
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV MANAGEMENTU
INSTITUTE OF MANAGEMENT

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KOMUNIKAČNÍHO MIXU FITNESS
CENTRA
PROPOSAL FOR IMPROVEMENT OF COMMUNICATION MIX OF FITNESS CENTER

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Michal Bumbálek

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

BRNO 2018



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav managementu
 

Student: Bc. Michal Bumbálek
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku
 

Vedoucí práce: Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem:

Návrh na zlepšení komunikačního mixu fitness centra

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Cílem diplomové práce je navrhnout změny vedoucí  ke zlepšení  komunikačního mixu ve fitness
centru, které se nachází v centru Uherského Hradiště. Návrhy budou vycházet z provedených analýz
společnosti.
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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu fitness centra Infitness, 

které poskytuje tělovýchovné sportovní služby v oblasti fitness a kondičního cvičení 

v centru Uherského Hradiště. Práce obsahuje teoretickou část, která popisuje veškeré 

teoretické poznatky na základě odborné literatury. Teoretické poznatky jsou následně 

použity při analýze současného stavu společnosti, která vede k vlastním návrhům 

řešení, ke zlepšení stávající marketingové komunikace podniku. 

Klíčová slova 

Marketing, komunikační mix, marketingový mix, propagace, SWOT analýza  

Abstract 

This diploma thesis focuses on the proposal of the Infitness fitness center 

communication mix, which provides physical training services in the center of Uherské 

Hradiště. The thesis consists of a theoretical part, which deals with theoretical 

knowledge based on literature. This theoretical knowledge is then used to analyze the 

current state of the firm, which leads to the proposal of a solution with the intent to 

improve this firm’s marketing communication. 

Key words 

Marketing, communication mix, marketing mix, promotion, SWOT analysis 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

BUMBÁLEK, M. Návrh na zlepšení komunikačního mixu fitness centra. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 98 s. Vedoucí diplomové práce 

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní, zpracoval jsem ji samostatně za 

pomoci citovaných pramenů a literatury, uvedené v seznamu použitých pramenů a 

literatury. Prohlašuji, že citace použitých pramenů a literatury je úplná, že jsem ve své 

práci neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a 

o právech souvisejících s právem autorským). 

V Brně dne 28. dubna 2018 

……………………….  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto děkuji především vedoucí mé diplomové práce paní Ing. Lucii Kaňovské Ph. D, 

za její odborné rady a připomínky. Také bych chtěl poděkovat celé společnosti 

Infitness, za jejich ochotu při poskytování informací a předávání vlastních zkušeností.



 

 

OBSAH 

ÚVOD 11 

CÍL PRÁCE A METODIKA 12 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 13 

1.1 Marketing služeb 13 

1.2 Vlastnosti služeb 13 

1.3 Mikroprostředí 15 

1.4 Porterova analýza 16 

1.4.1 Konkurence 17 

1.4.2 Potenciální konkurence 17 

1.4.3 Dodavatelé 17 

1.4.4 Zákazníci 17 

1.4.5 Substituty 17 

1.5 Marketingový mix služeb 18 

1.5.1 Produkt 18 

1.5.2 Cena 19 

1.5.3 Distribuce 21 

1.5.4 Propagace 22 

1.5.5 Reklama 22 

1.5.6 Podpora prodeje 23 

1.5.7 Vztahy s veřejností 25 

1.5.8 Osobní prodej 25 

1.5.9 Přímý marketing 26 

1.5.10 Lidé 26 

1.5.11 Materiální prostředí 28 

1.5.12 Procesy 28 

1.6 Marketingový výzkum 29 

1.6.1 Proces marketingového výzkumu 29 

1.6.2 Kvantitativní výzkum ve srovnání s kvalitativním výzkumem 31 

1.6.3 Techniky sběru informací 31 

1.6.4 Dotazník 32 



 

 

1.6.5 Pravidla formulace otázek 33 

1.6.6 Typy a druhy otázek 33 

1.7 SWOT analýza 35 

1.7.1 Silné a slabé stránky 36 

1.7.2 Příležitosti a hrozby 36 

1.8 Shrnutí teoretické části 37 

2 ANALYTICKÁ ČÁST 38 

2.1 Základní údaje o společnosti 38 

2.1.1 Organizační struktura 39 

2.2 Analýza mikroprostředí 39 

2.2.1 Porterova analýza 39 

2.3 Analýza marketingového mixu 48 

2.3.1 Produkt 49 

2.3.2 Cena 50 

2.3.3 Místo 51 

2.3.4 Propagace 53 

2.3.5 Lidé 53 

2.3.6 Materiální prostředí 53 

2.3.7 Procesy 54 

2.4 Dotazníkové šetření 55 

2.5 Vyhodnocení dotazníku 56 

2.6 SWOT analýza 63 

2.6.1 Silné stránky 64 

2.6.2 Slabé stránky 64 

2.6.3 Příležitosti 65 

2.6.4 Hrozby 65 

2.6.5 Shrnutí SWOT analýzy 66 

2.7 Souhrn analytické části 68 

3 VLASTNÍ NÁVRHY 69 

3.1 Zvýšení návštěvnosti 69 

3.1.1 Letní období 70 

3.1.2 Dopolední hodiny 70 



 

 

3.1.3 Kalkulace nákladů 70 

3.2 Reklamní předměty 71 

3.3 Zvýhodněné podmínky parkování 74 

3.4 Zavedení fitness soutěže 75 

3.4.1 Průběh soutěže 75 

3.4.2 Program 76 

3.4.3 Ceny 77 

3.4.4 Informační leták soutěže 77 

3.4.5 Kalkulace nákladů fitness soutěže 80 

3.5 Návrhy týkající se personálu 80 

3.5.1 Skupinové lekce 81 

3.5.2 Údržba strojů a cvičebních pomůcek 83 

3.5.3 Personál recepce 83 

3.5.4 Sociální sítě 84 

3.5.5 Kalkulace nákladů 85 

3.6 Časový plán propagace 85 

3.7 Kalkulace celkových nákladů 87 

3.8 Zhodnocení návrhů 88 

3.8.1 Přínosy 88 

3.8.2 Rizika 90 

3.9 Souhrn návrhové části 91 

ZÁVĚR 92 

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 93 

SEZNAM OBRÁZKŮ 95 

SEZNAM TABULEK 96 

SEZNAM GRAFŮ 97 

SEZNAM PŘÍLOH 98 

 



 

 11 

ÚVOD 

 Pro zpracování diplomové práce byl zvolen návrh na zlepšení komunikačního mixu 

fitness centra Infitness, což je mladá dynamická společnost zabývající se poskytováním 

tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness a kondičního cvičení. Společnost 

je na trhu již od roku 2011 a sídlí v centru Uherského Hradiště. Další pobočky má ve 

Zlíně, Přerově a nově také v Olomouci. Téma bylo zvoleno z toho důvodu, že Infitness 

pravidelně navštěvuji již od založení a téma marketingu je mi blízké. Díky častému 

působení uvnitř společnosti mám o chodu fitness centra všeobecný přehled, který bude 

využit při analýze současného stavu podniku a následně při tvorbě vlastních návrhů na 

zlepšení současného komunikačního mixu.  

 Komunikační mix, jakožto podsložka marketingového mixu je v dnešní době 

neodmyslitelnou součástí většiny společností. S propagací poskytovaných produktů či 

služeb se setkáváme téměř všude kolem nás. Komunikační mix ale není pouze o 

podpoře prodeje a reklamě, ale také o vztazích s veřejností, přímém marketingu a 

osobním prodeji. Kvalitní komunikační mix je pro úspěšný chod společnosti klíčový.  

 Práce je rozdělena do tří hlavních částí na teoretickou, analytickou a návrhovou 

část. Teoretická část práce se bude bude zabývat teoretickými znalostmi v oblasti 

marketingu služeb. Tyto znalosti budou následně využity v analytické části práce, kde 

bude provedena analýza mikroprostředí, analýza marketingového mixu, dotazníkové 

šetření a závěrečná SWOT analýza. Na základě provedených analýz budou v závěrečné 

návrhové části práce vypracovány vlastní návrhy na zlepšení současného 

komunikačního mixu společnosti. Návrhy budou zpracovány s ohledem na možnost 

reálného uskutečnění. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

 Cílem diplomové práce je navrhnout změny vedoucí ke zlepšení komunikačního 

mixu ve fitness centru Infitness, které se nachází v centru Uherského Hradiště. Návrhy 

budou vycházet z provedených analýz společnosti.  

 Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první, teoretické části práce, jsou 

popsána teoretická východiska marketingového mixu služeb, která jsou následně 

využita v analytické části práce. Druhá, analytická část, obsahuje analýzu 

mikroprostředí, analýzu marketingového mixu, dotazníkové šetření a je zakončena 

závěrečnou SWOT analýzou. Na základě zjištěných výsledků analytické části jsou ve 

třetí, návrhové části práce, návrhy na zlepšení současného komunikačního mixu 

společnosti včetně časového plánu realizace marketingových aktivit a kalkulace 

nákladů. Cílem návrhů je především zvýšení návštěvnosti, zlepšení propagace a zvýšení 

celkové spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami Infitness.  

 Přínosy realizace návrhů nebudou pouze finančního, ale také nefinančního 

charakteru. Hlavním přínosem bude zkvalitnění poskytovaných služeb Infitness a tím 

zvýšení spokojenosti zákazníků na základě provedeného dotazníkového šetření. 

Podstatným přínosem bude také zvýšení povědomí o společnosti a posílení vztahů 

s veřejností. Návrhy by měly vést ke zvýšení celkové návštěvnosti fitness centra, se 

kterým je úzce spjat i potenciální růst tržeb. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

 V teoretické části práce budou podrobně popsány základní termíny z oblasti 

marketingu služeb, mikroprostředí, marketingový mix služeb, dotazníkové šetření a 

SWOT analýza 

1.1 Marketing služeb 

 Marketing je souhrn činností, jejichž cílem je uspokojit potřeby zákazníka a 

zároveň dosáhnout cílů podniku. K dosažení cílů jsou využívány marketingové nástroje, 

metody a principy – tzv. marketingový mix, jež je nejdůležitějším nástrojem 

marketingového řízení. Jde o soubor nástrojů, jejichž základní části je 7P, pomocí 

kterých může firma působit na své okolí a uskutečňovat své záměry. Marketing je 

nedílnou součástí našeho života a je všude kolem nás, ať už ve formě televizní reklamy, 

billboardu u silnice, internetové reklamy či letáku za stěračem automobilu (Boučková, 

2003).  

 O službách obecně platí, že se jedná o nesmírně rozsáhlou oblast lidských činností, 

které mohou poskytovat jednotlivci, firmy či jiné organizace. Obrovský objem služeb 

ve všech zemích poskytuje stát. Jedná se o tzv. služby veřejného sektoru, jako jsou 

zdravotní a sociální služby, obrana státu a bezpečnost občanů, vzdělávání atd. V sektoru 

služeb figurují i neziskové organizace, jako jsou nadace, různé charitativní organizace a 

další. Tyto organizace vyplňují prostor mezi občanem a státem a umožňují mu podílet 

se na veřejné politice jiným způsobem než prostřednictvím voleb. Nejširší portfolio 

služeb ale nabízí svým zákazníkům soukromý sektor. S těmito službami se setkáváme 

téměř na každém kroku a často představují alternativu i ke službám veřejného sektoru. 

Za své služby si soukromý sektor realizuje přiměřený zisk (Vaštíková, 2014). 

1.2 Vlastnosti služeb 

 V marketingové literatuře se služby odlišují od hmotného zboží na základě 

specifických vlastností služeb. K rozlišení zboží a služeb se nejčastěji používají 

následující charakteristiky služeb: 
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- nehmotnost; 

- neoddělitelnost; 

- heterogenita; 

- zničitelnost; 

- nemožnost vlastnictví (Vaštíková, 2014). 

 

Nehmotnost je nejvíce charakteristickou vlastností služeb a od ní se odvíjejí další 

vlastnosti. Samotnou službu nelze před koupí prohlédnout a ve většině případů ani 

vyzkoušet. Některé prvky představující kvalitu služby, jako například spolehlivost, 

důvěryhodnost, osobní přístup poskytovatele služby apod., lze ověřit až při nákupu a 

následné spotřebě služby. Zákazník tak má ztížen výběr mezi konkurujícími si 

poskytovateli a při přijímání služby i větší míru nejistoty. Tuto nejistotu se marketing 

služeb snaží překonat zhmotněním služby natolik, aby o nich poskytl hmatatelné 

důkazy. Toho docílí především prostřednictvím ceny, propagačních materiálu, ale i 

personálu a vybavením. Personál je často zásadním faktorem ovlivňujícím  rozhodování 

potenciálních zákazníků (Vaštíková, 2014). 

Neoddělitelnost služeb od poskytovatele služeb. Služba je vytvářena a spotřebována 

současně v přítomnosti zákazníka. Neoddělitelnost a jedinečnost osoby nebo firmy 

poskytující služby je příčinou častějšího vzniku lokálních monopolů poskytovatelů 

některých služeb. Pokud služby nelze oddělit od poskytovatele a poskytovatel služby 

má malou produkční kapacitu, vzniká místní monopol poskytovatele (Vaštíková, 2014). 

Heterogenita neboli variabilita služeb souvisí především se standardem kvality služby. 

Služby jsou velmi proměnlivé zejména proto, že pokaždé je služba poskytována za 

jiných podmínek. Záleží na mnoha aspektech, jako je nálada, počasí, prostředí, ale na 

tom, kdo službu poskytuje. Zákazníci se o poskytovaných službách často radí a 

předávají si své dojmy a zážitky, čímž dochází k určitým preferencím, ale i 

zavrhováním jiných poskytovatelů. Negativní zkušenosti se bohužel šíří mnohem 

rychleji než ty pozitivní a je velmi těžké získat si zpět důvěru zákazníků (Kotler, 2013). 

Zničitelnost služby v momentě kdy začne poptávka kolísat, či úplně klesat. 

Nehmotnost služby vede k tomu, že služby nelze skladovat a v případě nezájmu ze 
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strany zákazníků je to pro poskytovatele velmi zatěžující, jelikož zaměstnává další 

pracovníky, kteří jsou součástí celého procesu. Z toho důvodu je snahou marketingu 

optimálně sladit nabídku s poptávkou, což vede ke značné flexibilitě cen služeb 

(Vaštíková, 2014). 

1.3 Mikroprostředí  

 Do marketingového mikroprostředí podniku spadají jeho zaměstnanci, dále 

zákazníci, dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, veřejnost a konkurence. Všichni 

tito činitelé ovlivňují jeho činnost. Podnik je na nich závislý, ale může je ovlivnit a 

měnit mnohem snadněji než u makroprostředí (Horáková, 2003).  

Hlavní faktory mikroprostředí jsou:  

-  vlastní podnik;   

-  zákazníci;   

- dodavatelé;   

-  marketingoví zprostředkovatelé;   

-  konkurence a veřejnost (Boučková, 2003).  

 

Vlastní podnik - je základním prvkem mikroprostředí. Úspěšný podnik musí nabízet 

výrobky či služby podle požadavků zákazníků a zároveň se reprodukovat a rozvíjet jako 

podnik. Marketing podniku by měl také respektovat možnosti a schopnosti, které v daný 

okamžik na podnik působí a do jisté míry mu tím určují mantinely, ve kterých se podnik 

může pohybovat.  

Zákazníci - jsou jedním z hlavních faktorů marketingového mikroprostředí. Trh 

můžeme rozdělit na trh spotřebitelů, zprostředkovatelů, výrobní sféry, vládní trhy a 

mezinárodní trhy. Jednotlivé trhy jsou rozdílné a ke každému z nich musí firma 

přistupovat individuálně a být schopná reagovat na změny.   

Dodavatelé - zajišťují přísun všech potřebných zdrojů k činnosti podniku v 

požadovaném čase, množství, kvalitě a v dohodnuté ceně.  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Marketingoví zprostředkovatelé - jsou zvláštní kategorií dodavatelů. Některé 

marketingové aktivity si může podnik zajistit sám, ale na některé nemusí stačit. Na 

požadované úrovni mohou tyto aktivity zajistit externí specializované firmy, tzv. 

outsourcing.   

Konkurence - je na trhu do jisté míry chtěná, protože vytváří tlak na snižování nákladů, 

inovace a zdokonalování produktů, což vede ke zvyšování obratu. Za konkurenty 

považujeme všechny subjekty, které nabízející stejné, podobné nebo substituční 

produkty. Pro úspěšný podnik je nutné konkurenty dobře znát a snažit se uspokojit 

potřeby a požadavky zákazníků lépe než oni (Boučková, 2003).  

1.4 Porterova analýza 

 Porterova analýza neboli analýza pěti konkurenčních sil slouží k analýze 

mikroprostředí podniku. Tento pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

předpokládá, že strategická pozice podniku, která působí v daném odvětví, je určována 

činiteli, které můžeme vidět v následujícím obrázku (Hanzelková, Keřkovský, Kostroň, 

2013). 

Obrázek č. 1: Porterova analýza 

(Zdroj: Zpracováno dle Kaňovská, 2009) 

  



 

 17 

1.4.1 Konkurence 

 Pokud daný podnik málo roste nebo dokonce upadá, vzniká mezi konkurenty 

rivalita o udržení si své pozice na trhu. Díky této rivalitě může docházet k cenovým i 

necenovým válkám. Konkurenční boj nastává tehdy, když v odvětví existuje nadbytek 

použitelných kapacit a ziskovost odvětví je tedy malá. Dalším faktorem vedoucím 

k rivalitě jsou výrobky, které jsou málo diferenciované a podniky pak k prodeji musí 

využít vhodné marketingové strategie. 

1.4.2 Potenciální konkurence 

 Vstup nových konkurentů do odvětví závisí na mnoha faktorech, které tvoří vstupní 

bariéry. Například na fixních náklech vstupu, nákladových výhodách, na odvětví a 

struktuře, přístupu ke zdrojům, na stupni regulace a dalších.  

1.4.3 Dodavatelé 

 Vyjednávací síla dodavatelů ukazuje, do jaké míry dokáže dodavatel ovlivnit cenu 

našeho výrobku či služby. Pokud má dodavatel monopolní postavení na trhu, zákazník 

ho nemůže jednoduše přejít k jinému dodavateli. Dalším faktorem je i velikost podniku, 

protože malý podnik nemusí být pro dodavatele příliš významným odběratelem na to, 

aby mohl ovlivňovat cenu komponentů. Problémem může být i nedostatečná 

informovanost o nabídce trhu a dalších dodavatelích. 

1.4.4 Zákazníci 

 Vyjednávací síla zákazníků je závislá na počtu zákazníků, kteří jsou jednotní v 

prosazování svých názorů a požadavků, na stupni koncentrace zákazníka a taky na 

diferenciaci produktu. Záleží také na tom, jak velká je konkurence, zda má zákazník 

větší možnost výběru a také na citlivosti ke kvalitě produktu.  

1.4.5 Substituty 

 Substituty plní stejnou nebo podobnou funkci jako výrobky či služby dané firmy. 

Zákazníci se rozhodují na základě ceny, kvality, užitné hodnoty, funkce a také dle toho, 

jaké jsou náklady na případný přechod k jinému substitutu (Hanzelková, Keřkovský, 

Kostroň, 2013). 
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1.5 Marketingový mix služeb 

 Marketingový mix je nejdůležitější nástroj marketingového řízení a používá se k 

dosažení marketingových cílů. Firmy si jej sestavují podle svých možností a mohou ho 

snadno měnit. Marketingový mix služeb zahrnuje kromě základních 4P ještě další 3P. V 

konečném důsledku hovoříme o marketingovém mixu 7P, který obsahuje vše podstatné, 

co rozhoduje o úspěchu firmy na trhu (Foret, 2008).  

Marketingový mix obsahuje:  

-  produkt (product);   

-  cena (price);   

-  distribuce (place);   

-  propagace (promotion);   

-  lidé (people);   

-  materiální prostředí (psychical evidelnce);   

-  procesy (process) (Foret, 2008).   

1.5.1 Produkt 

 Lidé k uspokojení svých potřeb a požadavků užívají produkty, což je nejdůležitější 

složkou marketingového mixu. Při vyslovení slova produkt si obvykle představíme něco 

hmotného, ale z marketingového hlediska je jako produkt považován jakýkoliv objekt, 

který lze prodat nebo koupit. Produktem tedy nemusí být pouze hmotné statky, ale i 

nehmotné statky (služby, licence) a nominální statky (peníze, cenné papíry). Marketing 

dále vychází z předpokladu, že produkt není nakupován pouze pro svou základní funkci, 

ale i pro mnoho dalších vlastností či atributů (například u mobilního telefonu může být 

pro spotřebitele důležitá i prestiž firmy, či design). Marketingovým úkolem je tedy 

poznat, které vlastnosti jsou klíčové pro nákup a seřadit je (Boučková, 2003).  
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Obrázek č. 2: Vrstvy produktu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kotler, 2013) 

 

 Jak znázorňuje schéma na obrázku č. 2, základní vrstvou je jádro produktu, které 

tvoří nejdůležitější část produktu a spočívá v základní funkci, pro kterou si spotřebitel 

výrobek nebo službu kupuje. Druhou vrstvou je reálný produkt, který je charakterizován 

svou kvalitou, stylem, designem, doplňky, značkou a obalem. Poslední vrstvou je pak 

tzv. rozšířený výrobek, což jsou v podstatě služby, které firma poskytne zákazníkovi 

k produktu. Patří mezi ně instalace, prodejní servis, dodávky a úvěrování a záruka 

(Kotler, 2013). 

1.5.2 Cena 

 Jestliže produkt představuje pro zákazníka hodnotu, je třeba pro jeho směnu 

stanovit protihodnotu. Cena je tedy vyjádřením protihodnoty, za níž je prodávající 

ochoten produkt směnit. Stanovení správné ceny je jedním z nejdůležitějších 

manažerských kroků a  pro zvýšení atraktivnosti ceny produktu se používají různé 

formy slev a výhod. Dále mohou být pro zákazníka a jeho dočasná rozpočtová omezení 

lákavé různé kombinace placení předem či platby na splátky s úroky. Cena je pro 

mnohé zákazníky rozhodující a její snížení je přiláká, ale zároveň snižuje zisk. „Dobrý 
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marketing by měl být charakterizován tím, že se co nejvíce vyhýbá používání cenových 

nástrojů“ (Pelsmacker, 2003).  

Cena založená na nákladech - (nákladově orientovaná cena) je jednou z nejběžnějších 

a nejčastěji používaných možností stanovení ceny. Při tvorbě cen firmy často chybují v 

tom, že se příliš zaměřují na vyčíslení ceny podle nákladů a nereagují dostatečně na 

změny trhu. Jednoduchost výpočtu je jedním z hlavních důvodů, proč se tohle stanovení 

ceny využívá.  

Cena na základě poptávky - (poptávkově orientovaná cena) vychází z toho, jaký vliv 

bude mít různá výše ceny na velikost poptávky. 

Cena na základě cen konkurence - (konkurenčně orientovaná cena) se využívá v 

případě, kdy má firma srovnatelné produkty jako konkurence. Tento způsob se používá 

zejména při vstupu na zahraniční trhy.  

Cena podle marketingových cílů firmy - se stanovuje podle toho, čeho chce firma 

dosáhnout, co chce získat. Nižší cenu bude firma nastavovat v případě, když bude chtít 

maximalizovat prodej a podíl na trhu či zlikvidovat konkurenci, což může vyvolat 

cenovou válku mezi konkurenty. Bude-li firma chtít maximalizovat zisk či zvýšit image 

firmy, bude cenu nastavovat co nejvyšší.  

Cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem - vychází ze znalosti hodnoty, 

kterou zákazník produktu přiděluje. Tímto způsobem dosáhneme především 

spokojenosti zákazníka. Obvykle ke stanovení této ceny firmy využívají 

marketingového výzkumu (Foret, 2008).  

 U ceny je nutné si uvědomit, že vysoká cena produktu nemusí vždy znamenat 

vysokou kvalitu. Kvalita je zákazníky vnímána různě a její chápání se mění v čase. Pro 

jednoho zákazníka může být důležitá skvělá funkčnost výrobku, a pro jiného zase jeho 

design či prestiž. Naplnění těchto parametrů znamená pro zákazníka hodnotu, které by 

měla odpovídat výše ceny (Foret, 2008).  
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1.5.3 Distribuce 

 Prostřednictvím distribuce firma řídí proces pohybu výrobků k zákazníkovi. V 

procesu rozhoduje, kde a jak bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy (Boučková, 

2003).  

 Jedná se o proces distribuce produktu, prostřednictvím kterého se produkt dostává z 

místa výroby do místa prodeje. Distribuce není pouhý fyzický pohyb produktu, ale i 

nehmotné toky, které k distribučním operacím patří. Distribuční politika podniku 

obsahuje konkrétní opatření, která na sebe navazují a prolínají se. Přemístění produktů 

může putovat buď přímo ke spotřebiteli, nebo prostřednictvím různých mezičlánků na 

místo určené. Na trzích organizací putují dodávky přímo na adresu spotřebitele či na 

místo jim určené. Na trzích spotřebitelů putují dodávky převážně na maloobchodní síť, 

kde si potenciální zákazníci mohou produkty snadno koupit. Marketingová politika svůj 

konkrétní výraz nachází v marketingových distribučních cestách (Foret, 2008).  

Distribuční cesty  

Marketingová distribuční cesta představuje způsob přepravy prostředků a pokrytí potřeb 

cílového zákazníka. Cesty umožňují kupujícímu mít výrobek dosažitelný ve správný 

čas, na správném místě, ve správném množství i kvalitě. Pro každý konkrétní produkt 

může být výhodná jiná distribuční cesta, z čehož vyplývá rozdílnost používaných 

distribučních cest. Zvolená cesta by měla být nejvýhodnější pro obě strany přepravy s 

přiměřeně vysokými náklady (Boučková, 2003).  

Přímá distribuce - dochází k ní při bezprostředním kontaktu mezi výrobcem a 

spotřebitelem bez jakéhokoli mezičlánku. Dodavatel si tak zachová maximální možnou 

kontrolu nad produktem při cestě k zákazníkovi s plnou odpovědností za dodání, 

uskutečněním prodeje i platby.  

Nepřímá distribuce - dochází k ní v případě, že se mezi výrobcem a spotřebitelem 

objeví jeden nebo více distribučních mezičlánků. V tomto případě mezičlánek přejímá 

od výrobce část úkonů nezbytných k přemístění. Použitím distribuce s mezičlánkem se 

cesta obyvkle prodlužuje a někdy i komplikuje (Boučková, 2003).  
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1.5.4 Propagace 

 Důležitou složkou klasické podoby marketingového mixu je propagace, která se 

také označuje jako marketingová komunikace. Prostřednictvím propagace sděluje 

podnik informace zákazníkům, obchodním partnerům i veřejnosti o své nabídce a 

přesvědčuje je k přijetí výrobku či služby. V marketingové komunikaci existují dvě 

základní formy komunikace a každá z nich má své svého i nevýhody.  

Masová komunikace – (neboli neosobní) předává sdělení široké veřejnosti ve stejný 

čas. Nevýhodou je tak nemožnost přizpůsobení sdělení konkrétnímu zákazníkovi, 

chybějící osobní kontakt a pomalá zpětná vazba.  

Osobní komunikace - probíhá pouze mezi dvěmi osobami, či v malém kruhu osob. 

Jednou z hlavních výhod je osobní kontakt, který může mezi komunikujícími vést k 

větší důvěře. Příjemce je osobní komunikací do jisté míry nucen bezprostředně reagovat 

a tím získává druhá strana zpětnou vazbu, kterou může okamžitě použít. Nevýhodou je 

vysoká nákladnost, nízký počet kontaktovaných zákazníků a časová náročnost 

(Boučková, 2003).  

Hlavní nástroje marketingové komunikace (propagace) jsou:  

-  reklama;   

-  podpora prodeje;   

-  vztahy s veřejností;   

-  osobní prodej;   

-  přímý marketing (Foret, 2008).   

1.5.5 Reklama 

 Jedná se o jeden z nejdůležitějších nástrojů marketingového mixu. Je neosobní 

formou propagace, skrze kterou podniky informují a přesvědčují zákazníky o svých 

produktech či službách. Do reklamy investují podniky mnoho peněz, protože žádná 

další marketingová aktivita nevyvolává tolik rozporů a diskuzí. Jedním z 

nejdůležitějších a také nejtěžších úkolů pro tvoru efektivní reklamy je mít kreativní 

nápad a umět ho použít. Mezi hlavní nevýhody patří vysoké náklady a jednosměrný 
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způsob komunikace k zákazníkovi (Pelsmacker, 2003).  

Reklama dále slouží ke:  

- zdůraznění a připomenutí daného produktu; 

- zvýšení užívání daného produktu; 

- podpoře poptávky; 

- pomoc prodejnímu personálu; 

- propagace daného produktu, organizace nebo firmy a záležitostí; 

- snížení výkyvů odbytu;  

- kompenzace reklamy konkurentů (Jakubíková, 2008). 

 

 Reklamu členíme nejčastěji na výrobkovou a institucionální. Výrobková reklama 

má za úkol zdůrazňovat všechny přednosti, které jsou objektem reklamy, a používání 

výrobků přináší zákazníkovi výhody. Pomocí odlišného vzhledu, tvarem, lepší 

konstrukcí, hezkým provedením, snadnější manipulací a dalšími vlastnostmi se snaží 

odlišit vlastní produkt od konkurenčního. Pokud se to firmě podaří, získává relativní 

výhodu monopolu a to do té doby, než je jeho produkt překonán lepším produktem 

konkurence. Pokud daný produkt nelze odlišit od konkurence tímto způsobem, tak se 

využívá institucionální reklama, která spočívá se snaze o diferenciaci své firmy od 

jiných se stejným charakterem produktů. Institucionální reklama je založena na 

zdůrazňování kladných stránek, mezi které patří především udržení kvality vyráběné 

produkce, dodržení smluvních podmínek i všech lhůt, kvalitní servis a mnoho dalších. 

Snahou je u zákazníka vzbudit důvěru k dané firmě a tím nepřímo také důvěru k 

produktu (Boučková, 2003).  

1.5.6 Podpora prodeje 

 Podporou prodeje jsou komunikační aktivity, které mají za cíl zvýšit atraktivitu 

produktu pro zákazníky a tím také zvýšit prodej. Jedná se o jeden z nejúčinnějších a 

nejnákladnějších nástrojů propagace. Kvůli finanční náročnosti se většinou používá 

pouze při zavádění produktu nebo ve fázi úpadku (Foret, 2008).  
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Podporu prodeje lze rozlišit dle zaměření:  

- zaměření na konečného zákazníka;   

- zaměření na prodejce;   

- zaměření na firmy (Boučková, 2003).   

 

Se zaměřením na konečného zákazníka se můžeme často setkat při nákupu formou 

slev z ceny, zvýhodněných balení, dárků zdarma, spotřebitelských soutěží, vzorků a 

dalších. Zákazníci takovému množství výhod často podlehnou. Prodejce se v případě 

uvedení nového produktu snaží zákazníky nalákat těmito výhodami, aby novinku 

vyzkoušeli a kupovali. V případě, že se prodejce potřebuje zboží zbavit, využívá 

především snížení cen, čímž se zboží stává dostupnější pro další zákazníky (Přikrylová, 

2010).   

V případě zaměření na prodejce se používají obdobné formy jako u podpory prodeje 

zaměřené na zákazníka. Jedná se především o školení, peněžní odměny, prodejní 

soutěže, a další. Pravidelným školením prodejci záskávají podrobné znalosti o jejich 

výrobcích, což vede ke zvyšování objemů prodeje. Velkou motivací v rámci podpory 

prodeje jsou pro prodejce různé prodejní soutěže či peněžité odměny (Boučková, 2003).  

Zaměření na firmy je formou podpory prodeje kde jsou firmy i prostředníci 

stimulovány na distribuční síti. Pro seznámení firem s novými výrobky se často využívá 

obchodních výstav či setkání s výrobci, což firmám usnadňuje rozhodování při zavádění 

nových výrobků do obchodního sortimentu. Dále firmy často využívají rabat či 

množstevní slevy, které firmy získají v případě nákupu daného výrobku ve větším 

množství nebo v určitém čase. Oblíbenou formou podpory prodeje na firmy je také 

příspěvek za předvedení výrobku, kdy obchodní firmy dostanou určité množství 

výrobků za jejich propagaci zákazníkům. Další formou mohou být například dárky, 

které dostávají obchodníci za určité činnosti a mnohé další (Boučková, 2003).  
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1.5.7 Vztahy s veřejností 

 Úkolem vztahů s veřejností je budování dobrého jména firmy, vytváření pozitivních 

vztahů a také komunikace s veřejností. Velké podniky mají vztahy s veřejností obvykle 

zajišťovány skrze speciální útvary, ze kterých plyne funkce tiskového mluvčího.  

 Komunikaci s sveřejností můžeme dělit na komunikaci s vnitřním a vnějším 

prostředím podniku. Komunikace s vnitřním prostředím daného podniku je součástí 

interního marketingu, jehož hlavním cílem je zvyšování loajality pracovníků podniku. 

Podnik se snaží působit na své zaměstnance tak, aby měli k podniku kladný vztah, 

ztotožňovali se s jeho cíli a zájmy a také aby o dané firmě mluvili na veřejnosti pouze 

pozitivně. Prostřednictvím komunikace s vnějším prostředím se firma snaží budovat 

dobré vztahy s okolím jako jsou obyvatelé, kontrolní a správní orgány či různé 

organizace. Dobře prováděná činnost vztahů s veřejností přispívá k udržování a 

budování dobré image podniku. Součástí vztahů s veřejností je také reklama, která nemá 

za cíl zvýšení prodeje produktu, ale snaží se o trvalé zlepšení pověsti firmy (Foret, 

2008).  

1.5.8 Osobní prodej 

 Dalším velmi účinným nástrojem komunikačního mixu je osobní prodej, který je 

založen na komunikaci „tváří v tvář“ se zákazníkem. Osobní prodej ale může probíhat 

také pomocí informačních technologií a telekomunikace. Důležitou roli zde hraje 

konkrétní prodejce u kterého je důležitá především míra jeho profesionality, znalost 

daného produktu, vystupování a chování, důvěryhodný vzhled, ale také znalost 

psychologického působení na zákazníky. Hlavní strategií osobního prodeje je být ve 

správný čas, se správným zbožím u správného zákazníka (Foret, 2008).  

 Mezi hlavní výhody osobní komunikace patří vytváření a prohlubování osobních 

vztahů, možnost okamžité reakce na námitky a udržování kontaktů se stávajícími 

zákazníky. Dále je využíván také při prodeji výrobků, které vyžadují důkladné 

vysvětlení jejich funkce, způsoby používání, instalace a další. Osobní prodej má ale 

také nevýhody, mezi které patří především vysoké náklady. Vše záleží na konkrétní 

smlouvě, kterou má firma s prodejcem uzavřenou, ale obvykle firma platí prodejci 

vysoké provize spojené s náhrady na cestování a další (Boučková, 2003). 
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1.5.9 Přímý marketing 

 Přímý marketing neboli cílený marketing je založený na získávání zpětné vazby od 

stávajících a potenciálních zákazníků. Okamžitou a měřitelnou reakci můžeme vyvolat 

prostřednictvím různých komunikačních cest, čímž může být telefon, internet, 

odpovědné kupony či osobní návštěvy. Zákazník je pomocí různých sdělovacích 

prostředků osloven a požádán o odpověď, která je ukládána a dále zpracovávána. Na 

základě získaných odpovědí může firma produkt dále modifikovat (Pelsmacker, 2003).  

Přímý marketing může mít dvě formy:  

adresný přímý marketing u kterého jsou nabídky přímo adresovány jmenovitě 

konkrétním osobám. Obvykle se kontakty získávají z firemních databází, která může 

kromě osobních údajů obsahovat také údaje o předchozích nákupech, reakcích na 

nabídku, rychlosti odezvy či o způsobu placení.  

neadresný přímý marketing neoslovuje konkrétní osoby, ale určitou část trhu. Jedná 

se například o letáky vhazované do poštovních schránek či rozdáváných na ulici (Foret, 

2008).  

1.5.10 Lidé 

 Lidé jsou jedním z významných prvků marketingového mixu služeb a mají přímý 

vliv na jejich kvalitu. Jsou to všichni lidé hrající určitou roli v procesu poskytování 

služeb. Jedná se o zaměstnance a zákazníky (Jakubíková a Havlíček, 2013).  

Zaměstnanci 

 Zaměstnance v sektoru služeb můžeme rozdělit dle následujícího obrázku: 
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Obrázek č. 3: Rozdělení zaměstnanců 

(Zdroj: Zpracováno dle Payne, 1996) 

 

Kontaktní pracovníci – jedná se o důležité pracovníky, kteří jsou v častém nebo 

pravidelném kontaktu se zákazníky. Tito pracovníci se významně podílejí na 

marketingových činnostech. Musí být odborně vyškoleni, zkušení v podnikových 

marketingových strategiích a připraveni reagovat na přání a potřeby všech zákazníků.  

Koncepční pracovníci – ovlivňují prvky marketingové strategie, ale do kontaktu se 

zákazníky nepřicházejí vůbec nebo jen výjimečně. Jedná se například o pracovníky 

marketingového výzkumu či vývoje nových produktů.  

Obsluhující pracovníci – nepodílejí se přímo na marketingových činnostech, ale často 

nebo pravidelně přichází do styku se zákazníky. U obsluhujících pracovníků jsou 

požadovány výborné komunikační schopnosti.  

Podpůrní pracovníci – tito pracovníci nemají pravidelný kontakt se zákazníky, ani se 

příliš nepodílejí na marketingových aktivitách, ale významně ovlivňují veškeré činnosti 

podniku (Jakubíková a Havlíček, 2013).   
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1.5.11 Materiální prostředí 

 V důsledku nehmotnosti služeb je pro podniky zabývající se poskytováním služeb 

klíčové zahrnout do svých marketingových činností i oblast řízení materiálního 

prostředí. Příznivé nebo nepříznivé očekávání je navozeno prvními vjemy a dojmy, 

které zákazník získá při vstupu do prostorů, kde jsou dané služby poskytovány. Vzhled 

prostorů včetně zařízení interiéru je velmi důležitý, protože dává zákazníkovi představu 

o povaze služeb, jejich kvalitě či profesionalitě. Přesná pravidla k optimálnímu 

uspořádání materiálního prostředí neexistují. Vše je především záležitostí vkusu a 

módy, ale i tvůrčí invence architekta a designéra, která by měla naplňovat očekávání 

zákazníků. Dalším důležitým faktorem je atmosféra, která navozuje náladu a také 

ovlivňuje chování zákazníka (Vaštíková, 2014). 

1.5.12 Procesy 

 Procesy jsou důležitým faktorem marketingového mixu služeb a mají velký 

význam na úspěšnosti podniku. Jedná se o veškeré aktivity, které pro zákazníka vyrábějí 

a dodávají službu. Pro zvyšování celkové kvality služeb je jejich řízení klíčovým 

faktorem. Zákazníci často vnímají poskytování služeb jako neodmyslitelnou součást 

samotného produktu. Pokud budou zákazníci spokojení, budou se rádi vracet a je velice 

pravděpodobné, že s sebou přivedou další potenciální zákazníky. Procesy řídí 

zaměstnanci podniku a při nefunkčním řízení nepomáhá úsměv, ani omluva 

zaměstnanců (Vaštíková a Havlíček, 2014).  

Můžeme rozlišovat tři systémy procesů poskytování služeb:  

Masové služby – jsou charakteristické nízkou osobní interakci a vysokou standardizaci 

poskytovaných služeb. Pracovní síly je možné nahradit mechanizací a automatizací. 

Jedná se o bankovní a finanční služby, některé stravovací služby, služby v cestovním 

ruchu a doprava.  

Zakázkové služby – jsou charakteristické vysokou mírou přizpůsobivosti přáním a 

potřebám zákazníků. Působí zde střední míra kontaktu se zákazníkem. Některé operace 

u těchto sužeb se mohou opakovat a některé jsou naopak neopakovatelné.  

Profesionální služby – jedná se o služby poskytované specialisty, s vysokým 
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zapojením poskytovatele i příjemce služby. Tyto služby mají vysokou intenzitu práce, 

jsou neopakovatelné a vyžadují vysokou kvalifikaci. Patří sem například právnické, 

zdravotnické a poradenské služby (Vaštíková a Havlíček, 2014).  

1.6 Marketingový výzkum  

 Marketingový výzkum pomáhá marketérům dozvědět se více o požadavcích, 

očekáváních, vnímáních, spokojenosti a věrnosti jejich zákazníků. Z toho důvodu by 

měl marketingový plán rovněž zmiňovat jaký marketingový výzkum bude prováděn, 

kdy bude prováděn a jakým způsobem budou použity jeho výsledky. Pokud marketéři 

neznají své spotřebitele, dostávají se do problému. Dobré marketingové poznatky často 

tvoří základ úspěšných marketingových programů.  

Marketingové postřehy poskytují informace, které umožňují:  

- porozumět trhu, na kterém firma podniká nebo hodlá podnikat; 

- identifikovat problémy spojené s podnikáním; 

- identifikovat příležitosti, které se mohou vyskytnout; 

- formulovat směry marketingové činnosti; 

- hodnotit její výsledky. 

 

 Marketingový výzkum je základním předpokladem ke schopnosti podniku reagovat 

na stále se měnící situaci na trhu. Jedná se o disciplínu integrující poznatky z řady 

jiných vědních oborů jako je například matematika, statistika, informatika, psychologie, 

sociologie a další (Foret, 2012). 

1.6.1 Proces marketingového výzkumu 

Efektivní marketingový výzkum postupuje v následujících šesti krocích:  

- definovat problém a cíl šetření; 

- vytvořit plán šetření; 

- shromáždit informace; 
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- prezentovat závěry; 

- učinit rozhodnutí (Foret, 2012). 

 

Definice problému a cílů výzkumu - Při zadání úkolu je nutné dát si pozor, aby zadání 

pro respondenty nebylo určeno příliš široce, nebo naopak příliš úzce. V případě 

širokého zadání bude respondent zavalen spoustou nepotřebných informací. V případě 

úzkého zadání získá příliš úzkou formulaci problému.   

Příprava plánu výzkumu – Dalším stádiem marketingového výzkumu je rozvržení co 

nejúčinnějšího plánu pro sbírání potřebných dat a odhad jeho nákladů. Náklady 

vynaložené na výzkum musí být přiměřené a vést k určitému přínosu, jinak nemá smysl 

se do něj pouštět. Pro sestavení plánu výzkumu je nutné zvolit požadovaný zdroj dat, 

metody a nástroje výzkumu, velikost vzorků a kontaktní metody. 

Sběr informací – sběr dat z výzkumu je obecně nejnákladnější a na chybu 

nejnáchylnější částí výzkumu trhu. Dotazování může probíhat po domácnostech, po 

telefonu, přes internet nebo v určité frekventované lokalitě a potýká se se čtyřmi 

hlavními problémy. Někteří respondenti mohou být obtížně k zastižení, další odmítnou 

spolupracovat a jiní odpoví předpojatě nebo neupřímně. Dokonce i někteří tazatelé 

bývají předpojatí a nečestní. 

Analýza informací – neboli zpracování zjištění a faktů ze získaných dat pomocí 

tabulek a příslušných ukazatelů. Respondenti mohou aplikovat některé statistické 

techniky, testovat různé hypotézy a teorie či provádět analýzy. 

Prezentace výsledků – respondent prezentuje zjištěné skutečnosti relevantní pro 

marketingové rozhodování. Závěry výzkumu musí být prezentovány co 

nejsrozumitelněji a nejpřesvědčivěji.  

Rozhodnutí – posledním krokem je zvážení přednesených závěrů respondentů. 

Manažeři mohou na základě přijatých výsledků vyvodit jasný závěr, rozhodnout provést 

další studie problému nebo průzkum zopakovat (Kozel, 2006). 

  



 

 31 

1.6.2 Kvantitativní výzkum ve srovnání s kvalitativním výzkumem 

 Základní odlišnosti spočívají v jejich základním zaměření, tedy v charakteru jevů, 

které analyzují. Kvantitativní výzkum se ptá „kolik?“. Zabývá se získáváním dat o 

četnosti výskytu něčeho, co už proběhlo nebo se děje právě nyní. Účelem je získat 

měřitelná číselná data zpravidla z velkého souboru respondentů. Kvantitativní výzkum 

zkoumá „proč?“. Většina zjišťovaných údajů probíhá ve vědomí nebo povědomí 

spotřebitele. Účelem je zjistit motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování. 

Nejčastěji ke sběru dat využíváme skupinové a individuální rozhovory. Při rozhodování 

o volbě typu výzkumu je vždy klíčový cíl výzkumu (Kotler, 2013). 

1.6.3 Techniky sběru informací  

 Následující metody pro získávání primárních informací jsou metody, které 

získávají informacie přímo od jejich nositele.  

Metody experimentální - jsou založeny na studiu problematiky vztahu mezi dvěmi 

nebo více proměnnými za kontrolovaných podmínek. Existují 2 typy experimentů a při 

jejich aplikaci je do prostředí záměrně zasahováno. Jsou to experimenty laboratorní, 

které se uskutečňují v umělém prostředí a experimenty terénní, které se uskutečňují v 

přirozeném prostředí (testující v těchto případech obvykle neví, že probíhá experiment, 

a proto se chovají přirozeně).  

Pozorování - jedná se o nepřímou formu kontaktu, při kterém probíhá záměrné 

sledování právě probíhajících dějů a jejich zaznamenávání. Hlavní výhodou pozorování 

je, že nedochází k záměrnému zkreslování skutečnosti a zároveň není závislé na ochotě 

projevu šetřených osob. Nevýhodou jsou vysoké požadavky na provozovatele a 

skutečnost, že pozorované skutečnosti jsou zřídkakdy kvalifikovatelné (Foret, 2012). 

Dotazování – představuje metodu sběru primárních dat založenou na přímém nebo 

zprostředkovaném kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem podle předem 

předepsané formy otázek, což usnadňuje zpracování výsledků. Podle způsobu kontaktu 

rozlišujeme jednotlivé typy dotazování: 

Osobní dotazování – je nejtradičnějším typem dotazování. Hlavní výhodou je 

existence přímé zpětné vazby mezi tazatelem a respondentem a možnost položit 
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mnohem více otázek. Na druhé straně je tento způsob dotazování finančně i časově 

nejnákladnější a vyžaduje dobrou organizační přípravu a určitý dohled. Může také 

být do značné míry zaujatý a odpovědi mohou být zdeformované tazatelem.  

Telefonické dotazování – je nejrychlejší metodou shromažďování potřebných 

informací od respondentů. V průběhu dotazování je možné sledovat výsledky a 

tazatel může objasnit nesprávně pochopené dotazy. Využívá se ve spojení s počítači, 

čímž došlo k výraznému zrychlení zpracování odpovědí a vyhodnocování výsledků. 

Tento způsob má dvě omezující podmínky. Dotazováni mohou být pouze lidé, kteří 

mají telefon a z dotazování musí být stručné a neosobní.  

Online dotazování – nebo-li elektronické dotazování zjišťuje informace od 

respondentů prostřednictvím dotazníků e-mailem nebo častěji na webových 

stránkách. Největší výhodou je, že sběr dat i zpracování odpovědí je mnohonásobně 

rychlejší a jednodušší než u ostatních forem dotazování. Další výhodou je adresnost, 

díky tomu, že konkrétní webové stránky si většinou prohlížejí uživatelé, které daná 

problematika těchto stránek zajímá. 

Písemné dotazování – nebo také dotazování poštou je velmi dobrý způsob, jak 

kontaktovat osoby, které nejsou ochotné poskytnout osobní rozhovor nebo nejsou v 

dosahu tazatele. Tento způsob dotazování vyžaduje velice pečlivou přípravu (aby 

nedošlo k nesprávné interpretaci dotazů). Nevýhodou je poměrně malá návratnost 

odpovědí, která prodlužuje dobu celého výzkumu (Kotler, 2013). 

1.6.4 Dotazník 

 Dotazníky jsou velmi pružným nástrojem, protože nabízejí široké spektrum 

možností, jak klást otázky. Před uplatněním dotazníků v širokém měřítku musí být 

dotazníky velice pečlivě sestaveny, odzkoušeny a nedostatky musí být odstraněny. Při 

přípravě je třeba dobře zvážit otázku, její formu, stylizaci a jejich sled. Pokládáme jen 

otázky, jejichž zodpovězení má vypovídací schopnost a ne otázky, které nemohou být 

zodpovězeny nebo nic nevypoví. Forma otázky může předem určit možné odpovědi. 

Stylizace znamená používat jednoduché, přímé a nezaujaté otázky. Sled otázek je 

rovněž důležitý pro pozornost respondenta. Jednoduchými otázkami jej vtahujeme do 
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problematiky, obtížné a osobní otázky pak klademe jako poslední (Foret, 2012). 

1.6.5 Pravidla formulace otázek 

Při konstrukci otázek je důležité, aby respondenti našim otázkám rozuměli a byli 

schopni a ochotni na ně odpovídat. Chyby, kterých se respondenti při svých odpovědích 

dopustí pramení většinou ze špatně formulované otázky. Z toho důvodu bychom měli 

přípravě dotazníku používat následující pravidla: 

- ptát se přímo; 

- ptát se jednoduše; 

- vyloučit nepříjemné otázky; 

- snižovat citlivost otázek; 

- užívat známý slovník; 

- užívat jedno významná slova; 

- ptát se konkrétně; 

- umožnit neposkytnout odpověď; 

- vyloučit negativní otázky; 

- odhadnout věcnou náročnost; 

- maximalizovat informační hodnotu otázky; 

- nabízet srovnatelné odpovědi; 

- vyloučit otázky s jednoznačnou odpovědí; 

- užívat krátké otázky; 

- vyloučit sugestivní a zaváděcí otázky; 

- pamatovat na genderové vztahy; 

- vyloučit odhady; 

- vyloučit motivační otázky; 

- dodržovat slušnost (Kozel, 2006). 

1.6.6 Typy a druhy otázek 

 Problematice formulování otázek je třeba věnovat zvláštní pozornost, protože na ní 

závisí věrohodnost získaných údajů. 
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Otázky je možno klasifikovat podle několika kritérií:  

- dle cíle, pro který je otázka určena; 

- dle možnosti výběru odpovědí (Janečková a Vašíková, 2001).  

 
Tabulka č. 1: Typy otázek 

Kritérium členění Typ otázky Druh otázky 

Cíl, pro který je 

otázka určena 

Funkcionální 

- funkcionálně 

- kontaktní 

- filtrační 

- kontrolní 

Obsahová 

- otázka o faktech 

- otázka o vědomostech 

- otázka o mínění, postojích a motivech chování 

Možnost výběru 

odpovědi 

Otevřená - nečlení se zpravidla na druhy 

Uzavřená 

- alternativní 

- selektivní 

- baterie otázek 

- škálová otázky 

Polootevřená - nečlení se zpravidla na druhy 

 (Zdroj: Zpracováno dle Janečková, Vaštíková, 2001) 

 

Otázky členěny dle cíle, pro které jsou určeny - u funkcionálních otázek je na prvním 

místě funkce optimalizace dotazování. Proto se funkcionální otázky zpravidla 

nezpracovávají.  

Rozlišujeme několik druhů funkcionálních otázek:  

- kontaktní - byly vysvětleny výše; 

- funkcionálně psychologické - používají se především k odstranění napětí při 

přechodu od jednoho tématu k druhému a také k odstranění stereotypů, které by 

 se mohly u respondenta vyskytnout;  

- filtrační - zde zjišťujeme, zda respondent patří ke skupině, jíž se otázka týká; 

- kontrolní - jsou poměrně rozšířené, neboť stále musíme řešit problém, zda-li 

získáváme věrohodná data. Kontrolní otázky se zpravidla umisťují ve větší 

vzdálenosti od otázky kontrolované (Janečková a Vašíková, 2001). 

 

Otázky s uzavřeným koncem - nabízí respondentovi jednu nebo více odpovědí: 
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- dichotomická – nabízí dvě možnosti volby (ano, ne); 

- trichotomická - (ano, ne, nevím); 

- polytomická – nabízí více možností;  

- výběrové – vybírá se jedna odpověď; 

- výčtové – lze vybrat i více odpovědí. 

 

Otázky s otevřeným koncem - nenavrhují žádné odpovědi, ale odpovědi vytváří sám 

dotazovaný. Je vždy nutno zvážit jejich využití, protože jsou obtížně zpracovatelné. Ale 

měly by být použity v závěru dotazníku, často využívány u kontaktních či funkcionálně 

psychologických otázek (Janečková a Vašíková, 2001). 

1.7 SWOT analýza 

 SWOT analýza se používá k základní specifikaci současné situace podniku a je 

užitečnou součástí situační analýzy. Seskupuje základní faktory, které působí na 

efektivnost marketingu a ovlivňují dosažení cílů. Tvoří logický rámec nejen silných a 

slabých stránek podniku, ale také faktorů vnějšího prostředí, což jsou příležitosti a 

hrozby (Horáková, 2003).   



 

 36 

Tabulka č. 2: SWOT analýza 

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky 

(S – strenghts) 

Slabé stránky 

(W – weaknesses) 

Skutečnosti, které přinášejí výhody 

zákazníkům i firmě 

Věci, které firma nedělá dobře, nebo 

věci, ve kterých si ostatní firmy 

vedou lépe 

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

Příležitosti 

(O – oportunities) 

Hrozby 

(T – threats) 

Skutečnosti, které mohou zvýšit 

poptávku nebo spokojenost zákazníků 

Skutečnosti, trendy, události, které 

mohou snížit poptávku nebo zvýšit 

nespokojenost zákazníků 

 (Zdroj: Zpracováno dle Jakubíková a Havlíček, 2013) 

1.7.1 Silné a slabé stránky 

 Tyto stránky jsou brány jako analýza vnitřního prostřední podniku a zahrnují 

charakteristické rysy společnosti, které mají vztah ke kritickým faktorům úspěchu. 

Těmto faktorům je následně přiřazována jejich důležitost a hodnocení, díky kterým 

můžeme zjistit, které faktory jsou prioritní. Příliš dlouhý seznam silných a slabých 

stránek prozrazuje nedostatečnou koncentraci a neschopnost rozlišit faktory, které jsou 

důležité a které ne. Silné i slabé stránky jsou relativní, ale ty silné musí být založeny na 

faktech.  (Kotler, 2013). 

1.7.2 Příležitosti a hrozby 

 Jedná se příležitosti a hrozby, kterým společnost čelí. Hlavním účelem této analýzy 

je přinutit vedení společnosti předvídat důležité faktory, které by mohly mít na 

společnost dopad. Díky silným stránkám můžeme najít příležitosti, které se dají využít 

ve vlastní prospěch. Úkolem vedení je přiřadit jednotlivým příležitostem jejich 

důležitost a hodnocení. Snaha společnosti o využití příležitostí může mít také své rizika. 

Vývoj faktorů může v závislosti na slabých stránkách představovat také hrozbu (Kotler, 

2013).  



 

 37 

1.8 Shrnutí teoretické části 

 V teoretické části práce byly popsány základní termíny z oblasti marketingu včetně 

jednotlivých analýz. Konkrétně se jedná o marketing služeb, vlastnosti služeb, analýzu 

mikroprostředí obsahující Porterovu analýzu, dále marketingový mix služeb, 

marketingový výzkum a SWOT analýzu. Teoretické znalosti budou následně použity v 

analytické části práce.  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST  

 V analytické části práce je představena společnost, kterou jsem si pro diplomovou 

práci vybral. Jedná se o společnost MKP FITNESS, s. r. o. (dále jen Infitness) se sídlem 

v Uherském Hradišti, kterou již od roku 2013 pravidelně navštěvuji.  

 Dále jsou zde provedeny jednotlivé analýzy, mezi které patří analýza 

mikroprostředí obsahující Porterovu analýzu, analýza marketingového mixu, 

dotazníkové šetření a na závěr je provedena SWOT analýza včetně vah. Analytické 

šetření bylo provedeno převážně na základně vlastních šetření, z interních zdrojů 

společnosti a za průběžné konzultace s jednatelem společnosti.  

2.1 Základní údaje o společnosti 

 Infitness je mladá dynamická společnost zabývající se poskytováním 

tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness a kondičního cvičení v centru 

Uherského Hradiště, která byla založena v roce 2011. Další pobočky má ve Zlíně, 

Olomouci a Prostějově. Jedná se o moderní fitness centrum, o ploše více než 540m2 

nabízející kromě samotné posilovny i velké množství aerobních aktivit ve dvou sálech 

pro skupinové cvičení. Konkrétně se jedná o Alpinning, Jumping, Golf fitness, Tabatu a 

Kalanetiku. Dále se zabývá poradenstvím v oblasti zdravého životního stylu, výživou a 

vhodnou pohybovou (Infitness, 2011). 

 

 

Obrázek č. 4: Logo Infitness 

(Zdroj: Webové stránky fitness centra) 
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2.1.1 Organizační struktura 

 Organizační struktura fitness centra Infitness v Uherském Hradišti je velmi 

jednoduchá. Na samém vrcholu organizační struktury stojí majitel, který řídí recepční i 

instruktory.  

 

Obrázek č. 5: Organizační struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2 Analýza mikroprostředí  

 Mikroprostředí fitness centra nejvíce ovlivňují jejich zákazníci, dodavatelé a 

konkurence. Pro podrobnější analýzu využijeme Porterovu analýzu neboli analýzu pěti 

sil. 

2.2.1 Porterova analýza 

 V této části se zaměříme na analýzu stávajících konkurentů, potenciálních 

konkurentů, dodavatelů, zákazníků a substitutů na trhu nabídky fitness center. 

Konkurence  

 Mezi největší konkurenty Infitness patří Fit-K.O. s. r. o., T-gym a My-fitness. 

Fit-K.O. s. r. o. – (dále jen Fit-K.O) bylo založeno v roce 2011 a nachází se ve Starém 

Městě u Uherského Hradiště. Jedná se o fitness centrum a zároveň fight club. Fit-K.O. 

není tak moderní a oproti Infitness, ale přesto mají velmi kvalitní vybavení a celkově 

příjemné prostřední. Jejich prostory jsou o menší rozloze a tím pádem mají i méně 

posilovacích strojů a vybavení. Kromě posilovny a skupinových lekcí ale nabízí kurzy 

boxu a kickboxu, což je velkou výhodou. Boxovací ring se nachází přímo uprostřed 
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posilovny a jejich zákazníci můžou kromě posilovaní uvítat i základy boxu. Další 

z výhod je parkování, které je po celý týden zdarma přímo naproti posilovny a to může 

být pro návštěvníky rozhodujícím faktorem. Ceny jsou ve Fit-K.O o pár korun dražší při 

koupi jednorázových vstupů a naopak při koupi při koupi permanentky jsou levnější, 

viz. kapitola 2.3.2. 

 Co se týče propagace, samozřejmostí jsou internetové stránky. Dále mají profil na 

sociálních sítích Instagram a Facebook, kde často přidávají aktuální informace a fotky 

z různých sportovních akcí, kterých se účastní. Jednou z nich je účast na boxerských 

soutěžích, kterých se účastní jejich trénovaní zákazníci, kteří tak dělají reklamu svému 

fitness centru. Propagačním materiálem jsou také vlastní reklamní náramky a trička, 

díky kterým zákazníci tvoří chodící živou reklamu. Další formou reklamy je spolupráce 

s obchodem Fitness4u se sportovními suplementy ve kterém má Fit.K.O. umístěnu svou 

reklamu. Pro své klienty také nabízí zvýhodněné časové permanentky.  

T-gym – je sportovní klub kulturistiky založený v roce 2010. Jedná se o klasickou 

posilovnu s velmi starým vybavením a kromě možnosti využití trenéra nenabízí žádné 

doplňkové služby. Posilovna má i velmi staré šatny a sociální zařízení. Nachází se 

v budově základní školy Za Alejí a navštěvují jí převážně muži. Posilovna nerozlišuje 

zákazníky na studenty a dospělé a pro všechny nabízí jednotnou cenu, která není ve 

srovnání s mnohem modernější konkurencí vůbec výhodná, viz. kapitola 2.3.2. Dále má 

posilovna velmi krátkou otevírací dobu, která je v některé dny pouze v odpoledních 

hodinách a v neděli nemá otevřeno vůbec.  

 Posilovna T-gym pro svou propagaci využívá internetové stránky spolu s profilem 

na sociální síti Facebook, kde přidává fotky z kulturistických soutěžích, kterých se 

účastní jejich cvičenci.  

My-fitness – jedná se o nejmodernější fitness centrum v Uherském Hradišti, ve kterém 

můžeme najít nejkvalitnější posilovací stroje a vybavení. Bylo založeno v roce 2015 a 

kromě posilovny nenabízí žádné skupinové lekce. Výhodou My-fitness je vstupní 

diagnostika a poradenství pro nové klienty zdarma. Dále nabízí možnost využití solária, 

které je za poplatek. Jeho hlavní nevýhodou je, že nerozlišuje zákazníky na studenty a 

dospělé a zároveň nenabízí neomezené permanentky, ale pouze slevy z ceny 
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jednorázového vstupu, při dobití určité částky na kartu. Cena jednorázového vstupu je 

80 Kč, což je ze všech konkurentů jednoznačně nejdražší. Například při dobití 1000 Kč 

na kartu, zákazník dostane slevu 10%, cože znamená že jednorázový vstup vyjde na 72 

Kč. Na nejnižší cenu se zákazník může dostat při dobití 4000 Kč, kdy vstup vyjde na 60 

Kč. Pokud však zákazník navštěvuje posilovnu 5x týdně, dostává se měsíčně zhruba na 

1200 Kč, což je v porovnání s měsíční permanentkou v Infitness o 510 Kč více pro 

dospělé a o 650 Kč více pro studenty. Výhodné pro zákazníky My-fitness je využití 

happy hour, kdy je vstupné ve všední dny od 11:00 do 14:00 za 50Kč. 

 K propagaci kromě internetových stránek a profilu na sociální síti Facebook My-

fitness využívá k propagaci místní fotbalový klub 1.FC Slovácko. Na jejich fotbalovém 

stadionu mají kolem fotbalového hřiště umístěných několik reklamních bannerů a jejich 

A-tým My-fitness navštěvuje. Svou návštěvou a umisťováním osobních fotek na 

sociálních sítích tak také dělají fitness centru reklamu. 

 V následující tabulce můžeme vidět přehled marketingových aktivit, které naši 

největší konkurenti používají. 

Tabulka č. 3 Komunikační mix konkurentů 

 Komunikační mix (Propagace) 

Fit-K.O 
Internetové stránky, Facebook, Instagram, polepy výloh, reklamní 

bannery, reklama v prodejně suplementů, reklamní trička a náramky 

T-gym 
Internetové stránky, Facebook, účast na sportovních akcích 

My-fitness 
Internetové stránky, Facebook, Instagram, reklamní bannery, vstupní 

diagnostika a poradenství 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Potenciální konkurence 

 Vstup nových konkurentů je hrozbou, která se nachází v každém odvětví, ať už 

v nabídce služeb či výrobních podnicích. 

 V dnešní době je založit podnik a začít podnikat velmi jednoduché. Překážkou pro 

potenciální konkurenty ale může být velmi vysoká cena vybavení posilovny, kde je 

potřeba zakoupit spoustu posilovacích strojů a cvičebních pomůcek. Tyto náklady se 
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mohou vyšplhat do milionů. V Uherském Hradišti a okolí se nachází 4 hlavní posilovny 

či fitness centra, což je vzhledem k počtu zhruba 25 000 obyvatel v Uherském Hradišti 

dostatek. Nové fitness centrum, které se bude snažit proniknout na trh, to bude mít 

velmi těžké, protože konkurence je obrovská. 

Dodavatelé 

 V našem případě se jedná především o dodavatele posilovacích strojů a 

doplňkových suplementů. Hlavním dodavatele posilovacích strojů považujeme firmu 

Vita, což je tradiční český výrobce. Běžící pásy a ostatní kardio vybavení jsou od 

značky Impulse a inSPORTline. Jednoruční činky a kotouče jsou od výrobce Jordan. 

Vybavení aerobních sálů jsou přímo od výrobců Jumping a Alpinning. Vybavením od 

těchto výrobců jsou vybaveny všechny fitness centra Infitness, díky čemuž má u všech 

zmiňovaných výrobců výhodnější ceny.  

 Doplňky výživy jsou na recepci Infitness od mnoha výrobců. Konkrétně například 

od značek Myprotein, Nutrend, Scitec, Refex, Prom-IN a dalších. Veškeré suplementy 

jsou dodávány od internetového obchodu Doplnkyvyzivy.cz. 

Zákazníci 

 Pro analýzu zákazníků byly použity interní údaje fitness centra v období od 

1.1.2017 do 31.12.2017. Zákazníky fitness centra si rozdělíme na ty, kteří mají 

předplacené časové permanentky a ty, kteří využívají jednorázové vstupné. Při 

registraci permanenty zákazník vypisuje registrační formulář v papírové formě, který je 

následně přepsán do elektronického systému. Díky systémové databázi tak máme 

přehled o 62% zákazníků, což jsou ti, kteří využívali předplatné. Ze všech 

registrovaných zákazníků využívající časové permanentky je 65% dospělých a 35% 

studentů. Zbylých 38% zákazníků využívalo jednorázové vstupné, které můžeme 

rozlišit pouze na muže a ženy. Při registraci zákazník poskytuje pouze základní osobní 

údaje jako je jméno a příjmení, pohlaví, datum narození a to, zde je student či ne. 

Celková klientela fitness centra byla v roce 2017 ze 71% tvořena muži a zbylých 29% 

tvořily ženy.   
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Graf č. 1: Podíl mužů a žen na celkové návštěvnosti za sledované období 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Podíl registrovaných zákazníků dle věku 

 Na konci roku 2017 fitness centrum disponuje počtem 3367 registrovaných 

zákazníků. Zákazníky jsem rozdělil do 6 skupin dle věku. V grafu č.1 můžeme vidět 

procentuální podíl zákazníků, ze kterého vyplývá, že největší poptávku po službách 

fitness centra tvoří z 38% zákazníci ve věku 19 – 28 let. Dále jsou to zákazníci mladší 

18 let včetně, kteří tvoří 27% poptávky. Od věku 29 let poptávka po službách fitness 

centra klesá spolu s narůstajícím věkem zákazníků.  
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Graf č. 2: Podíl zákazníku fitness centra dle věku 

 (Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

 Z následující tabulky můžeme vidět celkový počet návštěv fitness centra 

v jednotlivých měsících ve sledovaném období od začátku ledna 2017 do konce 

prosince 2017. Počet návštěv je dále rozdělena na návštěvy využívající časovou 

permanentku a návštěvy, které hradily jednorázové vstupné. Na celkové návštěvnosti je 

permanentek 62% a jednorázových vstupů 38%. Z tabulky můžeme dále vyčíst, že 

v roce 2017 bylo v posilovně fitness centra hrazeno celkem 61624 vstupů. Nejedná se o 

počet zákazníků, ale vstupů, přičemž každý zákazník mohl v daném období navštívit 

posilovnu vícekrát. Největší návštěvnost (6312 vstupů) byla zaznamenána v březnu 

2017. Naopak nejmenší počet návštěv byl v červenci, kdy celkový počet návštěv činil 

3987.  
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Tabulka č. 4: Celkový počet návštěv ve sledovaném období 

Měsíc Permanentka Jednorázové vstupné Celkem 

Leden 3797 2327 6124 

Únor 3427 2240 5667 

Březen 4123 2189 6312 

Duben 3158 2273 5431 

Květen 3178 1807 4985 

Červen 2701 1417 4118 

Červenec 2245 1742 3987 

Srpen 2697 1657 4354 

Září 3521 2020 5541 

Říjen 3541 1880 5421 

Listopad 3242 2600 5842 

Prosinec 2311 1531 3842 

Celkem 37941 23683 61624 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Pro zvýšení vypovídací schopnosti byl vytvořen graf znázorňující celkovou 

návštěvnost v jednotlivých měsících roku 2017. Z grafu je zřejmé, že nejnižší 

návštěvnost je v letních měsících od června do srpna a v prosinci. Nízká návštěvnost 

v letních měsících může být způsobena velkým množstvím sportovních aktivit, které se 

za hezkého počasí dají provozovat venku. Nízká návštěvnost v prosinci může být 

zapříčiněna množstvím státních svátků, kdy lidé nemají o návštěvu fitness centra zájem, 

nebo je dokonce zavřeno.  
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Graf č. 3: Návštěvnost v jednotlivých měsících 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Ve sledovaném týdnu od pondělí 5.2.2018 do neděle 11.2.2018 jsem sledoval počet 

návštěv posilovny v jednotlivých dnech a hodinách. Nejvíce návštěvníků přišlo 

v pondělí, kterých v tento den bylo 227. Naopak nejméně návštěvníků dorazilo v neděli, 

kdy byla návštěvnost 111 osob. Z následující tabulky č. 5 lze vyčíst, ve kterých 

hodinách lidé přicházeli do posilovny. Nejvíce návštěv bylo vždy v odpoledních 

hodinách, konkrétně od 14:00 do 18:00. Nejnižší počet nových návštěv byl pak těsně 

před koncem otevírací doby, kdy zákazníci nechodili vůbec, nebo jen zřídka. Z počtu 

návštěv v jednotlivých dnech jsem vypočítal průměr, který byl následně použit při 

tvorbě grafu č. 4, ze kterého můžeme vyčíst průměrnou návštěvnost v jednotlivých 

hodinách za sledované období od pondělí do neděle.  
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Návštěvnost fitness centra v jednotlivých hodinách během sledovaného období 

(5.2.2018 – 11.2.2018) 

Tabulka č. 5: Návštěvnost v jednotlivých dnech a hodinách ve sledovaném období 

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Průměr 

7:00 5 4 7 5 6 0 0 4 

8:00 8 5 6 8 9 0 0 5 

9:00 9 10 4 7 8 6 4 7 

10:00 13 11 8 12 10 16 9 11 

11:00 12 14 11 11 8 12 6 11 

12:00 16 14 12 15 13 8 10 13 

13:00 21 18 19 22 15 11 12 17 

14:00 27 22 30 25 19 22 6 22 

15:00 24 27 22 21 26 17 11 21 

16:00 26 28 32 19 27 17 14 23 

17:00 19 18 22 17 18 14 13 16 

18:00 21 24 22 19 23 20 17 21 

19:00 14 16 12 15 11 13 9 13 

20:00 9 11 16 10 12 2 0 9 

21:00 3 6 2 8 5 0 0 3 

22:00 0 2 0 1 0 0 0 0 

Celkem 227 230 225 215 210 158 111 1376/197 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf č. 4: Návštěvnost v jednotlivých hodinách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Skupinové lekce jako je Alpinning, Jumping, Tabata a Kalanetika, probíhají velmi 

nepravidelně podle časových možností jednotlivých instruktorů. Lekce jsou vypisovány 

vždy 1 týden dopředu a zákazníci se na lekce registrují pomocí rezervačního systému na 

webových stránkách. Vzhledem k velmi rychlé obsazenosti všech vypsaných lekcí je 

zřejmé, že o lekce je větší poptávka, než může fitness centrum uspokojit z důvodu 

nedostatku instruktorů. Skupinové lekce bývají obvykle pouze 2 za den, což je velká 

škoda, vzhledem k velkém zájmu a možnosti využití 2 aerobních sálů po celý den. 

Skupinové lekce jsou vždy pro maximálně 15 lidí.  

Substituty 

 Substitutem návštěvy fitness centra může být celá řada sportů či sportovních 

aktivit, ale žádný z nich nebude zcela adekvátní. Ve fitness centru totiž najdeme širokou 

škálu cvičících nástrojů, díky kterým můžeme procvičit téměř každý sval v těle. 

2.3 Analýza marketingového mixu 

 V následujícím oddílu analytické části práce se podíváme na stávající situaci 

marketingového mixu fitness centra.   
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2.3.1 Produkt 

 Produktem fitness centra je nabídka vstupu do posilovny spolu s možností využití 

přístrojů pro cvičení, využití dvou aerobních sálů při skupinových lekcích, využití 

fitness poradenství či zakoupení vybraných suplementů. 

Posilovna s kardio zónou  

 Samotná posilovna je pro Infitness klíčová a je také nejvíce využívanou službou. 

Nabízí velké množství moderních posilovacích strojů, činek, běžících pásů, rotopedů a 

nově také crossfit klec. V zákoutí posilovny se nachází menší kardio zóna ve které 

můžeme najít cvičící podložky, balanční podložky bosu, gymnastické míče, žebřiny 

s TRX popruhy, švihadla a další drobné doplňky.  

Alpinning 

 Jedná se o skupinové cvičení, které vychází z nejpřirozenějšího lidského pohybu, a 

to z chůze. Lekce probíhá na speciálně vyvinutých trenažérech vedena proškoleným 

instruktorem za doprovodu motivující hudby. Alpinning příznivě působí na 

kardiovaskulární systém,  posiluje dolní i horní část těla a spaluje velké množství 

kalorií.  

Jumping 

 Jumping je dynamické aerobní cvičení na speciálně vyvinuté trampolíně s řídítky. 

Základem jsou jednoduché poskoky, rychlé sprinty, pomalejší skoky a zahrnuje i silové 

prvky. Lekce jsou vedeny odborně vyškoleným instruktorem doprovázeny motivační 

hudbou.   

Tabata 

 Cvičení Tabata je efektivní a náročná metoda intervalového tréninku, při kterém je 

klíčové časování. Každý cvik se skládá z osmi sérií a každá série trvá 20 vteřin po 

kterých následuje 10 vteřin odpočinku. Cvičení probíhá jako skupinová lekce v čele 

s proškoleným instruktorem. 
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Kalanetika 

 Kalanetika je cvičení založené na posilování ve statických polohách, při kterém se 

každý cvik skládá z malých plynulých pohybů, které se opakují. Cvičení není příliš 

náročné a je vhodné i pro ty, kteří mají problémy se zády. Cvičením se můžeme nejen 

příjemně uvolnit, ale i zpevnit tělo či zhubnout. Cvičení probíhá ve skupině 

s vyškoleným instruktorem. 

Golf fitness 

 Jde o péči a rozvoj golfisty po stránce fitness a zdraví. Cvičení probíhá v posilovně 

v kardio zóně většinou jako soukromá a individuální lekce pro každého zákazníka 

zvlášť. 

Měření InBody 

 Jedná se o speciální přístroj pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla. Toto 

zařízení je využíváno i ve zdravotnictví po celém světě a dokáže změřit tělesnou vodu, 

tělesný tuk, svalovou hmotu, vypočítat BMI, doporučit denní příjem kalorií a mnoho 

dalšího. Výstupem měření je přehledný grafický popis tělesné kompozice v papírové 

formě. 

2.3.2 Cena 

 Tvorba cen a jejich výše závisí na mnoha faktorech jakou jsou náklady, konkurence 

a hodnota služeb pro zákazníka. Infitness kombinovalo všechny zmiňované přístupy pro 

stanovení optimálních cen, díky kterým přinese požadovaný zisk a zároveň bude fitness 

centrum cenově konkurenceschopné. Ceny jsou rozděleny na základní vstupné a 

vstupné pro studenty, což je díky skvělé lokalitě v blízkosti několika středních škol 

velmi výhodné. Nabízí jednorázové vstupné i výhodné permanentky. V následující 

tabulce můžeme vidět srovnání cen vstupného se třemi největšími konkurenty pro 

Infitness.  
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Tabulka č. 6: Ceník v porovnání s konkurenci 

 

Jednorázový 

vstup 
Permanentní vstupenka 
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Infitness 70 55 690 550 1800 1500 3200 2700 5900 4990 

Fit-K.O. 75 65 550 495 1550 1395 2800 2520 5000 4500 

T-Gym 65 x 784 x 1968 x 3264 x 4500 x 

My-fitness 80 x x x x x x x x x 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Z tabulky je zřejmé, že určit jednoznačně nejlevnější posilovnu není možné a výběr 

je hodně individuální podle požadavků každého zákazníka. Záleží především na věku 

zákazníka a frekvenci návštěv posilovny. Nicméně žádná z posiloven cenově příliš 

nevyčnívá, takže při výběru bude záležet na mnoha dalších faktorech, jako je například 

rozloha, počet posilovacích strojů, doplňkové služby, dostupnost či otevírací doba. 

Ceny skupinových lekcí jsou pro Alpinning, Jumping a Tabatu 90Kč pro dospělého a 

80Kč pro studenta. Kalanetika je za 80Kč pro dopělého a 75Kč pro studenta.  

2.3.3 Místo 

 Fitness centrum Infitness leží v úplném centru města ihned vedle autobusového 

nádraží a také nedaleko vlakového nádraží, což je velkou výhodou. V okolí Infitness je 

také mnoho středních škol, tudíž velký podíl návštěvníků fitness tvoří právě studenti. 

Poloha ve středu města má ale také nevýhodu, a to pro zákazníky, kteří přijíždějí 

automobilem. Parkovacích míst, je díky velkému parkovišti ihned před budovou 

dostatek, ale zákazníci jsou zde nuceni platit vysoké parkovné. Ve večerních hodinách 

od 18:00 a o víkendu je však parkovné zdarma. Na následujícím obrázku můžeme vidět 

polohu Infitness vzhledem k hlavnímu autobusovému nádraží, vlakovému nádraží a 

přilehlým středním školám.  

  



 

 52 

 

Obrázek č. 6: Poloha fitness centra Infitness 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Na mapě centra Uherského Hradiště jsou červenou barvou zobrazeny možnosti 

městské hromadné dopravy a modrou střední školy. Konkrétně se jedná o následující: 

- AN – Autobusové nádraží; 

- VN – Vlakové nádraží; 

- G – Gymnázium Uherské Hradiště; 

- UP – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště; 

- SŠPH – Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; 

- OA – Obchodní akademie Uherské Hradiště; 

- M – Střední odborná škola technická Mojmír, Uherské Hradiště. 
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2.3.4 Propagace  

 Vzhledem k modernímu prostředí a výborné dostupnosti přímo v centru Uherského 

Hradiště má fitness centrum dostatek návštěvníků i bez vynaložení většího úsilí do 

jakékoliv formy propagace.  

Reklama – fitness centra probíhá pouze pomocí internetových stránek a profilu na 

sociální síti Facebook. Na webových stránkách může zákazník najít základní informace 

o fitness centru a poskytovaných službách. Facebookové stránky příliš využívány 

nejsou a slouží především k informaci zákazníků o aktuálních změnách otevírací doby 

například v období státních svátků. 

Podpora prodeje – ve fitness centrum probíhá formou nabídky zvýhodněných vstupů 

pro studenty a zvýhodněné časové permanentky pro všechny své zákazníky. 

Public relations – V oblasti vztahů s veřejností fitness centrum žádné aktivity nevyvíjí. 

Nabízí pouze volné vstupy do posilovny pro své zaměstnance.  

Osobní prodej – u našeho fitness centra není příliš kvalitní. Zejména obsluha na 

recepci v podobě studentek středních a vysokých škol není dostatečně proškolená 

ohledně cvičení na posilovacích strojích či vhodnosti potravinových suplementů. 

Zákazníkovi tak při žádosti o radu nedokáží příliš pomoci. Fitness centrum nemá ani 

žádné závodníky, kteří by se prezentovali na kulturistických soutěžích. 

Přímý marketing – fitness centrum nevyužívá. 

2.3.5 Lidé 

 Personál Infitness tvoří pouze lidé se zájmem o zdravý životní styl, jsou to 

především mladé holky z recepce, trenéři a instruktoři skupinových lekcí. Personál je 

téměř vždy usměvavý a přenášejí tak na zákazníky pozitivní energii. 

2.3.6 Materiální prostředí 

 Jak již bylo zmíněno, jedná se o moderní fitness centrum, ve kterém od založení 

v roce 2011 dochází k neustálému rozšiřování a modernizaci stávajícího prostředí. 

Nachází se ve 3. nadzemním podlaží nákupního centra Centrum. V posilovně jsou 
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pouze 2 velká okna, z nichž pouze jedno lze otevřít. Prostory jsou vymalování bílou a 

vínovou barvou, což v kombinaci s podlahou s dřevěným vzorem působí velmi 

příjemně. Na stěně před jednoručními činkami se nachází velké zrcadlo přes celou 

stěnu. Posilovací stroje jsou moderní a seřazeny v řadách. Šatny a sociální zařízení 

prošly v lednu 2017 rekonstrukcí a jsou vybaveny novými a většími skříňkami. 

Nevýhodou jsou pouze malé rozměry šaten, které by potřebovaly rozšířit. Dalším 

nedostatkem může být chybějící firemní dresscode, který by podpořil celkový vzhled 

fitness centra. V příloze č. 2 můžeme vidět fotografie vnitřního vybavení Infitness 

včetně aerobního sálu.  

2.3.7 Procesy 

 Odvětví služeb je neodmyslitelně spjato s provozovatelem služeb a zákazníkem 

mezi kterými probíhá proces. Jednotlivé složky procesu můžeme vidět v následujícím 

obrázku: 

 

 

Obrázek č. 7: Proces při prodeji služeb 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Nutnost interakce se zákazníkem při poskytování služeb je bezpodmínečně nutná, 

protože není možné, aby nebyl klient přítomný při poskytování služby. Spokojenost 

zákazníka a hodnocení kvality služeb je většinou zapříčiněno vnímáním kvality služby. 

I lokalita fitness centra je neodmyslitelná, jelikož má také vliv na celkové vnímání 

kvality služeb. Proces může být narušen selháním materiálového vybavení fitness centra 
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nebo chybou zapříčiněnou personálem. Identifikovaný problém musí být vyřešen v co 

nejkratší době, jinak může dojít k další příčině špatného vnímání kvality služby. Dále je 

nutná správná synchronizace kapacitních možností s ohledem na poptávku a nabídku po 

službách. Tento faktor je významný, protože při poskytování služeb není hmatatelné 

jako například prodej zboží.  

2.4 Dotazníkové šetření  

 Hlavním cílem tohoto šetření bylo zjistit spokojenost návštěvníků s nabízenými 

službami fitness centra Infitness a na základě výsledků navrhnout opatření, která by 

vedla ke zvýšení spokojenosti zákazníků a tím i k vyšší návštěvnosti fitness centra. 

Hypotéza: Infitness poskytuje kvalitní služby za odpovídající ceny. 

Dílčí cíl: Zjistit informace o preferencích zákazníků. 

 Jako způsob získání primárních dat byla vybrána technika písemného dotazování. 

Předností písemného dotazování je možnost sběru velkého množství dat o 

respondentovi při zachování jeho anonymity. Tvorbu dotazníku jsem prováděl za 

konzultace s majitelem fitness centra, který měl k výzkumu několik vlastních 

požadavků. Před vlastním sběrem dat ve fitness centru jsem provedl předvýzkum na 

vzorku pěti respondentů. Cílem bylo zjistit zda je dotazník pro respondenty 

srozumitelný a zda odpovědi na jednotlivé otázky přinesou potřebné informace. Po 

provedení předvýzkumu byl dotazník upraven a konečná verze dotazníku, která je 

uvedena v příloze č. 1, byla vytisknuta a umístěna na recepci fitness centra. Dotazník 

obsahuje 8 otázek, z čehož je 7 uzavřených a pouze jedna otevřená. Uzavřené otázky 

obsahují slovní hodnocení a u dvou z nich je možno doplnit vlastní odpověď. 

 O vyplnění dotazníků byli žádáni zákazníci při odchodu z fitness centra, s čímž mi 

značně pomohla obsluha z recepce Infitness. Při jakékoliv nejasnosti při vyplňování 

dotazníků se mohli respondenti na obsluhu obrátit, která zákazníkům s vyplňováním 

pomohla. Sběr dat proběhl ve stejném týdnu jako sledování návštěvnosti zákazníků, 

tedy v období od 5.2.2018 do 11.2.2018. Sběrem dat se mi podařilo získat celkem 161 

vyplněných dotazníků od respondentů, ze kterých bylo 7 dotazníků bohužel vyplněno 

chybně. Tyto dotazníky jsem tedy použít nemohl a ke zpracování výzkumu jsem tedy 
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využil 154 dotazníků.  

 Získaná data jsem následně zpracoval a vyhodnotil pomocí programu Microsoft 

Office Excel. Podrobné vyhodnocení dotazníku spolu s grafy ke zvýšení vypovídací 

schopnosti výsledků můžeme vidět v následující kapitole. 

2.5 Vyhodnocení dotazníku  

Otázka č. 1: Uveďte důvody, které Vás vedou ke cvičení: 

 
 

Graf č. 5: Důvody zákazníků vedoucí ke cvičení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 U této otázky mohli zákazníci uvést více odpovědí současně. Počet jednotlivých 

odpovědí můžeme vidět v následující tabulce č. 7, ze které je zřejmé, že nejčastějším 

důvodem ke cvičení je zlepšení tělesné kondice, což zvolilo 146 respondentů 

z celkového počtu 154. Důvody ke cvičení můžeme také vidět v grafickém znázornění 

na grafu č. 5. Kromě zmiňovaných důvodů respondenti také uvedli 5 jiných důvodů. 

Jednalo se o odpovědi jako zdravý životní styl, rehabilitace po úrazu a zábava. 
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Tabulka č. 7: Důvody zákazníků vedoucí ke cvičení 

Důvody vedoucí ke 

cvičení 
Počet 

hubnutí 56 

nabírání svalové hmoty 111 

lepší tělesná kondice 146 

jiné 5 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 2: Jak často fitness centrum navštěvujete? 

 

Graf č. 6: Četnost návštěv fitness centra 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Z grafu č. 6 můžeme vyčíst, že v poměru 44% zákazníci navštěvuje fitness centrum 

nejčastěji 2x – 3x týdně, což je pro průměrného cvičence dostačující. 20% respondentů 

uvedlo, že nejčastěji navštěvují fitness centrum 4x – 5x týdně. Dalších 16% respondentů 

navštěvuje fitness centrum pouze 1x týdně, 15% respondentů nepravidelně a nejméně 

respondentů uvedlo, že fitness centrum navštěvuje 6x – 7x týdně. 
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Otázka č. 3: Jakým způsobem se do fitness centra dopravujete nejčastěji? 

 

Graf č. 7: Nejčastější způsob dopravy do fitness centra 

(Zdroj: Vlasntí zpracování) 

 

 Téměř polovina dotazovaných uvedla, že se dopravuje do fitness centra 

automobilem, což je vzhledem k placenému parkování pozoruhodné. 25% respondentů 

se do fitness centra dopravuje pěšky, 16% jezdí na kole a zbylých 16% městskou 

hromadnou dopravou.  
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Otázka č. 4: Navštěvujete pouze naše fitness centrum? Pokud ne, z jakého důvodu? 

 

Graf č. 8: Počet navštěvovaných fitness center? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Z grafu je patrné, že 83% dotazovaných navštěvuje pouze jedno fitness centrum a 

zbylých 17% navštěvuje i jiná fitness centra. Cílem bylo zjistit, z jakého důvodu 

zákazníci nenavštěvují pouze Infitness. 26 respondentů uvedlo, že navštěvují i jiné 

fitness centrum, ale pouze 21 z nich uvedlo, z jakého důvodu. Nejčastější odpovědí byly 

následující: 

- z důvodu placeného parkovného; 

- z důvodu studia vysoké školy v jiném městě; 

- z důvodu cvičení s přáteli, kteří cvičí v jiném fitness centru; 

- z důvodu lepší dostupnosti. 
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Otázka č. 5: Ceny v Infitness se Vám jeví: 

 

Graf č. 9: Ceny v Infitness 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Ceny v Infitness se 84% zákazníků jeví jako odpovídající, což je velmi kladná 

odpověď. Zbylých 16% označil ceny fitness centra jako vysoké. Žádný z respondentů 

neuvedl, že se mu ceny zdají nízké.  
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Otázka č. 6: Jak jste spokojen/a s: 

 

Graf č. 10: Spokojenost zákazníků 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Otázka byla rozdělena na 3 podotázky, kdy jsme u každé z nich zkoumali míru 

spokojenosti zákazníků. Respondenti udávali u jednotlivých otázek zda jsou velmi 

spokojeni, spokojeni, neutrální hodnocení, nespokojeni nebo velmi nespokojeni.  

Vybavení posilovny – 60% respondentů uvedlo, že jsou s vybavením posilovny velmi 

spokojeni a  20% respondentů je spokojeno. 5% respondentů uvedlo neutrální 

hodnocení a 15% respondentů je s vybavením posilovny nespokojeno. Velmi 

nespokojen nebyl žádný z dotazovaných.  

Obsluha – více než polovina dotazovaných uvedla u hodnocení obsluhy fitness centra 

neutrální hodnocení, což není pro Infitness vůbec dobrá vizitka. 27% respondentů 

uvedlo, že jsou s obsluhou spokojeni a 10% je velmi spokojeno. Dalších 7% 

dotazovaných je s obsluhou nespokojeno a 2% dokonce velmi nespokojeno.  

Skupinové lekce – 65% dotazovaných uvedlo, že je s kvalitou skupinových lekcí velmi 

spokojeno. Zbylých 35% respondentů je spokojeno. Žádný z dotazovaných nezadal 

neutrální a záporné hodnocení.   
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Otázka č. 7: Doporučil/a byste návštěvu Infitness svým blízkým? 

 

Graf č. 11: Doporučení Infitness 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Téměř všichni dotazování uvedli, že by návštěvu fitness centra Infitness doporučili 

svým blízkým, konkrétně 97%. Zbylé 3% dotazovaných by fitness centrum svým 

blízkým nedoporučilo.  

Otázka č. 8: Navrhl/a byste nějaké změny? Pokud ano, které by to byly? 

 Poslední otázka měla za cíl zjistit od respondentů vlastní názory na fitness centrum. 

Zákazníci zde mohli uvést s čím jsou nespokojeni a co by ve fitness centru změnili. 

Z celkových 154 dotazovaných se podařilo získat 65 odpovědí, z nichž nejčastější byly 

následující: 

- zaměřit se na údržbu strojů, které jsou často porouchané nebo špatně seřízené; 

- častější skupinové lekce; 

- rozšířit prostory šaten a sociálního zařízení; 

- příjemnější vystupování obsluhy recepce; 
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- nespokojenost s placením parkovného po dobu cvičení; 

- přidat další klec na dřepy; 

- nespokojenost s výběrem hudby; 

- absence oken. 

Celkové vyhodnocení dotazníku  

 Hypotézu „Infitness poskytuje kvalitní služby za odpovídající ceny“ můžeme na 

základě dosažených výsledků potvrdit. Zároveň se také podařilo naplnit dílčí cíl, čímž 

bylo zjistit informace o preferencích zákazníků, které budou následně využity ke 

zkvalitňování poskytovaných služeb a také při tvorbě návrhů na zlepšení 

komunikačního mixu fitness centra. 

2.6 SWOT analýza 

 V následující tabulce jsou pomocí SWOT analýzy popsány silné a slabé stránky 

podniku spolu s příležitostmi a hrozbami, které si následně podrobněji rozebereme. 

Tabulka č. 8: SWOT analýza 

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky 

(S – strenghts) 

Slabé stránky 

(W – weaknesses) 

Poloha v centru města 

Moderní vybavení 

Otevírací doba 

Skupinové lekce 

Výhodné permanentky 

Nedostatek skupinových lekcí 

Placené parkovné 

Nedostatečná šatna a sociální zařízení 

Propagace 

Nepříjemná obsluha 

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

Příležitosti 

(O – oportunities)  

Hrozby 

(T – threats) 

Rozšíření prostorů 

Zvýšení návštěvnosti 

Poskytování kvalitnějších služeb 

Častější skupinové lekce 

Využití propagace 

Vstup nového konkurenta v okolí 

Fáze kalendářního roku 

Změna preferencí zákazníků 

 

 (Zdroj: Vlastní zpracování)  
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2.6.1 Silné stránky 

 Silnou stránkou Infitness je především poloha v centru města Uherské Hradiště 

v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží. Díky jeho poloze tak získává 

dominantní postavení oproti konkurenci, která se nachází v okrajových částech města. 

Díky otevírací době, která je ve všední dny od 7 hodin až do 22 hodin jsou fitness 

centrum schopni navštívit i pracující, jež pracují na směnný provoz.  Další silnou 

stránkou je moderní prostředí fitness centra i veškerého vybavení a cvičících pomůcek. 

Celkový prostředí pak tvoří příjemnou a motivační atmosféru. Mezi silné stránky 

Infitness také patří velké množství skupinových lekcí, díky kterým si přijde na své 

drtivá většina lidí žijících aktivním životním stylem. Kromě samotné posilovny s kardio 

zónou plnou běžících pásů a rotopedů mohou zákazníci navštívit lekce Alpinningu, 

Jumpingu, Tabaty a Kalanetiky. Poslední silnou stránkou jsou poměrně nízké ceny 

oproti konkurenci, viz. kapitola 2.3.2. Infitness navíc rozlišuje zákazníky na dospělé a 

studenty, což je vzhledem k umístění fitness centra v blízkosti několika středních škol 

velké plus. 

2.6.2 Slabé stránky 

 Mezi slabé stránky Infitness patří nedostatek skupinových lekcí o které je velký 

zájem a jsou téměř vždy plně obsazeny. Infitness má dva aerobní sály pro skupinové 

lekce, které je potřeba více využívat. S výbornou polohou v centru města je spojena i 

nevýhoda pro zákazníky přijíždějící automobilem díky placenému parkovnému. Pro 

zaparkování automobilu v blízkosti Infitness se nabízí dvě možnosti. První možností je 

zaparkovat přímo na ulici, na které se nachází pár kolmých parkovacích míst spolu 

s platebním automatem. První hodina parkování vyjde na 10Kč a 2 hodiny pak 40Kč. 

Druhou možností je parkování z druhé strany budovy, kde je poměrně velké parkoviště 

především pro obchod Billa. Parkoviště je zpoplatněno 30Kč za 1 hodinu parkování a 

pro zákazníky Billy je po potvrzení parkovacího lístku parkovné na 1 hodinu zdarma. 

Další slabou stránkou fitness centra je relativně malá šatna vůči velikosti Infitness 

celkově. Především v odpoledních hodinách se pak často stává, že pro zákazníky nejsou 

volné skříňky v šatně a zákazníci tak musí čekat než se skříňka uvolní. S malou šatnou 

je spojeno i sociální zařízení, které je taktéž nedostatečné. Slabou stránkou Infitness je 

také marketing fitness centra, který k propagaci využívá pouze své webové stránky. 
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Podstatnou slabou stránkou je obsluha recepce fitness centra. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že by zákazníci uvítali příjemnější vystupování obsluhy recepce. Nepříjemná 

obsluha recepce na zákaznících zanechá negativní dojmy, což vede ke špatné vizitce 

fitness centra a negativním recenzím ze strany nespokojených zákazníků. 

2.6.3 Příležitosti  

 Jednou z příležitostí pro Infitness je rozšíření prostorů. Na poschodí společném 

s fitness centrem se nachází obchod, ve kterém se za posledních 5 let vystřídalo několik 

nájemníků. Rozšíření rozlohy by následně umožnilo vyřešit problém týkající se šaten a 

sociálního zařízení. Dále se díky rozšíření nabízí možnost nákupu nových posilovacích 

strojů a vybavení, především nákupu další posilovací klece a lavice pro benchpress, což 

je nejvíce využívané cvičící vybavení Infitness. Další velkou příležitostí je zvýšení 

návštěvnosti především v letní měsících, kdy je návštěvnost nejnižší. Důležitou 

příležitostí je zaměstnání nových instruktorů skupinových lekcí s čímž je spjata 

možnost uskutečnění většího počtu skupinových lekcí, o které je velký zájem. 

Příležitostí je také využití jakékoliv formy propagace, kterou Infitness příliš nevyužívá a 

vytvoření reklamních předmětů.  

2.6.4 Hrozby 

 Hrozbou pro Infitness je vstup nových konkurentů v blízkém okolí Uherského 

Hradiště na trh. Neexistují žádné velké omezení, které by bránily začínajícím novým 

podnikatelům podnikat v odvětví fitness. Jedinou obranou je udržení kroku 

s konkurenty a s vývojem v oblasti fitness samotným. Další, téměř neovlivnitelnou 

hrozbou je změna návštěvnosti způsobena ročním obdobím. Během zimních měsíců je 

Infitness značně navštěvovanější, než je tomu v letních měsících. Tato změna je 

způsobena především omezeným počtem sportovních aktivit, které lze za příznivého 

počasí provozovat venku. Možnou hrozbou je také změna preference zákazníků. Změna 

může být ve spojitostí v výší mzdy, s cenovou nabídkou našeho fitness centra či jejich 

konkurentů, se změnou v osobní životě či zdravotním stavem zákazníků a jiných 

důvodů. 
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2.6.5 Shrnutí SWOT analýzy 

 Prostřednictvím prováděných analýz bylo zjištěno mnoho silných i slabých stránek 

spolu s příležitostmi a hrozbami Infitness. Mezi nejsilnější stránky fitness centra patří 

především poloha v centru města a moderní vybavení. Nejdůležitějším bodem slabých 

stránek je nedostatek skupinových lekcí a placené parkovné, od čehož se odvíjí 

příležitosti. V návaznosti na SWOT analýzu se budu dále zabývat návrhy na zlepšení 

v návrhové části práce.  

 V následující tabulce můžeme vidět hodnocení SWOT analýzy pomocí vah. 

Násobek důležitosti s hodnocením nám dává hodnotu, které daný faktor dosahuje. 

Součtem všech silných a slabých stránek podniku spolu s příležitostmi a hrozbami 

zjistíme stav v jakém se Infitness nachází.  
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Tabulka č. 9: Hodnocení SWOT analýzy pomocí vah 

 

 
Kladné Záporné 

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky Slabé stránky 

S - Strenghts W - Weaknesses 

Poloha v centru 

města 

důležitost hodnocení Nedostatek 

skupinových 

lekcí 

důležitost hodnocení 

0,2 5 0,1 -5 

Moderní 

vybavení 
0,3 4 Placené parkovné 0,2 -2 

Otevírací doba 0,1 3 

Nedostatečná 

šatna a sociální 

zařízení 

0,1 -2 

Skupinové lekce 0,2 1 Propagace 0,3 -3 

Výhodné 

permanentky 
0,2 3 

Nepříjemná 

obsluha 
0,3 -5 

Součet vah 3,3 
 

-3,5 

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

Příležitosti Hrozby 

O - Oportunities T - Threats 

Rozšíření 

prostorů 

důležitost hodnocení Vstup nového 

konkurenta v 

okolí 

důležitost hodnocení 

0,2 2 0,4 -3 

Zvýšení 

návštěvnosti 
0,3 3 

Fáze 

kalendářního 

roku 

0,2 -2 

Poskytování 

kvalitnějších 

služeb 

0,2 3 
Změna preferencí 

zákazníků 
0,4 -3 

Častější 

skupinové lekce 
0,2 5   

  

  
Využití 

propagace 
0,1 3 

Součet vah 3,8   -2,8 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Součet silných a slabých stránek ve vnitřním prostředí fitness centra je -0,2. 

Kýženým výsledkem jsou kladné hodnoty, kterých můžeme dosáhnout zapracováním na 

slabých stránkách a lepším využitím silných stránek. Může to být například zvýšení 

počtu skupinových lekcí, což povede k vyšší spokojenosti zákazníků. Příjemnější 

vystupování obsluhy taktéž povede ke kladným hodnotám v tomto hodnocení. 

 Vnější prostředí obsahující příležitosti a hrozby fitness centra dosahuje kladné 
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hodnoty 1. Na trhu existují velké příležitosti, kterých může Infitness využít ke svému 

rozvoji. Například poskytováním kvalitnějších služeb či využitím propagace pomocí 

marketingových nástrojů. Největší hrozbou pro fitness centrum je vstup nového 

konkurenta v okolí Uherského Hradiště a změna preferencí zákazníků, což jsou faktory, 

které jsou z hlediska vedení podniku neovlivnitelné.  

 Výsledná hodnota SWOT analýzy je však kladná a to na úrovni 0,8, což dokazuje, 

že fitness centrum Infitness má velký potenciál dalšího rozvoje, který je však potřeba 

pomocí vhodného komunikačního mixu využít.   

2.7 Souhrn analytické části 

 V analytické části bylo stručně představeno fitness centrum Infitness včetně 

nabízených služeb. Díky provedené analýze mikroprostředí byla mimo jiné zjištěna 

návštěvnost fitness centra v jednotlivých sledovaných obdobích a analýza konkurence. 

Dále bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit spokojenost 

zákazníků s poskytovanými službami fitness centra a také zjistit informace o 

preferencích zákazníků. Pomocí SWOT analýzy jsem zjistili mnoho silných a slabých 

stránek a také příležitostí a hrozeb fitness centra. Výsledkem prováděných analýz bude 

návrh na zlepšení komunikačního mixu fitness centra, který je v následující kapitole. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

 V následující závěrečné části práce budu podrobně popisovat návrhy na zlepšení 

současného stavu marketingového mixu fitness centra Infitness. Návrhy vychází 

především z prováděných analýz společnosti spolu s dotazníkovým šetřením. Cílem 

návrhů je zvýšení návštěvnosti v letních měsících a také zvýšení celkové spokojenosti 

zákazníků s poskytovanými službami Infitness. 

Zabývat se budu jednotlivými návrhy, které jsou popsány dále v následujících 

kapitolách:  

- zvýšení návštěvnosti v letním období; 

- reklamní předměty; 

- zvýhodněné podmínky parkování;  

- zavedení fitness soutěže; 

- návrhy týkající se personálu;   

  - skupinové lekce; 

  - údržba strojů a cvičebních pomůcek; 

  - obsluha recepce; 

  - sociální sítě. 

3.1 Zvýšení návštěvnosti 

 Z analýzy zákazníků v analytické části práce je zřejmé, že se návštěvnost fitness 

centra mění dle jednotlivých fází roku a také dle jednotlivých hodin otevírací doby 

Infitness. Snížená návštěvnost je v letních měsících v období od června do srpna a to 

především díky velkému množství sportovních aktivit, které lze za příznivého počasí 

provozovat venku. Dále jsme zaznamenali nižší návštěvnost v ranních hodinách 

především ve všední dny, což může být způsobeno tím, že většina zákazníků je v práci 

nebo ve škole. Tyto propady v návštěvnosti se pokusíme zmírnit pomocí následujících 

marketingových aktivit. 
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3.1.1 Letní období 

 Vypořádat se se snížením návštěvnosti v letních měsících je vzhledem k velkému 

množství venkovních aktivit složité. Ideálním řešením by bylo vytvořit venkovní fitness 

centrum spolu s bazénem, což je ale vzhledem k prostorům Infitness nemožné. Věrné 

zákazníky kteří mají předplacené časové permanentky a navštěvují fitness centrum 

pravidelně letní období od návštěvy neodradí. Cílovou skupinou jsou však především 

příležitostní zákazníci využívající jednorázové vstupné a zákazníci skupinových aktivit.  

 Pro tyto zákazníky doporučuji vytvořit jako podporu prodeje zvýhodněné vstupné 

ve formě 10 + 1 zdarma v období od června do srpna. Podmínkou je, aby byl zákazník 

registrovaný a každý 11. jednorázový vstup do posilovny a na skupinové lekce získá 

zdarma. Kromě nárůstu návštěvnosti můžeme očekávat také zlepšení vztahů s veřejností 

a výhodu oproti konkurenci, která takovou slevu nenabízí. 

3.1.2 Dopolední hodiny 

 Ze sledovaného období od pondělí 5.2.2018 do neděle 11.2.2018 byla zjištěna 

průměrná návštěvnost v jednotlivých hodinách otevírací doby ze které vyplývá, že 

nejvíce návštěv bylo vždy v odpoledních hodinách, konkrétně od 14:00 do 18:00. 

Naopak nejnižší počet návštěv byl v ranních až dopoledních hodinách od 7:00 do 12:00.  

 Pro zvýšení návštěvnosti v ranních hodinách se nabízí pouze možnost stanovení 

tzv. „happy hour“ (šťastná hodinka), což znamená, že lidé, kteří do Infitness vstoupí 

v době od 7:00 do 11:00 získají například 50% slevu z ceny vstupného. Tuto možnost 

však majitel Infitness zamítl s obavou o ztrátu dobrého jména svého fitness centra.  

3.1.3 Kalkulace nákladů 

 Fitness centrum Infitness tedy bude uplatňovat podporu prodeje pouze na zvýšení 

návštěvnosti v letních měsících. Vyčíslení nákladů je velmi obtížné, jelikož nevíme 

kolik lidí využívajících tohoto zvýhodnění za určitý měsíc navštíví. Pro kalkulaci 

můžeme využít pouhého odhadu vzhledem ke zjištěným statistikám návštěvnosti 

v analytické části práce. Víme, že v měsících červen, červenec a srpen bylo ve fitness 

centru 12459 návštěv, což je průměrně 4153 návštěv za měsíc. Ze systémové databáze 

také víme, že registrovaných zákazníků je 62% z nichž zhruba 60% využívá časové 
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permanentky, což zužuje počet vstupů na 1030 za měsíc. Pokud vezmeme v úvahu, že 

každý 11. vstup z 1030 vstupů je zdarma, získáme průměrně 94 volných vstupů 

v měsíci. Při průměrné ceně jednorázového vstupu 73 Kč získáme hrubý odhad 

měsíčních nákladů tuto formu podpory prodeje, který činí 6 862 Kč. Pro měsíce 

červen, červenec a srpen jsou tedy náklady z ušlého zisku zhruba 20 586 Kč. 

 Pro zjištění efektivnosti této marketingové aktivity je nutné návštěvnost v tomto 

období následně srovnat s návštěvností ve stejném období minulého roku.  

3.2 Reklamní předměty 

 Jako formu propagace navrhuji využití reklamních produktů s logem Infitness. 

Jedná se silikonové náramky, shakery a trička. Zákazníci budou mít možnost zakoupit si 

reklamní předměty na recepci Infitness a dále budou rozdávány jako poděkování za 

věrnost a nákup ke čtvrtletnímu, pololetnímu a ročnímu předplatnému permanentky. 

Konkrétně se jedná o silikonový náramek při zakoupení čtvrtletní permanentky, shaker 

při zakoupení pololetní permanentky a tričko při zakoupení roční permanentky. 

 Design reklamních předmětů by měl být pro zákazníky především atraktivní bez 

výrazných reklam. Na těchto předmětech by mohl být například velmi známý a 

oblíbený motivační citát „No pain, no gain“, což ve volném překladu znamená něco 

jako „žádná bolest, žádný zisk“ nebo „bez práce nejsou koláče“. Na reklamních 

předmětech bude pouze decentní logo Infitness, aby je mohli zákazníci běžně používat a 

nepůsobili příliš okázale.  

 Tyto předměty budou mít pro Infitness dva pozitivní dopady. Prvním je zvýšení 

prodeje permanentek, čímž dojde ke zvýšení věrných zákazníků a taky k rychlejšímu 

obratu peněz. Dalším přínosem je forma propagace, kdy zákazníci využívající 

reklamních předmětů Infitness budou sloužit jako reklama.  

 Na následujících obrázcích můžeme vidět grafický návrh reklamních předmětů. 

Silikonové náramky budou k dostání v černé barvě a to v univerzální velikosti. Potisk 

náramků bude prováděn ražbou včetně dvoubarevného potisku. Minimální množství pro 

výrobu je 500 ks.  
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Obrázek č. 8: Návrh silikonového náramku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Shaker o velikosti 400 ml s mixovacím míčkem z nerezové oceli bude k dostání taktéž 

v černé barvě spolu s potiskem loga Infitness.  

 

 

Obrázek č. 9: Návrh shakeru 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Trička budou s vyštíhleným střihem a krátkým rukávem v pánském i dámském 

provedení v černé barvě. Jedná se o 100% bavlnu, 160 g/m2. Trička budou v dostání 

vždy ve velikosti S, M, L, XL v množství 25 ks od každé velikosti pro pány i dámy.  

 

 

Obrázek č. 10: Návrh pánského a dámského trička 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Konečné grafické provedení návrhů reklamních předmětů zvládne udělat firemní IT 

technik. Pro samotnou tvorbu doporučuji využít reklamní agenturu Czech image group 

s. r. o., z důvodu široké nabídky reklamních předmětů a příznivých cen. Díky objemu 

poptávaného zboží získáme navíc 10% slevu z celkové objednávky. V následující 

tabulce můžeme vidět jednotlivé ceny reklamních předmětů: 
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Tabulka č. 10: Reklamní předměty – ceník 

Reklamní předmět Počet 

kusů 

Nákupní cena 

za kus vč. DPH 

Prodejní cena 

za kus vč. DPH 

Cena celkem  

vč. DPH 

Silikonový náramek 500 ks 15 Kč 50 Kč 7500 Kč 

Shaker  100 ks 71 Kč 100 Kč 7100 Kč 

Tričko pánské 100 ks 154 Kč 200 Kč 15400 Kč 

Tričko dámské 100 ks 154 Kč 200 Kč 15400 Kč 

    45400 Kč 

 -  10% sleva 

 = 40860 Kč 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Celkem budou tedy všechny reklamní předměty stát 40 860 Kč včetně DPH. 

Prodejní ceny nejsou nijak přemrštěné s cílem dosažení zisku, ale primární funkcí 

těchto reklamních předmětů je propagace a podpora prodeje permanentek.  

 Tržby z prodeje reklamních předmětů nelze předem vypočítat, vzhledem k tomu, že 

nevíme v jakém poměru se budou tyto předměty prodávat a rozdávat zdarma. Pokud by 

se však tyto produkty pouze prodávaly, byl by zisk z prodeje všech reklamních 

předmětů celkem 34 140 Kč. 

3.3 Zvýhodněné podmínky parkování 

 Jelikož značná část zákazníků Infitness používá k dopravě do fitness centra osobní 

automobil, přichází na řadu problém s parkováním v centru města. Jak již bylo 

zmiňováno v analytické části práce, pro parkování se nabízí 2 možnosti. Parkovat na 

ulici naproti fitness centra, kde parkovné stojí 10 Kč za 1 hodinu parkování a 40 Kč za 2 

hodiny parkování. Počet parkovacích míst je zde však omezený a odpoledních hodinách 

je zde téměř nemožné zaparkovat. Další možností je parkování za závorou na poměrně 

velkém parkovišti mezi Infitness a obchodem Billa. Parkovacích místa zde bývají volná 

i v odpoledních hodinách, ale každá započatá hodina zde stojí 30 Kč, což se při tréninku 

trvajícím hodinu a půl prodraží. Jedním z výsledků dotazníkového šetření také bylo 

zjištění, že značná část zákazníků Infitness navštěvuje také jiné fitness centrum 

z důvodu placeného parkovného. Připomínky na placené parkovné se objevovaly také 

v poslední otevření otázce, kde mohli dotazování vyjádřit vlastní návrhy na zlepšení či 

připomínky.  
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 Lidé, kteří míří nakupovat do obchodu Billa mají při parkování na parkovišti mezi 

Infitness a Billou značnou výhodu. Při nákupu v obchodě Billa si zákazníci nechají při 

platbě u pokladny potvrdit parkovací kartu a následně mohou odjet do jedné hodiny bez 

placení parkovného. Podle katastru nemovitostí však parkoviště patří městu Uherské 

Hradiště, tudíž s nimi musí mít obchod Billa domluveny podmínky, které by mohlo 

získat i fitness centrum Infitness. Podobné výhody pro parkování svých zákazníků na 

městských parkovištích v Uherském Hradišti využívá například Aquapark, městské 

kino, či restaurace Šarovec. 

 Navrhuji, aby majitel fitness centra oslovil městský úřad Uherské Hradiště, 

konkrétně starostu Ing. Stanislava Blahu ohledně vyjednání podmínek pro parkování 

zákazníků Infitness.  

3.4 Zavedení fitness soutěže 

 Jelikož fitness centrum Infitness v současné době na podporu prodeje a vztahy 

s veřejností příliš nedbá, navrhuji uspořádat fitness soutěž. Tato soutěž by se konala 

v přímo v prostorách Infitness s cílem zvýšení povědomí o Infitness, posílení vztahů 

s veřejností a zároveň jako forma propagace. Navrhuji soutěž pojmout jako vánoční 

fitness soutěž a vybudovat z ní dlouholetou tradici, na kterou se budou zákazníci těšit.  

 Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Infitness i lidé, kteří Infitness ještě nikdy 

předtím nenavštívili. Jedná se o fitness soutěž ve čtyřech disciplínách rozdělené do 

dvou kategorií na muže a ženy. Konkrétně bench-press, mrtvý tah, dřep a shyby. Soutěž 

bude spíše vytrvalostního charakteru než silového a to ze dvou důvodů. Při silových 

disciplínách s cílem o vykonání maximálního možného výkonu na jedno opakování je 

vyšší riziko zranění a zároveň by byli znevýhodněni soutěžící, kteří cvičí kratší dobu a 

nemají tolik svalové hmoty. V jednotlivých disciplínách bude tedy záležet na 

provedeném počtu opakování. Pro zvýšení zájmu o tuto soutěž bude připraveno několik 

hodnotných cen pro první tři místa v jednotlivých kategoriích. Celkem bude tedy 24 cen 

ve formě časových permanentek a reklamních předmětů Infitness. 

3.4.1 Průběh soutěže 

 Soutěž se uskuteční v aerobním sále, který poskytuje pro tuto akci dostatek prostoru 
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i pro případné diváky. Soutěž bude zpoplatněna dle platného ceníku pro běžnou 

návštěvu posilovny. Maximální počet soutěžících je 40 mužů a 40 žen, vzhledem 

k velikosti šaten a počtu skříněk. Před samotným startem soutěže bude nutné všechny 

účastníky přímo na místě zvážit a určit závaží pro jednotlivé disciplíny dle jednotného 

koeficientu pro muže i ženy. Všichni účastníci budou mít 30 minut čas na protažení a 

při soutěži pouze jeden pokus na provedení. U všech z výše zmiňovaných disciplín 

zvítězí ten, který provede nejvyšší počet opakování. Pro bench-press navrhuji zvolit 

závaží o váze 75% tělesné váhy, pro dřep taktéž 75% tělesné váhy, pro mrtvý tah 100% 

tělesné váhy a shyby pouze s vlastní váhou bez přidaného závaží. Váhy budou vždy 

zaokrouhleny na sudé čísla nahoru vzhledem k tomu, že v Infitness se nachází nejlehčí 

kotouče o váze 2kg. Pro lepší představu si uvedeme příklad: 

Tabulka č. 11: Fitness soutěž – závaží 

 Muž 90 kg Žena 55 kg 

Bench-press 68 kg 42 kg 

Dřep 68 kg 42 kg 

Mrtvý tah 90 kg 55 kg 

Shyby bez závaží bez závaží 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.4.2 Program 

 Jednotlivé disciplíny budou probíhat pro muže a ženy současně pod dozorem 

fitness trenérů, majitele Infitness a obsluhy recepce pro nemožnost zpochybnění 

výsledků. Program soutěže by mohl být následující: 

- 9:00 vážení 

- 9:30 rozcvička 

- 10:00 benchpress  

- 11:00 dřep 

- 12:00 mrtvý tah 

- 13:00 shyby 

- 14:00 vyhodnocení 
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3.4.3 Ceny 

 Pro vítěze jednotlivých kategorií budou připraveny ceny ve formě permanentek a 

reklamních předmětů. Permanentky představují pro Infitness náklad pouze ve výši 

ušlých zisků v případě, že některou z disciplín vyhraje stálý zákazník. Ceny ve formě 

reklamních předmětů potěší výherce a zároveň poslouží jako reklama Infitness. Ceny 

pro jednotlivé disciplíny budou vždy stejné a rozpis by mohl vypadat následovně: 

- 1. místo – čtvrtletní permanentka + tričko 

- 2. místo – měsíční permanentka + shaker 

- 3. místo – shaker + náramek 

 

 Jelikož jsou v soutěži 4 disciplíny rozděleny na muže a ženy, bude každá z 

jednotlivých cen rozdána 8x. Celkem tedy bude pro soutěžící připraveno 24 hodnotných 

cen. 

3.4.4 Informační leták soutěže 

 Pro širší dosah informací o pořádané soutěži je nutné vhodně využít marketingové 

nástroje, díky kterým o soutěži informujeme i cvičence jiných posiloven a širokou 

veřejnost. Doporučuji tedy vytvořit jednoduchý informační leták ve formátu A4, 

pomocí kterého můžeme oslovit potenciální soutěžící i diváky. Tato soutěž by mohla 

být atraktivní především pro cvičence z jiných posiloven a fitness center a studenty 

středních a vysokých škol v okolí. Informační letáky bych tedy umístil přímo v 

jednotlivých sportovištích a školách, což může provést obsluha recepce. V digitální 

podobně doporučuji informační leták umístit také na webových a Facebookových 

stránkách Infitness, díky kterým se o soutěži dozví i široká veřejnost.  
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Jednoduchý informační leták by měl obsahovat: 

- základní údaje o soutěži; 

- místo a čas konání; 

- časový harmonogram; 

- podmínky pro účast; 

- motivaci ve formě hodnotných cen. 

 

Možnosti umístění informačního letáku:  

- fitness a fight club Fit-K.O. ve Starém Městě u Uherského Hradiště; 

- posilovna T-Gym Uherské Hradiště 

- My-Fitness Uherské Hradiště; 

- Střední škola Mesit Uherské Hradiště; 

- Obchodní akademie Uherské Hradiště; 

- Gymnázium Uherské Hradiště; 

- Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; 

- Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště; 

- Univerzita Tomáše Bati v Uherském Hradišti. 
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Obrázek č. 11: Návrh informačního letáku fitness soutěže 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Grafické zpracování konkrétního letáku uskuteční firemní IT technik, který má 

s tvorbou reklamních materiálů bohaté zkušenosti. Externí firmu bude nutné využít 

pouze pro tisk. Vzhledem k tomu, že potřebujeme pouze 10 ks těchto letáků a Infitness 

už dříve spolupracovalo s agenturou Joker, která se nachází v blízkosti Infitness, 

doporučuji tisk provést u této agentury. Celková cena pro tisk 10 ks jednostranného 

letáku ve formátu A4, na křídový lesklý papír 170g/m2 je celkem 210 Kč včetně DPH.   
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3.4.5 Kalkulace nákladů fitness soutěže 

 V následující tabulce najdeme kalkulace jednotlivých nákladů na fitness soutěž. 

Tabulka č. 12: Kalkulace nákladů fitness soutěže 

 Kalkulace Cena vč. DPH 

Ceny pro vítěze - - 

1. místo 
8x čtvrtletní permanentka - 1800 Kč 14400 Kč 

8x tričko – 154 Kč 1232 Kč 

2. místo 
8x měsíční permanentka - 690 Kč 5520 Kč 

8x shaker – 71 Kč 568 Kč 

3. místo 
8x měsíční permanentka - 690 Kč 5520 Kč 

8x náramek – 15 Kč 120 Kč 

Tisk letáků 10x leták – 21 Kč 210 Kč 

Celkem  27570 Kč  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5 Návrhy týkající se personálu  

 V této části návrhů na zlepšení současného stavu fitness centra navrhuji změny, 

které nepřímo souvisí s komunikačním mixem, ale jsou pro Infitness klíčové. Jestliže je 

cílem marketingových aktivit Infitness uspokojení potřeb zákazníků, je nutné jim 

poskytovat kvalitní služby prostřednictvím příjemného personálu. Z předchozí části 

práce, konkrétně z analýzy zákazníků je zřejmé, že o skupinové lekce je větší zájem, 

než dokáže fitness centrum uspokojit. Toto zjištění bylo následně podpořeno výsledkem 

dotazníkového šetření, kde se v závěrečné otázce týkající se návrhu změn často 

objevovala žádost o častější skupinové lekce. Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, 

že 20% dotazovaných na spokojenost s vybavením posilovny odpovědělo neutrálně či 

dokonce negativně. Nejčastější odpovědí v poslední otázce dotazníkového šetření na 

návrh změn ve fitness centru, se týkala údržby strojů. Dotazovaní si často stěžovali na 

špatně seřízené či porouchané stroje, které jsou pak delší dobu mimo provoz, což by 

mohla být příčina neutrálních a negativních odpovědí u otázky č. 6. Nejméně příznivé 

hodnocení spokojenosti zákazníků však bylo s obsluhou recepce, kdy více než polovina 

dotazovaných uvedla neutrální či negativní hodnocení. Jelikož je kvalita poskytovaných 

služeb a personálu pro Infitness klíčová, je nutné se na ni podrobněji zaměřit. 
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3.5.1 Skupinové lekce 

 V prostorech Infitness se nachází dva aerobní sály pro pořádání skupinových lekcí, 

o které je velký zájem. V současné době je problémem nedostatek kvalifikovaných 

instruktorů, respektive těch, kteří jsou stále k dispozici. Nynějších instruktorů 

skupinových lekcí je sice pět, ale každý z nich má své vlastní zaměstnání a lekce vedou 

pouze ve svém volném čase. Nejvíce žádané skupinové lekce jsou Alpinning a Jumping, 

které stojí 90 Kč pro dospělé a 80 Kč pro studenty. Pří plné obsazenosti 15 lidí na jedné 

skupinové lekci a průměrné ceně 85 Kč za vstup je příjem z této lekce 1275 Kč za 

hodinu. Při obsazení obou sálů je pak příjem 2550 Kč za hodinu. Obvykle jsou však 

skupinové lekce pořádány pouze dvě za celý den, čímž vzhledem k velkému zájmu o 

tyto lekce přichází fitness centrum o zisk.  

 Cílem je tedy zaměstnat další kvalifikované instruktory skupinových lekcí, kteří 

budou k dispozici dle pevně stanovených podmínek. V minulosti se Infitness snažilo 

pomocí nabídky práce zveřejněné na svých Facebookových stránkách zaměstnat dva 

dalších kvalifikované instruktory, což se však nepodařilo.  

 Navrhuji, aby vedení Infitness oslovilo vlastní zákazníky s nabídkou spolupráce. U 

lidí, kteří pravidelně tyto skupinové lekce navštěvují je velká pravděpodobnost, že se 

jim bude možnost stát se instruktory líbit. Konkrétně tedy instruktory Alpinningu a 

Jumpingu. Nabídku spolupráce mohou nabídnout současní instruktoři osobně na 

jednotlivých lekcích těm nejšikovnějším cvičencům, ale základem bude vytvořit 

informační náborový leták, který bude vystavený na recepci i v aerobních sálech. 

Předpokladem je, že tito lidé budou mít se skupinovými lekcemi zkušenost, ale pro 

samotné vedení lekcí nebudou mít dostatečnou kvalifikaci. Získání instruktorů pro 

Alpinning a Jumping touto formou tedy přináší pro Infitness náklady na jejich školení.  

Školení instruktorů Alpinningu i Jumpingu probíhá v Praze a to v rozsahu čtyř dní. 

Konkrétně se jedná o dva víkendy, kdy se probírá nejprve teoretická část a následně 

praktická část. Školení je zakončeno písemným testem a po úspěšném dokončení 

účastníci obdrží licenci ALPINNINGBASIC INSTRUKTOR či Jumping BASIC. Cena 

školení Alpinningu je 5900 Kč a cena Jumpingu je 5040 Kč. Celkové náklady na 

nábor dvou nových instruktorů tedy činí 11 003 Kč. 
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Obrázek č. 12: Návrh náborového letáku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Grafické zpracování konkrétního letáku uskuteční taktéž firemní IT technik spolu 

s návrhem informačního letáku pro vánoční fitness soutěž. Tisk 3 kusů tohoto 

jednostranného letáku ve formátu A4, na křídový lesklý papír 170g/m2 je celkem 63 Kč 

včetně DPH.   
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3.5.2 Údržba strojů a cvičebních pomůcek 

 I přes fakt, že Infitness disponuje velmi moderním a kvalitním vybavením, je nutné 

se o něj pravidelně starat. Jelikož je vybavení posilovny pro poskytování kvalitních 

služeb stěžejní, je nutné aby byly všechny stroje a cvičební pomůcky ve skvělém stavu. 

Špatně seřízené či porouchané stroje vedou ke snižování kvality poskytovaných služeb, 

což může být pro mnohé zákazníky prvotním impulsem pro změnu navštěvovaného 

fitness centra. O údržbu se v současné době stará sám majitel Infitness, ale vzhledem 

k tomu, že cvičební vybavení sám nepoužívá a celkově se ve fitness centru často 

neobjevuje, tak o drobných nedostatcích neví a nemůže je tak rychle vyřešit.  

 Navrhuji tedy, aby se o údržbu strojů a cvičebních pomůcek staral fitness trenér, 

který vybavení používá každý den se svými klienty a následně i při vlastním tréninku. O 

nedostatcích má tedy nejlepší přehled a samotná údržba není fyzicky ani časově 

náročná, takže ji bez problémů zvládne. K jeho měsíční mzdě by dostával bonus 1000 

Kč, čímž bude vyřešen problém se špatně seřízeným či porouchaným vybavením a 

povede tak k větší spokojenosti zákazníků.  

3.5.3 Personál recepce 

 Jedním ze základních faktorů poskytování kvalitních služeb je příjemný a 

proškolený personál. Příjemná obsluha recepce na zákaznících zanechá kladné dojmy, 

což vede k dobré vizitce a recenzím ze strany spokojených zákazníků. 

 Jednou z otázek dotazníkového šetření byla spokojenost s obsluhou recepce. Více 

než polovina dotazovaných uvedla hodnocení u obsluhy fitness centra neutrální či 

dokonce negativní hodnocení. Toto hodnocení je následně podpořeno poslední otázkou 

dotazníkového šetření, kdy dotazovaní měli možnost sdělit vlastní názor na fitness 

centrum či návrhy na jeho zlepšení. Na tuto otázku mnoho dotazovaných odpovědělo, 

že by ocenili příjemnější vystupování obsluhy recepce. Doporučuji, aby majitel 

Infitness vyhodnocení dotazníkového šetření ukázal současné obsluze a pokusil se ústně 

dohodnout na nápravě. Pokud ústní dohoda nepovede k příjemnějšímu vystupování a 

chování k zákazníkům, bude nutné obsluhu vyměnit. Pomocí sociálních sítí pak může 

majitel od zákazníků Infitness jednoduše a rychle získat zpětnou vazbu na spokojenost 

s obsluhou recepce pomocí otevřeného dotazu.  
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 Pro zlepšení celkového vizuálního dojmu fitness centra dojde ke sjednocení 

oblečení obsluhy. Obsluha recepce bude nosit nová reklamní trička Infitness, což 

povede nejen k lepšímu dojmu, ale i k podpoře prodeje reklamních předmětů.  

3.5.4 Sociální sítě  

 V dnešní době jsou sociální sítě velmi silným nástrojem online marketingu. Více 

než polovina online populace v České republice má profil na sociální síti Facebook, 

díky které můžeme být na očích svým zákazníkům. Další velmi oblíbenou sociální sítí 

je Instagram, který se stal za krátkou dobu velice efektivní marketingovou platformou. 

Lidé navštěvují sociální sítě každý den a díky tomu se může o fitness centru dozvědět 

tisíce jeho uživatelů denně. Díky sociálním sítím tak můžeme zvýšit dosah fitness 

centra, pěstovat dobré vztahy se zákazníky, snáze komunikovat se zákazníky a získat 

rychlou zpětnou vazbu na nový nápad. Obě sociální sítě můžeme tedy bezplatně využít 

ve svůj prospěch.  

Facebookový profil má Infitness již v provozu, avšak jeho aktualizaci se nikdo téměř 

nevěnuje. Ke správě účtu není zapotřebí využívat externích firem ani příliš mnoho času. 

Je zapotřebí pouze zvolit zodpovědnou osobu, která bude Facebookový profil 

spravovat. Může to být například obsluha recepce, která má při své práci přístup 

k internetu a sociální síť může během pracovní doby průběžně spravovat. Jedná se 

především o přidávání aktuálních fotek přímo z centra, komunikaci se zákazníky, 

vystavování informací o novinkách či změnách otevírací doby během státních svátků. 

Za správu profilu Infitness na Facebooku získá jejich odpovědná osoba 500 Kč měsíčně 

jako bonus. 

Instagramový profil v současné době fitness centrum nemá a je tedy potřeba jej 

nejprve založit. Instagram je využíván především mladou generací ve věku 13 – 30 let, 

což je vzhledem k poloze Infitness v blízkosti mnoha středních a vysokých škol ideální 

cílovou skupinou. Nepostradatelným nástrojem Instagramu jsou tzv. Hashtagy (klíčové 

slova), které slouží k nalezení fotografií. Pokud pod každou fotku přidanou na profilu 

Infitness použijeme například hashtag „#infitnessuherskehradiste“, lidé navštěvující 

Infitness se jej naučí používat a prostřednictvím fotek na svých vlastních 

Instagramových profilech budou neúmyslně propagovat naše fitness centrum. Pokud se 
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tedy zákazník ve fitness centru vyfotí, svou fotku přidá na vlastní Instagramový profil a 

fotku označí stejným hashtagem, bude fotka jednoduše dohledatelná. Lidé, kteří 

dotyčného na Instagramu sledují tak skrze hashtag narazí na veškeré fotky se stejným 

označením a tím i profil Infitness. O správu tohoto účtu by se mohla starat druhá slečna 

z recepce, která by za správu taktéž získala 500 Kč měsíčně jako bonus. Zajištěním 

propagace skrze sociální sítě tak celkové náklady fitness centra vzrostou o 1 000 Kč 

měsíčně. 

3.5.5 Kalkulace nákladů 

 Kalkulaci jednotlivých nákladů na personál fitness centra můžeme vidět 

v následující tabulce. Údržba cvičebních pomůcek a strojů spolu se správou sociálních 

sítí představuje zvýšení pravidelných měsíčních nákladů na zaměstnance. 

Tabulka č. 13: Kalkulace jednotlivých nákladů na personál 

 Cena vč. DPH 

Skupinové lekce - 

náborový leták 63 Kč 

školení 5900 + 5040 Kč 

Údržba strojů 1000 Kč/měsíc 

Sociální sítě 1000 Kč/měsíc 

Jednorázové náklady celkem 11003 Kč 

Pravidelné měsíční náklady 2000 Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.6 Časový plán propagace 

 Každá společnost by měla mít marketingovou strategii pečlivě promyšlenou a 

rozvrženou na několik měsíců či dokonce let dopředu. V následující tabulce můžeme 

vidět časový plán pro realizaci jednotlivých marketingových aktivit, které jsou 

podrobně popsány v návrhové části práce. Časový plán je rozvržen v období od 

července 2018 do prosince roku 2018, tedy na dobu půl roku. V tabulce najdeme 

veškeré marketingové aktivity, které firmě doporučuji. 
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Tabulka č. 14: Časový plán propagace 

  

2018 

červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Zvýšení návštěvnosti x x     

Reklamní předměty x 
   

x 
 

Zvýhodnění parkování 
  

x 
   

Fitness soutěž 
    

x x 

Návrhy týkající se 

personálu 
x 

     

Skupinové lekce x x 
    

Údržba strojů x x x x x x 

Obsluha recepce x x 
    

Sociální sítě x x x x x x 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Jako první doporučuji zaměřit se na zvýšení návštěvnosti, jelikož je to pro 

Infitness nejvíce aktuální, vzhledem k nejnižší návštěvnosti fitness centra v těchto 

měsících. Zavedením podpory prodeje formou zvýhodněných vstupů by mělo postupně 

vést ke zvýšení návštěvnosti v těchto měsících. Další formou propagace spadající na 

měsíc červenec je tvorba reklamních předmětů Infitness, které by koncem měsíce již 

mohly být dostupné k prodeji. Podle aktuálního stavu dostupných reklamních předmětů 

doporučuji přiobjednat chybějící reklamní předměty aby nedošlo k jejich vyprodání. 

Nejpozději však v měsíci listopad bude nutné zajistit dostatečné množství reklamních 

předmětů, jakožto cen pro vánoční fitness soutěž. Možnost vyjednání zvýhodněných 

podmínek parkování můžeme nechat na měsíc září, vzhledem k velkému množství 

aktuálnějších marketingových aktivit a tomu, že v letních měsících bude více lidí 

dojíždět do fitness centra například na kole. Plánování vánoční fitness soutěže připadá 

na měsíc listopad, kdy bude nutné připravit a rozmístit informační letáky a zajistit 

dostatek cen do soutěže. V neposlední řadě je nutné v měsíci červnu zajistit kvalitní 

personál fitness centra. Prvním krokem bude zajistit dostatek nových instruktorů 

skupinových lekcí o které je velký zájem, k čemuž budeme v měsíci červnu potřebovat 

vytvořit a rozmístit náborové plakáty. Dalším krokem bude zajistit údržbu posilovacích 
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strojů a cvičebních pomůcek, což bude prováděno pravidelně po celý rok. V červenci 

bude nutné je také zajistit příjemnější chování obsluhy recepce, což bude následně 

prověřeno v měsíci srpnu. Obsluha recepce dostane od měsíce července na starosti také 

sociální sítě, o které se bude starat v průběhu celého roku.  

3.7 Kalkulace celkových nákladů  

 V následující tabulce můžeme najít kalkulaci jednotlivých marketingových aktivit 

pro období od července do prosince 2018. 

Tabulka č. 15: Náklady na jednotlivé marketingové aktivity 

 Kalkulace Cena vč. DPH 

Zvýšení návštěvnosti 

v letním období 
3x podpora prodeje - 6862 Kč 20568 Kč 

Reklamní předměty Náramky, shakery, trička 40860 Kč 

Zvýhodněné 

podmínky parkování 
- -  

Zavedení fitness 

soutěže 
Ceny soutěže 27570 Kč 

Návrhy týkající se 

personálu 

Nábor instruktorů 11003 Kč 

Údržba a správa sociálních sítí 2000 Kč 

Jednorázové náklady celkem 100001 Kč 

Pravidelné měsíční náklady 2000 Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Při výběru vhodných marketingových aktivit jsem se vždy snažil navrhnout 

nejlevnější možné řešení při zachování kvality služeb. Nejnákladnější položkou jsou 

reklamní předměty, které budou z části rozdány zdarma jako podpora prodeje, ale 

značná část bude prodána, čímž se investice z velké části vrátí. Jednorázové náklady 

marketingových aktivit na měsíce červenec až prosinec 2018 činí 100 001 Kč včetně 

DPH. Údržba cvičebních pomůcek a strojů a správa sociálních sítí představuje zvýšení 

pravidelných nákladů na zaměstnance o 2 000 Kč měsíčně. 

 Po osobní konzultaci s majitelem fitness centra jsme usoudili, že náklady na 

marketingové aktivity jsou přijatelné.   
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3.8 Zhodnocení návrhů 

 Návratnost investice se velmi těžko předpovídá. U žádné z uvedených 

marketingových aktivit nemůžeme přesně určit návratnost vložených prostředků. 

Efektivnost návrhů můžeme sledovat podle návštěvnosti v jednotlivých měsících podle 

nárůstu registrovaných zákazníků, podle nárůstu tržeb oproti minulému období, podle 

počtu prodaných reklamních předmětů a také podle ohlasů na sociálních sítích. 

Doporučuji průběžně sledovat všechny aktivity a jejich odezvu během celého 

plánovaného období. S realizací jednotlivých marketingových aktivit jsou spojeny jak 

přínosy, tak i rizika, že návrhy nebudou přínosné.  

3.8.1 Přínosy  

 V následující tabulce jsem se rozhodl stanovit optimistický, realistický a 

pesimistický odhad u realizace u návrhů, ke kterým můžeme přímo přiřadit jejich přínos 

ve zvýšení návštěvnosti a tím i zvýšení zisku. 

Tabulka č. 16: Odhad přínosů vlastních návrhů 

 
Pesimistický 

odhad 

Realistický 

odhad 

Optimistický 

odhad 

Zvýšení návštěvnosti 

v letním období 
+ 0% + 10% + 24% 

Zvýhodněné podmínky 

parkování 
+ 0% + 10% + 20% 

Častější skupinové lekce + 10% + 30% + 50% 

Celkové zvýšení 

návštěvnosti 
+ 10% + 50% + 94% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Přínosy, které plynou z realizace návrhů nemusí být pouze finančního, ale také 

nefinančního charakteru. 
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Finanční 

 Díky podpoře prodeje formou zvýhodněných vstupů můžeme očekávat v letních 

měsících nárůst návštěvnosti fitness centra, což můžeme sledovat pomocí interní 

databáze a následně porovnat s návštěvností před realizací změn. Dle analýzy zákazníků 

v analytické části práce jsme zjistili, že v letních měsících je návštěvnost v průměru o 

1310 návštěv měsíčně nižší. Toto snížení tedy představuje pokles návštěvnosti o 24%, 

což, dle optimistického odhadu můžeme dorovnat na průměrnou měsíční úroveň počtu 

návštěv. 

 Pokud se majiteli fitness centra podaří domluvit výhodné podmínky pro 

zvýhodněné parkování pro zákazníky Infitness, přínosem bude zvýšení spokojenosti 

zákazníků a také zvýšení návštěvnosti. Vhledem k výsledkům dotazníkového šetření, ze 

kterého vyplynulo, že 43% dotazovaných se do Infitness nejčastěji dopravuje 

automobilem je optimistický odhad zvýšení návštěvnosti o 20%. 

 Zaměstnání nových instruktorů povede ke zvýšení příjmů z pořádaných 

skupinových lekcí a také ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Vzhledem k velkému 

zájmu o tyto lekce je optimistický odhad zvýšení návštěvnosti skupinových lekcí o 

50%. 

Nefinanční 

 Propagace pomocí reklamních předmětů má finanční i nefinanční charakter. Díky 

reklamním předmětům rozdávaným k předplaceným permanentkám dojde ke zvýšení 

prodeje permanentek a tak i k rychlejšímu obratu peněz. Tyto předměty budou dále 

sloužit jako chodící reklama Infitness. Reklamní předměty budou také volně k prodeji, 

z čehož plynou i tržby z prodeje. Pokud se prodá alespoň 50% reklamních předmětů, 

zisk z jejich prodeje bude celkem 17 070 Kč. 

 Díky pořádání vánoční fitness soutěže dojde ke zvýšení povědomí o Infitness, 

posílení vztahů s veřejností a zároveň k propagaci fitness centra. 

 Údržba cvičebních pomůcek a strojů v rukou fitness trenéra přinese zaručeně 

zkvalitnění poskytovaných služeb, což je pro fitness centrum klíčové. Díky tomu budou 

zákazníci také spokojenější, jelikož se stížnost na špatně seřízené stroje často 
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objevovala ve výsledcích dotazníkového šetření. 

 Příjemnější vystupování obsluhy recepce na zákaznících zanechá kladné dojmy, 

což povede k dobré vizitce a recenzím ze strany spokojených zákazníků. 

 Správa sociálních sítí Facebook a Instagram pomůže zvýšit dosah fitness centra, 

pěstovat dobré vztahy se zákazníky, snáze komunikovat se zákazníky a získat rychlou 

zpětnou vazbu na nový nápad. 

 Podstatným přínosem je také zvýšení spokojenosti zákazníků a zvýšení povědomí o 

Infitness, což ve své podstatě povede ke zvýšení návštěvnosti a tím také tržeb. 

3.8.2 Rizika  

 S realizací jednotlivých návrhů na zlepšení jsou bohužel spjaty i rizika, kdy by 

návrhy neměly úspěch a byly neefektivní.  

 Se zvýhodněnými vstupy v letních měsících je spojeno riziko, že podpora prodeje 

formou volných vstupů by neměla na zvýšení návštěvnosti žádný vliv. I v tomto případě 

by ale došlo k posílení vztahu se zákazníky a tím i zvýšení jejich spokojenosti. 

 Reklamní předměty na sebe vážou riziko, že o ně nebude zájem a lidí je nebudou 

kupovat. Prodej reklamních předmětů ale nebyl primárním cílem a tyto předměty se 

budou přesto rozdávat k předplaceným permanentkám. Největším rizikem této aktivity 

je tedy to, že se reklamní předměty nebudou lidem líbit a nebudou je používat. Toto 

riziko je však velmi nepravděpodobné, vzhledem k volbě pouze decentního loga 

Infitness na všech reklamních předmětech. 

 Rizikem je také nezájem o vánoční fitness soutěž, kdy by lidé neměli zájem se 

soutěže účastnit. Zájem o tuto soutěž by ale měly navýšit připravené hodnotné ceny pro 

výherce, proto je riziko nezájmu nepravděpodobné.  

 Zaměstnáním nových instruktorů skupinových lekcí, kterým bude zaplaceno 

školení Alpinningu a Jumpingu dochází pouze k jednomu riziku. Tito instruktoři by 

mohly po krátké době podat výpověď a investované finance za školení by byly 

neefektivní. Toto je riziko je nutné pojistit smlouvou ohledně uhrazení nákladů na 
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školení v případě výpovědi ze strany instruktorů v určitém časovém intervalu. Riziko 

nezájmu o větší množství skupinových lekcí je vzhledem k plné obsazenosti těchto lekcí 

a výsledků dotazníkového šetření mizivé. 

 U návrhů týkajících se personálu je jediným rizikem obsluha recepce, v případě, že 

nedojde ke zpříjemnění vystupování na základě ústní dohody s majitelem fitness centra. 

To by vedlo k výpovědi stávající obsluhy recepce a nutnost zaměstnání nové obsluhy, 

která by se musela nejprve zaučit.  

3.9 Souhrn návrhové části 

 V návrhové části práce byly podrobně popsány jednotlivé návrhy na zlepšení 

komunikačního mixu fitness centra Infitness. Tyto návrhy vychází z prováděných 

analýz a dotazníkového šetření, které byly prováděny v analytické části práce. Návrhy 

na zlepšení jsou zaměřeny na poskytování kvalitnějších služeb, zvýšení spokojenosti 

zákazníků, zvýšení propagace a také zvýšení návštěvnosti. Dle mého názoru budou mít 

všechny zmiňované marketingové aktivity pro Infitness přínos, ať už finanční či 

nefinanční.  

 Majitel Infitness usoudil, že návrhy jsou pro společnost reálné a o jejich realizaci se 

bude dále jednat.  
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ZÁVĚR 

 Určeným cílem mé diplomové práce bylo na základě provedených analýz 

navrhnout změny vedoucí ke zlepšení komunikačního mixu ve fitness centru Infitness, 

které se nachází v centru Uherského Hradiště. Jednotlivé návrhy jsem vypracoval 

s ohledem na možnost reálného uskutečnění. Součástí návrhové části práce je také 

časový plán realizace marketingových aktivit včetně celkové kalkulace nákladů. 

 Díky provedení analýzy současného stavu podniku jsem zjistil mnoho silných i 

slabých stránek. Současný komunikační mix fitness centra není příliš využíván, proto 

jsem se snažil, aby jednotlivé návrhy měly pro společnost co možná největší přínos a 

zároveň, aby ceny jednotlivých návrhů nebyly příliš vysoké.  

 Mezi hlavní přínosy realizace návrhů patří především zvýšení kvality 

poskytovaných služeb a tím i spokojenosti zákazníků. Díky využití propagace pomocí 

reklamních předmětů, pořádání vánoční fitness soutěže a využití sociálních sítí dojde ke 

zvýšení povědomí o společnosti a také ke zvýšení návštěvnosti především v letních 

měsících, kdy je návštěvnost nejnižší. Dále můžeme zaměstnáním nových instruktorů 

skupinových lekcí uspokojit vysoký zájem o skupinové lekce, kterých bylo v současné 

době nedostatek. Podstatným přínosem bude také posílení vztahů s veřejností, kterého 

dosáhneme mimo jiné také pomocí pořádání vánoční fitness soutěže a využitím 

sociálních sítí. Návrhy by měly vést ke zvýšení celkové návštěvnosti fitness centra a tím 

i potenciálnímu růstu tržeb. 
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 I 

Příloha č. 1: Návrh dotazníku  

 Vážení návštěvníci, prosíme Vás, o vyplnění tohoto dotazníku, který si klade za cíl 

zjistit Vaše názory na úroveň fitness centra Infitness. Vaše odpovědi jsou základním 

předpokladem k tomu, aby naše fitness centrum co nejvíce odpovídalo právě Vašim 

požadavkům a abyste zde byly spokojeni. Dotazník je zcela anonymní a nezabere Vám 

mnoho času. 

U otázek, kde není uvedeno jinak, označte prosím jen jednu z variant odpovědí. 

1. Uveďte důvody, které Vás vedou ke cvičení: (můžete vybrat více odpovědí, případně 

napište slovně) 

-  hubnutí 

-  nabírání svalové hmoty 

-  lepší tělesná kondice 

-  jiné: ………………….. 

 

2. Jak často fitness centrum navštěvujete?  

-  1x týdně 

-  2x – 3x týdně 

-  4x – 5x týdně 

-  6x – 7x týdně 

-  nepravidelně 

 

3. Jakým způsobem se do fitness centra dopravujete nejčastěji?  

-  pěšky 

-  na kole 

-  automobilem 

-  MHD 

  



 

 II 

4. Navštěvujete pouze naše fitness centrum? Pokud ne, z jakého důvodu? (pokud ne, 

napište slovně) 

-  ano 

-  ne  

-  ………………….. 

 

5. Ceny ve fitness centru se Vám jeví:  

-  vysoké 

-  odpovídající 

-  nízké 

 

6. Jak jste spokojen/a s: (na příslušném řádku zaznačte odpověď křížkem)  

 
velmi 

spokojen/a 
spokojen/a neutrální nespokojen 

velmi 

nespokojen/a 

vybavením 

posilovny 
     

obsluhou      

kvalitou 

skupinových 

lekcí 

     

 

7. Doporučil/a byste návštěvu našeho fitness centra svým blízkým? 

-  ano 

-  ne 

 

8. Navrhl/a byste nějaké změny? Pokud ano, které by to byly? (napište slovně) 

………………..………………..………………..………………..………………..……

…………..………………..………………..………………..………………..………… 

 

Děkujeme za Váš čas věnovaný tomuto dotazníku.  



 

 III 

Příloha č. 2: Vnitřní vybavení posilovny a aerobního sálu  

 
 

 
 


