
 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro 10. ročník události 

Truckshow v Šeborově. Teoretická část zahrnuje teoretické poznatky z oblasti 

marketingu a vysvětluje nejdůležitější pojmy, které jsou následně využity v analytické 

části. Analytická část se zaměřuje na charakteristiku události Truckshow, dále popisuje 

detailní analýzu současného stavu události. Součástí analýzy je také marketingový 

výzkum a interpretace výsledků. Získané informace z analýz budou následným 

podkladem pro vytvoření návrhu komunikačního mixu. 

Abstract 

This master thesis deals with the proposal of the communication mix for the 10th year of 

the Truckshow event in Šeborov. The theoretical part includes theoretical knowledge 

from the field of marketing and explains the most important terms that are used in the 

analytical part. The analytical part focuses on the characteristics of the Truckshow event 

and describes a detailed analysis of the current state of the event. The analysis also 

includes marketing research and interpretation of results. The analysis information 

obtained will be the basis for the proposal of the communication mix. 
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ÚVOD 

Marketingová komunikace je v dnešní době pro všechny subjekty na trhu zcela nezbytná. 

Kvalitní výrobky a služby už nejsou dostačují pro dnešní přesycený trh. Zákazníci jsou 

náročnější a podniky se tomu musí přizpůsobovat a vyvíjet tedy nové strategie a metody, 

jak být více konkurenceschopné. Pomocí komunikace dokáží podniky informovat 

potenciální zákazníky o svém výrobku či službě, kterou nabízí. Těmito informacemi se 

snaží přesvědčit zákazníky, že jejich produkt či služba dokáží nejlépe uspokojit jejich 

potřeby. Dá se říci, že jsme každý den vystaveni působení nástrojů marketingové 

komunikace, které se snaží ovlivnit naše rozhodnutí a potřeby, proto lze tvrdit, že se jedná 

o nejvýraznější část marketingového mixu.  

Díky příchodu nových technologií, a především internetu se společnostem otevřely nové 

možnosti, jak komunikovat v segmentu B2C. Pomocí nových technologií a nových 

nástrojů marketingové komunikace jsou společnosti schopny získávat více zákazníků a 

udržovat si jejich přízeň pomocí stále se obměňujících se přidaných hodnot. Vytvořením 

něčeho odlišného si totiž podniky mohou vytvořit konkurenční výhodu.  

V současné době lidé preferují spíše volný čas a rozhodují se, jakým způsobem jej budou 

trávit. Jelikož se nyní pohybujeme na vrcholu hospodářského cyklu, lidé se nebojí 

investovat do svých koníčků nemalé částky. A tudíž i nabídka těchto aktivit je velice 

široká. Marketingová komunikace je tedy nedílnou součástí i při pořádání kulturních 

událostí. Správně zvolená marketingová komunikace má mít vliv na pozitivní image celé 

události.  

Pro návrh komunikačního mixu jsem si zvolila událost Truckshow v Šeborově. Událost 

je každoročně již po 9 let pořádána společností DVOŘÁK-TRUCKS, s.r.o. Téma 

diplomové práce jsem si zvolila z důvodu mé angažovanosti v tomto projektu od roku 

2014 jakožto externí pracovník. Téma bylo zvoleno především na základě praktického 

přínosu pro pořadatele, potažmo pro celou událost. Získané poznatky budou využity 

v dalších ročnících události. Práce je rozdělena do tří částí – teoretická část, analýza 

současného stavu a následné návrhy pro zlepšení stávající situace.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ CÍLŮ A 

METODIKY PRÁCE 

1.1 Vymezení problému 

Diplomová práce se zabývá navržením komunikačního mixu události Truckshow 

v Šeborově pořádanou společností DVOŘÁK-TRUCKS, s.r.o., která má své sídlo ve 

Velkém Meziříčí ležícím v kraji Vysočina. Jedná se o událost, která v roce 2018 již 

uskutečnila 9. ročník a jedná se o setkání všech fanoušků nákladních automobilů a široké 

veřejnosti. Nicméně za tuto dlouhou dobu si pořadatelé nevytvořili dlouhodobou a 

ucelenou marketingovou komunikaci, které není přisuzována patřičná důležitost.  

1.2 Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem práce je na základě provedených analýz navrhnutí nástrojů 

komunikačního mixu sloužícího ke zvýšení povědomí o události a oslovení nových 

návštěvníků. Tento návrh komunikačního mixu doplní stávající komunikaci a bude 

sloužit pro událost Truckshow v Šeborově v roce 2019. Dílčím cílem, který by měl 

plynout po vypracování této práce je také zvýšení povědomí o dané události, registrace 

nových vystavovatelů trucků a oslovení nových návštěvníků. Výstupem této práce jsou 

návrhy, které pořadatelé mohou v případě zájmu realizovat. 

Dílčím cílem této práce je zpracování teoretických poznatků potřebných k analýzám, 

kterými je zde myšlen rozbor současného vnějšího i vnitřního prostředí události včetně 

zpracování analýzy marketingového mixu se zaměření na komunikaci. Dalším dílčím 

cílem je také navržení a následné zpracování dotazníkového šetření, které bude vypovídat 

o současné situaci události na trhu.  

1.3 Metody a postupy řešení 

Diplomová práce je rozdělena do tří základních kapitol. První je teoretická část práce, kde 

jsou popsány pojmy z oblasti marketingu, východiska a konkrétní postupy, které jsou 

následně využity v druhé části práce. Pro zpracování této části práce jsou využity 

informace z odborné literatury a mé poznatky z vyučovaných předmětů během 

bakalářského a magisterského studia.  
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V druhé části jsou využity teoretické poznatky z předchozí části této práce. Nejdříve je 

provedena analýza společnosti pomocí metody McKinsey „7S“, která je vypracována na 

základě informací, které budou poskytnuty vedením a zaměstnanci společnosti. Následně 

je popsán marketingový mix události se zaměřením především na marketingovou 

komunikaci. Dále je rozebrána segmentace trhu, na který se událost zaměřuje. Následuje 

rozbor vnějšího prostředí události, které na ni působí za pomocí SLEPTE analýzy a 

Porterovým modelem 5 sil. Další část je věnována marketingovému výzkumu, který je 

proveden pomocí dotazníkového šetření. Cílem šetření je zjištění zpětné vazby 

návštěvníků předchozích ročníků události Truckshow v Šeborově. Výsledky 

z předchozích analýz jsou následně využity pro analýzu SWOT, která zjišťuje silné a 

slabé stránky, příležitosti a hrozby události.  

V poslední části práce jsou za pomoci získaných dat z analýz a provedeného výzkumu 

odhaleny případné nedostatky a zpracovány návrhy či doporučení pro zlepšení 

komunikačního mixu události Truckshow v Šeborově do budoucna.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V kapitole teoretická východiska práce budou popsány jednotlivé marketingové pojmy, 

které se budou v práci následně vyskytovat. Dále bude popsáno marketingové prostředí, 

včetně metod, které se v něm využívají. Dále budou popsány jednotlivé složky 

marketingového mixu a ke konci této kapitoly bude popsán marketingový výzkum. 

2.1 Marketing 

Marketing je oborem, který je brán v dnešní době jako jeden z nejdůležitějších. S pojmem 

marketing se lze tedy setkat poměrně často, ovšem bývá často zaměňován s jiným 

pojmem a tím je reklama. Tyto dva pojmy jsou si velmi blízké, ale neznamenají totéž. 

Kotler a Armstrong (2018) tvrdí, že marketing se zabývá zákazníky a řízením vztahů 

s nimi ziskově, což by mohlo být vyloženo jako uspokojování potřeb zákazníka pomocí 

různých marketingových nástrojů, které jsou nabízeny za určitou hodnotu na oplátku, ať 

už je finanční povahy nebo ji představuje určitý statek či služba. 

Dle Westwooda (2016) úspěšný marketing znamená, že společnost má správný produkt 

k dispozici na správném místě ve správný čas a ujišťuje se, že zákazník má o tomto 

produktu povědomí. 

Přikrylová a Jahodová (2010, str. 16) věří, že „lidé jsou sumou potřeb a přání, které 

vytváří v lidech pocity nespokojenosti, které ústí ve snahu řešit problém získáním toho, 

co tyto potřeby a přání uspokojí“. Podle této definice je tedy cílem marketingu je správný 

výběr koncepce užitku, hodnoty a uspokojení. Uspokojení potom lze dosáhnout různými 

způsoby, ať už výrobou, zcizením, žebráním či směnou. V dnešní době se společnostmi 

nejvíce využívá směna. 

Všechny tyto definice ovšem mají společné jedno, a to význam zákazníka a jeho potřeb. 

Bez znalosti potřeb zákazníka není nikdo schopen vytvořit výrobek, který by pomohl 

uspokojit jeho potřeby (Karlíček a kol., 2018). 

2.2 Marketingové prostředí 

Každá obchodní společnost podniká v jiném prostředí, které má různé specifické 

charakteristiky. Na začátku tvorby marketingové koncepce je proto důležité posoudit, 
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které z vlivů jsou pro společnost důležité či nikoliv. Především je důležité vědět 

informace o trhu, na kterém společnost podniká. Trh je potřeba analyzovat a segmentovat, 

následně je důležité nalézt účastníky tohoto trhu. S tím související důležité charakteristiky 

jako jsou rostoucí i klesající trendy, které se odehrávají v okolním prostředí společnosti. 

Následně je důležité analyzovat vlastní vnitřní zdroje a následně určit silné a slabé 

stránky. Snahou je zabránit ohrožení, které může podnik postihnout zvenčí. (Kozel a kol., 

2006) 

Marketingové prostředí nelze brát jako stálou věc. Prostředí se s postupem času mění a 

s tím přináší i určitou míru nejistoty při rozhodováních, což může mít za důsledek 

ohrožení strategie společnosti. Na druhou stranu tyto změny mohou mít i pozitivní dopad, 

a to v podobě příležitostí. V rámci marketingového prostředí není jednoduché 

identifikovat, kdy změny nastanou, proto je důležité zavést preventivní opatření, která 

mohou negativním změnám zabránit nebo popřípadě zmírnit dopad jejich působení. 

Z hlediska možné ovlivnitelnosti působících vlivů se marketingové prostředí dělí na 

mikroprostředí (ovlivnitelné podnikem) a makroprostředí (neovlivnitelné podnikem). 

(Zamazalová, 2009) 

 

Obrázek 1: Marketingové prostředí obchodní firmy (Zpracováno dle Zamazalová, 2009, str. 48) 
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2.2.1 Makroprostředí 

V rámci makroprostředí se podnik neorientuje pouze na nejbližší okolí, ale postupuje od 

globálního makroprostředí, kam spadají dohody ve světě týkající se např. 

vědeckotechnických, hospodářských geopolitických či kulturních otázek. Postupná 

analýza makroprostředí společnost dovede k informacím, které se týkají jejího 

bezprostředního okolí. (Kozel a kol., 2006) 

Makroprostředí tvoří skupiny faktorů, které je možné sledovat pomocí různých 

marketingových analýz, nicméně nelze tyto faktory ovlivňovat z postavení podniku 

vůbec, nebo jen zanedbatelným způsobem. Jedná se o faktory, které působí na podnik 

z externích institucí a jsou pro společnost pevně stanoveny a z dlouhodobého hlediska je 

lze ovlivňovat slabě s dlouhodobou reakcí. Z tohoto důvodu jsou z krátkodobého hlediska 

pevné a neměnné. Cílem analýzy makroprostředí je využít nabízených příležitostí a 

případnému zabránění potencionálním hrozbám. Základní faktore je možné rozdělit do 4 

kategorií. Jedná se o Sociální, Technické a technologické, Ekonomické, Politické a 

právní, Ekologické a klimatické (Zamazalová, 2009). 

2.2.2 Mikroprostředí 

Mikroprostředí je tvořeno činiteli v blízkém okolí společnosti, které je schopna daná 

společnost, ať už zcela či z malé části, ovlivnit. Nejedná se o všechny činitelé pohybující 

se v okolí společnosti, ale je to zaměřeno na ty, které mají vazbu k danému podniku 

(Karlíček a kol., 2018). 

Mikroprostředí lze dělit na druhy: vnitřní a vnější. Vnitřní mikroprostředí se týká 

samotného prostředí uvnitř podniku. Nemusí se vždy výlučně jednat o finanční zdraví 

společnosti. V každém podniku nalezneme např. lidský faktor a s lidským faktorem 

přichází problémy, které se mohou projevit navenek společnosti. Tyto problémy mohou 

mít povahu dělby práce, organizace ve společnosti, pracovní morálky pracovníku apod. 

V rámci vnějšího mikroprostředí je úspěch podniku závislý na ostatních činitelích, 

kterými jsou konkurenti, kteří výrazně ovlivňují nabídku podniku z důvodu hospodářské 

soutěže. Vždy se společnost snaží být lepší než konkurenti. Dále tam spadají dodavatelé, 

kteří ovlivňují jakost, čas dodání a množství zdrojů potřebných k výrobě vlastních 

výrobků. Nesmíme opomenout prostředníky a ostatní subjekty, mezi které se řadí např. 
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pojišťovny, finanční úřad, velkoobchody, maloobchody, ale také dopravce apod. Jako 

poslední, ale ne méně důležití jsou zákazníci a spotřebitelé. Je důležité si udělat 

segmentaci trhu. Průmyslové i neprůmyslové podniky mohou výrobek využívat jako 

vstup pro další výrobu, ale pro fyzické spotřebitele může být využití výrobku naprosto 

odlišné. Je tedy důležité reagovat na různé potřeby zákazníků (Zamazalová, 2009). 

Dle Dedouchové (2001) je důležité u mikroprostředí analyzovat konkurenční síly a 

odhalit příležitosti, popř. ohrožení podniku. K této analýze je využíván Porterův model 

pěti sil, který se zaměřuje na analýzu: 

- rizika vstupu potenciálních konkurentů, 

- rivality mezi stávajícími podniky, 

- smluví sílu kupujících, 

- smluvní sílu dodavatelů, 

- hrozbu substitučních výrobku. 

2.3 Analýza podnikového prostředí 

2.3.1 SLEPTE analýza 

Jak již bylo výše zmíněno, chování podniku a jeho budoucí vývoj je ovlivňován vnějším 

okolím, a to pozitivními i negativními vlivy prostředí. Vzhledem k tomu je důležité, aby 

z hlediska marketingového oddělení byly jednotlivé činitele identifikovány, analyzovány 

a následně vyhodnoceny takovým způsobem, aby společnost dokázala přizpůsobit své 

chování k současnému a budoucímu vývoji prostředí. Díky tomuto přizpůsobení bude 

podnik více konkurenceschopný a bude prosperovat (Jakubíková, 2013).  

Pomocí analýzy SLEPTE lze zhodnotit činitele, které působí a ovlivňují chování podniku. 

V tomto případě společnost není schopna realizovat opatření, které by zmírnili či 

odstranili negativní dopady. Díky této analýze je společnost schopna odhadnout budoucí 

vývoj prostředí. Zkratka SLEPTE je složena z počátečních písmen faktorů, kterými jsou 

sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické faktory 

(Vysekalová a kol., 2006). 
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2.3.1.1 Sociální faktory 

Faktory sociální lze rozdělit do dvou podskupin: demografické a kulturní. V rámci 

demografických faktorů zkoumáme obyvatelstvo z různých úhlů pohledu. Zkoumáme 

počet obyvatel, jejich věkovou strukturu, pohlaví, vzdělání, hustotu osídlení, zaměstnání 

atd. V rámci marketingu je zkoumání demografie důležité nejen z hlediska statistických 

dat, ale také z hlediska vývoje v jednotlivých ukazatelích. Kulturní faktory jsou zaměřeny 

na ty, které ovlivňují chování spotřebitelů na trhu a jejich změny v čase. Marketéři se 

zaměřují jak na primární názory a hodnoty lidí, které se dědí po rodičích, ale také na 

sekundární, kam spadají změny a rozhodnutí, které učiní člověk až v důsledku styku 

s dalšími členy společnosti (Boučková a kol., 2003). 

2.3.1.2 Legislativní faktory 

Legislativní faktory vytyčují směry rozvoje společnosti, vytváří právní rámec pro její 

vývoj. Dá se říci, že legislativní faktory navazují na politické faktory, protože toto 

prostředí vytváří především vláda, která vymeziju pravidla hry (pravidla hospodářské 

soutěže, mezinárodní spolupráce a zahraničního obchodu, ochrany spotřebitelů atd.), 

navrhuje zákony a vynucuje jejich dodržování. Legislativní prostředí klade na manažery 

vysoké nároky z hlediska požadavků na znalost vyhlášek, směrnic a zákonů, na jejich 

používání v řízení organizace. Při jejich nerespektování a porušování jsou poté 

postihováni nejen manažeři ale celá organizace (Kotler, Keller, 2013). 

2.3.1.3 Technologické faktory 

Nejrychleji měnícími se faktory jsou technologické faktory. Díky inovacím se zkracuje 

životnost výrobků na trhu, zvyšuje se produktivita práce, snižují se náklady a zvyšuje se 

konkurenceschopnost pomocí nových příležitosti, které napomáhají zlepšení procesů 

výroby a služeb. V rámci technologických faktorů společnost zkoumá technologickou 

vyspělost země, inovační trendy, možnosti využívání vědeckovýzkumného potenciálu, 

vybavenost výpočetní a komunikační technologií, rychlost technologických změn, míru 

zastarávání technologií atd. (Kozel a kol., 2006). 
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2.3.1.4 Ekonomické faktory 

Prostředí ekonomické zahrnuje makroekonomické ukazatele, které mají vliv na 

mikroekonomické prostředí. Nemusí se pouze jednat o situaci v daném státě, protože 

v dnešní době jsou trhy natolik provázané, že dopady dosahují i na spotřebitele a podniky 

v jiných zemích. Do jednotlivých faktorů, které se v rámci ekonomického prostředí 

analyzují můžeme zařadit tempo růstu HDP, úrokové sazby, míru inflace, míru 

nezaměstnanosti, měnové kurzy, vývoj investic a mnohé další (Kašík, Havlíček, 2012). 

2.3.1.5 Politické faktory 

Pod pojmem politické faktory je nutno si představit stabilitu politické scény na daném 

trhu, nikoliv prostředí v politických stranách. V rámci analýzy těchto faktorů je důležité 

sledovat politické dění ve své zemi, v EU, ale i ve světě. Politická rozhodnutí totiž mají 

za následek změnu v legislativě, kterou společnost musí akceptovat a implementovat do 

svých norem a nařízení. V rámci těchto faktorů je tedy nutné sledovat stabilitu vlády, 

ochranu spotřebitele, daňovou politiku, ochranu životního prostředí, dotace a jiné (Kotler, 

Keller, 2013). 

2.3.1.6 Ekologické faktory 

Zahrnuje faktory, které nabývají na významu v souvislosti s nutností tvorby a ochrany 

trvale udržitelného rozvoje životního prostředí. Náklady na ochranu přírody, ovzduší, 

vody, půdy a kulturních památek neustále vzrůstají. Péče o životní prostředí je častěji pod 

dohledem státních orgánů, různých aktivistických hnutí i veřejného mínění. Je nutné ctít 

zákony na ochranu životního prostředí vydávané státem (Kotler a kol., 2007). 

2.3.2 Porterův model 5 sil  

Podstatou je prognózování vývoje situace ve zkoumaném odvětví na základě odhadu 

možného chování subjektů a objektů působících na daném trhu a rizika hrozícího podniku 

z jejich strany. Díky tohoto modelu je tedy podnik schopen zmapovat faktory, které 

ovlivňují vyjednávací sílu podniku, podle čehož jsme schopni zjistit, jak je na tom 

konkurence. Model se skládá z pěti faktorů, kam nespadají pouze konkurenti, ale také 

odběratelé, dodavatelé, substituční zboží a potenciálně noví konkurenti. Na základě 
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těchto pěti faktorů společnost analyzuje, jak velký vliv mají tyto síly na činnost 

společnosti a jakým způsobem se lze bránit vůbec těmto silám (Jakubíková, 2013). 

2.3.2.1 Konkurence uvnitř modelu (odvětví) 

První silou, která ovlivňuje činnost podniku je konkurenční rivalita K soupeření mezi 

stávajícími konkurenty dochází z důvodu, že jeden nebo více konkurentů buď pociťují 

tlak, nebo vidí příležitost k vylepšení své pozice. Ve většině odvětví mají konkurenční 

kroky jedné společnosti viditelný efekt na soupeřící partnery. To znamená, že podniky 

jsou na sobě vzájemně závislé. Intenzita soupeření v jednotlivých odvětvích je důsledkem 

řady vzájemně propojených strukturálních faktorů. Atraktivita trhu je tudíž nižší a díky 

tomu problémy v podobě volných výrobních kapacit, vysokých fixních nákladů a 

v některých případech může vést k cenovým válkám, které jsou způsobeny velkými 

výstupními bariérami (Kozel a kol., 2006). 

2.3.2.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

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

a často značné zdroje. Hrozba vstupu nových subjektů do odvětví závisí na existujících 

překážkách vstupu v kombinaci s reakcí stávajících účastníků, kterou může vstupující 

podnik očekávat. Jsou-li překážky vysoké, nebo když nový účastník může očekávat 

ostrou reakci od zavedených konkurentů, je hrozba nových vstupů malá. Existuje sedm 

hlavních zdrojů překážek vstupu, které se mohou v čase měnit: úspory z rozsahu, 

diferenciace produktu, kapitálová náročnost, přechodové náklady, přístup k distribučním 

kanálům, nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu a vládní politika (Porter, 1994).  

2.3.2.3 Hrozba substitutů 

Substituty jsou produkty, které dokáží nahradit původní výrobek a uspokojit tak potřebu 

člověka. Substituty limitují potenciální výnosy v odvětví tím, že určují cenové stropy, jež 

si mohou podniky v odvětví se ziskem účtovat. Čím atraktivnější je cenová alternativa 

nabídnutá substituty, tím pevnější je strop nad ziskovostí odvětví. Nebezpečí hrozí 

v případě, že je u substitučního výrobku výhodnější poměr kvalita a cena (Tomek, 

Vávrová, 2007). 
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2.3.2.4 Vyjednávací síla kupujících 

Odběratelé soutěží s odvětvím tak, že tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší kvality 

produkce nebo lepších služeb. Silní odběratelé mohou v rámci odvětí získat atraktivní 

slevy, lepší podmínky splátek, kvalitnější výrobky a lepší služby spojené s podporou 

produktu. Protože jsou tyto výsady nákladné, staví konkurenty navzájem proti sobě do 

konkurenčního boje, což má negativní dopad na ziskovost celého odvětví. Intenzita vlivu 

odběratelů závidí na řadě okolností, které se vzájemně ovlivňují a mohou měnit v čase 

(Kotler, Keller, 2013). 

2.3.2.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé mohou uplatnit převahu při vyjednávání nad ostatními účastníky odvětví 

hrozbou, že zvýší ceny nebo sníží kvalitu nakupovaných statků a služeb. V negativním 

důsledku mohou vlivní dodavatelé zvyšováním cen dodávaných statků a služeb docílit 

pokles ziskovosti v odvětví, které není schopno kompenzovat tento růst nákladů. Velikost 

jejich vyjednávací síly závisí na řadě podmínek, které podléhají změnám a často jsou 

mimo kontrolu podniků (Kotler, Keller, 2013). 

2.3.3 Segmentace trhu 

Segmentací trhu lze označit proces, kterým je organizací rozdělen trh na jednotlivé jasně 

definované dílky. Tyto definované dílky jsou definované třemi charakteristikami. 

Odlišností, jinak řečeno, že jednotlivé segmenty trhu se od sebe liší ve svých potřebách a 

přáních, různými příjmy atd. Druhou charakteristikou je identita, tedy možnost rozumně 

určit, kteří zákazníci spadají do konkrétních segmentů. Třetí charakteristikou je přiměřená 

velikost, která vyjadřuje, že marketingový program, který je vytvořen přímo pro určitý 

segment je pro podnik ekonomicky výhodný (Kumar, 2008). 

Na základě modelu S-T-P je jsou podniky schopné lépe zacílit nejen své produkty a 

služby, ale také reklamu a procesy, které se k ní pojí. Zkratka názvu modelu se dá vyjádřit 

jako Segmentace (vymezení segmentů trhu), Targeting (zaměření na nejvhodnější 

segment zákazníků neboli cílení) a Positioning (způsob, jakým je produkt představen na 

zvoleném segmentu na trhu) (Free management, 2017). 

Trh lze dělit dle několika segmentačních kritérií, kam spadají dle Jakubíkové (2013) 

především kategorie: 
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- geografická segmentace – stát, region, kraj, město, počet obyvatel aj., 

- demografická segmentace – pohlaví, věk, výše příjmu, vzdělání, povolání aj., 

- psychografická segmentace – životní styl, osobnost, zájmy, sdílené aktivity a., 

- behaviorální segmentace (podle chování) – nákupní příležitost, připravenost 

k nákupu, postoj k produktu, loajalita aj. 

Dle míry segmentace trhu rozlišujeme nediferencovaný marketing – způsob, kdy podnik 

nevyužívá segmentace trhu a cílí na všechny zákazníky na daném trhu, segmentovaný 

marketing – způsob, kdy podnik uzpůsobuje výrobky určité skupině zákazníků. 

Marketing lze ještě dále dělit na zaměřený na mikrosegmenty (podnik se zaměřuje na 

podskupiny výše zmíněných segmentů) a mikromarketing (podnik se zaměřuje na 

spolupráci s jednotlivci) (Kotler, Armstrong, 2018). 

2.3.4 SWOT 

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možnost identifikovat interní prostředí, resp. 

silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky podniku a externí prostředí, resp. 

příležitosti (opportunities) a hrozby (threats), které jsou spojeny s určitým typem 

podnikání, s firmou samotnou, popř. s podnikatelským záměrem. Díky tomu je možné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je 

součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti (Jakubíková, 2013). 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných 

a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze 

vytvořit SWOT matici a získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí 

úroveň jejich vzájemného střetu. Na základě toho pak lze vytvořit a zhodnotit 4 různé 

strategie, které posuzují klíčové faktory úspěchu a konkurenceschopnosti podniku 

(Kotler, Keller, 2013). 

2.3.4.1 Vyhodnocení SWOT  

Vyhodnocení této analýzy spočívá ve stanovení kritérií ze všech čtyř skupin a následnému 

porovnání jednotlivých položek každé skupiny, tedy silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. Při porovnávání se porovnávají jednotlivé váhy oproti ostatním 

položkách. Využívá se třístupňového hodnocení, kdy 1 stupeň znamená, že je položka je 
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důležitější oproti porovnávané, hodnota 0,5 značí, že mají stejnou váhu a hodnota 0 značí, 

že je méně důležitý oproti porovnávané položce. Takto získané hodnoty jsou vstupem pro 

zjištění relativní hodnoty váhy položek. Následně se stejný počet prvků podle váhy 

v každé skupině zanese do celkové čtvercové matice. Jednotlivé faktory se hodnotí 

metodou plus-minus matice SWOT analýzy. Rozlišuje se zde: 

- silná oboustranně pozitivní vazba: ++, 

- silná oboustranně negativní vazba: --, 

- slabší pozitivní vazba: +, 

- slabší negativní vazba: -, 

- žádný vzájemný vztah: 0 (Vaštíková, 2014). 

2.3.4.2 Východiska pro tvorbu strategií: 

Strategie lze tvořit čtyřmi způsoby: 

- SO (maxi – maxi) strategie se snaží využít své silné stránky na zužitkování 

příležitosti. Strategie má snahu získat vedoucí či útočnou pozici. 

- WO (mini – maxi) strategie se zaměřuje na překonání slabých stránek tak, aby 

bylo možno využít naskytnuté příležitosti z vnějšího prostředí. Bývá většinou 

doprovázena snahou o nalezení silného spojence. 

- SW (maxi-mini) strategie využívá silných stránek k eliminaci hrozeb. Eliminace 

není jediným článkem strategie, prioritní je také ochrana dosažených výsledků a 

zachování věrnosti zákazníků. 

- WT (mini – mini) strategie řeší kumulaci nepříznivých předpokladů a zaměřuje 

se na minimalizaci negativních efektů pomocí spojení s jinou společností a 

učinění řady ústupků. Smyslem strategie je zajistit přežití podniku (Vysekalová, 

2006). 
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Obrázek 2: Princip SWOT analýzy (Zpracováno dle Tomek, Vávrová, 2007, str. 80) 

2.3.5 McKinsey „7S“ 

V 70. letech minulého století poradenská společnost McKinsey & Company přišla 

s modelem „7S“, který měl za cíl pomoci podnikům odhalit složitosti, které mohou nastat 

v souvislosti s organizačními změnami. S ohledem na změny ve společnosti by měla být 

věnována pozornost všem faktorům najednou, z důvodu jejich vzájemného propojení. 

Faktory jsou následující: strategie (strategy), struktura (structure), systémy (systems), styl 

práce vedení (style), spolupracovníci (staff), sdílené hodnoty (shared values), schopnosti 

(skills) (Mallya, 2007). 

Mezi první tři faktory řadíme strategii, strukturu a systémy. Tyto tři prvky se označují 

jako „tvrdá 3S“. Tato 3S jsou označována jako tvrdá, díky jejich lepší identifikaci a ve 

srovnání s měkkými prvky lze tvrdé prvky lépe řídit (Mallya, 2007).  
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Obrázek 3: Rámec 7S faktorů firmy McKinsey (Zpracováno dle Witcher, Chau, 2010, str. 249) 

2.3.5.1 Strategie 

Pojem strategie vyjadřuje plánování cílů, které budou podporovat rozvoj společnosti. 

K těmto vytyčeným cílům se přiřazují jednotlivá kritéria podle důležitosti pro podnik. 

V rámci strategie se také upřesňuje, jakým způsobem se společnost dostane ke svým 

cílům a jakým způsobem bude společnost reagovat na hrozby a příležitosti v oboru, ve 

kterém provozuje podnikatelskou činnost. Organizace plánuje strategie v reakci na změny 

ve vnějším prostředí, jeho zákazníky či konkurenty (Witcher, Chau, 2010). 

2.3.5.2 Struktura 

Jako strukturu můžeme chápat organizační uspořádání a členění podniku. Uspořádání lze 

chápat ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti, vztahu mezi jednotlivými podnikatelskými 

subjekty neboli jak a s kým budou pracovat. Organizační struktura slouží k optimálnímu 

rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí mezi zaměstnance společnosti. Vždy je nutné 

nejdříve definovat strategii a na jejím základě vytvářet organizační strukturu (Smejkal, 

Rais, 2013). 

2.3.5.3 Systémy 

Systémy zahrnují informační procesy, formální i neformální, které probíhají v dané 

organizaci a zahrnují všechny manažerské postupy, kterými se hodnotí zkušenosti, 
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znalosti a dovednosti pracovníků jednotlivých pracovišť. Systémy se využívá ke 

každodenní běžné aktivitě a procesům probíhajícím ve společnosti (Keřkovský, Vykypěl, 

2006).  

2.3.5.4 Styl řízení 

Jako styl řízení chápeme analýzu chování managementu a vzájemných vztahů na 

pracovišti. Vztahy se ve většině případů týkají nadřízeného a podřízených. Mezi hlavní 

úkoly patří efektivita vedení společnosti, zda je schopen management rychle a správně 

rozhodovat a jak jedná a vystupuje v rámci společnosti, mezi spolupracovníky a před 

podřízenými či zákazníky (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

Typologie, která se bere jako klasická je dělena na styl autoritativní, demokratický a 

laissez-faire (Smejkal, Rais, 2013): 

- Autoritativní styl řízení spočívá v čerpání informací k rozhodování vedoucími 

od podřízených, kteří nemají možnost se zapojit do řízení společnosti. Vedení 

rozhoduje tedy samo. 

- Demokratický styl podporuje spolupráci mezi nadřízenýma podřízenými při 

řízení společnosti. Nadřízený sděluje své úmysly podřízeným a na základě toho 

má podřízený možnost se k dané problematice vyjádřit. Samotná konverzace 

probíhá formou diskusí a vzájemného přesvědčování. Na základě zájmu o názor 

podřízeného se vytváří u pracovníků pocit sounáležitosti. 

- Nejvolnějším stylem řízení je laissez-faire. Vedoucí téměř nezasahuje do činnosti 

skupiny podřízených, což poskytuje zaměstnancům možnost řešit rozdělení a 

postup práce samostatně. Ne vždy je tato forma řízený efektivní, může například 

docházet k situacím, kde podřízení nejsou schopni dosáhnout cíle bez vedení. 

2.3.5.5 Spolupracovníci 

Lidské zdroje jsou jedním z nejdůležitějších faktorů v podniku, proto je na místě klást 

důraz nejen na měřitelný systém odměňování jako jsou finanční odměny apod., ale také 

na neměřitelný systém odměňování, jako je např. loajalita. Zaměstnanci se podílí na 

chodu podniku, tudíž je logické, že mohou určitým způsobem ovlivnit budoucnost 

společnosti (Mallya, 2007).  
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2.3.5.6 Schopnosti 

Schopnosti představují všechny kompetence a znalosti, kterých společnost využívá ke 

zlepšení podniku. Společnost by měla realizovat vizi, která bude podporovat podřízené 

v jejich stálém vzdělávání a měla by jim poskytnou prostředí, které bude této vizi 

napomáhat. Prostředí zahrnuje poskytnutí potřebného času a prostoru k učení nového. 

Společnost by měla napomoci tomu, aby zaměstnanec sám chtěl získat nové poznatky a 

schopnosti. Na druhou stranu by měla být schopna tolerovat případné neúspěchy (Mallya, 

2007). 

2.3.5.7 Sdílené hodnoty 

Jak je již naznačeno na obr. 3, sdílené hodnoty představují jádro modelu McKinsey 7S. 

Do sdílených hodnot lze zařadit principy, normy či standardy, které řídí chování 

zaměstnanců a činnosti společnosti. Tyto hodnoty musí být respektovány ze strany 

pracovníků, ale také dalšími zainteresovanými skupinami v bezprostředním okolí 

společnosti. Sdílené hodnoty nesmí být v rozporu se stanovenou vizí společnosti, protože 

úkolem vize je, aby všichni uvnitř i v okolí společnosti věděli, čeho a proč chce společnost 

dosáhnout (Jurevicius, 2013). 

2.4 Marketingový mix 

Společnosti využívají soubor čtyř nástrojů, které slouží k implementaci marketingových 

strategií. Mezi tyto nástroje neboli marketingový mix řadíme produkt, cenu, distribuci a 

marketingovou komunikaci. Marketingový mix nabízí velmi komplexní popis 

marketingových sil, které ovlivňují mechanismy nabídky a poptávky (Lopez, 2014). 

2.4.1 Produkt 

Produkt se dá považovat jako srdce marketingového mixu. Za produkt lze považovat 

cokoliv, co je nabídnuto zákazníkovi ke koupi na trhu. Produktem mohou být všechny 

výrobky, ale i služby, místa, osoby, společnosti, myšlenky a celá řada hmatatelných i 

nehmatatelných věcí, které uspokojí přání či potřebu zákazníka. Produkt ovšem není to 

stejné jako výrobek. Pokud uvažujeme o produktu, je nutné si uvědomit, že se nejedná 

pouze o výrobek, ale také i o obal, záruku, poprodejní servis, značku a podnikovou image 

(Lamb, Hair, McDaniel, 2017). 
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Obrázek 4: Komplexní produkt a jeho tři úrovně (Zpracováno dle Jakubíková, 2013, str. 203) 

Podle Foreta (2012) má produkt tři úrovně: 

- Jádro produktu neboli základní produkt, který uspokojuje tužby a potřeby 

zákazníků, kteří jsou ochotni zaplatit požadovanou cenu. 

- Vlastní produkt, což je soubor vlastností, které zákazník od produktu vyžaduje. 

Ten je jako celek tvořen kvalitou, designem, stylem, značkou, obalem, názvem a 

kvalitou.  

- Rozšířený produkt obsahuje faktory, služby nebo výhody k produktu, které 

představují dodatečný užitek pro zákazníka. Zařadit do této úrovně můžeme 

instalaci, záruční lhůty, servis, leasing, poradenství či platby na splátky. 

Rozdíl mezi výrobkem a službou spočívá především v jejich hmatatelnosti neboli 

výrobek má hmotný charakter a je získán výrobou naproti tomu služba je činnost či 

uspokojení, které je zákazníkovi poskytováno (Kaňovská, Tomášková, 2009).  

Definice dle Kotlera a kol. (2007, str. 710): „Služba je jakákoli aktivita nebo výhoda, 

kterou může jedna strana nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví“.  

Nabídku podniků lze dle Kotlera a kol. (2007) dělit do pěti kategorií: 

1. Pouze hmotné zbožím, tzn. Že s výrobkem nejsou spojeny další služby (např. sůl). 
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2. Hmotné zboží s jednou či více doprovodnými službami, do kterého spadají 

technologicky pokročilejší výroby, např. počítače. 

3. Hybridní nabídka neboli stejná míra zboží i služeb, kam lze zařadit např. 

restaurace, kde nabízí jídlo i obsluhu. 

4. Služba s doprovodným zbožím, kam mohou spadat aerolinky, které prodávají 

přepravní služby, ale cesta zahrnuji i hmotné výrobky, jako např. pití. 

5. Čistá služba je službou, která není podpořena další službou či výrobkem např. 

účes. 

2.4.2 Cena 

V rámci marketingového mixu se cenou rozumí hodnota, která je požadovaná za nabízený 

produkt. Ve většině případů se vyjadřuje peněžní částkou, popřípadě objemem jiného 

produktu. V rámci marketingového mixu je cena jediným nástrojem, který představuje 

pro podnik příjem. Zbylé tři nástroje, tedy produkt, distribuce a marketingová 

komunikace jsou pro společnost výdajem (Foret, 2012). 

Dle Jakubíkové (2013) lze cenu sestavit třemi různými způsoby: 

- Nákladově orientovaná cena: metoda je založena na struktuře nákladů. Zájmem 

podnikatele je pokrýt veškeré náklady spojené s výrobou, distribucí a prodejem a 

následně přinést odměnu za vynaložené úsilí a rizika spojená s podnikání. 

- Poptávkově orientovaná cena: tato metoda vychází z teorie nabídky a poptávky, 

resp. cenové elasticity neboli zákonitost, že množství zboží, které se v daném 

okamžiku nakupuje je závislé na ceně. 

- Konkurenčně orientovaná cena: metoda se zaměřuje na ceny konkurentů. 

Společnost určuje cenu produktu podle ceny vedoucího konkurenta na trhu, která 

se pak upraví na základě cen ostatních konkurentů na trhu.  

2.4.3 Distribuce 

Distribuční politika je chápána jako proces nalezení a vytvoření distribuční cesty z místa 

výroby až ke spotřebiteli. Je nutné při utváření distribuční cesty brát ohled na charakter 

výrobku a trhu, dostupnost a kvalitu distribučních mezičlánků a povahu a cíle společnosti, 

které ovlivňují proces distribuční cesty (Machková a kol., 2002).  
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Distribuce může být v rámci dvou možností. První možností distribuce je přímá 

distribuce, což je nejjednodušší způsob. Druhou možností je formou nepřímé distribuční 

cesty, kde jsou tři mezičlánky mezi výrobcem a konečným kupujícím. V rámci nepřímé 

distribuce pokryje společnost větší kvantitu trhu. V rámci distribučních cest si společnost 

volí, kolik mezičlánků bude využívat (Foret, 2012).  

 

Obrázek 5: Nejběžněji používané distribuční cesty pro spotřebitelský trh (Zpracováno dle Boučková 

a kol., 2003, str. 206) 

2.4.4 Marketingová komunikace 

Posledním nástrojem marketingového mixu neboli čtvrté „P“ je marketingová 

komunikace. Cílem tohoto nástroje je dlouhodobé udržení zájmu a pozornosti. Jedná se 

o formu řízené komunikace, která se využívá k informování, přesvědčování a ovlivňování 

všech článků, které se objevují v bezprostředním okolí společnosti. Společnost cíleně 

vytváří informace, které jsou určeny pro trh a pro cílový segment zákazníků (Boučková 

a kol., 2003).  

2.5 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace, označovaná také jako komunikační mix je prostředník mezi 

společností a cílovým segmentem na trhu. Tato složka marketingového mixu zahrnuje 
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aktivity, které napomáhají tomu, aby se jejich produkt nebo služba byla více povědomá, 

oblíbená a preferovaná u spotřebitelů (Koekemoer a Bird, 2004). 

Pomocí marketingové komunikace se společnost snaží dosáhnout nejen marketingových 

cílů, ale také firemních cílů. Množství nástrojů, které lze využít ke komunikaci se 

zákazníky je spousta a můžeme je dělit do dvou kategorií, a to osobní a neosobní. Pro 

osobní komunikaci se využívá osobní prodej, prodejní schůzky, osobní e-maily atd. Do 

nástrojů neosobní komunikace můžeme zařadit podporu prodeje, reklamu, přímý 

marketing, public relations či sponzoring. V některých případech např. na veletrzích se 

využívá kombinace obou forem komunikace (McDonald a Wilson, 2012). 

2.5.1 Komunikační modely 

Smyslem marketingových komunikačních modelů je nastavení prodejních cílů takovým 

způsobem, aby bylo dosaženo požadované reakce cílových zákazníků. Nicméně 

v reálném životě je chování zákazníků výsledkem dlouhodobého rozhodování a oblast 

marketingu má za úkol přimět zákazníka k nákupu (Koekemoer a Bird, 2004). 

V této kapitole jsou popsány dva nejznámější modely: 

• Model AIDA 

Model je navržen takovým způsobem, aby zachytil proces, který společnost sleduje 

z důvodu oslovení svých potenciálních zákazníků s cílem prodat svůj produkt. Název 

modelu je zkratkou počátečních písmen z anglického názvu pro jednotlivá stádia, kterými 

si zákazník prochází před rozhodnutím nakupit dané zboží či službu. Patří mezi ně 

upoutání pozornosti (Attention), vzbuzení zájmu (Interest), vzbuzení touhy (Desire) a 

provedení nákupu (Action). Těmito jednotlivými etapami si postupně prochází zákazník, 

když se rozhoduje, zda produkt koupí či nikoliv (Čermák, 2016).  

 

Obrázek 6: Model AIDA (Zpracováno dle Jakubíková, 2013, str. 297) 
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• Model DAGMAR 

Model DAGMAR zobrazuje postup definování komunikačních cílů pro měření výsledků 

reklamy. Název je akronymem z anglického „Defining Advertising Goals for Measuerd 

Advertising Results“. Komunikační cíle jsou zde pouhým zprostředkovatelem, aby 

společnost dosáhla marketingových cílů na vyšší úrovni. Proto je nezbytné, aby byla 

předem definována a kvantifikována kritéria, podle nichž bude společnost hodnotit 

komunikační kampaň. „Pouze měřitelné cíle jsou nástrojem managementu k měření 

návratnosti investic“ (De Pelsmacker a kol., 2003). 

 

Obrázek 7: Komunikační cíle: model DAGMAR (Zpracováno dle De Pelsmacker a kol., 2003. 

str. 158) 

• Model STDC 

Modernějším metoda je Model STDC (See – Think – Do – Care), díky kterému jsou 

zákazníci děleni do čtyř fází nákupního rozhodování. Model byl definován a publikován 

v roce 2013 marketérem Avinash Kaushik. První fází je See (vidět), což vyjadřuje 

potenciální zákazníky, které spojuje určitý záměr. Do druhé fáze Think (přemýšlet) 

řadíme zákazníky, kteří o nákupu produktu přemýšlí, ale v porovnání se skupinou See 

jich je méně. Třetí skupinu Do (chtít) tvoří zákazníci, kteří se rozhodli daný produkt 

koupit. Jako poslední fáze modelu je skupina Care (pečovat), která představuje zákazníky, 
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kteří produkt koupili minimálně dvakrát nebo produkt kupují pravidelně. V rámci 

poslední skupiny společnost nabízí doplňkové služby či produkty (Brablec, 2016). 

2.5.2 Nástroje marketingové komunikace 

V této kapitole budou popsány tradiční nástroje marketingové komunikace, kterými jsou 

podle Kotlera a Kellera (2013): reklama, podpora prodeje, přímý marketing, public 

relations a osobní prodej. 

2.5.2.1 Reklama 

Reklama je jedním z nejznámějších a nejvíce využívaných komunikačních nástrojů. 

Jedná se o placenou neosobní formu komunikace, která je realizována prostřednictvím 

hromadných médií a cílí jak na stávající, tak i na potenciální zákazníky (Kotler a kol., 

2007). 

Přikrylová s Jahodovou (2010) tvrdí, že reklama je nástrojem, který stimuluje zákazníka 

ke koupi produktu. Taktéž tvrdí, že se společnost snaží o propagaci určité filozofie. 

Nástroje, kterými je reklama zákazníkům poskytována může být v podobě tištěné či 

audiovizuální. Jako nejvyužívanější médiem je televize, tisk, internet či rádio. 

Dle Zamazalové (2009) rozlišujeme typy reklam podle toho v jaké fázi životního cyklu 

se produkt nachází na: 

- informativní – jsou typické pro prvotní stádium životního cyklu produktu; využívá 

se tedy především u představení nových výrobků, 

- přesvědčovací – je využívána ve fázi růstu a na počátku fáze zralosti životního 

cyklu produktu, kdy je již umístěn na trhu a má určitý segment zákazníků; cílem 

reklamy je posílení postavení produktu na trhu oproti konkurenci, 

- připomínková – využívá se u zralých produktů a u produktů ve fázi poklesu, kdy 

jsou produkty na trhu již velmi známé; cílem reklamy je stále zvyšovat povědomí 

zákazníků o produktu. 

2.5.2.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je neosobní forma komunikace, na kterou jsou v dnešní době 

vynakládány vyšší výdaje než na reklamu. Můžeme ji charakterizovat jako aktivitu, která 

má za cíl zvýšení objemu prodeje. Základní rysy podpory prodeje jsou časová omezenost 
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aktivity, což znamená, že je realizována vždy v přesně vymezeném časovém rámci a 

zákazník má možnost okamžitého nákupu, či jiné činnosti, která má rysy nákupního 

chování. Výhodou podpory prodeje tedy je okamžité působení na zákazníka (Přikrylová, 

Jahodová, 2010). 

Podpora prodeje zahrnuje širokou škálu nástrojů, kterými je produkt propagován. Mezi 

ně se řadí kupóny, spotřebitelské soutěže, slevy z ceny, výhodná balení, prémie, vzorky 

zdarma atd. Tyto typy nástrojů mají užitečnou vlastnost, a to přitahování pozornosti 

spotřebitelů a vytváření silné pobídky k nákupu (Kotler, Armstrong, 2018). 

2.5.2.3 Direct marketing 

Direct marketing neboli přímý marketing je dynamicky rozvíjející se marketingová 

komunikace, a to z toho důvodu, že zákazník již nemusí hledat trh, ale nabídka sama 

přijde za zákazníkem. Přímý marketing se snaží co nejpřesněji zaměřit na konkrétní, jasné 

vymezený segment na trhu neboli na ty, kteří by s velkou pravděpodobností mohli mít o 

daný produkt zájem. Informace, které marketér zjistí o zákazníkovi se dále eviduje a 

zpracovává. Na základě takovéto databáze zákazníků lze jednodušeji navázat kontakt 

v budoucnu a zjistit, jak byla akce úspěšná. Nejčastěji využívaným nástrojem direct 

marketingu je telemarketing, což díky dnešní době moderních technologií je velice 

účinné. Vedle telemarketingu se hojně využívá direct mail, letáky vhozené do poštovní 

schránky, nákupy prostřednictvím internetu, on-line marketing, katalogový prodej nebo 

televizní prodej (Foret, 2012).  

2.5.2.4 Public relations 

Jedná se o další formu neosobní komunikace. Public relations můžeme přeložit jako 

vztahy s veřejností. Do této formy komunikace spadá veškerá řídící a marketingová 

technika, která předává informace o společnosti za účelem získání dlouhodobé podpory 

a sympatií veřejnosti a institucí, které jsou v bezprostředním okolí společnosti a které 

mohou ovlivnit dosažení jejich marketingových cílů (Vysekalová, 2006). 

Mezi hlavní nástroje public relations lze podle modelu PENCILS zařadit: 

- Publications (publikace) – do publikací spadají výroční zprávy společnosti, 

firemní časopisy pro důležité zákazníky, publikace k výročím společnosti či jiným 

důležitým událostem, 
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- Events (veřejné akce) – Event marketingem podle Karlíčka a kol. (2016, str. 143) 

rozumíme: „aktivity, kdy firma zprostředkovává cílové skupině emocionální 

zážitky se svou značkou. Tyto prožitky mají primárně vzbudit pozitivní pocity a 

projet se tak ve zvýšené oblíbenosti značky.“ Jedná se především o 

vnitropodnikové či veřejné akce, sponzoring kulturních, sportovních či 

charitativních akcí, představení nového produktu, udělování odměn 

zaměstnancům atd. V poslední době existuje mnoho od reality odtržených reklam, 

tudíž je tento typ reklamy téměř vyčerpán. Zákazníci tedy vyhledávají spíše 

aktivity, které dokáží zasáhnout cílenější a emocionálněji. Mezi tyto aktivity se 

řadí právě eventy (Bačuvčík, Harantová, 2016), 

- News (noviny) – do této kategorie zařazujeme pouze kladné zprávy o organizaci, 

jeho zaměstnancích či produktu, materiály pro tiskové konference atd., 

- Community Involvement Activities (angažovanost pro komunitu) – spadají 

sem aktivity, které vyznačují určitou angažovanost pro komunitu, podporu 

formou investování financí a času pro různá sdružení a jejich aktivity, 

- Identity media (podniková identita) – jedná se o média, která se vyznačují 

projevy podnikové identity. Médium má vždy jednotný styl, jedná se např. o 

vizitky, uniformy, dopisní papír, firemní kalendáře apod., 

- Lobbying (lobbování) – mezi lobbovací aktivity lze zařadit aktivity, které 

napomáhají prosazení příznivých a zadržení nepříznivých informací o podniku, 

nepříznivých opatření, regulačních opatření apod., 

- Social Responsibility Activities (aktivity sociální odpovědnosti) – budování 

dobré pověsti v oblasti podnikové sociální odpovědnosti. Mezi tyto aktivity 

můžeme například zařadit ekologickou výrobu (Kneschke, 2006). 

2.5.2.5 Osobní prodej 

Samotný název osobní prodej naznačuje, že se jedná o osobní komunikaci mezi 

prodejcem a spotřebitelem. Jedná se o nejstarší formu přímé komunikace a je to jediná 

forma osobní komunikace. Pro osobní prodej jsou charakteristické tři vlastnosti: osobní 

interakce (bezprostřední vztah mezi subjekty), kultivace (možnost přechodu od věcného 

prodejního vztahu k osobnímu přátelství) a odezva (podněcuje v kupujícím pocit závazku 

vůči prodejci z důvodu vyslechnutí informací) (Kotler, Keller, 2013). 
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Velkou výhodou u této formy prodeje je získání vysoké úspěšnosti prodeje, ale také, a 

především okamžité zpětné vazby od zákazníka. V rámci osobního prodeje je zde prostor 

pro individuální přizpůsobení podle typu zákazníka a tím dochází k přímému propojení 

společnosti se zákazníkem. Nevýhody tohoto nástroje spočívají ve vysoké nákladovosti. 

V rámci průmyslového trhu lze brát osobní prodej jako významný komunikační nástroj, 

zatímco na spotřebním trhu nemají zákazníci k osobnímu prodeji důvěru (Karlíček a kol., 

2018). 

2.5.3 Nové nástroje marketingové komunikace 

Mezi nové nástroje marketingové komunikace můžeme zařadit především nástroje, které 

využívají internetové prostředí, kam řadíme např. virální marketing, digitální marketing 

a online sociální média. 

2.5.3.1 Virální marketing 

Dalším nástrojem moderní komunikace je virální marketing, který se pohybuje 

v internetovém prostředí. Jedná se o nástroje, které působí na ostatní lidi velmi zajímavě 

a díky tomu jej lidé samovolně sdílí mezi ostatní lidi. V rámci internetu je virální 

marketing sdílen především na sociálních sítích. Samotný prvek virálního marketingu 

může mít podobu obrázku, videoklipy, textu či počítačové hry (Přikrylová, Jahodová, 

2010). 

Dle Patalase (2009) musí být marketingová virální kampaň vtipná, dráždivá, nekonvenční 

a užitečná, samozřejmě je ideální tyto vlastnosti spojit dohromady. Pocity musí u 

potenciálních zákazníků vyvolat touhu po tom předat informace a zážitky, které se o 

produktu či službě dozvěděli dalším lidem. 

2.5.3.2 Digitální marketing 

Digitální marketing neboli online marketing je nedílnou součást dnešní marketingové 

komunikace. Pro některé segmenty trhu a cílové skupiny je tento způsob komunikace 

vhodnější než běžná reklama. Digitální marketing je brán jako celkový zastřešující pojem, 

nezahrnuje pouze online komunikaci na internetu, ale dá se zahrnout veškerá 

komunikace, která využívá digitální technologie (Frey, 2008). 
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S online komunikací se pojí všechny ostatní nástroje komunikačního mixu. To vypovídá 

o šíři funkcí, které obvykle online komunikace plní. Díky internetu lze zavádět nové 

produktové kategorie, zvyšovat povědomí o produktech a službách společnosti či 

posilovat image společnosti. V posledních letech je internet využíván i k přímému 

nákupu (Karlíček a kol., 2016).  

Mezi pozitivní charakteristiky digitálního marketingu můžeme zařadit možnost přesného 

zacílení, personalizace, interaktivity, využitelnost multimediálních obsahů a jednoduchou 

měřitelnost účinnosti a relativně nízké náklady. Do digitálního marketingu můžeme 

zahrnout například placenou internetovou, kontextovou a bannerovou reklamu, e-mailing 

nebo sociální média (Zamazalová, 2009). 

2.5.3.3 Online sociální média 

Sociální média vznikla převážně z důvodu kontaktu s přáteli a známými a dle průzkumu 

Karlíčka a kolektivu (2016) je k tomuto účelu využívá 85 % všech uživatelů. Mezi 

nejznámější online sociální média patří online sociální sítě (např. Facebook, Instagram), 

blogy, diskusní fóra či jiné online komunity. Dá se říci, že tato oblast marketingu je 

poměrně mladou, proto je terminologie v marketingu poměrně nejednotná. Výhodou 

online sociálních médií je, že komunikace pomocí tohoto nástroje je poměrně dobře 

měřitelná a cenově dostupná. Nicméně na druhou stranu se pořád jedná o poměrně novou 

disciplínu, a tudíž se neustále vyvíjí, a proto je důležité sledovat rychle se měnící metody 

a je důležité se s nimi naučit zacházet (Karlíček a kol., 2016). 

Definovat marketing na sociálních médiích lze dle Constantinides a Fountaina (2008) 

jako „otevřené interaktivní online aplikace, které podporují vznik neformálních 

uživatelských sítí“. Registrovaní uživatelé poté sdílí s ostatními různé fotografie, videa, 

hudbu ale i osobní zkušenosti, zážitky či názory. 

2.5.3.4 Guerilla marketing 

Definice podle Levinsona a kol. (2007) zní: „Guerilla marketing je nekonvenční 

marketingová kampaň, jejímž účelem je dosažení maximálního efektu pomocí 

minimálních zdrojů“.  

V dnešní době lidé přepínají televizní kanály, když se objeví reklamy, zakazují reklamy 

na upozornění na webových stránkách či brání odebírání letáků. Nicméně guerilla 
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marketing nemá za úkol nahradit ostatní marketingové nástroj, ale pouze doplnit stávající. 

Pro guerilla marketing je důležité být originální, jedinečný, zaplatit za to málo peněz, 

proto je investování energie v tomto případě důležitější než vynaložené peníze. Nelze 

totiž využít stejnou reklamu na jakýkoliv produkt (Vaštíková 2014). 

Frey (2008) doplňuje tři základní kroky, kterými jsou: 

- udeřit na nečekaném místě 

- zaměřit se na přesně vytipované cíle 

- ihned se stáhnout zpět. 

2.5.3.5 Cross-promotion 

Cross-promotion je vzájemná marketingová podpora dvou nebo více produktů nebo 

služeb. Tyto propagační činnosti mohou být efektivnější z hlediska nákladů, kde je jeden 

produkt nebo služba distribuován nebo propagován jiným produktem či službou. 

Schopnost Cross-promotion je podnětem pro společnosti, aby vyvíjely portfolia produktů. 

Cross-promotion je velice úzce spjatá se značkami produktů a jejich image a naopak, 

proto je nutné zvolit vždy správnou značku pro při pohledu na využití a vývoj 

produktových portfolií. Cross-promotion je zvláště užitečná při propagaci u malých 

společností, které si pomáhají navzájem a nabízí tím to nejlepší pro své zákazníky. Obě 

spolupracující společnosti se tímto prosazují současně a jedná se tedy o situaci win-win 

u obou spolupracujících podniků (Picard, 2005).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V kapitole „Analýza současného stavu“ jsou popsány základní informace o společnosti 

DVOŘÁK-TRUCKS, s.r.o. se zaměřením na produkt, konkrétně události Truckshow. 

Tato část se zabývá také analýzou vnitřního i vnějšího prostředí a zároveň tyto analýzy 

navazují na teoretickou část, kde je jejich teoretický základ popsán. Součástí analytické 

části je i zpracován výzkum formou dotazníkového šetření a jeho následná interpretace. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Název:   DVOŘÁK – TRUCKS, s.r.o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Adresa:  Karlov 1119, 594 01 Velké Meziříčí 

IČO:   60732628 

založení:  14. prosince 1994 

web:   http://www.dvorak-trucks.cz/ 

 

Obrázek 8: Logo společnosti (Zdroj: Dvořák-Trucks, 2019) 

Společnost DVOŘÁK-TRUCKS je společnost s ručením omezeným a momentálně sídlí 

ve Velkém Meziříčí v kraji Vysočina. Společnost vznikla v roce 1994, působí tedy na 

trhu již 24 let a zabývá se dovozem, prodejem, výkupem, protiúčtem užitkových a 

nákladních automobilů, včetně návěsů a přívěsů osvědčených značek, které odebírají od 

značkových dealerů z České republiky i ze zemí západní Evropy. Ročně se společnosti 

podaří prodat kolem 200 kusů nákladních aut. V roce 2005 podnik vybudoval servisní 

centrum s kapacitou servisu 10 stání. Součástí servisního centra je také nově vybudovaná 

mycí linka pro nákladní, ale i pro osobní automobily (Dvořák-Trucks, 2019).  
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3.1.1 Sortiment společnosti 

Jak již bylo zmíněno v charakteristice společnosti, jedná se o společnost, která se zabývá 

prodejem, servisem a dalšími činnostmi, které jsou s nákladními automobily spojené. 

Společnost DVOŘÁK-TRUCKS, s.r.o. není výrobní podnik, pouze prodává produkty, 

nakoupené od jiných dodavatelů. Mezi produkty můžeme zařadit: 

- dovoz, prodej, výkup, protiúčet užitkových a nákladních automobilů, včetně 

návěsů a přívěsů, autobusů,  

- prodej náhradních dílů,  

- servis nákladních automobilů zahrnující mechanické práce i elektrikářské práce, 

- mytí osobních i nákladních automobilů i pro nestandardní vozidla,  

- ověření, výměna a montáž tachografů a paměťových karet řidičů, 

- leasing, 

- pneuservis, 

- pořádání události Truckshow v Šeborově (Brabec, 2018). 

Činnosti, které provádí společnost Dvořák – Trucks se dá zařadit pod automobilový 

průmysl, což je strojírenské automobilové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou a 

prodejem motorových vozidel. 

3.2 McKinsey „7S“ 

V této části práce bude deskripce fungováni společnosti Dvořák-Trucks na základně 

popisu jednotlivých faktorů metody McKinsey „7S“, tedy strategie, struktury, systému, 

stylu řízení, spolupracovníků, schopností a sdílených hodnot. 

3.2.1 Strategie 

Když společnost před 24 lety vstupovala na trh, tak jejich jediná činnost byla dovoz 

nákladních automobilů ze zahraničí a jejich následný prodej českým společnostem bez 

zajištění potřebných dokladů. Postupem času společnost profesionálně rostla a nyní 

nabízí prodej zahraničních nákladních automobilů včetně prohlídky ve vlastním servisu, 

zajištění STK, emisí, ověření tachografu a vystavení českého technického průkazu. 

Společnost se zaměřuje také na servisní činnost, kde kromě klasického servisu nákladních 

automobilů také zajišťují pneuservis či různé úpravy a přestavby. Novinkou, se kterou 
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společnost přišla před rokem je nově vybudované mycí centrum. Toto centrum je 

uzpůsobeno pro mytí nákladních automobilů bez omezení velikosti. Společnost využila 

skutečnosti, že sídlí hned vedle sjezdu z dálnice D1 a nabízí řidičům osobních automobilů 

mytí textilními kartáči na počkání s věrnostním programem (za šest zaplacených mytí 

získá zákazník jedno mytí zdarma) (Brabec, 2018).  

Mottem společnosti se tak stalo „velká auta nás baví“ a akce Truckshow je toho 

důkazem. Práce přerostla v koníček a událost každým rokem rostla. Nejdříve začala jako 

pouhé setkání fanoušků trucků, kde byl strohý program. V následujících letech se událost 

rozrostla na víkendovou akci, která je spojena s tradiční spanilou jízdou trucků po okolí 

události nebo večerní zábavou pro dospělé (Brabec, 2018).  

3.2.2 Struktura 

Ve firmě Dvořák – Trucks vládne funkcionální organizační struktura, která je typická pro 

malé a střední podniky. Tato organizační struktura se ve firmě velice osvědčila, a to 

především díky rychlé komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci či útvary. Podnik má 

tři hlavní útvary, jimiž jsou obchodní oddělení, ekonomické oddělení a provozní oddělení. 

I když ve společnosti jsou pouze dva společníci, jednatelé jsou tři, protože jednatel Daniel 

Dvořák je synem společníků a má na starost chod celé společnosti. Kromě jednatele 

v podniku figuruje Luboš Brabec, který zajišťuje výkup a následný prodej nákladních 

vozů klientům. Druhým oddělením je ekonomické, které spravuje Marcela Řezáčová a 

poslední je provozní oddělení, řízené Romanem Chalupou, pod kterého spadá provoz 

servisu, nákup a prodej náhradních dílů, ověřování tachografů a chod mycího centra 

(Brabec, 2018).  

V rámci dané události lze organizaci rozdělit do několika částí, které má na starost 

jednatel společnosti Dvořák – Trucks Daniel Dvořák. S několika vybranými zaměstnanci 

zajišťují jednotlivé úseky a personál, který na události pracuje. První částí je Technická 

část, která zajišťuje rozmístění jednotlivých částí programu v prostoru, organizaci 

parkování trucků, technickou podporu kapely a řeší neočekávané problémy, kterými jsou 

např. problémy s elektřinou apod. Druhou částí je Cateringová část, která zajišťuje 

občerstvení pro diváky, kapelu, moderátora či pořadatele. Stará se také o montáž stanů, 

posezení a udržuje čistotu na události. Třetí a nejpodstatnější částí je Organizační část, 

která zajišťuje vytvoření celé akce, domluvení hlavního a doprovodného programu, 
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zajištění podkladů k události, shání sponzory a nese zodpovědnost za celou událost. 

Jednotlivé tři úseky jsou zároveň propojené a vzájemně jsou si k dispozici (Brabec, 2018). 

 

 

Obrázek 9: Organizační struktura Dvořák – Trucks (Vlastní zpracování dle Brabec, 2018) 

3.2.3 Systémy 

V managementu podniku jsou přenosy informací rychlé z důvodu menší velikosti této 

společnosti. Kromě porad, kterých se jednou měsíčně zúčastňují všichni vedoucí oddělení 

a řeší vážnější témata a problémy, společnost využívá ke komunikaci osobní sdělení, 

emaily a telefonickou komunikaci. V rámci jednotlivých směn jsou zaměstnanci 

průběžně kontrolováni vedoucími (Brabec, 2018).  
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Obrázek 10: Logo společnosti SOFTapp (Zdroj: SOFTapp, 2019) 

Společnost využívá informační sytém od společnosti SOFTapp, konkrétně potom systém 

DMS pro opravy vozidel a sklad náhradních dílů, kde se zaznamenávají všechna vozidla, 

zákazníci a informace o nich. Dalším systémem, který společnost používá, je ekonomický 

informační systém Klient, který slouží k podvojnému účetnictví. Dle zákona 

č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je také využíván produkt Pokladna EET, která slouží 

k evidenci tržeb pro odesílání dat do EET (Brabec, 2018).  

3.2.4 Styl řízení 

V rámci společnosti je využíván autokratický styl řízení, což znamená, že konečná 

rozhodnutí zůstávají na jednateli společnosti, ve vztahu potom k pořádáním události na 

nejvyšším organizátorovi akce. Pravomoci jednatele jsou poté delegovány do 

jednotlivých oddělení, ve kterých panuje autoritativní styl řízení, kde vedoucí 

jednotlivých oddělení rozdělují úkoly jejich podřízeným pracovníkům, kteří nemají 

mnoho rozhodovacích pravomocí (Brabec, 2018).  

Při pořádání události Truckshow lze považovat za kritické místo absenci písemného plánu 

události, kdy pořadatelé nemají jasně vymezené úkoly a zodpovědnosti jednotlivých 

pracovníků a tím pádem styl řízení nemusí být plně efektivní (Brabec, 2018).  

3.2.5 Spolupracovníci 

Vztahy na pracovišti bere společnost Dvořák – Trucks velmi vážně a snaží se respektovat 

zaměstnance, zachází s nimi s úctou a důstojností a bere vždy v úvahu připomínky a 

nápady podřízených. Samozřejmě také podřízení respektují své nadřízené, díky jejich 

dlouholeté praxi v oboru, což se pozitivně odráží na výkonnosti pracovníků. Díky 

dobrému vztahu na pracovišti nemají problém s otevřenou komunikací mezi 

managementem a spolupracovníky. Nedostatkem, který lze v této společnosti spatřovat 

je fakt, že kromě finančního ohodnocení se společnost nevěnuje jiným motivačním 
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stimulům, které by pomohly sblížit zaměstnance a tím posílit týmovou práci (Brabec, 

2018). 

Při pořádání události Truckshow společnost najímá externí zaměstnance, kteří jsou díky 

několikaleté spolupráci školení a zkušení. Společnost zaměstnává každým rokem stejné 

osoby z důvodu jejich loajality a zodpovědnosti k práci (Brabec, 2018).  

3.2.6 Schopnosti 

Vzhledem k dlouholeté tradici této společnosti odpovídají schopnosti zaměstnanců 

nabízeným produktům a službám. Vedení společnosti si zakládá na osobním přístupu 

k zaměstnancům i zákazníkům. Z hlediska obchodního oddělení jsou prodejci schopni 

flexibilně zajistit individuální požadavky zákazníka. Provozní oddělení je schopno 

v krátkých časových lhůtách poskytnout kvalitní servisní služby, případně zajištění 

potřebných náhradních dílů nebo profesionálního a rychlého mytí automobilů (Brabec, 

2018).  

3.2.7 Sdílené hodnoty 

Pro společnost je důležité, aby si všichni zaměstnanci a vedoucí pracovníci uvědomili, že 

společné cíle a vize mohou posunout společnost tzv. o level výš. Hlavní hodnotou je snaha 

o dosažení spokojenosti zákazníka, proto je důležité, aby pracovníci plnili své úkoly dle 

daných postupů a s touhou dát zákazníkovi vždy to nejlepší, včetně doprovodných služeb 

nabízených společností, aby se spokojení zákazníci vraceli. Ke spokojenosti zákazníků 

slouží událost Truckshow, která vznikla především jako poděkování stávajícím 

zákazníkům a zároveň setkání fanoušků trucků (Brabec, 2018).  

3.3 Marketingový mix 

V této kapitole bude analyzován marketingový mix stávající události neboli produkt, 

cena, distribuce a marketingová komunikace. Událost byla vybrána na základě konzultace 

s vedením společnosti, která požaduje návrhy na zlepšení marketingové komunikace 

události Truckshow. 
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3.3.1 Produkt (Událost) 

Produktem, kterým se budu v diplomové práci zabývat je událost Truckshow. Událost 

vznikla v roce 2009, kdy se společnost Dvořák – Trucks rozhodla uspořádat událost plnou 

nádherných trucků pro své zákazníky, jako díky za jejich loajalitu. První rok události 

sklidil obrovský věhlas, proto se společnost rozhodla uspořádat i následující ročníky a 

každým rokem je událost Truckshow v Šeborově na Vysočině vyhlášenější. V posledních 

letech je událost již zaměřena nejen na zákazníky, ale také pro širokou veřejnost a koná 

se vždy poslední víkend v červnu. 

 

Obrázek 11: Logo události (Zdroj: Truckshow Šeborov, 2018) 

Z hlediska vrstev produktu by bylo možné zážitek z této události a poskytnutí co 

nejlepších služeb v kulturní oblasti označit jako jádrem užitku. Do vlastního produktu by 

se dala řadit kvalita poskytovaných služeb, kterou lze spatřovat v prestižnosti 

vystavovaných nákladních automobilů. Občerstvení je přizpůsobeno typu události, 

nejedná se zde o vyhlášenou gastronomii, ale o občerstvení, které ocení všechny věkové 

kategorie, od dětí až po „kamioňáky“, kteří na události tráví celý víkend. Doprovodná 

hudba je složena především ze skladeb českých umělců, což ocení především domácí 

návštěvníci. Doprovodný program přináší každým rokem něco nového, zařadit sem 

například můžeme vyhlídkové lety vrtulníkem, prohlídka českého kamionu, který soutěží 

na prestižní soutěži Rallye Dakar. Pouťové atrakce vhodné pro děti aj. Do rozšířeného 

produktu by se následně řadilo zabezpečení prostor pro konání akce, zajištění policejního 

doprovodu pro spanilou jízdu. Taktéž sem patří značení cesty směřující k této události.  

Truckshow je financována z 60 % formou sponzoringu. Sponzoring se na události 

objevuje ve formě finančních příspěvků, ale také jako služby nebo produkty s událostí 

spojené. Mezi hlavní sponzorské dary v nefinanční podobě můžeme zařadit pípy ve 

stánku s občerstvením, které propůjčuje společnost Brabec. Jako dalšího sponzora 

můžeme zařadit společnost BidFood, která jako sponzorský dar události propůjčuje 

chladící vůz na občerstvení. Mezi sponzorské dary v nefinanční podobě se řadí např. 
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reklamní předměty od různých společností a jejich produkty (oleje do auta, mazací sprej 

WD atd.), které jsou následně rozdány jako výhry vystavovatelům, kteří se účastní 

soutěží. Taktéž jako nefinanční sponzory můžeme zařadit společnost 

BUILDINGcentrum – HSV, s. r. o., která propůjčuje pořadatelům sociální zařízení ve 

formě mobilních toalet. Následně 25 % financí na událost plyne z poplatků od 

vystavovatelů a 15 % financí do události vloží pořadatelé, tedy společnost Dvořák – 

Trucks (Brabec, 2018).  

Z hlediska statistiky návštěvnosti nelze určit přesný počet návštěvníků, protože vstupné 

je dobrovolné, nicméně podle odborného názoru pořadatelů návštěvníků každým rokem 

přibývá a v letošním 9. ročníku se události zúčastnilo cca 3000 návštěvníků a z toho 200 

vystavovatelů, proto lze soudit, že v kraji Vysočina má událost Truckshow v Šeborově 

dominantní postavení na trhu (Brabec, 2018). 

3.3.2 Cena 

V rámci Truckshow v Šeborově se vstupné nehradí a návštěvníci mají možnost využít 

pouze dobrovolného vstupného, které po skončení události putuje na charitativní účely, 

konkrétně na denní stacionář NESA. Cena události je tedy pro návštěvníky v podobě 

dobrovolného vstupného a jejich útraty za občerstvení a doprovodný program. Cena 

vstupného pro vystavovatele trucku je v podobě poplatku za registraci nákladního 

automobilu, který činí 250 Kč. Cena pro vystavovatele je stanovena na základě nákladů 

vynaložených na organizaci spanilé jízdy a pronájmu prostor.  

Společnost každým rokem hradí 20 % všech svých příjmů plynoucích z události farmě 

Pavla Uchytila v Šeborově. Pronájem prostor je tedy největší nákladovou položkou při 

stanovení vstupného. Vstupné pro vystavovatele se nijak mezi jednotlivými ročníky 

nezměnilo a zůstává konstantní.  

Součástí ceny produktu je útrata návštěvníka nebo vystavovatele za doprovodný program. 

Nejen pro děti jsou připraveny pouťové atrakce, kde se ceny pohybují od 30 Kč do 60 Kč 

za jednu jízdu na atrakci pro jednu osobu. Mimo pouťové atrakce je možnost zúčastnit se 

patnáctiminutového vyhlídkového letu vrtulníkem za cenu 500 Kč pro skupinu 4 osob. 

Tyto ceny vždy stanovuje poskytovatel, respektive majitel konkrétní atrakce.  
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Ke změně cen za občerstvení dochází velmi zřídka, ceny se totiž udržují na hladině, na 

kterou jsou zákazníci na Žďársku zvyklí a pokud se cena zvyšuje, tak pouze na základě 

současně se zvyšujících nákladů na toto prodávané zboží. Ceny jsou vždy stanoveny 

nákladově s přirážkou. V nákladech na občerstvení jsou zahrnuty mzdové náklady, 

protože se jedná o jediný úsek, kde jsou zaměstnáni externí pracovníci. Konkrétní ceník 

je přiložen na konci diplomové práce viz příloha 3. 

Mzdy pracovníků nejsou v nákladech, podle nichž se stanovuje cena, zahrnuty z důvodu 

využití interních zaměstnanců společnosti Dvořák – Trucks, kteří jsou odměněni v rámci 

své mzdy a jako kompenzaci za víkendovou práci mají dva dny volna navíc. 

3.3.3 Distribuce 

Na Truckshow v Šeborově se majitelé ani řidiči vystavovaných trucků předem nemusí 

hlásit. Registrace probíhá vždy na místě po příjezdu v předem určené době v pátek i 

sobotu a zároveň se vždy hradí poplatek. Nebyla zatím využita oficiální forma 

přihlašovacího formuláře, díky kterému by se dalo přihlásit na událost předem. Nicméně 

velká část dopravních společností, které jezdí na událost již několik let, píše v rámci 

facebookových stránek události, že se zúčastní. Několik větších dopravních společností 

kontaktuje pořadatele telefonicky předem o svém příjezdu s cílem zjištění podrobnějších 

informací o události. 

3.3.4 Marketingová komunikace 

V místě prodeje, respektive konání události je marketingová komunikace využívána 

především formou plakátů, které jsou vylepeny u vchodu na událost. Časový 

harmonogram události není předem znám veřejnosti, ale aktivity a soutěže spojené 

s událostí se oznamují během konání akce moderátorem. Nástroje, které jsou využity 

mimo místo konání události: 

3.3.4.1 Plakáty 

Reklamu společnost využívá především formou plakátů, které jsou vylepeny v obcích 

ležících v okruhu 30 km od Šeborova na vývěsných tabulích. 500 ks plakátů ve velikosti 

A2, tedy 420 x 594 mm se vyvěšují vždy týden před konáním události. Cena plakátu činí 

6 Kč za kus. Plakát z 9. ročníku události je přiložen v příloze 1.  
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3.3.4.2 Letáky 

Následně jsou tištěny letáky o velikosti A5, tedy 148 x 210 mm. Vytištěno je 15 000 ks 

za cenu 50 haléřů/ks a část z nich jsou pomocí České pošty rozesílány do schránek 

okolních obcí v okruhu 20 km. Další část letáků se nechává ve společnosti Dvořák – 

Trucks, kde se rozdávají zákazníkům, kteří využijí služeb mycí linky nebo servisu. 

Poslední část letáků je v rámci spolupráce rozdána vybraným dodavatelům, resp. 

sponzorům události, kteří je rozdávají následně svým klientům. Letáky jsou zmenšené 

plakáty na velikost A5. 

3.3.4.3 Reklamní plachty 

Dalším typem reklamy jsou 4 ks plachty, které jsou rozmístěny na čtyřech místech ve 

Velkém Meziříčí. První kus je vyvěšen u sídla společnosti Dvořák – Trucks (viz obrázek 

č. 12), druhý je vyvěšen na exitu 146 (Velké Meziříčí – východ) dálnice D1, kde má 

pořádající společnost svůj billboard a k němu je vždy připevněna plachta s informací o 

události. Třetí plachta je vyvěšena na ulici Jihlavská, podél silnice č. 602 a poslední 

plachta je vyvěšena na ulici Sokolovská, taktéž podél silnice č. 602. Jedná se o plachty, 

které jsou univerzální pro všechny ročníky události.  

 

Obrázek 12:Reklamní plachta (Zdroj: Brabec, 2018) 
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3.3.4.4 Webové stránky 

Webová prezentace události obsahuje logo události, podrobné informace o události 

včetně kontaktu a mapky s vyznačenou událostí, následně jsou uvedeny plakáty všech 

pořádaných ročníků události. Součástí webových stránek události jsou také fotografie a 

videa z několika uplynulých ročníků.  

Webová stránka byla vytvořena marketingovou a reklamní agenturou Frogi design, která 

zajišťuje veškeré informace, které jsou na webových stránkách dostupné. 

 

Obrázek 13: Webová stránka události (Zdroj: Truckshow Šeborov, 2018) 

3.3.4.5 Polep kamionu 

Společnost využila i reklamy v podobě polepu kamionu. V rámci spolupráce se zákazníky 

společnost nechala v roce 2012 polepit zadní stranu 3 kamionů od tří rozdílných 

dopravních společností, které působí po celé Evropě.  

3.3.4.6 Tiskoviny 

Událost je také propagována v magazínu Autobox, se kterým spolupracuje společnost 

Dvořák – Trucks při inzerování nabídky nákladních automobilů a příslušenství. Forma 

této propagace je v rámci spolupráce zadarmo. 

3.3.4.7 Sponzoring charitativní činnosti 

Dá se říci, že public relations je u události použito v podobě sponzoringu charitativní 

činnosti. Veškeré dobrovolné vstupné, které návštěvníci jsou ochotni věnovat, putuje 
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dennímu stacionáři NESA. Stacionář spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou a 

poskytuje služby lidem se zdravotním postižením z Velkého Meziříčí a okolí (Žďár 

Charita, 2018).  

3.3.4.8 Banner 

Pořadatelé k propagaci události využívají regionálního portálu Obchodyvm.cz a lokální 

internetový zpravodaj Novinyvm.cz, kde každoročně sdílí reklamu na událost. Po 

skončení události je vždy na těchto portálech uveřejněn článek o uskutečněné události. 

Tato propagace je pro společnost zadarmo, v rámci sponzorského daru od těchto dvou 

webových portálů. Nicméně společnost využívá i placené formy propagace na webových 

stránkách Obychodyvm.cz, kde 14 dní před zahájením akce vyvěsí banner, který je 

uveřejněn v příloze 2 a cena za tento typ reklamy stojí 1000 Kč/týden. Tento banner je 

vytvořen v rámci spolupráce od společnosti Frogi design, která spravuje webové stránky 

události. Bannery jsou vizuálně obdobné pro každý ročník, rozdíly lze spatřovat pouze 

v konkrétních informacích o daném ročníku, např. datum.  

3.3.4.9 Ostatní nástroje 

Součástí kapitoly ostatní nástroje je popsána reklama, která není iniciována od pořadatelů 

události. 

3.3.4.9.1 Rádio 

Dalším nástrojem může být komunikace s pomocí rozhlasového vysílání. Nejedená se 

však o typ placené reklamy ve formě spotu, který běží mezi jednotlivými úseky vysílání, 

ale nýbrž se jedná o pouhé oznámení o dané události v pořadu Vlasty Korce, na rádiu 

Impuls. Vlasta Korec již několik let s událostí Truckshow v Šeborově spolupracuje 

jakožto moderátor.  

3.3.4.9.2 Sociální média 

Téma sociální média bohužel nejsou přední stránkou pořadatelů. Událost nemá založený 

facebookový profil. Každým rokem je založena fanouškem Truckshow nová událost, 

která je sdílena pouze mezi „přátele“ tohoto fanouška a pořadatelů na sociální síti a tím 

pádem se návštěvníci, kteří potvrdili účast na facebookových stránkách předchozích 

ročnících nedozví, kdy se koná nový ročník a pokud se události chtějí zúčastnit, musí si 

tuto informaci dohledat na webových stránkách události.  
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3.3.4.9.3 Tisk 

Další formou je reklama, která ovšem není zadána pořadateli události, nýbrž Denním 

stacionářem NESA, se kterým pořadatelé úzce spolupracují. Denní stacionář NESA vždy 

zveřejňuje článek v novinách Velkomeziříčsko o možnosti přispět na dobrou věc díky 

dobrovolnému vstupnému na události Truckshow. 

Na základě výše uvedených nástrojů lze soudit, že je  marketingová komunikace obsáhlá, 

nicméně se soustředí především na komunikaci v okrese Žďár nad Sázavou.  

3.4 Segmentace trhu 

Co se týče události Truckshow, dala by se segmentace trhu považovat za zaměřenou jak 

na B2C, ale i na B2B. A to z jediného důvodu, události se zúčastňuje nejen široká 

veřejnost, ale i vystavovatelé trucků, kteří vlastní podniky související s nákladní 

autodopravou. Tito podnikatelé tudíž nakupují kamiony od společnosti Dvořák – Trucks, 

kteří pořádají tuto akci. Nicméně tato událost byla založena z důvodu setkání fanoušků 

trucků a této strategie se organizátoři drží nadále, proto se segmentace trhu zaměřuje 

pouze na trh B2C (Business to consumer).  

Provedení segmentace trhu na události Truckshow není vůbec snadná. Události se 

zúčastňuje široká škála různých lidí, nehledě na pohlaví, náboženství či věk.  

V rámci geografické segmentace by si společnost mohla rozdělit trh dle bydliště 

zákazníků na: 

- spotřebitelé bydlící v okrese Žďár nad Sázavou 

- spotřebitelé bydlící v kraji Vysočina  

- ostatní spotřebitelé žijící v blízkosti události, tedy v dojezdové vzdálenosti 1 

hodiny autem, resp. 65 km od Šeborova. 

Pro událost Truckshow jsou rozhodujícím segmentem občané, kteří bydlí v okrese Žďár 

nad Sázavou. V širším pojetí by se dalo uvažovat o celém kraji Vysočina, kam spadá 

mimo Žďár nad Sázavou také okres Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Nelze 

předpokládat, že návštěvníky budou pouze obyvatelé žijící v kraji Vysočina, proto je 

nutné zohlednit obyvatelé žijící v sousedících okresech, kterými je mimo jiné okres 
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Chrudim, Svitavy, Blansko, Brno-venkov a Brno-město, jelikož se jedná o okres, který 

leží uprostřed okresu Brno-venkov. 

Událost se zaměřuje především na několik cílových skupin, které však sdílí mnoho 

společných rysů. Z hlediska zájmů by bylo možné trh rozdělit na tři skupiny. První 

skupinou by byly rodiny, především se jedná o osoby ve věku 20-40, které se události 

účastní s dětmi a vyžadují tedy od události atrakce zaměřené jak pro malé děti, tak pro 

dospělé rodiče. Druhou skupinou by potom byly osoby ve věku 18-70, které se zajímají 

o trucky a můžeme sem mimo jiné zařadit řidiče nákladních automobilů, mechaniky či 

dopravní techniky. Poslední skupinou jsou osoby ve věku 18-70 let, kteří tráví volný čas 

navštěvováním různých kulturních událostí. Hlavním segmentech události, na který se 

budou pořadatelé zaměřovat jsou rodiny s dětmi, tuto informaci potvrzuje i výsledek 

otázky č. 19 v dotazníkovém šetření. 

Dle analýzy SLEPTE popsané níže v kapitole 3.6.1 bylo zjištěno, že v kraji Vysočina žilo 

v roce 2011 131 108 rodin, z toho v okrese Žďár nad Sázavou 29 977 rodin. V kategorii 

ostatních spotřebitelů žilo v okresech Chrudim, Svitavy, Blansko, Brno-venkov a Brno-

město celkem 230 146 rodin. Pokud bychom předpokládali, že bude počet rodin růst 

úměrně s růstem počtu obyvatel, tak se pořadatelé dle počtu rodin na konci roku 2018 

budou zaměřovat na 366 458 rodin (ČSÚ, 2013). 

3.5 Porterův model 5 sil  

3.5.1 Konkurence uvnitř modelu (odvětví) 

V této části práce jsou uvedeni konkurenti události. Jedná se o události, které jsou 

tematicky zaměřené na setkání nadšenců do kamionů a je to kompletní výčet všech 

událostí tohoto typu v České republice.  

• Truck arena Šikland 

Tato akce je pravděpodobně největším konkurentem Truckshow v Šeborově, 

z hlediska geografického. Událost je totiž vzdálena pouhých 33 km od Šeborova. 

Truck arena je především víkendové setkání tahačů. Událost je určena převážně 

mužům, pro které jsou v programu, kromě výstavy kamionů a soutěží, zahrnuta také 

vystoupení tanečnic a celým víkendem je provází krásné hostesky. Víkendové 
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vstupné pro dospělého stojí 216 Kč a pro registrovaná vozidla je cena 1000 Kč 

(Šikland, 2018b).  

• Czechoslovak Tow Show 

Mezinárodní setkání odtahových služeb, které vzniklo v roce 2014, hostí odtahové 

nákladní vozy nejen z Česka a Slovenska, ale také z Maďarska, Polska, Rakouska, 

Německa a dalších evropských zemí. Během tohoto setkání účastníci „oslavují“ 

tuto důležitou práci. K vidění jsou během víkendu různá odtahová auta, ukázky 

jejich práce a techniky, soutěže a doprovodný program. Tato akce je zadarmo, platí 

pouze registrovaná odtahová vozidla poplatek 1000 Kč (Czechoslovak Tow Show, 

2018). 

• Czech Truck Show 

Czech Truck Show se dá považovat za největšího konkurenta Truckshow 

v Šeborově z hlediska velikosti. Jedná se o největší akci, která se pro nadšence 

trucků v České republice pořádá. Tato akce je spojena s vystoupením hudebních 

kapel, jakou jsou například Horkýže Slíže, Mandrage nebo Arakain. V rámci této 

akce je např. představena posádka DAKAR a součástí je také program pro děti na 

celý den. Víkendové vstupné stojí 1000 Kč pro dospělého a poplatek za registraci 

trucku není znám (Czech Truck Show, 2018).  

• Truck sraz Zlín 

V roce 2018 se konal již 13. ročník přehlídky trucků ve Zlíně. Tato akce je 

zaměřena především na přehlídku trucků a spanilou jízdu Zlínem. Zároveň je 

během víkendu připraven doprovodný program pro všechny věkové kategorie 

v podobě soutěží, vystoupení country kapely nebo ukázky vyprošťovací a odtahové 

techniky. Víkendové vstupné na akci činí 120 Kč pro dospělého a poplatek za 

registraci kamionu není znám (Truck sraz Zlín, 2018).  

• The Most Truck Festival 

Festival se každoročně koná jako součást programu prestižního evropského 

šampionátu okruhových tahačů (ETRC) Czech Truck Prix. Akce je určena pro 

všechny návštěvníky ze široké veřejnosti, ale především pro všechny truckery a 

dopravní společnosti. Cena festivalového balíčku pro registrovaný kamion na celý 
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víkend činí 2000 Kč a vstupné pro dospělého na celý víkend činí 150 Kč 

(Autodrom-most, 2018). 

• Pilsen Truck Day 

Pilsen Truck Day vznikl v roce 2017 s vizí udělat na západě Čech sraz nákladních 

automobilů – trucků. Tento sraz vznikl především za účelem poukázat na to, že i 

kamioňáci, kteří jsou často terčem nadávek na silnicích, jsou lidé se srdcem na 

správném místě. Proto je tato akce vždy zasvěcena pomoci dětem trpícím vážnou 

nemocí a výtěžek putuje k nějakému nemocnému dítěti nebo na kliniku, kde tyto 

děti léčí. Registrace trucku stojí 400 Kč a vstupné pro dospělého stojí 50 Kč 

(Pilsen Truck Day, 2018).  

• Truck show Lužnice 

Truck show v Lužnici se v roce 2018 konala již po 21., tudíž se jedná o nejstarší 

show svého druhu. Událost je uzpůsobena jako setkání řidičů, truckerů a všech 

nadšenců do trucků. Událost se koná celý víkend, během něhož jsou uspořádány 

soutěže, výstavy RC modelů nebo hudební doprovod různých kapel, mezi které 

patří například kapela Ready Kirken. Během události je vždy zasazen Lužnický 

jilm, jako symbol šťastné cesty a bezpečného návratu dle severských tradic. 

Vstupné pro dospělého činí 200 Kč a poplatek za registraci nákladního vozu činí 

400 Kč (Truck show Lužnice, 2018).  

V následující tabulce č. 1 je uveden výčet konkurenčních událostí s umístěním a termínem 

konání. Co se týče umístění, tak nejbližší konkurent je, jak už jsem výše zmínila, událost 

Truck arena Šikland, která je vzdálena 33 km od Šeborova. V úměrné dojezdové 

vzdálenosti je také největší akce Czech Truck Show v Brně, která je vzdálena 61 km a 

Czechoslovak Tow Show, která se pořádá na letišti ve Vyškově, vzdáleném 96 km. 

V dojezdové vzdálenosti do 2 hodin jízdy autem jsou vzdáleny události Truck show 

Lužnice, vzdálena 145 km od Šeborova a událost Truck sraz Zlín, který je vzdálen 162 

km. Nejvzdálenějšími událostmi jsou The Most Truck Festival, který je od Šeborova 

vzdálen 234 km a nejvzdálenější událostí je Pilsen Truck Day, která je vzdálena 248 km 

a cesta autem na tuto událost trvá 2,5 hodiny. 
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Tabulka 1: Konkurenční události (Vlastní zpracování dle Šikland, 2018b; Czechoslovak Tow Show, 

2018; Czech Truck Show, 2018; Truck sraz Zlín, 2018; The Most Truck Festival, 2018; 

Pilsen Truck Day, 2018; Truck show Lužnice, 2018) 

 

Co se týče vstupného, tak událost Truckshow Šeborov je nejlevější variantou jak pro 

registrované trucky, tak i pro návštěvníky. Registrace trucku stojí 250 Kč a vstupné pro 

širokou veřejnost je dobrovolné. 

Pokud bych měla porovnat Truckshow Šeborov, která se vždy koná poslední víkend 

v červnu, s termíny konkurenčních událostí, tak největším konkurentem je opěr Truck 

arena Šikland, která se koná pouhý týden před Truckshow Šeborov. Taktéž bychom mohli 

zařadit jako dalšího konkurenta z hlediska termínu Truck show Lužnice, která se koná o 

14 dní dříve než Truckshow Šeborov. Ostatní akce jsou od zkoumané události vzdáleny 

minimálně o 1 měsíc. 

3.5.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba nově vstupujících konkurentů na trh může být vysoká z toho důvodu, že 

uspořádání události typu Truckshow není náročné na know-how. Jelikož se jedná o 

událost pořádanou společností Dvořák – Trucks, která se pohybuje v oboru prodeje 

nákladních automobilů, je zde určitá pravděpodobnost, že ostatní společnosti z tohoto 
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oboru budou chtít využít příležitosti a uspořádat podobnou akci, která napomůže jejich 

zviditelnění mezi odběrateli. Nicméně nemusí se jednat pouze o společnosti, které se 

pohybují v oboru, ale může se jednat o pořadatele, který s nákladní dopravou nemá nic 

společného a chce uspořádat tuto událost pouze za účelem dosažení zisku. Tento případ 

se již stal před 2 lety, kdy se rozhodla společnost Šikland uspořádat událost podobnou 

zkoumané události Truckshow. 

Ovšem i ke vstupu na tento trh existují bariéry. Můžeme je spatřovat především 

v originalitě pořadatelů. Událostí spojených s nákladní autodopravou se pořádá 

každoročně osm jen v České republice a každá z těchto akcí je odlišná, proto by nová 

událost musela přijít s něčím novým. Jelikož se jedná o akce s vysokou koncentrací 

nákladních automobilů a návštěvníků, je zde určitá administrativní bariéra. Hrozba vstupu 

konkurenta závisí také na velikosti dostupných prostor pro konání akce. Je nutné zajistit 

zázemí jak pro vystavovatele trucků, ale také pro návštěvníky. Největší bariérou je 

především zjištění a dodržení všech legislativních úkonů s pořádáním kulturní události 

spojených. 

3.5.3 Hrozba substitutů 

Hrozbu substitutů lze spatřovat ve všech činnostech, které mohou návštěvníci vykonávat 

místo návštěvy události. V rámci substitutů je nutné uvažovat i o událostech konajících 

se po čas celého roku. Ovšem jako největší substituty můžeme považovat akce různých 

druhů, které se konají v blízkém okolí ve stejný termín, a právě na tyto akce se budu v této 

kapitole zaměřovat. Blízkým okolím je myšleno okolí v dojezdové vzdálenosti do 

1 hodiny, resp. 65 km od Šeborova (viz. obrázek č. 14 v kapitole 3.6.1) a stejným 

termínem je myšleno poslední víkend v červnu. Jedná se o následující akce: 

• Svatoprokopská pouť Třebíč 

Svatoprokopská pouť v areálu baziliky sv. Prokopa a zámku v Třebíči je již 

historická tradice. Pouť se koná od soboty do neděle. V rámci této akce jsou 

představena historická řemesla doprovázená řemeslným jarmarkem, pouťovými 

atrakcemi, klasickým pouťovým občerstvením (pivo, perníky, turecký med, 

cukrová vata, trdelníky atd.) a hudebním doprovodem. Vstup na pouť je volný 

(TKL-Třebíč, 2018). 
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• Slavnostní zahájení sezóny a motosraz 

Jelikož se jedná o víkend, kdy začínají prázdniny, tak je ve Westernovém městečku 

Šiklův Mlýn slavnostní zahájení sezóny spojené s motosrazem. Slavnostní zahájení 

se koná v sobotu a motosraz probíhá během celého víkendu, tedy od pátku do 

neděle. V rámci zahájení sezóny je zahrnuto divadlo, westernová show, spanilá 

jízda motorkářů a ohňostroj. Vstupné pro motorkáře je 390 Kč na místě a vstupné 

pro sobotní zahájení činí 250 Kč pro dospělého (Šikland, 2018a). 

• Pelíšek fest  

Pelíšek fest je jednodenní hudební festival, který byl poprvé uskutečněn v roce 2007 

a každoročně se koná v Bystřici nad Pernštejnem. V roce 2018 byl 12. ročník 

uspořádán v sobotu a mezi vystupující kapely patří například Sebastian, Wohnout 

nebo Harlej. Vstupné na místě stojí 350 Kč (Bystřické léto, 2018). 

• Mistrovství Evropy mužů v softballu 

V roce 2018 se konalo v Havlíčkově Brodě 14. Mistrovství Evropy mužů 

v softballu. V rámci této sportovní akce se zúčastnilo 12 zemí. Událost se konala 

od pondělí do soboty a zvítězila Česká republika. Vstupné na tuto akci je 50 Kč na 

den (Softball, 2018).  

• Branný závod pro seniory 

Branný závod pro seniory je soutěž v Jihlavě, kterou absolvují 55+ senioři. Soutěž 

se koná v sobotu a je uzpůsobena tak, že senior musí uběhnout nebo ujít 2,5 km 

v rámci kterých plní různé disciplíny např. střelba ze vzduchovky, úkoly ze 

zdravovědy nebo hod granátem na cíl. Události se může senior účastnit sám nebo 

v doprovodu vnoučete či pravnoučete. Vítěz je hodnocen podle počtu získaných 

bodů za plnění jednotlivých disciplín, nikoliv za rychlost absolvování trasy. Vstup 

na tuto akci je zdarma (Jihlava, 2018). 

• Náměšťský bloudil 

Náměšťský bloudil je orientační cyklistický závod dvojic. Událost se koná v sobotu 

a spočívá ve vyhledávání stanovišť za pomocí mapy. Dvojice mají za úkol stanovit 

strategii a následně v předem stanoveném čase posbírat nejvíce bodů projetím 
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kontrolních stanovišť. Registrace dvojice v den závodu stojí 400 Kč (Sokolisti, 

2018). 

• Ovínění na Zelňáku 

Akce Ovínění na Zelňáku je zaměřena na degustaci vybraných vzorků vín 

z moravské produkce. Událost se koná v pátek a sobotu a doprovodný program na 

Zelném trhu je zaměřen na poslech cimbálové a jazzové hudby. Vstup na tuto akci 

je zadarmo (Jižní Morava, 2018). 

3.5.4 Vyjednávací síla kupujících 

Jelikož se jedná o událost, která je primárně tvořena na trh B2C, je tedy zaměřena na 

fyzické osoby, a to především na širokou veřejnost, dá se předpokládat, že spokojenost 

zákazníků je pro pořadatele vysoce důležitá, a tudíž by jejich vyjednávací síla mohla být 

silná. Velkou výhodou je pro událost skutečnost, že se jedná o akci bez vstupného, tedy 

funguje na přístupu dobrovolného vstupného, jehož výtěžek každoročně věnují pořadatelé 

na charitativní účely, a to konkrétně na denní stacionář NESA. Proto návštěvníci nemusí 

řešit zvyšování cen vstupného. Jediné ceny, které by mohly návštěvníky odradit jsou ceny 

občerstvení. Nicméně jelikož se jedná o událost na „malé vesnici“, tak pořadatelé udržují 

klasické nízké ceny, např. pivo za 25 Kč. Z tohoto důvodu soudím, že vyjednávací síla 

návštěvníků je slabá. Na druhou stranu se může silná vyjednávací schopnost návštěvníků 

projevovat v jejich požadavcích na úroveň poskytovaných služeb na události. Jelikož 

událost navštěvují různé věkové kategorie, tak i požadované služby mohou být rozlišné.  

Ze zjištěných informací je tedy jasné, že vyjednávací síla kupujících je velice malá. 

3.5.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Největší vyjednávací sílu u dodavatelů lze spatřovat u sponzorů, bez kterých by událost 

nemohla být na takové úrovni, jako je nyní. Sponzoři z toho důvodu, že jejich množství 

je neomezené, sponzorem se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba bez ohledu 

na obor podnikání. Jelikož se jedná o veřejnou akci, kam každoročně chodí několik tisíc 

lidí, tak o ni jeví velký zájem sponzoři, kteří se díky sponzoringu této akce zviditelní. 

Každým rokem je tato událost oblíbenější, proto se každým rokem chce k akci připojit 

více a více sponzorů.  
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Obrázek 14: Sponzoři události Truckshow 2018 (Zdroj: Truckshow Šeborov, 2018) 

Vyjednávací sílu dodavatelů lze spatřovat samozřejmě i u dodavatelů, se kterými mají 

pořadatelé již několikaleté zkušenosti. Tito dodavatelé mají u pořadatelů výhradní 

postavení a při každém ročníku mají na pořadatele specifické požadavky, kterým je 

každým rokem vyhověno. Za hlavního dodavatele lze považovat Pavla Uchytila, který 

události pronajímá svoji farmu a všechny energie, které jsou k události potřeba. Mezi 

další placené dodavatele můžeme mimo jiné zařadit dodavatele občerstvení, moderátora, 

kapelu či ukázku modelů trucků. Celkové náklady za všechny tyto dodavatele činí 70 % 

z rozpočtu události. Další dodavatelé spadají do skupiny doprovodného programu. 

Spolupráce s těmito dodavateli je založena na tom, že každá atrakce (kolotoče, vrtulník, 

letadla atd.) má své vlastní určené vstupné a tím pádem si tito provozovatelé vydělají a 

pořadatelé jim nemusí hradit žádné nájemné či poplatky. 

Vyjednávací síla dodavatelů je tedy vysoká, z důvodu závislosti na sponzorech, bez 

kterých by událost, z hlediska finanční stránky, nebylo možné pořádat a taktéž 

v závislosti na dalších dodavatelích, bez kterých by doprovodný program nebyl příliš 

rozmanitý. 

3.6 SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE se řadí mezi analýzy vnějšího prostředí a informuje o podrobných 

informacích jednotlivých faktorů vnějšího okolí společnosti. V této kapitole budou 

charakterizovány vybrané ukazatele makroprostředí, které působí na událost a 

organizátoři nejsou schopni ovlivnit tyto ukazatele nebo ve velmi omezeném rozsahu. 

Nicméně je znalost těchto informací velmi důležitá.  

3.6.1 Sociální faktory 

Kapitola sociálních faktorů je rozdělena do následujících čtyř hledisek: demografické 

hledisko, geografické hledisko, životní styl a zájem o motorová vozidla. 
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- Demografické hledisko 

V rámci demografického hlediska lze pozorovat, že k 31.12. 2018 bylo v kraji Vysočina 

509274 obyvatel. Obecně lze říci, že kraj Vysočina se řadí mezi kraje s nejmenší hustotou 

zalidnění v České republice. K poslednímu dni roku 2018 v okrese Žďár nad Sázavou, 

kde se koná analyzovaná událost, žilo 118094 obyvatel. Jak v kraji Vysočina, tak v okrese 

Žďár nad Sázavou se jedná téměř o rozdělení počtu obyvatel na cca 50 % mužů a 50 % 

žen (ČSÚ, 2019e). Dá se říci, že čím více obyvatel bude žít v kraji Vysočina, tím bude 

mít událost větší počet potenciálních návštěvníků (ČSÚ, 2019e).  

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019e) 

Vývoj počtu obyvatel 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kraj Vysočina 510209 509895 509475 508952 508916 509274 

okres Žďár nad Sázavou 118550 118456 118273 118096 117931 118094 

Z tabulky č.2 je patrné, že vývoj počtu obyvatel jak v kraji Vysočina, tak v okrese Žďár 

nad Sázavou má klesající trend. V kraji Vysočina byl meziroční pokles obyvatel od roku 

2013 až do roku 2016 vždy v řádu stovek, celkově se jedná o 1257 obyvatel. V roce 2017 

poklesl počet obyvatel pouze o 36, což je nejmenší hodnota za posledních 5 let. Počet 

obyvatel v okrese Žďár nad Sázavou meziročně klesne v průměru o 124 lidí. Výjimkou 

je rok 2018, kdy počet obyvatel vzrostl v kraji Vysočina o 358. Totéž platí pro okres Žďár 

nad Sázavou, kde vzrostl počet obyvatel o 163. Z hlediska pohlaví převažují ve 

zkoumaných oblastech ženy. V kraji Vysočina k 31.12. 2018 žilo o 3152 žen více než 

mužů. V okrese Žďár nad Sázavou bylo k 31.12.2018 o 446 více obyvatel ženského 

pohlaví než mužského (ČSÚ, 2019e).  

V následující tabulce č.3 jsou zobrazeny počty obyvatel k 31.12.2018 v okresech 

sousedících s okresem Žďár nad Sázavou, ve kterém událost probíhá. 

Tabulka 3: Počet obyvatel v okresech (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019c) 

Okres Počet obyvatel Okres Počet obyvatel 

Žďár nad Sázavou 118094 Chrudim 104344 

Havlíčkův Brod 94732 Svitavy 104401 

Jihlava 113153 Blansko 108801 

Pelhřimov 72226 Brno-venkov 222370 

Třebíč 111069 Brno-město 380681 
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Na základě dostupných informací z posledního sčítání lidu roku 2011 bylo zjištěno, že 

žije v kraji Vysočina 505 565 obyvatel tvořených 131 108 rodinami. Pokud bychom brali 

v úvahu, že bude počet rodin růst stejně s růstem počtu obyvatel, tak by na konci roku 

2018 byl počet rodin v kraji Vysočina 132 070. Z toho v okrese Žďár nad Sázavou v roce 

2011 žilo 117 219 obyvatel tvořených 29 977 rodinami. Při daném předpokladu, že počet 

rodin roste úměrně s růstem počtu obyvatel, byl by k 31.12.2019 v okrese Žďár nad 

Sázavou 30 201 rodin. U ostatních spotřebitelů žijících v sousedních okresech, mimo kraj 

Vysočina, bylo v roce 2011 dle sčítání lidu 904 365 obyvatel tvořících 230 146 rodinami. 

K poslednímu dni roku 2018 by mělo být 234 391 rodin, při předpokladu, že růst počtu 

rodin roste úměrně s růstem počtu obyvatel (ČSÚ, 2013). Konkrétní výčet počtu obyvatel 

a rodin je přiložen v příloze 4. 

- Geografické hledisko 

 

Obrázek 15: Poloha události (Vlastní zpracování dle Mapy Google, 2018) 

Událost se každoročně koná na farmě Pavla Uchytila v malé vesnici Šeborov u Uhřínova. 

V nejbližším okolí jsou pouze vesnice do 300 obyvatel. Za nejbližší město lze považovat 
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Velké Meziříčí, které má cca 11,5 tisíce obyvatel. Města, která jsou v dojezdové 

vzdálenosti do 1 hodiny, resp. 65 km jsou Jihlava, Pelhřimov, Humpolec, Havlíčkův 

Brod, Světlá nad Sázavou, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Nově Město na Moravě, Bystřice 

nad Pernštejnem, Litomyšl, Svitavy, Boskovice, Tišnov, Blansko, Kuřim, Brno, Ivančice, 

Náměšť nad Oslavou, Třebíč a Telč.  

- Životní styl 

Životní styl u obyvatel je jedním z demografických faktorů. Mezi pohlavími je životní 

styl trochu jiný. Muži v životě více riskují, vykonávají více fyzicky náročnější práci než 

ženy. Co se týče volnočasové fyzické aktivity, tak muži se sportu věnují 3,6 hodin týdně, 

zatímco ženy 3,2 hodin týdně. (Měřínská, 2018). 

Pokud bychom měli srovnat mužské a ženské pohlaví podle indexu BMI, tak podváhou 

trpí 2,2 % žen, zatímco mužů pouze 0,3 %. Normální váhy potom dosahuje 46,8 % žen a 

32,8 % mužů. Mírnou nadváhu mají převážně muži (47,3 %), u žen je to 33,3 %. Obezity 

dosahuje v průměru 19,5 % mužů a 17,7 % žen. Tato statistika jasně značí, že ženy více 

pečují o své zdraví, a tudíž dodržují více zdravý životní styl (Měřínská, 2018).  

Zdravý životní styl může mít v rámci pořádání události vliv na typ občerstvení, které 

budou pořadatelé nabízet. V dnešní době je velkým trendem jíst zdravě, v čemž mohou 

pořadatelé spatřovat příležitost.  

V posledních letech je součástí životního stylu hojné používání telefonů a počítačů. S tím 

je ve většině případů spojené i používání internetu. Dle ČSÚ (2019b) používá v roce 2018 

internet 70 % osob starších 16 let v ČR každý den nebo skoro každý den a v posledních 

třech měsících, což je ukazatel používaný pro mezinárodní srovnání, použilo internet 

celkem 80,7 % obyvatel, což oproti roku 2017 je nárůst o 2 procenta.  

- Zájem o motorová vozidla 

Zájem o motorová vozidla dokazují každým rokem studenti, kteří se v oborech týkajících 

se motorových vozidel vzdělávají. V České republice je k roku 2019 nabízeno 46 oborů 

mechanik motorových vozidel a jim podobným na různých středních odborných školách. 

Ve všech těchto oborech v každém ročníku studuje zhruba 1500 žáků 

(Střední školy, 2019).  
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Část osob se zájmem o motorová vozidla lze vyčíslit i z hlediska počtu řidičských 

průkazů. Dle posledních dostupných údajů k 31.12.2017 bylo v České republice 6 770 

179 řidičských průkazů všech skupin. Co se týče nákladních vozidel, tak k 31.12.2017 

bylo v České republice 3 956 321 řidičských oprávnění skupin C, C1, C1E a CE (MDCR, 

2019). Skutečnost, že se na území České republiky nachází poměrně velké množství 

řidičů nákladních vozidel, je pro pořadatele události příležitostí pro oslovení více 

vystavovatelů.  

Mimo tuto skupinu osob, které se pohybují v oborech týkajících se nákladních vozidel 

lze počítat také s osobami, které nejsou držiteli řidičského průkazu, ale nákladní vozidla 

jsou jejich koníčkem.  

3.6.2 Legislativní faktory 

V rámci zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek mají všechny společnosti pořádající venkovní události povinnost nahlásit na Celní 

správu České republiky nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje danou 

událost. Pořadatelé jsou povinni ohlásit, jaký alkohol bude v místě konání události 

prodáván a v jakém množství (Celní správa, 2017). 

Události se netýká zákon o zákazu kouření, který přišel v platnost v roce 2017, protože 

se jedná o událost konanou ve veřejném prostranství, a nikoliv v uzavřené budově (Zákon 

č. 65/2017 Sb.). 

Dle zákona jsou pořadatelé povinni nahlásit akci v dostatečném předstihu na obec, kde se 

událost bude konat. Taktéž jsou pořadatelé povinni dle zákona č. 133/1985, o požární 

ochraně informovat Hasičský záchranný sbor ČR a podle nutnosti zřídit preventivní 

požární hlídku. S tím související bezpečnostní opatření, které nařizují zpřístupnění 

příjezdových komunikací či přístup k různým rozvodným zařízením jako je např. uzávěr 

vody. Oznámení je dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky nutné podat i 

na Policii ČR, kde musí pořadatelé informovat o připravovaných bezpečnostních 

opatřeních. Poslední složkou integrovaného záchranného systému, který je nutné 

informovat je Záchranná zdravotnická služba, která zajistí přítomnost zdravotníka po 

dobu konání akce. Tato oznámení dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému musí být nahlášena, jakmile je pořadateli znám termín pořádané 

akce. 
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Povinnosti pořadatele se také týkají dodržování hygienických povinností uložených 

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje nepřekročení 

hygienického limitu hluku nebo vibrací při pořádání veřejné produkce hudby.  

Z důvodu konání taneční zábavy v rámci sobotního večera jsou pořadatelé povinni 

oznámit, nejpozději 10 dnů před konáním události příslušnému ochrannému svazu 

autorskému pro práva k dílům hudebním, jména autorů a názvy skladeb, které ten večer 

zazní (OSA, 2011).  

Co se týče pořádání spanilé jízdy, je nutné dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích kontaktovat správce komunikace kvůli oficiálnímu povolení 

k uspořádání spanilé jízdy. Po nahlášení správci komunikace je nutné nahlásit událost 

také na příslušný úřad, který zajistí bezpečnost, konkrétně policejní složky, které budou 

řídit dopravu. Taktéž pořadatel je povinen neznečistit a nepoškodit pozemní komunikaci. 

V případě události Truckshow je správcem komunikace Kraj Vysočina. Jakmile je tato 

událost povolena od správce, je nutné oznámit akci na Městský úřad Velké Meziříčí. 

Další zákon, který musí pořadatelé řešit, se týká regulace reklamy konkrétně zákon č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Tento zákon obecně zakazuje reklamu na zboží a 

služby, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy (např. 

reklama na napodobeniny značkového zboží či drogy). Zakazuje také reklamu 

podprahovou, reklamu klamavou, reklamu skrytou a reklamu nevyžádanou. 

V rámci ochrany práv občanů je nutné dodržovat také občanské právo na základě zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Mimo jiné se musí pořadatelé „zdržet všeho, čím by 

nad míru přiměřenou poměrům došlo k obtěžování jiného nebo čím by došlo k vážnému 

ohrožení výkonu jeho práv“ (§ 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Taktéž 

je pro pořádání velice důležitý § 2900-2902 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: 

„Předcházet škodám (újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného), povinnost 

k odvracení škod ve prospěch těch, jimž škoda hrozí“). N druhou stranu má pořadatel také 

právo chránit své právo svépomocí, je-li ohroženo.  

Samozřejmě mimo výše uvedené zákony a vyhlášky jsou pořadatelé dodržovat zákon č. 

251/2016 Sb., o některých přestupcích: dodržovat povinnosti stanovené obecně 

závaznou vyhláškou a nařízením obce nebo kraje, kam spadá povinnosti požádat o 

povolení záboru veřejného prostranství či dodržování podmínky uložené na ochranu 
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veřejného pořádku daným návštěvním řádem. Také nenarušovat občanské soužití 

schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním a s tím související nepůsobení újmy 

z diskriminačních důvodů. V souvislosti s vlastnictvím věci je nutné nepoškodit nebo 

nezničit cizí věc či užívat cizí věc pouze na základě oprávnění vyplývajícího ze zákona 

nebo smlouvy.  

Z důvodu zaměstnávání osob v místě konání události musí pořadatelé dodržovat 

povinnosti uložené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. S tím související 

dodržování zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Hygienické podmínky pro konání kulturní události upravuje vyhláška č. 268/ 2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby. Tato vyhláška stanovuje, že vždy pro 50 žen a 

100 mužů musí být k dispozici alespoň jeden záchod a dále vždy pro 50 mužů jedno 

pisoárové stání a alespoň jeden záchod pro osoby používající vozík pro invalidy. Pro 

zaměstnance jsou hygienická zařízení oddělena od zařízení pro veřejnost. Hygienické 

zařízení je nutné uspořádat vždy odděleně dle pohlaví.  

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je pořadatel povinen nakládat s odpady a 

zbavovat se jich pouze způsobem stanovým zákonem a jinými předpisy na ochranu 

životního prostředí.  

Jelikož se jedná o výdělečnou akci, je nutné řídit se daňovými zákony, a to konkrétně 

zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, které jsou v další kapitole popsány podrobněji.  

3.6.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické prostředí zahrnuje takové faktory, které ovlivňují celou republiku. Jedná se 

o vlivy, které jsou dané zákonem nebo jejich vliv na ekonomiku události je značně 

vysoký.  

- Inflace 

Dalším ukazatelem v ekonomickém prostředí je inflace, která je vyjádřena přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a vyjadřuje procentuální změnu 
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průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců oproti průměru cenové hladiny 

12 předcházejících měsíců (ČSÚ, 2018).  

Tabulka 4: Míra inflace v letech 2012-2017 (Zdroj: Upraveno dle ČSÚ, 2018) 

Míra inflace 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra inflace (%) 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 

Z tabulky č. 4 je patrné, že průměrná míra inflace činí za rok 2018 2,1 %, což je o 0,4 

procentního bodu nižší hodnota než v roce 2017. Nejnižší hodnotu v posledních letech 

zaznamenal rok 2015, kdy inflace klesla až na 0,3 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu za 

posledních 10 let (ČSÚ, 2019a). 

Dle ČNB (2019) lze prognózovat budoucí vývoj míry inflace pozitivně a to tak, že bude 

klesat. Ve stávajícím roce 2019 si udrží svoji pozici na 2,3 % a následující rok, tedy v roce 

2020 míra inflace klesne na 2,0 %. 

- Vývoj HDP 

HDP v České republice v roce 2018 dosahovalo 5310,3 miliard Kč a oproti roku 2017 

došlo k meziročnímu růstu o 1,7 %. Jedná se o nejvyšší HDP, kterého Česká republika 

dosáhla od jejího založení (KURZYCZ, 2019).  

Dle ČNB (2019) je odhadován meziroční růst reálného HDP pro ČR ve výši 2,5 % pro 

rok 2019 a následně v roce 2020 byl měl být meziroční růst HDP 2,8 %. 

- Sazby daně 

Jednou z nejdůležitějších daní pro událost je daň z přidané hodnoty, upravená zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která může ovlivnit od ceny za občerstvení, 

přes nájem až po doprovodný program. Jelikož je společnost Dvořák – Trucks, která 

událost organizuje, plátcem DPH, tak je jedním z ekonomických faktorů sazba této daně. 

Na události Truckshow se využívají dvě sazby DPH. Základní sazba, která je 21 % a první 

snížená sazba 15 %, které jsou platné od roku 2014. Druhá snížená daň 10 %, která byla 

zavedena v roce 2015 se na události neobjevuje (Jak podnikat, 2018). Jak už jsem zmínila 

výše, pořadatelem je společnost Dvořák – Trucks, která nese formu právnické osoby. 

Proto je důležité neopomenout daň z příjmů právnických osob, kterou Zákon 
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č.586/1992Sb., o daních z příjmů stanovuje na 19 %. Tato sazba je již stejná posledních 

8 let.  

- Průměrná hrubá mzda, medián a minimální mzda 

Průměrná hrubá mzda v kraji Vysočina k poslednímu čtvrtletí roku 2018 činila 30 

159 Kč. Oproti stejnému období roku 2017 se zvýšila průměrná hrubá mzda kraje 

Vysočina o 1 869 Kč. V porovnání s celorepublikovou průměrnou hrubou mzdou je 

v kraji Vysočina nižší o 2 508 Kč neboli na konci čtvrtého čtvrtletí činila průměrná hrubá 

mzda v České republice 32 667 Kč (ČSÚ, 2019e). 

Průměrná mzda se může jevit jako nevěrohodný ukazatel, a proto je vždy počítán i medián 

mzdy. Ten značí, že částky dosáhlo 50 % pracujících obyvatel. Medián mzdy za čtvrté 

čtvrtletí 2018 v České republice činil 29 247 Kč a vzrostl tedy oproti stejnému období 

předchozího roku o 7,1 %. Muži dle ukazatele mediánu mzdy mají vyšší mzdy a to 

konkrétně 31 910 Kč, u žen byl medián 26 490 Kč (ČSÚ, 2019d).  

Nařízením vlády č. 273/2018 Sb., kterým došlo ke změně nařízení č. 567/2006 Sb., 

o minimální mzdě se tak od 1. ledna 2019 se zvýšila základní sazba minimální mzdy o 

1150 Kč na 13350 Kč za měsíc, resp. o 6,60 Kč na 79,80 Kč za hodinu (MPSV, 2019). 

3.6.4 Politické faktory 

Jedním z politických faktorů, který může ovlivnit současné i budoucí pořádání kulturních 

událostí je moc výkonná, zákonodárná a soudní. Dle ústavy je v současné době Česká 

republika parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem. Při 

pohledu na počiny dnešní vlády České republiky pod vedením premiéra Ing. Andreje 

Babiše je budoucí politická situace nejistá. V listopadu šestice politických stran 

předstoupila s návrhem o vyjádření nedůvěry současné vládě. Vláda následné hlasování 

ustála, nicméně pro návrh zvedlo ruku 92 poslanců z 200, dá se tedy spekulovat o dalším 

vývoji této kauzy (CT24, 2018).  

V dubnu 2019 bylo sociologickým ústavem Akademie věd České republiky zkoumáno 

veřejné mínění občanů o důvěře ústavním institucím. Z následujícího grafu č. 1 je 

zřetelné, že prezidentovi vyjádřilo důvěru 52 % občanů, nedůvěru potom 46 %. Vládě 

důvěřovalo 45 % veřejnosti a nadpoloviční většina vládě nedůvěřovala (52 %). 
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Poslanecká sněmovna a senát jsou na tom obdobně, s tím, že poslanecké sněmovně 

důvěřuje 33 % veřejnosti a senátu důvěřuje o 3 % méně občanů (CVVM, 2019).  

 

Graf 1:Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (Zdroj: CVVM, 2019) 

Hejtmanem kraje Vysočina se na základě ustanovení nového krajského zastupitelstva stal 

již potřetí v řadě MUDr. Jiří Běhounek, který je nestraník za ČSSD. MUDr. Jiří Běhounek 

je tak hejtmanem kraje Vysočina od roku 2008 (Zach, 2016). 

Změna politické scény by mohla mít v budoucnu vliv na legislativní omezení týkajících 

se pořádání kulturních událostí, proto je vhodné tuto situaci sledovat. 

3.6.5 Technologické faktory 

V dnešní době všichni podnikatelé ve všech oborech chtějí využívat jen ty nejlepší 

technologie, aby byla společnost více konkurenceschopná, a to se týká taktéž pořádání 

eventů. Je nutné tedy sledovat trendy a vývoj technologií. Dá se říci, že každá nová 

technologie nebo inovace s sebou přináší vyšší finanční náklady a proto události, které 

nemají velké množství prostředků, nejsou schopné využít těchto technologií ve stejné 

míře jako události, které jsou vyhlášené a tyto prostředky mají.  

Mezi technologie, které jsou nutné při pořádání události, jistě patří informační 

technologie, které nabízí možnost sledovat a vyhodnocovat informace v reálném čase. 

Počítače pořadatelé využívají k přípravě události a administraci dat spojených s touto 

událostí. Pořadatelé využívají různé ERP systémy, mezi které lze zařadit například 
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mzdový systém, systém na zpracování zakázek, účetní systém či systém na evidenci 

pracovníků. Internet lze využít ke komunikaci s návštěvníky pomocí sociálních sítí po 

celý rok. Tato komunikace je poměrně nízkonákladová. Ale tato komunikace je velice 

časově náročná a je nutné podávat návštěvníkům vždy ve správný čas kvalitní informace. 

V rámci evidence vystavovatelů pořadatelé mohou využívat rezervační systém, kde si 

vystavovatelé určují parkovací místa, na kterých budou na události parkovat a vystavovat 

své trucky. 

Posledním trendem v technologiích je využívání aktivit spojených s virtuální realitou. Co 

se týče hudebního doprovodu, již dlouho jsou na scéně velice oblíbené ohňové show a 

v dnešní době přibývají prvky holografické projekce. Design eventů místo dekorací 

pomalu nahrazují LCD obrazovky. Velmi žádanými technologiemi jsou aplikace, které 

slouží např. k hlasování nebo sdílení dat a následné vyhodnocování těchto dat. Většinou 

se jedná o eventy, které jsou zaměřené na určité téma, velice oblíbeným je teď sci-fi nebo 

fantasy (MediaGuru, 2016).  

3.6.6 Ekologické faktory 

Otázka, „zda je to ekologické?“ je v dnešní době na denním pořádku. Společnosti se snaží 

vyrábět produkty šetrné k přírodě, dobře recyklovatelné. Vzniká celá řada elektráren, 

které využívají přírodní síly, jako jsou voda či vítr. Celá Česká republika třídí odpad a 

celkově se snaží chovat ekologicky. Existují různé akce, kde lidé dobrovolně chodí po 

přírodě a sbírají odpadky.  

Faktor, který se bude přímo týkat události Truckshow v následujících letech je zákaz 

plastového nádobí a brček od Evropské komise. Tento návrh se bude v jednotlivých 

členských zemích i v evropském parlamentu projednávat nejpozději před volbami do 

europarlamentu, které se budou konat v květnu 2019 (Novinky.cz, 2018).  

Z důvodu konání kulturní akce venku lze do ekologických faktorů zařadit i počasí. Počasí 

má na událost opravdu velký vliv, konkrétně u návštěvnosti. Je nutné zajistit prostory pro 

všechny typy počasí, které mohou v daný termín nastat.  

3.7 Výzkumná část 

Ve své práci jsem zvolila formu kvantitativního výzkumu, konkrétně dotazníkové šetření. 

Způsob, kterým byly otázky v dotazníku řešeny byl pomocí uzavřených otázek, kde měl 
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zákazník vždy vybrat jednu z možností. Otázky byly formou polytomického výběru, kde 

byly uvedené alternativy a zákazník si podle nich vybral. Návštěvník ale měl možnost 

zapsat u vybraných otázek důvod, proč takto zvolil. Dotazník je uveden v příloze 5. 

3.7.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjištění zpětné vazby návštěvníků události Truckshow, kterou 

každoročně pořádá Dvořák – Trucks. Abych dosáhla hlavního cíle, rozdělila jsem 

dotazníkové šetření do 3 dílčích cílů. Prvním dílčím cílem bylo zjištění, jakým způsobem 

jsou návštěvníci informováni o této události. Druhým dílčím cílem bylo zjištění, zda jsou 

návštěvníci a vystavovatelé spokojeni s událostí Truckshow jako takovou a s tím spojená 

spokojenost vystavovatelů s organizací události. Poslední dílčí cíl byl zaměřen na 

informace o respondentech, resp. jací lidé událost navštěvují.  

3.7.2 Realizace výzkumu 

Dotazník byl předložen ženám i mužům různých věkových kategorií. Většina 

respondentů byli občané z kraje Vysočina a zbytek tvořili respondenti z celé České 

republiky. Dotazník byl rozdán 394 návštěvníkům události Truckshow v Šeborově 

v období 29. 6. - 1. 7. 2018. Jednalo se o všechny návštěvníky, kteří byli ochotni 

spolupracovat, nicméně z důvodu odmítnutí některých návštěvníků vyplnit tento dotazník 

byla návratnost 76 %, což je 300 vyplněných dotazníků. Nicméně z 300 vyplněných 

dotazníků bylo 7, kde bylo vyplněno pouze několik otázek, proto jsem se rozhodla je 

považovat za neprůkazné, a tedy nejsou v následující analýze zahrnuty. Do následující 

analýzy tedy vstupuje 293 respondentů. 

3.7.3 Hlavní předpoklady získaných dat 

Prvním předpokladem bylo, že respondenti se události již minimálně jednou zúčastnili a 

že největším komunikačním kanálem, kterým se o události dozvěděli budou vylepené 

plakáty. Dalším předpokladem je skutečnost, že většina respondentů není zároveň 

vystavovatelem trucku. Posledním předpokladem je, že typickým návštěvníkem je muž 

ve věku 40–50 let z okresu Žďár nad Sázavou.  
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3.7.4 Analýza jednotlivých odpovědí 

V grafu č. 2 je zobrazen způsob, jakým se návštěvník o události poprvé dozvěděl. Pokud 

opomineme skutečnost, že 23 respondentů bere událost již jako tradici a neuvedlo tedy, 

kde se o události dozvěděl, tak se zbylých 270 respondentů dělí na 4 kategorie. Za největší 

počáteční zdroj informace o události respondenti označili doporučení od známého, což je 

111 dotazovaných. Druhou největší kategorií je internet, do kterého se řadí webová 

stránka události a Facebook. Tato skutečnost je překvapující vzhledem ke špatné 

propagaci na Facebooku.  

 

Graf 2: Způsob, jak se o události Truckshow návštěvník dozvěděl (Vlastní zpracování) 

Pouhých 17 % respondentů označilo jako zdroj, kde se o události dozvěděli, vylepené 

plakáty. Tato skutečnost nepotvrdila předpoklad, že největším komunikačním kanálem 

jsou právě plakáty. Nejmenší zastoupení má skupina inzerce v novinách, kde označilo 

pouhých 18 respondentů, tedy 6 % z celkového počtu dotazovaných, za počáteční zdroj. 
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Graf 3: Četnost návštěvnosti události Truckshow (Vlastní zpracování) 

V grafu č. 3 je zobrazena relativní četnost respondentů v jednotlivých pořádaných 

ročnících. Největší skupinu (28 %) zastupují respondenti, kteří Truckshow navštívili 

poprvé při devátém ročníku v roce 2018, což vyvrací další předpoklad o tom, že 

návštěvníci se Truckshow již minimálně jednou zúčastnili. Dalšími skupinou (16 %) jsou 

respondenti, co již událost navštívili dvakrát. Třetí největší skupinou (16 %) jsou 

respondenti, kteří se události zúčastnili pokaždé, tedy devětkrát.  

 

Graf 4: Umístění reklamy, se kterou se zákazník nejčastěji setkává (Vlastní zpracování) 

Z grafu č. 4 vyplývá, kde se respondenti nejvíce setkali s reklamou. Největší zastoupení 

má Facebook, který zvolilo 51 % respondentů, konkrétně 150 respondentů. Druhá 
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skupina, která má velké zastoupení u respondentů jsou vylepené plakáty, které označilo 

37 % respondentů. Tato skutečnost může být z toho důvodu, že plakáty jsou vylepeny 

pouze v 30 km okruhu od události. Noviny a rádio označilo celkově 36 respondentů, což 

je 12 %. U těchto skupin je tedy na místě zamyšlení, zda tento druh reklamy je pro 

Truckshow vhodný. 

V oblasti spokojenosti jsou pro pořadatele výsledky dotazníkového šetření více než 

uspokojivé. Na otázky č. 4, 5 a 6, které se týkají spokojenosti umístění, termínu a 

programu události, 99 % respondentů odpovědělo, že ano. Co se týče umístění, tak u 

respondentů, kteří nejsou spokojeni, vadilo především zázemí ve smyslu, že se událost 

koná v přírodě a návštěvníci nemají možnost využít normální toalety a musí využít TOI 

TOI. Také byli nespokojeni s řešením v případě nepříznivého počasí. V minulosti se již 

stávalo, že bylo příliš velké horko a nebyly zde žádné stany, kam by se návštěvníci mohli 

uchýlit před teplem. Dále si stěžovali místní občané Šeborova, že sobotní večerní zábava 

je hlučná. Spokojenost na druhou stranu byla v oblasti velikosti prostor, na kterých se 

akce koná. Z hlediska spokojenosti s termínem byly nespokojeny pouze 3 osoby, které by 

událost přesunuly do prázdninových měsíců. V oblasti nespokojenosti s programem si 

respondenti stěžovali, že se program příliš neliší a bylo by dobré program rozšířit o nové 

prvky. Z 293 respondentů 87 podalo svůj návrh na zlepšení programu. Z těchto 87 

respondentů se 54 % shodlo na možnosti pozvání známé hudební kapely. Na druhou 

stranu velká část respondentů byla spokojena s aktivitami pro děti. 

Tabulka 5: Účast respondentů s nákladním automobilem (Vlastní zpracování) 

7. Účastníte se události s nákladním automobilem? 
 

Absolutní četnost Relativní četnost 

ANO 79 27 % 

NE 214 73 % 

Celkem 293 100 % 

Další část dotazníku byla zaměřena na vystavovatele trucků. Dle tabulky č. 5 

z 293 respondentů přijelo na událost 79 vystavovatelů trucků. Z těchto 79 vystavovatelů 

se dle otázky č. 8 zapojuje do soutěží v rámci doprovodného programu 53 % respondentů. 
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To vypovídá o tom, že vystavovatelé chtějí poukázat na to, že jejich trucky nejsou pouze 

hezké z venku ale, že jsou i silné pod kapotou. U otázky č. 8 poukázalo 22 dotazovaných, 

že by bylo vhodné zapojit do soutěží, respektive vytvořit soutěže i pro návštěvníky, kteří 

nejsou vystavovatelé.  

Tabulka 6: Počet respondentů, u kterých se vyskytl problém ve spojení s událostí (Vlastní zpracování) 

9. Pokud jste se zúčastnil/a události s nákladním automobilem, 

vyskytl se někdy problém ve spojení s událostí? 
 

Absolutní četnost Relativní četnost 

ANO 13 17 % 

NE 66 84 % 

Celkem 79 100 % 

Ze 79 respondentů, kteří se události zúčastnili jako vystavovatelé trucků odpovědělo na 

otázku, zda se vyskytl problém ve spojení s událostí, 13 respondentů ano. Jedná se o 17 % 

respondentů u této otázky. Následující otázky 10, 11 a 12 se týkaly tohoto konkrétního 

problému. V první otázce bylo označeno, o jaký problém se jednalo. Polovina 

respondentů, konkrétně 6, odpovědělo, že problém byl v parkování vozidla. Další dva 

problémy, které u obou označili 3 respondenti, se týkaly registrace nákladního 

automobilu a špatná informovanost o lokaci události. Všechny tyto problémy poukazují 

na špatnou organizaci technického úseku, který má tyto úkoly na starost. Posledním 

problémem, který označil 1 respondent, byla diskvalifikace v soutěži. Tento problém je 

ovšem individuální a netýká se události jako takové. 8 z těchto 13 respondentů následně 

uvedlo, že problém byl vyřešen a byli spokojeni s vyřešenou situací. Nicméně 5 

respondentů uvedlo, že problém nebyl vyřešen nebo nebyl řešen vůbec, proto následně 

uvedli, že byli s organizací této situace nespokojeni. 

Součástí dotazníku byla část zaměřená na informace o respondentech. 

Dle tabulky č. 7 se dotazníkového šetření zúčastnilo celkem 293 osob, konkrétně 

168 z nich byli muži a 125 ženy. Tato skutečnost vypovídá o tom, že o Truckshow se 

zajímají nejen muži, ale velkým podílem návštěvníků jsou právě ženy. Současně 

potvrzuje předpoklad, že typickým návštěvníkem je muž. 
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Tabulka 7: Pohlaví respondentů (Vlastní zpracování) 

13. Jaké je Vaše pohlaví? 
 

Absolutní četnost Relativní četnost 

muž 168 57 % 

žena 125 43 % 

Celkem 293 100 % 

V grafu č. 5 je vidět, jaké je věkové rozložení respondentů. Největší skupinu zde zastupují 

osoby ve věku 31-40 let (32 %), což vyvrací můj předpoklad, že nejčastějším 

návštěvníkem je muž ve věku 40-50 let. Tuto skutečnost lze přisoudit tomu, že se 

pravděpodobně jedná o rodiče malých dětí, které se této události účastní ve velkém počtu. 

Druhou skupinou, která má o pouhé 2 respondenty méně, než největší skupinu jsou mladí 

dospělí, tedy osoby ve věku 18-30 let, což lze odůvodnit stejným způsobem jako u 

největší skupiny. Lze také konstatovat, že do této skupiny společně s 3 % respondentů 

mladších 18 let patří studenti středních odborných škol a odborných učilišť, kteří se o 

obor zajímají. Třetí největší skupinou jsou právě mnou předpokládané osoby ve věku 41-

50 let, které zastupuje 60 respondentů, tedy 20 %.  

 

Graf 5: Věk respondentů (Vlastní zpracování) 

Otázka č. 15 se zaměřovala na okres, ve kterém respondent trvale žije. Dle grafu č. 6 je 

zřejmé, že převážná většina respondentů bydlí nedaleko události v okrese Žďár nad 
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Sázavou, celkově tedy 59 %. Dalšími velkými skupinami jsou okres Jihlava a okres 

Třebíč, které oba leží nedaleko události. Další dva okresy z kraje Vysočina, tedy 

Havlíčkův Brod a Pelhřimov jsou zastoupeny pouze 2 %. 

 

Graf 6: Okres bydliště respondentů (Vlastní zpracování) 

V kategorii jiné jsou umístěny okresy (seřazeno podle počtu odpovědí sestupně): Brno-

město, Brno-venkov, Znojmo, Praha, Chrudim, Pardubice, Břeclav, Nymburk, Kolín, 

Olomouc, Praha-východ, Hodonín, Opava, Kladno, Ústí nad Orlicí a Benešov. 

Nejvzdálenějším bydlícím respondentem od události je 1 respondent z okresu Kladno.  

 

Graf 7: Vzdělání respondentů (Vlastní zpracování) 
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Pokud bychom měli respondenty posuzovat z hlediska vzdělání, tak největší skupinu 

zastupují respondenti středoškolsky vzdělaní, kteří ukončili studium maturitou 

(viz. Graf 7). Tuto skupinu zastupuje 39 % respondentů. Druhou skupinou jsou lidé se 

středoškolským vzděláním bez maturity, kteří tvoří 34 % respondentů. Další skupinou 

jsou lidé s primárním vzděláním, což představuje 11 % dotázaných respondentů. Zástupci 

nejnižšího počtu respondentů jsou osoby s terciálním vzděláním, tedy s vyšším odborným 

nebo vysokoškolským vzděláním. Tuto skupinu tvoří celkem pouze 16 %. Z této analýzy 

vyplývá, že událost převážně navštěvují osoby sekundárního vzdělání. Na základě této 

skutečnosti by bylo možné uvažovat nad spoluprací se středními školami týkajících se 

oboru nákladní autodopravy, aby se zájem o událost podnítila již během studia.  

 

Graf 8: Příjem respondentů (Vlastní zpracování) 

Vzhledem k výsledkům u předchozí otázky, že návštěvníky jsou většinou osoby se 

sekundárním vzděláním, lze usoudit, že právě tyto osoby spadají do největší kategorie dle 

grafu č. 8, tedy osoby s čistým měsíčním příjmem 10 000-19 999 Kč. Druhou největší 

kategorií jsou osoby, které mají příjem ve výši 20 000-30 000 Kč. Třetí největší skupinou 

jsou osoby, které mají měsíční výdělek vyšší než 30 000 Kč, tuto skutečnost lze vysvětlit 

tím, že se události zúčastňují ve velkém počtu majitelé dopravních společností. 18 % 

respondentů si měsíčně vydělá do 10 000 Kč nebo jsou úplně bez příjmu.  

Otázka č. 18 se zaměřuje na útratu respondentů na události. 64 % respondentů utratí na 

Truckshow méně než 700 Kč, z toho téměř polovina utratí méně než 300 Kč. Dále 15 % 

respondentů utratí do 1000 Kč. Dále je 11 % dotazovaných zastoupeno v kategorii do 
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1500 Kč a 8 % respondentů tvrdí, že utratí více než 2000 Kč. Nejméně zastoupenou 

skupinou jsou respondenti, kteří utratí do 2000 Kč, jedná se o pouhá 3 % dotazovaných. 

Zajímavé je, že 94 % respondentů bez příjmu a s výdělkem do 10 000 Kč označili, že na 

víkendové události utratí maximálně 1000 Kč, což je poměrně vysoká částka vzhledem 

k jejich čistému měsíčnímu příjmu. 

Ve vztahu mezi příjmem a útratou lze soudit z dotazníkového šetření, že 65 % 

bezpříjmových obyvatel utratí na události méně než 300 Kč.  

 

Graf 9: Vztah mezi příjmem a útratou (Vlastní zpracování) 

U osob, které mají příjem nižší než 10 000 Kč nebo jsou úplně bez příjmu, je dle grafu 

č. 9 zřejmé, že budou s 91% až 97% pravděpodobností utrácet méně než 1000 Kč. Osoby 

s příjmem mezi 10 000 Kč až 30 000 Kč budou utrácet s 80% až 84% pravděpodobností 

méně než 1000 Kč. Dotazovaní s příjmem vyšším než 30 000 Kč budou utrácet z 52 % 

méně než 1000 Kč. Z těchto informací vyplývá, že se zvyšujícím se příjmem návštěvníci 

události utrácí více peněz.  

Na otázku, s kým dotazovaný událost navštěvuje převažuje dle následujícího grafu č. 10 

odpověď s rodinou nebo dětmi, konkrétně tuto odpověď zvolilo 47 % respondentů. Tento 

výsledek potvrzuje, že rodiny s dětmi jsou největším segmentem, na který pořadatelé 

událost cílí. Tato informace také vysvětluje, proč je nejvíce zastoupených respondentů ve 

věku od 18-40 let. Kategorie s přáteli a s partnerem/partnerkou jsou s výjimkou jednoho 

respondenta na stejné úrovni, každá z těchto kategorií představuje 24 % dotazovaných. 
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Nejmenší počet dotazovaných se soustřeďuje v kategorii sám/sama, kde je pouhých 14 

respondentů, což je 5 % z celkového vzorku výzkumu.  

 

Graf 10: Typ doprovodu respondenta (Vlastní zpracování) 

Kvantitativní výzkum byl vytvořen z důvodu zjištění konkrétních informací o povědomí 

a spokojenosti návštěvníků s událostí, jaký typ zákazníka událost nejvíce navštěvuje a 

díky tomu se zaměřit na návrhy na zlepšení komunikačního mixu. Z dotazníkového 

šetření vyplývá, že událost Truckshow Šeborov nejčastěji navštěvují muži ve věku 18-40 

let se sekundárním vzděláním v doprovodu své rodiny bydlící v okrese Žďár nad 

Sázavou. 

3.8 SWOT analýza 

SWOT analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky události Truckshow a na příležitosti 

a hrozby, které mohou nastat při konání této události. Potřebné informace ke zpracování 

SWOT analýzy vychází z poznatků získaných z předešlých analýz.  

Výsledná SWOT matice by měla obsahovat stejný počet prvků, proto byl zvolen u 

každého faktoru 5 prvků. V následující tabulce jsou zachyceny klíčové externí a interní 

faktory události Truckshow Šeborov. 
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Tabulka 8: SWOT analýza události Truckshow Šeborov (Vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

S1 Školený a zodpovědný 

personál 
W1 Orientace pouze na okres Žďár nad Sázavou 

S2 Dlouholeté zkušenosti W2 Závislost na sponzoringu 

S3 Dominantní postavení na 

trhu v kraji Vysočina 

W3 Nedostatečné zastřešení v případě nepříznivého 

počasí 

S4 Dobré mínění v povědomí 

návštěvníků 
W4 Absence písemného plánu události 

S5 Dobré vztahy s okolními 

podniky, resp. sponzory 

W5 Nízká marketingová komunikace mimo okres 

Žďár nad Sázavou 

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 

O1 Velký zájem o nákladní 

automobily 

T1 Legislativní omezení v rámci měst a obcí 

týkajících se spanilé jízdy 

O2 Trend zdravého životního 

stylu 
T2 Vstup nové konkurence do odvětví 

O3 Využití zpětné vazby od 

návštěvníků 
T3 Volba substitutů zákazníky 

O4 Rozšířenost internetu mezi 

potenciálními návštěvníky 
T4 Nepříznivé počasí 

O5 Rostoucí trend využívání 

virtuální reality a holografické 

projekce 

T5 Zákaz plastového nádobí 

 

Bodové hodnocení SWOT analýzy 

V rámci bodového hodnocení budou vytvořeny čtyři dílčí tabulky, které zobrazují bodové 

hodnocení jednotlivých faktorů dle jejich důležitosti. Postup hodnocení spočívá 

v porovnávání důležitosti vodorovného prvku matice oproti prvku na svislé ose. Pokud je 

vodorovný prvek důležitější, tak je hodnocen číslem 1. V opačném případě je hodnocen 

0. Pokud jsou porovnávané prvky stejné hodnoty, tak se značí číslem 0,5.  

- Silné stránky 

Mezi silné stránky události lze zařadit zodpovědný a školený personál, který z velké 

většiny na události pracuje již od prvního ročníku. Dále je jistě velkou předností tradice 

této události, která se projevuje dlouholetými zkušenostmi. Z Porterovy analýzy 5 

konkurenčních sil vyplynula silná strana v podobě dominantního postavení na trhu v kraji 

Vysočina. Z každoročního nárůstu počtu návštěvníků na události lze soudit dobré mínění 

v povědomí návštěvníků. Jelikož je událost z velké části závislá na sponzoringu, proto je 

dobré, že má událost, resp. pořadatelé dobré vztahy s okolními podniky, resp. 

s potencionálními sponzory. 
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Tabulka 9: Vzájemná důležitost silných stránek (Vlastní zpracování) 

  S1 S2 S3 S4 S5 Součet Váha (%) 

S1 - 0,5 0 0,5 1 2 20,00 

S2 0,5 - 0 0 0 0,5 5,00 

S3 1 1 - 0,5 0,5 3 30,00 

S4 0,5 1 0,5 - 0,5 2,5 25,00 

S5 0 1 0,5 0,5 - 2 20,00 

Součet - - - - - 10 100,00 

Z tabulky č. 9 vyplývá, že nejdůležitější silnou stránkou v rámci události Truckshow 

Šeborov je dominantní postavení v kraji Vysočina, doprovázené v těsném závěsu dobrým 

míněním v povědomí návštěvníků. Silná stránka, která je nejméně důležitá jsou 

dlouholeté zkušenosti. 

- Slabé stránky 

Pravděpodobně největší slabou stránkou události je její nízká úroveň marketingové 

komunikace, které se budu věnovat v návrhové části práce a s tím spojená orientace pouze 

na okres Žďár nad Sázavou. Událost se neobejde bez sponzoringu, ten ovšem není vždy 

100% jistý, proto je závislost na sponzoringu zvolena jako další slabá stránka. Jelikož se 

jedná o událost, která se koná v přírodě, je potřeba brát v úvahu, co se bude dít za špatného 

počasí, tedy nedostatečné zastřešení v případě nepříznivého počasí. Jako poslední slabou 

stránku jsem zvolila absenci písemného plánu události. Pořadatelé zatím vždy pořádali 

událost bez předchozí přípravy v podobě analýzy prostředí, plánu celkové akce a analýzy 

rizik, podle které by byli pořadatelé schopni upravit opatření, která by případným rizikům 

předcházela. 

Tabulka 10: Vzájemná důležitost slabých stránek (Vlastní zpracování) 

  W1 W2 W3 W4 W5 Součet Váha (%) 

W1 - 0 1 1 0 2 20,00 

W2 1 - 1 1 0,5 3,5 35,00 

W3 0 0 - 0,5 0 0,5 5,00 

W4 0 0 0,5 - 0 0,5 5,00 

W5 1 0,5 1 1 - 3,5 35,00 

Součet - - - - - 10 100,00 

Z tabulky č. 10 je patrné, že největší slabou stránkou události jsou zároveň závislost na 

sponzoringu a nízká úroveň marketingové komunikace, které je následně doprovázena 

orientací pouze na okres Žďár nad Sázavou. 
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- Příležitosti 

Z vnějšího prostředí plynou některé příležitosti, které mohou událost zlepšit. Jelikož se 

jedná o událost zaměřenou na výstavu trucků, tak je žádoucí velká zájem o nákladní 

automobily. Dle analýzy životního stylu občanů v ČR vzešly dvě příležitosti, které lze 

spatřovat v rostoucím trendu zdravého životního stylu a díky době, ve které žijeme je 

velmi důležitá rozšířenost internetu mezi potenciální návštěvníky. Na základě 

dotazníkového šetření je vhodné využít zpětné vazby návštěvníků, díky které mohou 

pořadatelé událost zlepšovat.  V oblasti pořádání eventů je moderní rostoucí trend 

využívání virtuální reality a holografické projekce, čehož mohou pořadatelé využít ke 

zlepšení situace.  

Tabulka 11: Vzájemná důležitost příležitostí (Vlastní zpracování) 

  O1 O2 O3 O4 O5 Součet Váha (%) 

O1 - 1 0,5 0,5 1 3 30,00 

O2 0 - 0 0 0,5 0,5 5,00 

O3 0,5 1 - 0,5 1 3 30,00 

O4 0,5 1 0,5 - 1 3 30,00 

O5 0 0,5 0 0 - 0,5 5,00 

Součet - - - - - 10 100,00 

Z tabulky č.11 je zřejmé, že se příležitosti dělí do dvou skupin, první skupina s váhou 

30 % jsou největší příležitosti, kam spadá využití velkého zájmu o nákladní automobily, 

zpětné vazby od návštěvníků a rozšířenosti internetu mezi potenciálními návštěvníky. 

Druhou skupinou jsou příležitosti s váhou pouze 5 %, do které spadá trend zdravého 

životního stylu a rostoucí trend využívání virtuální reality a holografické projekce. 

- Hrozby 

Stejně jako příležitosti, plynou z vnějšího prostředí také hrozby, na které je potřeba dbát 

zřetel. Během víkendové události se každoročně pořádá na počest zemřelých řidičů 

spanilá jízda okolními městy a vesnicemi, nicméně je nutné počítat s tím, že některá 

z vesnic či měst ustanoví omezení průjezdu nákladních automobilů, popřípadě toto 

omezení může přijít od správce komunikace, tedy od Kraje Vysočina. Mezi další hrozby 

patří možnost vstupu nových konkurentů do odvětví, tato hrozba by měla za následek 

přesycení trhu a možné snížení zájmu o událost Truckshow. Jednou z hrozeb je nepříznivé 

počasí, které se řadí mezi hrozby, které nelze ovlivnit, pouze se lze na to připravit. S tím 

může souviset volba substitutů zákazníky místo události Truckshow. V dnešní době 
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ekologických problémů se řeší zákaz plastového nádobí, což by pořadatelé museli řešit 

jinými formami materiálu.  

Tabulka 12:Vzájemná důležitost hrozeb (Vlastní zpracování) 

  T1 T2 T3 T4 T5 Součet Váha (%) 

T1 - 0 0 0 1 1 10,00 

T2 1 - 0,5 1 1 3,5 35,00 

T3 1 0,5 - 1 1 3,5 35,00 

T4 1 0 0 - 0,5 1,5 15,00 

T5 0 0 0 0,5 - 0,5 5,00 

Součet - - - - - 10 100,00 

Z tabulky č. 12 vyplývá, že největším problémem pro událost je situace, kdy návštěvníci 

zvolí spíše substitut místo návštěvy Truckshow a vstup nového konkurenta na trh a 

následně nepříznivé počasí. Nejméně důležitou hrozbou je poté zákaz plastového nádobí. 

Následující plus-minus matice SWOT, která hodnotí vztahy mezi jednotlivými interními 

a externími faktory, bude hodnocena škálou od -- do ++, kde ++ značí nejvyšší závislost 

a znaménkem, který označuje pozitivní nebo negativní vztah mezi prvky. V následující 

tabulce č. 13 je zachycena celková matice SWOT analýzy. 

Tabulka 13: SWOT matice (Vlastní zpracování) 

  

Interní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 S2 S3 S4 S5 Σ W1 W2 W3 W4 W5 Σ 

E
x

te
rn

í 
fa

k
to

ry
 

P
ří

le
ži

to
st

i 

O1 0 + ++ + ++ 6 -- 0 0 0 -- -4 

O2 + + 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

O3 ++ + + ++ + 7 + 0 - 0 + 1 

O4 0 0 ++ ++ + 5 + 0 0 - + 1 

O5 0 + 0 + ++ 4 0 -- -- - 0 -5 

Σ 3 4 5 6 6 24 0 -2 -3 -2 0 -7 

H
ro

zb
y

 

T1 0 + + - 0 1 0 - 0 - 0 -2 

T2 0 0 + 0 + 2 -- - - 0 - -5 

T3 0 0 + -- 0 -1 -- 0 - 0 - -4 

T4 0 + 0 - 0 0 0 0 -- 0 0 -2 

T5 + 0 0 + 0 2 0 0 0 0 0 0 

Σ 1 2 3 -3 1 4 -4 -2 -4 -1 -2 -13 
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Na základě výsledné SWOT matice je zřejmé, že nejvhodnější strategie pro událost 

Truckshow Šeborov je strategie SO (Maxi-Maxi), jak je také patrné z níže uvedené 

tabulky č.14. 

Tabulka 14: Matice nejdůležitějších vazeb (Vlastní zpracování) 

  

Silné 

stránky 

Slabé 

stránky 

Příležitosti SO 24 WO -7 

Hrozby ST 4 WT -13 

Cílem strategie Maxi-Maxi je maximalizace silných stránek a jejich využití u možných 

příležitostí. Dominantní postavení na trhu kraje Vysočina a dlouholeté zkušenosti budou 

mít jistě dobrý vliv na zlepšení marketingové komunikace. 



86 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V návrhové části budou využity poznatky z analytické části, které napomohou k řešení 

pro konkrétní změny a doplnění stávajícího komunikačního mixu a celkovému zlepšení 

tohoto projektu. Návrhy níže popsané by měly napomoci zvýšení povědomí veřejnosti o 

existenci tohoto projektu. 

Společnost Dvořák – Trucks organizuje tento projekt bez marketingového oddělení, proto 

jsou návrhy vytvořeny s ohledem na možnosti organizátorů, ale také s ohledem na 

ekonomické a časové faktory. Návrhy vychází samozřejmě z osobních zkušeností a 

zvyklostí z přechozích ročníků. 

4.1 Internetová reklama 

Z výzkumu provedeném v roce 2018 vyplynulo, že 31 % návštěvníků se dozvědělo o 

události na internetu. Internetová reklama je jednou z možností, která při správném 

využití dokáže oslovit velké množství potencionálních návštěvníků. V následujících 3 

podkapitolách se tedy budu zaměřovat na propagaci události na internetu. 

4.1.1 Webové stránky 

Webové stránky spravované agenturou Frogi design jsou poměrně nové a lze je hodnotit 

jako nadprůměrné. Webové stránky obsahují všechny důležité informace týkající se 

události, např. kontakty, mapu s vyznačeným místem konání či program na každý ročník. 

Nicméně na to, že je webová stránka spravována profesionální agenturou má několik 

nedostatků, především neaktuálnost informací. Při zobrazení hlavní strany webové 

stránky se zobrazí informace o rekonstrukci komunikaci při příjezdu k místu konání, což 

platilo pro poslední ročník události konaný v červnu 2018. Nyní je již komunikace plně 

v provozu a tato informace je tedy neopodstatněná. Další nedostatek spatřuji v záložce 

sponzoři, kde není uvedena ani jedna fyzická i právnická osoba. Poslední nedostatkem je 

informace, že každý rok je z události uvedena bohatá fotogalerie i video, ale 

v konkrétních záložkách potom chybí fotografie a videoreportáže z posledních dvou 

ročníků.  
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Doporučením, které by mohlo být přínosem pro webové stránky a posléze i pro celou 

událost je přidání na webovou stránku fórum, kde by mohli návštěvníci a fanoušci 

s pořadateli nebo mezi sebou komunikovat. 

4.1.1.1 Online registrace kamionů 

Na základě odpovědí v dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že pořadatelé mají problémy 

s organizací registrace nákladních automobilů. Nynější systém je zastaralý a neefektivní, 

proto navrhuji v rámci webových stránek události vytvořit další záložku s rezervačním 

systémem, kde si vystavovatelé mohou zarezervovat přesné místo stání, ale také mohou 

pomocí internetového převodu zaplatit poplatek za registraci nákladního automobilu.  

 

Obrázek 16: Návrh registračního formuláře (Vlastní zpracování) 

Na obrázku č. 16 lze spatřit návrh, jak by registrační formulář mohl vypadat. Levá strana 

formuláře slouží k vyplnění informací o vystavovateli a na pravé straně formuláře se 
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nachází mapa, kde si vystavovatel zvolí pozice, na kterých bude během události stát 

nákladní automobil, na základě zvolených pozic se vyčíslí suma, kterou bude muset 

vystavovatel do 48 hodin uhradit na bankovní účet pořadatelů události. Informace o 

platbě budou zaslány vystavovateli ihned po potvrzení rezervace. Konečný vzhled bude 

vyřešen na základě domluvy se společností Frogi Design, která webovou stránku události 

spravuje.  

Online registrace nákladních automobilů pomůže organizátorům s organizací při 

přijíždění nákladních automobilů na událost, a především ušetří čas ztracený při 

zjišťování informací o automobilech a platbách poplatku na místě. 

Při tvorbě online rezervačního systému lze postupovat dvěma způsoby, a to buď formou 

polo automatizace, tedy že po zákazníkově vybrání daných míst bude automaticky 

vygenerován informační email zákazníkovi o platebních podmínkách a následně bude 

platba a daná obsazenost předem zvoleným pracovníkem evidována.  

Druhou možností je potom plná automatizace, to znamená že po vybrání daných míst 

zákazníkem bude automaticky vygenerován email o platebních podmínkách, systémem 

bude provedena dočasná rezervace a následně bude také systémem kontrolována platba 

z bankovního účtu, a tedy po připsání poplatku na účet pořadatele bude okamžitě 

upravena obsazenost parkovacích míst v online registračním formuláři.  

Náklady: Polo automatický systém rezervace pomocí evidence předem zvoleným 

pracovníkem přináší náklady spojené s vytvořením systému, které se pohybují na úrovni 

10 000 Kč. Nicméně k tomuto typu řešení je nutné připočítat i náklady na pracovníka, 

který se o tuto evidenci bude starat. Jelikož se jedná o systém, který vyžaduje pravidelnou 

kontrolu, bylo by vhodné na tuto činnost najmout externího pracovníka na Dohodu o 

provedení práce. Pracovníku by byla vyplácena mzda ve výši 200 Kč/den. Systém bude 

spuštěn od 1.5. a fungovat bude nepřetržitě do 24.6., kdy se zastaví systém a nebude již 

možné provést online registraci. Pracovník bude spravovat systém celkem tedy 55 dní, 

náklady na mzdu pracovníka vychází 11 000 Kč (Horák, 2019).  

Jediný náklad, který je při typu plně automatizovaného návrhu žádoucí, je náklad na 

vytvoření rezervačního registračního systému. Společnosti, která spravuje webové 

stránky události vyčíslila práci cca na 120 000 Kč (Horák, 2019). 



89 

 

4.1.2 Facebook 

Událost Truckshow v Šeborově za celých 9 let svého působení nevytvořila oficiální 

facebookovou stránku. Jedná se v dnešní době o jednu z nejlevnějších a nejúčinnějších 

forem on-line komunikace. Každým rokem pouze pořadatelé založí novou událost na 

daný ročník, což je velice neefektivní, protože takto zvou každým rokem pouze své 

facebookové přátele a lidé, kteří nejsou mezi těmito přáteli se o události prostřednictvím 

sociální sítě nemusí dozvědět. Pokud by existovala oficiální stránka pro tuto událost, tak 

by každý, který se stane fanouškem okamžitě po uveřejnění konkrétní události na daný 

ročník, věděl ihned všechny informace.  

 

Obrázek 17: Návrh podoby oficiální stránky události na sociální síti Facebook (Vlastní zpracování) 

V obrázku č. 17 je vytvořen konkrétní návrh, jak by facebookové stránky události mohly 

vypadat. Na stránkách jsou uvedeny konkrétní informace o události i o pořadatelích. Tato 

forma komunikace vyžaduje pravidelnou aktualizaci sdíleného obsahu, tzn. pravidelné 
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přidávání příspěvků, týkající se události, ale i novinek z oblasti nákladních automobilů 

pro všechny fanoušky. Nutné ovšem je udržet profil atraktivní pro potencionální 

návštěvníky a zapojit je do komunikace např. formou rozhodování o doprovodném 

programu a také ochotně odpovídat na případné dotazy s pokorou. V dnešní době je velice 

oblíbené sdílet videa přímo z místa konání události, proto by pořadatelé mohli zajistit 

natočení pár minutového videa, kde bude událost představena a následně toto video 

umístit na facebook i na webové stránky události. Výhodou této marketingové 

komunikace je především rychlé šíření informací mezi širokou veřejnost.  

Náklady: Vytvoření profilu na sociální síti Facebook lze vyčíslit pouze jako mzdové 

náklady pracovníka vytvářejícího a spravujícího tuto sociální síť. Doba vytvoření se 

pohybuje kolem 1 hodiny v závislosti na vloženém obsahu. Pravidelná údržba oficiální 

stránky bude trvat v průměru 1 hodinu týdně. V době před událostí je nutné spravovat 

tuto stránku intenzivnější a to 2 hodiny týdně. Správu facebookové stránky události bude 

mít na starost prodejce, který nyní spravuje facebookovou stránku společnosti 

Dvořák – Trucks.  

4.1.3 Kudy z nudy 

V rámci propagace na internetu by společnost mohla využít portálu cestovního ruchu 

Kudy z nudy. Portál je projekt pod záštitou České centrály cestovního ruchu – 

CzechTourism, kde jsou propagovány nabídky podnikatelů na tipy na výlety po celém 

Česku. Portál Kudy z nudy nabízí prezentaci výletů anebo jednorázových akcí a na 

oplátku od podnikatelů žádá zajištění prezentaci portálu pomocí loga nebo banneru na 

webové stránce události (Kudy z nudy, 2019).  

Na webu Kudy z nudy (2019) bylo v roce 2018 dosaženo 16,3 milionů návštěv a 

56 milionů zobrazení článků. Jedná se tedy o vhodný prostředek, jakým propagovat 

událost.  

Náklady: K propagaci události Truckshow na portálu kudyznudy.cz nejsou potřebné 

žádné speciální informace, stačí stejné informace, které jsou vystaveny na webových 

stránkách události a prezentace na tomto portálu je zdarma. Náklady na Kudy z nudy lze 

vyčíslit jako mzdové náklady za délku tvorby článku. Délka tvorby článku na tomto 

portálu se pohybuje kolem 1 hodiny a není nutné žádné další pravidelné údržby.  
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4.2 Cross promotion 

V dnešní době již v rámci každé události, bez závislosti na zaměření, je součástí hudební 

doprovod, dokonce i v rámci dotazníkového šetření návštěvníků události byla 

nepřítomnost známé hudební kapely jedním z důvodů nespokojenosti návštěvníků. 

Ovšem Truckshow v Šeborově není výjimkou a každoročně hraje kapela působící v okolí 

velkomeziříčska. Pořadatelé do této chvíle nevyužili možnosti pozvání slavnější kapely, 

která by automaticky zvýšila povědomí o události a přilákala více návštěvníků. 

K 10. výročí události proto navrhuji v rámci cross promotion spolupráci se známou 

rockovou kapelou XY1. Kapela by zahrála hodinové vystoupení, kde by představila své 

největší hity. Kapela byla zvolena na základě konzultace s pořadateli především na 

základě cílové skupiny, která na události Truckshow zůstává ve večerních hodinách.  

Samozřejmě s větší kapelou je nutné větší zajištění prostoru. Do letošního ročníku se 

využívalo otevřeného prostranství na louce vedle farmy, kam mohl přijít kdokoliv. 

Zabezpečení spočívalo především v několika neprofesionálních strážných, kteří chodili 

po pozemku a hlídali, aby nedošlo k nějakému poškození vystavovaných kamionů či ke 

krádeži mezi návštěvníky. Navrhuji tedy oplocení pozemku, na kterém se událost koná. 

Plot vysoký 2 metry povede od hlavní budovy farmy až k rybníku po obou stranách a 

oplocený pozemek tedy bude obdélníkového tvaru, konkrétní návrh oplocení je zobrazen 

na obrázku č. 18. Mobilní oplocení by bylo dojednáno se společností Autocolor, která 

sídlí ve Velkém Meziříčí, pouhé 4 km od sídla společnosti Dvořák Trucks. Výhodou 

společnosti Dvořák Trucks je možnost dopravy takto objemného nákladu na vlastní 

náklady. Délka plotu bude dosahovat 1 km a zapůjčen bude na dobu 4 dní, aby pořadatelé 

bez problému stihli provést montáž i demontáž.  

Pořadatelé by museli najmout profesionální bezpečnostní agenturu, která se specializuje 

na zajištění bezpečnosti během akcí. Zajištění kulturní akce profesionální bezpečnostní 

agenturou by spočívalo ve sjednání 30 strážných od 19 hodin do 3 hodin, kteří by hlídali 

oplocené vnitřní prostory události.  

                                                 

1 Kapela si nepřála být jmenována.  
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Obrázek 18: Návrh oplocení místa konání události Truckshow (Upraveno dle Mapy Google, 2019) 

Společnost by taktéž kvůli pořádanému koncertu musela zavést vstupné, aby se jí náklady 

do koncertu vložené vrátily. Pokud by pořadatelé zavedli symbolické vstupné dospělí za 

30 Kč a děti za 15 Kč a návštěvnost by byla stejná jako v minulém roce, tak by pořadatelé 

získali prostředky na zaplacení kapely a všech nákladů s pořádáním této události spojené 

a byla by schopna věnovat štědrý dar dennímu stacionáři NESA, který by po zavedení 

vstupného na událost přišel o svůj zisk z dobrovolného vstupného. Vstupné bylo 

stanoveno na základě průměrných nákladů na jednoho návštěvníka. V rámci výpočtu 

vstupného byla vzata v úvahu hodnota celkových nákladů a návštěvnost minulého 

ročníku, která je dle pořadatelů cca 3000 návštěvníků.  

Informaci o kapele je nutné uvést na všechny propagační materiály. Na webových 

stránkách a Facebooku by byla kapela odtajněna v dostatečném předstihu a následně by 

byly na těchto portálech vystaveny informace týkající se kapely. Také by prostřednictvím 

internetových portálů pořadatelé lákali návštěvníky na ukázky jejich písní vložených na 

tyto stránky. Logo kapely bude uvedeno samozřejmě na všech tištěných materiálech, tedy 

na plakátech a letácích, následně bude logo zveřejněno na bannerech, které jsou 

zveřejňovány na webovém portálu Obchodyvm.cz.  

Náklady: Po vzájemné domluvě mezi pořadateli události a manažerem kapely XY byla 

stanovena částka za hudební doprovod 30 000 Kč (Brabec, 2018). Samozřejmě tato 

částka není jediným nákladem, který je nutno hradit ve spojení s koncertem. Z důvodu 

většího zajištění prostoru bude nutné uhradit mobilní plot, kde zapůjčení plotu na 4 dny 
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bez montáže a dovozu stojí 3 000 Kč (Autocolor, 2019). Dovoz bude řešen pomocí 

nákladního automobilu společnosti Dvořák – Trucks, který zvládne celé oplocení odvést 

najednou. Při ceně nafty 31,30 Kč/l (k 18.2.2019 na benzínové stanici Mol na ulici Karlov 

ve Velkém Meziříčí) bude 40 ujetých kilometrech při průměrné spotřebě nákladního 

automobilu 40 litrů na 100 km stát dopravení mobilního oplocení 501 Kč (Mbenzin, 

2019). Montáž a demontáž budou provádět 2 řadoví zaměstnanci Dvořák – Trucks, kteří 

každoročně s přípravou a následným úklidem pomáhají. Předpokládejme, že budou 

1 pracovní den (tzn. 8 hodin) montovat plot a 1 pracovní den demontovat v rámci své 

pracovní doby. Samozřejmě je nutné zajistit profesionální zajištění prostoru od 

bezpečnostní agentury, kde lze vyčíslit 8 hodin práce 30 strážných na 48 000 Kč (Štěpán, 

2019). 

Nejsou zde zahrnuty náklady, které společnost hradí každý rok, např. podium, občerstvení 

či energie. 

4.3 Inzerce v magazínu Trucker 

V návaznosti na příležitost oslovení více vystavovatelů by bylo vhodné soustředit 

informace o události především na kanály, které tato skupina lidí sleduje. Pořadatelé již 

nyní v rámci bezplatné spolupráce inzerují událost v časopise Autobox, který se orientuje 

spíše na inzerce nákladních a osobních automobilů. Bylo by vhodné zaměřit 

marketingovou komunikaci na magazín, který se specializuje spíše na novinky ze světa 

nákladní autodopravy a je tedy vhodný pro příznivce těžkých a lehkých trucků, resp. 

potenciálních vystavovatelů nebo návštěvníků události Truckshow v Šeborově. 

Na českém trhu se mezi největší a nejoblíbeněji magazín z oboru řadí měsíčník Trucker. 

Tento měsíčník byl vybrán na základě prodaného nákladu jednotlivých vydání, která je 

dle webu Median (2017) 5069 výtisků a na základě čtenosti okolo 35 0000 čtenářů na 

jedno vydání. Jedná se o nejprodávanější časopis z oblasti nákladní dopravy. Časopis 

vychází každý měsíc v rozsahu cca 64 barevných stran a v České republice vychází již 29 

let. Hlavním obsahem tohoto časopisu jsou testy užitkových a nákladních automobilů, 

podrobné produktové a technické informace, recenze nejrůznějšího příslušenství a 

vybavení nákladních vozidel, legislativa z oboru či reportáže ze světa nákladní dopravy. 

Každé vydání měsíčníku je zaměřeno vždy na jedno odborné téma, které je v časopise 

podrobně rozebráno.  
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Pro událost Truckshow v Šeborově je z hlediska času vhodné zaměřit inzerci na měsíc 

červen 2019, který vychází 23.5.2019, tzn., že případní vystavovatelé a návštěvníci budou 

mít měsíc se na událost připravit.  

V příloze 6 jsou uvedeny všechny možnost inzerce v měsíčníku Trucker. Vzhledem ke 

grafickému návrhu, který by měl vypadat stejně jako banner, který je prezentován na 

internetovém portále Obchodyvm.cz, a který je přiložen v příloze 2 byla zvolena možnost 

1/4 s velikostí inzerátu 92 x 135 mm. Tento návrh obsahuje množství informací 

potřebných pro zaujmutí čtenáře. 

Náklady: Dodatečné náklady z grafického zpracování budou 0 Kč z důvodu využití 

návrhu stejného jako je v případě banneru. Cena za inzerci u vydavatele časopisu je 

23 000 Kč viz. příloha 6.  

4.4 Soutěž 

Dle segmentace trhu a také s následujícím potvrzením z dotazníkového šetření je největší 

skupinou, na kterou událost Truckshow cílí, rodiny s dětmi. Nicméně pořadatelé, resp. 

společnost Dvořák – Trucks nevyužívá forem vztahů s veřejností, resp. s daným 

segmentem, proto bych ráda jako další návrh uspořádala soutěž, která posílí tyto vztahy 

a zároveň se bude jednat o formu propagace.  

Jednalo by se o fotosoutěž, která bude mít téma podle loga společnosti Dvořák – Trucks 

a to „Velká auta nás baví“. Soutěž by se konala v termínu události a návštěvníci budou 

mít za úkol vyfotit fotografii z události, která bude odpovídat danému tématu. Soutěže se 

mohou zúčastnit jak návštěvníci události, tak vystavovatelé nákladních automobilů. 

Zúčastnit se může neomezený počet osob, bez omezení věku. Podmínkou pro účast je 

pouze funkční facebookový profil a sledování Facebookové stránky Truckshow 

v Šeborově.   

Soutěž nebude nijakým způsobem zpoplatněna a účast bude zcela dobrovolná. Průběh 

spočívá v pořízení fotografie na dané téma na 10. ročníku Truckshow v Šeborově a její 

následné vystavení na facebookových stránkách události. Fotografie budou moci být 

přidávány od začátku události tedy od pátku od 17 hodin do neděle 11 hodin.  Fotografie 

budou následně vyhodnoceny komisí z pořadatelů akce a první 3 místa budou odměněny. 

Třetí místo získá poukaz na jedno mytí osobního automobilu zdarma v mycím centru 



95 

 

společnosti Dvořák – Trucks, druhé místo získá poukaz na tři mytí osobního automobilu 

zdarma a vítěz získá poukaz na pět mytí osobního automobilu zdarma.  

Soutěž bude v předstihu oznámena na facebookových stránkách události Truckshow, ale 

také na webových stránkách s odkazem na Facebook, kde naleznou všechny potřebné 

informace. Taktéž bude v místě konání události oznámena soutěž moderátorem na podiu. 

Na všech těchto komunikačních kanálech budou uvedeny především základní údaje o 

soutěži, harmonogram, podmínky pro účast a motivaci ve formě výherních cen. 

Náklady: Informace o soutěži na webových stránkách budou publikovány v rámci správy 

webu zdarma a na sociální síti bude o této soutěži komunikovat k tomu určený pracovník 

během správy této sítě. Jediným nákladem, který je nutné vyčíslit jsou ceny pro vítěze, 

které se skládají z celkem 9 mytí automobilu. Návštěvníci mohou poukazy uplatnit na 

program Excelent, který trvá 7 minut a obsahuje předmytí tlakem vody, mytí kol, mytí 

podvozku, konzervace voskem a sušení. Cena za jedno mytí je 149 Kč pro zákazníka, 

z čehož náklady na jedno mytí jsou 70 Kč. Celkové náklady za ceny pro vítěze jsou 

630 Kč.  

4.5 Dopravní prostředky 

Jak je již zmíněno v analytické části práce, pořadatelé události každý rok využívají 

plakátů velikosti A2 a letáků A5 pro přilákání více návštěvníků. Proto navrhuji využít 

spolupráce s tiskovou společností a vytisknout letáky o velikosti A4, které budou 

následně sloužit jako reklama v dopravních prostředcích. Reklama se bude zaměřovat na 

linkové autobusy v rámci kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Největší autobusovou 

dopravní společností v kraji Vysočina podle počtu autobusů a spojů je společnost ZDAR, 

a.s., právě proto bude reklama komunikována přes tuto společnost. Společnost ZDAR, 

a.s. nabízí na svých webových stránkách několik možností propagace, a to nejen 

v interiérech autobusu, ale také v exteriérech, tedy vně autobusu (ZDAR, 2012).  

Z důvodu nižších nákladů a delší pozornosti cestujících během jízdy bude zvolena forma 

letáků uvnitř vozidel. Ve 100 linkových autobusech na různých trasách bude umístěn 

jeden leták s informacemi o události. Reklama formou A4 letáků bude komunikována 

28 dní, konkrétně od 1.6.2019 do 28.6.2019, dá se říci necelý měsíc před začátkem konání 

události Truckshow.  
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Náklady: Vizuální podobu letáků není nutné kvůli této reklamě řešit. Stačí využít 

vizuální podoby letáků A5 a pouze je zvětšit do dvakrát většího rozměru. Díky dlouholeté 

spolupráci s tiskařským podnikem budou letáky velikosti A4 s množstvím 100 ks 

naceněny na cenu 5 Kč/ks, tedy 500 Kč celkem (Brabec, 2018). Cena za jeden leták na 

jeden den v jednom autobuse činí 8,90 Kč (ZDAR, 2012). Cena pro 100 ks letáků na dobu 

28 dní vychází celkem 24 920 Kč.  

4.6 Newsletter 

Zasíláním newsletterů může společnost oslovit velké množství zákazníků, pokud mají 

zajímavý obsah a jejich zasílání je dobře časově zorganizováno s předem promyšleným 

úmyslem.  Společnosti Dvořák – Trucks má ve svých databázích více než 2000 zákazníků. 

Databáze je poměrně velká a společnost přitom nevyužívá momentálně žádného 

rozesílání newsletterů pomocí emailu. Databáze obsahuje nejen adresy zákazníků, kteří 

využili služeb podniku k prodeji či koupi nákladního automobilu, ale patří tam i 

zákazníci, kteří využili jiných služeb společnosti, např. servisu nákladního automobilu.  

E-mailový newsletter by byl stručný a věcný, obsahoval by pouze základní sdělení o 

chystané události Truckshow 28.6.2019 – 30.6.2019, společně s odkazem na 

Facebookové stránky události, ale také s odkazem na webové stránky události, kde se o 

chystaném eventu dozvědí potencionální návštěvníci či vystavovatelé více. Na 

následujícím obrázku č. 19 je vytvořen návrh emailového newsletteru. 
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Obrázek 19: Návrh e-mailingového newsletteru (Vlastní zpracování) 

Náklady: Při využití jednoduchého stylu emailu není nutné řešit vizuální stránku s externí 

designovou společností. Pro vytvoření a rozeslání newsletteru je potřeba 1 hodina práce.  

4.7 Souhrn návrhů 

S ohledem na stanovené cíle v diplomové práci bych pořadatelům události doporučila 

postupovat od internetové komunikace, tedy webových stránek, portálu Kudy z nudy, ale 

především sociální sítě Facebook, kde lze oslovit širokou škálu potencionálních 

návštěvníků. Tato komunikace je realizovatelná bez dodatečných finančních investic. 

Dále bych doporučila využívat různých typů propagace události, které jsou uvedeny v 

návrzích a nezaměřovat se pouze na jednu skupinu. 

4.7.1 Časové zhodnocení 

Návrhy řešené v předchozích kapitolách budou nyní uspořádány v časovém 

harmonogramu. Z důvodu konání události v termínu 28.6.2019-30.6.2019 jsou nástroje 

navrženy převážně na měsíce předcházející akci. Poptávka po události je vždy největší 

od dubna do června, proto se budu zaměřovat právě na tyto měsíce. V níže uvedené 

tabulce č. 15 jsou barevně odlišeny přípravné fáze (žlutá) a realizace návrhů (zelená).  
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Tabulka 15: Harmonogram přípravy a realizace návrhu komunikačního mixu (Vlastní zpracování) 

Návrh 

Rok 2019 

1 2 3 4 5 1.6.-27.6. 28.6.-30.6. 7 8 9 10 11 12 

Webové stránky                           

Online registrační 

formulář                           

Facebook                           

Kudy z nudy                           

Cross promotion                           

Inzerce v časopisu 

Trucker                           

Soutěž                           

Dopravní prostředky                           

Newsletter                           

Z hlediska přípravných fází lze soudit, že především návrh cross promotion, který v sobě 

zahrnuje pozvání známé hudební kapely je nutné řešit s velkým časovým předstihem 

z důvodu časové vytíženosti kapely. U návrhu dopravních prostředků je nutné počítat 

s delší časovou prodlevou mezi přípravou a realizací z důvodu tisknutí letáků současně 

s plakáty, které jsou v následujících měsících vyvěšovány. Všechny formy komunikace 

jsou kromě webových stránek a sociální sítě Facebook řešeny jednorázově a nejsou již 

nadále po skončení události využívány.  

4.7.2 Ekonomické zhodnocení 

V následujícím ekonomickém zhodnocení jsou shrnuty informace týkající se jednotlivých 

návrhů nástrojů marketingové komunikace. Informace zde uvedené se týkají nákladů 

jednotlivých nástrojů a následného možného přínosu pro událost Truckshow v Šeborově 

potažmo pro společnost Dvořák – Trucks. Ceny jsou uváděny vždy bez DPH. Na přání 

pořadatelů budou zvoleny převážně varianty s nízkými náklady. Při stanovení nákladů 

bude počítáno s průměrnou hodinovou mzdou v kraji Vysočina, tedy 180 Kč za hodinu 

práce, pokud nebude uvedeno jinak.  
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Tabulka 16: Ekonomické zhodnocení návrhů (Vlastní zpracování) 

Návrh 
Náklady (Jednorázově 

/opakovaně) Přínosy Odpovědnost 

Webové stránky 

10 000 Kč - jednorázově 

zrychlení a usnadnění 

procesu registrace pro 

pořadatele i 

vystavovatele a tím 

zvýšení spokojenosti 

stávajících 

vystavovatelů 

externí 

pracovník ve 

společnosti 

Frogi design 

200 Kč/den – opakovaně 

po dobu55 dní 

externí 

pracovník na 

DPP 

Facebook 

180 Kč - jednorázově 
zvýšení povědomí o 

události, získání 

nových potenciálních 

návštěvníků a 

vystavovatelů 

interní 

pracovník  

360 Kč/týden před 

událostí  

180 Kč/ týden po zbytek 

roku- opakovaně po celý 

rok 

Kudy z nudy 180 Kč - jednorázově 

zvýšení povědomí o 

události, získání 

nových potenciálních 

návštěvníků 

jednatel  

Cross promotion 

30 000 Kč - jednorázově získání nových 

potenciálních 

návštěvníků, zvýšení 

tržeb ze zaplaceného 

vstupného a 

občerstvení 

jednatel  
3 000 Kč - jednorázově 

501 Kč - jednorázově 
interní 

pracovníci  48 000 Kč - jednorázově 

Inzerce v časopise 

Trucker 
23 000 Kč - jednorázově 

zvýšení povědomí o 

události, získání 

nových potenciálních 

vystavovatelů 

jednatel  

Soutěž  630 Kč - jednorázově 

posílení vztahů 

s návštěvníky a 

zvýšení sledovanosti 

na Facebooku 

jednatel + 

interní 

pracovníci  

Dopravní 

prostředky 

500 Kč - jednorázově 
zvýšení povědomí o 

události, získání 

nových potenciálních 

návštěvníků a 

vystavovatelů 

interní 

pracovník  
24 920 Kč - jednorázově 

Newsletter 180 Kč - jednorázově 

získání nových 

potenciálních 

vystavovatelů a 

zvýšení sledovanosti 

na Facebooku a webu 

jednatel 

Celkové náklady za rok 2019 161 451 Kč 
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Po implementaci navrhnutých nástrojů do stávajícího komunikačního mixu společnosti 

bude očekáváno především oslovení nových návštěvníků z kraje Vysočina, ale také 

zvýšení povědomí o události v širším okolí. Návrhy by samozřejmě měli dopomoci i 

zvýšení spokojenosti stávajících návštěvníků a vystavovatelů. Díky zavedení ucelené 

marketingové komunikace, která mimo jiné obsahuje i nástroj sociální sítě se očekává 

zlepšení oboustranné komunikaci mezi pořadateli události a jejími návštěvníky i 

vystavovateli. Celkové náklady za výše uvedené komunikační nástroje činí 161 451 Kč. 

Náklady budou pokryty vygenerovaným ziskem.  

V tabulce č. 17 byl sestaven odhad realistického scénáře počtu oslovených osob a výnosů 

z cross promotion. Vycházela jsem z následujících informací. Odhad webových stránek 

události byl stanoven na základě trendu počtu návštěvníků z minulých let. Na Facebooku 

byl stanoven na základě trendu sledujících událost z minulých ročníků. Odhad přínosu u 

kudy z nudy byl stanoven na jako určité procento z přínosu na Facebooku z důvodu jejich 

provázanosti. Odhad inzerce byl stanoven na základě prodaných nákladů a čtenosti 

časopisu. Soutěž byla stanovena z důvodu provázanosti s Facebookem na základě počtu 

reagujících na předešlých facebookových událostech. Odhad u dopravních prostředků byl 

stanoven na základě počtu autobusů. Odhad newsletterů byl stanoven na základě počtu 

zákazníků, kteří aktivně reagovali na facebookových událostech předchozích ročníků. U 

návrhu cross promotion bylo počítáno s cenou 30 Kč vstupného pro dospělého a 15 Kč 

pro dítě a při návštěvnosti zvýšené o 600 osob než v předešlém roce, tedy 3600 

návštěvníků. Cena vstupného je symbolické vzhledem k cenám občerstvení a 

doprovodného programu na události. 

Tabulka 17: Odhad počtu oslovených osob a výnosů (Vlastní zpracování) 

Návrh 
Přínosy 

Pesimistický Realistický Optimistický 

Webové stránky 30 osob 70 osob 105 osob 

Facebook 80 osob 200 osob 300 osob 

Kudy z nudy 5 osob 30 osob 50 osob 

Cross promotion -40 000 Kč 10 300 Kč 50 000 Kč 

Inzerce v časopise Trucker 50 osob 120 osob 180 osob 

Soutěž  15 osob 50 osob  100 osob 

Dopravní prostředky 30 osob 80 osob 120 osob 

Newsletter 15 osob 50 osob  100 osob 

Celkem 225 osob 600 osob 955 osob 
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Pesimistický scénář může mít dopad v podobě stejného růstu návštěvnosti, tzn. poukáže 

na zbytečnost marketingové kampaně. Na druhou stranu, pokud by Truckshow ovládla 

optimistická varianta, tak je pravděpodobné, že pořadatelé nebudou mít dostatečné 

zázemí, například nebudou mít dostatečné občerstvení, posezení či sociální prostory.  

V současné době, konkrétně k 30.4.2019 je spuštěna komunikace prostřednictvím 

sociální sítě Facebook, která má již nyní 75 sledujících. Ostatní návrhy jsou nyní 

v přípravné fázi. 

4.7.3 Shrnutí 

Všechny navrhnuté nástroje vychází z analytické části práce, kde byly pomocí různých 

metod zjištěny nedostatky události Truckshow v Šeborově. Návrhy byly v průběhu 

konzultovány s pořadateli události a budou následně využity pro budoucí ročník události. 

Návrhy budou následně sledovány v podobě návštěvnosti události a vývoje tržeb.  

Pro další ročníky lze spatřovat možnosti v podobě cross promotion ve spolupráci 

s prodejcem pneumatik pro členy věrnostního klubu, kde by měli členové lepší podmínky 

pro koupi pneumatik na nákladní automobily. Členem se mohou stát vystavovatelé, kteří 

budou využívat online registrační formulář k registraci nákladních automobilů na událost. 

V současné době není online registrační formulář připraven na věrnostní program, ale do 

budoucna by se dalo o této možnosti uvažovat. Příležitost a zároveň výzvou pro 

pořadatele by bylo využití současného trendu zdravého životního stylu a událost tomuto 

trendu přizpůsobit. 

Věřím, že návrhy budou pro událost Truckshow prospěšné a pořadatelé jich budou 

využívat i nadále.  
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bylo na základě provedených analýz vytvoření návrhu nástrojů 

komunikačního mixu události, která je pořádána již 9 let společností Dvořák – Trucks, 

která figuruje na trhu již 24 let. Návrh komunikačního mixu by měl doplnit stávající 

nástroje a bude sloužit ke zvýšení povědomí o události, registrace nových vystavovatelů 

trucků a oslovení nových návštěvníků, což by ve výsledku mělo vést ke zvýšení zisku 

společnosti. 

V první části práce byly vysvětleny za pomocí literárních zdrojů odborné termíny a 

principy zabývající se oblastí marketingu, marketingového mixu se zaměřením na 

marketingovou komunikaci. V teoretické části práce se zaměřuji také na informace 

týkající se obecného a oborového okolí společnosti a jejího interního prostředí. 

Analytická část byla nejdříve zaměřena na představení zkoumané společnosti, 

představení produktů a služeb, které společnost nabízí se zaměřením na událost 

Truckshow a následné popsání současného stavu interního prostředí a marketingového 

mixu události za pomocí vlastních zkušeností a informací od vedení společnosti. 

Následně byly zkoumány segmenty, na které se pořadatelé zaměřují při pořádání události 

Truckshow. V rámci externího prostředí bylo nejprve zkoumáno oborové prostředí 

pomocí Porterova modelu 5 sil, poté obecné prostředí pomocí SLEPTE analýzy, 

následovaná výzkumem, který vycházel z výsledků dotazníku posledního ročníku 

události v roce 2018, který odhalil mnohé příležitosti pro zlepšení. Na závěr byla 

zpracována analýza SWOT, ve které byly shrnuty silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby. 

Poslední částí diplomové práce je návrhová část, kde se soustřeďuji na vymezení 

jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. Představeny jsou zde návrhy v podobě 

internetové komunikace (webové stránky, Facebook, portál Kudy z nudy), Cross 

promotion spojený s vystoupením známé hudební kapely, inzerce v magazínu Trucker, 

soutěž pro návštěvníky, propagace pomocí veřejné autobusové dopravy a rozeslání 

newsletteru stávajícím klientům společnosti. Hlavní myšlenkou této marketingové 

kampaně je vybudování důvěry a loajality u stávajících návštěvníků a vystavovatelů 

vyvolat zájem u potencionálních návštěvníků a vystavovatelů.  
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Příloha 1:Plakát události 2018 (Truckshow Šeborov, 2018) 
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Příloha 2: Banner události (Brabec,2018) 
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Příloha 3: Ceník občerstvení (Brabec, 2018) 

Pivo (0,5l) 25 Kč 

Frisco (0,33l) 30 Kč 

Nealko. Pivo (0,5l) 25 Kč 

Limo (0,5l) 20 Kč 

Kofola (0,5l) 20 Kč 

Coca cola (0,5l) 30 Kč 

ZON (0,5l) 20 Kč 

Mattoni (0,5l) 15 Kč 

Jupík (0,33l) 20 Kč 

Džus (0,1l) 10 Kč 

Víno (0,1l) 15 Kč 

Zelená (0,04l) 25 Kč 

Rum (0,04l) 25 Kč 

Vodka (0,04l) 25 Kč 

Jelzin (0,04l) 25 Kč 

Lemond (0,04l) 30 Kč 

Finská vodka 

(0,04l) 40 Kč 

Jagermaister 

(0,04l) 40 Kč 

Tullamore (0,04l) 50 Kč 

Jameson (0,04l) 50 Kč 

Jack Daniels 

(0,04l) 50 Kč 

Zmrzlina 15 Kč 

Chips  15 Kč 

Křupky 15 Kč 

Pečená kýta (100g) 80 Kč 

Kuřecí steak 

(120g) 65 Kč 

Klobása 45 Kč 

Guláš (0,2l) 60 Kč 

Párek v rohlíku 20 Kč 
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Příloha 4 : Počet obyvatel a rodin (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2013) 

Území 

2011 2018 

Počet 

obyvatel 

Počet 

rodin 

Počet 

obyvatel 

Počet 

rodin 

Kraj Vysočina Okres Žďár nad 

Sázavou 117 219 29 977 118 094 30201 

Okres Jihlava 110 522 28 672 113 153 29355 

Okres Třebíč 111 693 29158 111 069 28995 

Okres Havlíčkův 

Brod 94 217 24 591 94 732 24725 

Okres Pelhřimov 71 914 18 710 72 226 18791 

Pardubický kraj Okres Chrudim 103 199 26 689 104 344 26985 

Okres Svitavy 103 245 27 056 104 401 27359 

Jihomoravský 

kraj 

Okres Blansko 105 708 27 540 108 801 28346 

Okres Brno-

venkov 206 300 53 123 222 370 57261 

Okres Brno-

město 385 913 95 738 380 681 94440 
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Příloha 5: Dotazník (Vlastní zpracování) 

1.      Kde jste se o události Truckshow dozvěděl/a? 

    O   Na internetu (web události, Facebook) 

O   Vylepené plakáty 

O   Inzerce v novinách 

O   Doporučení od známého 

O   Jiné: 

2.      Kolikrát jste již navštívil/a událost Truckshow? 

O   jednou 

O   dvakrát  

O   třikrát 

O   čtyřikrát 

O   pětkrát 

O   šestkrát 

O   sedmkrát 

O   osmkrát 

O   devětkrát 

3.      Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou na událost Truckshow? 

O   Facebook 

O   Noviny (tištěné i internetové) 

O   Plakáty 

O   Rádio 

4.      Jste spokojen/a s umístěním události? 

O   Ano, protože: 

O   Ne, protože: 

5.      Jste spokojen/a s termínem události? (můžete uvést více 

odpovědí) 

O   Ano, termín 30.6.2018 mi vyhovuje 

O   Ne, spíše by mi vyhovoval termín 21.7.2018 

O   Ne, spíše by mi vyhovoval termín 4.8.2018 

O   Ne, spíše by mi vyhovoval termín 25.8.2018 

6.      Jste spokojen/a s programem události? 

O   Ano, protože: 

O   Ne, protože: 

7.      Účastníte se události s nákladním automobilem? (Pokud jste 

odpověděl/a ne, přeskočte na otázku č. 13) 

O   Ano  

O   Ne  

8.      Zúčastňujete se soutěží? 

O   Ano 
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O   Ne 

9.      Pokud jste se zúčastnil/a události s nákladním automobilem, 

vyskytl se někdy problém ve spojení s událostí? 

O   Ano, vyskytl 

O   Ne, nevyskytl 

10.  Pokud jste zodpověděl/a ano, čeho se problém týkal? (můžete 

uvést více odpovědí) 

O   Registrace nákladního automobilu 

O   Parkování 

O   Špatná informovanost o lokaci události 

O   Jiné: 

11.  Byl výše uvedený problém vyřešen? 

O   Ano 

O   Ne 

12.  Byl/a jste spokojen/a s řešením problému? 

O   Ano, protože: 

O   Ne, protože: 

13.  Jaké je Vaše pohlaví? 

O   Muž  

O   Žena 

14.  Kolik je Vám let?  

O   17 a méně 

O   18 – 30 

O   31 – 40 

O   41 – 50 

O   51 –60 

O   61 a více 

15.  V jakém okrese žijete?  

O   Žďár nad Sázavou 

O   Jihlava 

O   Havlíčkův Brod 

O   Třebíč 

O   Pelhřimov 

O   Jiné: 

16.  Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

O   základní 

O   středoškolské s maturitou 

O   středoškolské bez maturity 

O   vyšší odborné 

O   vysokoškolské 
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17.  Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

O   bez příjmu 

O   do 10 000 Kč 

O   10 000-19 999 Kč 

O   20 000-30 000 Kč 

O   nad 30 000 Kč 

18.  Kolik peněz na události Truckshow utratíte? 

O   méně než 300 Kč 

O   300-699 Kč 

O   700-999 Kč 

O   1000-1499 Kč 

O   1500-1999 Kč 

O   více než 2000 Kč 

19.  Událost navštěvujete: 

O   Sám/sama 

O   S partnerem/partnerkou 

O   S rodinou 

O   S přáteli 
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Příloha 6: Aktuální ceník inzerce v měsíčníku Trucker (Zpracováno dle 

BusinessMedia, 2016) 

Poměr stran Formáty inzerátu (mm) Cena 

2/1 420 x 297 118 000 Kč 

1/1 210 x 297 68 000 Kč 

2/3 185 x 180 50 000 Kč 

2/3 122 x 270 50 000 Kč 

1/2 92 x 270 40 000 Kč 

1/2 185 x 135 40 000 Kč 

1/3 122 x 136 29 000 Kč 

1/3 58 x 270 29 000 Kč 

1/3 185 x 90 29 000 Kč 

1/4 122 x 102 23 000 Kč 

1/4 92 x 135 23 000 Kč 

1/4 43 x 270 23 000 Kč 

1/4 185 x 67 23 000 Kč 

 


