a předběžně 

stanovit smluvní cenu za pronájem tělocvičny. Pronájem tělocvičen se v Kroměříži pohybuje 

kolem 200Kč avšak některé sportovní kluby mají se ZŠ domluvené smluvní ceny a pronájem 

se pro ně pohybuje okolo 50Kč. Ukázková hodina by měla být v době tělesné výchovy aby 

nijak nenarušila běh vyučování a jednak z důvodu připravenosti dětí k pohybu. Datum by mělo 

této ukázkové hodiny by mělo být v polovině měsíce září, kdy se děti a jejich rodiče po 

rozběhnutí celého cyklu začátku školy rozhodují o výběru koníčků a sportu pro nadcházející 

rok. Protože chceme děti oslovit super kolektivem a zároveň jim ukázat jak vypadají standardní 

a latinsko americké-tance. Na ukázkové hodině bude tančit šest párů, kteří se budou v průběhu 

střídat a tak bude dětem představen i kolektiv ve kterém se budou nacházet. Závěrem celého 

představení našeho týmu vyzveme všechny děti aby si společně s našimi lektory zacvičili a 

zatančili jednoduchou choreografii. Týden po uskutečnění náboru se opět sejdeme s žáky školy 

a zajistíme osobně jejich přihlášky a zjistíme kolik dětí se přihlásilo.  

Pro tuto akci budou speciálně přizpůsobeny i letáky, které by děti oslovily a zároveň 

poskytly informace pro rodiče pomocí kterých nás můžou kontaktovat. Pouze návrh plakátu je 

zobrazen na následujícím obrázku.  
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Pro představu je zde ještě zobrazen aktuální plakát, který představuje náš taneční klub a 

který slouží i jako pozvánka na zápis do taneční přípravky. Plakát je používán každy rok už 5 

let stejný motiv v bílo červených klubových barvách.  

Obrázek 16 - Návrh plakátu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 17 - Aktuální plakát určen pro náborovou činnost (Zdroj: vlastní zpracování) 

Dále můžeme nahlédnout na plakáty konkurence. Z prvního plakátu můžeme vyčíst, že 

konkurence cílí na stejný druh zákazníků jako náš tanenční klub a to na děti a juniory. Plakát 

obsahuje fotografii juniorského páru, ale zbytečně moc informací a slov. Na druhém plakátě, 

který je velmi barevný je umístěna jedna fotografie dospělého páru a další dívky. Z textu i 

z grafické podoby lze vyčíst, že skupina oslovených zákazníků je tak mnohem větší než u 

předchozích dvou plakátů.  

 

  

Obrázek 18 - Plakáty konkurence (Zdroj: web kstswing.cz a stusio.henzély.cz) 
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Návrh letáku, který byl zpracován pokud bude sloužit k propagaci klubu bude zpracován 

našimi sponzory, kteří se tvorbou reklamních plakátů a letáků zabývají. Náklady na tvorbu a 

vytvoření grafické části plakát nám tedy odpadají a musíme počítat pouze s náklady na tisk. 

Náklady na tisk jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Produkt Formát Typ papíru Počet KS Cena 

Leták A5 Křídový lesklý 1000Ks 1 346Kč 

Leták A4 Křídový lesklý 500Ks 1 331Kč 
Tabulka 25 - Náklady na tisk letáku (Zdroj: online-tiskarna.cz, © 2017 ) 

 

Ceny za letáky byly vybrány na online webu, který nábízí leták A5 1000kusů za 1346Kč 

a leták A5 500kusů za 1331Kč. Celková částka za objednané letáky činí 2677Kč. Pokud letáky 

nebudou využity na nábor do taneční přípravky budou sloužit pro náborovovu činost po celý 

rok.  

Další část návrhu by se měla týkat navrhované ceny za celý kurz tanenční přípravky na 

zakladních školách. Pro její stanovení je třeba vyčíslit náklady. V tabulce je uvedena cena za 

pololetí tanenční přípravky na ZŠ, která zahrnuje deset vyučovacích hodin. V ceně je zahrnut 

nájem na za pololetí, který je odhadován na 200Kč za hodinu a výuka standardních a latinsko-

amerických tanců pod vedením pedagoga a trenéra TK GRADACE Kroměříž. Odměna 

trenérovi za 45 minut činí 150Kč a počítá se s odměna trenérům po ukončení pololetí, které by 

měli slouřit jako motivační prvek a trenéři by se měli více snažit získat členy do tanenčího 

klubu. Odměny trenérů budou vyčísleny až po odečtení nákladů za propagaci. 

 

První klakulace nákladů byla stanovená tak aby pokryla náklady na trenéra, nájem a 

zároveň propagaci celé tanenční přípravky. Počet příhlášených, který je uveden v tabulce je ze 

všech škol na, kterých proběhla náklady na takto zaplněnou tanenční přípravku jsou 13 000Kč, 

výnosy z této navrhované kalkulace činní 17 500Kč, náklady na tisk propagačních materiálů 2 

677Kč. Celkový zisk pak vychází v přepočtu na 1 823Kč. Ze zisku by bylo vyplaceno 60% 

odměna trenérovi jako motivační složka celého projektu taneční přípravky na základních 

školách. Odměna činí 1 094Kč.  
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  Náklady Výnosy 

  Počet lekcí  Sazba(Kč/hod.) Celkem počet přihlášených  Cena  Celkem 

taneční 
přípravka       35 500 17500 

pedagog 10 150 1500       

pedagog 10 150 1500       

slovan  10 200 2000       

zachar  10 200 2000       

sýpky 10 200 2000       

komenského  10 200 2000       

oskol 10 200 2000       

suma     13000     17500 

      4500 
Tabulka 26 – Kalkulace nákladů na taneční přípravku (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Druhá kalkulace počítá s optimistickou variantou a to, že do taneční přípravky bude 

zapsáno 60 dětí z celkových 5 oslevených škol. Náklady zůstaly neměné a činí 13 000Kč 

Výnosy z této optimistické varianty jsou odhadovány na 30 000Kč, náklady na tisk 

propagačních materiálů zůstává rovněž nezměněn 2 677Kč. Celkový zisk z optimistické 

varianty je 17 000Kč. Kalkulace odměn, které jsou stanoveny 60% ze zisku by v tomto případě 

byly 10 200Kč pro oba dva trenéry dohromady.   

 

  Náklady Výnosy 

  Počet lekcí  Sazba(Kč/hod.) Celkem počet přihlášených  Cena  Celkem 

taneční 
přípravka       60 500 30000 

pedagog 10 150 1500       

pedagog 10 150 1500       

slovan  10 200 2000       

zachar  10 200 2000       

sýpky 10 200 2000       

komenského  10 200 2000       

oskol 10 200 2000       

suma     13000     30000 

      17000 
 

Tabulka 27 - Kalkulace nákladů taneční přípravky optimistická varianta (Zdroj:vlastní zpracování) 

Poslední kalkulace je pesimistická kalkulace, která počítá pouze s náborem 10 dětí. Pak 

náklady na trenéra a nájem, které byly stanoveny na 13 000Kč nebudou pokryty výnosy 

v hodnotě 5 000Kč a dále nám vzniklé náklady na propagační materiál 2 677Kč. Celková ztráta 

při realizaci tohoto projektu by byla – 10 677Kč.  
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  Náklady Výnosy 

  Počet lekcí  Sazba(Kč/hod.) Celkem počet přihlášených  Cena  Celkem 

taneční 
přípravka       10 500 5000 

pedagog 10 150 1500       

pedagog 10 150 1500       

slovan  10 200 2000       

zachar  10 200 2000       

sýpky 10 200 2000       

komenského  10 200 2000       

oskol 10 200 2000       

suma     13000     5000 

      -8000 
Tabulka 28 - Kalkulace nákladů taneční přípravky pesimistická varianta (Zdroj:vlastní zpracování) 

 

Při takto stanovené kalkulaci nákladů je třeba zvážit domluvu na sníženém smluvním 

nájmu se školami, který poskytují pro kroužky v hodnotě kolem 50 Kč na hodinu. Dále snížení 

trenérů na jednoho trenéra, nebo také možnost přehlásit se do tanenční přípravky přímo 

v prostorách TK GRADACE Kroměříž a to v DK v Kroměříži.   

Stejná kalkulace nákladů a výnosů by mohla být použita pro přípravky v menších městech 

a vesnicích. Oslovených škol je sice v tabulce o něco více, avšak počet tříd odpovídá kalkulaci 

pro ZŠ v Kroměříži. Je třeba brát v potaz, že nabídka kroužků ve školách v Kroměříži je velká 

a konkurence tak velmi vysoká. Na menších městech a vesnicích však je iniciativa zájmových 

kroužků velmi vítaná.  

4.3 Návrh 3 

Poslední návrh se týká propagace TK GRADACE Kroměříž a zacíléním na malé školáky. 

V tomto návrhu je zpracována kalkulace na výrobu deníčku pro školáka. Cílém tohoto 

reklamního materiálu je přinést dětem něco co budou potřebovat a nosit celý rok se sebou. Tyto 

deníčky by mohly být použity při náborových činnostech, které probíhají na začátku září jako 

je Back2school v Kroměříži na Velkém náměstí, dále rozdány na příměstském tanečním táboře, 

nebo u příležitosti ukázkové hodiny pro žáky základních škol.  

 

  Množství (Ks) Cena (Kč) Velikost  Náklady celkem (Kč) 

ÚKOLNÍČEK  1000 10 A6 10000 
Obrázek 19 - Kalkulace nákladů na propagační materiál ve formě úkolníčků pro děti (Zdroj:vlastní zpracování) 
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Grafická úprava úkolníčku by byla zpracována opět sponzory TK GRADACE Kroměříž 

a vyhotovení od firmy zpracovávající žákovské knížky na míru. Cena úkolníčku velikosti A6 

se pohybuje okolo 10Kč za kus při výrobě 1000 kusů by náklady na propagaci ve formě školní 

pomůcky byly 10 000Kč. Tento návrh je možné zahrnout i jako náklad do návrhu č.2 a při 

optimistické variantě, by tyto marketingové náklady mohly být zaplaceny.  
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5 Závěr  

Cílem této diplomové práce je na základě sestaveného marketingového mixu tanečního 

klubu GRADACE Kroměříž odhalení nedostatků, posouzení možností a vytvoření návrhů na 

zefektivnění marketingové komunikace s veřejností a s budoucími potenciálními členy. Tohoto 

cíle bylo dosaženo pomocí vytvoření návrhových propagačních materiálů k novým službám a 

jejich kalkulacím. Byly stanoveny marketingové mixi pro jednotlivé služby, ve kterých byl 

definován produkt, cena, distribuce a jejich propagace. Díky navrhovaným službám je možnost 

rošíření členské základny a oslovení budoucích potencionálních zákazníků.  

Nejdříve byly v analytické části práce představen TK GRADACE Kroměříž byl popsán 

produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace toho tanenčího klubu. Dále byl proveden 

dotazník, který byl vyhodnocen a zpracován. Následovaly analýzy externího a interního 

prostředí. Z externích analýz byla zjištěna ekonomická situace ve Zlínském kraji, velikost trhu, 

demografický vývoj obyvatelstva, nebo také analýza zákazníků a síla konkurence. Do analýzy 

interního prostředí byly zahrnuty analýzy aktualního stavu tanečního klubu, především počet 

členů, jejich demografické rozložení a věkové rozlišení, které bylo porovnáno s konkurencí. 

Dále byla definovaná organizační struktura, informační systémy používány uvnitř organizace, 

styl řízení, spolupracovníci, společné sdílené hodnoty a schopnosti. Výsledky těchto analýz 

byla shrnuty do SWOT analázy, kde byly definované silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, 

které byly na závěr numericky vyhodnoceny.  

Podle výsledků dotazníkového šetření a provedených analýz bylo zjištěno co očekávají 

od služby, která jim je poskytnuta, v jaké vzdálenosti a cenové relaci by se služba měla 

pohybovat, kdo rozhoduje o tom že službu budou zákazníci využívat, podle čeho se zákazníci 

rozhodují a jaká je jejich spokojenost s TK GRADACE Kroměříž. Ná základě všech analýz a 

těchto skutečností byly navrženy 2 nové služby a další propagační materiály, které by měli 

zajistit lepší komunikaci se zákazníky a cílení na věkovou skupinu zákazníků. Pro každý návrh 

byl vytvořen marketingový mix s přepokladanou kladnou i negativní kalkulací, která zahrnuje 

náklady i výnosy spojené s realizací služeb.  

Všechny analýzy a návrhy uvedené v práci budou předloženy na zasedání vedení TK 

GRADACE Kroměříž, projednány a následně realizovány.  
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Seznam příloh   
 

Dotazníkové šetření:  

1. Jakého jste pohlaví? 

a)Muž 

b)Žena 

 

2. Jak staré jsou vaše děti? Můžete označit více odpovědí a počet dětí tohoto věku. 

a) Nemám žádné děti 

b) 0 – 6 let        (1) (2) (3) (4) 

c) 6 – 10 let      (1) (2) (3) (4) 

d) 10-13 let       (1) (2) (3) (4) 

e) 13-15 let       (1) (2) (3) (4) 

f) 15-18 let       (1) (2) (3) (4) 

g) 18 a více 

 

3. Označte jeden faktor, kvůli kterému byste přihlásili své dítě do sportovního klubu. 

a) Kolektiv – Sociální faktor 

b) Společenský faktor – Ztotožnění se s druhem sportu 

c) Fyzická kondice 

d) Výplň volného času 

e) Kariéra 

f) Rozvoj osobnosti 

g) Jiné … uveďte 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. V jaké vzdálenosti od domova byste nechali Vaše dítě sportovat? 

a) 0km – 3km 

b) 3km – 10km 

c) 10km – 25km 

d) 25km – 50km 

e) 50km a více 

 

5. Kolik korun měsíčně jste ochotni zaplatit za sport Vašeho dítěte? 

a) 0 – 300 Kč 

b) 300 – 1000Kč 

c) 1000 – 3000Kč 

d) 3000 – 5000Kč 

e) 5000 a více 

 

6. Kdo rozhoduje o výběru sportu pro vaše děti? 

a) Pouze dítě 

b) Rodič nebo jiný příbuzný 

c) Dítě potom rodič, nebo jiný příbuzný 

d) Rodič, nebo jiný příbuzný potom dítě 

e) Společně Rodič a dítě 
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7. Vyberte jedno z kritérií, které je pro vás nejdůležitější při výběru sportovního klubu pro 

vaše děti? 

a) Cena 

b) Dostupnost 

c) Kvalifikovanost vedení 

d) Reference 

e) Zázemí sportovního klubu 

f) Kolektiv ve sportu 

g) Sociální a společenské zařazení 

 

8. Který z následujících tanečních klubů je podle Vás nejúspěšnější? Seřaďte od 7 do 1, kde 7 

je nejlepší hodnocení a 1 nejslabší hodnocení. 

a) TK GRADACE Kroměříž z.s. 

b) TK Fortuna Zlín z.s. 

c) TK HENZÉLY-SWING 

d) TK ROKASO Uherské Hradiště o.s. 

e) Dance Studio Starlight, z.s. 

f) KST Swing Kroměříž 

g) iDance Studio, z.s. 

h) Neznám, nemohu posoudit  

 

9. Navštěvuje Vaše dítě sportovní taneční klub gradace Kroměříž? 

a) Ještě ne, ale chystáme se 

b) Ano 

c) Ne 

d) Již ne 

 

Pokud jste odpověděli v předchozí otázce za b) nebo za d) pokračujte dále v dotazníku. 

Pokud ne děkuji za vyplnění. 

 

10. Jste spokojeni s tréninkovou výplní celé týdenní tréninkové jednotky TK GRADACE 

Kroměříž? 

a) Velmi spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Velmi nespokojen 

 

11. Jste spokojeni s cenou, kterou nabízí TK GRADACE Kroměříž za poskytování služeb? 

a) Velmi spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Velmi nespokojen 

 

12. Jste spokojeni s prostory a zázemím TK GRADACE Kroměříž? 

a) Velmi spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Velmi nespokojen 
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13. Jste spokojeni s propagací TK GRADACE Kroměříž (web, facebook, youtubekanál, 

promoakce – SHOWDANCE)? 

a) Velmi spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Velmi nespokojen 

 

14. Jste spokojeni s kvalifikací externích i interních trenérů TK GRADACE Kroměříž? 

a) Velmi spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Velmi nespokojen 

 

15. Jste spokojeni s poskytováním informací o tréninkovém plánu (týdenní rozpisy, půlroční 

plány)? 

a) Velmi spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Velmi nespokojen 
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Příloha 1 - Rozdělení do tréninkových skupin dle výkonnosti a věku (Zdroj: interní materiály TK GRADACE 

Kroměříž) 



101 

 

 

 

Příloha 2 - Užší okruh do 10km působiště TK GRADACE Kroměříž (Zdroj: google.maps, 2017) 

 

 

Příloha 3 - Širší okruh do 25km působiště TK GRADACE Kroměříž (Zdroj: google.maps, 2017) 

 


