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ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve jsou formulovány 

teoretické poznatky, východiskem  pro  zpracování  návrhů  je  pak vypracování analýzy 

současného  stavu. Dále práce obsahuje návrhy, které vedou ke zvýšení 

konkurenceschopnosti  společnosti,  ale  také  k  efektivnějšímu poskytování nabízených 

služeb. 

ABSTRACT

The master's thesis is focused on development strategy of a small company. First we 

describe theoretical knowledge, then we form suggestions, based on an analysis of 

current company state. The thesis also consists of proposals, which lead to better 

competitive advantage of the company and more efficient execution of product sales.
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ÚVOD

V České  republice  podnikání  nemá  příliš  dlouhou  tradici. Před  rokem  1989  zde 

figurovaly státní podniky, po roce 1989 došlo k rozmachu soukromého podnikání,

a tak zákazník měl náhle možnost volby. Na trhu se objevila celá řada společností, jenž 

se snažily vydobýt si své místo. Dalším významným mezníkem byl  vstup  České 

republiky  do  Evropské  unie,  což  znamenalo  především  otevření  trhů,  neboli  volný 

pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Vývoj  podnikatelského  prostředí  byl  tudíž 

v posledních letech charakteristický hlavně rychlou globalizací a nárůstem konkurence 

ve všech oborech. Podstatnou změnu  způsobila  světová hospodářská  krize,  kdy velká 

část podniků byla přinucena změnit svůj přístup k rozhodování. Většina podniků musela 

zavádět úsporná opatření, došlo i k omezování či dokonce ukončování činností. 

Společnosti, které chtějí v tržním prostředí přečkat a podporovat svůj rozvoj, jsou 

přinuceny  mnohem  větší  měrou  se  zabývat  vývojem  a  trendy  v jejich okolí. Je nutné 

sledovat neustálé změny, analyzovat podrobně okolí a situaci se pružně přizpůsobovat.

Strategická analýza, které se v diplomové práci věnuji, umožňuje vytvořit si obrázek o 

komplexní situaci firmy v daném odvětví.

Hlavním cílem většiny společností v dnešní době je, aby byly prosperující. Jedná 

se ovšem o velmi nelehký úkol.
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1 Vymezení problému a cíle diplomové práce

1.1 Vymezení problému

Projekt „Vkládání  inzerátů“ vznikl ke konci roku 2009, a to jako studentský 

projekt. V průběhu  let  2010  a  2011  byl objeven potenciál, který v sobě  provozování 

tohoto podnikání skrývalo. Zájem ze strany zákazníků byl měsíc od měsíce větší, příjmy 

stále rostly, a tak se z občasného přivýdělku při studiu stal lukrativní business, který je 

ovšem potřeba i nadále rozvíjet. 

V raném stádiu byl tento projekt provozován pouze Ondřejem Konečným, inzerce 

byla  vkládána  ručně,  objednávek  nebylo  mnoho.  Později  byla  vyvinuta 

poloautomatizovaná aplikace, do projektu byli zapojeni další lidé. V současné době je 

měsíčně evidováno přibližně kolem 120 objednávek.

S blížící  se  dobou  ukončení  studia  je  potřeba  se  zamyslet nad tím, jak tento 

projekt i nadále rozvíjet, jakou zvolit strategii. Cílem majitele je, aby si společnost 

dlouhodobě udržela místo hlavního poskytovatele hromadné inzerce na inzertním trhu.

Je tedy nezbytné analyzovat současnou situaci na trhu, zjistit, jaké příležitosti či hrozby 

se zde mohou objevit, jakým směrem se má společnost nadále ubírat. 

1.2 Cíle diplomové práce

Cílem této práce je:

 provést podrobnou a komplexní analýzu 

 navrhnout strategii rozvoje

Hlavním cílem této diplomové práce je provést podrobnou a komplexní analýzu 

společnosti  a  také  jejího  okolí,  poté  na  základě  zjištěných  poznatků  a  teoretických 

přístupů navrhnout strategii rozvoje. Zjištění aktuální situace firmy a jejího okolí bude 

prováděno  za  pomoci  výběru  vhodných  analýz,  následného  vyhodnocení  situace

a vyvození závěrů. 
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2 Teoretický přístup k řešení

V této  části  diplomové  práce  se  zabývám  teoretickými  východisky,  které  jsou 

zaměřeny  na definici  pojmu  podnikání, vymezení  malých  a  středních podniků, služeb

a také na tvorbu strategie firmy. Jsou  zde  vysvětleny  základní  pojmy  týkající  se 

zmiňované  problematiky. Značnou pozornost věnuji popisu jednotlivých analýz, jako 

jsou např.: STEP analýza, nebo analýza vnitřního prostředí a také SWOT analýza. 

2.1 Podnikání

V literatuře  lze  nalézt  mnoho  interpretací  pojmu  podnikání.  Mezi  nejznámější 

patří  definice  podnikání  z obchodního  zákoníku,  se  kterou  se  na  akademické  půdě 

setkáváme nejčastěji, pro srovnání také uvádím definici dle Evropské komory. 

Obchodní zákoník definuje  pojem  podnikání  jako  soustavnou  činnost,  která  je 

prováděna  samostatně  podnikatelem  vlastním  jménem  a  na  vlastní  odpovědnost  za 

účelem dosažení zisku. (Obchodní zákoník - §2)

Evropská komise formuluje podnikání respektive podnikatelství jako stav mysli

a  proces  vytváření  a  rozvíjení  ekonomické  činnosti  spojením  kreativity,  inovace

a ochoty nést riziko s kvalitním managementem v rámci nové nebo již existující 

organizace. (Lukeš, 2005, s.21)

Dále můžeme na tento pojem nahlížet z různého pojetí, a to:

 ekonomické pojetí – podnikání je  zapojení  ekonomických  zdrojů

a jiných aktivit tak, aby se zvýšila jejich  původní  hodnota.  Jedná  se

o dynamický proces vytváření přidané hodnoty.

 psychologické pojetí – podnikání  je činnost motivovaná potřebou něco 

získat,  něčeho  dosáhnout,  vyzkoušet  si  něco,  něco  splnit.  Podnikání  je 

zde  chápáno  jako  prostředek  k dosažení seberealizace, zbavení se 

závislosti, postavení se na vlastní nohy atd. 
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 sociologické pojetí – podnikání  je  vytvářením  blahobytu  pro  všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu  využití  zdrojů, 

vytvářením pracovních míst a příležitostí. (Veber, 2008, s.15)

2.1.1 Živnostenské podnikání

Živnostenský  zákon  definuje  toto  podnikání  jako  soustavnou  činnost,  která  je 

provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Všechny vyjmenované znaky musí 

být splněny současně. (Zichová, 2008, s.135)

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění se dělí na:

 všeobecné – dosažení  věku  18  let,  způsobilost  k právním  úkonům, 

bezúhonnost, 

 zvláštní – splnění odborné či jiné způsobilosti (Zichová, 2008, s.141)

2.1.2 Vymezení a klasifikace malého a středního podnikání

Malé a střední podniky zaručují nejběžnější svobody. Dávají šanci k svobodnému 

uplatnění občanů – podnikatelů, a to k samostatné realizací lidí v produktivním procesu. 

Lidé se v těchto firmách učí přežít a učí se také zodpovědnosti, protože jakýkoliv omyl 

pro ně znamená pád a vlastní ztrátu. Podnikatel vlastnící malý či střední podnik nemá 

kam uniknout, důsledky neúspěchu nese osobně. (Veber, 2008, s.15)

Malé  a  střední  podniky  zaměstnávají  80  milionů  občanů  EU,  tvoří  každé  druhé 

nově  vzniklé  pracovní  místo.  Mezi  malé  a  střední  podniky  se  řadí  99%  evropských 

firem, které utvářejí  zhruba  70%  všech  pracovních  míst  a  60%  hrubého  domácího 

produktu Evropské unie. Malé a střední podniky patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím 

společnostem,  mají  zásadní  význam  pro  růst  konkurenceschopnosti  EU,  tvoří  páteř 

evropské ekonomiky. V České  republice  malé  a  střední  podniky  představují  99,8% 

z celkového  počtu  podniků,  zabezpečují  60%  zaměstnanosti, podílí se na výkonech

a přidané hodnotě více než z 50%, na tvorbě hrubého domácího produktu pak z více jak 

37%. (Srpová, 2008, s.38)
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Existuje mnoho  kritérií  dle  kterých  lze  členit  malé  a  střední  podnikání. 

Rozlišujeme:

Členění dle statistického úřadu Evropské unie – česká statistika se harmonizovala se 

statistickým úřadem EU a člení podniky na:

 malé – do 20 zaměstnanců

 střední – do 100 zaměstnanců

 velké – 100 a více zaměstnanců 

Členění dle doporučení Evropské komise – dle doporučení  Evropské  komise

2003/361/EC z 6.5.2003 se podniky členění na:

 mikropodniky – do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do

2 mil. EUR

 malé podniky – do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do

10 mil. EUR

 střední podniky – do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva 

do 43 mil. EUR

Jedná  se  o  členění,  které  rozlišuje  4  kritéria,  a  to  počet  zaměstnanců,  roční  tržby, 

respektive příjmy, hodnota aktiv, respektive majetku, nezávislost (žádný subjekt nemá 

více než 25% kapitálu nebo hlasovacích práv). 

Členění dle České správy sociálního zabezpečení – člení  podniky  dle  počtu 

zaměstnanců, a to:

 malé organizace – do 25 zaměstnanců

 organizace – s 25 a více zaměstnanci (Srpová, 2008, s.33-37)

2.2 Služby

Vzhledem k zaměření diplomové práce je vhodné uvést také základní rysy služeb.

2.2.1 Definování služeb

Dle Americké marketingové asociace jsou služby: „Samostatně identifikovatelné, 

především  nehmotné  činnosti, které  poskytují  uspokojení  potřeb

a nemusí  být nutně  spojovány  s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb 

může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží.“ (Kaňovská, 2009, s. 7)
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Kotler uvádí, že: „Služba je jakákoliv aktivita nebo výhoda, kterou jedna strana 

nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale 

nemusí být spojena s fyzickým produktem.“ (Kotler, 2007, s. 710)

2.2.2 Charakteristiky služeb

Rozlišujeme pět základních charakteristik služeb, a to:

 nehmotnost – služby  nelze  před  zakoupením  prohlédnout,  ochutnat, 

poslechnout nebo se jich dotknout

 neoddělitelnost – služby není možné oddělit od jejich poskytovatelů, ať už 

jsou to lidé nebo stroje

 proměnlivost – kvalita služeb závisí na tom, kdy, kde, jak a kým jsou 

poskytovány

 pomíjivost – služby není možné uskladnit pro pozdější prodej či použití

 absence vlastnictví – služby  nelze  vlastnit,  spotřebitel má  často  ke  službě 

přístup jen omezenou dobu (Kotler, 2007, s. 711-719)

2.3 Strategické řízení firmy

Podnikatelský  úspěch  v tržním  hospodářství  závisí  především  na  včasném 

předvídání tržních příležitostí a řešení potenciálních problémů strategického charakteru. 

Obecné vývojové trendy (internacionalizace, globalizace, informatizace, ekologizace 

atd.) se mohou stát příležitostí  téměř  v každé oblasti podnikání, pokud jsou 

managementem  při  strategických  rozhodováních  náležitě  zohledněny,  nebo  se  naopak 

mohou stát pro firmu hrozbami, pokud je management přehlíží. (Keřkovský, 2006, s.1)

Ve strategickém řízení je nutno vyhodnocovat především  faktory podnikového 

okolí  (potřeby  zákazníků,  chování  konkurenčních  firem  a  dodavatelů),  vývoj 

makroekonomických  podmínek  (měnová  a  fiskální  politika,  legislativa,  ekologické 

požadavky). Není však možné zanedbávat ani faktory souvisejí s interním  prostředím 

podniku. (Keřkovský, 2006, s.1)
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Strategický management by  měl  být  chápán  jako  nikdy  nekončící  proces, 

posloupnost  opakujících  se  a  na  sebe  navazujících  kroků,  počínajících vymezením 

poslání firmy a  jejich  cílů  a  strategickou  analýzou  a  končících  formulací  možných 

variant  řešení  – strategií,  výběrem  a  implementací  optimálních strategií a kontrolou

a korekci průběhu jejich realizace. (Keřkovský, 2006, s.39)

2.3.1 Strategie

Definice strategie se v průběhu  let  vyvíjí  v závislosti na zkušenostech

a poznatcích získaných v oblasti zpracování a implementace strategie v podniku. Podle 

tradiční  definice  je strategie podniku chápána jako  dokument,  ve  kterém  jsou  určeny 

dlouhodobé cíle podniku, je stanoven průběh jednotlivých operací a  rozmístění zdrojů 

nezbytných  pro  splnění  daných  cílů. V moderní definici je strategie chápána jako 

připravenost podniku na budoucnost. Ve strategii jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, 

průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných 

pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke 

změnám  jeho  zdrojů  a  schopností  a  současně  odpovídajícím  způsobem  reagovala na 

změny v okolí podniku. (Dedouchová, 2001, s.1)

Strategie stanovuje cesty, které vedou k naplnění poslání, vize a cílů. Jinak řečeno 

strategie  představuje  koncept  celkového  chování  podniku,  určuje  nezbytné  činnosti

a alokaci zdrojů potřebných pro dosažení podnikatelských záměrů. (Sedláčková, 2006, 

s.2)

2.3.2 Poslání, vize a cíle

Poslání identifikuje základní funkci podniku, vyjadřuje smysl bytí podniku. Vize

má dlouhodobý charakter. Vyjadřuje představu o budoucím stavu podniku. Strategické 

cíle jsou očekávané budoucí výsledky, jejich formulace se odvíjí právě od poslání a vize 

podniku. (Sedláčková, 2006, s.2)
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Doporučuje  se,  aby  cíle  byly  vymezeny  tak,  aby byla použita metoda SMART, 

kde jednotlivá písmena akronymu vyjadřují požadované vlastnosti cílů:

 Stimulating – cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků

 Measurable – dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné

 Acceptable – cíle by měly být akceptovatelné i ze strany těch, kdo je budou 

plnit

 Realistic – reálné, dosažitelné

 Timed – vymezené v čase (Keřkovský, 2006, s.11)

2.4 Strategická analýza

Východiskem pro formulování strategie podniku, vedoucí k dosažení konkurenční 

výhody, je nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Proces formulace 

strategie je složitý proces, jenž vyžaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu 

vnějších  faktorů  působících  na  podnik  a  jejich konfrontaci se zdroji a schopnostmi 

podniku. Základní východiska pro definování strategie vyplývají z výsledků strategické 

analýzy. (Sedláčková, 2006, s. 8)

„Strategická  analýza  okolního  prostředí  společnosti  je  manažerům  potřebná 

k tomu,  aby  si  byli  vědomi  vlivů  okolního  prostředí a aby byli lépe informováni

o situaci, ve které se jejich společnost nachází.“ (Bělohlávek, 2006. s. 194)

Strategická  analýza  obsahuje  různé  analytické  techniky  využívané  i  pro 

identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční 

síly, trh, konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. (Sedláčková, 2006, s. 8)
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Obrázek 1 - Strategická analýza

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Sedláčková, 2006, s. 10)

2.4.1 PEST analýza

Název PEST analýzy tvoří začáteční písmena čtyř oblastí vnějšího prostředí, které 

tvoří základ této analýzy:

 Politické

 Ekonomické

 Sociální

 Technologické

V literatuře je možno se setkat s různými formami této analýzy, např.: s analýzou 

SLEPT, která analyzuje navíc legislativní faktory, analýza SLEPTE, která analyzuje

i životní prostředí. (Hanzelková, 2009, s. 96)
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Politické a legislativní okolí

Politické  a  legislativní  faktory  působí  výrazně  na  úroveň  příležitostí  a  hrozeb 

v okolí podniku. Množství důležitých legislativních omezení může mít vliv na podniky

a  limitovat  jejich  potenciální  strategické  možnosti.  Antitrustové  zákony  mohou  např. 

zabránit  podnikům  v pokusu dosáhnout dominantního postavení na trhu, dále pak 

regulace v oblasti znečišťování ovzduší nutí podniky ke změnách technologií, k výrobě 

produktů, kterou jsou šetrnější k životnímu prostředí. (Dedouchová, 2001, s.28)

Ekonomické okolí

Stav ekonomiky ovlivňuje schopnosti podniků dosáhnout odpovídající výkonnosti. 

Existují čtyři důležité indikátory, a to míra ekonomického růstu, úroková míra, směnný 

kurs a míra inflace. Ekonomický růst má přímý dopad na úroveň příležitostí a hrozeb. 

Ekonomický  růst  umožňuje  snadněji odolat  konkurenčnímu  tlaku naopak ekonomický 

pokles  vede  ke  snížení  spotřeby,  což  zvyšuje  konkurenční  tlak

a  vytváří  hrozbu  nižší  ziskovosti.  Úroková míra je  důležitá  pro  všechny  podnikatele, 

kteří si půjčují peníze. Rostoucí úroková míra je pro podnik hrozbou a klesající úroková 

míra  naopak  příležitostí.  Směnný  kurs a  jeho  pohyby  mají  přímé  důsledky na 

konkurenční  schopnost  výrobků  podniku  na  celosvětovém  trhu.  Pokud je hodnota 

koruny v porovnání s hodnotami dalších měn nízká, pak produkty vyrobené v ČR jsou 

ve srovnání s výrobky z jiných  zemí  relativně  levné.  Nízká  hodnota  tedy  omezuje 

hrozbu zahraničních konkurentů a  vytváří  příležitost  pro zvýšení  prodeje do ostatních 

zemí. Míra inflace je  důležitým  faktorem,  protože  ovlivňuje  všechny  tři  předešlé 

faktory. Inflace způsobuje nejistotu předpovědi budoucího vývoje. (Dedouchová, 2001, 

s.26-27)

Sociální a demografické okolí

Tyto faktory odrážejí vlivy spojené s postoji a životem obyvatelstva a jeho 

strukturou. Změny v demografické struktuře a stárnutí obyvatelstva či změna životního 

stylu, to vše se odráží do aktuální poptávky po výrobcích a službách. Lidé ve stávající 

době více dbají o svůj vzhled, své zdraví, ale také je zajímá i oblast ekologie. Poznání 

trendů  v této oblasti vede k získání  předstihu  před  konkurenty  v boji o zákazníka. 

(Sedláčková, 2006, s. 18)
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Technologické okolí

Podnik musí být informován    o  technických  a  technologických  změnách,  které 

v okolí  probíhají,  aby  se  vyhnul  zaostalosti  a  mohl  aktivně  vyvíjet  inovační  činnost. 

Změny v této oblasti mohou významně ovlivnit okolí. Předvídavost vývoje se může stát 

významným činitelem úspěšnosti podniku. (Dedouchová, 2001, s.27)

Cílem  analýzy  PEST  není  vypracovat  vyčerpávající  seznam  faktorů.  Význam 

analýzy stoupá zejména v souvislosti s velikostí podniku a jeho rozvojovými ambicemi. 

Jednotlivé faktory se v průběhu  času  mění  a  mění  se  také  i jejich váha dopadu na 

podnik, je tedy nutné je průběžně sledovat a vyhodnocovat. (Sedláčková, 2006, s.19)

2.4.2 Porterův model konkurenčního prostředí

Základním  principem  formulování  konkurenční  strategie  je  uvedení  podniku  do 

vztahu k jeho  prostředí.  Úroveň  konkurence v odvětví  závisí  na  pěti  základních 

konkurenčních silách, které ovlivňují výnosnost odvětví, jsou to:

 konkurence v odvětví

 vyjednávací síla odběratelů

 vyjednávací síla dodavatelů

 hrozba vstupu nových firem - nové konkurence

 hrozba substitučních výrobků (Porter, 1994, s. 3-4)

Obrázek 2 – Konkurenční síly v odvětví

Zdroj: Vlastní zpracování dle Porter, 1994, s. 4
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Hrozba vstupu potencionálních konkurentů

Nově vstupující firmy přinášejí do odvětví novou kapacitu, snahu získat podíl na 

trhu a často také značné zdroje, což může vést ke snížení cen či k růstu nákladů. Hrozba 

vstupu nových  firem do odvětví závisí na existujících překážkách vstupu v kombinaci 

s odezvou stávajících účastníků. (Porter, 1994, s. 7)

Za  nejčastější  bariéry vstupu lze považovat ekonomické limity, které vyplývají 

z objemu produkce, dále pak investiční náročnost vstupu na nový trh, možnost přístupu 

k distribučním  kanálům,  vládní  a  jiné  legislativní  zásahy,  možnost  diferenciace 

produktu atd. Bariéry vstupu  se  mezi  jednotlivými  odvětvími  mohou  výrazně  lišit.

(Veber, 2000, s. 395)

Rivalita mezi konkurenčními podniky

V soupeření  mezi  konkurenty  se  používají  metody  jako  cenová  konkurence, 

reklamní kampaně, uvedení nových produktů, zlepšený servis zákazníkům nebo záruky.

(Porter, 1994, s. 17)

Konkurence  uvnitř  odvětví  je  ovlivněna  např.  počtem  konkurujících  si  subjektů

a  jejich  strategickými  záměry,  typem  tržní  konkurence,  mírou  růstu  trhu,  existencí 

globálních  zákazníků,  rozmanitostí  sortimentu,  možností  diferenciace  či  technickými 

možnostmi zvyšování přírůstku výrobní kapacity. (Veber, 2000, s. 396)

Hrozba substitučních výrobků

Všechny firmy v odvětví  soutěží  s odvětvími,  která  vyrábějí  substituty. 

Identifikace  substitutů  znamená  vyhledání  jiných  produktů,  které mohou splnit tutéž 

funkci jako produkt daného odvětví. (Porter, 1994, s. 23-24)

„Ohrožení  ze  strany  substitučních  produktů  je  vždy  projevem  vyšší  intenzity 

konkurence ve sledovaném odvětví. Hrozba substituce může nabývat různých podob:

 hrozba substituce produktu produktem

 hrozba substituce potřeby - vyšší kvalitou spotřebovávaného statku

 hrozba absolutní substituce - změna spotřebních návyků 

 hrozba generické substituce“ (Veber, 2000, s. 396)
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Vyjednávací síla odběratelů a dodavatelů

Odběratelé  tlačí  ceny  dolů,  usilují  o  dosažení  vyšší  kvality  či  lepších  služeb

a staví konkurenty navzájem proti sobě.

Dodavatelé  mohou  uplatnit  převahu  při  vyjednávání  tím,  že  pohrozí  zvýšením 

ceny či snížením kvality nakupovaných statků a služeb. (Porter, 1994, s. 25-27)

Úroveň  koncentrace  dodavatelských  a  odběratelských  trhů  významně  ovlivňuje 

intenzitu konkurence v odvětví. Obecně platí,  že se  zvyšující  se  závislosti výrobce na 

jednom dodavateli či odběrateli prudce roste vyjednávací síla dodavatele či odběratele. 

Čím vyšší  úrovně  bude  vyjednávací  síla  dosahovat,  tím  vyšší  intenzitu  konkurence 

v odvětví lze očekávat. (Veber, 2000, s. 395)

2.4.3 Porterovy generické strategie

Porterovy generické strategie jsou celkem tři, a to:

 vůdčí postavení v nízkých nákladech

 diferenciace

 úzké zaměření (Veber, 2000, s. 401)

Strategie nízkých nákladů usiluje o využití všech možných cest, které budou 

znamenat, že organizace v daném  odvětví  bude  mít  nízké  výrobní  (provozní), 

distribuční případně jiné náklady, což se příznivě promítne do konečných cen. Obvyklé 

cesty  snižování  nákladů  lze  spatřovat  ve  využívání  extenzivních  faktorů  (úspor 

z rozsahu) a  intenzivních  faktorů  (přístup  směrující  k zvyšování  účinnosti  provozu, 

distribuce). (Veber, 2000, s. 401-402)

Strategie diferenciace směřuje  k získání  konkurenční  výhody  na  základě 

jedinečnosti výrobků a služeb, kterou kupující oceňují. Jedinečnost se nemusí týkat jen 

produktu,  ale  také  distribučního  systému,  marketingového  postupu, doprovodných 

služeb, instalace a  servisu,  způsobu  úhrady,  image  podniku, pružnosti reakce na 

požadavky zákazníků atd. Mezi úspěšné formy diferenciace patří snižování provozních 

nákladů  u  zákazníka a  také  zdůrazňování  příznivých  environmentálních  parametrů 
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užívání  výrobků. Pokud  zákazníci  vnímají  diferenciaci,  společnost si  může  dovolit 

zvýšit odbyt či cenu produktu. (Veber, 2000, s. 402)

Strategie úzkého zaměření hledá „ohnisko“ v úzkém  zájmu  zákazníků

o  specifický  druh  produkce  a  přizpůsobuje  se  tomuto  cílovému  segmentu,  který  je 

v rámci daného odvětví ostatními konkurenty uspokojován nedostatečně. Tento přístup 

se zaměřuje především na vyhledávání specifických požadavků zákazníků a obvykle se 

váže k produktu. (Veber, 2000, s. 402)

2.4.4 Analýza vnitřního prostředí firmy metodou „7S“

Jedním z cílů  strategické  analýzy  by  mělo být odhalení  rozhodujících  faktorů, 

které podmiňují úspěch firmy při realizaci strategie. Klíčové faktory úspěchu je vhodné 

identifikovat pomocí metody „7S“, podle které je nutno faktory pojímat a analyzovat ve 

vzájemném působení, tedy systémově. (Keřkovský, 2006, s.113)

Obrázek 3 – Model „7S“

Zdroj : Vlastní zpracování dle - Keřkovský, 2006, s. 114
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Model 7 S je tvořen:

 Strategie - jakým způsobem firma získává konkurenční výhodu

 Struktura - představuje  obsahovou  a  funkční  náplň  organizačního 

uspořádání  ve  smyslu  nadřízenosti,  podřízenosti,  spolupráce,  kontrolních

mechanismů a sdílení informací

 Systémy řízení - reprezentují prostředky, procedury a systémy, které slouží 

řízení

 Styl manažerské práce - je projevem  přístupu  managementu k řízení

a řešení vyskytujících se problémů

 Spolupracovníky - jsou myšleni lidé, a  to řídící  i  řadoví pracovníci,  jejich 

vztahy, funkce, aspirace, motivace, chování vůči firmě atd.

 Schopnosti - reprezentuje profesionální zdatnost pracovního kolektivu firmy 

jako celku

 Sdílené hodnoty - představují  základní  skutečnosti,  ideje  a  principy 

respektované pracovníky a některými dalšími stakeholdery firmy, kteří jsou 

bezprostředně  zainteresováni  na  úspěchu  firmy.  (Keřkovský,  2006,  s.114-

115)

2.4.5 SWOT analýza

Završením strategické analýzy je diagnóza silných a slabých stránek, hrozeb

a příležitostí. Nyní je nutno odhadnout a ocenit silné a slabé stránky, budoucí příležitosti 

a hrozby podniku a určit hlavní konkurenční výhody a klíčové faktory úspěchu. Při této 

diagnóze se nejčastěji používá analýza SWOT, kde jsou ve čtyřech kvadrantech tabulky 

verbálně charakterizovány a ohodnoceny klíčové faktory. (Keřkovský, 2006, s.120)
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Obrázek 4 – SWOT analýza

Zdroj: Podnikatel.cz [cit. 2012-01-24]

„SWOT analýza je velmi cenným informačním zdrojem při formulování strategie. 

Z její podstaty vyplývá základní logika strategického návrhu – návrh strategie (firemní, 

obchodní i funkční) by měl být zaměřen na eliminaci slabin a hrozeb využitím silných 

stránek a strategických příležitostí.“ (Keřkovský, 2006, s.123)

Název SWOT je odvozen od prvních písmen anglických názvů, a to:

 S = Strenghts – silné stránky

 W = Weaknesses – slabé stránky

 O = Opportunities – příležitosti

 T = Threats – hrozby (Blažková, 2007, s. 155)

Za silné stránky jsou považovány ty interní faktory, díky kterým má firma silnou 

pozici na trhu. Reprezentují oblasti, v kterých je firma dobrá, mohou se použít jako 

podklad pro stanovení konkurenční výhody. 

Slabé stránky jsou  přesným  opakem  silných.  Někdy  nedostatek  určité  silné 

stránky znamená slabou stránku, což brání efektivnímu výkonu firmy.
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Příležitosti reprezentují možnosti, s jejichž  realizací  stoupají  vyhlídky na  růst  či 

lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují tedy podnik vůči 

konkurenci. 

Hrozby znamenají  překážky  pro  činnost.  Jakákoliv  nepříznivá  situace  či  změna 

v podnikovém okolí může znamenat hrozbu úpadku či nebezpečí neúspěchu. (Blažková, 

2007, s. 156)
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3 Analýza současného stavu firmy

V této  části  si nejprve  představíme  firmu, na kterou je diplomová práce 

zpracovávána. Poté bude následovat zpracování jednotlivých analýz.

3.1 Představení firmy

Obchodní firma: Ondřej Konečný

IČ: 71902449

Místo podnikání: Labská 221/1, 625 00, Brno-Starý Lískovec

Právní forma podnikání: FO – podnikání na základě  živnostenského 

oprávnění – ohlašovací živnost volná

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Zprostředkování  obchodu  a  služeb, 

reklamní  činnost  a  marketing,  poskytování 

software, poradenství v oblasti IT

Ondřej  Konečný  se  věnuje  vkládání  inzerce  na  internetové  inzertní  portály. 

Podniká tedy v oblasti služeb, které jsou poskytovány prostřednictvím  internetu,

a z toho důvodu je nutné, aby služba byla prezentována pomocí webových .

Obrázek 5 - Logo

Zdroj: Webové stránky společnosti

Služba „Vkládání  inzerátů“  vznikla ke konci roku 2009, a to jako studentský 

projekt. V průběhu  let 2010-2011 byl objeven potenciál, který v sobě  provozování 

tohoto podnikání skrývalo. Zájem ze strany zákazníků byl měsíc od měsíce větší, příjmy 

stále rostly, a tak se z přivýdělku při studiu stal poměrně lukrativní business.
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V době,  kdy  se s provozováním  této  služby  začínalo,  nebyla  spuštěna  prakticky 

žádná  reklamní  kampaň,  která  by  odkazovala  na  webovou  prezentaci  projektu, 

potenciální  klienti  se  nikterak  aktivně  neoslovovali.  V této době  bylo  také  minimum 

objednávek – běžnou praxí bylo, že byl týdně vkládán jeden či dva inzeráty. Projektu se 

tehdy věnoval pouze Ondřej Konečný. Postupem času ovšem zjistil, že je o tuto službu 

mezi uživateli internetu značný zájem a že je  na  trhu  pouze  jedna  společnost,  jenž 

poskytuje obdobnou  či  stejnou  službu.  Začal  se  tedy  touto  problematikou  zabývat

podrobněji,  rozvíjel  svou  podnikatelskou  činnost,  do  projektu  byli  postupně  zapojeni 

další lidé.

V roce  2009  byla  inzerce  vkládána  na  50  inzertních  serverů,  v současné  době 

analyzovaná firma nabízí svým klientům  zprostředkování  vložení  inzerce  až  na

70 českých a  40  slovenských  serverů.  V raném stádiu tohoto projektu byly inzeráty 

vkládány  ručně,  což  bylo  značně  časově,  ale  i  psychicky  náročné.  Při  postupném 

zvyšování  počtu  klientů  bylo  nutné  vytvořit  aplikaci,  která  by  vkládání  usnadnila. 

Vznikla tedy poloautomatizovaná aplikace, která tzv. „předvyplňuje“ pole, jenž jsou na 

všech inzertních serverech stejné – kontaktní údaje, nadpis a text inzerátu, cenu. Tato 

aplikace značně ulehčila proces vkládání inzerce. Avšak ani tento krok nestačil k tomu, 

aby mohla být plně uspokojena poptávka po této službě. Neustále je nutné provozování 

služby inovovat, zlepšovat, dolaďovat detaily tak, aby byly splněny všechny požadavky 

zákazníků, a to pokud možno v co nejkratším čase. 

Společnost sídlí v Brně v městské části Starý Lískovec. Vzhledem ke zvolenému 

charakteru  předmětu  podnikání  není  velký  předpoklad,  že  by  zákazníci  měli  potřebu 

osobního  jednání. Nehmotnost  služby poskytované prostřednictvím internetu napovídá 

tomu,  že  veškerá  komunikace  mezi  společností  a  zákazníky  bude  prováděna  buďto 

prostřednictvím e-mailu či telefonicky. K osobnímu setkání se zákazníkem dochází jen 

ve  výjimečných případech, kdy si zákazník  přeje  zaplatit  hotově (běžnou  praxí  ale  je 

platba přes bankovní účet). K osobnímu setkání s klientem dochází také v případě, že si 

klient  přeje  dojednat  určité  specifické  podmínky  vložení  inzerce,  či  dlouhodobou 

spolupráci. 
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3.1.1 Organizační struktura

Na následujícím obrázku je zobrazena současná organizační struktura.

Obrázek 6 - Organizační struktura

Zdroj: Vlastní zpracování

Projekt  „Vkládání  inzerátů“  řídí  pan  Konečný  a  společně  s výše uvedenými se 

podílí na běhu a vývoji firmy. 

Marcel Šerý se zabývá problematikou týkající se IT, vyvíjí také aplikace, které 

usnadňují  vkládání  inzerce.  Ivana  Kolářová  se  věnuje  samotnému  vkládání  inzerátů, 

aktualizaci stavu objednávek a komunikaci se zákazníky. Jan Koukal se zabývá správou 

webu a také web designem. Ondřej Konečný zařizuje nejvíce  věcí – stará  se o běžný 

chod podnikání, komunikuje se zákazníky, v případě  zvláštních  požadavků  domlouvá 

detaily spolupráce, dále  pak  spravuje  reklamní  kampaň,  věnuje  se  také  sledování 

konkurence a celého inzertního trhu – vyhledává např. nové inzertní servery či inzertní 

servery, které jsou zaměřeny na specifický druh inzerce. 

3.1.2 Velikost trhu

Vzhledem ke skutečnosti, že je služba poskytovaná prostřednictvím internetu,  se 

jejím zákazníkem může stát prakticky kdokoliv kdo je online. K internetu je připojeno 

více jak 60% domácností, a dokonce cca 95% podnikatelských  subjektů. Zákazníkem 

služby se tak může stát jak 16-ti letý student, který se věnuje chovu rybiček, tak i muž 

v důchodovém věku,  jenž například prodává automobil. V roce 2010 Český statistický 

úřad evidoval přibližně 5,4 milionů obyvatel, jenž byli připojeni k internetu. Teoreticky 

by se zákazníkem společnosti mohli stát všichni uživatelé internetu. Je však vhodné se 
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na  číslo  vyjadřující  potenciální  počet  zákazníků  dívat  více  realisticky  a  zajímat  se

o počet uživatelů, jenž aktivně inzerují (tj. inzerují alespoň jedenkrát ročně).

Na inzertním trhu evidujeme velkou spoustu inzertních portálů, na které se mohou 

vkládat  inzeráty.  Mezi  nejznámější  patří  www.bazos.cz a www.hyperinzerce.cz, na 

které  je  dohromady  vloženo  přibližně  1,75  milionu  inzerátů.  Denně  se  na tyto dva 

servery vloží okolo  40  tisíc  inzerátů.  Toto  číslo  ale  není  rovno  počtu  aktivně 

inzerujících,  neboť  mnoho  uživatelů  vkládá  více  inzerátů  se  stejnou  či  obdobnou 

tématikou (např. realitní kanceláře, autobazary apod.). Jak již bylo zmíněno, inzertních 

portálů dnes existují spousty, řádově stovky. Některé jsou zaměřeny na specifické druhy 

inzerce,  další  se  zabývají  všeobecnou  problematikou.  Zjistit  přesný  počet  aktivně 

inzerujících  osob  je  velmi  těžké,  dalo  by  se  říci  že  je  to  dokonce  nemožné.  Vedení 

společnosti odhaduje velikost trhu na 200 až 500 tisíc potenciálních zákazníků.

Všeobecně  službu  nevyužije  osoba,  která  prodává  věc,  jenž  má  malou  hodnotu 

např.: starý televizor, rádio apod. Podobně službu s velkou pravděpodobností nevyužijí 

osoby, které chtějí pomocí inzerce nějakou věc darovat. Další skupině lidí se může zdát 

poplatek za provedení služby velký, a proto si  raději  inzerci vloží sami. Všeobecně se 

zákazníkem společnosti nestane někdo, kdo daruje či prodává předměty s nízkou cenou 

a dále pak osoby, jenž za provedení služby nebudou ochotny zaplatit.

Mezi nejčastější zákazníky patří osoby, jenž inzerují tyto typy inzerátů:

 zvířecí inzerce – obzvláště pak inzerce psů a koček s PP

 firemní inzerce 

 inzerce práce – inzerce týkající se různých přivýdělků či práce doma 

nebo multi level marketingu, také nabídky pracovních agentur

 inzerce nebankovních půjček

 inzerce hubnutí

 realitní inzerce

 inzerce automobilů
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Není jednoduché zjistit přesný stávající  tržní podíl u společnosti, která poskytuje 

své  služby  prostřednictvím  internetu.  Analyzovaný podnik monitoruje konkurenty 

v odvětví  i  tím,  že  zasílá  v pravidelných intervalech fiktivní objednávky – s cílem 

odhalit  počet objednávek evidovaných u  jednotlivých konkurentů. Tímto způsobem je 

tržní podíl analyzované společnosti odhadován v rozmezí 70-80%. 

3.1.3 Charakteristika služby

Proces  vkládání  inzerátů  lze technicky  popsat  jako  naplňování  internetových 

formulářů určitými daty. Každý inzertní portál má na svém webu začleněný formulář, 

pomocí kterého se vkládá nová inzerce. Do těchto formulářů se musí vždy vyplnit určitá 

data jako např.: text inzerátu, nadpis inzerátu, ale také kontaktní údaje či multimediální 

prvky jako jsou obrázky či videa.

Nyní se dostáváme k tomu, jak vlastně probíhá samotné poskytování služby. Vše 

začíná  vyplnění  objednávkového  formuláře  na  webových  stránkách  společnosti.  Zde 

musí zákazník vyplnit  údaje  jako  nadpis  a  text  inzerátu,  cena  prodávaného  či 

nakupovaného zboží nebo služby, dále pak kontaktní údaje a geografickou  působnost 

inzerátu. Vyjmenované  údaje  jsou  povinné,  inzertní  servery  je  vyžadují  při  každém 

vkládání inzerátu. Mezi nepovinné položky pak patří odkaz na webovou prezentaci či 

obrázky  nebo  video,  které  si  zákazník  přeje  připojit  k inzerátu.  Po  vyplnění 

objednávkového formuláře má zákazník možnost zkontrolovat si všechny zadané údaje. 

Pokud je vše v pořádku,  odesílá  objednávku. Jakmile společnost  obdrží  novou

objednávku, zasílá klientovi údaje, které jsou potřebné  pro  platbu  inzerce.  Samotné 

vkládání  inzerátů  probíhá  až  po  připsání  částky  na  bankovní účet.  Společnost také 

nabízí možnost dřívějšího vložení inzerce, kdy klient zasílá potvrzení o zaplacení např.: 

print screen příkazu v internetovém bankovnictví či kopie ústřižku z poštovní poukázky. 

Zaměstnanci  společnosti  se  maximálně  snaží  zprostředkovat  vložení  inzerce do

24  hodin  od  připsání  částky  na  účet společnosti. V průběhu  vkládání  inzerátů  obdrží 

klient  několik  e-mailů  – některé  inzertní servery zasílají potvrzující e-mail o vložení, 

jiné  zasílají  aktivační  odkazy. Jakmile je inzerát vložen na klientem určený  počet 

serverů,  zasílá se potvrzení o vložení, a to s odkazem  na  seznam  všech  inzerátů,  ve 

kterém jsou uvedeny přesné linky na jednotlivé inzeráty. 
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3.1.4 Propagace

Zpočátku  nebylo  využíváno  prakticky  žádného  druhu  propagace.  Postupně  však 

začala  být  služba  propagována,  ať  již  formou  bannerů  na  inzertních  serverech  či 

samotným vkládáním inzerátů, jenž upozorňovaly na poskytování těchto služeb. Dnes je 

již navázána spolupráce s řadou  inzertních  serverů,  k propagaci se využívají nejen 

bannery, reklamní e-maily, ale také PPC reklama (Google AdWords). Aktivní reklamní 

kampaň,  která  je  neustále  inovována aby  byla  pokud  možno  co  nejefektivnější, se 

výrazně  projevuje  v  počtu  objednávek  a  vložených  inzerátů.  V současné  době  je  již 

běžné,  že  je  měsíčně  evidováno  přibližně  kolem  120  objednávek,  z čehož  je  jich 

zaplaceno a tedy i následně vloženo cca 85%.

Vhodná doba, kdy zákazníka oslovit s nabídkou služby je v momentě  návštěvy 

některého z inzertních serverů. Většina inzerujících v okamžiku, kdy podávají inzerát na 

některý z inzertních serverů přemýšlí, kam inzerát následně vloží. V tomto okamžiku se 

na vybraných inzertních serverech objeví inzerentovi bezprostředně po přidání inzerátu 

banner. Po kliknutí na banner je inzerent přesměrován na web společnosti. 

Obrázek 7 – Reklamní banner

Zdroj: Interní materiály společnosti

Další formou propagace je zasílání reklamních e-mailů. Reklamní e-maily jsou 

součástí  potvrzovacích  e-mailů,  jenž  zasílají  některé inzertní servery. Po dohodě 

s vybranými inzertními servery je pak do těchto e-mailů přidán text, jenž upozorňuje na 

možnost  vložení  inzerátu  až  na  70  inzertních  serverů  společně  s odkazem na web 

společnosti. 

Posledním druhem propagace, jenž je využíván, je reklama PPC neboli pay per 

click,  kdy  se  uživatelům  internetu  po  zadání  klíčových  slov  do  vyhledávačů  zobrazí 

odkaz na webové stránky společnosti.
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Společnost  je  v současné  době  nucena  vybrané reklamní kampaně omezovat. 

V okamžiku, kdy je  spuštěna PPC reklama, se tento fakt ihned promítne  jak do počtu 

návštěv  na  webových  stránkách,  tak  i  do  počtu  objednávek.  Časová  náročnost  na 

vložení  inzerátu na 70  serverů  je  i  při využití poloautomatizované aplikace  rovna cca

1 hodině, což při stávajícím počtu zaměstnanců znamená vložení maximálně 7 inzerátů 

denně. Regulování reklamy je nutné i z toho důvodu, že osoby, jenž  jsou zapojeny do 

vkládání inzerce stále studií.

3.1.5 Cenová politika

Cílem  společnosti  je,  aby  služba  byla  cenově  dostupná  pro  všechny  zákazníky. 

Ceny jsou nastaveny na nižší úrovni než u stávajících konkurentů. V současné  době 

analyzovaná firma nabízí vložení inzerátu maximálně na 70 českých a 40 slovenských 

inzertních  serverů. Inzerce  se  dělí  na  soukromou  a  komerční,  každá  tato  kategorie  je 

oceněna jiným způsobem.

Tabulka 1 – Cenová politika

cena v Kč cena v € cena v Kč cena v €
20 100 4,30 150 6,50
30 140 6 200 8,70
40 180 7,80 250 10,90
50 220 9,50 300 13,10
60 260 11,30 350 15,30
70 300 13 400 17,50

Soukromá inzerce Komerční inzerce
Počet serverů

Zdroj: Vlastní zpracování dle webu společnosti

Za  soukromý  inzerát  společnost  považuje  inzerci,  kde  se  nabízí  či  poptává  

konkrétní  věc,  a  zároveň  inzerce  nemá  plnit  funkci  reklamy.  Za komerční  inzerát  je 

považována inzerce, kde se nenabízí či nepoptává konkrétní věc, nýbrž jsou inzerovány 

služby a inzerce má plnit funkci reklamy. Inzeráty s tématikou hubnutí, přivýdělků či 

práce  doma  a  také  nabídky  půjček  jsou  zařazeny  do  komerčních  inzerátů. Cenová 

politika  je  nastavena  shodně  jak  pro  český trh, tak i pro slovenský trh.

U objednávek, jenž mají být vloženy jak na české servery, tak na slovenské servery se 

ceny sčítají, konečná cena je tedy tvořena součtem cen odpovídajících zvolenému počtu 

serverů.
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3.2 Analýza vnějšího okolí

Nyní  se  zaměřím  na  analýzu  vnějšího  okolí  firmy,  kdy  budou  postupně 

realizovány  vybrané  druhy  analýz  jako  např.:  PEST analýza, analýza konkurence

a  zákazníků,  Porterova  analýza,  model „7S“. Vyjmenované druhy analýz

a nejdůležitější poznatky, které z nich vyplynou, pak v závěru této kapitoly přenesu do 

SWOT analýzy. 

3.2.1 PEST analýza

V této  části  práce  se  zaměřím  na  PEST  analýzu.  Teoreticky  je  tato analýza 

popsána v kapitole 2.4.1. Cílem je zjistit, v jakém prostředí  se  společnost  nachází

a které faktory ji ovlivňují.

P – Politické, legislativní faktory

Politické  a  legislativní  prostředí  je  tvořeno  mnoha  faktory,  z nichž  převážnou 

většinu  vytváří  především  vláda.  Legislativa  upravuje  a  zároveň  reguluje  podnikání, 

daňovou  problematiku apod. Vzhledem k faktu,  že  je  Česká  republika  součástí 

Evropské unie je nutné dodržovat také předpisy z EU. 

Politická situace v České  republice  se  dá  označit  za  poměrně  nestabilní. 

V jednotlivých  funkčních obdobích  se  střídají  protichůdné politické  směry. V případě, 

že koalice je  tvořena pravicově smýšlejícími politickými stranami, pak vláda uplatňuje 

politiku,  která  podporuje  podnikatelskou  činnost,  snaží  se  odstranit  bariéry  pro 

podnikání, snížit inflaci. V opačném  případě,  kdy  je  koalice  tvořena  levicově 

smýšlejícími politickými stranami, pak vláda uplatňuje sociální politiku a jistotu, snaží 

se snížit nezaměstnanost.

Inzeráty, které se vkládají na jednotlivé inzertní servery, nesmí být v rozporu 

s českou  legislativou a s dobrými mravy. Jednotlivé inzertní portály tuto problematiku 

ošetřují pomocí tzv. všeobecných podmínek.
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Vložení  inzerátu  je  vlastně  určitý  druh  reklamy,  proto  je  nutné  se  zabývat 

legislativou, která upravuje právě reklamu, a to tedy zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a  o  změně  a  doplnění  některých  dalších  zákonů.  Tento  zákon  zpracovává 

příslušné předpisy Evropského společenství, upravuje regulaci reklamy, která je nekalou 

obchodní praktikou, dále pak reklamy srovnávací, reklamy na tabákové výrobky, na 

humánní  léčivé přípravky, na veterinární  léčivé přípravky, na potraviny atd.  (Zákon č. 

40/1995 Sb., §1)

Právní normy, které ovlivňují běžný chod společnosti:

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 Zákon č.  40/1995 Sb.,  o  regulaci  reklamy a o změně  a  doplnění některých 

zákonů

 Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním pojištění

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku nezaměstnanosti 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další daňové předpisy

Uvedený výčet není  taxativním výčtem, avšak obsahuje  ty zákony, které nejvíce

ovlivňují  běžný  chod  společnosti.  Je  třeba  neustále  sledovat  novelizace  zákonů,  zda 

nedochází k významným  změnám,  které  by  měly  přímý  vliv  na  provozovanou 

podnikatelskou činnost.

E – ekonomické faktory

Kterýkoliv podnikatelský subjekt se sídlem a místem podnikání v České republice 

je  ovlivňován  současnou  ekonomickou  situací  v ČR.  Proto dále budeme monitorovat 

vybrané makroekonomické ukazatele (vývoj HDP, inflace a měnových kurzů). 

Hrubý domácí produkt - HDP
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Na následujícím grafu je zobrazen vývoj HDP v letech 2007 – 2011.

Graf 1 - Vývoj HDP v letech 2007 – 2012

Zdroj: Kurzy.cz online

Oranžově  znázorněné  sloupce  představují  hodnoty  dosažené  v průběhu  1.  až

3.  kvartálu,  šedě  znázorněné  sloupce  pak  hodnoty  dosažené  v průběhu  posledního

4. kvartálu v jednotlivých letech. Ve sledovaném období dosáhl vývoj HDP svého 

maxima v 1. kvartálu v roce  2007  (růst  7,4%), naopak minimum bylo dosaženo

v 2. a 3. kvartálu v roce 2009 (pokles 5%). 

Dle informací uvedených na webu Kurzy.cz, v minulém roce 2011 vzrostlo HDP 

ve srovnání s rokem 2010 o 1,7%, přičemž přírůstky byly zaznamenány pouze v prvních 

dvou kvartálech, naopak ve zbylých dvou kvartálech ekonomika pouze stagnovala.

Prognóza  České  národní  banky  pak  předpovídá,  že  v roce 2012 dosáhne vývoj HDP 

nulové  hodnoty,  nebude  tedy  zaznamenán  ani  růst  a  ani  pokles.  V roce  2013  ČNB 

předpokládá, že vývoj HDP meziročně vzroste o 1,9%. 



37

Inflace

Na následujícím grafu je zachycen vývoj inflace v letech 2007 až 2012.

Graf 2 – Vývoj inflace v letech 2007- 2012 

Zdroj: Kurzy.cz online

Oranžové sloupce nyní zaznamenávají hodnoty v jednotlivých  měsících  a  šedé 

sloupce  zaznamenávají  vždy  poslední  měsíc  v roce. V minulých  pěti  letech  dosáhla 

hladina inflace svého maxima v roce 2008, a to v prvních  dvou  měsících,  kdy  byla 

zaznamenána inflace ve výši 7,5%. Minimum bylo pak zaznamenáno v říjnu roku 2009, 

kdy inflace nabyla hodnoty -0,2%. V prvních měsících roku 2012 dochází ke zvyšování 

inflační  hladiny oproti  předešlému  roku.  V březnu 2012  byla  zaznamenána  meziroční 

inflace ve výši 3,8%.

Měnový kurz EUR/CZK

Analyzovaný podnik nabízí své služby také na území Slovenské republiky, proto 

je vhodné se zabývat  také vývojem kurzu eura vůči české koruně. Kromě toho vedení 

společnosti do budoucna plánuje rozšířit služby i do dalších zemí v Evropě.
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Na následujícím grafu je zaznamenán vývoj kurzu EUR/CZK za období od roku 

2007 do roku 2012.

Graf 3 – Vývoj kurzu EUR/CZK v letech 2007 - 2012

Zdroj: Kurzy.cz online

Průměrný  kurz  za  analyzované  období  byl  1  EUR  =  25,601  CZK. Nejnižší 

hodnota byla zaznamenána ve výši 1 EUR = 22,97 CZK, a to v roce 2008, naopak 

nejvyšší hodnota byla ve výši 1 EUR = 29,47 CZK, a to v roce 2009.

Česká národní banka ve své prognóze zveřejnila předpokládaný kurz v roce 2012 

ve výši 24,9 CZK/EUR a v roce 2013 pak ve výši 24,3 CZK/EUR.

Analyzovaný podnik má stanovené pevné ceny pro slovenský trh, je tedy důležité 

sledovat  průběžně  vývoj  kurzu  CZK/EUR  a  dle  potřeby  pak  případně  upravit  ceník

uvedený v eurech. 

S – společenské, sociální faktory

Ve  společenských  a  sociálních  faktorech  jsou  shrnuty  poznatky  týkající  se 

demografického  vývoje  populace,  vzdělání,  ale  také  informace  týkající  se  počtu 

uživatelů počítačů či internetu. 
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Demografický vývoj populace

Česká republika měla k 30.9.2011 celkem 10 548 527 obyvatel. (ČSÚ– a.)

Tabulka 2 – Počet obyvatel v ČR

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Počet  obyvatel 10 251 10 287 10 381 10 468 10 507 10 533 
muži 5 003 5 026 5 083 5 136 5 157 5 169 
ženy 5 248 5 261 5 298 5 331 5 350 5 364 
v tom ve věku:
 0 - 14 1 501 1 480 1 477 1 480 1 494 1 518 
 15 - 64 7 293 7 325 7 391 7 431 7 414 7 379 
 65 a více 1 456 1 482 1 513 1 556 1 599 1 636 
v tom ve věku (v %):
 0 - 14 14,6 14,4 14,2 14,1 14,2 14,4 
 15 - 64 71,1 71,2 71,2 71,0 70,6 70,1 
 65 a více 14,2 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 
Průměrný věk 40,0 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8 
muži 38,4 38,6 38,8 38,9 39,1 39,3 
ženy 41,5 41,7 41,8 42,0 42,1 42,3 

   Pozn.: Počet obyvatel v jednotlivých letech je vždy vyjádřen v tisících k datu 31.12.

Zdroj: Vlastní zpracování dle (ČSÚ – b)

Počet  obyvatel  v České  republice  se  každoročně  nepatrně  zvyšuje.  Nelze  ovšem 

přehlédnout fakt, že populace stárne. Rodí se méně dětí a naopak se zvyšuje počet osob 

v důchodovém  věku.  Zvyšuje  se  také  každoročně  i  průměrný  věk  obyvatel.  Do 

budoucna to představuje hrozbu v podobě přestárlé populace.

Vzdělání

V minulosti bylo běžné, že mnoho žáků již po ukončení povinné školní docházky 

nenavštěvovalo  žádnou  školu,  v lepším  případně pak  absolvovalo  nejrůznější  odborná 

učení.  V současnosti  převládá  trend,  kdy  většina  žáků  po  ukončení  povinné  školní 

docházky  pokračuje  ve  studiu,  ať  již  v odborných  učeních  či  na  středních  školách. 

Zvyšuje se také počet osob, které mají vysokoškolské vzdělání.
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Následující tabulka zaznamenává vzdělání obyvatelstva ve věku 15 let a výše dle 

výsledků Výběrového šetření pracovních sil.

Tabulka 3 – Vzdělání obyvatel v ČR

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Celkem - v tisících 8 716,0 8 773,4 8 845,0 8 943,8 9 009,3 9 015,4

Základní vzdělání a bez vzdělání 1 745,0 1 698,1 1 687,2 1 675,5 1 581,1 1 500,2
Střední bez maturity 3 283,1 3 264,1 3 244,8 3 197,8 3 223,3 3 191,0
Střední s maturitou 2 779,6 2 855,8 2 936,4 3 019,8 3 057,2 3 086,6
Vysokoškolské 907,1 954,6 974,8 1 050,0 1 147,2 1 236,3

Celkem - v procentech
Základní vzdělání a bez vzdělání 20,0 19,4 19,1 18,7 17,5 16,6
Střední bez maturity 37,7 37,2 36,7 35,8 35,8 35,4
Střední s maturitou 31,9 32,6 33,2 33,8 33,9 34,2
Vysokoškolské 10,4 10,9 11,0 11,7 12,7 13,7

Zdroj: Vlastní zpracování dle (ČSÚ – b)

V roce 1993 mělo vysokoškolské vzdělání pouze 7,8% obyvatelstva, v roce 2010 

pak  už  13,7%  obyvatelstva.  Všeobecně  se  dá  tedy říci,  že  obyvatelstvo v ČR  je 

vzdělanější.

Uživatelé počítače a internetu

Vzhledem k tomu, že služba je provozována prostřednictvím internetu, je nutné se 

zaměřit právě na uživatele internetu. V poslední době se zvyšuje počet lidí, kteří vlastní 

pevný počítač či notebook a jsou tzv. online nebo-li jsou připojeni k internetové síti. 
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Dle  ČSÚ  se  uživatelem  počítače  myslí  jednotlivec,  který  použil  osobní  počítač 

v posledních 3 měsících. 

Tabulka 4 - Uživatelé počítačů

v tisících %1) v tisících %1)

Věková skupina
16–24 1 043,7 76,6 1 127,4 94,5
25–34 922,7 53,9 1 416,8 85,2
35–44 746,4 55,1 1 296,0 83,2
45–54 591,5 39,9 931,2 67,9
55–64 304,4 22,6 658,7 44,4
65–74 - - 190,5 21,0
75+ - - 36,5 5,6

Celkem 3 650,5 42,0 5 657,0 64,1
Nejvyšší dosažené vzdělání (25+)

Základní 52,5 4,5 154,1 17,0
Střední bez maturity 642,8 20,9 1 460,1 47,5
Střední s maturitou 1 273,9 56,5 1 914,8 76,1
Terciární 637,6 78,7 1 000,7 89,1

Ekonomická aktivita
Zaměstnaný 2 490,5 53,5 3 892,8 80,5
Nezaměstnaný 100,0 24,0 210,5 56,7
Student 818,9 91,5 832,3 98,7
Důchodce 99,6 5,0 389,5 18,2

Pohlaví
Muž 1 873,1 44,6 2 910,5 67,8
Žena 1 777,4 39,5 2 746,5 60,6

2005 2010

        1) Hodnota je procentem z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině

Zdroj: Vlastní zpracování dle (ČSÚ – c)

Z uvedené  tabulky lze vyčíst,  že počet uživatelů osobních PC se zvyšuje. V roce 

2005 vlastnilo osobní počítač jen  42%  občanů  v ČR,  ale  v roce 2010 je to již

64,1%  občanů.  Je velmi pravděpodobné,  že  tato vzrůstající  tendence bude pokračovat

i v příštích  letech.  Můžeme  si  také  povšimnout,  že  majiteli  PC  jsou  nejčastěji  osoby 

s terciárním vzděláním  tj.  s vysokoškolským  vzděláním  nebo  se  středoškolským 

vzděláním. V roce 2010 se  také výrazně zvýšil počet osob starších 45  let a více,  kteří 

jsou vlastníky PC. 
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V další tabulce se zaměřujeme na uživatele internetu.

Tabulka 5 - Uživatelé internetu

v tisících %1) v tisících %1)

Celkem 2 790,7 32,1 5 458,3 61,8
Věková skupina

16–24 868,3 63,7 1 101,4 92,3
25–34 693,7 40,5 1 381,2 83,1
35–44 557,7 41,1 1 241,7 79,7
45–54 433,8 29,3 902,7 65,8
55–64 205,3 15,3 624,9 42,1
65–74 - - 173,4 19,1
75+ - - 33,0 5,1

Nejvyšší dosažené vzdělání (25+)
Základní 24,6 2,1 138,8 15,3
Střední bez maturity 374,4 12,2 1 382,0 44,9
Střední s maturitou 939,3 41,7 1 848,2 73,5
Terciární 584,1 72,1 988,0 87,9

Ekonomická aktivita
Zaměstnaný 1 876,4 40,3 3 758,9 77,8
Nezaměstnaný 68,0 16,3 199,5 53,8
Student 693,8 77,5 822,5 97,5
Důchodce 68,3 3,5 352,6 16,5

Pohlaví
Muž 1 481,2 35,3 2 824,7 65,8
Žena 1 309,5 29,1 2 633,6 58,1

2005 2010

1) Hodnota je procentem z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině

Zdroj: Vlastní zpracování dle (ČSÚ – c)

Pokud se zaměřme na uživatele internetu v České republice, dojdeme k závěru, že 

počet  uživatelů  se také  výrazně  zvýšil.  V roce  2005  bylo  pouze  32,1%  jednotlivců 

online, ale v roce 2010 to bylo již 61,8% jednotlivců. Můžeme tedy opět předpokládat, 

že toto číslo se bude v příštích letech i nadále zvyšovat. 

Dle  ČSÚ  je  uživatelem  internetu  myšlena  osoba, která  použila  počítač 

v posledních 3 měsících.
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Grafické  znázornění  počtu  uživatelů  počítačů  a  internetu  v letech 2005-2010 je 

zobrazeno na následujícím grafu. Můžeme si všimnout stále stoupající tendence, a to jak 

u uživatelů počítačů, tak u uživatelů internetu.

Graf 4 – Počet uživatelů počítačů a internetu
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Zdroj: Vlastní zpracování dle (ČSÚ – d)

V dnešní době převládá trend, kdy lidé jsou vzdělaní a více si váží svého volného 

času.

T - technologické faktory

V oblasti elektroniky a IT technologií se každoročně představují novinky, ať už se 

jedná  o produkty  (nové  typy počítačů,  mobilních  telefonů apod.) nebo  jen nejrůznější 

aplikace  a  programy.  Společnost,  která  poskytuje  svoje  služby  přes  internet  musí 

neustále sledovat jejich vývoj a držet krok s novým technologiemi. 

Celá populace v dnešní době klade  důraz na  čas – zákazníci vyžadují co možná 

nejrychlejší vyřízení objednávek. Vzhledem k dnešním možnostem, kdy je možné získat 

informace  kdykoliv  a  kdekoliv  prostřednictvím mobilních technologií, je rychlost 

zpracování a  vyřízení  objednávek  velmi  důležitá.  Právě  faktor  času  může  být  jedním 

z rozhodujících faktorů, dle kterých si zákazník zvolí firmu v nabídce na trhu. 
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3.2.2 Analýza konkurence

V roce 2009, kdy pan Konečný začal poskytovat službu vkládání inzerátů, byl na 

trhu pouze jediný konkurent,  a  to  paní  Vojtěšková, která provozovala registraci do 

vyhledávačů  a  katalogů  a  mimo  to  se  také  zabývala  vkládáním  inzerce. Dnes již 

registrujeme několik firem, které se věnují právě poskytování služeb v oblasti vkládání 

inzerce.  Je  proto  nutné  situaci  na  trhu  neustále  analyzovat  a  reagovat  na  změny 

v nabídce  konkurentů.  V uvedené  tabulce  je  vytvořen  aktuální  seznam  evidovaných 

konkurentů společně s odkazem na webové stránky.

Tabulka 6 – Seznam konkurentů

Provozovatel Web
PIXOLO s.r.o. http://www.vkladaniinzeratu.cz
Inzerce v zahraničí  http://zahranicni-inzerce.cz
Registrace do vyhledávačů a katalogů  http://registers.wz.cz/inzeraty.htm
Domény prodej, pronájem http://domeny.717.cz/menu/inzerujeme-za-vas

Fotojim http://www.fotojim.com/cenik.htm 
Zadavanie Inzerátov.sk http://zadavanie-inzeratov.sk
Úspech  sieti http://www.uspech-na-sieti.sk
Vložit inzerát http://vlozitinzerat.cz

Zdroj: Vlastní zpracování

Z výčtu  uvedených  konkurentů  považujeme  za  nejvýznamnějšího konkurenta

společnost  Pixolo  s.r.o.,  která  se  věnuje  jak  inzerci  v České  republice,  tak  i na 

Slovensku. Dalším významným konkurentem je Inzerce v zahraničí, která se zaměřuje 

na chovatelskou inzerci v Čechách a v zahraničí.

Zbylí tři  konkurenti  – Fotojim,  Iva  Vojtěšková (Registrace  do  vyhledávačů

a  katalogů) a Domény prodej, pronájem poskytují službu vkládání inzerátů  na

amatérské úrovni, jejich webová prezentace je graficky, ale i obsahově nezajímavá, dalo 

by se říci, že je až odrazující od objednání služby.

Zadavanie Inzerátov.sk (provozované  p.  Idou  Michňákovou)  a  Zacilené  na  sieť 

(provozované  Danou  Čuříkovou) jsou  společnosti,  které registrujeme pod slovenskou 

doménou. Zadavanie Inzerátov.sk se věnuje vkládání inzerce jak na české servery,  tak 

na slovenské, zatímco druhá společnost se orientuje pouze na slovenské servery. 
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Poslední uvedený konkurent figurující pod názvem Vložit inzerát v současné době 

teprve realizuje první kroky k zavedení  a  spuštění  služby  – tvoří  novou  webovou 

prezentaci, na které bude službu nabízet.

Uvedené  firmy si konkurují především v počtu  inzertních  serverů, na které bude 

inzerát vložen, dále pak v doplňkových  službách  a  především  je  rozdílná  cenová 

politika a hlavně také kvalita provedených služeb. 

Jak  již  bylo  zmíněno,  za  významné  považujeme  pouze  dva  konkurenty,  a  to 

společnost  PIXOLO  s.r.o.  a  také  Zahraniční  inzerci,  a  proto  se  dále  budeme  zabývat 

podrobnější analýzou vyjmenovaných firem. 

PIXOLO s.r.o.

Společnost Pixolo s.r.o. se zabývá  tvorbou webových stránek,  tvorbou firemního 

stylu a loga, internetovým marketingem, SEO optimalizací, tvorbou internetových 

obchodů, virtuálními prohlídkami, multimedii, prezentační technikou, promo stránkami

– to vše na webu: http://www.pixolo.cz Službu  vkládání  inzerátů  provozuje  na 

samostatných webových stránkách, pod doménou www.vkladaniinzeratu.cz Tato 

doména  se  také  umísťuje  na  předních  místech  ve  vyhledávačích.  Službu  vkládání 

inzerátů  začala  společnost  provozovat  v roce 2010. Dle informací, které jsme

o provedené  inzerci  získali,  společnost provozuje  ruční vkládání  inzerce, což  je velmi 

časově náročné.  Nabídka  jednotlivých  balíčků  inzerce  a  jejich  ceny  jsou uvedeny 

v následující tabulce:

Tabulka 7 – Ceník společnosti PIXOLO s.r.o.

Balíček Počet serverů Soukromá inzerce v Kč Komerční inzerce v Kč
MINI 10 200 400
STANDARD 20 300 60
EXPERT 30 400 800
PROFI 50 600 1200

   Pozn.: Ceny uvedené v tabulce jsou bez DPH.

Zdroj: Vlastní zpracování dle VkladaniInzeratu.cz
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Pokud si zákazník zvolí balíček PROFI, společnost mu zdarma vytvoří PR článek, 

který  umístí  na  specializovaný  PR  server.  Při  opakovaných  zakázkách  společnost 

poskytuje  slevy,  na  svém  webu  se  ale  nezmiňuje  v jaké výši tyto slevy budou. Další 

výhodou  může  být  umístění  inzerátu  na  serveru  www.inzercezdarma.cz, který 

společnost  provozuje,  a  jeho  následné  topování,  tedy  udržení  na  předních  příčkách 

v jednotlivých kategoriích. Společnost propaguje, že inzerce bývá vložena zpravidla do 

24 hodin od zaplacení objednávky.

Společnost Pixolo s.r.o. má nejvyšší ceny ze všech konkurentů na trhu. Vzhledem 

k širokému spektru služeb, které poskytuje, se domníváme, že vkládání inzerce je pro 

společnost  pouze  doplňkovou  činností,  a  i  z tohoto  důvodu  uplatňuje  stanovenou

cenovou politiku. Tato firma provozuje také web: www.vkladanieinzeratov.sk, kde 

nabízí vložení inzerce na slovenských serverech. Na této doméně nabízí shodné balíčky, 

kdy cena v Eurech je vypočtena při kurzu 25Kč/1€. Propagace služby vkládání inzerátu 

probíhá především  pomocí inzertního webu www.inzercezdarma.cz, který je ve 

vlastnictví  společnosti,  kdy po vložení inzerátu na tento server obdrží inzerující 

reklamní e-mail, jenž jej upozorňuje  na  možnost vložení inzerce na dalších

50  inzertních  serverů.  Pixolo  s.r.o.  k propagaci používá také PPC reklamu, a to 

především Sklik a AdWords. 

Inzerce v zahraničí

Paní Andrea Veselá si v roce  2011  vytvořila  webovou  prezentaci  na  doméně 

http://zahranicni-inzerce.cz, kde se zabývá vkládáním inzerce z oblasti chovatelství

u nás i v zahraničí.  Zadává  inzerci  na  inzertní  portály v Česku a na Slovensku

(10 Kč/ks), v Německu, v Rakousku, v Polsku, v Holandsku, ve Švýcarsku, v USA či 

Kanadě  (25 Kč/ks), ve Španělsku,  v  Itálii,  ve Francii, v Maďarsku, ve Velké  Británii,

(30 Kč/ks) a ve Švédsku (35 Kč/ks).

Inzerci je možné objednat buď  ve  formě  tří  balíčků,  kde  jsou  určeny  země

a počty serverů, na které jsou inzeráty vkládány, a nebo je možné si individuálně vybrat 

země  i  počet  serverů,  na  které  se  má  vkládat.  Je  také  možná  kombinace  obou  výše 

uvedených možností. 
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Balíčky jsou rozčleněny:

 Balíček 1 – 199 Kč (Slovensko 6 ks, Německo 4 ks, Polsko 4 ks)

 Balíček  2  – 525  Kč  (Německo  8  ks,  Rakousko  5  ks,  Švýcarsko  5  ks, 

Holandsko 5 ks)

 Balíček  3  – 849  Kč  (Česko  15  ks,  Slovensko  10  ks,  Polsko  8  ks, 

Maďarsko  4  ks,  Německo  4  ks,  Rakousko  4  ks,  Švýcarsko 4 ks, 

Holandsko 2 ks + překlad a poplatek na Deine Tierwelt zdarma)

Jako  doplňkovou  službu  nabízí  paní  Veselá  překlad  inzerce  i  následné 

komunikace, a to z či  do anglického  a  německého  jazyka.  Paní  Veselá  inzerci  vkládá 

ručně, se značnými časovými prodlevami. Nicméně zaměření se pouze na chovatelskou 

inzerci považujeme za velmi dobrý tah, který do budoucnosti také plánujeme.

Dále je realizováno srovnání konkurence, kdy je analyzovaná firma porovnávána 

s dalšími pěti konkurenty. 

Tabulka 8 – Porovnání konkurence

Provozovatel O. Konečný PIXOLO s.r.o. A. Veselá I. Vojtěšková I. Michňáková D. Čuříková

Zahájení 2009 2010 2011 2007 2011 2011

Počet serverů 70 CZ + 40 SK 50 CZ + 50 SK neuvedeno 30 CZ 80 CZ + 90 SK 60 SK

Cena za soukromý 

inzerát v Kč 1) 4,28 12 dle země 4,33 4 6,04 2)

Cena za komerční 

inzerát v Kč 1) 5,71 24 dle země 4,33 5,22 10,20 2)

Slevy
individuálně - až 

15%
neuvedeny neuvedeny

opakované 
vložení - 30Kč

balíček 80 CZ+ 90 
SK - 10%

neuvedeny

Způsob propagace

PPC kampaň, 
spolupráce s inzer. 
portály, bannery, 
zasílání e-mailů

PPC kampaň, 
spolupráce s inzer. 
servrem, zasílání e-

mailů

občasná PPC 
kampaň

žádná

PPC kampaň, 
spolupráce s inzer. 
portály, bannery - 

jen v SK

žádná

Doplňkové služby přednabití kreditu
vytvoření PR 

článku, topování 
na 1 serveru 

překlady z a do 
AJ,NJ, mazání 

inzerce
žádné

přednabití kreditu, 
uživatelský profil

formulování 
textu inzerátu

1) Cena za vložení 1ks inzerátu byla vypočtena jako podíl maximálního počtu serverů a ceny za vložení

2) Cena na webu je uvedena v Eurech – přepočet 1€=25Kč.

Zdroj: Vlastní zpracování dle webů společností
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V uvedené tabulce nejsou zahrnuti všichni konkurenti – jsou vynechány 

společnosti  Fotojim,  Registrace  do  vyhledávačů  a  katalogů a Vlož inzerát. Absence 

Fotojimu  a Registrace do vyhledávačů a katalogů je způsobena především tím, že obě 

společnosti mají značně amatérský vzhled webové prezentace a nečiní žádné kroky ke 

zviditelnění provozované služby. Vlož inzerát  je pak vynechán z důvodu, že ještě není 

služba plně spuštěna.

3.2.3 Analýza odvětví – Porterova analýza

Analýza  odvětví  se  provádí  tzv.  Porterovou  analýzou,  která se  věnuje vlivu pěti 

sil, a to riziku vstupu potencionálních konkurentů, rivalitě mezi stávajícími konkurenty, 

smluvní síle odběratelů a dodavatelů a také hrozbě substitučních výrobků. Tento model 

reprezentuje základní faktory, jenž ovlivňují ziskovost odvětví. 

Riziko vstupu potencionálních konkurentů

Při  posuzování  faktoru  rizika  vstupu  potencionálních  konkurentů  je  třeba  si 

odpovědět především na otázky typu:

 Existují nebo neexistují bariéry vstupu na trh?

 Jak vysoké náklady jsou spojeny se vstupem na trh? (Blažková, 2007, s. 58)

Vzhledem k tomu,  že  předmětem podnikání analyzované  společnosti  je vkládání 

inzerátů na internetové inzertní servery, a že vstup na tyto servery není nikterak omezen 

(např.  registrací),  jsou  bariéry  vstupu  na  trh  nízké.  K tomu, aby mohla být služba 

poskytována je zapotřebí vytvořit webovou prezentaci. Poté je nutné zpracovat seznam 

inzertních serverů, což už může být časově, ale i finančně náročnější. Ze spolehlivých 

zdrojů  víme,  že  všichni  současní  konkurenti vkládají inzeráty  ručně,  dá se tedy 

předpokládat, že i konkurenti vstupující na trh nově, by opět vkládali inzeráty ručně –

odpadá tedy i bariéra spojená s vývojem softwaru na vkládání. Hodnotíme-li

kapitálovou  náročnost  spojenou  se  vstupem  na  trh,  dospějeme  k názoru, že se jedná

o nízkou a poměrně snadno překonatelnou bariéru. 
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Nedá se předpokládat,  že  by  noví  konkurenti  mohli  připojit  ke  službě  nějakou 

další přidanou  hodnotu,  že  by  se  výrazně  odlišili  od  stávající  konkurence.  Náklady

zákazníků  spojené s přechodem  ke  konkurenci jsou prakticky v nulové výši. Všichni 

konkurenti  službu poskytují  prostřednictvím  internetu,  většina zákazníků  je vyhledává 

pomocí  nejrůznějších  internetových  vyhledávačů  – pokud  si  konkurent  zaplatí  např.: 

PPC reklamu, bude se objevovat mezi prvními odkazy na vybrané soubory klíčových 

slov. Zákazník by si mohl vyhledat všechny stávající konkurenty a porovnat jejich 

nabídku,  byl  by  to  ale  poměrně  časově  náročný  proces.  Nově  vstupující  konkurenci 

neohrozí ani dodavatelé, neboť nemají prakticky žádnou smluvní sílu, čemuž se budeme 

věnovat později. 

Když zvážíme odvetná opatření,  které by mohly praktikovat  již  zavedené  firmy, 

pak se dá předpokládat, že stávající konkurenti, a také analyzovaná firma, by se vstupu 

nové konkurence bránili především  využitím svých zkušeností, jenž by mohly být 

použity především k rozvoji dalšího podnikání či nabídce více doprovodných služeb. Se 

zkušenostmi se pojí i jistá nákladová výhoda – dnes je analyzovaná firma schopna vložit 

inzerát na 70 inzertních serverů přibližně za 1 hodinu, kdežto nováčkům v oboru by tato 

práce  trvala  minimálně  dvakrát  až  třikrát  déle. Tato  výhoda  by  se  ale  postupem  času 

vytrácela,  neboť  i  noví  konkurenti  by  nabývali  zkušenosti,  jenž  by  proces  vkládání 

inzerce urychlovaly. Odvetným  opatřením  by  mohlo  být  i  snížení  současné  ceny  za 

vložení inzerce, kdy by se již trh nezdál být tak atraktivní a  pravděpodobně  by  to 

většinu  potencionálních  nových  konkurentů  odradilo. Posledním uvažovaným 

odvetným opatřením by bylo důkladnější propracování stávající marketingové kampaně, 

navázání dalších spoluprácí s jednotlivými inzertními servery.

Rivalita mezi stávajícími konkurenty

Rivalita mezi stávajícími konkurenty na  trhu může být ovlivněna např.: velikostí

a počtem konkurentů, stupněm odlišnosti. (Blažková, 2007, s. 59)

Je třeba si odpovědět na otázky:

 Je mezi stávající konkurenty silný konkurenční boj? 

 Je na trhu jeden dominantní konkurent? (Vlastní cesta – poradenský portál)
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V současné době na  trhu působí několik konkurentů – všichni jsou vyjmenováni 

v kapitole Analýza konkurence. Jak jsme se již v předešlém  textu  zmínili,  za  hlavní 

konkurenty považujeme společnost Pixolo, s.r.o. a  také paní Andreu Veselou, která se 

věnuje chovatelské inzerci v zahraničí a u nás.

Pokud bychom měli popsat nynější  situaci na  trhu, tak konkurenční boj de facto 

probíhá jen za pomoci cenové politiky a v četnosti používání reklamy. Dalo by se říci, 

že nikdo nečiní žádné kroky k tomu, aby si upevnil, případně ještě zvětšil svou pozici na 

trhu. Nyní zde existuje  několik  málo  firem,  prakticky neexistuje diferenciace služby

a neočekává se zmenšení nebo zvětšení trhu. 

Společnosti  v oboru internetové inzerce si mohou konkurovat především v době, 

která uplyne od objednání služby až po samotné vložení inzerátu, dále pak v kvalitě 

provedení  služeb,  ale  také např.:  znalostmi potřeb  zákazníků a v neposlední  řadě  také 

cenou.

Smluvní síla odběratelů

U faktoru smluvní síla odběratelů je potřeba si odpovědět především na otázku:

 Jak silná je pozice odběratelů? (Vlastní cesta – poradenský portál)

Analyzovaná firma nemá  jen  jednoho  stěžejního  či  několik  významných 

odběratelů,  ale  naopak  poskytuje služby širokému spektru zákazníků.  Zákazníkem  se 

může  stát  jak soukromá  osoba,  která  chce  např.  prodat  automobil  či  zvíře  ze  své 

chovatelské stanice, tak i podnikatelský subjekt, který se snaží formou inzerce nabízet 

své  zboží  či  služby. K datu  30.4.2012  společnost  eviduje  celkem  466  objednávek, 

z nichž nebylo zaplaceno pouhých cca 15%. Nutno podotknout, že tyto inzeráty nebyly 

zpracovány, neboť samotný proces vkládání inzerátů probíhá až po obdržení platby na 

firemní  účet.  V současnosti  společnost  eviduje  převážně  objednávky  od  soukromých 

osob cca 65%, firemní klientela pak tvoří zbylých 35%. 
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Samozřejmostí je, že se společnost snaží vyhovět specifickým požadavkům, které 

někteří zákazníci mají. Pokud by ale tyto požadavky představovaly velké komplikace či 

např.:  značnou  časovou  náročnost,  společnost  je  stále  v pozici,  kdy  si  může  dovolit 

zákazníka odmítnout, což se stává jen opravdu ve výjimečných případech.

Příležitostně  je zaznamenána situace,  kdy  zákazníci  chtějí  poskytnout slevu. Ve 

většině případů společnost slevu po individuální dohodě poskytuje, a to ve výši 5–15%.

Sleva  je  však  podmíněna  buďto  objemem  inzerce  či  navázáním  dlouhodobější 

spolupráce. 

I kvůli faktu, že služby se nejlépe propagují pomocí referencí spokojených 

zákazníků,  je vynakládána maximální snaha vyjít všem zákazníkům  vstříc. Zákazníci 

navíc mají prakticky nulové náklady přestupu ke konkurenci a  i proto  je důležité, aby 

byli s poskytnutými službami nadmíru spokojeni.

Zákazníci poměrně často společnost kontaktují před objednáním služby s tím, že 

by chtěli dopředu znát seznam inzertních serverů, na které bude inzerát umístěn. Tento 

seznam společnost neposkytuje, ať již z důvodu, že by mohlo dojít ke zpětné integraci, 

tedy že by si zákazník službu provedl sám, ale také především z důvodu ochrany před 

konkurencí. 

Smluvní síla dodavatelů

U faktoru smluvní síla odběratelů je potřeba si odpovědět především na otázky:

 Jací dodavatelé jsou potřeba?

 Jak silná je pozice dodavatelů? (Vlastní cesta – poradenský portál)

Pro  vkládání  inzerce  na  internet  je  potřeba PC  či  notebook,  elektrická  síť

a  připojení  k internetu.  Na  trhu  dnes  existuje  mnoho  dodavatelů,  kteří  nabízejí  výše 

zmíněné  komodity. Pokud  se  jedná  o  připojení  k internetu,  není  zapotřebí  pořízení 

specifického druhu připojení, k provozování podnikání  stačí obvyklá  rychlost,  která  je 

běžně nabízena domácnostem. Zvolený předmět podnikání  tedy není nijak náročný na 

zdroje, tudíž nemá ani  velkou  dodavatelskou  síť,  jenž  by  přímo  ohrožovala  chod 
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podnikání. Pokud dojde k výpadku elektrické energie, či k přerušení dodávky internetu, 

jedná  se  většinou  o  maximálně  několika  hodinové  úseky,  jenž  by  neměly  zásadně 

ovlivnit chod společnosti. 

Za další  dodavatele  můžeme  považovat  jednotlivé  inzertní  portály,  na  které  se 

inzeráty  umísťují.  V současné  době  existuje  několik  desítek  těchto  portálů,  jejich 

vyjednávací síla vůči společnosti je nízká. Pokud by se některý portál rozhodl blokovat 

přístup  nebo by omezil hromadné vkládání inzerce – např.:  inzerce  by  mohla  být 

vkládána jen uživateli, kteří by měli vytvořenou registraci, lze takovýto portál dočasně 

vyřadit  z  databáze,  případně  se  nabízí  možnost  nahradit jej jiným portálem, kde není 

registrace nutná. 

Smluvní sílu dodavatelů hodnotíme za nízkou, kdy provoz podnikání není přímo 

ohrožen  chováním  některého  z dodavatelů.  Výhodou  je,  že  existuje  několik  druhů 

dodavatelů,  kteří  poskytují  obdobné  či  stejné  služby  v totožné  kvalitě,  přechod  od 

jednoho dodavatele k druhému by pro naši společnost nebyl problém.

Hrozba substitučních výrobků

U  faktoru  hrozba  substitučních  výrobků  je  potřeba  si  odpovědět  především  na 

otázku:

 Jak snadno mohou být naše produkty a služby nahrazeny jinými? (Vlastní 

cesta – poradenský portál)

Za  substituční  službu  můžeme  považovat  inzerci  zveřejňovanou ať  ve  formě 

inzerce v  novinách  či  časopisech  – jedná  se  ale  o  poměrně  nákladný  substitut,  kdy 

inzerent platí za každé slovo inzerátu poplatek např.: časopis Infoservis fakturuje svým 

zákazníkům,  dle  informací  zveřejněných  na  webu,  41  Kč  za  1  řádek,  který  obsahuje

28  znaků  včetně  mezer,  za  každý  další  řádek  si  fakturují  30  Kč.  Inzerent  se  snaží  za 

takovýchto  podmínek  co  nejvíce  zkrátit  délku  inzerátu.  Inzeráty  pak  často  nejsou 

nikterak  zajímavé,  neobsahují  detailní  popis  prodávané  věci  či  služby. Inzerenti 

zpravidla umísťují svůj inzerát jen do několika málo časopisů či novin, a to za značný 

finanční poplatek.
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Dalším substitutem by mohly být nejrůznější aukční portály jako např.: Aukro.cz, 

kde se prodávají komodity za nejvyšší nabídnutou cenu. Zde ovšem inzerent podstupuje 

riziko, že danou komoditu prodá tzv. pod cenou. Sice je zde nastavena minimální cena, 

kterou inzerent požaduje, avšak tato cena je mnohdy velmi nízká z důvodu navnadění 

co největšího počtu kupujících.

Také je zde možnost, že se inzerenti rozhodnout naši službu nevyužít a vložit si 

inzerát na větší počet inzertních serverů sami, a to i za cenu časové náročnosti, která je 

s tím spojena. 

Hrozba v podobě substitučních výrobků (služeb) není v oblasti podnikání velká. Je 

pravděpodobné,  že  inzerenti  raději  zaplatí  poplatek  za  vložení  inzerátu,  s tím, že si 

ušetří spoustu času, se kterým mohou vynaložit jinak. 

Uvedenou verbální analýzu můžeme zobrazit na následující obrázek. 

Obrázek 8 - Porterův model

Zdroj: Vlastní zpracování

Jednotlivé  síly  jsou  zobrazeny dle  barevné  škály,  kdy  červená  barva  značí  silný 

vliv, oranžová barva střední vliv a zelená barva slabý vliv. 
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Vstup potenciálních nových konkurentů do odvětví představuje pro analyzovanou 

společnost největší hrozbu. Je to způsobeno především faktem, že bariéry při vstupu na 

trh  jsou velmi nízké. Služba je provozována prostřednictvím internetu, což v důsledku 

znamená,  že  může  být  provozována  z jakéhokoliv místa a také prakticky jakýmkoliv 

uživatelem,  jenž  bude  mít  zřízeno  živnostenské  oprávnění.  Získání  potřebných 

informací při zahájení podnikání je sice časově náročnější, avšak vše potřebné lze také 

zjistit právě pomocí internetových prohlížečů.

Mezi faktory z Porterova  modelu,  jenž  ovlivňují  společnost  středním  vlivem, 

řadíme  odběratelé  a  konkurenci  v odvětví.  Analyzovaný podnik poskytuje služby 

širokému  spektru zákazníků, nemá žádné významné odběratele. Snahou společnosti  je 

udržet si stávající podíl na trhu, jenž je odhadován za cca 70–80%. I z tohoto důvodu 

musí  být  služby  poskytovány  vždy  na  perfektní  úrovni,  neboť  pokud  je  zákazník 

s provedenou  službou  spokojen,  velmi  pravděpodobně  ji  v budoucnosti  opětovně 

využije. Spokojený zákazník také často referuje o službě svým přátelům a známým, což 

je  pro  společnost  také  určitý  druh  reklamy.  Konkurence  v odvětví  je také hodnocena 

středním vlivem.  I když analyzovaná  firma má největší podíl na  trhu, přesto považuje 

monitorování  konkurence  za  důležité.  Je  nutné  neustále  kontrolovat  na  kolik  serverů 

konkurence inzerci vkládá, jaká je vedena cenová politika a také jaké doprovodné 

služby či způsob propagace konkurence využívá. 

Za  faktory,  jenž  mají  malý  vliv  na  běžný  chod  společnosti,  jsou  označeni 

dodavatelé a možnost substituce. Pro  zvolený  druh  podnikání  není  třeba  speciálních 

dodavatelů  – je  nutné  mít  zřízeno  pouze  běžné  připojení  k internetu, webový hosting

a  také je využíváno služeb mobilních operátorů. Všechny zmíněné služby jsou na trhu 

běžně  k dostání.  Domníváme  se,  že  ani  možnost  substituce  společnost  nikterak 

neovlivňuje. 

Porterovou analýzou uzavíráme analýzy, které se týkaly vnějšího prostředí firmy.
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3.3 Analýza vnitřního prostředí

Analýza vnitřního prostředí bude prováděna tzv. metodou 7S.

3.3.1 Metoda 7S

Tento  model  vytvořili pracovníci  konzultační  firmy  McKinsey.  Má  sloužit 

především  manažerům  – aby  dokázali  porozumět  složitostem,  jenž  jsou  spojeny 

s organizačními  změnami.  Strategie,  struktura  a  systémy  jsou  označovány jako „tvrdá 

3S“ a sdílené hodnoty, schopnosti, styl a spolupracovníci jsou označovány jako „měkká 

4S“.(Mallya, 2007, 73)

Strategie

V současné  době  se  analyzovaná  firma ubírá cestou získání pokud možno co 

největšího podílu na trhu a také co největšího množství zákazníků. Snahou je odlišení se 

od konkurence, a to nejen kvalitou či  spektrem  poskytovaných služeb, ale také 

komunikací a  přístupem  k  zákazníkům. Výhodou společnosti  je, že začala  službu

poskytovat jako první. Vzhledem k faktu, že společnost působí na trhu téměř čtyři léta, 

bylo  již získáno mnoho cenných zkušeností a navázáno  také velké množství kontaktů. 

Management spolu s pracovníky neustále monitoruje a analyzuje inzertní trh, díky 

čemuž  je  možno  těžit  z  výhody  uceleného přehledu o situaci na zmíněném trhu.

Společnost již také navázala spolupráci s mnoha inzertními servery, na nichž propaguje 

své služby. Snahou je se  neustále  přizpůsobovat  změnám  na  trhu  a  také  specifickým 

požadavkům  jednotlivých zákazníků.  Cenová  politika  je  nastavena  tak,  aby  by byla 

přijatelná  pro  většinu  potencionálních  zákazníků,  ale  také  tak, aby obsahovala 

uspokojivou marži pro společnost.

Za velkou výhodu a odlišení se od konkurence se dá považovat vkládání inzerce 

pomocí poloautomatizované aplikace, díky níž se velmi snížila  časová  náročnost  na 

vložení inzerátů. Dle získaných informací, konkurence vkládá stále inzeráty ručně,  tzv. 

metodou CTRL+C, CTL+V. V současné době se vyvíjí plně automatizovaná aplikace. 

Po  spuštění  této aplikace  získá  společnost  velkou  konkurenční  výhodu, ještě  více  se 

odliší od konkurence a bude tedy možné uvažovat i o nižší cenové politice. Předpokládá 



56

se,  že  nastavení  nižší  cenové  politiky  by  značně  snížilo  atraktivitu  odvětví  pro  nové 

potencionální konkurenty.

Stávající strategií je, snažit se maximálně vyjít  vstříc  všem zákazníkům. Vedení 

společnosti  si uvědomujeme,  jak  důležité  jsou  kladné  reference  při  poskytování  této 

služby. Je-li zákazník spokojen s provedenou službou, pak kromě poskytování referencí 

s největší  pravděpodobností  naše  služby  využije  opětovně.  Z neustálého analyzování 

konkurence máme zjištěno, že službu neposkytují kvalitně, nekomunikují dostatečně se 

zákazníky. Snahou  analyzované  společnosti  tedy  je nejen v těchto  věcech  předčit 

konkurenci, a tím si upevňovat stávající pozici na trhu. 

Struktura

Struktura  analyzované  firmy  prakticky  kopíruje  organizační  strukturu,  jenž  je 

znázorněna graficky níže. Z  organizační  struktury  je  možné  vypozorovat  nadřízenost

a podřízenost pracovníků.

Obrázek 9 - Organizační struktura

Zdroj: Vlastní zpracování

Podnik vlastní pouze jeden majitel - Ondřej  Konečný.  Podnik se svou velikostí 

řadí  mezi  malé  společnosti,  tudíž  se  všechny případné problémy  řeší  de  facto  tzv.  od 

stolu. Vzhledem k velikosti analyzované firmy by bylo  neúčelné  najímat  další 

pracovníky,  jenž  by  se  podíleli  na  vedení  společnosti.  Systém  odměňování  je  nyní 

nastaven dle odvedené práce, tedy úkolovou mzdou.



57

Na běžném chodu firmy se  tedy mimo majitele podílí  tři zaměstnanci – vývojář, 

správce webu a administrativní pracovník. Hlavní  činností  vývojáře  je  práce  na  nové 

plně  automatizované  aplikaci,  ale  také  údržba současného  poloautomatizovaného 

systému, za pomocí kterého je nyní inzerce  na  inzertní  portály  umisťována.  Správce 

webu zajišťuje aktuálnost, ale také funkčnost webové prezentace. V současné době také 

připravuje  ke  spuštění  novou  webovou  prezentaci.  Nový  vzhled  webových  stránek  je 

koncipován profesionálněji, pracuje se na  implementaci nových prvků např.: možnosti 

registrace  zákazníků.  Administrativní pracovník  zajišťuje  především  běžnou  provozní 

činnost,  tzn.  pracuje pomocí poloautomatizované aplikace a zpracovává objednávky 

zákazníků.  Mezi  další  činnosti  patří  komunikace se zákazníky a také spolupráce na 

vývoji nové aplikace – párování jednotlivých inzertních serverů s aplikací.

Systémy

Organizační  struktura  již  napovídá,  že  systém  řízení  společnosti  je  poměrně 

jednoduchý. Management  společnosti  klade  důraz  na  osobní  zodpovědnost  všech 

zaměstnanců za svou provedenou práci.

Každodenním  činnostem  a  procesům  se  věnuje majitel  společně 

s administrativním pracovníkem. Obstarávají běžný  chod  společnosti,  přijímají

a  vyřizují  objednávky,  komunikují  se  zákazníky  apod. V současné  době  se  projektu 

věnuje denně také  vývojář. Poslední spolupracovník, správce webu, pracuje spíše 

operativně, vzhledem k faktu, že není nutné jeho každodenní zapojení. 

Náplní  běžného  pracovního  dne  je  nejprve  aktualizace nových objednávek

a zaznamenání příchozích plateb. Poté je nutné přerozdělení jednotlivých inzerátů – aby 

byla práce  co  nejefektivnější  a  také  pokud  možno  co  nejrychlejší,  inzeráty  jsou 

přerozdělovány  dle  kategorií,  do  kterých  se  vkládají  (např.:  zvířecí  inzerce,  pracovní 

nabídky apod.). Větší  část  inzerátů  je  zpravidla  vkládána  administrativním 

pracovníkem. Majitel společnosti se  naopak  věnuje  celkovému  zajištění  plynulého 

chodu všech činností, dále pak více komunikuje se zákazníky a také se věnuje dalšímu 

rozvoji podnikání či neustálému monitorování inzertního trhu a konkurence.
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Na vkládání inzerce se v nynější době používá poloautomatizovaná aplikace, která 

značně  usnadňuje  celý proces  vkládání.  Současně  se  pracuje  na  vývoji  plně 

automatizované aplikace, po jejímž spuštění bude časová náročnost na vložení jednoho

inzerátu  značně  zkrácena.  Také  se  pracuje  na  vytvoření nového objednávkového 

systému, ve kterém již bude zaimplementována funkce aktualizace stavu objednávky, 

kdy se např.: nově příchozí platby budou párovat automaticky.

Mezi hlavní komunikační prostředky, které společnost denně používá, beze sporu 

patří  elektronická  komunikace,  ať  již  prostřednictvím  e-mailů,  či  nejrůznějších 

komunikačních    programů  a  aplikací  (např.:  Skype,  ICQ).  Rovněž  mezi  denně 

používané prostředky řadíme mobilní komunikace.

Do  IT  systémů,  jenž analyzovaná firma využívá, lze zařadit i systém na sdílení 

souborů - Dropbox.  Tento  systém  umožňuje  připojení  do  evidence  objednávek

a aktualizaci této evidence z PC, jenž má systém Dropbox nainstalován.

Sdílené hodnoty

Sdílené  hodnoty  by  měly  být  chápány všemi  zainteresovanými  osobami,  neboť 

jejich vnímání  se  také  podílí  na  úspěchu  firmy.  Mezi  tyto  hodnoty  patří  spokojený 

zákazník, odborně provedená práce a odpovědnost. Vzhledem k tomu, že se společnost 

chce stát  nejvýznamnější  firmou  poskytující  službu  vkládání  inzerátů,  snahou  je 

poskytovat službu tak, aby s ní byli  zákazníci  vždy  maximálně  spokojeni.  Zákazníci 

jsou v analyzované společnosti na prvním místě, zaměstnanci jim vycházejí maximálně 

vstříc a snaží se splnit všechny jejich specifické požadavky. Realizovaná práce musí být 

vždy uskutečněna odborně,  inzerce  musí  být  vložena  do  správných  kategorií  a  pokud 

možno i na specificky  se  zaměřující inzertní servery tak,  aby  se  inzerované  zboží  či 

služba co nejlépe prodaly. Kolektiv  je  tvořen  mladými  lidmi,  panuje  zde  přátelská, 

uvolněná  atmosféra, ale  i  přesto  jsou  si  zaměstnanci  vědomi  své  odpovědnosti  vůči 

firmě.  Jedním  z podcílů  společnosti  je,  jak  již  bylo  zmíněno,  aby  byli  zákazníci 

spokojení.  Pokud  zaměstnanec  neodvede  svou  práci  pečlivě  a  zákazník  provedení 

služby  reklamuje,  pak  zaměstnanec  musí  svou  práci  bezplatně  opravit.  Nutno 

podotknout, že tato situace nastává opravdu jen ve výjimečných případech.
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Spolupracovníci

Majitel  společnosti si za své spolupracovníky vybírá pokud možno jen osoby ze 

svého okolí – zná tedy jejich schopnosti, morální hlediska a je zde i značný předpoklad 

loajality  vůči  firmě.  V současné  době  pro  firmu  pracují  3  muži  a  1  žena.  Věk  všech 

zaměstnanců  se  pohybuje  okolo  hranice  25  let. Systém organizování práce je velmi 

jednoduchý, jak je již v předešlé  části  práce  zmíněno.  Vzhledem k faktu, že se jedná

o malou firmu, vlastník společnosti ztělesňuje zároveň i vedení společnosti, čímž velmi 

ovlivňuje  budoucí  chování  firmy.  Pokud  by majitel  ztratil  motivaci  k dalšímu rozvoji 

podnikání  či  k provozování  podnikání  celkově,  je více než pravděpodobné,  že  by 

společnost v brzké době ukončila svoji činnost.  

Schopnosti

Vzhledem  k  nízkému  počtu  zaměstnanců  společnost  disponuje  možností  vysoké 

adaptability  a  flexibility  vůči  zákazníkům.  Není  nutné  specifické  požadavky  a  přání 

zákazníků  schvalovat  nejprve  vedením  společnosti, tak jak je tomu ve velkých 

společnostech.  Zaměstnanci mohou  sami  komunikovat  se  zákazníky,  dohodnout  se na 

případných  specifických  požadavcích.  Díky  pouhé  dohodě  mezi  zaměstnancem

a  zákazníkem  se  značně  urychluje  celý  proces  plnění  objednávky,  čím  se  i  zvyšuje 

spokojenost zákazníka s provedenou  službou.  Zaměstnanec  je  navíc  schopen  reálně 

odhadnout, co je v jeho možnostech, jaké požadavky je možné splnit, nebo naopak 

nereálnost požadavků, či termín splnění objednávky. Mezi schopnosti zaměstnanců patří 

zcela  jistě  logické  uvažování  a  schopnost  pracovat  samostatně.  Mezi další schopnosti 

zaměstnanců řadíme profesionálnost, schopnost komunikace se zákazníky. Osoby, jenž 

jsou  zapojeny  do  procesu  vkládání  inzerátů  mají  detailní znalosti o jednotlivých 

inzertních serverech, orientují se na celém inzertním trhu. Zaměstnanci,  jenž  se podílí 

na  tvorbě  či  správě  webu  nebo  vývoji  nové  aplikace,  pak  disponují  především  

odbornými znalostmi a dovednostmi z oblasti  informačních  technologií. V současné 

době  není  nutné  pracovníky  speciálně  školit  – dojde-li k nějaké  změně  např.:  na 

některém  z inzertních  serverů,  řeší  se  tato  situace  ihned. Většina  ze  zapojených  osob

nyní studuje na vysoké škole. Neustále jsou tedy rozšiřovány teoretické znalosti, které 

je pak možné využít i prakticky. 
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Obzvláště v oblasti poskytování služeb je úspěch či neúspěch prováděné činnosti 

závislý na schopnostech a dovednostech zainteresovaných osob. Pokud bude i nadále 

docházet k neustálému zlepšování schopností a dovedností pracovníků, je možné tímto 

způsobem  získat  trvalou  konkurenční  výhodu a  zajistit  si  tak  dlouhodobou  prosperitu 

firmy. 

Styl

Styl jednání se zákazníky, ale i se spolupracovníky, by se dal nazvat jako 

individuální.  Sice  jsou  ve  společnosti  vytvořeny  šablony  pro  e-mailovou komunikaci 

(potvrzení objednávky, zpráva o vložení inzerátů),  ale  mimo  této  komunikace  je 

prosazován trend, kdy se vyvíjí úsilí přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně. 

Zákazníci  mají  mnohdy  nejrůznější  specifické požadavky,  které  je  nutno  dodatečně 

dořešit.  Snahou je, aby společnost  při  komunikaci  působila přátelským  a  vstřícným 

dojmem. O důležitých opatřeních rozhoduje majitel společně se zaměstnanci.

Společnost  zastupuje  v současné  době  majitel,  ten  se  však  věnuje i samotnému 

vkládání  inzerce,  což  je  značně  časově  náročné.  V situaci, kdy se budou organizovat 

kroky vedoucí k rozšiřování  dalších  podnikatelských aktivit, je nutné uvažovat

o  úplném  vyčlenění  majitele  z procesu vkládání inzerce. Bude vhodné uvažovat

o novém způsobu systému řízení, jenž bude přizpůsoben právě většímu růstu firmy. 
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3.4 SWOT analýza

Analýza SWOT je  logickým  vyústěním  předešlých  analýz,  jelikož  rekapituluje 

výsledky z analýz  vnitřního  a  vnějšího  prostředí,  jenž  se  dále  rozčleňují  do  čtyř 

kategorií. Silné a slabé stránky vycházejí z atributů  společnosti,  naopak  příležitosti

a hrozby vyplývají z atributů prostředí. 

Tabulka 9 – SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

S1 - vysoká kvalita poskytovaných služeb W1 - časová náročnost vkládání inzerce
S2 - individiuální přístup k zákazníkům W2 - portfolio tvořeno jedním typem služby
S3 - tržní podíl W3 - nízký počet pracovníků
S4 - cenová politika W4 - podnikání je provozováno při studiu

S5 - finanční soběstačnost W5 - grafická podoba webové prezentace
S6 - rychlé vyřízení objednávky

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

O1 - možnost přechodu z polo na plně T1 - nízké bariéry vstupu
        automatické vkládání T2 - změny v podmínkách inzertních serverů
O2 - expanze na nové trhy T3 - nulová diverzifikace rizika
O3 - možnost oslovení většího spektra klientů
        zaměřením se na specifické kategorie
O4 - poskytování doplňkových služeb

O5 - rozšíření marketingových činností T4 - závislost na inzertních serverech
O6 - stále narůstající počet uživatelů PC a internetu

Zdroj: Vlastní zpracování

3.4.1 Silné stránky

Mezi  silné  stránky  společnosti  řadíme vysokou kvalitu poskytovaných služeb

a individuální přístup k zákazníkům. Záměrem analyzované společnosti je, aby inzerce 

zákazníkům  skutečně  pomohla  při  prodeji  nabízeného  zboží  či  služeb,  a  to  v co 

nejkratším  možném  čase.  I  z tohoto  důvodu  je  velká  pozornost  věnována  vhodnému 

výběru  cílové  kategorie  a  také  inzertních  serverů,  na  které  je  inzerát  následně 

umísťován. Má-li zákazník specifické požadavky, ať již ohledně doplňkových služeb či 

doby zpracování inzerátu, je k nim vždy přistupováno individuálně a těmto požadavkům 

je vždy v maximální možné míře vyhověno. 
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V současné  době  je tržní podíl odhadován v rozmezí 70% až 80%. Cílem 

společnosti je udržet si stávající podíl na trhu i v dlouhodobém horizontu. 

Ceny za poskytnutí služeb jsou nastaveny tak, aby zahrnovaly dostatečnou výši 

marže a zároveň byly přijatelné pro široké spektrum zákazníků. 

Finanční  soběstačnost  provozování  podnikání  je  dána  také  tím,  že  se  jedná

o  živnostenské  podnikání,  jenž  není  zatíženo  vysokými  náklady  při  zahájení  činnosti. 

V minulosti nebylo nutné využívání jakékoli formy cizího kapitálu. Pro rozvoj 

podnikání jsou používány finanční prostředky z vlastních zdrojů. 

Poslední  silnou stránkou společnosti pak je  rychlé vyřízení objednávky, kdy  je 

inzerát vložen vždy maximálně  do  24  hodin  po  obdržení  platby  na  bankovní  účet 

společnosti. 

3.4.2 Slabé stránky

Mezi slabé stránky společnosti patří časová náročnost na vkládání inzerátů. Doba, 

která  je  potřebná  na vložení jednoho inzerátu  na  70  serverů, i  při  používání 

poloautomatizované aplikace, je stále rovna cca 1 hodině. Pokud je inzerát objednán na 

maximální počet nabízených serverů, tj. 70 CZ + 40 SK, zvyšuje se doba nezbytná pro 

vložení inzerce na 90 až 100 minut. 

Další  slabou  stránkou  společnosti  je,  že  poskytuje  pouze  jeden  druh služby. Je 

vhodné do budoucna uvažovat o rozšíření podnikání i na další odvětví. 

Nízký počet  pracovníků, kteří  se věnují vkládání  inzerce,  je  také  jednou z příčin 

nutnosti regulace reklamní kampaně. 

Vedení  společnosti,  ale  také  většina  zaměstnanců, studuje v současné  době 

v posledních ročnících na vysokých školách. Prioritou  tedy stále je úspěšné dokončení 

studia. Tato skutečnost se negativně odráží při dalším rozvoji podnikání.  
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Stávající  grafická  podoba  webové  prezentace  byla  vytvořena  již  v roce 2010

a neodpovídá  již  dnešním  moderním  trendům.  Poměrně  amatérský  vzhled  webové 

prezentace může navozovat dojem i amatérského provedení služby. 

3.4.3 Příležitosti

Jestliže  společnost  zajistí  plně  automatizované  vkládání  inzerce,  dosáhne  tím 

značného  náskoku před  konkurencí  a  také  bude  schopna  uspokojit  několikanásobně 

větší  poptávku  po  službě,  než  jakou  je  schopna  uspokojit  v současné  době.  Dalším 

pozitivem bude značné zkrácení i doby potřebné pro vložení inzerátu. 

Společnost v minulém roce expandovala na slovenský trh. Expanze je možná na 

jakýkoliv zahraniční  trh.  Záměrem  společnosti  je  expandovat  postupně,  kdy  nejprve 

budou učiněny  kroky  k rozšíření  poskytování  služeb  zvířecí  inzerce  na evropský trh

a teprve poté je naplánováno kompletní pokrytí jednotlivých trhů. 

Zaměření  se  na  specifické  kategorie  může  společnosti  pomoci  při  dalším 

rozšiřování  klientely  a  také  k ještě  většímu  počtu  spokojených  zákazníků.  V databázi 

inzertních serverů v současné době společnost eviduje specificky se zaměřující servery 

např.: na zvířecí inzerci, což se setkalo s kladným ohlasem od zákazníků, kteří prodávají 

zvířata. 

V základní  nabídce  společnosti  je  pouze  zprostředkování  vložení  inzerce  na 

zvolený  počet  serverů.  Existuje  však  několik  doprovodných  či  doplňkových  služeb, 

které  by  mohla  společnost  nabízet  společně  s vkládáním inzerce. Jedná  se  např.:

o možnost topování inzerce na vybraných serverech, o komplexní správu inzerce,

o tvorbu registrací na jednotlivých inzertních webech apod. 

Rozšíření  marketingových  činností,  vytvoření  nových  kampaní  či  postupné 

navazování spolupráce s dalšími inzertními servery pomůže  společnosti  udržet  si,  či 

případně ještě zvýšit, stávající tržní podíl a také ještě více rozšířit spektrum zákazníků, 

což je možné i díky stále narůstajícímu počtu uživatelů počítačů a internetu.
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3.4.4 Hrozby

Jednu z velkých hrozeb pro společnost představuje fakt, že bariéry při vstupu na 

trh  jsou velmi nízké. Prakticky kdykoliv se  může objevit  nová  společnost,  jenž začne 

poskytovat stejné služby.

Změny  v podmínkách inzertních  serverů  mohou  zapříčinit  vyřazení  některých 

serverů z databáze. V případě, kdy bude nutná registrace při vkládání nových inzerátů, 

nebude možné vložit inzerát již zaregistrovaným uživatelům – pokud by ovšem nebyly 

známé hesla klientů. 

Společnost poskytuje jen jeden typ služby, nemá tedy nijak rozloženo riziko. 

V případě,  kdy  by  došlo  např.:  ke  změně  legislativy,  či  k nějakému  neočekávanému 

vývoji na trhu, a tím i k ukončení  poskytování  služby  vkládání  inzerátů,  došlo  by 

zároveň i k zániku celé společnosti. 

V poslední  době  dochází  také  ke  kontrole  ze  strany  inzertních  serverů,  kdy  při 

vložení nového inzerátu  je nejprve nutné ověření telefonního čísla, na které je zasláno 

heslo, a teprve poté je možné vložit inzerát. V případě,  kdy by  toto  ověřování  začala 

používat  většina  serverů,  by  se  značně  prodloužila  doba  potřebná  k vložení  inzerátů, 

neboť  zde  existuje  prodleva  mezi  ověřením  telefonního  čísla  a  následným  zasláním 

hesla. Pravděpodobně by  také došlo ke komplikacím s dokončením automatizovaného 

softwaru.
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4 Návrh strategie rozvoje – strategie diferenciace

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout strategii rozvoje pro analyzovanou 

společnost. Otázka nastavení další strategie bude pro podnik klíčová. V současné době 

je podnikání provozováno při  studiu, avšak již v dohledné době se  tato situace změní. 

Jakmile  bude  studium  ukončeno,  budou  prováděny  kroky,  jenž  by  měly  zajistit  další 

růst a rozvoj společnosti. 

V analytické části diplomové práce byly zjištěny podstatné faktory, jenž ovlivňují 

běžný chod společnosti. Nejdůležitější poznatky z jednotlivých analýz jsou pak shrnuty 

v analýze  SWOT,  ze  které  budeme  dále  vycházet  při  tvorbě  strategie. Navrhnutá 

strategie by měla vycházet ze silných stránek společnosti a měla by využít příležitostí, 

jenž se jí naskýtají, a  naopak  by  se  měla  pokusit  o  snížení významu slabých stránek

a zároveň eliminaci hrozeb. 

Analyzovaná firma zamýšlí při svém dalším rozvoji použít strategii diferenciace. 

Cílem  zmíněné  strategie  je  odlišení  se  od  konkurence  a  také  nabízení dokonalejšího 

výrobku – v našem případě pak služby. 

Rozhodnutí,  rozvíjet  aktivity  strategií  diferenciace  je  podpořeno  i  výsledky 

z Porterové analýzy (nízká konkurence v odvětví,  malá  hrozba  substitutů),  přičemž 

samotné diferenciace bývá nejčastěji dosahováno následujícími způsoby: 

 vysokou technickou úrovní

 vysokou kvalitou

 vysokou úrovní servisu a poprodejních služeb

 cestou nabídky „více hodnoty za cenu srovnatelnou s konkurencí“ 

(Keřkovský, Vykypěl, 2002,107)
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V následující  části  je vypracováno několik  strategických  cílů, které mají pomoci 

společnosti  k odlišení se od konkurence a také k poskytování dokonalejší služby.

Realizování jednotlivých návrhů pomůže společnosti k jejímu dalšímu rozvoji, ale také 

k získání většího množství zákazníků, a tím i k dosažení větších příjmů. 

4.1 Strategický cíl pro vývoj automatizovaného softwaru

Hlavním návrhem, kterému se  společnost  musí  věnovat,  je  zajištění  plně 

automatizovaného vkládání inzerce. Vývoj softwaru, jeho následné testování a spuštění 

bude znamenat velkou konkurenční výhodu. Doba potřebná k vložení jednoho inzerátu 

se odhadem až  šesti  násobně  zmenší.  Po  spuštění  softwaru  bude  tedy  společnost 

schopna  uspokojit  až  šesti  násobně  větší  poptávku za  předpokladu  stávajícího počtu 

pracovníků.  Bude  tedy výrazně  zvýšena efektivita  práce a  zároveň  i  eliminován podíl 

lidské činnosti, jenž je nyní nutný při vkládání inzerce. 

V současnosti  společnost vkládá pomocí poloautomatizované aplikace – jedná se

vlastně o upravený  prohlížeč  Internet  Explorer,  jenž  komunikuje  s databází, která je 

umístěna  na  externím  serveru.  Abychom  mohli  zajistit  přístup  do  databáze,  je  tedy 

zapotřebí  mít připojení  k internetu. Vkládání pomocí poloautomatizované aplikace

probíhá tak, že nejdříve je nutné vyplnit data, jenž se budou nahrávat na všech serverech 

– jedná se o nadpis, text, cenu a kontaktní údaje. Lidský faktor je pak potřebný k výběru 

vhodné kategorie, k určení, zda  se  jedná  o  nabídku  či  poptávku,  k nahrání fotografií

a také k výběru  příslušné  lokality.  Poloautomatizovaná  aplikace  přinesla cca 60% 

časovou úsporu oproti ručnímu vkládání inzerce.

Plně  automatizovaný  software  bude  pracovat  na  obdobném  principu,  ale 

s několika  změnami.  Hlavní  změnou  je,  že  se  budou  vyplňovat  všechny  položky 

automaticky,  dokonce  i  výběr  vhodné  kategorie  a následné  podkategorie či  nahrávání 

fotografií.  Lidský  faktor  bude  potřebný  pouze  k vyplnění  vstupních  dat,  které  se  do 

softwaru nahrají, a také k vyplňování tzv. captcha polí. 
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Postup vývoje softwaru

Postup  vývoje  softwaru  je  možné  rozdělit  do  několika  kroků, jenž na sebe 

systematicky navazují. Jako nejvhodnější se jeví použít následující navrhované členění 

kroků:

 Analýza inzertního trhu

 Vývoj softwaru

 Testování a spuštění softwaru

 Přizpůsobení webové prezentace

 Rozšíření marketingových kampaní

4.1.1 Analýza inzertního trhu

Prvním  krokem,  ale  zároveň  také  jedním  z  nejdůležitějších kroků, je analýza 

inzertního trhu. Dokonalá  znalost  inzertního  trhu  je  základním  předpokladem  pro 

vytvoření  celého  softwaru, z toho  důvodu  musí  být  celá  analýza  prováděna  důsledně

a detailně. V této analýze se nejprve zmapuje situace na trhu, vytvoří se databáze, jenž 

bude obsahovat cca 150 – 200 inzertních serverů. Tato databáze se bude postupem času 

dále  rozšiřovat.  Po  vytvoření  databáze  bude  nutné  zjišťovat  podrobné  informace

o jednotlivých inzertních serverech jako např.:

 princip fungování inzertního serveru

 všeobecné provozní podmínky serveru

 zda server akceptuje vkládání všech druhů inzerátů

 rozčlenění kategorií a podkategorií

 možnosti registrace

 možnosti editace či mazání inzerce

 počet vložených inzerátů denně a celkem

 délka nadpisu a textu inzerce

 položky, jenž se musí povinně vyplnit atd.

Na  základě  zjištěných  faktů  budou  pak  jednotlivé  inzertní  servery  rozřazeny, 

nejprve na specificky se zaměřující servery a na všeobecně se zaměřující servery. Dále 

pak budou seřazeny dle významnosti, a to od nejvýznamnějších po ty méně významné. 

Tímto způsobem vznikne komplexní seznam inzertních serverů.
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4.1.2 Vývoj softwaru

Stěžejní  částí  vytvoření  celého  softwaru  je  jeho  samotný  vývoj.  Tato  činnost je 

velmi programátorsky, ale také časově náročná. Je potřebné vytvořit systém, jenž zajistí 

automatický  proces  vkládání  inzerce.  Naprogramování  softwaru  lze  rozdělit  do 

následujících kroků:

 návrh databázového modelu

 naprogramování samotného softwaru

 ladění jednotlivých inzertních serverů

Návrh  databázového  modelu  bude  první  činností,  které  se  programátor  bude 

věnovat.  Dalším  krokem  bude  vytvoření  aplikace,  která  bude  usnadňovat  mapování 

jednotlivých  inzertních  serverů.  Aplikace  vytvořená  pro  mapování  bude pouze 

vedlejším projektem, avšak značně usnadní plnění databáze jednotlivými daty ze všech 

inzertních serverů. V případě, že by se zmíněná aplikace nevyvinula, plnění databáze by 

muselo  probíhat  ručně,  což  by  znamenalo  opět  velkou  časovou  náročnost.  Pomocná 

aplikace umožní kopírovat určitá data, a to pomocí zdrojových kódů. 

Doporučuji, aby si  společnost na mapování serverů nenajímala žádné brigádníky

a  aby  se  této  činnosti  věnovali  především  pracovníci,  jenž  běžně  vkládají  inzeráty, 

jelikož již znají prostředí jednotlivých inzertních serverů, budou se  tak lépe orientovat

na inzertních serverech a  také  budou  snadněji  párovat  příslušné  kategorie.  Mapování 

serverů  musí  být  provedeno  s velkou  pečlivostí  a  důrazem  na  vhodné  spárování. 

Vzhledem k množství kategorií a podkategorií, jenž jsou na každém inzertním serveru, 

je  vhodné  doporučit,  aby  bylo  mapování  prováděno  po  jednotlivých  kategoriích. 

Nejprve je vhodné zmapovat položky, jenž jsou na všech inzertních serverech jako 

např.:  jméno,  e-mail, telefon,  cena či  lokalita  a také zvolení možnosti nabídky

a poptávky. Poté by bylo vhodné přejít k párování jednotlivých kategorií, kdy nejdříve 

by měly být zmapovány kategorie, jenž se nejčastěji vkládají a až v poslední fázi by se 

mapovaly kategorie, do nichž inzerce není v současné  době analyzovanou  společností 

téměř vkládána.
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Jakmile  bude  ukončeno  mapování  inzertních  serverů pak  se  bude  pokračovat 

samotným vývojem a naprogramováním aplikace. Zde bude nutná perfektní kooperace 

mezi  vedením  a  programátorem,  neboť  se budou  řešit  záležitosti  ohledně  funkčnosti, 

vzhledu  a  také  uživatelského  přístupu.  Dalším  krokem  bude  naprogramování  tzv. 

captcha  modulu.  Mnoho  inzertních  serverů  se  snaží  zabránit  spamování  a  používání 

nejrůznějších robotů právě tím, že při vkládání inzerce je nutné vyplnit captchu. Jedná 

se  o  opsání  obrázku  či  textu,  v němž  jsou  zakomponovány  číslice a písmena 

nejrůznějšími  motivy. Tento  modul  bude  zobrazován  právě  u  těch  serverů,  jenž  tuto 

ochranu používají.

4.1.3 Testování a spuštění softwaru

V této fázi se budou testovat a také ladit jednotlivé inzertní servery. Bude nutné 

vyzkoušet  funkčnost  softwaru  a  doladit  detaily.  Navrhuji, aby v testovací fázi byli 

osloveni pravidelní zákazníci. V době  testování  bude  nutné  kontrolovat  jednotlivé 

vložené inzeráty – zda  byla  správně  vybrána  kategorie  či  lokalita,  také  pak  zda  se 

vyplnily všechna pole nebo jestli se v pořádku nahrála fotografie. Vzhledem k tomu, že 

testování  softwaru bude uskutečňováno za pomoci stávajících zákazníků (dodání  textů 

inzerce), navrhuji, aby tito zákazníci byli za ochotu odměněni – inzerce by mohla být 

v testovacím období vkládána zdarma nebo by byly dohodnuty slevy. Testovací doba by 

neměla  trvat  déle  jak  měsíc,  poté  by  mohla  být  inzerce  vkládána  automaticky. Po

spuštění ostré verze je vhodné, aby byla k dispozici neustále technická podpora, ať  již 

bude  probíhat  formou  chatu  na  webových  stránkách  či  e-mailovou nebo telefonickou 

komunikací. 

4.1.4 Přizpůsobení webové prezentace 

Spuštění  automatizovaného  softwaru, a tedy i automatizovaného procesu 

vkládání, bude znamenat velkou změnu, které se musí přizpůsobit i webová prezentace. 

Současný  vzhled  webových  stránek  byl  vytvořen  v roce 2010, neodpovídá tedy již 

dnešním moderním trendům.  Navrhuji  změnit  jak  grafickou  podobu,  tak i obsah 

webových stránek. 
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Následuje náhled současné podoby webové prezentace. 

Obrázek 10 - Současná podoba webové prezentace

Zdroj: Webové stránky společnosti

Současná  grafická  podoba  webu  byla  zpracována  z části  vedením  společnosti

a z části správcem webu společnosti. 

Navrhuji,  aby  novou  podobu  webové  prezentace  vytvořil  profesionální  grafik. 

Tento  návrh  sice  znamená  vyšší  finanční  náročnost  (vytvoření  grafické  podoby  stojí 

přibližně 8-10 000 Kč), avšak zároveň bude zaručen i tomu odpovídající výsledek. 

Na grafické podobě webu již nyní pracuje externí grafik. 
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Následující obrázek je jedním z jeho  návrhů.  Je  vysoce  pravděpodobné,  že  pro 

novou grafickou podobu webové prezentace bude použit právě tento návrh.

Obrázek 11 - Návrh nové grafické podoby webové prezentace

Zdroj: Interní zdroj společnosti 

Oba  náhledy  webových  stránek  je  možné  ve  větším  formátu  shlédnout 

v přílohách diplomové práce. 

Obsah stránek bude také potřeba přizpůsobit zavedení automatického softwaru. 

V současné  době  na  stránkách  není  žádné  uživatelské  rozhraní  – zákazník nemá 

možnost přihlášení do svého účtu. Registrace zákazníků bude hlavní novinkou v obsahu 

nových webových stránek. Zákazník se bude moci zaregistrovat, což mu přinese několik 

výhod. Ve  svém  profilu  si  bude  moci  vytvořit  novou  objednávku,  dále  pak  bude  mít 

možnost  spravovat všechny své předchozí  objednávky.  Za výhodu  lze  také považovat 

jediné  vyplnění  kontaktních  údajů,  které  se  poté  budou  automaticky  předvyplňovat. 

Podstatnou součástí  registrace  bude  tzv.  peněženka  zákazníka  – zde bude 

možnost  nabití  kreditu,  ze  kterého  se  budou  odečítat  platby  za  vkládání  inzerce. 

Odpadne  tedy  časová  prodleva,  jenž  by byla způsobena  převodem  mezi  bankou 

zákazníka  a  bankou  společnosti. Tento objednávkový systém bude propojen se 

softwarem na vkládání. V systému bude zákazník moci sledovat stavy objednávky, 
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v jakých se jednotlivé objednávky inzerce právě nacházejí např.: objednáno, zaplaceno, 

zpracovává se, hotovo a podobně.

Další novinkou, která by se  měla  realizovat  na  nových  webových  stránkách,  je 

implementace platebního brány např.:  PayU,  PayPal,  GoPay  apod.  Implementace 

platební  brány  bude  znamenat  opět  odstranění  časové  prodlevy,  která  vzniká  při 

převodu částek mezi bankami zákazníka a společnosti. Vybrání vhodné platební brány 

by  mělo  být  provedeno  následujícím  způsobem:  nejprve  je  vhodné  oslovit  vybrané 

společnosti, jenž tuto službu nabízejí, a požádat je o zpracování cenové nabídky, poté je 

vhodné nabídky jednotlivých společností porovnat a vybrat si tu nejvýhodnější. 

Poslední  změnou  na  webové  prezentaci  by  pak  mělo  být  vypracování  nových 

textů, které by opět měl zajišťovat externista, nejlépe odborný copywriter. Doporučuji 

upravit  objednávkový  formulář  tak,  aby  u  každého  pole  byl  uveden  text, který by 

zákazníkovi radil při tvorbě inzerátu. 

Změny  by  měly  být  prováděny  postupně.  Navrhuji,  aby  nejdříve  společnost 

změnila grafickou podobu webových stránek, teprve poté by měly být prováděny změny 

na stránkách (registrace, implementace platební brány).

Následující  doporučení  by  společnost  měla  začít  aplikovat  ihned. Na webových 

stránkách je zaimplementován chat, který má sloužit ke komunikaci se zákazníky. Tento 

chat v současné  době  nikdo  aktivně  neobsluhuje. Všechny vzkazy a dotazy jsou 

zaznamenávány tzv. offline, kdy jejich vyřizování neprobíhá formou chatu, ale odpověď 

zákazníci obdrží pomocí e-mailové komunikace s časovou  prodlevou.  Navrhuji,  aby 

společnost začala aktivně využívat  tento chat na svých stránkách, aby alespoň v běžné 

pracovní době  (8-17hod.) byl chat obsluhován 1 pracovníkem. Zákazník v případě 

jakýchkoli otázek či nejasností bude moci ihned navázat kontakt s technickou podporou. 

Domnívám se, že pouhá technická podpora na webových stránkách může zvýšit počet 

uskutečněných objednávek.
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4.1.5 Rozšíření marketingových kampaní

Jak již bylo v analytické  části  práce  zmíněno,  momentálně  společnost  musí 

regulovat  reklamní  činnost,  pozastavovat některé reklamní  kampaně (především  PPC 

reklamu). Současné řešení personalistiky neumožňuje uspokojení poptávky v době, kdy 

jsou dlouhodobě  spuštěny PPC kampaně.  Pozitivní  ovšem  je,  že  je  ověřen  fakt,  že 

nastavení  PPC  reklamy  se  prakticky  ihned  projeví  na  počtu  přijatých  objednávek. 

Jakmile bude dokončen vývoj a i testování nového softwaru bude vhodné zaměřit se na

rozšíření  marketingových  činností.  Společnost  již  nebude  kapacitně  omezena,  bude 

schopna uspokojit mnohonásobně větší poptávku než nyní. Bude vhodné tedy navázání 

spolupráce s dalšími inzertními servery, ale také neomezené využívání PPC reklamy.

Všeobecně bude pokračováno ve stávající reklamní kampani, kdy obsah se nebude příliš 

měnit, především se bude měnit objem kampaně. Mezi nejčastější  sdělení zákazníkům 

patří: 

Obrázek 12 - Nejčastější sdělení zákazníkům

Zdroj: Interní materiály společnosti

Doporučuji,  aby  se  aktualizovaly bannery  a  reklamní  texty v e-mailech, kde je 

uváděno logo společnosti. 
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S novou grafickou podobou webové prezentace bude totiž i změněno dosavadní 

logo společnosti.

Obrázek 13 - Nové logo společnosti

Zdroj – Interní materiály společnosti 

4.1.6 Zhodnocení automatizovaného softwaru

Jakmile  bude  mít  společnost  spuštěnu  ostrou  verzi  automatizovaného  softwaru

a  bude  služby  poskytovat  právě  prostřednictvím  tohoto  softwaru,  získá velkou 

konkurenční výhodu oproti zbylé konkurenci. 

Vedení společnosti se domnívá, že časová náročnost na vložení jednoho inzerátu 

se  zkrátí  až  šesti  násobně,  kdy  vložení  jednoho  inzerátu  na  70  serverů  by  mělo  trvat 

přibližně  10  minut.  Jeden  pracovník tedy  bude  schopen  za  běžnou  osmi  hodinovou 

pracovní  dobu  schopen  vložit  více  jak  40  inzerátů.  Společnost  bude  mít  také  velkou 

konkurenční  výhodu  v podobě  času,  který  bude  potřebný  pro  splnění  objednávky. 

Zatímco konkurenti nabízejí vložení inzerce do 48 (případně  24)  hodin  od  připsání 

platby  na  jejich  bankovní  účet,  naše  společnost  bude  moci  nabízet  vložení  inzerce 

maximálně do 3 hodin od zaznamenání platby v běžné pracovní době. Mimo pracovní 

dobu by mohla být nastavena garance vložení inzerátu do 12 hodin od zaznamenání 

platby. 

V momentě, kdy se budou  inzeráty vkládat pomocí  softwaru, bude management 

společnosti  také  moci  uvažovat  o  změně  ceny.  Domnívám  se,  že  pokud  by  došlo 

k mírnému snížení cen, mělo by toto rozhodnutí dvojí pozitivní dopad. V první řadě by 
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se  služba  stala  dostupnější  pro  ještě  větší  spektrum  zákazníků  a  v druhé  řadě  by  se 

snížila  atraktivita odvětví. Pokud dnes vstupuje nový konkurent  na  trh, vkládá  inzerci 

ručně a  časová  náročnost  na  vložení  inzerátu  na  70  serverů  by  se  pohybovala  okolo

3 hodin. Při stávající ceně 300 Kč to odpovídá hodinové mzdě ve výši 100 Kč – pokud 

není tato částka ještě ponížena o výdaje na reklamu, energie atd. Pokud by analyzovaná 

společnost  snížila  ceny  např.  o  20%,  cena  inzerátu  na  70  serverů  by  byla  ve  výši

240 Kč. Při přepočítání na hodinovou mzdu, kdy opět nebereme v úvahu další výdaje, 

bychom  se  dostali  na  částku  80  Kč  za  hodinu,  která  již  není  tak  atraktivní. Je tedy 

pravděpodobné,  že  snížení  ceny  by  eventuelně  mohlo  odradit  od  vstupu  nových 

konkurentů. 

Rozšíření  marketingových  kampaní,  další  navazování  spolupráce  s inzertními 

servery by mělo společnosti zaručit udržení si stávajícího tržního podílu, případně i jeho 

mírné navýšení. 

Spuštění  automatizovaného  softwaru  bude  mít  také  za  následek  zvýšení  bariér 

vstupu  pro  novou  potenciální  konkurenci.  Pokud  by  chtěla  na  trh  vstoupit  nová 

společnost,  jenž  by  chtěla  služby  poskytovat  na  stejné  či  obdobné  úrovni jako 

analyzovaný podnik,  znamenalo  by  to  nutnost  velké  počáteční  investice  na  vývoj 

obdobného typu softwaru. 

4.2 Strategický cíl rozšíření nabídky služeb o specifické kategorie

Aktuální databáze inzertních serverů je spíše všeobecná. Analyzovaná společnost 

nyní eviduje v databázi jen jednu specifickou kategorii, a to inzertní servery, které se 

zaměřují  na  zvířecí  inzerci. Rozšíření  nabídky  serverů  o  portály,  které  se  zaměřují 

pouze  na  prodej  zvířat,  se  setkalo  s velmi kladným ohlasem ze strany stávajících 

klientů.  Společnost  obdržela  několik  desítek  e-mailů,  kdy  klienti  pozitivně  hodnotili 

tuto změnu.

Doporučuji tedy, aby se společnost zaměřila i na další specifické kategorie. Vždyť 

vložení inzerátu právě na takovýto specifický inzertní portál, jenž se věnuje pouze jedné 

konkrétní oblasti, by mělo zvýšit pravděpodobnost prodeje nabízeného zboží či služeb. 
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Pro rozšíření nabídky služeb bude nutné provést analýzu inzertního trhu, která se 

nebude  zaměřovat  na  všeobecné  inzertní  servery,  ale  právě  naopak  jejím  cílem  bude 

vyhledání a prozkoumání specifických  inzertních portálů. U těchto portálů bude nutné 

opět zjišťovat mnoho informací, obdobně jako u všeobecných inzertních portálů. Bude 

nutné  jednotlivé  portály  seřadit  dle  významnosti  a  počtu  vložených  inzerátů  a  teprve 

poté se budou moci doplnit do aktuální databáze inzertních serverů. 

Všechny specificky se zaměřující  portály  se  samozřejmě  mohou postupně 

doplňovat do databáze automatizovaného softwaru. 

Navrhuji, aby nejprve byly zpracovány  kategorie  realit  a  automobilů.  Mnoho 

realitních  kanceláří  a  autobazarů  již  v dnešní  době  využívá  internetové  inzerce. 

Rozšíření  nabídky  vkládání  inzerátů  právě  o  tyto  dvě  kategorie  společnosti  umožní, 

oslovit  realitní  kanceláře  a  také  autobazary  a  dohodnout  se  na  spolupráci.  Pokud  by 

společnost  navázala  dlouhodobou  spolupráci  jen  s několika  realitními  kancelářemi  či 

autobazary, pravděpodobně by došlo k výraznému navýšení počtu objednávek. Realitní 

kanceláře  evidují  několik desítek  nemovitostí,  jenž  jsou  určeny k pronájmu či  prodeji

a  větší  autobazary  mohou  zprostředkovávat  prodej  až  několika  stovek  automobilů. 

Získání klientely,  jenž  se  zabývá  zmíněnými  službami,  by  se  zcela  jistě  pozitivně 

zobrazilo i na celkovém profitu společnosti. 

Specifických kategorií, na které by se analyzovaná firma mohla  zaměřit,  je 

mnoho.  Pro  příklad  můžeme  uvést  inzerci  stavebnin,  hudebnin,  ale  také inzerci 

zaměřující  se  na  půjčky,  práci  doma  či  hubnutí.  Dá  se  říci,  že  pro  každou  kategorii, 

kterou běžně můžeme nalézt na jakémkoli všeobecném inzertním serveru, by mohla být 

vytvořena specifická databáze inzertních portálů. 

Rozšíření  nabídky  služeb o specifické kategorie bude dlouhodobý proces, který 

bude  zpracováván postupně. Je vhodné si nejprve vypracovat seznam všech kategorií, 

na  které  se  společnost  bude  chtít  zaměřit. Posléze pak k dílčím  kategoriím  přiřazovat 

konkrétní inzertní portály. 
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Navrhuji, aby tato činnost vyhledávání a analyzování specifických kategorií byla 

prováděna pracovníky,  jenž se věnují vkládání  inzerátů. Při analýze  inzertního  trhu se 

budou lépe orientovat a také budou schopni každý inzertní portál ihned vyzkoušet. 

Rozšíření nabídky o specifické kategorie navíc společnosti umožní zvýšit počet 

serverů,  na  které  může  být  inzerát  umístěn.  Pro  příklad  zvířecích  portálů  je  nyní 

v databázi  přibližně  25,  tudíž  by  společnost  mohla  nabízet  vložení inzerátu až na

90 nebo 100 portálů.

4.3 Strategický cíl expanze na zahraniční trhy

V minulém  roce  společnost  začala  poskytovat  své  služby  i  na slovenském 

inzertním trhu. Rozšíření nabídky o slovenské inzertní servery se také setkalo s kladným 

ohlasem, a to především od firemní klientely a také od klientely, jenž se zabývá chovem 

zvířat.  V současné  době  je  v nabídce  společnosti  možnost  vložení  inzerátu  až  na

40  slovenských  inzertních  serverů.  Vzhledem  k faktu, že jeden z konkurentů  nabízí 

vložení  inzerátu  až  na  90  slovenských  inzertních  portálů, doporučuji,  aby  společnost 

v budoucnosti rozšířila  svou  databázi  a  začala  také  nabízet  vložení  inzerce  na  větší 

počet serverů.

Vložení  inzerátu  i  na  slovenské  inzertní  portály  nabízí  společnost  na  svých 

webových  stránkách  společně  s vkládáním  na  české  inzertní portály a naopak na 

slovenských webových stránkách (www.vkladanie-inzeratov.sk) nabízí  současně 

vložení jak na české, tak i na slovenské inzertní portály.

Vedení  společnosti  se  často  setkává  s dotazem,  jestli  bude  služba  rozšířena  i  na 

další zahraniční  trhy.  Především  chovatelé  zvířat by  rozšíření  nabídky  uvítali. 

Společnost  plánuje nabízet také vkládání inzerce i na dalších inzertních trzích, avšak 

z důvodu nedostatku času se tento krok neustále odkládá.
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4.3.1 Chovatelská inzerce

Navrhuji, aby se expanze na zahraniční trhy prováděla postupně. Za nejvhodnější 

variantu považuji zaměřit se pouze na chovatelskou inzerci, o kterou je největší zájem.

Na jednotlivých inzertních trzích bude nutné zpracovat analýzu inzertního trhu.

Zpracování těchto analýz bude náročnější vzhledem k jazykovým bariérám. I z důvodu 

překonání jazykových bariér bych doporučila, aby si společnost na analýzu jednotlivých 

zemí najala brigádníky. Nejprve  bych  volila  zaměření  se  na  sousední  státy  s Českou 

republikou, tedy na Německo, Rakousko a Polsko. Postupně by pak měly být přidávány 

i další země Evropy - nejprve bych doporučila zaměřit se na země s největším počtem 

obyvatel, protože čím více obyvatel v zemi žije, tím je větší pravděpodobnost oslovení. 

Postupně by pak byla měla být zanalyzována celá Evropa a tedy i služba nabízena po 

celé Evropě. 

Výhodou analyzované společnosti  je,  že  již má k dispozici  seznam zahraničních 

inzertních  portálů,  jenž  se  zaměřují  na  chovatelství.  Je  nutné  všechny  tyto  servery 

podrobně  prozkoumat,  zjistit, jakým  způsobem  fungují  a  následně  je  opět  seřadit  dle 

významnosti. Poté by bylo vhodné jednotlivé inzertní portály otestovat. Doporučuji, aby 

se  vedení  společnosti  opět  zkontaktovalo  s některými  svými  stálými  zákazníky, se 

kterými  by  bylo  dohodnuto  buďto  bezplatné  vložení  inzerce  či  vložení  inzerce  se 

slevou. Po  potřebném  testování  by  byly  jednotlivé  zahraniční  trhy  přidávány  do 

nabídky.

Doporučuji  také,  aby  společnost  okamžitě  od  spuštění  služby  nabízela  také 

překlady  inzerce  a  také  možnost  překladů  následné komunikace mezi prodejcem

a kupujícím. Na  tuto  činnost  bych  opět  doporučila  zaměstnat  brigádníky.  Nebude  se 

jednat  o  příliš  odbornou  činnost,  která  bude  prováděna  spíše  jednorázově  a  nárazově 

(alespoň zpočátku).
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V okamžiku, kdy bude některá  ze  zemí přidána do nabídky na vkládání  inzerce, 

bude  vhodné  vytvořit  webovou  prezentaci  pro  jednotlivé  země,  na  které  bude  služba 

nabízena.  Předpokládám,  že  pokud  je  zájem  ze  strany  chovatelů  v České  republice

o vložení inzerce na zahraniční  inzertní portály, bude tedy obdobný zájem i ze strany 

zahraničních chovatelů, ať již o vložení inzerce v České či Slovenské republice, tak také 

po zbytku Evropy. 

Domnívám se, že nejprve by bylo vhodné zahraniční inzerci zpracovávat pomocí 

poloautomatizované aplikace, a teprve  po  podrobnějším  seznámení  s jednotlivými 

portály by pak mohla být postupně aktualizována databáze automatizovaného softwaru 

a inzerce by mohla být zpracovávána také automatizovaným softwarem. 

4.3.2 Všeobecná inzerce

Poskytování služeb na mezinárodní úrovni je  dlouhodobým  cílem  společnosti. 

Jedná se ovšem o velmi zdlouhavý a náročný úkol. V současné době se s tímto návrhem 

do budoucna počítá, avšak nejedná se o prioritu. Nejprve je naplánováno a mělo by být 

zrealizováno  dokončení  vývoje  a  spuštění  automatizovaného softwaru, poté se 

management  společnosti  bude  věnovat  rozšiřování  služeb  o  chovatelskou  inzerci 

v zahraničí a teprve poté by měla být věnována pozornost všeobecné zahraniční inzerci. 

Tento návrh bude tedy zpracován jen  okrajově,  neboť  jeho  převedení do praxe je 

naplánováno pouze výhledově.

Jakmile bude v jednotlivých  zemích  spuštěno  vkládání  chovatelské  inzerce, 

přichází  vhodná  doba  na  zanalyzování  celého  trhu  a  nabízení  služeb  na  vložení 

jakékoliv inzerce.

Bude se jednat o velmi složitý proces, který  bude  vyžadovat  řadu  změn. 

Základním  předpokladem  je,  že  společnost  bude  mít  zajištěný  dostatečný  počet 

pracovníků,  budou  zajištěny  i  nové  prostory,  ve  kterých  by  měly  být  kanceláře 

společnosti. Zcela jistě by muselo dojít ke změnám v organizační struktuře, muselo by 

být zaměstnáno více vedoucích pracovníků, kteří by pak řídili běžnou pracovní činnost. 

Adekvátní  by  byla  také  změna  formy  podnikání,  kdy  by  mělo  dojít  k přeměně 
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z živnostenského podnikání na některou z forem obchodních  společnosti, nejvhodnější 

by patrně bylo zřízení společnosti s ručením omezeným.

Zpracovávání analýz konkrétních inzertních trhů by mělo probíhat opět postupně, 

nejlépe po jednotlivých zemích. Vzhledem k velikosti jednotlivých trhů by bylo vhodné 

zapojit více brigádníků na stejnou zemi a i přesto by se jednalo o značně časově náročný 

a složitý úkol. Domnívám se, že k urychlení  celého  procesu  by  přispělo,  kdyby  se 

jednotlivé kategorie rovnou zadávaly do automatizovaného softwaru. Společnost by tak 

byla schopna uspokojit ihned poptávku ze strany zákazníků, a to bez značných časových 

prodlev.

4.4 Strategický cíl – zaměření se na doplňkové služby 

V současné  době  nabízí  analyzovaný  podnik pouze hromadné vkládání inzerce 

bez jakýchkoli doprovodných  či  doplňkových  služeb.  K poskytování doplňkových 

služeb dochází nyní jen po individuální dohodě. Navrhuji, aby společnost začala nabízet 

doplňkové  služby,  neboť  je  to  další  způsob,  jak  se  odlišit  od  stávající  konkurence

a poskytovat služby na ještě lepší úrovni.

Mezi vhodné doplňkové služby, které by společnost mohla poskytovat, řadíme:

 možnost zvýhodnění inzerce

 expres vložení inzerce

 registrace na inzertní portály, správa inzerce

 vytvoření nového e-mailu

4.4.1 Možnost zvýhodnění inzerce

Možnost topování nebo-li  zvýhodnění  inzerátu  nabízí  především  větší  inzertní 

portály. Jedná se vlastně o možnost posunutí inzerce na přední pozice v určité kategorii, 

kdy nově přidávané  inzeráty, které nejsou zvýhodňovány,  jsou  řazeny až za  topované 

inzeráty. Topováním by se měl zvýšit počet  lidí, kteří  inzerát shlédnou. U inzerátu se 

navíc  zobrazuje  ikonka  TOP,  která  by  měla  zaručovat  také  vyšší  důvěryhodnost 

inzerátu. Mezi další oblíbenou formou zvýhodňování  inzerce patří barevné zvýraznění 

inzerátu,  kdy  je  inzerát  barevně  odlišený  od  dalších  inzerátů,  čímž  se  opět  zvyšuje 



81

pravděpodobnost  všimnutí  většího  počtu  osob.  Samozřejmostí  je  možná  kombinace 

barevného zvýrazňování a topování. 

Tyto  formy  zvýhodňování  jsou  ovšem  inzertními  portály  zpoplatněny. 

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  tři  nejvýznamnější  inzertní  portály a možnosti 

zvýhodňování, které na svých webových stránkách nabízejí.

Tabulka 10 – Nabídka topování inzertních portálů

Server Zvýhodnění Doba Cena - sms Cena
Bazoš.cz Topování 1 - 7 dní 50 Kč 35 Kč
Hyperinzerce.cz Topování 1 - 7 dní 40 Kč 30 Kč

Zvýraznění - barevné Napořád 20 Kč 15 Kč
Odkaz do výpisu Napořád 20 Kč 15 Kč

Megainzerce.cz Topování 10 dní 20 Kč -
Zvýraznění - barevné 10 dní 20 Kč -
Kombinace 10 dní 30 Kč -

Zdroj: Vlastní zpracování dle webových stránek inzertních portálů

Topování  se  nejčastěji  hradí pomocí tzv. Prémiových SMS, ale také je možno 

platit pomocí platebních karet, elektronických peněženek či platebním převodem. Cena 

u  prémiových  SMS  je  vyšší  než  u  ostatních  způsobů  platby.  Liší se také doba 

zvýhodňování na  jednotlivých serverech. Bazoš a Hyperinzerce rozlišují, zda se jedná

o  první  topování  či  již  o  několikáté.  První  topování  posouvá  inzerát  na  7  dní,  druhé 

topování pak na 6 dní atd. Sedmé a jakékoliv další topování posouvá inzerát o 1 den.

Navrhuji, aby společnost nabízela možnost topování inzerce. Do objednávkového 

formuláře  by  se  měla  zaimplementovat  možnost  výběru,  zda  si  klient  přeje  inzerát 

zvýhodnit. V případě, že by klient označil  tuto možnost, zobrazila by se na webových 

stránkách tabulka s možnostmi  zvýhodňování,  kde  by  si  klient  zvolil libovolnou 

kombinaci inzertních portálů a druhů zvýhodňování. Cena za vkládání inzerce by se pak 

navýšila o jednotlivé částky, jenž požadují samotné inzertní portály a také o poplatek za 

provedení této nadstandardní služby. Jako optimální nastavení poplatku za zvýhodnění 

jednoho inzerátu považuji částku v rozmezí 10 až 15 Kč. Jedná se totiž o činnost, která 

je  časově  náročnější  a  také  vyžaduje  maximální  pozornost  od  pracovníků.  Tvar 
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prémiových  SMS  je  mnohdy  ve  formě  různých  zkratek,  hesla  která  jsou  odesílána 

inzertními portály pro topování mají značné časové prodlevy. 

Na  následujícím  obrázku  je  možné  grafické  znázornění  možnosti  zvýhodňování 

inzerce. 

Obrázek 14 - Možnost topování inzerátů

Zdroj: Interní materiály společnosti

Znázorněné  sdělení  by  bylo  možné  používat  i  jako  reklamní  sdělení  pro 

zákazníky. V bannerech na inzertních portálech by se mohl aktualizovat text, který by 

upozorňoval na novou doplňkovou službu. 

4.4.2 Expres vložení inzerce

Další  doplňkovou službou, kterou by  společnost  mohla  nabízet svým 

zákazníkům, je expres vložení inzerce. Jednalo by se o okamžité vložení inzerce 

s maximální  časovou  prodlevou  tří  hodin  od  objednání  a  zaplacení  služby. Aby však 

společnost  mohla  poskytovat  tuto doplňkovou  službu,  bylo by  vhodné  zaměstnat  více 

brigádníků,  kteří  by  se  věnovali  vkládání  inzerce.  Také by bylo nutné zajistit, aby 

pracovníci byli k dispozici denně, a to od 7 do 22 hodin. Zmíněná doplňková služba by 

měla být opět zpoplatněna jednorázovou částkou, navrhuji výši 150 Kč. 
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Předpokladem také je, že se tato služba bude zákazníkům nabízet pouze do doby, 

než bude spuštěn automatizovaný software. Po spuštění softwaru by byla nabídka této 

doplňkové služby zastavena. 

4.4.3 Registrace na inzertní portály

Některé  inzertní  portály  vyžadují,  aby  se  inzerent  před  vložením inzerce 

zaregistroval. Jiné inzertní portály nabízejí možnost vložení fotografií až po registraci 

inzerenta. Obecně se dá říci, že pokud je inzerent registrován, je to pro něj výhodnější. 

Nejen  že má vytvořen  svůj  účet  na  inzertním portálu kde  si může  prohlédnou historii 

svých inzerátů, ale inzerci může také snadněji editovat či mazat. 

Společnost by mohla začít nabízet i zprostředkování těchto registrací. Tato služba 

by  měla  být  opět  zpoplatněna  určitým  poplatkem, navrhuji poplatek za jednotlivé 

registrace ve výši 10 Kč.

4.4.4 Vytvoření nového e-mailu, správa inzerce

Objedná-li si klient vložení inzerce na 70 CZ + 40 SK inzertních serverů, obdrží 

do kontaktního e-mailu  přibližně  okolo  80 e-mailů.  Většina  inzertních  portálů  totiž 

zasílá  potvrzení,  že  na  jejich  stránky  byl  právě  vložen  inzerát nebo zasílá pokyny 

sloužící  ke  smazání  či  editaci  inzerátu.  Některé  inzertní  portály  pak  zasílají  tzv. 

aktivační odkazy, kdy inzerát je aktivní až po kliknutí na odkaz v e-mailu. Obecně se dá 

říci, že e-mail bude po vložení inzerce zahlcen nově příchozími e-maily.

Navrhuji,  aby  společnost  nabízela  svým  klientům  vytvoření  nového  e-mailu, 

který by sloužil jen pro vkládání inzerce. Společnost by pak mohla zároveň i zaktivovat 

všechny inzeráty,  jenž  to  vyžadují.  Po  ukončení  procesu  vkládání  inzerátů  a  aktivaci 

jednotlivých  inzerátů, by se v nově  vytvořeném  e-mailu  nastavilo  přeposílání  na 

klientův e-mail. Ve zprávě, kterou klient vždy obdrží po ukončení procesu vkládání by 

pak byla také uvedena nová e-mailová adresa, společně s heslem.
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Vytváření  nového  e-mailu  pro  potřeby  vkládání  inzerce  by  také  společnosti 

umožnilo nabízet možnost správy inzerce. V současné době není možné, aby byl inzerát 

mazán  ze  všech  inzertních  portálů  v okamžiku,  kdy  je  věc  či  služba  prodána.  Velké 

množství  inzertních  portálů  zasílá  pokyny,  které  jsou  potřebné  pro  mazání  inzerce, 

právě do e-mailů. V případě, že by byl vytvořen e-mail samotnou společností, by bylo 

možné na požádání klienta smazat již neaktivní inzerci. 

4.5 Další operativní doporučení pro firmu

Následuje  několik  doporučení,  které  by  měly  pomoci  k zefektivnění  běžných 

činností  v podniku,  ale  také  ke  zvýšení  příjmů.  Většinu  z návrhů  je  možné  začít 

aplikovat ihned.

4.5.1 Kontaktování zákazníků, kteří nezaplatili objednávku

Analyzovaná společnost má poměrně nízký počet objednávek, jenž je nezaplacen 

(cca 15%). Pokud klient objednávku nezaplatí, obvykle se s ním již nenavazuje žádný 

kontakt, nezjišťuje se, jestli již o provedení služby nemá zájem nebo jestli jen zapomněl 

platbu uhradit. 

Navrhuji,  aby  společnost  kontaktovala všechny zákazníky,  kteří  objednávku 

neuhradí. Doporučovala  bych  maximálně  týdenní  odstup  mezi  přijetím  objednávky

a  následným  kontaktováním.  Tato  činnost  by  však  měla  být  prováděna  pravidelně

a  důsledně.  Jako  nejvhodnější  variantu  doporučuji  zvolit  telefonický  kontakt,  protože 

v případě,  kdy  již  klient  nebude  mít  zájem  o  provedení  služby  bude  mít  společnost 

možnost zjistit, z jakého důvodu klient nevyužil nabízených služeb. 

Společnost  zpočátku  tohoto  roku  klienty  s nezaplacenými objednávkami 

kontaktovala. Přibližně  polovina  ze  zákazníků  objednávku  dodatečně  uhradila.  Podíl 

nezaplacených objednávek tedy klesl téměř o polovinu (v měsíci lednu bylo evidováno 

pouze 7,8% nezaplacených objednávek). Domnívám se, že toto kontaktování zákazníků 

by značně snížilo počet nezaplacených objednávek i v dlouhodobém horizontu, a proto 

doporučuji se této činnosti pravidelně věnovat.
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4.5.2 Orientace na firemní klientelu

V současné době společnost eviduje v databázi klientů převážně soukromé osoby. 

Tyto osoby využívají inzerce jen příležitostně. Doporučuji, aby se společnost zaměřila 

více na firemní klientelu. Firemní klientela by mohla služby vkládání inzerce využívat 

pravidelněji a hlavně také častěji. 

Realitní kanceláře,  autobazary,  různé  e-shopy,  či  firmy  zabývající  se  prodejem 

zboží či  výrobků nabízejí velké množství  těchto komodit. Navázání  spolupráce, ať  již 

dlouhodobější  či  jen  jednorázové,  by  znamenalo  pro  společnost  navýšení  počtu 

objednávek a také navýšení příjmů.

Doporučuji,  aby  společnost  oslovovala  jiné  firmy telefonicky.  Kdyby  mělo  být 

zvoleno  oslovování  prostřednictvím  e-mailové  komunikace,  společnost  by  nejprve 

musela oslovované firmy žádat o souhlas se zasláním obchodního sdělení.

4.5.3 Personalistika

Velkým problém společnosti je, že nedisponuje dostatečným počtem pracovníků. 

Pokud  by  bylo  zaměstnáno  ve  společnosti  více  osob,  které  by  se  věnovaly  vkládání 

inzerce,  nemusela  by  společnost  regulovat  reklamní  kampaně  a  také  by  byla  schopná 

uspokojit daleko větší poptávku po službě, než v současné době. 

Doporučuji,  aby  společnost  v nejbližší  době  zaměstnala  minimálně  dva 

pracovníky,  jenž se budou věnovat  jen vkládání inzerce. Nejvhodnějšími kandidáty na 

tuto  činnost  jsou  studenti,  kteří  hledají  brigády. Po několikadenním zaškolení  by byli 

schopni pracovat samostatně. Výhodou také je, že by mohli pracovat z domova – práce 

by mohla být zadávána e-mailem. Kontrola provedené práce by pak byla možná po 

každém vložení inzerátu, kdy by zaměstnanec zaslal seznam inzertních serverů, na které 

inzerci  vložil. Pracovníci  by měli  mít  stanovenou úkolovou mzdu – dostávali by tedy 

odměnu  za  každý  vložený  inzerát.  Tito  pracovníci  by  byli  podřízeni  současné 

administrativní pracovnici, která by jim přerozdělovala práci a také by odvedenou práci 

následně kontrolovala.
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Zaměstnání pracovníků, kteří se budou věnovat jen vkládání inzerce, umožní, aby 

se  majitel  společnosti  nadále  věnoval  pouze  dalšímu  rozvoji  podnikání  či  navazování 

dalších obchodních kontaktů.

Do budoucna bude nutné  řešit  další  zapojení  osob.  Plánovaný  růst  společnosti 

bude  značně  náročný  na  lidské  zdroje.  Je  vhodné  již  nyní  uvažovat  o  změně 

v organizační  struktuře,  která  by  se  měla  rozdělit  na  dvě  části  – na  běžnou  provozní 

činnost  a  na  vývojovou  činnost.  Každá  z těchto  částí  by  měla  mít  svého  vedoucího 

pracovníka. 

Dodatečné  zaměstnání  pracovníků  bude  nutné  i  pro  expanzi  na  zahraniční  trhy. 

Společnost  plánuje  na  zpracování  jednotlivých  analýz  zaměstnat  brigádníky, 

pravděpodobně opět z řad studentů. 

4.5.4 Pronajímání poloautomatizované aplikace

V posledním  roce  začala  společnost  nabízet  svým  stálým  klientům  pronájem 

poloautomatizované  aplikace.  Společnost  poskytne  klientům  poloautomatizovanou 

aplikaci, ve které jsou pevně přednastaveny kontaktní údaje, a to z důvodu ochrany před 

zneužitím aplikace k hromadnému  vkládání  i  jiným  osobám,  za  pravidelný  měsíční 

poplatek 950 Kč. Tento poplatek je vázán na jeden uživatelský profil, jenž je v aplikaci 

přednastaven.  Na pronájem aplikace  je  sepsána Smlouva o poskytování služby. Tento 

pronájem se nabízí jen některým zákazníkům – především pak  těm, kteří poskytované 

služby využívají opakovaně  a  pravidelně.  Pronájem je výhodný  pro  obě  strany. 

Společnost  obdrží  měsíčně  poplatek,  aniž  by  vkládala inzerci a naopak uživatel 

pronájmu zaplatí pouze jednorázový poplatek, ale může vkládat inzerci neomezeně. 

V současné  době  je  sjednáno  jen  několik  málo  smluv  o  poskytování  služby. 

Navrhovala bych, aby společnost oslovila více klientů a tento pronájem jim nabídla. Pro 

klienty by to znamenalo značné usnadnění celého procesu vkládání  inzerce a možnost 

vkládání  neomezeného  počtu  inzerátů  a  naopak  pro  společnost  by  to  znamenalo 

relativně snadně získaný příjem.
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Tento  návrh  bude  o  to  aktuálnější,  jakmile  bude  dokončeno  rozšíření  nabídky 

služeb o specializované  inzertní  servery.  Jakmile  společnost  bude  evidovat  v databázi 

inzertní servery, které se budou zaměřovat na realitní činnost či na prodej automobilů, 

lze i tento pronájem aplikace nabízet podnikům, které se věnují podnikání v této oblasti. 

Domnívám  se,  že  i  nejrůznější  e-shopy by mohly mít zájem o pronájem aplikace. 

Společnosti  si  mohou  zaplatit  pronájem  aplikace,  zaměstnat  poté  několik  brigádníků

a propagovat své produkty a služby na inzertních portálech prakticky bez omezení. 

4.5.5 Změna formy podnikání

Podnikání je nyní provozováno na základě živnostenského oprávnění, což s sebou 

nese řadu nevýhod. Za největší nevýhodu považuji ručení za závazky z podnikání, kdy 

živnostník  ručí  celým  svým  majetkem. Další  nevýhodou  je,  že  obchodní  partneři

a klienti nevnímají firmu jako dostatečně důvěryhodnou či finančně stabilní.

S postupným  růstem  společnosti  je  tedy vhodné uvažovat nad tím, že by se tato 

forma podnikání změnila na některou z obchodních společností. 

Doporučila  bych, aby  se  analyzovaná  firma  časem transformovala na  společnost 

s ručením  omezeným.  Tato  forma  společnosti  se  mi  jeví  jako  nejvhodnější.  Výdaje, 

které  jsou  spojeny  se  založením  společnosti  (základní  kapitál)  nejsou  nikterak  velké. 

Tato  přeměna  bude  znamenat  změnu  v ručení,    kdy  za  závazky z podnikání se bude 

ručit pouze majetkem společnosti a také bude celé podnikání působit více seriózně, tedy 

i důvěryhodně. 
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4.6 Harmonogram implementace

Nyní se dostáváme k harmonogramu implementace vlastních návrhů. V této části 

se zaměřuji na stěžejní návrh pro společnost, a to na vývoj automatizovaného softwaru. 

V následující tabulce je uveden popis činností a také doba trvání jednotlivých činností. 

Doba trvání byla stanovována odhadem.

Tabulka 11 – Popis činností u síťového diagramu

Zdroj: Vlastní zpracování

Začátek  projektu  je  stanoven  na  21.5.2012,  a  to  z toho  důvodu,  že  na 

implementaci návrhu se již pracuje. Analýza  inzertního  trhu  je  již  kompletně  hotová, 

v současné  době  je  také  již hotov návrh databázového modelu společně  s aplikací na 

mapování  serverů.  Další  činností,  kterou  se  ve vývoji bude pokračovat,  je  mapování 

serverů, kdy začátek této činnosti je stanoven na 13.6.2012.
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Proces  automatizace  inzerce  je  rozřazen  do  pěti  hlavních  částí,  z nichž každá 

obsahuje ještě několik podčinností. Doby trvání hlavních činností jsou odhadovány: 

1. Analýza inzertního trhu 15 dnů

2. Vývoj softwaru 117 dnů

3. Přizpůsobení webových stránek 5 dnů

4. Zkušební provoz 30 dnů

5. Rozšíření marketingových kampaní 61 dnů

Celkově je vývoj plně automatizovaného softwaru odhadován na dobu trvání 226 

dnů.  V časové  harmonogramu  je  pracováno  s 8 hodinovou pracovní dobou

a běžným pracovním týdnem, tedy s 5 dny v pracovním týdnu. Do konce roku 2012 by 

měl být již software hotov a také vyzkoušen. Na začátku příštího roku by pak měl být 

již  spuštěn  ostrý  provoz  a  služba  vkládání  inzerátů  by  měla  být  poskytována  již  jen 

pomocí automatizovaného softwaru. 

Na  následujícím  obrázku  je  možné  shlédnout  grafické  znázornění  jednotlivých 

činností, a to v síťovém diagramu.

Obrázek 15 – Síťový diagram

Zdroj: Vlastní zpracování

Předpokládané  ukončení  všech  činností,  jenž  souvisejí  s vývojem softwaru je 

k datu  1.4.2013.  Na  poslední  dva  měsíce  je  naplánováno  rozšíření  marketingových 

kampaní.
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ZÁVĚR

Předložená  diplomová  práce  se  zabývala  rozvojem  malé  firmy,  konkrétně  firmy 

věnující se vkládání inzerce na internetové inzertní portály. Téma dalšího rozvoje firmy 

bylo velmi aktuální, neboť z podnikání provozovaného při studiu se má v nejbližší době 

stát podnikání tzv. na plný úvazek. 

Tržní podíl firmy je odhadován na 70-80%. Takto vysoký tržní podíl je dán hlavně

nízkým  počtem  konkurentů  v odvětví,  ale  také  efektivním využívání marketingových 

nástrojů  analyzované  firmy. Navázání spolupráce s několika  inzertními portály se  jeví 

být  jako  značně  strategický  tah a  lze  jen  doporučit  pokračování  a  další  rozvíjení  této 

spolupráce. Dlouhodobým cílem majitele podniku je, aby byl tento tržní podíl 

minimálně udržen na dosavadní úrovni, v lepším případě ještě zvýšen.

V analytické  části  práce  jsou  popsány  a  rozebrány  podstatné  faktory,  jenž 

ovlivňují běžný chod firmy, ať již v současné době či v budoucnosti. Pomocí několika 

analýz,  které  popisují  současnou  situaci  na  trhu,  bylo  zjištěno  několik  příležitostí, ale 

také hrozeb, ze kterých je pak vycházeno při zpracování návrhů. Reálnost jednotlivých 

návrhů a jejich následná implementace byla diskutována s vedením firmy. 

Stěžejní návrh diplomové práce se věnuje zefektivnění procesu vkládání inzerce. 

Současný proces vkládání inzerce je sice efektivnější než u konkurence, ale i přesto je 

možné  jej  ještě  více  zdokonalit.  Vývoj  plně  automatizovaného softwaru bude časově 

náročný,  avšak  jeho  zavedení  umožní  nejen  uspokojit  mnohonásobně  větší  poptávku, 

ale také dojde ke zvýšení bariér při vstupu do odvětví a ke značnému zvýhodnění oproti 

konkurenci. 

Mezi  další  návrhy  a  doporučení  patří  rozšíření  nabídky  služeb  o  specializované 

inzertní servery. Tento  návrh  může  pomoci  firmě  nejen  k získání  nových  klientů,  ale 

také k rozšíření počtu serverů, na které je  inzerce vkládána. Lze také předpokládat, že 

zaměření  se  na  specializované  servery  bude  mít  pozitivní  vliv  i  na  samotný  prodej

inzerovaného  předmětu  či  služby,  a  tím  i  na  spokojenost  zákazníků  s provedenou 

službou.
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Povaha poskytovaných služeb nabízí úvahu o expandování na zahraniční trhy. Po 

provedení  analýz  jednotlivých  inzertních  trhů,  je  možné  začít  služby  poskytovat  i  na 

zahraničních  trzích.  Nejvhodnější  se  jeví  zaměření  se  předně na  chovatelskou  inzerci,

o kterou je v současné  době  největší  zájem,  a  teprve  poté  na  všeobecnou  inzerci. 

Expanze na zahraniční trhy by se měla realizovat postupně, a to nejlépe po jednotlivých 

zemích.

Mezi  další  doporučení  patří  rozšíření  nabídky  o  doplňkové  služby.  Poskytování 

doplňkových  či  doprovodných  služeb  by  znamenalo  nejen  další  odlišení se od 

konkurence, ale také možnost dodatečných příjmů pro společnost. Závěrečné návrhy se 

mohou  začít  aplikovat  prakticky  ihned.  Kontaktování  zákazníků  v případě,  kdy  není 

obdržena platba za přijatou objednávku pomůže  ke  snížení  počtu  nezaplacených 

objednávek.  Zaměstnání několika  brigádníků umožní věnovat  se  plně  dalšímu  rozvoji 

podnikání, aniž by byl omezen  počet vkládaných  inzerátů, ba právě naopak může být 

tento počet ještě navýšen. 

Předložená  diplomová  práce  tedy  obsahuje  několik  dílčích  strategických  cílů, 

které mají pomoci k dalšímu rozvoji podnikání. Postupná implementace jednotlivých 

cílů by měla firmě zajistit dostatečné odlišení se od konkurence, ale také by mělo dojít 

ke kvalitnějšímu poskytování nabízených služeb. 
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