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Summary
The content of  this thesis is the analysis of  a current situation and then creation of  a communication 

strategy for the project JSMEINLINE. Firstly, the teoretical part contains essential terms regarding this

topic. Secondly, it states recommended aproaches of different authors on how to proceed with making

new communication strategy. Initially, in the practical part my own project procedure is done based on 

the recommended ones in the theoretical part. Next, the analysis of current state is done using situation

analysis which is the cornerstone of making new communication strategy. Lastly, the thesis deals with

establishment of the main objective of the campaign, choice of the target group, creation of the creative

statement, selection of the suitable comunication tools, schedule and the size of budget, realization and 

monitoring of the proposed activities.

Charakteristika projektu

Projekt je realizovaný sportovní organizací Ludus Magnus, z. s., která vznikla dne

21.listopadu 2014. Činnosti, které probíhají jménem tohoto spolku lze shrnout na základě
realizovaných projektů. Mezi hlavní lze označit projekt JSMEINLINE, kterým se zabývá

diplomová práce, dále spolek realizuje projekt s názvem Gymnastika pro děti, Tenis pro

děti a Sportovní kempy. Projekt JSMEINLINE lze rozdělit na tři hlavní části. V první části

se zabývá kurzy pro děti mateřských a základních škol v rámci školní výuky a kurzy

formou mimoškolních aktivit. Jako další část projektu lze označit kurzy pro dospělé, na

které je zaměřena tvorba nové komunikační strategie. Poslední částí projektu jsou různé

kempy či tábory a akreditované instruktorské kurzy pro ty, kteří chtějí obdržet certifikát

inline instruktora a získat tak přehled o metodice a didaktice výuky s cílem předání

vědomostí, zkušeností a bruslařských dovedností dalším zájemcům.

Silné stránky

• Důraz na bezpečnost při realizaci kurzů
• Podpora ze strany partnerů
• Kvalitní zázemí organizace

• Důraz na rozvoj pohybových dovedností dětí

• Přátelské prostředí 

• Individuální přístup ke klientům

• Certifikovaní trenéři
• Dobrá pověst organizace (image, kladné recenze)

• Loajální zákazníci

• Trenéři jsou často závodníci na inline bruslích

Slabé stránky

• Omezená kapacita kurzu

• Cenová politika (téměř žádné cenové zvýhodnění)

• Přetížení některých trenérů
• Sezónní činnost

• Nedostatečná propagace dovednostních kurzů

Příležitosti

• Rostoucí tendence zdravého životního stylu

• Časté sedavé zaměstnání

• Příliv nových zákazníků
• Možnost spojení kurzu pro děti a dospělé

• Možnost čerpání dotací z Evropské Unie

• Expanze do dalších měst

• Velké možnosti v propagaci kurzu pro dospělé

• Stále se zvyšující povědomí o projektu

• Růst populace 

• Rostoucí zájem o sport

Hrozby

• Vstup nové konkurence na trh (nízké náklady)

• Nevyzpytatelnost počasí

• Odliv vyškolených a certifikovaných trenérů
• Pokles poptávky po službách

• Odchod partnerů projektu

• Vyšší cena za pořízení inline bruslí

• Stárnutí populace

Abstrakt

Náplní této diplomové práce je analýza současného komunikačního mixu, na základě, které je vytvořena nová komunikační strategie pro sportovně zaměřený projekt JSMEINLINE. V teoretické

části jsou vymezeny základní pojmy týkající se této problematiky a dále jsou zde popsány doporučující kroky různých autorů při tvorbě nové komunikační strategie. Na základě těchto kroků je

vytvořen vlastní návrh postupu, který je aplikován v praktické části. V praktické části je nejdříve charakterizován výše zmiňovaný projekt JSMEINLINE. Zpočátku je provedena analýza

současného stavu pomocí situační analýzy, kterou lze označit za základní pilíř pro tvorbu nové komunikační strategie a dále se práce zabývá stanovením cíle kampaně, výběrem cílové skupiny,

tvorbou kreativního sdělení, výběrem vhodných komunikačních nástrojů, stanovením časového plánu a výše rozpočtu, průběhem realizace a definováním prvků kontroly.

Cíl práce
Cílem diplomové práce je 

provést analýzu 

komunikačního mixu pro 

vybraný projekt, zhodnotit a 

navrhnout zlepšení v kontextu 

cílového trhu.

Přínos práce
Přínosem práce je 

navrhnutí vhodných 

opatření, která povedou k 

efektivní marketingové 

komunikaci.

Situační analýza
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kampaně

Rozpočet Realizace Kontrola

Vlastní postup pro tvorbu komunikační kampaně

Časový plán nové vytvořené kampaně

Založení Instagramu

Grafický návrh letáků

Tisk letáků (případně dotisk)

Slevomat

Aktivita na Facebooku

Aktivita na Instagramu

Reklama na Facebooku

Trenér k dispozici na Ladronce

Direct marketing - zpětná vazba

Direct marketing - informativní email

Rozdávání informačních prospektů

Rozdávání letáků na školách

Zvýhodněná cena při další účasti

Rozdávání letáčků 1h. Zdarma

Reklamní stojan - Modřany

Reklamní stojan - Ladronka

Realizace inline kurzů Realizace inline kurzů

Prosinec

Časový harmonogram řízení integrované komunikace projektu Jsmeinline - Inline dovednostní kurzy pro dospělé (2018)

Komunikační aktivity 
Červen Červenec Srpen Září Říjen ListopadLeden Únor Březen Duben Květen

2014 2015 2016 2017 2018 (odhad) 2019 (odhad)

Vynaložené finance na jednotlivé kurzy

Kurz pro děti v rámci MŠ a ZŠ Kurzy pro děti mimo MŠ a ZŠ

Dovednostní kurzy pro dospělé Instruktorské kurzy


