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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vypracováním návrhů na vylepšení marketingové strategie 

obchodní značky optika Valore. Značku tvoří brněnská síť očních optik o čtyřech 

pobočkách. V návaznosti na teoretická východiska je v práci analyzován současný stav 

optiky Valore a její marketingové strategie. Na základě poznatků z analýz vnitřního 

i vnějšího prostředí optiky, a také dotazníkového šetření, jsou vytvořeny konkrétní 

a realizovatelné návrhy na vylepšení marketingové strategie této značky. 

Návrhová část je zaměřena zejména na minimalizaci a odstranění identifikovaných 

slabých stránek za současného využití silných stránek a příležitostí optiky Valore. Pro 

formulaci návrhů na úpravu marketingové strategie byla zvolena metoda marketingového 

mixu. Návrhy na zlepšení obsahují konkrétní popis jednotlivých doporučených změn 

v marketingové strategii, které napomohou dostat společnost do většího povědomí 

a přivést novou klientelu. 

Návrhy na změny se týkají zejména sjednocení nynějšího prezentování v online prostředí, 

kde má optika největší nedostatky. Navržené změny obsahují podklady pro nutný 

redesign firemního webu, na míru vytvořený způsob komunikace na sociálních sítích, 

úpravu slevové politiky a využívání online registrace zákazníků, které je spojeno 

s výhodami pro zákazníky a zasíláním newsletterů. Návrhy byly vypracovány podrobně 

včetně cílových skupin a názorných příkladů, aby mohly být optikou využity. Optice je 

doporučeno také zaměstnání externího online marketingového specialisty, který bude 

marketingovou komunikaci dle návrhů a vlastních zkušeností aplikovat a spravovat. Mezi 

další návrhy na zlepšení patří i úprava sortimentu na pobočce Gajdošova tak, aby byla 

napravena zjištěná nespokojenost věkové kategorie 25–39 let, čemuž napomohl 

dodatkový výzkum. Také je navrženo řešení pro odhalený problém se zaměstnancem na 

jedné z poboček, kterého by měla optika propustit a nahradit zaměstnancem novým. Mezi 

návrhy je i využití potenciálu firemního elektro-automobilu, pro který je připraven návrh 

reklamního polepu, čímž bude vytvořena cenově přijatelná pojízdná outdoorová reklama. 

Pro ušetření zbytečných nákladů bylo navrženo také zrušení dosavadní inzerce v deníku 

BRNO-STŘED, jejíž návratnost se prokázala jako téměř nulová. 

Klíčová slova 

marketing, marketingová strategie, optika, online marketing, komunikační strategie 



 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the elaboration of proposals for the improvement of 

the marketing strategy for an optician brand named Valore. Following the theoretical 

background, this thesis analyzes the current state of the company and its marketing 

strategy. Based on the findings from the analysis of the internal and external environment 

of the brand, as well as from a questionnaire survey, specific and feasible suggestions for 

an improvement of the marketing strategy are created. 

The proposal part of the work is mainly focused on minimization and elimination of 

identified weaknesses while making use of strengths and opportunities of the brand. 

The marketing mix method was chosen to formulate suggestions for the marketing 

strategy adjustments. Suggestions contain a specific description of the recommended 

changes that will help to raise the company's awareness and bring in new clients. 

The proposals are mainly focused on the unification of the current online self-

presentation, which is the company's greatest shortcoming. The suggestions include drafts 

for a redesign of the company's website as well as custom made way of communication 

on social networks. It also contain adjustments of the discount policy and the use of online 

customer registration, which is related to customer benefits and newsletters. 

The proposals were made in detail, including target groups and illustrative examples, so 

that it could be used by the company. The company is also recommended to employ 

an external online marketing specialist who will manage marketing communication 

according to proposals and his or hers own experience. Other suggestions include 

the modification of the assortment at the Gajdošova shop, so as to improve the identified 

customer dissatisfaction. A solution is also proposed for a detected problem with 

an employee in one of the stores, who the company should lay off and replace with a new 

employee. Among the proposals is also the use of the potential of the company's electric 

car, for which a design of an advertising sticker is prepared, which will create 

an affordable mobile outdoor commercial. To save unnecessary costs, it was also 

proposed to cancel the current advertisement in the BRNO-STŘED magazine, because 

the return of the costs proved to be almost zero amount. 

Key words 

marketing, marketing strategy, optics, online marketing, communication strategy 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá vypracováním návrhů na vylepšení stávající marketingové 

strategie brněnské sítě očních optik Valore. Téma jsem zvolila na základě svých 

zkušeností s marketingem z dosavadní praxe. Marketing vnímám jako nepostradatelnou 

část podnikání nynější doby a zároveň jako mocný a rozmanitý nástroj pro propojení 

firmy, značky a zákazníka. Jelikož se již několik let pohybuji v oblasti marketingu 

a zabývám se zejména komunikací s klienty i zákazníky, chtěla jsem v diplomové práci 

využít svých dosavadních znalostí a zkušeností a zároveň načerpat další poznatky v tomto 

oboru. 

Také jsem dlouholetým věrným a spokojeným zákazníkem optiky Valore. V běžné 

marketingové komunikaci této optiky spatřuji jisté mezery, proto mne zajímá, jaká je ve 

skutečnosti současná situace marketingové strategie optiky, a kde je prostor pro zlepšení. 

Práci jsem se tedy rozhodla psát za účelem analýzy současné situace optiky a následném 

vypracování praktických a v praxi realizovatelných návrhů na úpravu marketingové 

strategie, které by mohly napomoci optice Valore získat další zákazníky a posílit 

konkurenční postavení na brněnském trhu.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, METODY 

A POSTUPY ŘEŠENÍ 

Vymezení problému 

Předmětem diplomové práce je obchodní značka Valore, pod níž se skrývá brněnská síť 

očních optik o čtyřech pobočkách. I přesto, že optika Valore figuruje na trhu již téměř 

deset let, nemá jasně definovanou konkrétní marketingovou strategii. Optika provádí 

různé marketingové aktivity, nicméně marketing je řízen vedením spíše intuitivně, 

metodou pokus-omyl. Optika poskytuje velmi kvalitní služby i produkty, avšak vnější 

prezentace a komunikace optiky neodpovídá reálné kvalitě sortimentu a vnitřního 

prostředí této značky. V optice není zaveden žádný konkrétní styl komunikace 

s veřejností a marketingové aktivity nejsou konzistentně vedeny a zpracovávány. 

Absence určitého řádu marketingových aktivit není neřešitelným problémem, nicméně 

je zapotřebí prvotně podrobně zanalyzovat současný stav a na základě poznatků z analýz 

vytvořit konkrétní a realizovatelné návrhy na zlepšení nynější situace. 

Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem práce je vypracování návrhů na vylepšení marketingové strategie 

obchodní značky Valore. Návrhy budou vycházet ze zpracované analýzy současného 

stavu. V práci je nutné tedy analyzovat současný stav marketingové strategie optiky 

Valore a na základě poznatků z analýz vytvořit konkrétní a realizovatelné návrhy na 

vylepšení marketingové strategie této značky. 

Jedním z částečných cílů práce je na teoretickém základě zanalyzovat současnou situaci 

optiky Valore, tedy vnitřní i vnější prostředí značky. Cíle bude dosaženo pomocí 

McKinseyho modelu 7S, marketingového mixu 4P, SLEPT analýzy, Porterovy analýzy 

pěti sil a SWOT analýzy. 

Dalším částečným cílem je zanalyzovat současný profil zákazníků optiky Valore a jejich 

spokojenost se sortimentem a službami této optiky. K dosažení cíle poslouží 

marketingový výzkum profilu a spokojenosti zákazníků, který bude proveden pomocí 

dotazníkového šetření přímo na jednotlivých pobočkách optiky. 
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Posledním částečným cílem je na základě zjištění z analýz a výzkumů formulovat 

konkrétní a realizovatelné návrhy na úpravu současných marketingových aktivit optiky 

Valore, týkající se zejména marketingové komunikace. Tyto návrhy by měly vést 

ke zlepšení současné situace optiky Valore, zvýšení tržeb a popularity na brněnském trhu. 

Metody a postupy řešení 

Práce bude strukturována do tří základních částí, jimiž jsou teoretická východiska, 

analytická část a vlastní návrhy řešení. Teoretická část poslouží jako nutný teoretický 

základ pro následnou analýzu současného stavu, díky které bude možno navrhnout 

opatření pro zlepšení současné situace optiky. Obsahem teoretické části práce bude 

vícedruhová literární rešerše, jejímž výsledkem bude souhrn teoretických 

a faktografických východisek ke zkoumanému tématu. 

Hlavní částí práce bude část analytická, která se bude zabývat analýzou současné situace 

optiky Valore. Analýza bude zaměřena na průzkum vnitřního i vnějšího prostředí 

podniku, stejně tak jako na rozbor hlavních konkurentů na brněnském trhu a jejich 

marketingové komunikace. Pomocí pozorování, zjišťování a srovnávání zde budou 

využity analýzy jako je McKinseyho model 7S, marketingový mix 4P, SLEPT analýza, 

Porterova analýza pěti sil a SWOT analýza. Důležitou částí práce bude i průzkum 

současného profilu zákazníků a jejich spokojenosti se službami a sortimentem optiky 

Valore. Průzkum bude realizován pomocí rozboru dat z dotazníkového šetření, kde budou 

zjišťovány a blíže zkoumány názory, postoje a preference zákazníků optiky Valore. 

Díky zjištění z analýz a průzkumů bude možno sestavit konkrétní návrhy na úpravu 

marketingové strategie optiky, což bude obsahem poslední části práce. Návrhy budou 

tvořeny s důrazem na jejich realizovatelnost, využitelnost a reálný přínos pro optiku 

Valore v praxi. Závěrem bude souhrn vlastních poznatků a výstupů. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Následující část práce obsahuje nutný teoretický základ pro následnou analýzu 

současného stavu vybraného podniku. 

1.1 Marketing 

Definic pro marketing je k nalezení v literatuře nespočet, nicméně marketing je možné 

charakterizovat např. jako uvědomělé, na trh orientované vedení firmy, kdy alfou 

a omegou je zákazník (Jakubíková, 2008, s 40). Cílem podniku je tedy pochopit kdo je 

jeho zákazníkem a jaké jsou potřeby tohoto zákazníka. Dále je velmi podstatné umět 

se zákazníkem komunikovat a nabídnout správný produkt, službu či zboží, na správném 

místě, ve správný čas a za správnou cenu. Jak uvádí Moudrý (2008, s. 11), výsledkem 

se pak stává zisk za tento produkt (zboží či službu). Jak ovšem uvádí Drucker (2016, 

s. 36), zisk není finálním cílem, nýbrž podmínkou, kterou je zapotřebí brát v potaz 

při realizaci podnikového záměru, stejně jako strategii, rizika nebo firemní potřeby. 

Marketing, zahrnuje mnoho činností souvisejících s uspokojením firemních potřeb, jako 

např. poznávání konkurence, vývoj produktu, podporu prodeje, distribuci či reklamu 

(Moudrý, 2008, s. 11).  

Z definic výše tedy vyplývá, že marketing se snaží zkombinovat potřeby a přání firmy 

s potřebami a přáními zákazníka. Velmi důležitá je především komunikace mezi 

nabízejícím a kupujícím. Z tohoto důvodu může být marketing vnímán zejména jako 

reklama nebo prodej (Moudrý, 2008, s. 11). Nicméně jak uvádí Karlíček (2018, s. 18), 

prodej a reklama není nejdůležitější částí marketingu, nýbrž špičkou marketingového 

ledovce. 

1.2 Marketingové prostředí 

Jelikož se marketing zabývá otázkou, jak vyprodukovat a prodat věci a služby, které lidé 

chtějí kupovat, podstatnou fází marketingového plánování je tedy pochopení 

marketingového prostředí (Kotler a kol., 2007, s. 60). Toto prostředí je také někdy 

označováno jako trh (Karlíček a kol. 2018, s. 38). Je velmi komplexní a proměnlivé, může 

mít různou dynamiku a rozdílné vlivy na firmy. Poskytuje jak příležitosti, tak i hrozby. 
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Pro firmy je podstatné se tomuto prostředí umět přizpůsobit a správně reagovat na změny 

(Zamazalová a kol., 2010, s. 105). Zejména je nasnadě snažit se držet krok s novými 

technologiemi, rozvojem internetu a e-commerce (Kotler a kol., 2007, s. 129). Z výše 

uvedených důvodů je důležité zjišťovat stav a vývoj obou úrovní marketingového 

prostředí, kterými jsou mikroprostředí a makroprostředí. 

1.2.1 Makroprostředí 

Makroprostředí je možné popsat jako vnější prostředí, ve kterém se firma pohybuje 

(Kotler a Armstrong, 2004, s. 179). Zahrnuje určité společenské faktory, které dále 

ovlivňují mikroprostředí a mohou na firmu působit jak pozitivně, tak ji také ohrozit. Mezi 

tyto vlivy patří faktory demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické 

a kulturní (Kotler a kol., 2007, s. 130).  

Demografické faktory 

Demografií se rozumí věda, zabývající se studiem lidské populace, z hlediska hustoty, 

věku, pohlaví, rasy, zaměstnání, migrace, vzdělání apod. Demografické prostředí je pro 

marketing významné, jelikož hlavním předmětem tohoto prostředí je člověk a lidé tvoří 

trhy (Kotler a kol., 2007, s. 135). Demografický vývoj lze poměrně dobře předpovídat, 

proto by měl být marketéry využíván (Karlíček a kol., 2018, s. 70). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické prostředí zahrnuje faktory, které ovlivňují kupní sílu trhu a spotřebitelů 

(Zamazalová a kol., 2010, s. 107). Kupní síla není rozložena mezi jedinci rovnoměrně, 

existují velké rozdíly v kupní síle i příjmová nerovnost. Kupní síla je ovlivňována kromě 

jiného i cyklickým vývojem ekonomiky. Celosvětově dochází k prohlubování příjmové 

nerovnosti, nicméně i přesto celosvětově kupní síla roste (Karlíček a kol., 2018, s. 69). 

Přírodní faktory 

Rovněž přírodní prostředí má velký vliv na mikroprostředí a poptávku. Zahrnuje zejména 

surovinové zdroje, které slouží jako vstupy (Kotler a kol., 2007, s. 148). Především 

faktory týkající se životního prostředí, ekologie a klimatických změn v poslední době 

nabývají na důležitosti a výrazně ovlivňují trhy i marketingovou komunikaci 

(Zamazalová a kol., 2010, s. 109). 



18 

 

Technologické faktory 

Technologický vývoj, je velmi dramatickým faktorem. Jelikož se technologie poměrně 

rychle vyvíjí, mohou mít na trhy překvapivě rychlý a razantní dopad. Nicméně tyto 

dopady je poměrně náročné odhadnout a prognózovat, jelikož se lépe hodnotí spíše 

ex post a chybná prognóza znamená pro firmu velké ztráty (Karlíček a kol., 2018, s. 78). 

Je tedy nasnadě v otázce výzkumu a vývoje spolupracovat a brát ohled na zpravidla 

vysoké náklady (Kotler a kol., 2007, s. 153). 

Politické faktory 

Vývoj politického prostředí výrazně ovlivňuje a omezuje marketingová rozhodnutí, 

jelikož zahrnuje zákony, zájmové skupiny a úřady. Dále například regulace a omezení, 

bariéry, daně a jiná legislativní opatření, která mají na trhy významný vliv (Kotler 

a kol., 2007, s. 154–156). 

Kulturní faktory 

Kulturním prostředím se rozumí zejména instituce a další faktory, které ovlivňují vnímání 

a chování společnosti (Kotler a kol., 2007, s. 156). Kultura sama o sobě není vrozená, 

není stálá a proměny kulturního prostředí mohou mít významný vliv na poptávku. Jelikož 

má kulturní prostředí velký vliv na reklamu a marketingovou strategii, firmy by se měly 

specifikám kulturního prostředí přizpůsobovat (Karlíček a kol., 2018, s. 70). 

1.2.2 Mikroprostředí 

Marketingové mikroprostředí se dotýká firmy velmi úzce a je zde tedy možnost jej 

na rozdíl od makroprostředí lépe ovlivňovat. Hlavními faktory mikroprostředí jsou 

zejména firemní prostředí, dodavatelé, distributoři a prostředníci, konkurence a zákazníci 

(Zamazalová a kol., 2010, s. 109). 

Firemní prostředí 

V otázce firemního prostředí je důležité vnímat, že firma funguje jako živý organismus. 

Všechny části společnosti by tedy měly společně kolaborovat, jelikož jakékoli problémy 

uvnitř podniku se následně projeví navenek. Je tedy nutné, aby oddělení top 

managementu, marketingu, finanční oddělení i výroba, výzkum a další oddělení společně 
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spolupracovali a vzájemně komunikovali (Zamazalová a kol., 2010, s. 110). Všechny 

výše zmíněné části firmy ovlivňují marketingové plánování, proto je podstatné zajistit, 

aby všechny složky firmy měly za cíl uspokojit potřeby a přání zákazníka (Kotler 

a Armstrong, 2004, s. 176). 

Dodavatelé 

Dodavatelé tvoří v plnění firemních cílů důležitou vazbu, jelikož poskytují zdroje, které 

společnost potřebuje pro prodej svých vlastních produktů a služeb. Role dodavatele 

je v mikroprostředí nezanedbatelná, jelikož dodavatel má mnohdy sílu ohrozit 

společnost, nebo také naopak zvýšit hodnotu vnímanou zákazníky (Karlíček a kol., 2018, 

s. 57).  

Distributoři a prostředníci 

Tato sféra nezahrnuje pouze konečné distribuční články, nýbrž také společnosti, které 

s nimi spolupracují. Jde zejména o marketingové, komunikační a reklamní agentury, 

organizace zajišťující přepravu, odbyt, ale i finanční ústavy, pojišťovny atd. Úkolem výše 

zmíněných organizací je napomoci firmě s marketingem a prodejem za účelem lepšího 

fungování a prosperity (Zamazalová a kol., 2010, s. 111). 

Konkurence 

Konkurence je dalším klíčovým faktorem mikroprostředí, jelikož konkurenční firmy 

často výrazně ovlivňují nabídku podniku, ceny i charaktery produktů, i když nepřímo. 

Jelikož v dnešní době je většina trhů hyperkonkurenčních, je stále obtížnější se od 

konkurence odlišit. Tomu ovšem napomáhá své konkurenty znát, chápat jejich strategii 

a slabé i silné stránky (Karlíček a kol., 2018, s. 55). Silné stránky konkurence je pak 

vhodné vnímat jako hrozbu, a naopak slabé stránky konkurence je dobré brát jako 

příležitost a využít ve svůj prospěch. 

Zákazníci 

Jak bylo řečeno výše, zákazník je neopomenutelným článkem mikroprostředí, jelikož bez 

něj by firma v podstatě nemohla existovat (Zamazalová a kol., 2010, s. 111). 

Mezi zákazníky patří jak spotřebitelé, tak organizace. Společnost by měla sledovat trhy 
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svých zákazníků, aby mohla uspokojovat jejich potřeby. Trhy je možno rozdělit do 

několika druhů, dle jejich povah. 

Prvním typem jsou spotřebitelské trhy, které se skládají ze zákazníků, jež kupují zboží 

pro svoji vlastní spotřebu. Dalším typem je trh průmyslový, kdy zákazník kupuje zboží 

pro další zpracování. Třetím typem trhu je trh obchodních mezičlánků, kdy zákazník 

kupuje zboží za účelem dalšího prodeje se ziskem. Dalším typem trhu je trh státních 

zakázek, který je tvořen vládními institucemi. Zákazník tohoto trhu má za cíl 

vyprodukovat veřejnou službu, či rozdistribuovat zboží potřebným. Posledním typem 

trhu je trh mezinárodní, který je složen z kupujících z jiných zemí a zahrnuje všechny 

výše jmenované trhy (Kotler a kol., 2007, s. 133). 

1.3 Metoda 7S  

Pro analýzu vnitřního prostředí firmy je možno zvolit např. McKinseyho model 7S. Tento 

model je jednoduchým a relativně přímým modelem pro hodnocení organizace v celé 

řadě kritických oblastí, včetně: strategie, struktury, stylu, spolupracovníků, schopností, 

systémů a sdílených hodnot (Clarke, 2019). Jelikož jsou všechny tyto níže popsané složky 

v podniku propojeny, model 7S je ideální pro diagnostiku fungování podniku (Bryan, 

2008). 

1.3.1 Strategie  

Strategie je to, co organizace dělá, aby získala výhodu nad svými konkurenty 

a prosazovala své vlastní zájmy, snaží se dosáhnout základních cílů a zároveň se zabývá 

vnitřními i vnějšími výzvami. 

1.3.2 Struktura  

Struktura pomáhá tvořit páteř organizace a zajišťuje, aby byly požadavky a úkoly v rámci 

daného podniku všem pracovníkům jasné. Zaměřuje se na komunikační linie, rozdělení 

úkolů a odpovědností. 

1.3.3 Styl  

Styl zahrnuje organizační kulturu a tedy způsob, jakým se věci v podniku dělají. Jedná se 

o pravidla oficiálně zakotvená např. v personální politice, ale také jde zejména 
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o neformální nebo nevyslovená pravidla podniku. Styl je silně utvářen a ovlivňován 

vedením a v podniku s charismatickými jedinci může styl proniknout organizací a vést 

ostatní k následování. 

1.3.4 Systémy  

Systémy jsou procesy organizace, tedy jak se vykonává práce na každodenní bázi. Jde 

např. o informační systémy, komunikační systémy apod. 

1.3.5 Spolupracovníci  

Oblast spolupracovníků zahrnuje zaměstnance. Tedy jejich nábor, školení, motivaci 

a kompenzace, které jsou pro vysoce fungující zaměstnance zásadní. 

1.3.6 Schopnosti  

Schopnosti jsou specifické dovednosti a kompetence zaměstnanců, které je třeba neustále 

přezkoumávat a posuzovat a vylepšovat, aby bylo možné se vyhnout případnému selhání. 

Schopnosti zahrnují podnikové i individuální dovednosti. 

1.3.7 Sdílené hodnoty  

Sdílené hodnoty jsou zásadní hodnoty podniku, které řídí chování zaměstnanců i vedení 

a celkově etický základ. Jedná se tedy o vizi společnosti a hodnoty, které jsou sdíleny jak 

vedením, tak pracovníky. Sdílené hodnoty by se v průběhu času neměly příliš měnit 

(Bryan, 2008 a Clarke, 2019) 

1.4 Marketingový mix 

Pro analýzu vnitřního prostředí firmy je možno také zvolit analýzu marketingového mixu. 

Marketingový mix lze definovat jako skupinu marketingových proměnných nebo 

nástrojů, které může firma ovlivňovat tak, aby přizpůsobila výrobní program přáním 

a potřebám cílového trhu (Jakubíková, 2012, s. 186). Marketingový mix je označován 

jako tzv. 4P. Důvodem je fakt, že marketingový mix zahrnuje taktická rozhodnutí ohledně 

produktu (product), jeho ceny (price), distribuce produktu (place) dále pak jeho 

propagace nebo komunikačního mixu (promotion) (Karlíček a kol., 2018, s. 152). Tedy 

dalo by se říci vše, co může firma činit, aby ovlivnila poptávku po svých produktech. 
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Na marketingový mix se dá nahlížet i z pohledu zákazníka. Tento koncept je pak nazýván 

tzv. 4C, jelikož obsahuje hodnotu pro zákazníka (customer value), náklady pro zákazníka 

(costs), komunikace hodnoty pro zákazníka (communication) a její dostupnost 

(convenience) (Karlíček a kol., 2018, s. 152). V tabulce níže je možno pozorovat vztah 

mezi těmito dvěma koncepty, které se dají tedy využívat i společně. 

Tabulka č. 1: Marketingový mix (koncept 4P a 4C) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Karlíček a kol., 2018, s. 152) 

4P  4C 

PRODUCT  CUSTOMER VALUE 

PRICE  COSTS 

PLACE  CONVENIENCE 

PROMOTION  COMMUNICATION 

Každý z výše uvedených prvků představuje dílčí mix, tzn. mix produktový, cenový, 

komunikační a distribuční. Tyto čtyři složky jsou vzájemně propojeny a souvisejí spolu. 

Proto je důležité při tvorbě marketingového mixu neopomenout ani jednu ze složek 

a hledat optimální proporce všech složek tak, aby mezi nimi fungovalo harmonické 

propojení a soulad (Foret, 2008, s.174). Jelikož se podniky i jejich zákazníci různí, 

neexistuje jednotný zaručený návod pro sestavení úspěšného marketingového mixu nebo 

strategie. Nicméně každý marketingový mix musí obsahovat všechny složky a měl by být 

sestaven flexibilně tak, aby odpovídal změnám prostředí. Správně sestavený 

marketingový mix by měl vést k realizaci cílů společnosti a uspokojení zákazníka 

(Jakubíková, 2008, s. 149). 

1.4.1 Produkt 

Produktem je možné označit cokoli, co lze nabídnout zákazníkům ke spotřebě nebo 

použití a díky tomu tak uspokojit jejich potřeby. Pojem produkt tedy zahrnuje nejen 

fyzické předměty, ale i služby, myšlenky, místa, organizace či osoby (Kotler a kol., 2007, 

s. 70). Pro podnik je často výhodné odlišovat se od konkurence a produkt nabízí celou 

řadu charakteristik, díky kterým je možné se odlišit a soupeřit s konkurencí. Firma by 

tedy měla důkladně zvážit, které charakteristiky pro svůj produkt zvolí, tak aby je 

zákazníci ocenili a byli ochotni zaplatit (Karlíček a kol., 2018, s. 157). 
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V rámci plánování je vhodné o produktech přemýšlet ve třech úrovních, kterými je 

základní produkt, vlastní produkt a rozšířený produkt (Kotler a kol., 2007, s. 615). 

Základní produkt je možno také označit jako jádro, jelikož vyjadřuje základní přínosy pro 

spotřebitele a vlastnosti produktu – tedy co spotřebitel kupuje (Foret, 2008, s. 176).  

Následující úroveň, tedy vlastní produkt, pak určuje další atributy, které zajišťují přínosy 

produktu pro spotřebitele. Mezi tyto znaky patří např. kvalita produktu, jeho funkce, 

design, balení a také název značky. 

Nakonec by marketér měl uvažovat nad možnostmi, jak produkt rozšířit či doplnit. Tato 

úroveň se nazývá rozšířený produkt a často se liší vzhledem k typu produktu (Kotler a 

kol., 2007, s. 616). Velký potenciál pro dosažení konkurenční výhody skýtá právě úroveň 

rozšířeného produktu, nicméně jak uvádí Kotler a kol. (2007, s. 617), nadstandardní 

přínosy se postupně stávají přínosy očekávanými a podnik tedy musí neustále hledat další 

nové přínosy, aby se odlišil od konkurence nebo zachoval konkurenční výhodu. 

Produktový mix 

Produktový mix je možné také nazývat pojmem sortiment. Jde o souhrn všech produktů, 

které daná firma nabízí. U sortimentu lze rozlišit jeho šíři, délku a hloubku (Karlíček 

a kol., 2018, s. 169). Šířka sortimentu představuje počet kategorií produktů, neboli počet 

produktových řad, které firma prodává. Délka sortimentu pak představuje průměrný počet 

produktů v každé produktové řadě. Hloubkou sortimentu se pak rozumí průměrný počet 

variant u každého jednotlivého produktu (Karlíček a kol., 2018, s. 169). 

Velká šíře, délka a hloubka sortimentu ovšem nemusí být vždy pro firmu výhodou, jelikož 

rozhodující je celková ziskovost portfolia produktů, přičemž obecně platí, že relativně 

malý počet produktů vytváří většinu zisku podniku. Proto je pro marketéry důležitá 

informace, jak se jednotlivé produkty podílejí na zisku firmy (Karlíček a kol., 2018, s. 

169). Produktům, které generují většinu zisku, by pak měla být věnována největší 

pozornost i další zdroje. 

1.4.2 Cena 

Cenou se rozumí peněžní částka, kterou prodávající vyžaduje za svůj produkt. Jelikož je 

to jediné z čtyř „P“, které je spojeno s výnosy, má správné stanovení ceny pro podnik 

velký význam (Karlíček a kol., 2018, s. 175). 
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Cenotvorba 

Při tvorbě ceny by měl podnik zohlednit mnoho faktorů, z nichž nejvýznamnějšími jsou 

náklady, ceny konkurence a hodnota vnímaná zákazníky (Karlíček a kol., 2018, s. 175). 

Nejnižší možnou hranici, kterou by firma neměla překročit, stanovují náklady na výrobu, 

prodej produktu a jeho distribuci a marketing. Cenový strop pak značí faktor hodnoty 

vnímané zákazníky, jehož zjišťování je pro podnik poměrně pracné, nicméně klíčové 

(Karlíček a kol., 2018, s. 180). Čím vyšší je pak rozdíl mezi náklady a cenou, kterou jsou 

zákazníci ochotni zaplatit, tím vyšší je pak zisková marže, které firma může dosáhnout. 

Při zohlednění výše uvedených faktorů tedy známe tři metody určování cen: 

• Nákladově orientovaný přístup 

Snaha stanovit cenu tak, aby pokryla všechny náklady i odměny za riziko a úsilí. 

Případně tak, aby ideálně dosáhla plánované výše zisku (Kotler a kol., 2007, 

s. 768). 

• Stanovení cen dle konkurence 

Stanovování cen dle průměrné ceny konkurence využívají často začínající firmy. 

Nevýhodou této metody je opomínání reálných nákladů a poptávky (Jakubíková, 

2008, s. 226). 

• Stanovení cen dle přisuzované hodnoty 

Jde o stanovení ceny dle hodnoty, kterou produktu přisoudí zákazník, přičemž je 

podstatné nalézt vhodnou kombinaci kvality a dobrých služeb za přiměřenou cenu 

(Kotler a kol., 2007, s 771). 

1.4.3 Distribuce 

Distribucí se rozumí aktivity společnosti, které činí produkt dostupný zákazníkovi (Kotler 

a kol., 2007, s 71). Funkce distribuce jsou zejména transakční, logistické a servisní. Cílem 

distribuce je tedy zprostředkovat produkt zákazníkovi ve vhodný čas, na vhodné místo 

a v požadované kvalitě. Distribuce musí být správně zvolena a naplánována, jelikož na 

rozdíl od ostatních prvků marketingového mixu není tolik přizpůsobivá (Jakubíková, 

2012, s. 219). 
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Distribuční strategie 

Volba distribuční strategie závisí na mnoha aspektech. Nicméně dle počtu distributorů, 

které podnik využívá, lze rozlišit tři základní strategie distribuce: 

• Intenzivní distribuce 

Jak napovídá samotný název strategie, jde o snahu firmy udělat produkt pro 

zákazníky dostupný kdykoli a kdekoli si vzpomenou. Firma tak využívá co 

největší počet distribučních míst. Tato strategie je volena zejména u spotřebního 

zboží (Karlíček a kol., 2018, s. 219). 

• Exkluzivní distribuce 

Přesným opakem distribuce intenzivní je distribuce exkluzivní. Podnik touto 

strategií záměrně omezuje počet distribučních míst. Málo distributorů tak vlastní 

výhradní právo na prodej produktu. Od těchto distributorů je vyžadována 

nadstandardní péče, spojená s vyšší marží. Tuto strategii využívají často prémiové 

produkty (Karlíček a kol., 2018, s. 219–220). 

• Selektivní distribuce 

Selektivní distribuce skýtá kompromis mezi dvěma výše zmíněnými strategiemi. 

Jedná se o strategii, při které podnik využívá omezeného počtu vybraných 

distributorů (Karlíček a kol., 2018, s. 220). 

Rozhodnutí o distribuční strategii závisí zejména na typu produktu, velikosti poptávky, 

segmentu a konkurenci (Jakubíková, 2008, s. 204). 

1.4.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace zahrnuje veškeré aktivity, které se snaží informovat a také 

přesvědčit zákazníky ke koupi produktu. Prodej je tedy primárním cílem marketingové 

komunikace (Karlíček a kol., 2018, s. 197). Mezi základní marketingové komunikační 

nástroje patří reklama, osobní prodej, podpora prodeje, public relations, a přímý 

marketing (Kotler a kol., 2007, s. 809). Specifická směs těchto nástrojů pak tvoří 

komunikační mix. 
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Komunikační mix 

Plánování komunikačního mixu závisí na analýze faktorů, které marketingový mix 

ovlivňují. Těmito faktory jsou produkt, zákazník, samotná firma a také její prostředí 

(Jakubíková, 2008, s. 243). Dále záleží také na komunikačním cíli, který plánuje firma 

naplnit a také na cílovém zákaznickém segmentu (Karlíček a kol., 2018, s. 209). Každý 

podnik má tedy, v závislosti na svých potřebách, rozloženou propagaci do odlišných, výše 

zmíněných nástrojů a každý nástroj má také rozdílné charakteristiky i náklady (Kotler, 

2001, s. 557). Vhodné je také pohlížet na komunikační strategii integrovaně, tedy 

koordinovat množství a typy komunikačních kanálů tak, aby na všech úrovních přinášely 

jasné, přesvědčivé a konzistentní sdělení o produktu nebo podniku (Kotler a kol., 2007, 

s. 818). Podstatné je také uvažovat nad efektivností daných nástrojů a také nad náklady, 

které jsou s těmito nástroji spojeny. 

Reklama 

Reklama má mnoho podob i způsobů užití, všechny mají však společný účel, kterým je 

propagace určitého produktu, image firmy a podpora poptávky (Foret, 2008, s. 243). 

Základními cíli reklamy je informovat, přesvědčovat, připomínat anebo posilovat vědomí 

o produktu. Který cíl firma zvolí se odvíjí dle aktuální situace podniku a celkové strategie. 

V neposlední řadě také dle financí, které má podnik na reklamu k dispozici (Kotler 

a Keller, 2007, s. 607).  

Kromě volby cíle musí marketér učinit rozhodnutí, který typ sdělovacího prostředku pro 

reklamu zvolit. Marketér tak činí dle dosahu, frekvence, dopadu reklamy a také dle 

rozpočtu. Mezi nejčastější formy patří online reklama, televizní reklama, rozhlasová 

reklama, outdoor reklama, reklama v kinech, či product placement. Každý typ média má 

své výhody i nevýhody, které by měl marketér při plánování zvážit (Karlíček a kol., 2018, 

s. 199). 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje velké množství nástrojů, jejichž cílem je stimulace okamžitého 

prodeje. Podpora prodeje může být zaměřena na spotřebitele, obchodníka, organizace 

či samotné prodejce. Dle zaměření tedy lze dle Kotlera a kol. (2008, s. 880) podporu 

prodeje rozdělit na následující druhy, které je možné pozorovat na další straně. 
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• Spotřebitelská podpora 

Spotřebitelská podpora prodeje je zaměřena na nákupy spotřebitelů, která 

zahrnuje např. slevy, soutěže, kupony, bonusy, reklamní předměty, věrnostní 

odměny a další. Podniky využívají tuto formu prodeje např. ke zvýšení 

krátkodobých tržeb, přesvědčení zákazníka k vyzkoušení nového produktu, 

přetahování zákazníků ke konkurenci, povzbuzení spotřebitele nebo zvýšení 

loajality zákazníků (Kotler a kol., 2007, s. 880–881). 

• Podpora obchodníka 

Podpora obchodníka slouží k povzbuzení prodejního úsilí prodejců a jejich 

motivaci. Zahrnuje např. slevy, zboží zdarma, pobídkové finance, veletrhy apod.  

• Podpora organizací 

Podpora organizací je určena k motivaci prodejců, stimulaci prodeje, získávání 

obchodních nabídek a také odměňování zákazníků, dealerů apod. (Kotler a kol., 

2007, s. 880). 

• Podpora prodejců 

Podpora prodejců slouží zejména k motivaci prodejců a zvýšení jejich efektivity. 

Zahrnuje zejména finanční a nefinanční prémie nebo soutěže (Kotler a kol., 2007, 

s. 880). 

Všechny výše uvedené nástroje fungují na bázi určité finanční a nefinanční odměny. Mají 

společnou výhodu, kterou je schopnost vyvolat okamžitý nárůst prodejů. Z tohoto důvodu 

je podpora prodeje velmi populární. Problémem však je často následný pokles prodejů, 

protože se zákazníci zdánlivě výhodnými produkty předzásobí. V některých případech 

lze pozorovat i negativní vliv na hodnotu značky, jelikož pokud cena produktu opakovaně 

klesá, může klesnout také vnímaná kvalita produktů (Karlíček a kol., 2018, s. 200–201). 

Osobní prodej 

Osobní prodej zahrnuje osobní komunikaci mezi prodejcem a jeho stálými nebo 

potenciálními zákazníky. Tato forma prodeje je založena primárně na získání 

zákazníkovy důvěry, prodej produktu je až druhotnou záležitostí (Karlíček a kol., 2018, 

s. 207). Díky důvěře má prodejce příležitost vybudovat si se zákazníkem dlouhodobý 

vztah a získat jeho loajalitu a přimět jej k častějším návštěvám (Grewal, 2019, s. 167). 

V případě, že je prodejce schopen získat zákazníkovu důvěru a loajalitu, stává se osobní 
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prodej bezkonkurenčně nejlepším komunikačním nástrojem (Karlíček a kol., 2018, 

s. 207). 

Osobní prodej má ovšem i stinnou stránku, a tou je jeho nákladová náročnost. Osobní 

prodej je totiž obecně vzato nejdražším nástrojem komunikačního mixu (Karlíček a kol., 

2018, s. 207). Důvodem je fakt, že obchodníky je třeba odborně vyškolit a připravit na 

jednání se zákazníky. Neméně podstatné a nákladné je nalézat a zaměstnávat talentovaný, 

příjemný a ochotný personál. Nedílnou součástí je také obchodníky správně motivovat 

a především kvalitně ohodnotit (Jakubíková, 2008, s. 260). Prodejce by měl klást velký 

důraz mimo jiné i na poprodejní péči (Karlíček a kol., 2018, s. 208). 

Přímý marketing 

Přímý marketing, jinak také tzv. direct marketing, původně vznikl jako levnější 

alternativa k osobnímu marketingu, (Karlíček a kol., 2018, s. 199), jelikož se jedná 

o přímé spojení se zákazníky, které je založeno na budování trvalých individuálních 

vztahů (Kotler a kol., 2007, s. 809). V dnešní době existuje mnoho forem přímého 

marketingu, jako např. direct mail, telemarketing, mobilní marketing, online marketing 

a další (Karlíček a kol., 2018, s. 200). Všechny tyto formy přímého marketingu jsou 

neveřejné, poměrně rychlé, přizpůsobivé a interaktivní. 

Účelem direct marketingových kampaní je často navýšení prodejů stávajícím 

zákazníkům. V případě, že je stávajícím zákazníkům nabídnut produkt související nebo 

doplňkový, můžeme hovořit o tzv. cross-sellingu. Pokud je zákazníkovi nabízen produkt 

vyšší verze, hovoří se o up-sellingu (Karlíček a kol., 2018, s. 200). 

Public relations 

Pod pojmem public relations, zkráceně také „PR“, se skrývá budování vztahů 

s veřejností, médii a novináři. Pojmem veřejnost, se v kontextu PR myslí nejen média, 

ale i zákazníci a zaměstnanci, majitelé a manažeři, akcionáři, politici i pracovníci státní 

správy (Janouch, 2014, s.167). Hlavním cílem PR aktivit je zejména budování dobrého 

image společnosti, vyvolávání pozitivní publicity, případně také řízení publicity negativní 

(Karlíček a kol., 2018, s. 202). 

Mezi významné nástroje PR patří např. webové stránky, tiskové a výroční zprávy, firemní 

brožury či jiné písemné materiály, audiovizuální materiály, tiskové konference, semináře 
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a jiné eventy či speciální příležitosti, lobbing či sponsoring, služby veřejnosti apod. 

(Svoboda, 2006. s. 101). Již nedílnou součástí marketingové komunikace se staly webové 

stránky a dramaticky narostla míra využívání internetu. Velmi populárním nástrojem 

posledních let jsou zejména kampaně na sociálních sítích, inzerce zobrazované 

u výsledku vyhledávání ve vyhledávačích, na Facebooku, Youtube či webech třetích 

stran. Velký potenciál mají také mobilní aplikace (Karlíček a kol., 2018, s. 206–207). 

1.5 Online marketing  

Online marketing může dnes nabývat řady podob, které mají ovšem společné cíle, jimž 

je informovat, ovlivňovat, přimět k akci a udržovat vztah (Janouch, 2010, s. 71). Výhodou 

marketingu na internetu je fakt, že internetová reklama má oproti ostatním médiím 

nejpřesnější zacílení a mnoho příležitostí. Mezi pozitivní stránky online marketingu patří 

také interaktivita, a personalizace obsahu (Karlíček a kol., 2018, s. 199). 

Zejména pro malé až střední firmy je online marketing velmi výhodnou volbou, jelikož 

díky správně zvolené a zacílené online reklamě může podnik dosáhnout velké efektivity 

za poměrně nízké náklady (Jurášková a Horňák, 2012, s. 124). Pro úspěšný marketing 

na internetu je vhodné znát svoji cílovou skupinu. Dále pak najít místa na internetu, kde 

se cílová skupina pohybuje a dle toho zvolit správné kanály propagace, ať už se jedná 

o SEO, sociální sítě nebo emailing. Na zvolených kanálech je pro firmu podstatné být 

přítomný, aktivní a dohledatelný (Online marketing, 2014, s. 21). 

1.5.1 Webové stránky 

Jak tvrdí Karlíček a kol. (2018, s. 206), „Kdo dnes nemá web, jako by ani neexistoval.“. 

Webové stránky jsou dnes již nedílnou součástí marketingové komunikace podniků a také 

důležitým prezentačním zdrojem. Proto by měly být aktualizovány tak, aby následovaly 

nové trendy a změny. Web podniku by měl být přehledným, aktuálním, graficky 

poutavým a intuitivním zdrojem informací pro každého, kdo jej navštíví. Vzhledem ke 

každodennímu užívání chytrých telefonů a tabletů by měl být web přizpůsoben 

i prohlížení na těchto zařízeních (Karlíček a kol., 2018, s. 206). 
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1.5.2 Email marketing 

Emailový marketing je jednou z možností komunikace se zákazníky, budování 

vzájemného vztahu a loajality. Důležitou součástí procesu emailového marketingu je 

databáze kontaktů a práce se všemi dostupnými údaji. Díky dnešním možnostem 

integrace s podnikovými systémy je možné email marketing využívat efektivněji, než 

dříve (Online marketing, 2014, s. 159). Pro personifikaci emailového marketingu je 

vhodné využívat věrnostní systémy, které umožňují zachytit, zanalyzovat a dále využít 

informace o zákazníkovi. 

Mezi hlavní typy emailových kampaní patří dle Penkaly (Online marketing, 2014, s. 160) 

zejména: 

• Propagační newslettery – akční nabídky a slevy; 

• Welcome process při registraci zákazníka; 

• Mikro kampaně – jednorázové hromadné emaily, např. pozvánka na akci. 

Při praktikování emailového marketingu je vhodné segmentovat emaily dle databáze, 

působit osobním dojmem a zaujmout zákazníka hned na samém začátku. Dle Penkaly 

(Online marketing, 2014, s. 166) je vhodné také posílat čas od času i jiné emaily, než 

pouze obchodní, jako je např. přání k narozeninám či svátku. 

1.5.3 Internetové vyhledávače 

Internetové vyhledávače je možné chápat jako pomyslnou bránu do světa internetu. 

Nejpoužívanějšími vyhledávači v ČR jsou Google a Seznam, přičemž absolutním 

vítězem je Google (eVisions.cz, 2019).  

Reklama ve vyhledávačích 

Vyhledávače Google i Seznam pracují s reklamou tzv. Top pozic, tedy první tři pozice 

při vyhledávání jsou většinou forma placené reklamy a jsou označeny jako sponzorované. 

Systém řazení pozic funguje na principu aukce a také dalších proměnných, jako je např. 

klíčové slovo, maximální ochota platit za proklik a také faktor relevance (Online 

marketing, 2014, s. 51–52). 

Za inzerci na vyhledávačích je většinou placeno metodou CPC (cost per click), tedy 

platba za každý klik na reklamu, který byl realizován (Karlíček a kol., 2018, s. 207). 
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Výhodou této metody (jinak nazývána také PPC – pay per click) je fakt, že platba probíhá 

za opravdového návštěvníka webu a zacílení je poměrně přesné. Mezi nevýhody lze 

zařadit nutnost neustálé kontroly kampaní, rychlý propad ve výsledcích vyhledávače 

nebo možné zbytečné prokliky nerelevantních zákazníků (Roberts a Zahay, 2013). 

Cílem reklamy ve vyhledávačích je např. propagace vlastní stránky nebo článku, zvýšení 

návštěvnosti, nasměrování na pobočku, podpora budování značky či podpora prodeje 

(Online marketing, 2014, s. 53–54). 

SEO 

Výraz SEO (search engine optimiziation) nese význam optimalizace pro vyhledávače za 

účelem umístit webové stránky či portály ve vyhledávačích na co nejpřednější pozici, 

čímž nalákají uživatele na jejich navštívení, což může mimo jiné také zvýšit povědomí 

o značce (Karlíček a kol., 2018, s. 207). Problémem je ale rychlý vývoj algoritmů, podle 

kterých vyhledávače stránky řadí. Neexistuje totiž jednotný návod, jak dosáhnout prvních 

příček ve vyhledávání. Nicméně mezi hlavní faktory patří relevantnost webu a zejména 

jeho vnitřní nastavení a klíčová slova (Karlíček a kol., 2018, s. 207). 

Díky optimalizaci SEO mohou být zobrazovány příspěvky, které jsou generovány 

algoritmy, tedy tzv. přirozené vyhledávání. Dále pak mohou být zobrazovány placené 

příspěvky, označeny jako sponzorované. Pro podnik je vhodné investovat do obou forem 

vyhledávání, aby byl web viditelný mezi přirozenými i placenými výsledky, jelikož 

uživatelé ve velké většině přeskakují placené příspěvky a klikají na první přirozený 

příspěvek (Fox, 2011, s. 22). 

Google Ads 

Google Ads (dříve Google AdWords) je online reklamní systém od společnosti Google. 

Pomocí tohoto systému firmy mohou propagovat své služby nebo produkty 

ve vyhledávání, zejména na Google a Youtube a příbuzných vyhledávačích, jako je např. 

Google Maps. Google Ads umožňuje vlastní tvorbu reklamy dle jednoduchého návodu. 

Google Ads (2020) Rozděluje reklamy následovně, dle cílů inzerce: 

- zvýšení návštěvnosti webu; 

- zvýšení počtu návštěv kamenné prodejny; 

- zvýšení počtu volání do firmy. 
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Nebo také dle typu kampaně (Google Ads, 2020): 

- kampaně ve Vyhledávací síti – zobrazují reklamy ve vyhledávači (obvykle 

textové); 

- kampaně v Obsahové síti – zobrazují reklamy na webových stránkách nebo 

v aplikacích, které zákazníci navštěvují (obvykle grafika); 

- videokampaně – zobrazují reklamní videa, často před přehráním náplně videa 

na YouTube nebo v jeho průběhu. 

Google Ads tedy umožňuje inzerentům zvolit pro reklamy konkrétní cíle, globální nebo 

místní úroveň, upravovat své rozpočty a také cílení. Zobrazování reklam je kdykoli 

možné spustit nebo ukončit. Google Ads také poskytuje přehledy, statistiky a průběžné 

tipy pro lepší měřitelnost výsledků (Google Ads, 2020). Platby za inzerci je možné 

provádět metodou PPC, dále pak metodou platby za zobrazení, nebo platbou za interakci. 

Stejným způsobem funguje i platforma Sklik, která byla vyvinuta pro druhý 

nejvyužívanější vyhledávač v ČR, kterým je vyhledávač Seznam. 

1.5.4 Sociální sítě 

Jedním z nejpoužívanějších online nástrojů marketingu posledních let jsou kampaně 

na sociálních sítích (Karlíček a kol., 2018, s. 207). Mezi nejvíce využívané sociální sítě 

dnešní doby v ČR patří zejména Facebook a Instagram. Počet uživatelů těchto sociálních 

sítí byl v Česku roce 2020 dle aktuálních analýz společnosti NapoleonCat zabývající se 

marketingem na sociálních sítích (NapoleonCat, 2020) následující: 

Facebook – 5,8 milionů uživatelů; 

Instagram – 2,5 milionů uživatelů. 

Celkově sociální sítě v ČR využívá 52,6 % žen a 46 % mužů, přičemž průměrný denní 

čas na sítích je 143 minut (Focus Agency, 2019). Sociální sítě jsou příznivým prostředím 

zejména pro malé firmy, které jsou ochotny komunikovat se zákazníky napřímo. Důležité 

je tedy vnímat sociální sítě nejen jako marketingovou platformu, ale také způsob 

komunikace „many-to-many“, jelikož obsah na sítích není určen primárně jednomu 

zákazníkovi, ale všem (Online marketing, 2014, s. 131–136). 
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Faktorů úspěchu na sociálních sítích je mnoho, ale tím hlavním je kvalitní obsah. Tedy 

využívání dobré grafiky, důvtipných textů, rychlé reakce, osobní komunikace a přidaná 

hodnota (Online marketing, 2014, s. 132–133). 

Facebook 

Facebook, je nyní největší sociální sítí, umožňující komunikovat, navazovat vztahy 

a sdílet obsah různého druhu. Pro firmy může být Facebook jedním z nástrojů pro 

komunikaci se zákazníky, budování značky, vylepšení image společnosti a marketing 

celkově (Online marketing, 2014, s. 139–140). Na obrázku níže lze pozorovat strukturu 

uživatelů Facebooku v ČR, k dubnu 2020. 

 

Obrázek č. 1: Statistika uživatelů platformy Facebook, 2020 

 (Zdroj: NapoleonCat, 2020)  
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Jak napovídá obrázek č.1 na předchozí straně, z celkového počtu téměř 5,8 miliónů 

uživatelů nejvíce využívají Facebook ženy a muži ve věku 25–44 let.  

Podnik má díky profilu na Facebooku možnost získávat nové zákazníky, propagovat 

produkty, události a akce či tvořit organický obsah, získávat fanoušky, a tak zvýšit 

povědomí o značce. Správa firemního profilu a na Facebooku by měla být pravidelná 

a konzistentní. Komunikace se zákazníky by měla být co nejrychlejší a smysluplná. 

Příspěvky na stránce by měly být tvořeny s ohledem na cílovou skupinu i celkovou 

strategii podniku (Online marketing, 2014, s. 142). 

 Facebook kromě tvorby organického obsahu disponuje také uživatelsky přívětivým 

správcem reklam a obsáhlou nápovědou pro tvorbu placené inzerce. Nápověda provází 

uživatele krok po kroku od založení reklamy, nastavení podmínek a cílové skupiny, až 

po měření výsledků (Facebook, 2020) Facebook (2020) má mnoho druhů placené 

reklamy a jsou rozděleny dle účelů kampaní, které je možné vidět níže: 

- Propagace příspěvků („Boost a Post“); 

- Propagace stránky („Promote Your Page“); 

- Propagace události („Boost An Event“); 

- Zvýšení návštěvnosti webu („Get More Website Visitors“); 

- Zintenzivnění komunikace se zákazníky („Promote Your Send Message Button“); 

- Propagace podniku v jeho blízkosti („Promote Your Business Locally“); 

- Získání více potenciálních zákazníků („Get More Leads“); 

- Propagace tlačítka „Chci vědět více“ („Promote Your Learn More Button“). 

Podnik má tedy k dispozici velkou škálu nástrojů, které je možné přesně zacílit ať už 

z hlediska cílové skupiny, času nebo množství finančních prostředků. 

Instagram 

Aplikace Instagram umožňuje uživatelům sdílení fotografií, videí a komunikaci 

s ostatními uživateli pomocí soukromých zpráv nebo vzájemných interakcí pod 

příspěvky. Jelikož vlastníkem této aplikace je sociální síť Facebook, nabízí se jednoduché 

propojení těchto dvou platforem i v otázce marketingové strategie. Za posledních několik 

let se platforma Instagramu stala jedním z nejvyužívanějších marketingových nástrojů 
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a dnes je nejrychleji rostoucí sociální sítí (Singh, 2020). Obrázek č. 2 níže znázorňuje 

strukturu uživatelů Instagramu v dubnu, 2020. 

 

Obrázek č. 2: Statistiky uživatelů platformy Instagram, 2020 

(Zdroj: NapoleonCat, 2020) 

Jak lze vidět na obrázku výše, platformu Instagramu využívá v ČR více než 2,5 miliónů 

uživatelů. Nejvíce je využíván lidmi ve věku 18–34 let. 

Poskytuje jedinečný interaktivní ekosystém pro značky a jejich zákazníky. 

Díky využívání fotografií a videí mají firmy příležitost budovat svoji image a přimět 

zákazníky snadněji do interakce, jelikož společnost stále více rozvíjí obrazové chápání. 

V dnešním rychle se rozvíjejícím světě může být pozornost spotřebitelů ztracena během 

několika sekund, proto může mít obrázek větší hodnotu než samotná slova. Nynější posun 

směrem k využívání vizuálního přístupu v marketingu a vysoké využití mobilních 
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zařízení svědčí o klíčovém postavení Instagramu v marketingové strategii značky (Singh, 

2020). Tato platforma by tedy v rámci online marketingu neměla být přehlížena, jelikož 

může mít velký vliv na zvýšení povědomí o značce a budování brandu (Singh, 2020). 

Výhodou Instagramu je skutečné propojení se zákazníky, budování důvěry ve značku, 

organický obsah a velká perspektiva pro získání konkurenční výhody, zvláště pro malé 

podniky (Singh, 2020). Dalším plusem kampaní na Instagramu je cenová dostupnost 

a účinnost. Značky, které mají na Instagramu nejlepší výkon se prezentují vizuálně 

atraktivními produkty a jedinečným stylem. Prof. Singh (2020) doporučuje pro úspěch na 

Instagramu následující tipy: 

- Propojovat sociální a digitální kanály; 

- Vytvořit vlastní strategii hashtagů; 

- Vytvářet partnerství s influencery; 

- Neustále analyzovat efekty placeného marketingu. 

Obsah na firemním profilu by tedy měl být, pokud možno originální, inspirativní, 

smysluplný, konzistentní a autentický. Správně připravené příspěvky zanechávají na 

uživatele dojem. Atraktivní fotografie a videa nutí uživatele navštěvovat profil a zjišťovat 

více (Singh, 2020). 

1.6 Segmentace trhu 

Trh disponuje nepřeberným množstvím kupujících s rozdílnými individuálními přáními 

a potřebami. Přizpůsobování produktu nebo služby potřebám zákazníka je možno označit 

jako individualizovaný marketing (Karlíček a kol., 2018, s. 110). Individualizovaný 

marketing dokonale uspokojí potřeby zákazníků, ale je spojen často s vysokými náklady, 

i když je možné, že díky automatizaci a robotizaci se budou náklady na individuální 

marketing postupem času snižovat. Opakem je pak nediferencovaný marketing, kdy 

prodávající ignorují rozdíly mezi zákazníky a prodávají jediný standardizovaný produkt 

všem. Nediferencovaný marketing ale bohužel, až na trh zvláštních komodit, kterými jsou 

např. nerostné suroviny, nebývá efektivní (Karlíček a kol., 2018, s. 110). 

Kompromisem mezi velmi nákladným individuálním a často neefektivním 

nediferencovaným marketingem je tedy marketing cílený, kdy firma rozdělí kupující do 

několika segmentů dle určitých charakteristik, kterými mohou být např. jejich potřeby, 
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chování apod. Následně firma některé segmenty vybere a snaží se uspokojit jejich 

specifické potřeby. 

Proces výběru segmentu je označován jako tržní targeting (Karlíček a kol., 2018, s. 111). 

Pro každý segment poté firma tvoří speciální nabídky, specifickou marketingovou 

komunikaci, přístupy a v některých případech i formu distribuce. Proces, kdy se firma 

snaží ovlivňovat, jak budou její produkty nebo služby vnímány cílovým segmentem se 

pak označuje jako positioning (Karlíček a kol., 2018, s. 111). Positioning je tak poslední 

fází cíleného marketingu. 

1.6.1 Segmentační kritéria 

Trh je možné segmentovat na základě čtyř skupin kritérií, mezi které patří kritéria 

geografická, demografická, psychografická a behaviorální (Karlíček a kol., 2018, s. 113). 

a) Geografická kritéria 

Mezi geografická kritéria patří rozdělení trhu na státy, národy, regiony, města, 

vesnice, dle čtvrtí a někdy dokonce i ulic. Geografická segmentace bývá v dnešní 

době často využívána zejména podniky působící na mezinárodních trzích. 

Nicméně je možné, že postupem času díky vývoji technologií bude stále 

populárnější segmentace dle aktuální lokality, která firmám umožní plně využívat 

mikro-lokálního targetingu (Karlíček a kol., 2018, s. 113). 

b) Demografická kritéria 

V rámci demografické segmentace jsou kupující rozděleni podle věku, pohlaví, 

vzdělanosti, příjmu, náboženského vyznání, sexuální orientace, národnosti, rasy, 

fáze životního cyklu a dalších demografických charakteristik. Řada jednotlivých 

demografických skupin vykazuje různá přání, velmi odlišné potřeby i chování. 

Z tohoto důvodu je tato forma segmentace velmi populární a častá (Kotler a kol., 

2007, s. 465). 

c) Psychografická kritéria  

Při psychografické segmentaci je trh členěn na segmenty zejména dle životního 

stylu, společenské třídy, osobních hodnot či osobnostního profilu. Tedy jak člověk 

tráví svůj čas, jakým aktivitám se věnuje, jaké vyznává hodnoty a názory a co je 

za typ osobnosti. Tento druh segmentace je stále populárnější, jelikož 
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psychografické charakteristiky často z velké míry určují, jakým způsobem budou 

kupující utrácet své peníze (Karlíček a kol., 2018, s. 115). 

d) Behaviorální kritéria 

Behaviorální segmentace rozděluje kupující dle chování k danému produktu, 

či službě. Tedy např. dle frekvence užívání, příležitostí užití, loajality ke značkám, 

postojům k danému produktu či službě apod. Mezi nejvýznamnější behaviorální 

kritéria patří očekávaný užitek, tedy jakým způsobem bude kupující výrobek 

užívat (Karlíček a kol., 2018, s. 116). 

Aby byl proces tržní segmentace efektivní, je podstatné, aby byly splněny dva 

předpoklady. Prvním předpokladem je podmínka, že segmenty musejí být vnitřně 

homogenní (Karlíček a kol., 2018, s. 121). Dle této podmínky by si tedy kupující 

v určitém segmentu měli být velmi podobní a reagovat podobně na marketingové stimuly. 

Druhý předpoklad říká, že segmenty musejí být a na venek heterogenní (Karlíček a kol., 

2018, s. 121). Jednotlivé segmenty zákazníků by tedy měly být vzájemně odlišné 

a kupující by tedy měli mít odlišné potřeby i reakce na marketingové stimuly. Pokud by 

podmínky homogenity a heterogenity nebyly splněny, nebylo by možné efektivně 

uplatňovat cílový marketing. 

1.7 SLEPT analýza 

Pro analýzu výše popsaného makroprostředí, tedy vnějšího okolí firmy, je možné využít 

např. analýzu SLEPT. Analýza SLEPT je označována někdy také jako analýza PEST, 

PESTEL, STEP, STEEPLE apod., v závislosti na zkoumaných faktorech. Název SLEPT 

je vytvořen složením prvních písmen anglických názvů jednotlivých zkoumaných 

prostředí (Jakubíková, 2008, s. 83). Zkoumají se faktory sociální, právní, ekonomické, 

politické, technologické a někdy pak také i faktory ekologické, či demografické (Nitank 

a Trivedi, 2016). SLEPT analýza přichází ke slovu tehdy, kdy společnost zvažuje 

realizovat nějaký projekt nebo změnu, či rozhoduje nad svým dlouhodobým strategickým 

záměrem (Zikmund, 2010).   



39 

 

1.7.1 Sociální faktory 

Sociální faktory, někdy uváděné jako sociálně-kulturní, představují zejména faktory 

spojené s kupním chováním spotřebitelů, či faktory ovlivňující chování podniků. 

Tedy například spotřební zvyky, aktuální trendy, životní styl, kulturní hodnoty, jazyk, 

příjmy, majetek, úroveň vzdělaní, vnímání reklamy a médií apod. (Nitank a Trivedi, 

2016). 

1.7.2 Legislativa 

Právní faktory mají úzkou spojitost s faktory politickými, jelikož stabilita vlády souvisí 

se stabilitou prostředí legislativního. Při analýze je třeba brát v potaz zákony týkající se 

oblasti, ve které firma figuruje, ale také samotné vnitřní zákony dané firmy, jako jsou 

například zákony o bezpečnosti práce atd. (Nitank a Trivedi, 2016). 

1.7.3 Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory patří např. vývoj HDP a jiných makroekonomických ukazatelů, 

úrokové sazby, stabilita měny a měnového kurzu, míra nezaměstnanosti, inflace apod. 

Řada těchto faktorů může mít přímý dopad na společnost a rezonující dlouhodobé účinky 

(Nitank a Trivedi, 2016). 

1.7.4 Politické faktory 

Do politických faktorů řadíme zejména politickou stabilitu země a daného regionu, 

daňovou politiku, sociální politiku, zákony, předpisy a normy, ochranu životního 

prostředí apod. (Nitank a Trivedi, 2016). Obecně lze konstatovat, že politické faktory 

určují rámec podnikatelské činnosti a představují určitou stabilitu, ale i možnost ohrožení. 

1.7.5 Technologické faktory 

Technologické faktory se vztahují na stav rozvoje, infrastruktury, výzkum a vývoj, 

rychlost zastarávání technologie apod. Kvalitní technologické prostředí pro firmu 

znamená zdroj technologického pokroku (Nitank a Trivedi, 2016). 
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1.8 Analýza konkurenčního prostředí 

Jak bylo zmíněno výše, kromě makroprostředí, je třeba v rámci marketingového 

plánování zanalyzovat i mikroprostředí, ve kterém se nachází kromě odběratelů, 

zákazníků a dodavatelů i konkurence. Základních pět konkurenčních faktorů zachycuje 

Porterův model pěti sil. Těmito faktory jsou: stávající konkurence, hrozba nové 

potenciální konkurence, substituční výrobky, vyjednávací schopnosti dodavatelů 

a vyjednávací schopnosti kupujících (Firman a kol., 2016). Tyto faktory je tedy nutno 

zanalyzovat a vyhodnotit, jaký mají vliv na činnost podniku a jak se vůči těmto vlivům 

případně bránit nebo jinak přizpůsobit. 

1.8.1 Stávající konkurence 

Pro analýzu stávající konkurence je podstatné konkurenty identifikovat a následně 

zhodnotit jejich strategii, silné a slabé stránky a jejich cíle (Jakubíková, 2008, s. 86). 

Podnik by se měl tedy snažit zanalyzovat veškeré informace, důležité pro vlastní 

rozhodování v rámci plánovaní marketingové strategie (Zamazalová a kol., 2010, s. 55). 

Mezi tyto informace patří např. informace o produktech, komunikaci, cenách, formě 

distribuce apod. Stávající konkurenci lze identifikovat dle produktů, odvětví nebo trhu. 

Identifikací dle produktů se rozumí konkurence, která nabízí podobné produkty nebo 

služby podobným zákazníkům za podobné ceny (Kotler a kol., 2007, s. 569). Identifikaci 

konkurence dle odvětví je možné chápat jako skupinu firem, které nabízejí produkty nebo 

služby, jež jsou blízkými substituty. Vymezení dle trhu pak značí firmy, které mají snahu 

uspokojit stejnou skupinu zákazníků nebo uspokojit stejné potřeby (Kotler a kol., 2007, 

s. 570).  

S analýzou konkurence souvisí i volba vlastní konkurenční strategie, vzhledem k situaci 

na trhu a konkurenceschopnosti podniku. Dle Portera existují tři obecné generické 

strategie, díky kterým může firma dlouhodobě udržovat svou konkurenceschopnost, 

pokud tyto strategie využívá správným způsobem. Jde o strategii vůdčího postavení 

v nákladech, strategii diferenciace a strategii koncentrace (Karlíček a kol., 2018, s. 108). 

Strategie vůdčího postavení v nákladech předpokládá, že podnik bude úspěšný, pokud 

bude mít nižší náklady než jeho konkurenti. Ovšem za předpokladu, že kvalita produktu 

nebo služby bude pro zákazníky stále přijatelná. Podnik touto strategií často oslovuje 
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primárně zákazníky citlivé na cenu (Karlíček a kol., 2018, s. 108). Jelikož ne všichni 

zákazníci jsou ale zaměřeni na nízkou cenu, podnik má možnost využít i nákladnější 

strategii diferenciace. Tato strategie spočívá ve snaze odlišit produkt nebo službu od 

konkurence, za předpokladu, že zákazník jedinečnost daného produktu ocení a je tak 

ochoten pokrýt vyšší náklady (Karlíček a kol., 2018, s. 109). Existují i zákazníci, kteří 

mají relativně specifické potřeby a jsou ochotni za vyžadovanou jedinečnou přidanou 

hodnotu zaplatit. Specializace na uspokojení této užší skupiny zákazníků se nazývá 

strategií koncentrace (Karlíček a kol., 2018, s. 109). 

1.8.2 Potenciální konkurence 

Hrozba vstupu potenciální konkurence na trh často závisí na množství bariér vstupu a také 

na možnostech adaptability nových potenciálních konkurentů. Pokud jsou překážky 

vstupu nízké, noví účastníci trhu se mohou rychle stát soupeři a získat podíl na trhu 

(Firman a kol., 2016). Podniku, který chce být konkurenceschopný v dnešní době tedy již 

nestačí uspokojovat potřeby zákazníků, nýbrž je důležité věnovat pozornost i na 

neustálému monitorování, analýze a vyhodnocování možných hrozeb nové konkurence. 

1.8.3 Substituty 

Na trhu se díky rychlému vývoji může kdykoli vyskytnout substituční produkt nebo 

služba, díky kterému se následně počet a věrnost zákazníků podniku může výrazně změnit 

(Blažková, 2007, s. 61). Vzhled substitučních výrobků nemusí být totožný, což může 

způsobit, že produkty budou přehlíženy. Nicméně substituty mají potenciál nahrazovat 

daný výrobek nebo službu, a tak přilákat spokojenost zákazníků (Firman a kol., 2016). 

Je tedy vhodné brát hrozbu substitutů při tvorbě marketingové strategie v potaz.  

1.8.4 Dodavatelé a jejich vyjednávací síla 

Další neopomenutelnou částí Porterova modelu pěti sil je vyjednávací síla dodavatelů. 

Jak uvádí Jakubíková (2008, s. 85), je nutné analyzovat stávající i potenciální dodavatele, 

stejně tak jako je nutné analyzovat stávající i potenciální zákazníky. V případě, že mají 

dodavatelé velkou vyjednávací sílu, mohou podnik i ohrozit zvyšováním cen. Naopak 

v některých případech může být spolupráce s určitými dodavateli i konkurenční výhodou 

(Karlíček a kol., 2018, s. 57). Volba dodavatelů by měla být tedy spojena s analýzou 
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a prováděna obezřetně. Díky analýze má podnik přehled o množství možných dodavatelů, 

zná jejich ceny, podmínky a také např. distribučních cesty (Blažková, 2007, s. 66).  

1.8.5 Odběratelé a jejich vyjednávací síla 

Jak bylo zmíněno výše, mezi odběratele patří jak koncoví zákazníci, tak právnické osoby 

či distributoři. Zákazníci mají velkou vyjednávací sílu v případě, kdy mohou daného 

dodavatele snadno vyměnit, čímž pádem mají tedy sílu snižovat ceny (Karlíček a kol., 

2018, s. 57). Čím větší je vyjednávací síla zákazníků a odběratelů tím je větší soutěž 

o tohoto zákazníka i tlak na ceny. 

Mezi faktory zjišťované v rámci analýzy odběratelů patří např. jejich počet, nabízené 

ceny, podmínky a distribuční cesty (Blažková, 2007, s. 68). Zjišťované faktory 

u konečných spotřebitelů mohou být např. jejich chování a potřeby, kupní motivy, 

informace o nákupním rozhodování atd. (Jakubíková, 2008, s. 86). 

1.9 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží ke kvalitativnímu vyhodnocení veškerých stránek fungování firmy 

a její současné pozice. Podstata SWOT analýzy spočívá v klasifikaci a ohodnocení 

jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin a to silných 

(strenghts) a slabých (weaknesses) stránek společnosti, dále pak příležitostí 

(opportunities) a hrozeb (threats) z makroprostředí (Blažková, 2007, s. 155). Na základě 

výsledků SWOT analýzy pak může společnost efektivněji vymezit marketingové cíle 

(Kotler a kol., 2007, s. 97). 

Díky SWOT analýze je tak možné zjistit, zda je podnik schopen využít příležitostí 

a vyhnout se hrozbám ve stále měnícím se makroprostředí. Účelem analýzy je 

identifikovat přednosti, které mohou firmě napomoci využít příležitosti na trhu (Chang, 

2006). V případě, že je SWOT analýza sestavena správně, může společnosti posloužit 

jako ideální základ pro tvorbu strategického plánu (Aich, 2016). 

1.9.1 Příležitosti a hrozby – externí faktory, makroprostředí 

Vedení by mělo znát hlavní příležitosti a hrozby, kterým podnik čelí. Ovšem ne všechny 

hrozby z vnějšího prostředí si zaslouží stejnou míru pozornosti. Je tedy na manažerovi, 
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aby posoudil pravděpodobnost těchto hrozeb, případně potenciální škody. Dále by se měl 

podnik připravit ne škody, které jsou nejpravděpodobnější, případně na ty, které mají 

největší negativní dopad (Kotler a kol., 2007, s. 97). Správně identifikované příležitosti 

mohou pak sloužit jako příležitosti k větší konkurenceschopnosti či účinnějšímu plnění 

cílů (Blažková, 2007, s. 97). 

1.9.2 Silné a slabé stránky – interní faktory, mikroprostředí 

Při identifikaci silných a slabých stránek interního prostředí firmy je podstatné zaměřit se 

na srovnávání s konkurencí. Tedy brát silné a slabé stránky relativně, ne absolutně (Kotler 

a kol., 2007, s. 98). Je vhodné zahrnout takové interní faktory, jenž ovlivňují úspěch firmy 

(Vaštíková, 2008, s. 63). 

Na obrázku č. 3 níže je možno pozorovat SWOT matici. Výsledky SWOT analýzy by 

měly napomoci určit marketingové cíle při tvorbě strategického plánu (Aich, 2016). 

 

Obrázek č. 3: SWOT matice 

 (Zdroj: Jakubíková, 2008, s. 103) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Obsahem analytické části bude zejména analýza současného stavu optiky Valore a jejího 

vnějšího okolí. Analýza bude zaměřena na vnitřní i vnější prostředí podniku, stejně tak 

jako na rozbor hlavních konkurentů na brněnském trhu a jejich marketingové 

komunikace. Vnitřní analýza podniku bude provedena pomocí McKinseyho modelu 7S 

a také marketingového mixu 4P. Vnější analýza bude vypracována pomocí analýzy 

SLEPT a Porterovy analýzy pěti sil. 

Důležitou součástí analytické části práce bude i průzkum současného profilu zákazníků a 

jejich spokojenosti se službami a sortimentem optiky Valore. Průzkum bude proveden 

pomocí analýzy výsledků dotazníkového šetření. 

Závěry analytické části práce budou shrnuty na konci této kapitoly díky analýze SWOT, 

kde budou identifikovány slabé a silné stránky společnosti, stejně tak jako příležitosti 

a hrozby z vnějšího okolí. Na základě závěrů a zjištění z analytické části práce bude 

možno formulovat v návrhové části práce konkrétní a realizovatelné návrhy na úpravu 

současných marketingových aktivit optiky Valore. 

2.1 Charakteristika podniku 

Optika Valore je rodinná značka reprezentující brněnskou síť očních optik o čtyřech 

pobočkách. Značka Valore působí na trhu již od roku 2010. Za značkou stojí dvě firmy, 

a to společnost VALORE s.r.o. a firma VALORE plus, s.r.o. Majiteli obou společností 

jsou dvě spřízněné rodiny. Obě firmy budou brány pro účely diplomové práce jako jeden 

subjekt, jelikož jsou firmy řízeny stejným vedením a jako jeden subjekt i vystupují. Dva 

z jednatelů obou firem jsou totožné osoby. 

Oční optika Valore nabízí vysoce kvalitní dioptrické i sluneční brýle pro dospělé a děti, 

kontaktní čočky a další optické přístroje. V optice jsou prováděny i opravy brýlí, čištění 

ultrazvukem a další služby. Kromě prodeje brýlí a korekčních pomůcek, se firma zabývá 

i vyšetřením zraku očním lékařem a poradenstvím. Za téměř deset let existence na trhu 

byly vybudovány v Brně postupně čtyři prodejny. Pobočky společnosti Valore 

se nacházejí v Brně na ulicích Vídeňská, Hybešova, Gajdošova a Netroufalky u Campus 

Square. 
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2.2 Analýza vnitřních faktorů  

Následující část práce se věnuje analýze vnitřních faktorů, ovlivňujících fungování optiky 

Valore. Pro analýzu vnitřního prostředí firmy byla zvolena metoda 7S a také 

marketingový mix 4P. Informace ke zpracování těchto analýz byly dodány vedením 

optiky Valore a napomohly zejména osobní rozhovory s vedením firmy. 

2.2.1 Metoda 7S 

Níže nalezneme zanalyzovány vzájemně ovlivňující se interní faktory firmy, pomocí 

modelu 7S, který napomůže diagnostikovat celkové fungování podniku. Jelikož je optika 

Valore menším podnikem, vazby mezi všemi interními faktory jsou velmi úzké. Zároveň 

všechny faktory velmi ovlivňují celý podnik i značku obecně. Z tohoto důvodu analýza 

7S nemohla být vynechána. Informace pro tuto analýzu byly čerpány z osobního 

rozhovoru s ředitelem optiky Valore, Jiřím Peterkou (Peterka, 2020). 

2.2.1.1 Strategie 

Strategie optiky Valore není nijak přesně definována, nicméně dle ředitele vychází 

zejména ze záměru uspokojovat zákazníky a jejich potřeby. Pro společnost je zásadní 

loajalita zákazníků, jelikož spokojený zákazník se rád vrací, a také doporučuje společnost 

dále, což je v tomto druhu podnikání velmi zásadní. Z tohoto důvodu optika Valore nabízí 

oproti ostatním optikám často nadstandardní servis, jako např. rozvoz brýlí přímo 

k zákazníkům. Ve strategii je dle ředitele také kladen důraz zejména na kvalitu 

prodávaných výrobků, a také na profesionalitu a motivaci zaměstnanců. Jde tedy spíše 

o budování vlastní značky, bez velkého zaobírání se konkurencí či jinými vnějšími 

hrozbami. 

Zároveň je dle ředitele vyvíjena snaha o propagaci značky optiky Valore, nicméně 

marketing je spravován vedením, velmi intuitivně a metodou pokus-omyl. Optika Valore 

by dle vyjádření ředitele ráda praktikovala smysluplnou marketingovou komunikaci 

a šířila tak povědomí o značce. Momentálně nemá však optika Valore žádnou konkrétní 

marketingovou strategii a po této stránce se drží velmi při zemi, z důvodu nezkušeností 

v tomto oboru a obavy z velkých výdajů a malé návratnosti investic (Peterka, 2020). 
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2.2.1.2 Struktura 

Pod značku Valore spadají dvě rodinné firmy, kterými jsou VALORE s.r.o. mající dva 

jednatele a VALORE plus, s.r.o., mající čtyři jednatele. Obě firmy mají společné řízení. 

Jak bylo zmíněno výše, pro účely této práce je značka Optika Valore brána jako jeden 

subjekt, jelikož jde pouze o právní rozdělení. Obě výše zmiňované firmy se pod značkou 

Optika Valore chovají jako jeden celek. 

Ředitel firmy úzce spolupracuje s výkonnou ředitelkou optiky Valore. Oba se současně 

podílí na tvorbě obchodní taktiky pro všechny pobočky, rozhodují o financích, výběru 

a nákupu zboží, marketingových aktivitách apod. Tomuto vedení je odpovědná provozní 

vedoucí, která je v úzkém kontaktu s vedením a stará se zejména o personál na všech 

pobočkách. Má na starosti docházku, školení zaměstnanců a společně s vedením se podílí 

na řešení případných krizových situací. Dále jsou na jednotlivých pobočkách optiky 

Valore zaměstnáni dohromady čtyři optometristé, dvanáct optiků a osm asistentů prodeje. 

Ti přijímají požadavky a úkoly zejména od výkonné ředitelky, potažmo od provozní 

vedoucí (Peterka, 2020). 

Hlavní hybnou silou optiky Valore je jednoznačně výkonná ředitelka, která bývá často 

osobně přítomna na pobočkách a dohlíží na bezproblémový provoz, pomáhá školit 

zaměstnance, řeší komplikovanější reklamace a speciální požadavky zákazníků či krizové 

situace (Peterka, 2020). 

2.2.1.3 Spolupracovníci 

Na lidskou složku společnosti je v optice Valore kladen velký důraz. Zaměstnanci jsou 

pečlivě vybíráni, pravidelně školeni a vzděláváni pro jejich vlastní osobní rozvoj. Velmi 

důležitá je také motivace zaměstnanců. Zaměstnanci jsou dle ředitele motivováni zejména 

finančně, a to formou bonusů při dosažení určitého milníku v obratu (zaměstnanci mají 

fixní plat a obratové tabulky, které je motivují k vyšším výkonům, jelikož při dosažení 

milníků dostanou určitá procenta z obratu) (Peterka, 2020). 

Společnost se snaží o budování sounáležitosti ve firmě a také loajalitu svých pracovníků. 

Pro vedení je důležité, aby zaměstnanci chodili do práce rádi. Vedení si je vědomo, že 

zaměstnanci jsou hlavním zdrojem výkonnosti firmy a snaží se tedy o jejich maximální 

spokojenost (Peterka, 2020). 
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2.2.1.4 Systémy 

Systém využívaný k řízení každodenní aktivity společnosti nese název Newton, což je 

specializovaný software pro oční optiky. Pomocí tohoto systému je každodenně 

zpracovávána veškerá agenda. V systému je vedena evidence zákazníků, vyšetření, 

brýlových zakázek, zakázkových karet, optických pomůcek, skladových zásob atd. Tedy 

systém je alfou a omegou každodenního fungování. Každý ze zaměstnanců má svůj 

vlastní přístup do tohoto systému.  

Objednávky od dodavatelů jsou založeny zejména na osobním kontaktu a reálné 

prezentaci zboží dodavatelem, jelikož společnost Valore dbá na nejvyšší kvalitu. Poté 

se objednávky řeší často přes podružné systémy dodavatelů, kterými jsou zejména 

VisionWeb a LensWare (Peterka, 2020). 

Každodenní chod poboček je pod dohledem výkonné ředitelky, která má svůj zavedený 

systém monitorování a řízení poboček, který funguje. Nicméně jak uznává vedení, chybí 

jakýkoli systém nebo postupy pro propagaci a šíření povědomí o značce, který je v dnešní 

době nezbytnou součástí budování značky a šíření povědomí. 

2.2.1.5 Styl řízení 

Firma využívá demokratický styl řízení. Každý z pracovníků má jasně vymezené své 

pravomoci a za ty nese také svou odpovědnost. Komunikace mezi vedením a zaměstnanci 

je na denní bázi, je dvousměrná a zaměstnanci mají možnost vyjádřit své názory, podněty 

nebo nespokojenost. Vedení v čele s obchodní ředitelkou má konečné slovo a má na 

starosti také krizový management a dohled nad zaměstnanci. Řízení je převážně 

intuitivní, funguje empatie a vedoucí se aktivně participují na chodu firmy. Vedení firmu 

řídí zodpovědně a spravedlivě (Peterka, 2020). 

2.2.1.6 Sdílené hodnoty 

Mezi klíčové hodnoty společnosti, které jsou sdíleny vedením i pracovníky, patří dle 

ředitele zejména orientace na zákazníka a kvalitu výrobků i provedené práce. Firma 

se snaží o sounáležitost celého týmu a pravidelnou komunikaci se všemi zaměstnanci 

i mezi pobočkami. Esenciálním článkem jsou pro optiku Valore schopní, proškolení 

a motivovaní zaměstnanci, kteří jsou hrdí, že dělají dobrou práci (Peterka, 2020). 
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2.2.1.7 Schopnosti 

Jelikož je obor oční optiky úzce propojen s lékařstvím, zaměstnanci i vedení optiky 

Valore se musejí neustále vzdělávat. Společnost své zaměstnance ve vzdělání podporuje 

a snaží se o jejich motivaci. Mimo to, vývoj jde stále kupředu a dodavatelé neustále 

přicházejí s novinkami a vylepšeními, se kterými musejí zaměstnanci optiky Valore držet 

krok. Z toho důvodu bývají zaměstnanci často školeni přímo dodavateli. 

V neposlední řadě mají optometristé povinnost celoživotního vzdělávání. Z pohledu 

marketingu zde ovšem chybí kvalifikovaná osoba, která by zvládala řešit otázku 

marketingu alespoň okrajově. 

2.2.1.8 Shrnutí analýzy 7S 

Z tabulky níže je patrné, že zhodnocení interního prostředí firmy je vesměs pozitivní 

a společnosti se snaží vcelku zdárně aplikovat faktory úspěchu, až na některé slabiny, 

které by se daly brát jako příležitosti pro zlepšení a jsou rozebrány níže. Stabilita vnitřního 

prostředí firmy by měla podporovat stabilitu vůči vnějším faktorům, flexibilitu a též 

ochranu firmy před riziky. 

Vysvětlivky:  + značí pozitivní vliv; 

– značí negativní vliv. 

Tabulka č. 2: Znázornění vzájemného vlivu faktorů 7S 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Strategie Struktura Spolupracovníci Systémy 
Styl 

řízení 

Sdílené 

hodnoty 

Strategie       

Struktura –      

Spolupracovníci + +     

Systémy – + +    

Styl řízení + + + +/–   

Sdílené hodnoty + + + – +  

Schopnosti + + +/– + + +/– 
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Struktura vs. Strategie 

Vzhledem k tomu, že ve strategii firmy je zahrnuta snaha o propagaci značky, měla by 

tomuto faktu být přizpůsobena i struktura firmy, ve které však chybí osoba zodpovědná 

za marketing. Zde je tedy potenciál najmout zaměstnance, který by měl na starosti 

marketingovou komunikaci a šířil povědomí o značce, jelikož nikdo ze současných 

zaměstnanců ani z vedení nemá s marketingem velké zkušenosti. 

Systémy vs. Strategie 

S výše uvedeným tématem souvisí i vztah systémů a strategie. Optika Valore nemá 

zaveden žádný systém pro propagaci značky a marketingovou komunikaci s okolím, 

proto je zde potenciál na zavedení systému zapracovat. 

Styl řízení vs. Systémy 

Vedení má zavedeny systémy správy i organizace, které efektivně fungují. Výkonná 

ředitelka má o veškerém dění v optice Valore nepřetržitý přehled. Chybí ovšem zavedený 

systém, který by napomohl propagaci značky a šíření povědomí o optice. 

Sdílené hodnoty vs. Systémy 

Mezi hlavní sdílené hodnoty patří zejména orientace na zákazníka. Problémem však je 

aktuální situace, kdy chybí vnější komunikace optiky Valore se stávajícími 

i potenciálními zákazníky, jelikož není zaveden žádný systém marketingové komunikace 

s okolím.  

Schopnosti vs. Spolupracovníci 

Zaměstnanci optiky Valore jsou kvalifikovaní a schopní. Valore své zaměstnance 

ve vzdělání podporuje a snaží se o jejich motivaci, nicméně chybí zde kvalifikovaná 

osoba, která by zvládala řešit otázku marketingu alespoň okrajově. 

Schopnosti vs. Sdílené hodnoty 

I tento vztah souvisí s popisem poměrů výše. Vzhledem k tomu, že ke sdíleným hodnotám 

optiky Valore patří orientace na zákazníka, měl by mít někdo ze zaměstnanců kvalifikaci 

i na jednání se zákazníky mimo osobní kontakt na pobočkách optiky Valore. 

Tabulka č. 3 na další straně jasně shrnuje silné a slabé stránky firmy vycházející z analýzy 

7S.  
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Tabulka č. 3: Silné a slabé stránky vycházející z analýzy 7S 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnitřní okolí – McKinseyho model 7s 

Faktor Charakteristika 

Strategie 

Silná 

stránka 

Orientace na zákazníka a tomu odpovídající nadstandardní 

servis. 

Slabá 

stránka 

Snaha o propagaci značky, nicméně marketing je spravován 

vedením, velmi intuitivně a metodou pokus-omyl. 

Struktura 

Silná 

stránka 

Schopné a velmi aktivní vedení, které má přehled nad 

ostatními články podniku. 

Slabá 

stránka 

Chybí samostatná osoba odpovědná za propagaci značky 

a komunikaci vně podniku. 

Spolupracovníci 
Silná 

stránka 
Loajální, školení a dobře motivovaní zaměstnanci. 

Systémy 

Silná 

stránka 

Dobře fungující zavedené systémy, přítomen systém 

evidence zákazníků (dá se využít při tvorbě marketingové 

strategie). 

Slabá 

stránka 

Chybí jakýkoli systém nebo postupy pro propagaci a šíření 

povědomí o značce. 

Styl řízení 
Silná 

stránka 

Jasně vymezené pravomoci a odpovědnost, demokratický styl 

řízení, komunikace na denní bázi. 

Sdílené hodnoty 
Silná 

stránka 
Orientace na zákazníka a kvalitu výrobků i provedené práce. 

Schopnosti 

Silná 

stránka 
Neustálé vzdělávání zaměstnanců, často přímo dodavateli. 

Slabá 

stránka 
Chybí schopnosti pro propagaci značky a šíření povědomí. 

Silné stránky optiky Valore by měly být využity při tvorbě marketingové strategie. Tedy 

je podstatné zdůraznit a využít schopnosti velké péče optiky o zákazníka, kvalitní 

personál a jeho ochotu, dále pak možnost nadstandardního servisu. Všechny tyto výhody 

by měly optice Valore napomoci při zlepšování povědomí o značce. Zároveň by při tvorbě 

marketingových vylepšení měl být kladen důraz na vylepšení slabých stránek, případně 

jejich odstranění. 
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2.2.2 Marketingový mix 4P 

Následující podkapitola obsahuje analýzu marketingového mixu 4P. Tedy dostupné 

informace ohledně produktů, cen, distribuce a propagace či marketingové komunikace 

optiky Valore. 

2.2.2.1 Produkt 

Optika Valore nabízí svým zákazníkům široký sortiment obrub, sluneční brýle, kontaktní 

čočky, doplňkový sortiment a zákazníci po dohodě mohou v optice Valore zakoupit 

i lupy, mikroskopy, dalekohledy a další vybavení. Zhruba čtyřikrát do roka probíhá také 

výroba speciálních ochranných brýlí pro různé předem dojednané továrny, kde je 

ze zákona nutné tyto brýle používat. 

Hlavním nabízeným produktem a zároveň produktem generujícím nejvíce příjmů optiky 

Valore jsou dioptrické brýle, které jsou složeny z obrub a brýlových čoček. Po konzultaci 

s vedením tedy bude analýza zaměřena zejména na dioptrické brýle, které zajistí 

zákazníkovi ideální korekci zraku. Pro zákazníka je rozhodující kombinace obrub i čoček, 

jelikož od kombinace se odvíjí dále i cena. Po konzultaci s vedením společnosti byly 

obruby i čočky rozděleny do hlavních kategorií dle ceny, jelikož rozdělení odpovídá 

i životnosti a kvalitě těchto produktů. 

Obruby 

V optice Valore je možno zakoupit elegantní, originální, módní a extravagantní kousky, 

ale i minimalistické nebo nenápadné obruby a sluneční brýle mnoha značek. Sortiment 

obrub optiky Valore by se dal rozdělit do tří základních kategorií, dle ceny. 

První cenová kategorie obsahuje zejména cenově dostupné obruby pro širokou klientelu. 

Brýle této kategorie zákazníci zakoupí zhruba do 3 000 Kč. Tyto obruby jsou často 

od tradiční značky OKULA, dále pak např. Ardix nebo Jean Reno. Tato cenová kategorie 

je jednou z nejvíce poptávaných i prodávaných kategorií. 

Do druhé cenové kategorie by se daly zařadit francouzské a italské obruby střední třídy, 

zejména plastové nebo kovové. Střední kategorie obrub se pohybuje cenově cca 3 000–

7 000 Kč. Tyto brýle jsou např. od značek Carrera, Gant, Tommy Hilfiger, Ray-Ban, 

Vogue, Gucci, Polaroid apod. Střední cenová kategorie je jednou z často poptávaných. 
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Třetí kategorie pak obsahuje zejména brýle luxusních designerských značek jako např. 

Porsche, Jimmy Choo, Dior, Prada, Moschino, Hugo Boss, Chanel, Burberry, Michael 

Kors, Miu Miu, Versace apod. Brýle nejvyšší kategorie je možno zakoupit od cca 

7 000 Kč výše. Obruby této kategorie jsou licencované, prvotřídní kvality a odebírané od 

ověřených dodavatelů. Nejvyšší cenová kategorie není zdaleka tak poptávána, proto 

optika Valore neodebírá velké množství těchto luxusních značek. 

Brýlové čočky 

Optika Valore dodává zákazníkům brýlové čočky prvotřídní kvality od značky Omega 

Optix. Dělení čoček do kategorií je velmi složité, jelikož druhů čoček nabízených optikou 

Valore je mnoho a na cenu má vliv mnoho faktorů, jako je například materiál, povrchová 

úprava nebo tenčení čoček. Čočky se dělí v základu na skladové a vyrobené zákazníkovi 

na míru. Dle barvy lze čočky rozdělit na čiré, zabarvovací a sluneční. Dle dále pak na 

jednoohniskové a víceohniskové (bifokální a multifokální). Velkým rozdílem v ceně je 

pak také tloušťka a následná povrchová úprava čoček. Tedy antireflexní úpravy 

eliminující odlesky a také únavu očí, tvrzení čoček chránící brýle proti poškrábání, UV 

filtry a barevné nebo zrcadlové úpravy. Všechny tyto úpravy mají vliv na koncovou 

kvalitu, životnost i cenu čoček. 

Po dohodě s vedením optiky Valore byly čočky rozděleny do tří základních kategorií dle 

ceny, čemuž odpovídá samozřejmě i odolnost čoček a tím jejich životnost. 

Základní kategorie čoček byla stanovena cca 600–1 000 Kč za čočku. Reprezentantem 

této kategorie byly zvoleny často poptávané jednoohniskové skladové čočky se základní 

antireflexní úpravou. 

Do střední a nejprodávanější kategorie, tedy 1 500–2 500 Kč za čočku byly zařazeny 

skladové čočky s vyšší třídou antireflexní úpravy, dále pak výrobní čočky na míru 

se základní nebo střední povrchovou úpravou. 

Nejvyšší kategorii, která se cenově pohybuje přes 2 500 Kč za čočku, pak reprezentují 

výrobní čočky, které jsou zcela individualizované danému zákazníkovi a často podléhají 

mnoha povrchovým úpravám. Cena jedné čočky může být dle množství povrchových 

úprav a tloušťky čočky i více než 15 000 Kč, nicméně zákazník má jistotu dlouhodobé 

životnosti těchto čoček. 
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Služby 

Optika Valore nabízí ke všem zakázkám automatický bezplatný servis i drobné opravy. 

Není ale problém zde nechat opravit či servisovat i brýle od jiného prodejce. V optice 

Valore si zákazníci mohou také nechat vyčistit brýle ultrazvukem. 

Další službou, kterou optika poskytuje je vyšetření a změření zraku optometristou přímo 

na pobočkách. Optometristé provádějí u pacientů úplné oční vyšetření, což v případě 

potřeby vede k předepsání korekčních brýlí a k detekci známek možného onemocnění, 

poranění nebo abnormality oka. V takových případech optometrista předá pacienta lékaři 

k dalšímu zkoumání a možné léčbě. Toto vyšetření zahrnuje zjištění stavu zraku, 

naměření dioptrie a případně odhalení jiných očních vad. Vyšetření trvá přibližně 

30 až 60 minut podle náročnosti. V případě podezření na onemocnění oka následuje 

vydání žádanky k očnímu lékaři. Zrak si mohou zákazníci nechat vyšetřit na všech 

pobočkách, až na pobočku Netroufalky v Bohunicích. Předem se mohou objednat pouze 

po telefonu. Optika Valore v současné době nenabízí objednání na vyšetření online. 

V případě zájmu zákazníci mohou přijít do optiky Valore i zkonzultovat stav brýlí 

či vyzkoušet případné styly nebo tvary obrouček. Konzultace jsou zákazníkům 

poskytovány na všech pobočkách. Oční optici na pobočkách rádi zákazníkům poradí 

a podle předpisu oftalmologa nebo optometristy mohou přizpůsobit korekční brýle 

zákazníkům dle potřeby. 

Valore nabízí i možnost tzv. express výroby brýlí do dvou dnů. Standardní výroba je 

cca 3–4 dny, nicméně v případě skladových čoček je běžná výroba maximálně tři dny. 

Výjimečně nabízí Valore i možnost dovozu brýlí pro exkluzivní zákazníky na území 

České republiky, popřípadě zasílání poštou.  

Další službou, kterou optika Valore nabízí, je dojíždění do firem a továren za účelem 

měření zraku pracovníkům, kteří musejí ze zákona využívat při práci ochranné brýle. 

Po naměření zraku pracovníkům optika vyrábí tyto brýle a doručí je opět do továrny či 

firmy. Takovéto výpravy podniká optika Valore po předchozí domluvě s firmami 

cca čtyřikrát do roka. 
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2.2.2.2 Cena 

Následující podkapitola informuje o postoji optiky Valore k cenotvorbě a slevám. 

Ceny produktů 

Optiky stanovují ceny zejména na základě doporučené ceny od dodavatelů. Z toho 

důvodu jsou ceny brýlí v brněnských optikách nastaveny velmi podobně. Pořizovací ceny 

od dodavatelů a následná velikost marže se liší dle velikosti odběrů. Z tohoto důvodu má 

optika Valore nevýhodu ve srovnání s většími optikami, jako např. GrandOptical 

nebo FOKUS optik, které mají mnohonásobně větší odběry od dodavatelů, a tedy nižší 

pořizovací cenu a vyšší marži. Tyto optiky tak mohou v případě potřeby nabídnout větší 

slevy než optika Valore. Optika Valore má však díky dlouhodobé exkluzivní spolupráci 

vyjednány dobré podmínky s dodavatelem brýlových čoček. Výhodná je také možnost 

komisního prodeje, zejména u luxusních značek. 

Ceny služeb 

Optika nabízí drobné opravy a servis zakoupených produktů v optice Valore automaticky 

zdarma. Ve Valore jsou však často ochotni poskytnout servis v případě menších oprav 

zdarma i v situaci, kdy jsou brýle zakoupeny u jiného prodejce. V případě složitějších 

oprav se cena odvíjí od složitosti opravy a použitého materiálu. Čištění ultrazvukem 

je pro všechny zákazníky zdarma. 

Vyšetření zraku optometristou je standardně placené, protože se jedná o nadstandardní 

péči, která není v současné době už ani částečně hrazena pojišťovnou. Měření zraku 

je v optice Valore zdarma v případě, že si zákazník zakoupí brýle z této optiky. 

V případě, že si zákazník nezakoupí brýle ve Valore, zaplatí za kompletní vyšetření zraku 

499 Kč. 

Express výroba do dvou dnů není zpoplatněna. Rozvoz brýlí pro exkluzivní zákazníky 

je nabízen opravdu výjimečně a je také zdarma. Konzultace pro zákazníky jsou také 

zdarma. 

V případě ochranných brýlí pro pracovníky v továrnách je naměření zraku pracovníkům 

prováděno zdarma. Ceny ochranných brýlí se odvíjí od doporučených ceníků dodavatelů 

čoček a obrub. Doprava hotových ochranných brýlí do firem je zdarma. 
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Slevy 

Společnost poskytuje při zakoupení brýlí slevové karty ve výši 30 % na budoucí nákup 

v rámci jednoho měsíce od vykonaného nákupu. Dále také distribuuje slevové karty 

ve výši 10 % mezi vybrané oční lékaře, kteří tyto karty mohou dávat svým pacientům.  

Společnost praktikuje každé Vánoce a na Valentýna slevu 10 % na dárkové poukazy, 

které je možno zakoupit v optice Valore v hodnotách 250 Kč, 750 Kč a 1 500 Kč. Dále 

praktikuje také občasné slevy sezónní. 

2.2.2.3 Distribuce 

Optika Valore má v Brně zatím celkem čtyři pobočky. Dvě pobočky se nacházejí 

v blízkosti centra, tedy v městské části Brno-střed. Tyto pobočky jsou umístěny na ulici 

Hybešova a Vídeňská, a nachází se v bezprostřední blízkosti nemocnic, kam zákazníci 

chodí na vyšetření k oftalmologům. Pobočka na ulici Hybešova leží v docházkové 

vzdálenosti od Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pobočka na ulici Vídeňské se nachází 

v blízkosti Nemocnice Milosrdných bratří. Třetí pobočka má své místo přímo vedle 

lékárny a v blízkosti očních lékařů, na ulici Gajdošova v městské části Brno-Židenice. 

Čtvrtá prodejna optiky Valore pak sídlí přímo u Fakultní nemocnice Brno a u obchodního 

centra Campus square v Bohunicích, na ulici Netroufalky. 

Optika Valore si je vědoma blízkosti nemocnic a přizpůsobila tomuto faktu i otevírací 

dobu. Patří tedy k těm optikám, které otevírají v brzkých ranních hodinách. Otevírací 

doby a další charakteristiky prodejen je možno pozorovat v tabulce č. 4 na další straně. 
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Tabulka č. 4: Prodejny optiky Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optika Valore 

 

Hybešova Vídeňská Gajdošova 

Netroufalky, 

Campus 

Square 

Otevřeno Po–Pá 8:30–17.30  8:30–17:30  8:30–17:30  8:30–17:00  

Otevřeno Sobota 9–12:00  9–12:00  / Dle domluvy 

Otevřeno Neděle / / / / 

Dětský sortiment  20–30 ks 20–30 ks 10–20 ks 10–20 ks 

Dalekohledy apod. Dle domluvy / / / 

Parkování Ano Ano Ano Ano 

Měření zraku Ano Ano / Ano 

Bezbariérový 

přístup Ano Ano Ano Ano 

Online objednání / / / / 

Optika Valore nemá žádnou pobočku v nákupním centru, ani v samém centru Brna, 

nicméně blízkost nemocnic u prodejen je velkou výhodou. Navíc u všech poboček mohou 

zákazníci pohodlně zaparkovat i využít MHD. Všechny pobočky jsou v podstatě přímo 

u zastávek MHD. Mnoho lidí tak pobočky míjí při každodenním cestování. Všechny 

pobočky jsou bezbariérové. 

Prodejny jsou zařízeny v totožném moderním a minimalistickém stylu. V interiéru 

převládá bílá a černá barva s akcenty zelené, která je charakteristická pro optiku Valore. 

Prostory prodejen jsou čisté a vzdušné, prosvětleny přirozeným světlem díky velkým 

výlohám.  

Na všech pobočkách, až na prodejnu Netroufalky v Bohunicích, si mohou zákazníci 

nechat změřit zrak. Všechny pobočky nabízejí sortiment dioptrických i slunečních brýlí, 

kontaktní čočky i doplňkový sortiment. Prodejny nabízejí i dětské brýle, největší 

sortiment nabízejí pobočky Hybešova a Vídeňská. Po dohodě si zákazníci mohou na 

prodejně na ulici Hybešova zakoupit i dalekohledy a jiné optické přístroje. Velkým 

nedostatkem je ovšem nemožnost objednání se na měření zraku předem online. Optika 

Valore nemá jiné distribuční kanály, kromě kamenných prodejen. 
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Optika Valore nabízí ve výjimečných případech i rozvoz brýlí po Brně zdarma. V krajním 

případě je optika schopna doručit brýle či jinou zakázku i mimo Brno. K rozvozu zakázek 

využívá optika firemního elektrického auta značky Renault Twizy. 

2.2.2.4 Propagace 

Propagace optiky Valore je v současnosti i přes snahu vedení na slabší úrovni. Optika 

Valore silně zaostává oproti konkurenci v oblasti marketingu, zejména pak v online 

marketingu. Dle vedení je v současnosti vyvíjena snaha o propagaci značky optiky 

Valore, nicméně marketing je řízen vedením velmi intuitivně a metodou pokus-omyl. 

Optika Valore by dle vyjádření ředitele ráda praktikovala smysluplnou marketingovou 

komunikaci a šířila tak povědomí o značce, ovšem chybí zde kompetentní osoba, která 

by měla zkušenosti a byla zodpovědná za tuto vnější prezentaci. 

Optika Valore využívá pro propagaci a marketingovou komunikaci následující kanály: 

- Osobní prodej; 

- Podpora prodejců – obratové tabulky; 

- Spotřebitelská podpora – distribuce slevových karet a letáků k oftalmologům, 

možnost zakoupení dárkového poukazu; 

- Outdoorová reklama (polepy poboček); 

- Online public relations –   webová stránka; 

– Facebooková stránka; 

– Google Ads a PPC reklamy; 

- Print reklama každý měsíc v deníku “BRNO-STŘED”. 

Osobní prodej 

Hlavním kanálem propagace je momentálně zejména osobní komunikace na pobočkách, 

spočívající v kvalitním poskytování potřebných informací a služeb prodejním 

personálem. Osobní marketing se považuje za hlavní a hraje podstatnou roli 

v uspokojování potřeb zákazníků. Vztahy se zákazníky jsou pro optiku Valore zásadní. 

Firma je motivována k budování intenzivních vztahů se zákazníky, které vedou k získání 

dalších potenciálních zákazníků, udržení stávajících zákazníků a navyšování prodejů. 

Hlavním záměrem optiky Valore je uspokojování potřeb zákazníků a jejich požadavků. 

Podstatou je získání jejich loajality. Optika Valore klade důraz zejména na kvalitu 
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prodávaných výrobků, kvalitu prodeje a také na udržení profesionality a motivace svých 

zaměstnanců, což vyúsťuje ve snahu zaměstnanců navazovat pozitivní vztahy se 

zákazníky. 

Optika Valore také nabízí k zakázkám automatický bezplatný servis. Pro zlepšení image 

na trhu a získávání nových zákazníků jsou v optice Valore často ochotni poskytnout 

servis v případě menších oprav zdarma i v situaci, kdy jsou brýle zakoupeny u jiného 

prodejce. Bezplatný servis ale optika nepropaguje, stejně jako nepropaguje možné 

konzultace, měření zraku a jiné služby, které jsou zde pro zákazníky zdarma. 

Podpora prodejců – obratové tabulky 

Optika Valore pravidelně školí své zaměstnance a vzdělává je, aby byli schopnými 

prodávajícími. Zaměstnanci na optikách jsou podporování v prodeji formou finanční 

motivace, v podobě bonusů při dosažení určitého milníku v obratu (zaměstnanci mají 

fixní plat a obratové tabulky, které je motivují k vyšším výkonům, jelikož při dosažení 

milníků dostanou určitá procenta z obratu). 

Spotřebitelská podpora – distribuce slevových karet a letáků, dárkové poukazy 

Společnost současně poskytuje při koupi brýlí slevové karty ve výši 30 % na budoucí 

nákup brýlí v rámci jednoho měsíce od zakoupení. Také distribuuje slevové karty ve výši 

10 % a letáky mezi vybrané oční lékaře, kteří tyto karty mohou dát svým pacientům. 

V nabídce Valore je i zakoupení dárkového poukazu, což zvyšuje povědomí o značce. 

Příklad aktuálního dárkového poukazu i slevové karty lze pozorovat na další straně. 
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Obrázek č. 4: Dárkový poukaz optiky Valore 

(Zdroj: Peterková, 2020b) 

 

Obrázek č. 5: Slevová karta optiky Valore 

(Zdroj: Peterková, 2020b) 
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Outdoorová reklama – polepy poboček 

Optika Valore využívá outdoorové reklamy v okolí poboček a také polepu samotných 

poboček. Příklad je možné vidět na obrázku č. 6, na další straně. Optika však nevyužívá 

polepu firemního auta, které rozváží zakázky. Nevyužívá reklamy v rádiu ani bannery, či 

polepy tramvají apod., jako její konkurence, z důvodu velké nákladnosti těchto typů 

reklamy. 

 

Obrázek č. 6: Příklad outdoorové reklamy optiky Valore, Hybešova 

(Zdroj: Peterková, 2020b) 
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Online public relations 

Online marketingová komunikace firmy přispívá ke zvyšování povědomí o značce 

pomocí webových a Facebookových stránek, dále pak pomocí Google Ads a PPC reklam. 

Tato komunikace bohužel nedisponuje požadovanou kvalitou a je vskutku zapotřebí ji 

zlepšit. Firma nerozesílá měsíční ani sezónní newslettery či hromadné emaily, i když má 

vedenu interní databázi emailových adres.  

Webová stránka 

Web optiky Valore je graficky zastaralý a není soustavně aktualizován 

a spravován. Příspěvky a aktuality o optice jsou přidávány formou 

neatraktivního blogu, což je v dnešní době propracovaných vizuálů chyba. 

Oproti konkurenci web není aktuálním, graficky poutavým a intuitivním 

zdrojem informací, i když je poměrně přehledný. Na webu chybí jasně 

viditelný odkaz na Facebookovou stránku a optice Valore chybí i další 

komunikační kanály, které by mohly napomoci zvednout povědomí o značce, 

jako např. hojně využívaná sociální síť Instagram. 

 

Obrázek č. 7: Webová stránka optiky Valore 

(Zdroj: Optika Valore, 2020a) 
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Facebooková stránka 

Facebooková stránka optiky Valore byla založena v lednu roku 2011 a má 

v současnosti pouze cca 250 fanoušků. Chybí zde aktuální informace 

o prodejnách a aktualizované otevírací doby. Příspěvky nejsou originální, 

nejsou přidávány časově konzistentně, i když jsou často textově poutavé 

a nepřekypují zbytečnými emotikony. Zásadní problém v přidaných 

fotografiích je však přehršel textu přímo ve fotografii, jak je vidět na obrázku 

č. 8 níže. 

 

Obrázek č. 8: Příklad příspěvku na Facebooku optiky Valore 

(Zdroj: Optika Valore, 2020a) 
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Platforma Facebooku znevýhodňuje fotografie s textem uvnitř, takže příspěvky 

automaticky ztrácí dosah. Na příspěvku výše je více věcí, které jsou špatně. 

Hlavním ihned viditelným znakem je např. fakt, že žena v takto pokročilém 

věku není ideální cílovou skupinou pro multifokální brýle ve spojitosti 

s počítačem. U příspěvku není ani odkaz, který okamžitě odkáže na akci na 

web. 

Příspěvky na Facebooku Valore informují často o novém sortimentu. Chybí 

ovšem chytlavé příspěvky vyvolávající reakce a diskuzi sledujících. Schází 

příspěvky reagující na změnu sezóny nebo ročního období či svátků a různých 

akcí. Příspěvky nejsou graficky zcela sjednoceny, i když je vidět určitá snaha 

ze strany správce. Příspěvkům chybí také charakteristická, osobitá 

a jednoduchá prezentace, která by jednoznačně identifikovala a prezentovala 

optiku Valore. 

 

Obrázek č. 9: Facebooková stránka optiky Valore 

(Zdroj: Optika Valore, 2020b) 
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Google Ads a PPC reklama 

Nedílnou součástí úspěšné online marketingové strategie je pozice zobrazení 

webových stránek při vyhledávání na internetových vyhledávačích jako je 

Seznam a Google. Ve srovnání s úrovní prezentace na sociálních sítích si 

vyhledávací pozice webových stránek vede velmi obstojně, především na 

Googlu. Například při zadání klíčových slov “optika Brno” do vyhledávače 

Google, se stránky optiky Valore zobrazí mezi prvními čtyřmi odkazy 

a zároveň se zobrazí i PPC reklama (testováno v březnu, 2020). 

Jelikož není možné nahlédnout do rozhraní pro nastavení Google Ads optiky 

Valore, nelze přesně analyzovat volbu klíčových slov ani zjistit, jaký má 

společnost nastavený měsíční rozpočet. Momentální reklamu optiky Valore na 

Googlu k březnu 2020 lze pozorovat na obrázku níže. 

 

Obrázek č. 10: PPC reklama optiky Valore na Googlu 

( Zdroj: Google.com, 2020) 

Základ reklamy je výstižný a sděluje všechny důležité informace: telefonní 

číslo, adresu hlavní pobočky, parkování a hlavní nabízený sortiment. Jak lze 

pozorovat na obrázku výše, chybou je, že společnost nemá zprovozněnu 

reklamu na všechny čtyři pobočky v Brně.  

Na obrázku č. 11 na další straně lze pozorovat PPC reklamu v druhém 

nejvyužívanějším vyhledávači v ČR, na Seznamu. PPC reklama, která se 

zobrazuje na Seznamu (březen, 2020), není tak informativní a výstižná, jako 

reklama na Google. Jednoznačně je třeba tyto reklamy sjednotit, aby uživatel 

ihned viděl, o jakou optiku se jedná, její telefonní číslo, webové stránky 

a pobočky. 
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Obrázek č. 11: PPC reklama optiky Valore na Seznamu 

( Zdroj: Seznam.cz, 2020) 

Tištěná reklama v deníku “BRNO-STŘED” 

Optika Valore místo efektivního zacházení s online marketingem raději investuje každý 

měsíc 5 000 Kč do tištěné reklamy v deníku „BRNO-STŘED“, což je zpravodaj obsahově 

zaměřený na obyvatele centrální městské části Brno-střed, který vychází v celkovém 

nákladu 52 000 výtisků a je distribuován každý měsíc zdarma do poštovních schránek 

(Regionální vydavatelství, 2019). 

Jelikož pracuji již přes dva roky v tištěném médiu a s inzercí mám dennodenní kontakt 

a zkušenosti, troufnu si tvrdit, že investice do inzerce v tomto tipu média je pro optiku 

Valore zcela neefektivní. Cílová skupina tohoto média není relevantní pro optiku Valore. 

Stejně tak vedení firmy potvrzuje, že dosavadní návratnost této investice je nulová. 

2.2.2.5 Souhrn marketingového mixu 4P 

Současný stav marketingu optiky Valore je nutné změnit. Bylo by jistě vhodné upravit 

nastavení Google Ads a PPC reklam a zlepšit správu a možnosti webu. Dále je nezbytné 

pro lepší konkurenceschopnost značky a zvyšování povědomí vylepšit stávající správu 

sociální sítě Facebook. Vhodné by bylo i zavedení a kvalitní správa sociální sítě 

Instagram. Dále je nutné zamyslet se nad originálním pojetím outdoorové reklamy, která 

by zvýšila povědomí o značce v Brně. Tabulka č. 5 na následující straně shrnuje poznatky 

z analýzy marketingového mixu a řadí poznatky mezi silné a slabé stránky optiky Valore.  
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Tabulka č. 5: Shrnutí marketingového mixu 4P 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnitřní okolí – Marketingový mix 4P 

Prvek Charakteristika 

Produkt 

Silné 

stránky 

- Široký sortiment; 

- Dětský sortiment; 

- Lupy, mikroskopy, dalekohledy; 

- Speciální ochranné brýle do továren; 

- Měření zraku na třech ze 4 poboček; 

- Servis a opravy. 

Slabé 

stránky 

- Málo dětského sortimentu; 

- Nelze objednat na měření zraku online. 

Cena 

Silné 

stránky 

- Různé cenové kategorie pro všechny sociální skupiny; 

- Možnost komisního prodeje luxusních značek; 

- Měření zraku v případě nákupu zdarma; 

- Servis a opravy brýlí z Valore zdarma; 

- Express výroba zdarma; 

- Konzultace zdarma; 

- Čištění ultrazvukem zdarma; 

- Slevy. 

Slabé 

stránky 

- Ceny stanoveny na základě doporučené ceny od dodavatelů; 

- Poměrně vysoké pořizovací ceny oproti konkurenci z důvodu 

menších odběrů (menší marže, menší možnost slev). 

Distribuce 

Silné 

stránky 

- 4 pobočky v Brně v blízkosti nemocnic, lékáren a oftalmologů 

a zastávek MHD; 

- Brzká otevírací doba; 

- Měření zraku na pobočkách; 

- Možnost parkování i MHD. 

Slabé 

stránky 

- Nelze objednat na měření zraku online; 

- Pobočky nejsou v samém centru Brna; 

- Pobočky nejsou v žádném nákupním centru; 

- Neexistuje vlastní e-shop. 
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Vnitřní okolí – Marketingový mix 4P 

Prvek Charakteristika 

Propagace 

 

Silné 

stránky 

- Osobní komunikace na pobočkách 

- Snaha a iniciativa vedení zlepšit situaci; 

- Vedení si je vědomo nedostatků; 

- Slevové karty; 

- Dárkové poukazy; 

- Bezplatný servis; 

- Možnost expres výroby brýlí a dovozu. 

Propagace 

 

Slabé 

stránky 

- Marketing spravován vedením pouze intuitivně a metodou 

pokus-omyl; 

- Chybí kompetentní osoba odpovědná za vnější prezentaci 

firmy; 

- Prezentace vně firmy není sjednocená a jednoznačná; 

- Google Ads není nastaveno na všechny pobočky a není 

sjednocena PPC reklama na Seznamu a Googlu; 

- Nemoderní a neaktualizovaný web; 

- Špatně spravovaná Facebooková stránka; 

- Nevyužití Instagramu; 

- Neefektivní reklama v deníku „BRNO-STŘED“; 

- Nerozesílání měsíčních ani sezónních newsletterů; 

- Chybí zajímavé pojetí outdoorové reklamy; 

- Nepropagují se služby zdarma; 

- Není polep firemního auta rozvážejícího zakázky po celém 

Brně. 

2.3 Analýza vnějších faktorů 

Následující podkapitola poslouží k analýze vnějších faktorů optiky Valore. Pro analýzu 

externího prostředí společnosti byla zvolena SLEPT analýza a analýza konkurence 

v podobě Porterova modelu pěti konkurenčních sil. 

2.3.1 SLEPT analýza 

Pomocí analýzy SLEPT je možno prozkoumat externí okolí, ve kterém se optika Valore 

nachází. Na následujících stránkách bude tedy provedeno posouzení okolních vlivů 

působících na značku Valore. Model SLEPT zároveň napomůže odkrýt možné příležitosti 

a hrozby, které mohou vzejít z vnějšího prostředí podniku. 
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2.3.1.1 Sociální prostředí 

Jedním z vlivných faktorů sociálně-kulturní oblasti je pravděpodobně demografický 

vývoj populace, který lze pozorovat na grafu č. 1 na následující straně. V konečném 

důsledku totiž ovlivňuje nejen počet potenciálních zákazníků, ale i kvalifikovaných 

zaměstnanců, které může podnik v budoucnosti potřebovat.  

  

Graf č. 1: Věkové rozložení obyvatelstva ČR v roce 2018 

 (Zdroj: Český statistický úřad, 2019b) 

 

Počet obyvatel v ČR celkově neustále roste. V lednu 2019 bylo naměřeno na území ČR 

10 649 800 obyvatel. Z toho Jihomoravský kraj obývalo 1 187 667 osob (ČSÚ, 2019a). 

Jelikož se díky stále kvalitnější zdravotní péči a hodnotným potravinám prodlužuje délka 

života, česká populace stárne. Dle údajů ČSÚ z roku 2018 (2019a), spadá téměř 65 % 

populace ČR do věkové skupiny 15–64 let. Podíl osob v produktivním věku by se měl 

však díky stárnutí populace do počátku roku 2050 snížit ze současných 65,0 % na 56,5 % 

(ČSÚ, 2019e). Ve věkové skupině 65 let a více se pak momentálně nachází 19,6 % Čechů. 

Dětí do 15 let je v české populaci 15,9 %. Jak lze pozorovat na grafu výše, nejvíce 

obyvatel v roce 2018 bylo ve věku 37–45 let. 

Vlivným sociálně-kulturním faktorem je též zajisté životní styl populace. Velká vyspělost 

technologií a celková populační závislost na digitálním světě přispívá z velké míry ke 
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zhoršení zraku populace (World health organization, 2020). Z průzkumů European 

Council of Optometry and Optics (dále jen ECOO, 2017)1 vyplývá, že cca 45 % obyvatel 

ČR nad 15 let věku nosí dioptrické brýle a 3 % používají kontaktní čočky. Zhruba 5 % 

obyvatel užívá obojí druh korekce zraku. Dle výzkumu GfK Czech mezi uživateli brýlí 

pak převládají lidé s vysokoškolským vzděláním (Lidovky.cz, 2012). 

Dle výzkumu GfK Czech také roste četnost výskytu dioptrických brýlí s věkem od 40 let 

výše. Po čtyřicátém roce věku nastává totiž přelom do presbyopického věku, kdy člověk 

pomalu ztrácí schopnost vidět blízké objekty a má problém se zaostřením. Laicky lze říci, 

že čím starší je zákazník, tím má často horší schopnost zaostřit na blízko. Tento fakt je 

často hlavním důvodem, proč zákazníci v tomto věku vyhledávají korekci zraku 

(Kvapilíková, 1995, s. 26). Zároveň do věkové skupiny od 40 do 50 let patří nejčastěji 

jedinci, kteří pociťují zhoršení zraku, ale brýle na korekci zraku nebo kontaktní čočky 

nepoužívají (Lidovky.cz, 2012). Tato věková skupina může tedy být příležitostí pro 

optiku Valore. 

Jak uvádí dětská oftalmoložka Brunnerová v rozhovoru s Terezou Blažkovou (2019), 

až 40 % českých dětí trpí nějakou dioptrickou vadou. Nejčastějším problémem v české 

populaci je pak krátkozrakost. Jak uvádí MUDr. Hýblová (Barochová, 2017) v ČR trpí 

krátkozrakostí cca pětina populace a důvodem je právě změna životního stylu a méně 

času stráveného venku na přirozeném světle. Tento fakt by měl mít jistě pozitivní vliv 

na klientelu optiky Valore. 

Zajímavým poznatkem ze sociální sféry vztahující se k závislosti na digitálním světě 

je také fakt, že za posledních několik let se stala jedním z nejvyužívanějších 

marketingových nástrojů platforma Instagram a v současnosti je nejrychleji rostoucí 

sociální sítí (Singh, 2020). V ČR jej využívá více než 21 % populace. Nejvíce je využíván 

lidmi ve věku 18–34 let (Pavlíčková, 2019), což může být dobrá marketingová příležitost 

i pro optiku Valore. 

 

1 Z průzkumu jsou vynechány osoby, které nosí kontaktní čočky i dioptrické brýle zároveň (ECOO, 2017). 
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2.3.1.2 Právní prostředí 

V dnešní době existuje nespočet legislativních opatření, která mají nemalý vliv 

na podnikání v České republice. Zákony, které ovlivňují podnikatelské prostředí, jsou 

např. zákon o DPH, zákon o dani z příjmu, zákoník práce, zákon o účetnictví, občanský 

zákoník, a v neposlední řadě také zákon o regulaci reklamy. Zásadní změnou prošla 

za poslední dobu také ochrana osobních údajů (GDPR), což je spojeno s dalšími 

komplikacemi pro podnikatele. 

Jelikož některé pobočky optiky Valore jsou registrovány jako nestátní zdravotnická 

zařízení, je třeba dodržet i zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních a všechny další legislativní postupy, které jsou s tímto 

zákonem spojené. Jedná se např. o získání oprávnění k provozování nestátního 

zdravotnického zařízení, dodržení podmínek odborné způsobilosti, uspořádání 

provozovny, provozní řád, schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

apod. 

Důležitým faktorem je také změna zákona v roce 2019, která udává, že od 1. 8. 2019 

zdravotní pojišťovny přestaly přispívat na brýle i obruby jedincům starším 15 let. Brýle 

se tedy nedají pořídit zcela zdarma, jak tomu bylo dříve u nejlevnějších variant. 

Pojišťovna nebude ani vyplácet příspěvky na dražší skla nebo obruby (Sršeň, 2019). 

Novela zákona může mít pozitivní dopad na nárůst zákazníků optiky Valore, jelikož 

pacienti dnes již nemusí nejdříve navštívit lékaře a až potom jít do optiky, nicméně 

pravděpodobně půjdou na změření zraku k optometristovi do optiky rovnou. 

Tímto získávají konkurenční výhodu optiky, které mají své optometristy, jako právě 

optika Valore. 

2.3.1.3 Ekonomické prostředí 

Ekonomickým faktorem, který zajisté ovlivňuje nejen společnost Valore, je míra inflace, 

udávající tempo růstu cenové hladiny v daném státě, v tomto případě v České republice. 

Vývoj míry inflace za posledních deset let lze pozorovat v grafu č. 2 na následující straně. 

Z grafu je zřejmé, že míra inflace stále jemně osciluje. Tato skutečnost ovlivňuje 

podnikatele z pohledu neurčitosti růstu cen. Jelikož je česká ekonomika aktuálně poměrně 

stabilní (leden, 2020), hrozba hyperinflace či velkých výkyvů je malá. 
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Mezi ekonomické faktory, které ovlivňují ekonomiku ČR, a tedy i optiku Valore, je 

možné také zařadit např. vývoj nezaměstnanosti a HDP. Z grafu č. 2 na další straně je 

patrné, že od roku 2013 díky překonání krize a pomalu rostoucímu HDP nezaměstnanost 

klesala, a počínaje rokem 2016 se drží ve zdravých hodnotách, což má pozitivní vliv na 

potenciální klientelu optiky Valore. 

Aktuálním problémem je ovšem sehnat kvalifikované optometristy2 a optiky3. Dle 

ECCOO (2017), bylo v roce 2017 na pracovním trhu ČR pouze zhruba 1 000 optometristů 

a 1 600 očních optiků. Každým rokem absolvuje v tomto oboru pouze cca 85 studentů. 

 

Graf č. 2: Vývoj makroekonomických ukazatelů v letech 2009–2019 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019c; Kurzy.cz, 2020; ČSÚ, 2020) 

Dalším významným faktorem jsou mzdy občanů a s nimi spojená jejich kupní síla. 

K náhledu slouží tabulka č.6 vývoje průměrné mzdy na následující straně, kde lze 

pozorovat každoroční postupný nárůst. 

 

2 Oční optici podle předpisu oftalmologa (lékaře) nebo optometristy vyrábějí a přizpůsobují korekční brýle. 

Takoví optici se někdy nazývají výdejní optici. 

3 Optometristé provádějí u pacientů úplné oční vyšetření, což v případě potřeby vede k předepsání 

korekčních brýlí a k detekci známek možného onemocnění, poranění nebo abnormality oka. V takových 

případech optometrista předá pacienta lékaři k dalšímu zkoumání a možné léčbě. 
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Tabulka č. 6: Vývoj průměrné mzdy v ČR a Jihomoravském kraji 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019d) 

Průměrná hrubá mzda vyjádřená v Kč 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Průměrná mzda - ČR 25 686 26 467 27 589 29 504 31 885 33 697 

Průměrná mzda - JMK 24 770 25 727 26 916 28 505 30 778 32 111 

Dalším faktorem ekonomického prostředí jsou také např. změny sazeb DPH. Momentálně 

produkty společnosti Valore podléhají dvěma druhům daňových sazeb, a to základní 

sazbě ve výši 21 % a snížené sazbě ve výši 15 %. Sazba DPH v případě dioptrických brýlí 

činí 15 %, u ostatních produktů jako jsou sluneční brýle či doplňkový sortiment pak 21 %. 

Možné změny mohou mít vliv zejména na zvýšení či snížení koncové maloobchodní 

ceny. 

Z pohledu mzdových nákladů bude mít na společnost vliv zejména výše odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, které od roku 2019 činí pro 

zaměstnavatele na sociální pojištění 24, 8 % a na zdravotní pojištění pak 9 % (Finance.cz, 

2020).  

2.3.1.4 Politické prostředí 

Mezi důležité faktory politického prostředí patří politická stabilita. Pokud je politická 

scéna stabilní a vyrovnaná, může být tato skutečnost dobrým předpokladem pro kladný 

vývoj podnikatelské činnosti. Velmi významná je dlouhodobá stabilita, tedy situace, kdy 

nedochází k častému střídání politických stran s velmi rozdílným přesvědčením, jako je 

levicová a pravicová strana. Časté změny mohou mít vliv i na míru státní podpory 

podnikání, která se odráží ve stále se měnící legislativě. Tyto změny jsou pro podnikatele 

často nákladné, což může být příčinou poklesu ziskovosti podnikání. 

Politická situace v ČR by se dala aktuálně hodnotit jako poměrně stabilní. Index politické 

stability, který měří vnímání pravděpodobnosti, že vláda bude destabilizována nebo 

svržena neústavními nebo násilnými prostředky, včetně politicky motivovaného násilí 

a terorismu, za posledních deset let osciloval kolem hodnoty 1. V roce 2018 index 

dosahoval hodnoty 1,04 (The Global Economy, 2019).  
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Momentálně je ČR až do roku 2021 pod vedením vlády předsedy Andreje Babiše 

zastupující politické hnutí ANO, tvořící koalici s ČSSD a s podporou KSČM. V opozici 

pak stojí ODS, Pirátská strana, Top 09, SPD, STAN, KDU-ČSL (Kopecký, 2018). 

2.3.1.5 Technologické prostředí 

Významný vliv v otázce technologií má na společnost Valore zejména vývoj 

zdravotnických technologií. Tedy například vývoj femtosekundových, kryptonových, 

diodových a dalších laserů, 3D a 6D technologií používaných v oftalmologii při 

laserových operacích očí. Značný pokrok těchto technologií a zejména pak pokles jejich 

ceny by mohl způsobit ztrátu zájmu klientely o dioptrické brýle. Zájem o laserové operace 

očí v dnešní době stále roste, nicméně hlavní překážkou pro zájemce je stále strach, 

nevědomost a finanční stránka (Denik.cz, 2020). Dalším nepříznivým faktorem by pro 

optiku Valore byl zajisté také pokrok ve vývoji intraokulární čočky pro odstranění šedého 

zákalu. 

Ani vývoj informačních a komunikačních technologií by neměl být opomenut, jelikož 

tyto technologie společně s internetem jako takovým nabízejí mnoho možností šíření 

povědomí o firmě. Jedním z nejpoužívanějších nástrojů šíření povědomí online jsou 

v posledních letech zejména kampaně na sociálních sítích (Karlíček a kol., 2018, s. 207), 

proto by podnik neměl zaostávat ani po této stránce. Dále by mohl firmu pozitivně 

ovlivnit jistě také pokrok ve vývoji optometrických technik a celkově technologií optiky 

a jejich osvojení. 
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2.3.1.6 Shrnutí analýzy SLEPT 

Následující tabulka č. 7 shrnuje možné příležitosti a hrozby, které mohou vzejít z vnějšího 

prostředí podniku, vyplývající z analýzy SLEPT. 

Tabulka č. 7: Hrozby a příležitosti vycházející z analýzy SLEPT 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnější okolí - SLEPT 

Faktor Charakteristika 

Sociální 

oblast 
Příležitosti 

- Životní styl populace - velká vyspělost technologií 

a celková populační závislost na digitálním světě 

(marketingová příležitost + zhoršení zraku populace působí 

na růst klientely); 

- Instagram využívá nejvíce lidí ve věku 18–34 let; 

- Po čtyřicátém roku života nastává přechod do 

presbyopického věku (zhoršení zraku); 

- Stárnutí populace a prodlužující se délka života (pozitivně 

ovlivňuje klientelu); 

- 45 % obyvatel ČR nad 15 let věku nosí dioptrické brýle 

(klientela); 

- 40 % českých dětí trpí nějakou dioptrickou vadou 

(klientela, či možné zaměření); 

- Nejčastějším problémem očí v české populaci je 

krátkozrakost (možné zaměření, nebo marketingová 

příležitost); 

Sociální 

oblast 

(pokr.) 

Příležitosti 

(pokr.). 

- Krátkozrakostí trpí cca pětina populace (klientela); 

- Lidé s vysokoškolským vzděláním často nosí brýle (možné 

zaměření nebo marketingová příležitost). 

Legislativa 

Hrozby 

- Změny zákonů a legislativy – nutnost sledovat 

a přizpůsobit se (daňové zákony, zákoník práce, zákony o 

účetnictví, občanský zákoník, zákon o regulaci reklamy); 

- Změna zákonů pro nestátní zdravotnická zařízení (nutnost 

sledovat a přizpůsobit se); 

- GDPR (omezení z hlediska marketingu). 

Příležitosti 

- Zdravotní pojišťovny přestaly přispívat na brýle i obruby 

jedincům lidem starším 15 let (nárůst zákazníků optiky, 

lidé půjdou místo k očnímu lékaři, který dříve musel vypsat 

poukaz na brýle na pojišťovnu, rovnou do optiky). 

Ekonomika Hrozby 

- Nedostatek schopných optometristů a optiků na trhu (mají 

velkou vyjednávací sílu, platová náročnost); 

- Případná hospodářská krize (způsobila by pravděpodobně 

pokles zájmu o dioptrické brýle). 
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Vnější okolí - SLEPT 

Faktor Charakteristika 

Ekonomika Příležitosti 

- Stabilní vývoj ekonomiky ČR (pozitivní vliv na klientelu 

a ochotu nakupovat); 

- Mzdová úroveň obyvatel (stoupající platy působí pozitivně 

na ochotu platit za nové brýle). 

Politika Hrozby 
- Případná politická nestabilita (negativní vliv na klientelu, 

menší zájem o produkty). 

Technologie 

Hrozby 

- Pokrok v technice očních operací, zejména pak pokles 

jejich ceny a zvýšení dostupnosti (možný pokles klientely); 

- Pokrok ve vývoji intraokulární čočky pro odstranění 

šedého zákalu (možný pokles klientely). 

Příležitosti 

- Vývoj informačních a komunikačních technologií (možnost 

využití online marketingu pro šíření povědomí); 

- Pokrok ve vývoji optometrických technik a celkově 

technologií optiky (pokles nákladů, kvalitnější a rychlejší 

výroba čoček a brýlí). 

2.3.2 Analýza konkurenčního prostředí 

Pro analýzu konkurenčního prostředí firmy byl zvolen Porterův model pěti sil, který 

informuje o situaci na trhu daného podniku. Tato analýza přináší informaci o konkurenci, 

dodavatelích i atraktivitě odvětví. Analýza byla zpracována na základě rozhovoru 

s ředitelem optiky Valore (Peterka, 2020), desk research, zejména pak pomocí průzkumu 

webových, Facebookových a Instagramových stránek jednotlivých konkurentů 

a dodavatelů, dále napomohly i telefonáty se zaměstnanci jednotlivých poboček 

konkurence. V otázce využití outdoorové reklamy, bylo součástí výzkumu také 

telefonické ověření u jednotlivých konkurentů. V otázce outdoorové reklamy byla 

zaměřena pozornost zejména na polepy aut, bannery na lavičkách či zastávkách MHD, 

popřípadě menší reklamní plochy. 

2.3.2.1 Stávající konkurence 

V oboru oční optiky je momentálně (únor, 2020) na českém trhu značná konkurence 

a zejména velká rivalita, jelikož konkurenti mají velký zájem setrvat na trhu. Analýza je 

zaměřena na Brno a okolí, jelikož optika Valore působí zejména v Brně. Hlavními 

konkurenty optiky Valore jsou dle slov vedení na lokálním trhu zejména společnosti 
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FOKUS optik, GrandOptical a Oční Studio Aleš Žejdl. Dále by neměla být opomenuta 

také společnost Eifell optic. 

Stávající konkurence na trhu má značné výhody, a to zejména z pohledu dlouhodobé 

existence těchto konkurentů na celorepublikovém i lokálním trhu, a také jejich 

vybudované stálé klientely. S výhodami souvisí i dlouhodobé spolupráce s dodavateli 

a také velké odběry, z čehož plynou lepší podmínky v podobě přijatelnějších nákupních 

cen a z toho plynoucí možnosti pak poskytovat zákazníkům velké slevy. Další výhodou 

je umístění prodejen, jelikož velké řetězce optik mají většinou své prodejny v centru měst, 

na hlavních třídách či v nákupních centrech. Konkurenční výhodou uvedených firem jsou 

také výdaje investované do marketingové komunikace, která bude v této analýze také 

brána v potaz. 

FOKUS optik a.s. 

Společnost FOKUS optik, založena v roce 1991, je v současnosti největším subjektem 

v oboru oční optiky na území ČR. Tato síť očních optik provozuje momentálně (březen, 

2020) 90 provozoven, které jsou rozmístěny ve více než 45 městech po celém Česku. Na 

lokální úrovni Brna, kde působí právě optika Valore, má FOKUS optik celkem 

čtyři pobočky, což je shodný počet s optikou Valore, čímž se staví do pozice jednoho 

z hlavních konkurentů. Firma FOKUS optik je ve výhodě díky velkému tržnímu podílu 

a konkuruje optice Valore zejména tvrdou cenovou politikou a značnými výdaji na 

propagaci a marketing. Díky velkým odběrům od dodavatelů má společnost FOKUS 

optik u dodavatelů značné slevy. Společnost si tak může dovolit i nižší marži, což 

pochopitelně osloví masy zákazníků. 

V tabulce č. 8 na další straně je možno pozorovat, kde po Brně jsou umístěny pobočky 

FOKUS optik, jakou mají otevírací dobu a další vlastnosti. FOKUS optik má umístěny 

pobočky na velmi výhodných místech, kterými je historické centrum Brna a Brňáky 

nejčastěji navštěvované obchodní centrum, Galerie Vaňkovka. Ideálním místem je také 

nákupní centrum Avion, jelikož se nachází v části Brno-jih a dojíždí sem mnoho 

návštěvníků z okolí Brna za nákupy. Velkým lákadlem v případě Avionu je také IKEA, 

která je součástí tohoto nákupního střediska. 

Všechny pobočky po Brně prodávají sluneční i dioptrické brýle, kontaktní čočky 

a zákazníci si na všech pobočkách mohou nechat změřit zrak nebo opravit brýle. 
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V nabídce je i dětský sortiment, nicméně nabídka není velká. Víkendoví nákupčí 

nepochodí v centru města, nicméně jsou pro ně otevřeny pobočky v nákupních centrech. 

Parkování je problém v centru Brna, jelikož je vjezd povolen pouze bydlícím či autům 

s udělenou výjimkou. Ani jedna pobočka nenabízí online objednání na vyšetření zraku. 

Tabulka č. 8: Pobočky FOKUS optik 

(Zdroj dat: FOKUS optik, 2020a, FOKUS optik, 2020d.). 

FOKUS optik 

Prodejny Masarykova Kobližná 
Galerie 

Vaňkovka 

Nákupní 

centrum 

Avion 

Otevřeno Po–Pá 9–18 hod. 9–18 hod. 9–21 hod. 9–20 hod. 

Otevřeno Sobota / 9–12 hod. 9–21 hod. 9–20 hod. 

Otevřeno Neděle / / 10–20 hod. 9–20 hod. 

Dětský sortiment  20–30 ks 20–30 ks 20–30 ks 20–30 ks 

Dalekohledy apod. / / / / 

Parkování / / Ano Ano 

Měření zraku Ano Ano Ano Ano 

Bezbariérový 

přístup 
/ Ano Ano Ano 

Online objednání / / / / 

Společnost FOKUS optik je velkým konkurentem i v online prostředí. Z hlediska online 

marketingu FOKUS optik využívá svůj web, Google Ads pro web i všechny pobočky, 

zejména pak kampaně ve vyhledávací a obsahové síti, a kampaně na Facebooku 

i Instagramu. 

Web firmy je přehledný a graficky zdárně zpracovaný. Webu dominuje modrá barva 

a velké, velmi dobře čitelné písmo. Kromě základních informací o optice je zde 

propagován E-shop, klub FOKUS optik a slevové akce, VIP klub nebo FOKUS outlet či 

zraková poradna. Nechybí ani odkazy na Facebook a Instagram nebo blog, který 

informuje o aktualitách ohledně optiky formou článků a fotografií (FOKUS optik, 2020a). 
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Facebooková stránka FOKUS optik má aktuálně (březen 2020) téměř 6 400 fanoušků 

a oplývá kvalitním obsahem (FOKUS optik 2020b). Firma zde propaguje své slevové 

akce zajímavou a chytlavou formou, příspěvky jsou atraktivní, čtivé a smysluplné. 

Obrazový materiál je kvalitní a zdárně graficky zpracovaný. 

První příspěvek na Instagram FOKUS optik přibyl v říjnu roku 2017 (FOKUS optik, 

2020c). Profil FOKUS optik obsahuje zatím pouze 175 příspěvků, a sleduje jej 

534 profilů. Zejména od října 2019 je zde vedená jednotná grafika a příspěvky jsou 

spravovány atraktivní cestou, i když ne zcela konzistentně. Velkým nedostatkem je však 

nevyužívání hashtagů a chybějící spolupráce s influencery. Dále firma využívá také 

outdoorové polepy. 

GrandOptical 

Společnost GrandOptical je součástí mezinárodní sítě GrandVision CZ s.r.o., což je jeden 

z největších provozovatelů v oblasti oční optiky a péče o zrak. Společnost GrandVision 

CZ s.r.o. působí v řadě zemí. Značka GrandOptical v současnosti (březen 2020) 

provozuje 61 prodejen v České republice, čímž sekunduje v počtu provozoven 

společnosti FOKUS optik. Co se týče lokální soutěže, v Brně má společnost GrandOptical 

5 poboček. Oproti optice Valore má totožné výhody jako výše zmíněná společnost 

FOKUS optik. Firma nabízí navíc např. zhotovení brýlí do dvou dnů nebo objednání na 

vyšetření zraku k optometristovi online. 

V tabulce č. 9 na další straně je k nalezení výčet brněnských poboček společnosti 

GrandOptical, jejich otevírací doba a další charakteristiky. Provozovny GrandOptical 

jsou rozmístěny velmi výhodně. Zákazníci mohou zakoupit sortiment GrandOptical 

v samém srdci Brna, na Náměstí Svobody, ale i v okolních hojně navštěvovaných 

nákupních centrech, včetně Galerie Vaňkovka. Všechny pobočky nabízejí sluneční 

a dioptrické brýle i kontaktní čočky, a zákazníci si na všech pobočkách mohou nechat 

změřit zrak nebo opravit brýle. GrandOptical nabízí i dětský sortiment, nicméně dle slov 

slečny prodavačky „velmi málo“ (GrandOptical, 2020d). Až na pobočku na Náměstí 

Svobody u GrandOptical nakoupí zákazníci i o víkendu a mohou v blízkosti pohodlně 

zaparkovat. Na všechny pobočky se mohou zákazníci objednat online na vyšetření zraku. 
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Tabulka č. 9: Pobočky GrandOptical 

(Zdroj dat: GrandOptical, 2020a, GrandOptical, 2020d) 

GrandOptical 

Prodejny 
Náměstí 

Svobody 

Galerie 

Vaňkovka 

NC Královo 

Pole 
NC Olympia 

Campus 

Square 

Otevřeno 

Po–Pá 
9–18 hod. 9–21 hod. 9–21 hod. 10–21 hod. 10–20 hod. 

Otevřeno 

Sobota 
9–13 hod. 9–21 hod. 9–21 hod. 9–21 hod. 10–18 hod. 

Otevřeno 

Neděle 
/ 10–20 hod. 9–21 hod. 9–21 hod. 10–18 hod. 

Dětský 

sortiment 
20–30 ks 20–30 ks 20–30 ks 20–30 ks 20–30 ks 

Dalekohledy 

apod. 
/ / / / / 

Parkování / Ano Ano Ano Ano 

Měření zraku Ano Ano Ano Ano Ano 

Bezbariérový 

přístup 
/ Ano Ano Ano Ano 

Online 

objednání 
Ano Ano Ano Ano Ano 

V otázce online prostředí se síla konkurence jen potvrzuje. GrandOptical využívá 

v online prezentaci svůj web, Google Ads pro web i všechny pobočky, zejména pak 

kampaně ve vyhledávací a obsahové síti i kampaně na Facebooku a Instagramu. 

Web firmy byl kompletně aktualizován v roce 2017. Nyní je web atraktivní, přehledný 

a zároveň působí interaktivně. Nechybí propagace slevových akcí a věrnostního klubu, 

blog s novinkami, nabídky volných pozic či E-shop, který je velmi intuitivní a kvalitně 

zpracovaný. Na webu jsou i odkazy na sociální sítě jako Facebook, Instagram i YouTube 

(GrandOptical, 2020a) 

Facebook společnosti má téměř 77 000 sledujících a je velmi kvalitně zpravován. Správce 

stránky interaktivně spolupracuje s ostatními profily, zodpovídá dotazy a reaguje na 

komentáře. Příspěvky jsou jednotné, propracované, profesionální a atraktivní. Nechybí 
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ani videa, či krátké gify, které jsou vyrobeny GrandOptical na míru. Společnost si dává 

na Facebookové stránce opravdu záležet a jako jediná z konkurentů uvádí k soutěžím 

i oficiální pravidla, čímž se chrání před možným zneužitím či porušování zákona 

(GrandOptical.cz, 2020c). 

První příspěvek na Instagram společnosti GrandOptical (GrandOptical, 2020b) byl vložen 

v prosinci roku 2015. Od té doby do března 2020 nabyl profil téměř tisíc sledujících 

a bylo přidáno 424 příspěvků, které jsou velmi vydařené. Atraktivita a autenticita 

příspěvků spolu se smysluplným textem a hashtagy dodává profilu velmi dobrý 

a profesionální vizuál.  

Dále firma využívá také reklamy v podobě outdoorových polepů a reklamu v TV i rádiu. 

Eiffel Optic 

Společnost Eiffel Optic provozuje momentálně (březen 2020) celkem 33 poboček po celé 

ČR. V Brně tato společnost provozuje dvě pobočky, tedy méně než ostatní konkurenti. 

Společnost ovšem konkuruje kromě agresivnější cenové politiky také dlouhou otevírací 

dobou prodejen a má i vlastní E-shop. 

Tabulka č. 10 na následující straně informuje o brněnských pobočkách společnosti Eiffel 

Optic, které se nachází v samém srdci Brna. Na obou pobočkách zákazníci mohou 

zakoupit sluneční a dioptrické brýle i kontaktní čočky a také si nechat změřit zrak, či se 

předem objednat online nebo nechat opravit brýle. K dostání jsou i dětské brýle, nicméně 

výběr není velký. Eiffel Optic nenabízí dalekohledy ani jiné přístroje. Zásadním 

problémem je ovšem nedostupnost poboček pro zákazníky, využívající jako dopravu 

primárně automobil. Historické centrum Brna je totiž pro nebydlící a automobily 

nevlastnící výjimku od Magistrátu uzavřeno. Jelikož Eiffel Optic nemá pobočku 

v žádném nákupním centru ani na periferii, ochuzuje se tak o mnoho zákazníků. 

  



81 

 

Tabulka č. 10: Pobočky Eiffel Optic 

(Zdroj dat: Eiffel Optic, 2020a, Eiffel Optic, 2020d) 

Eiffel Optic 

Prodejny Masarykova Česká 

Otevřeno Po–Pá 8–20 hod. 8–19 hod. 

Otevřeno Sobota 9–19 hod. 9–19 hod. 

Otevřeno Neděle 10–18 hod. / 

Dětský sortiment  20–30 ks 20–30 ks 

Dalekohledy apod. / / 

Parkování / / 

Měření zraku Ano Ano 

Bezbariérový přístup / Ano 

Online objednání Ano Ano 

Z hlediska online marketingu Eiffel Optic provozuje web, Facebook i Instagram a Google 

Ads. Google Ads ovšem nemá společnost zprovozněn na všechny pobočky v Brně, což 

se dá považovat za velký nedostatek. 

Web by se dal hodnotit jako poměrně zmatečný a nekonzistentní (Eiffel Optic, 2020a). 

Příkladem může být např. fakt, že na E-shopu, který je součástí webu Eiffel Optic, je 

možné zakoupit např. mužský suspenzor (Eshopeiffel.cz, 2020a), kovbojský klobouk 

(Eshopeiffel.cz, 2020b) nebo třeba prací gel (Eshopeiffel.cz, 2020c). Dostupné nejsou ani 

odkazy na Facebook nebo Instagram. 

Facebook i Instagram je pravděpodobně spravován jedním týmem, jelikož příspěvky se 

často dublují a tyto sítě jsou viditelně vzájemně propojeny. Facebooková stránka má 

cca 16 000 fanoušků (Eiffel Optic, 2020b). Na obou platformách Eiffel Optic propaguje 

zejména sezónní a slevové akce nebo také hledá nové zaměstnance. 

Instagram Eiffel Optic nahrál svůj první příspěvek v říjnu 2017, podobně jako FOKUS 

optik. Profil Eiffel Optic obsahuje momentálně 493 příspěvků a sleduje jej kolem 12 000 

profilů. Příspěvky bývají často graficky zpracované a obsahují zejména portréty. 

Příspěvky jsou vizuálně se opakující a chybí originalita a autenticita. Ve příspěvcích této 
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optiky jsou využívány hashtagy, ovšem jen velmi zřídka (Eiffel Optic, 2020c). Dále firma 

využívá také reklamy v podobě outdoorových polepů. 

Oční Studio Aleš Žejdl 

Při výčtu konkurence by bylo velkou chybou vynechat jednoho z nejvýznamnějších 

lokálních konkurentů, kterým je právě Oční Studio Aleš Žejdl. Tato firma nabízí 

komplexní služby v oblasti optiky více než 19 let. Firma provozuje pět poboček a čtyři 

z nich jsou právě v Brně. Tato společnost vsadila na taktiku diversifikace. Oproti ostatním 

optikám v Brně se soustředí kromě klasické klientely, od čtyřicátého roku výše, také na 

děti. 

Tabulka č. 11 níže sumarizuje hlavní informace o všech čtyřech brněnských pobočkách 

Očního Studia Aleš Žejdl, které jsou umístěny v části Brno-střed. Na žádné pobočce této 

společnosti se nepracuje o nedělích, pracovníci poboček na Moravském náměstí 

a Křenové ulici mají volný celý víkend. Všechny pobočky mají bezbariérový přístup 

a možnost parkování v blízkosti. Všechny pobočky nabízejí sortiment dioptrických 

i slunečních brýlí a kontaktních čoček. Jako jediní z brněnských optik se v očním Studiu 

Aleš Žejdl zaměřují také speciálně na děti a největší sortiment dětské optiky je k dostání 

v prodejnách na ulicích Nádražní a Křenové. V prodejně na ulici Nádražní jsou k dostání 

i dalekohledy a jiné optické přístroje. Měření zraku i opravy brýlí je možno provádět na 

všech pobočkách, stejně jako objednání se předem online. 

Tabulka č. 11: Pobočky Očního Studia Aleš Žejdl 

(Zdroj dat: Optika Aleš Žejdl, 2020a, Optika Aleš Žejdl, 2020e) 

Oční Studio Aleš Žejdl 

Prodejny Nádražní 
Moravské 

náměstí 
Křenová Veveří 

Campus 

Square 

Otevřeno  

Po–Pá 
8:30–19 hod. 9–18 hod. 8:30–18 hod. 8:30–19 hod. 10–20 hod. 

Otevřeno 

Sobota 
9–12 hod. / / 9–12 hod. 10–18 hod. 

Otevřeno 

Neděle 
/ / / / 10–18 hod. 

Dětský 

sortiment 
180–200 ks 20–30 ks 60–70 ks 30–40 ks 20–30 

Dalekohledy 

apod. 
Ano / / / / 
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Oční Studio Aleš Žejdl 

Prodejny Nádražní 
Moravské 

náměstí 
Křenová Veveří 

Campus 

Square 

Parkování Ano Ano Ano Ano Ano 

Měření 

zraku 
Ano Ano Ano Ano Ano 

Bezbariérový 

přístup 
Ano Ano Ano Ano Ano 

Online 

objednání 
Ano Ano Ano Ano Ano 

V otázce online marketingu je Oční Studio Aleš Žejdl ve srovnání s optikou Valore 

napřed. Využívá v online prezentaci svůj web, Google Ads pro web i všechny pobočky 

a také kampaně na Facebooku a Instagramu. 

Web této optiky je atraktivní, přehledný a zdařile zpracovaný. Jako jediný z konkurentů 

má web této společnosti možnost přepnout do anglické verze. Kromě klasického 

informačního obsahu, který se od webu optiky očekává, jsou zde k nalezení také např. 

aktuality kolem optiky ve formě blogu, či online rezervace vyšetření zraku. Nechybí ani 

odkazy na Instagram a Facebook. 

Facebooková stránka Očního Studia Aleš Žejdl má aktuálně (březen 2020) téměř 2 500 

fanoušků (Optika Aleš Žejdl, 2020a). Facebookový správce je viditelně aktivní, 

pravidelně přidává příspěvky a reaguje vždy na komentáře ostatních uživatelů. Příspěvky 

jsou podávány formou jednoduchých, spíše hovorových a neformálních sdělení 

a obsahují mnohdy až přespříliš velké množství emotikon. Fotografie jsou autentické 

a poměrně neformální. Optika téměř nevyužívá jednotnou grafiku ani styl příspěvků 

(Optika Aleš Žejdl, 2020b). 

Instagram Očního Studia Aleš Žejdl začal být aktivní v lednu roku 2018 a momentálně 

(březen 2020) obsahuje téměř 100 příspěvků a má 246 sledujících. Příspěvky nejsou 

foceny zkušeným fotografem, jsou poměrně neformální a nejsou graficky zpracovány. 

Stejně jako u Facebookových příspěvků v popiscích nechybí přehršel emotikon. 

Přidávání příspěvků na Instagram optiky je časově i obrazově poměrně nekonzistentní 

(Optika Aleš Žejdl, 2020c). 
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Jistě velmi pozitivní vliv na reputaci Očního Studia Aleš Žejdl mají však dobročinné akce, 

které od roku 2016 tato optika praktikuje. Firma přispívá na pomoc nemocným dětem 

a dětem ze sociálně slabších rodin a podporuje mladé sportovce (Optika Aleš Žejdl, 

2020a). Vydařenou formou marketingu je jistě i vlastní magazín, který optika vydává a je 

dostupný mimo jiné i zdarma na prodejnách (Optika Aleš Žejdl, 2020d). Dále Oční Studio 

Aleš Žejdl využívá outdoorovou reklamu, včetně polepu na jedné z brněnských tramvají. 

Porovnání konkurentů s optikou Valore 

Konkurenční výhody výše zmíněných konkurentů jsou velmi podobné. Jedná se zejména 

o dlouhodobé působení těchto konkurentů na celorepublikovém i lokálním trhu, 

vybudovaná stálá klientela, dlouhodobá spolupráce s dodavateli a velké odběry, lepší 

ceny a umístění prodejen.  

Tabulka č. 12: Porovnání umístění provozoven konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
FOKUS 

optik 
Grand-Optical Eiffel Optic 

Oční 

Studio 

Aleš Žejdl 

Optika 

Valore 

Provozovny 

celkem 
90 61 33 5 4 

Provozovny 

Brno celkem 
4 5 2 4 4 

Brno centrum 

(pěší zóna) 
2 1 2 1 0 

Brno-střed  

(602 00, 603 00, 

616 00) 

/ / / 3 2 

Mimo 

Brno-střed 
/ / / / 2 

Nákupní centra 

Brno vč. 

OC Vaňkovka  

2 4 / / / 

Tabulka č. 12 výše slouží k přehlednému shrnutí různých umístění provozoven 

konkurentů i Optiky Valore. Významnou nevýhodou pro optiku Valore oproti konkurenci 

je zajisté finanční náročnost umístění prodejen v centru města a ve velkých nákupních 

centrech. Na rozdíl od optiky Valore si velké řetězce optik mohou finančně dovolit 

obsadit pozemky v srdci Brna a zároveň ve velkých a velmi frekventovaných nákupních 
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centrech. Zejména Oční Studio Aleš Žejdl, které je v porovnání počtu poboček celkem 

optice Valore nejblíže, má oproti Valore výhodu jedné pobočky v centru Brna, která má 

tradici více než 19 let a zaměřuje se také na děti. Oční Studio Aleš Žejdl má také všechny 

pobočky blíže centru, čímž se zvyšuje jejich dostupnost pro zákazníky. Výhodou optiky 

Valore je však blízkost poboček brněnským nemocnicím, kam lidé chodí 

k oftalmologům. Těmito nemocnicemi jsou Nemocnice Milosrdných bratří, Fakultní 

nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pobočka na ulici Gajdošové je pak 

umístěna přímo vedle lékárny. 

Tabulka č. 13: Porovnání otevírací doby prodejen konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Firma Ulice 
Otevřeno 

Po–Pá 

Otevřeno 

Sobota 

Otevřeno 

Neděle 

Celkem 

hodin 

týdně 

F
O

K
U

S
 o

p
ti

k
 

Masarykova 9–18:00  / / 45 

Kobližná 9–18:00 9–12:00  / 48 

Galerie Vaňkovka 9–21:00 9–21:00  10–20:00  82 

Nákupní centrum Avion 9–20:00 9–20:00 9–20:00 77 

G
r
a
n

d
O

p
ti

c
a
l Náměstí Svobody 9–18:00 9–13:00  / 49 

Galerie Vaňkovka 9–21:00 9–21:00  10–20:00  82 

Nákupní centrum Královo 

Pole 
9–21:00 9–21:00  9–21:00  84 

Nákupní centrum Olympia 10–21:00 9–21:00  9–21:00  79 

E
if

fe
l 

O
p

ti
c
 

Masarykova 8–20:00  9–19:00  10–18:00  78 

Česká 8–19:00  9–19:00  / 65 

O
č
n

í 
S

tu
d

io
 A

le
š 

Ž
e
jd

l 

Nádražní 8:30–19:00  9–12:00  / 55,5 

Moravské náměstí 9–18:00  / / 45 

Křenová 8:30–18:00  / / 47,5 

Veveří 8:30–19:00  9–12:00  / 55,5 

Campus Square 10–20:00 10–18:00 10–18:00 66 

O
p

ti
k

a
 V

a
lo

r
e
 Hybešova 8:30–17:30  9–12:00  / 48 

Vídeňská 8:30–17:30  9–12:00  / 48 

Gajdošova 8:30–17:30  / / 45 

Netroufalky Campus Square 8–17:00  
Dle 

domluvy 
/ 45 
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Z tabulky č. 13 na předchozí straně je možné vyčíst otevírací doby všech brněnských 

prodejen zkoumaných optik. Tabulka napovídá, že nejdéle mají otevřeny prodejny ve 

velkých obchodních centrech, jelikož jsou vázány na otevírací dobu těchto nákupních 

center. Dále mají velmi dlouhou otevírací dobu také pobočky v centru Brna. Nejpozději 

otevírají pobočky společností FOKUS optik a GrandOptical. Nejdříve pak pobočky 

optiky Valore a Eiffel Optic. Jednoznačně nejdelší otevírací dobu v centru Brna má pak 

společnost Eiffel Optic, která má také jako jediná otevřeno v centru i v neděli. Jediná 

optika, která má zavřeny v neděli všechny pobočky v Brně je optika Valore. 

Tabulka č. 14: Shrnutí otevírací doby konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Firma 
Celkem hodin týdně 

otevřeno 
Děleno počtem prodejen Pořadí 

FOKUS optik 252 63 3 

GrandOptical 294 73,5 1 

Eiffel Optic 143 71,5 2 

Oční Studio Aleš Žejdl 269,5 53,9 4 

Optika Valore 186 46,5 5 

Tabulka č. 14 výše napovídá, kolik hodin jsou v průměru otevřeny všechny pobočky 

jednotlivých společností. Níže jsou seřazeny od těch, které mají otevřeno týdně v průměru 

nejdéle, po ty firmy, které mají v průměru nejkratší pracovní dobu za týden: 

1) Grandoptical – 4 prodejny, otevřeno průměrně 73,5 hodin týdně; 

2) Eiffel Optic – 2 prodejny, otevřeno průměrně 71,5 hodin týdně; 

3) FOKUS optik – 4 prodejny, otevřeno průměrně 63 hodin týdně; 

4) Oční Studio Aleš Žejdl – 5 prodejen, otevřeno průměrně 53,9 hodin týdně; 

5) Optika Valore – 4 prodejny, otevřeno průměrně 46,6 hodin týdně. 

Z porovnání výše je možno usoudit, že společnostem s pobočkami ve velkých nákupních 

centrech a v centru Brna se vyplatí mít déle otevřeno díky vysoké fluktuaci zákazníků 

a kolemjdoucích. Optika Valore má v průměru nejkratší otevírací dobu, jelikož jsou 

všechny pobočky této optiky mimo centrum Brna a ani jedna není umístěna ve velkém 

nákupním centru. Výhodou pro optiku Valore je však fakt, že je jedním z prodejců, kteří 

otevírají nejdříve. Tento fakt je pozitivní zejména u poboček, které jsou blízko brněnským 
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nemocnicím, kam lidé chodí na vyšetření k oftalmologům. U pobočky na ulici Gajdošova 

je brzká otevírací doba výhodná, jelikož přímo vedle pobočky se nachází lékárna. 

Tabulka č. 15: Porovnání charakteristik prodejen konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Umístění 
Dětský 

sortiment 

Optické 

přístroje 

apod. 

Parkování 
Měření 

zraku 

Bezbariér. 

přístup 

Online 

objednání 

F
O

K
U

S
 o

p
ti

k
 

Masarykova 20–30 ks / / Ano / / 

Kobližná 20–30 ks / / Ano Ano / 

Galerie 

Vaňkovka 
20–30 ks / Ano Ano Ano / 

Nákupní 

centrum 

Avion 

20–30 ks / Ano Ano Ano / 

G
r
a
n

d
O

p
ti

c
a

l 

Náměstí 

Svobody 
20–30 ks / / Ano / Ano 

Galerie 

Vaňkovka 
20–30 ks / Ano Ano Ano Ano 

NC Královo 

Pole 
20–30 ks / Ano Ano Ano Ano 

OC Olympia 20–30 ks / Ano Ano Ano Ano 

E
if

fe
l 

O
p

ti
c
 Masarykova 20–30 ks / / Ano / Ano 

Česká 20–30 ks / / Ano Ano Ano 

O
č
n

í 
S

tu
d

io
 A

le
š 

Ž
e
jd

l Nádražní 180–200 ks Ano  Ano Ano Ano Ano 

Moravské 

náměstí 
20–30 ks / Ano Ano Ano Ano 

Křenová 60–70 ks / Ano Ano Ano Ano 

Veveří 30–40 ks / Ano Ano Ano Ano 

Campus 

Square 
20–30 ks / Ano Ano Ano Ano 

O
p

ti
k

a
 V

a
lo

r
e
 Hybešova 20–30 ks 

Dle 

domluvy 
Ano Ano Ano / 

Vídeňská 20–30ks /  Ano Ano Ano / 

Gajdošova 10–20 ks / Ano / Ano / 

Netroufalky  10–20 ks / Ano Ano Ano / 

Tabulka porovnání konkurence č. 15 výše jen potvrzuje, že největším specialistou na 

dětskou optiku v Brně je jednoznačně Oční Studio Aleš Žejdl. Ostatní optiky nabízejí 
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téměř stejně malý sortiment brýlí pro děti. Dalekohledy a jiné optické přístroje je možné 

sehnat v brněnské optice v Očním Studiu Aleš Žejdl, na ulici Nádražní, po domluvě 

i v optice Valore, na ulici Hybešova. S parkováním to mají složitější provozovatelé mající 

prodejny v pěší zóně v centru města, kam není možné vjet autem bez povolení, tedy 

zejména Eiffel Optic a FOKUS optik. U všech konkurentů není problém s měřením 

zraku, až na jednu pobočku optiky Valore, a to na ulici Gajdošové. Velký nedostatek 

oproti konkurenci mají optiky Valore a FOKUS optik, jelikož nemají zavedený online 

systém objednávání na měření zraku. 

Tabulka č. 16 níže shrnuje vlastnosti jednotlivých provozoven z hlediska pozorovaných 

charakteristik, mnohdy služeb, které poskytují. Jednotlivé charakteristiky byly 

obodovány jedním bodem za každou prodejnu, která tuto službu poskytuje (tedy 

v přechozích tabulkách odpověď „ano“) a žádným bodem, pokud danou charakteristiku 

prodejny neposkytují (v tabulkách výše odpověď „ne). Dvěma body byly ohodnoceny 

nadstandardně dobré charakteristiky (lepší než průměr, týká se zejména sortimentu 

dětských brýlí). Půl bodu, pak dostaly prodejny, které byly horší než průměr, ale danou 

službu i přesto poskytují (opět se jedná zejména o sortiment dětských brýlí). 

Tabulka č. 16: Souhrn charakteristik prodejen konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Charakteristika Bodování firmy 

 
FOKUS 

optik 

Grand-

Optical 

Eiffel 

Optic 

Oční 

Studio 

Aleš Žejdl 

Optika 

Valore 

Dětský sortiment 4 4 2 8 3 

Dalekohledy apod. / / / 1 1 

Parkování 2 3 / 5 4 

Měření zraku 4 4 2 5 3 

Bezbariér. přístup 3 3 1 5 4 

Online / 4 2 5 / 

Celkem body 13 18 7 29 15 

Počet poboček 4 4 2 5 4 

Výsledné hodnocení 3,25 4,5 3,5 5,8 3,75 

Výsledné pořadí 5 2 4 1 3 
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Jak napovídá tabulka č. 16 na předchozí straně, v průměru nejkomplexnější provozovny 

má v Brně Oční Studio Aleš Žejdl. Všechny provozovny poskytují pozorované 

charakteristiky a firma má nadstandardní dětský sortiment. 

Provozovny GrandOptical jsou z hlediska pozorovaných znaků na druhém místě, mají 

průměrný dětský sortiment a na některých prodejnách problémy s parkováním 

a bezbariérovým přístupem. 

Na třetím místě se nachází optika Valore, která má podprůměrný dětský sortiment, na 

jedné z poboček nelze měřit zrak a neposkytuje online rezervační systém. 

Na předposledním místě se nachází prodejny Eiffel Optic, které neposkytují možnost 

parkování, v sortimentu chybí dalekohledy a ostatní optické přístroje a jedna pobočka 

není bezbariérová. 

Nejméně komplexní jsou dle hodnocení výše provozovny firmy FOKUS optik. Na měření 

zraku se nelze objednat online ani na jednu z provozoven, chybí sortiment dalekohledů 

a ostatních přístrojů a na dvou pobočkách je problém s parkováním.  

Pozornost byla zaměřena i na propagaci a tabulka č. 17 na následující straně shrnuje sílu 

konkurence oproti optice Valore z hlediska propagace. Jednotlivé položky byly 

obodovány z pohledu propracovanosti i vizuální stránky jednotlivých zkoumaných forem 

propagace. V bodování nebyl zahrnut dosah jednotlivých profilů, jelikož tyto statistiky 

jsou otázkou interních informací konkurentů a nejsou veřejnosti přístupné. Bodování bylo 

nastaveno 1–5, kdy 1 je nejhorší nastavení a 5 je výborné nastavení daného kritéria. 

Kolonka „jiné“ pak zahrnuje bonusové body.  
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Tabulka č. 17: Porovnání konkurence z hlediska propagace se zaměřením na online 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Charakteristika Bodování firmy 

 
FOKUS 

optik 
GrandOptical 

Eiffel 

Optic 

Oční Studio 

Aleš Žejdl 

Optika 

Valore 

Google Ads, PPC 5 5 3 5 3 

Web 5 5 2 5 3 

Facebook 4 5 3 3 3 

Instagram 4 5 3 3 0 

Jiné 
+1 E-shop 

+1 Outdoor 

+1 E-shop 

+1 Outdoor 

+1 Rádio 

+1 TV 

+1 Pravidla u 

soutěží 

+ 1 YouTube 

+1 E-shop 

+1 Outdoor 

+1 E-shop 

+1 Outdoor 

+1 Magazín 

+1 

Dobročinné 

činnosti 

+1 Tramvaj 

+1 Web v AJ 

+1 

Outdoor 

CELKEM 20 26 13 22 14 

Z tabulky č. 17 výše vyplývá, že v porovnání s konkurencí z hlediska propagace má 

nejlepší hodnocení společnost GrandOptical, poté následuje Oční Studio Aleš Žejdl, dále 

pak společnost FOKUS optik. Na posledních příčkách se umístila optika Valore a Eiffel 

Optic.  

2.3.2.2 Nová konkurence 

I když je na trhu oční optiky velká konkurence, trh je samozřejmě otevřen dalším 

podnikatelským subjektům. Nicméně skrze bariéry vstupu, jako jsou zejména kapitálová 

náročnost, nutná znalost a praxe v oboru, příslušné právní předpisy, normy, legislativní 

omezení apod., není úplně jednoduché v tomto druhu podnikání uspět. Nezbytnými 

podmínkami pro potenciálního konkurenta je velmi dobrá znalost odvětví, zkušenosti 

a dlouholetá praxe v oboru. 
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2.3.2.3 Zákazníci 

Jelikož se jedná o maloobchodní prodej, zákazníci jsou příjemci ceny s typickým 

spotřebitelským chováním a malou vyjednávací silou. Optiku Valore navštěvují muži 

i ženy. Největší klientela (až 40 % zákazníků) je ve věku 40–49 let, zejména pracující 

jedinci, kteří znají cenu brýlí a vyžadují kvalitu, kterou si zároveň mohou finančně 

dovolit. Dalšími významnými zákazníky jsou lidé ve věku 25–39 let. Nejčastěji zákazníci 

nakupují dioptrické brýle, z důvodu zhoršení zraku. V létě také brýle sluneční. Jedinými 

velkoodběrateli s vyjednávací silou jsou firmy, které potřebují pro práci ochranné brýle, 

nicméně ty není možné označit za klíčové odběratele, takže vyjednávací síla vcelku není 

nijak významná. 

2.3.2.4 Dodavatelé 

Společnost Valore spolupracuje pouze se spolehlivými dodavateli, se kterými má dobré 

zkušenosti a je s nimi dlouhodobě spokojená. 

Dioptrické brýlové čočky 

Jediným dodavatelem čoček do brýlí optiky Valore je společnost Omega Optix s.r.o.  

Omega Optix s.r.o. 

Tato společnost se zabývá výrobou a distribucí kompletního sortimentu brýlových 

čoček a souvisejících doplňků, které dodává konečným uživatelům prostřednictvím 

řetězců a prodejen očních optik v Čechách, na Slovensku a v dalších zemích Evropy 

i blízkého východu. Dle slov ředitele (Peterka, 2020) je optika Valore s tímto 

dodavatelem velmi spokojena. Jelikož je Omega Optix jediným dodavatelem čoček 

do optiky Valore, má společnost u tohoto dodavatele vyjednány velmi dobré 

podmínky spolupráce. Omega dodává do optiky Valore též přístroje pro optiky 

a optometristy. Tato společnost je jedničkou ve svém oboru, a proto má velkou 

vyjednávací sílu, nicméně díky dobrým vztahům a exkluzivitě spolupráce má optika 

Valore od Omegy nastaveny poměrně příznivé ceny. 

Kontaktní čočky 

Kontaktní čočky nejsou hlavním sortimentem optiky Valore, nicméně i přesto optika 

čočky pro uspokojení široké klientely odebírá, ale ve velmi malém množství. Hlavními 
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dodavateli kontaktních čoček pro společnost Valore jsou firmy Johnson & Johnson 

a Bausch & Lomb. Jelikož je Optika Valore v tomto sortimentu pouze podružným 

zákazníkem dodavatelů, mají tito dodavatelé velkou vyjednávací sílu. 

Obruby a sluneční brýle 

Z důvodu zajištění širšího nabízeného sortimentu pro veškeré segmenty zákaznické 

klientely, společnost Valore spolupracuje s větším počtem dodavatelů obrub a slunečních 

brýlí. Jelikož kvalitních dodavatelů obrub není velké množství a optika Valore je spíše 

podružným zákazníkem dodavatelů, mají tito dodavatelé velkou vyjednávací sílu. 

Příznivým faktorem pro optiku Valore je ale možnost komisního prodeje, zejména pak 

u obrouček nejluxusnějších značek. Níže jsou k nalezení ti nejdůležitější dodavatelé 

obrub a slunečních brýlí. 

OPTIPLAST EYEWEAR a.s. (Okula Nýrsko) 

Firma dodává do optiky Valore brýlové obruby tradiční značky OKULA. Optika 

Valore od Optiplastu odebírá zejména cenově dostupné obruby pro širokou klientelu. 

Sillustani 

Společnost Sillustani nabízí brýlové obruby francouzské značky Oxibis group, mezi 

něž patří značky Dilem, Oxibis, Exalto, Joo-ly a Incredible. Optika Valore odebírá od 

této firmy obruby střední třídy, zejména plastové nebo kovové. 

Safilo Group S.p.A. 

Italská společnost, která navrhuje, vyrábí a distribuuje brýlové obruby, sluneční brýle 

a sportovní i lyžařské brýle pod vlastními 5 značkami a 32 licencovanými značkami, 

jako např. Polaroid, Carrera, Dior, Moschino, Tommy Hilfiger, Hugo Boss apod. je 

dodavatelem těchto privátních značek i pro Optiku Valore. 

Luxoticca S.p.A. 

Společnost Luxoticca je lídrem v oblasti designu, výroby a distribuce módních, 

luxusních a sportovních brýlí z Itálie. Její portfolio zahrnuje luxusní značky, jako 

např. Chanel, Burberry, Prada, Michael Kors, Miu Miu, Ray-Ban, Vogue, Versace, 

Oakley apod. Obruby těchto značek odsud odebírá i Optika Valore. 
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Substituční produkty 

Největší hrozbou pro odvětví oční optiky je rozhodně velký pokrok v oboru očních 

operací. Tato hrozba zastupitelnosti dioptrických brýlí je zcela reálná a může dojít 

k limitování cen i zisku na trhu. V Brně tyto laserové operace očí provádí například oční 

kliniky Gemini, Lexum, Neovize nebo Oftal. Operace jsou v dnešní době stále žádanější 

a také rychlejší, bezpečnější a téměř bezbolestné. Většina klinik také poskytuje velmi 

dobrou pooperační péči, doživotní záruku nebo také financování na splátky. Zájem 

o laserové operace očí v dnešní době stále roste, nicméně hlavní překážkou pro zájemce 

je stále strach, nevědomost a finanční stránka (Denik.cz, 2020). Další pokrok v této 

oblasti a mimo jiné také pokles ceny operací, by mohl ohrozit společnost Valore a její 

odbyt. 

2.3.2.5 Shrnutí Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil 

Následující tabulka č. 18 poslouží jako přehledný souhrn hrozeb a příležitostí, 

vycházejících z analýzy pěti konkurenčních sil. 

Tabulka č. 18: Shrnutí Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnější okolí – Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

Faktor Charakteristika a síla 

Stávající 

konkurence 

 

Hrozba Velká 

Na trhu jsou 4 velmi silní konkurenti: 

- dlouhodobá existence těchto konkurentů na trhu; 

- vybudovaná stálá klientela; 

- dlouhodobá spolupráce s dodavateli a velké 

odběry i lepší ceny; 

- dobré umístění prodejen; 

- propracovaná propagace; 

- na trhu nejsou dobré vztahy, funguje rivalita; 

- cenový nátlak; 

- dětský sortiment (hlavní postavení Oční Studio 

Aleš Žejdl); 

- online objednávání na prodejny; 

- delší otevírací doba. 

Příležitost Velká 

Valore se může inspirovat v otázce marketingu, 

zejména od společností GrandOptical a Očního Studia 

Aleš Žejdl: 
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Vnější okolí – Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

Faktor Charakteristika a síla 

Stávající 

konkurence 

(pokrač.) 

Příležitost 

(pokrač.) 
Velká 

- vylepšení Google Ads (nastavit na všechny 

pobočky, propracovat); 

- vylepšení webu (aktualizovat a soustavně 

spravovat web, vložit odkazy na FB a IG, založit 

blog s aktualitami, zavést online objednání na 

vyšetření zraku); 

- Facebook (tvořit vlastní atraktivní obsah, 

pravidelně přispívat a vyvolávat dialogy mezi 

sledujícími, soutěže, interakce, propagace); 

- Instagram (založit účet, tvořit vlastní atraktivní 

obsah, používat hashtagy, navázat spolupráci 

s influencery); 

- vylepšit outdoorovou reklamu (tramvaj, polepy 

na auta); 

- reklama v rádiu; 

- dobročinnost; 

- vlastní magazín nebo jiné promo materiály; 

- delší otevírací doba prodejen; 

- měření zraku i na prodejně na Gajdošové; 

systém objednávání online. 

Nová 

konkurence 
Hrozba Malá 

Velké bariéry vstupu: 

- nákladnost; 

- nutná znalost odvětví; 

- nutné zkušenosti a dlouholetá praxe v oboru; 

- právní předpisy a normy, legislativa. 

Zákazníci Hrozba Malá 

- Zákazníci jsou příjemci ceny s typickým 

spotřebitelským chováním a malou vyjednávací 

silou. 

Dodavatelé 

Hrozba Velká 

Brýlové čočky pouze od Omega Optix s velkou 

vyjednávací silou: 

- momentálně dobré dlouhodobé vztahy 

i podmínky a exkluzivita; 

- důležité udržovat dobré vztahy. 

Hrozba Malá 

Kontaktní čočky od více dodavatelů s velkou 

vyjednávací silou: 

- kontaktní čočky jsou pouze doplňkovým 

sortimentem. 

Hrozba Střední 

Obroučky a sluneční brýle od více dodavatelů 

s velkou vyjednávací silou: 

- možnost komisního prodeje. 
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Vnější okolí – Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

Faktor Charakteristika a síla 

Substituty Hrozba Střední 

Další pokrok v oboru očních operací, zvýšení jejich 

popularity, pokles ceny: 

- sílu hrozby ovšem snižuje strach, nevědomost 

a finanční stránka operací. 

Jak je možno vidět v tabulce č. 18 výše, největší hrozbou je zejména podrobně 

analyzovaná stávající konkurence a také hlavní exkluzivní dodavatel brýlových čoček 

Omega Optix. S dodavatelem je tedy důležité udržovat nynější dobré vztahy, aby byly 

zachovávány momentální výhodné podmínky spolupráce. 

Z analýzy konkurence pro optiku Valore však vyvstaly také velké příležitosti, a to 

zejména pro zlepšení současné situace marketingu a šíření povědomí o značce. Optika 

Valore se tak může v mnohém od úspěšné konkurence inspirovat, nebo naopak vyvarovat 

se chyb, které konkurence praktikuje. Při tvorbě návrhů marketingových vylepšení bude 

tedy důležité zaměřit se zejména na zlepšení pozice optiky Valore vůči konkurentům 

a zakomponovat ideálně i udržování vztahů s dodavateli, zejména pak s dodavatelem 

brýlových čoček Omega Optix. 

Jelikož optika Valore není schopna konkurovat nízkým cenám a velkým slevám hlavních 

konkurentů, měla by na základě analýz zvolit strategii diferenciace a odlišit se tak od 

konkurence. Vzhledem k tomu, že má optika Valore personál na velmi vysoké úrovni 

a také schopné a aktivní vedení, bylo by dobré této silné stránky při vylepšování 

marketingové strategie využít. Zároveň by bylo vhodné, aby optika Valore prezentovala 

vysokou kvalitu zákaznického servisu a intenzivní zaměření na spokojenost zákazníka. 

Také by bylo příhodné prezentovat vysokou kvalitu sortimentu, který optika Valore 

prodává. Zaměřit by se měla zejména na značkové obruby, moderní design obrouček 

a perfektní kvalitu brýlových čoček od dodavatele Omega Optix. 

Všichni z uvedených konkurentů se prezentují zejména zdánlivě výhodnými nabídkami, 

nízkými cenami a schopností poskytnout velké slevy. Proto by se optika Valore neměla 

zaměřovat na zákazníky citlivé na cenu, nýbrž na ty zákazníky, kteří jsou ochotni zaplatit 

za nadstandardní zákaznický servis a vysokou kvalitu. Tento nadstandardní servis 

a kvalitu ovšem musí optika Valore dodržovat, nejlépe stále kultivovat a podporovat. 

Při vylepšování marketingové strategie by bylo vhodné myslet i na tento faktor. 
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Pro optiku Valore je momentálně naprosto nezbytné zejména sjednotit nynější 

prezentování v online prostředí, jelikož v tomto má optika oproti konkurenci velké 

nedostatky. Tato strategie by měla být zaměřena zejména na dvě největší skupiny 

zákazníků optiky Valore, tedy věkové skupiny 25–39 let a 40–49 let. 
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2.4 Analýza dat z výzkumu profilu zákazníků optiky a jejich 

spokojenosti 

Hlavní náplní následující části práce je analýza dat z provedeného průzkumu profilu 

zákazníků a jejich spokojenosti v Optice Valore se zaměřením na aktuální situaci 

společnosti. Pro marketingová doporučení je vhodné zjistit jaký je v současné době profil 

zákazníků oční optiky Valore a jejich spokojenost s nabízenými produkty a službami. 

Dále je příhodné rozpoznat důležitost kritérií, ovlivňující zákazníka při rozhodování 

o výběru vyhovující optiky. Výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro doporučení 

ke zlepšení současné situace optiky Valore. 

2.4.1 Metodologie výzkumu 

Po předchozí domluvě s vedením společnosti a zdůvodnění možných přínosů pro optiku 

Valore byl vytvořen standardizovaný dotazník. Dotazník byl odsouhlasen vedením optiky 

i vedoucím práce. Vytištěné dotazníky byly distribuovány na všechny pobočky optiky 

Valore. 

Na začátku výzkumu jsem byla výkonnou ředitelkou a jednatelkou společnosti 

představena zaměstnancům na prodejnách a při této příležitosti byli zaměstnanci 

seznámeni s výzkumem. Zaměstnancům byl vysvětlen záměr a cíle výzkumu a byli 

obeznámeni s jeho průběhem. Výzkum byl prvních 14 dnů prováděn mnou osobně, kdy 

jsem asistovala zákazníkům optiky Valore při vyplňování dotazníků za účelem získání co 

nejpřesnější zpětné vazby. Podstatné pro mne bylo také monitorování běžného denního 

provozu na pobočkách a obeznámení se všemi rutinními záležitostmi a chodem prodejen. 

Po zbylou dobu výzkumu byly dotazníky ponechány na prodejnách a personál byl 

instruován, aby nabádal zákazníky k jejich vyplnění. Dotazníky pro výzkum byly 

doplňovány po celou dobu výzkumu na všech čtyřech prodejnách optiky Valore. 

Vyplnění bylo zcela anonymní, zákazníci vhazovali vyplněné dotazníky do krabic, které 

byly zalepeny papírovou páskou, aby se předešlo případné manipulaci s výsledky 

zaměstnanci. Za vyplnění dotazníku zákazníci obdrželi čistící hadřík na brýle, aby byli 

motivováni dotazník vyplnit. Dotazníky byly průběžně doplňovány a odebírány 

z prodejen. Cílem bylo nasbírat relevantní informace od zákazníků optiky pro zkoumané 

oblasti. 
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Sběr dat probíhal během pracovní doby na všech čtyřech kamenných prodejnách Optiky 

Valore, po dobu devíti měsíců, v datech od 4. 5. 2019 do 4. 2. 2020, což je dohromady 

celkem 190 pracovních dnů. Sobot bylo v tomto období 38 a jsou započítávány jako 

půlden, tedy 19 dní. Soboty se však týkají pouze poboček Hybešova a Vídeňská, jelikož 

zbylé pobočky mají o víkendu zavřeno. 

S ohledem na cíle výzkumu byli vhodnými respondenty všichni zákazníci oční optiky 

Valore. Za tuto dobu bylo s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku orientačně osloveno na 

všech pobočkách 13 110 osob. Vychází se z informací od výkonné ředitelky, která 

stanovila průměrný počet zákazníků na den na jednotlivých pobočkách, jenž je možné 

vidět v tabulce níže. Obchodní ředitelka zohlednila při stanovování průměrného počtu 

zákazníků i sezónní vlivy. 

Tabulka č. 19: Průměrný počet zákazníků na prodejnách optiky Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Prodejna 
Průměrný počet 

zákazníků na den 

Celkem pracovních 

dnů 

Průměrný počet zákazníků 

na pobočkách 

Hybešova 20 209 4 180 

Vídeňská 20 209 4 180 

Gajdošova 15 190 2 850 

Netroufalky 10 190 1 900 

Celkový průměrný počet zákazníků za pozorované období 13 110 

Na konci období bylo nastřádáno celkem 738 vyplněných dotazníků. Ke zpracování 

výsledků bylo však použito pouze 691 dotazníků, jelikož 47 dotazníků nebylo vyplněno 

kompletně. 

Celková míra návratnosti dotazníku tedy činí 5 %, jak lze vidět na výpočtu níže. 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑒 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢
=

691

13110
= 0,0527 ≈ 5 % 

Byla také stanovena potřebná velikost výběrového vzorku. Výpočet byl pro tyto potřeby 

proveden na 5% hladině významnosti: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 × 𝑒2
=

13110

1 + 13110 ×  0,052
= 388,2 ≈ 388 respondentů 
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Jelikož byly ke zpracování výsledků využity vyplněné dotazníky od 691 respondentů, 

potřebná velikost výběrového vzorku je tímto pro výzkum splněna. Na grafu č. 3 níže je 

možno pozorovat procentuální vyjádření počtu řádně vyplněných dotazníků na 

jednotlivých prodejnách optiky Valore. 

Z pobočky na ulici Hybešova bylo sesbíráno 234 kompletních dotazníků a z pobočky na 

ulici Vídeňská 219 dotazníků. Z pobočky na ulici Gajdošova bylo nashromážděno 141 

otazníků a z prodejny Netroufalky v Bohunicích pak 97 dotazníků. 

 

Graf č. 3: Procentuální vyjádření počtu řádně vyplněných dotazníků na jednotlivých prodejnách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vytvořený dotazník, který je možné nalézt v příloze, obsahuje osm otázek. Otázky byly 

vytvořeny tak, aby byla získána data pro výzkum profilu zákazníků a jejich spokojenosti 

s oční optikou Valore. Zároveň lze z odpovědí vyzkoumat i kritéria, která jsou pro 

návštěvníky optiky důležitá při výběru oční optiky. 

2.4.2 Profil zákazníků 

Na základě zodpovězených otázek z první části dotazníku je možno orientačně popsat 

profil zákazníků optiky Valore. Pomocí první otázky bylo z tohoto dotazníkového šetření 

zjištěno, že se jej zúčastnilo 58 % žen a 42 % mužů. Složení respondentů, a tedy 
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zákazníků optiky Valore, lze považovat z hlediska pohlaví za poměrně vyrovnané, jak je 

možno pozorovat i z následujícího grafu i tabulky. 

  

Graf č. 4: Pohlaví respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 20: Pohlaví respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jaké je Vaše pohlaví? Aktuální četnost Relativní četnost 

Muži 290 42 % 

Ženy 401 58 % 

Celkem 691 100 % 

Věková struktura respondentů, s níž souvisí i další otázka dotazníku, potvrzuje poznatky 

z přechozích analýz, zejména pak z analýzy SLEPT. Po čtyřicátém roku věku se rapidně 

zhoršuje zrak s přestupem do presbyopického věku, což lze vidět i na grafu věkové 

struktury zákazníků na další straně. Vzhledem k věkové struktuře by se dal potvrdit i fakt, 

že díky velké míře každodenního užívání digitálních technologií mají lidé problémy se 

zrakem i v mladším věku. Dle grafu níže pouze 8 % respondentů zapadá do věkové 

skupiny 15–24 let. Dalších 27 % účastníků výzkumu patří do věkové skupiny 25–39 let 

a více než třetina respondentů, tedy 41 % zákazníků spadá do věkového rozmezí 40–49 
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let. Do věkové kategorie 50–60 let lze zařadit 18 % respondentů a 6 % respondentů má 

více než 60 let, jak je možno vyčíst také z následující tabulky. 

  

Graf č. 5: Věková struktura respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 21: Věková struktura respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jaký je Váš věk? 
Aktuální 

četnost 

Relativní 

četnost 

15–24 let 55 8 % 

25–39 let 187 27 % 

40–49 let 283 41 % 

50–60 let 124 18 % 

61 a více let 42 6 % 

Celkem 691 100 % 

Pomocí další otázky v dotazníku bylo zjišťováno, za jakým účelem zákazníci primárně 

navštěvují optiku Valore. Výsledky lze pozorovat na grafu č. 6 na další straně. Celkem 

62 % respondentů přišlo na některou z poboček optiky Valore za účelem potřeby 

dioptrických brýlí. Další čtvrtina, tedy přesněji 26 % respondentů, navštívila optiku 

Valore z důvodu potřeby přeměření zraku. Se zájmem zakoupit čočky dorazila jen 3 % 

respondentů. 
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Se zájmem o sluneční brýle přišlo do optiky za sledované období od května do února 

pouze 8 % zákazníků. Dle zaměstnanců optiky se na jaře a v létě mírně zvedá zájem 

o sluneční brýle, nicméně jak vykazuje graf, zájem o sluneční brýle není až tak velký, ve 

srovnání se zájmem o dioptrické brýle. Pouze 1 % návštěvníků přišlo z jiného důvodu, 

kterým byly nákupy doplňkového sortimentu. Tyto informace potvrzuje i tabulka č. 22 

níže.

 

Graf č. 6: Důvod návštěvy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 22: Důvod návštěvy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jaký je primární důvod Vaší návštěvy (zájem o)? 
Aktuální 

četnost 

Relativní 

četnost 

Sluneční brýle 55 8 % 

Dioptrické brýle 428 62 % 

Čočky 21 3 % 

Měření zraku 180 26 % 

Jiné 7 1 % 

Celkem 691 100 % 
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Následující graf č. 7 vykazuje, že 69 % respondentů navštěvuje oční optiku Valore 

pravidelně, a to zejména z důvodu zhoršení zraku. Jak vykazuje i tabulka č. 23 níže, 

třetina respondentů navštívila některou z poboček oční optiky Valore v průběhu 

dotazníkového šetření poprvé. Pravidelnými návštěvníky optiky, z důvodu každoroční 

kontroly zraku je 6 %, dalších 12 % zákazníků chodí do optiky Valore pro nové brýle 

z důvodu následování aktuálních módních trendů nebo pro nové příslušenství (obaly na 

brýle, gumičky, příslušenství apod.). Optiku Valore navštívilo po dobu dotazníkového 

šetření 31 % nových zákazníků, z čehož většina byla poslána do optiky na doporučení od 

známého, viz další otázka. 

 

Graf č. 7: Pravidelnost návštěv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 23: Pravidelnost návštěv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Chodíte do Optiky Valore pravidelně? 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ne, jsem tu poprvé 214 31 % 

Ano, jednou ročně (přeměření zraku) 42 6 % 

Ano – pro nové brýle/čočky z důvodu změny dioptrií 352 51 % 

Ano – pro nové brýle z důvodu aktuálních módních 

trendů (+ nákup příslušenství) 
83 12 % 

Celkem 691 100 % 
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Z grafu č. 8 níže je možno vyčíst, jakým způsobem se respondenti o optice Valore 

dozvěděli, s čímž souvisela i další otázka v dotazníku. Jak vykazují také čísla v tabulce 

č. 24 níže, téměř polovina respondentů se o optice Valore dozvěděla díky tipu od 

známého, dalších 34 % respondentů navštívilo optiku Valore díky vhodné poloze 

poboček a pouze 10 % respondentů narazilo na optiku Valore při vyhledávání brněnských 

optik na internetu. Díky sociálním sítím se o optice Valore dozvědělo pouhých 6 % 

respondentů. Mezi respondenty, kteří se dozvěděli o optice Valore přes sociální sítě a web 

převládá věková skupina 25–39 let. Další 1 % dotazovaných nalezlo optiku Valore díky 

reklamě v novinách a outdoorové reklamě. 

 

Graf č. 8: Povědomí o optice Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 24: Povědomí o optice Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o Optice Valore? 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Od známého 339 49 % 

Sociální sítě 41 6 % 

Web 69 10 % 

Chodím kolem 235 34 % 

Jiné 7 1 % 

Celkem 691 100 % 
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Bližší pohled na 214 nově příchozích zákazníků lze pozorovat na grafu č. 9 a v tabulce 

č. 25 níže. Graf napovídá, že 52 % nově příchozích zákazníků se dozvědělo o optice 

Valore díky tipu od známého. Další téměř třetina objevila optiku Valore díky vhodnému 

umístění poboček. Sociální síť Facebook pak přivedla 7 % nových zákazníků. Na webu 

objevilo optiku Valore 13 % z nově příchozích zákazníků.  

  

Graf č. 9: Nově příchozí zákazníci 

( Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 25: Nově příchozí zákazníci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jakým způsobem se dozvěděli o optice noví zákazníci 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Od známého 111 45 % 

Sociální sítě 15 7 % 

Web 29 13 % 

Chodím kolem 59 28 % 

Jiné 0 0 % 

Celkem 214 100 % 
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Na grafu č. 10 níže je možno pozorovat, na kterých prodejnách vyplnilo dotazník nejvíce 

nově příchozích zákazníků. Z grafu je viditelné, že nejvíce nově příchozích zákazníků 

vyplnilo dotazník na pobočkách Hybešova a Vídeňská, méně pak na prodejně na ulici 

Gajdošova a nejméně nových zákazníků vyplnilo dotazník na prodejně v Bohunicích. 

 

Graf č. 10: Nově příchozí zákazníci na jednotlivých pobočkách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.3 NET promoter score 

Další část dotazníku byla vytvořena za účelem analyzovat, zda jsou zákazníci spokojeni 

natolik, aby doporučili prodejnu svým přátelům a známým. K analýze byla využita 

metoda NET promoter score. 

Na grafu č. 11 na následující straně je možno pozorovat počty respondentů v souvislosti 

s jejich ochotou doporučit optiku Valore svým přátelům a známým. Z grafu lze vyčíst, že 

81 % respondentů by doporučilo optiku Valore svým známým, jelikož byli se službami 

na pobočkách spokojeni. Dalších 11 % respondentů si nebylo doporučením jisto a dalších 

8 % zákazníků by optiku Valore dále nedoporučovalo. 
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Graf č. 11: Ochota doporučit optiku Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 26: Ochota doporučit optiku Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doporučil/a byste optiku Valore svým přátelům a 

známým? 

Absolutní 

četnosti 

Relativní 

četnosti 

Určitě ano, byl/a jsem spokojený/á 559 81 % 

Možná 78 11 % 

Ne, nebyl/a jsem spokojený/á (prosím specifikujte) 54 8 % 

Celkem 691 100 % 

Všichni zákazníci, kteří odpověděli na otázku, zda by doporučili optiku Valore svým 

známým negativně, byli zařazeni do skupiny „kritici“. Tato skupina zákazníků může 

poškodit jméno firmy. Respondenti, kteří odpověděli na otázku neutrálně, byli zařazeni 

do skupiny „pasivní“. Tito zákazníci nejsou s optikou Valore extrémně spokojeni ani 

nespokojeni. Respondenti, jenž odpověděli kladně, byli zařazeni do skupiny 

„propagátoři“. Tato skupina zákazníků bude pravděpodobně dále doporučovat a tím 

i propagovat optiku Valore, jelikož jsou s optikou spokojeni. 
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Níže je uveden výpočet Net promoter score všech zákazníků: 

Výpočet NPS: procento propagátorů – procento kritiků 

Výpočet NPS: 81–8 = 73 

Optika Valore má o 73 % více spokojených než nespokojených zákazníků. 

Optika by se měla zaměřit na získávání zákazníků „propagátorů“, jelikož tato forma 

rozšíření povědomí o mezi zákazníky je velmi důležitá. Dle výsledků z dotazníkového 

šetření si optika Valore v tomto ohledu nevede špatně, jelikož mezi zákazníky je o 73 % 

více potenciálně loajálních „propagátorů“ než „kritiků“, což odpovídá i grafu 

pravidelnosti návštěv výše, kdy 69 % respondentů navštěvuje optiku Valore pravidelně. 

Překvapil mě počet nespokojených zákazníků. Rozhodla jsem se tedy blíže prozkoumat 

situaci ohledně nespokojenosti zákazníků, jelikož zákazník je pro optiku Valore dle slov 

vedení vždy na prvním místě. Jako specifika pro nespokojenost byla respondenty uvedena 

ve 49 ze 54 případů nespokojenost s personálem, což je pro optiku Valore zásadní 

problém, neboť si na svém personálu zakládá. Všech 49 dotazníků se stížnostmi na 

personál pocházelo z jedné konkrétní pobočky, jejíž specifikaci si ovšem vedení optiky 

Valore nepřeje zveřejňovat. Mezi nespokojenými zákazníky byli jak nově příchozí, tak 

i stálí zákazníci. Otázka ohledně ochoty doporučit optiku Valore odkryla vcelku zásadní 

problém na jedné z prodejen.  

Na grafu č. 12 na následující straně je vykreslena spokojenost a ochota doporučit optiku 

Valore novými zákazníky. Jak lze pozorovat i v tabulce č. 27 níže, více než polovina nově 

příchozích respondentů by doporučila optiku Valore svým přátelům, jelikož byla 

s produkty a službami optiky spokojena. Třetina nově příchozích zákazníků nebyla 

o doporučení stoprocentně přesvědčena. Nespokojenost vyjádřilo 13 % nových 

zákazníků. Dotazníky od nově příchozích nespokojených zákazníků pocházely z jedné 

konkrétní pobočky, jak již bylo zmiňováno výše. 
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Graf č. 12: Spokojenost a ochota doporučit optiku nově příchozími zákazníky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 27: Ochota doporučit optiku Valore nově příchozími zákazníky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpovědi 
Absolutní 

četnosti 

Relativní 

četnosti 

Určitě ano, byl/a jsem spokojený/á 114 53 % 

Možná 72 34 % 

Ne, nebyl/a jsem spokojený/á (prosím specifikujte) 28 13 % 

Celkem 214 100 % 

2.4.4 Model důležitosti-spokojenosti zákazníků 

Další část dotazníku byla zaměřena na spokojenost zákazníků s nabízenými produkty 

a službami oční optiky Valore. Dále pak na vnímání hodnoty vybraných kritérií pro 

zákazníky. Byly tedy položeny dvě otázky, týkající se spokojenosti respondentů s danými 

kritérii a důležitost těchto kritérií pro respondenty. Zákazníci tato kritéria hodnotili škálou 

od 1 do 5, kdy 1 představovala nejhorší hodnocení (nespokojen/nedůležité) 

a 5 představovala nejlepší hodnocení (velmi spokojen/velmi důležité). Z těchto dat byl 

následně vytvořen model spokojenosti a důležitosti, který lze pozorovat na grafu č. 13 

i v tabulce č. 28 na následující straně. 
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Otázka č. 7) Jaká je Vaše spokojenost s těmito kritérii v Optice Valore?  

Otázka č. 8) Jaká je pro Vás důležitost těchto kritérii?  

 

Graf č. 13: Model důležitosti-spokojenosti zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 28: Model důležitosti-spokojenosti zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kritéria Aritmetické průměry modelu 

 Spokojenost Důležitost 

Kvalita produktů 4,51230101 4,538350217 

Design produktů 4,22865412 4,189580318 

Pestrost nabídky zboží 3,88856729 4,133140376 

Dostupnost zboží 4,36758321 4,259044863 

Ceny produktů 3,54269175 4,267727931 

Schopnost opravit/reklamovat zboží 4,58465991 4,740955137 

Přístup personálu 4,28798842 4,664254703 

Dostupnost prodejen 4,13603473 4,1447178 

Otevírací doba prodejen 4,2040521 3,604920405 
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Model důležitosti-spokojenosti zákazníků na grafu č. 13 a v tabulce č. 28 na předchozí 

straně napovídá, že spokojenost zákazníků předčila nebo je víceméně rovna důležitosti 

daných kritérií pro zákazníky u následujících zkoumaných kritérií: kvalita produktů, 

design produktů, dostupnost zboží, dostupnost prodejen, otevírací doba prodejen. Těsně 

na hranici je pak schopnost opravit nebo reklamovat zboží. 

Graf č. 13 výše mimo jiné napovídá, že by se optika Valore měla momentálně soustředit 

na vylepšení kritérií, u kterých jejich důležitost pro zákazníky výrazněji předčila 

spokojenost zákazníků v optice Valore. Tato kritéria jsou zejména ceny produktů, pestrost 

nabídky zboží a přístup personálu. Zákazníci by dle odpovědí uvítali širší sortiment 

zejména na pobočce Gajdošova. Většina zákazníků, která označila spokojenost se 

sortimentem body 1 nebo 2 byla ve věku 25–39 let. Přívětivější ceny by uvítali zákazníci 

všech věkových kategorií na všech pobočkách, zejména pak na pobočkách Gajdošova 

a Netroufalky v Bohunicích. Kritérium spokojenosti s přístupem personálu si pohoršilo 

díky dotazníkům, které pocházely z jedné konkrétní pobočky. Tuto pobočku si ovšem 

vedení nepřeje jmenovat. 
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2.4.5 Závěry průzkumu 

Tato podkapitola poslouží ke stručnému shrnutí závěrů a výsledků z analýzy dat 

dotazníkového šetření.  

Profil zákazníků 

Optiku Valore navštěvují muži i ženy v poměrně vyrovnaném poměru. Největší skupinou 

zákazníků jsou lidé ve věku 40–49 let, kterých je téměř polovina. Důvodem je 

pravděpodobně přechod do presbyopického věku. Vliv má jistě také věkové rozložení 

obyvatelstva v ČR. Velmi významná je pro optiku Valore i věková kategorie 25–39 let, 

jelikož tvoří cca třetinu zákazníků. Časté využívání digitálních moderních technologií 

v každodenním životě způsobuje nadměrný nápor na zrak a únavu očí, což vyvolává 

potřebu korekce zraku i mladší věkové skupině. Také lidé ve věku 50–60 let jsou 

nezanedbatelnou skupinou zákazníků. Důvodem může být pozdní řešení přechodu do 

presbyopického věku a odkládání potřeby dioptrických brýlí, jak je blíže rozebráno ve 

SLEPT analýze. 

Zákazníci navštěvují optiku Valore zejména se záměrem nákupu dioptrických brýlí a také 

kvůli vyšetření zraku. Důvodem je pravděpodobně změna zákona v roce 2019, která 

zamezila pojišťovnám vyplácení příspěvků na dioptrické brýle. Jelikož oftalmologové 

běžně nevěnují tolik času měření zraku a soustředí se spíše na léčení nemocí oči, lidé jdou 

raději rovnou k optometristům do oční optiky. Optometristé věnují měření oka více času 

a zákazníka zkoumají podrobněji. V případě nestandardního nálezu odešlou zákazníka 

k oftalmologovi. 

Více než polovina respondentů jsou pravidelnými zákazníky optiky Valore. Pouze 31 % 

respondentů byli nově příchozí zákazníci, ze kterých většina do optiky Valore zavítala na 

doporučení známého. Nejvíce nových zákazníků navštívilo pobočku na ulici Hybešova 

a dále pak na Vídeňské, tedy v městské části Brno-střed, blíže centru města. 

Lidé navštěvují optiku Valore momentálně zejména na doporučení od přátel a známých. 

Zhruba třetina z celkového počtu respondentů objevila optiku Valore z důvodu příhodné 

polohy poboček. Výhodou je jistě blízkost nemocnic a nepochybně také bezprostřední 

blízkost zastávek MHD. Díky sociálním sítím a webu se o optice Valore dozvědělo 

celkem 16 % respondentů. Mezi respondenty, kteří se dozvěděli o optice Valore přes 
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sociální sítě a web převládá věková skupina 25–39 let. Tento fakt dokazuje, že je třeba 

zlepšit správu těchto kanálů, jelikož je zde potenciální klientela, nicméně pokud nejsou 

online kanály využívány správně, nemají na potenciální klienty příliš velký efekt. Online 

propagaci bude tedy věnována pozornost v návrhové části. 

Spokojenost zákazníků 

Dle výsledků z dotazníkového šetření si optika Valore v případě Net promoter score 

nevede špatně, jelikož mezi respondenty je o 73 % více potenciálně loajálních 

„propagátorů“ než „kritiků“, což odpovídá i grafu pravidelnosti návštěv výše, kdy 69 % 

respondentů navštěvuje optiku Valore pravidelně. Optika by se měla zaměřit na získávání 

zákazníků „propagátorů“, jelikož tato forma rozšíření povědomí mezi zákazníky je velmi 

důležitá. 

Dle modelu důležitosti-spokojenosti zákazníků je pro zákazníky vyhovující kvalita 

a design produktů, otevírací doba prodejen, jejich dostupnost i dostupnost zboží v optice 

Valore. Zákazníci ve věku 25–39 let by však ocenili pestřejší nabídku zboží, a to na 

pobočce Gajdošova. Dále by zákazníky potěšily obecně nižší ceny. Zásadní zjištění 

z modelu se však týká zejména nespokojenosti s přístupem personálu na jedné z poboček. 

Rozhodla jsem se blíže prozkoumat situaci ohledně nespokojenosti zákazníků, která se 

v průběhu výzkumné analýzy poměrně nečekaně projevila. Zákazník je pro optiku Valore 

dle slov vedení vždy na prvním místě a důraz na jeho spokojenost je dle vedení pro optiku 

Valore hlavní. Jako specifika pro nespokojenost byla respondenty uvedena ve 49 z 54 

případů nespokojenost s personálem, což je pro optiku Valore podstatný problém, neboť 

si na svém personálu velice zakládá. Všech 49 dotazníků se stížnostmi na personál 

pocházelo z jedné konkrétní pobočky, jejíž specifikaci si ovšem vedení optiky Valore 

nepřeje zveřejňovat. Mezi nespokojenými zákazníky byli jak nově příchozí, tak i stálí 

zákazníci. Otázka ohledně spokojenosti a ochoty doporučit optiku Valore tedy odkryla 

vcelku zásadní problém na jedné z prodejen. Některé z komentářů od respondentů byly 

velmi detailní a konkrétní, tudíž je problém s personálem nutné neprodleně řešit. Pro další 

přezkoumání problému mohou posloužit i záběry z bezpečnostních kamer, které jsou 

v optice Valore nainstalovány. Optika Valore bude obeznámena s výsledky průzkumu 

a vedení nepochybně podnikne rázné kroky pro vyřešení zjištěné situace. 
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2.5 Dodatkový výzkum pro věkovou kategorii 25–39 let 

V návaznosti na nespokojenost se sortimentem věkové kategorie 25–30 let na pobočce 

Gajdošova jsem se rozhodla provést malý dodatkový výzkum na svém osobním 

Instagramovém profilu. Tento dodatkový výzkum bude sloužit pro potřeby návrhové 

části, ohledně doporučení pro úpravu sortimentu. Účelem výzkumu je zjistit, o jakou 

kategorii brýlových obrouček mají zájem lidé v dané věkové kategorii. Na základě 

zjištění bude moci být přizpůsoben sortiment na pobočce Gajdošova. 

Níže lze pozorovat základní informace z mého osobního profilu na Instagramu. V době 

provádění dodatkového průzkumu mám na svém účtu 863 sledujících. Genderové 

rozdělení sledujících je 56 % žen a 44 % mužů. Z těchto sledujících má 448 lidí v době 

výzkumu působiště přímo v Brně. Na sérii obrázků níže lze pozorovat i věkové rozdělení 

sledujících. Celých 72 % sledujících je ve věku 25–34 let, dalších 8 % pak ve věku 35–

44 let. Tedy 80 % z celkového počtu sledujících je relevantní skupinou pro tento 

doplňkový výzkum. 

 

Obrázek č. 12: Osobní Instagram autorky 

(Zdroj: Šťastná, 2020) 
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Obrázek č. 13: Lokalita a věk sledujících z osobního Instagramu autorky 

(Zdroj: Šťastná, 2020) 

 

Obrázek č. 14: Pohlaví a časy aktivity sledujících z osobního Instagramu autorky 

(Zdroj: Šťastná, 2020) 
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V neděli, dne 29. 3. 2020 jsem zformulovala sérii instastories, která spočívala v prosbě 

o odpověď sledujících na anketní otázku, jaké brýlové obroučky by si rádi zakoupili. Byla 

také uvedena poznámka, že se anketa týká sledujících ve věku 25–39 let. Na výběr 

byly sledujícím dány následující možnosti: 

a) Cenově cca do 3 000 Kč, na značce nezáleží; 

b) Cenově cca 3 000–7 000 Kč, značkové (např. Gant, Tommy Hilfiger, Ray-Ban, 

Vogue apod.); 

c) Cenově nad 7 000 Kč, luxusní značky (Dior, Miu Miu, Chanel, Burberry apod.). 

Instastories vidělo 363 sledujících, na anketu odpovědělo 198 z nich. Na instastories se 

nedá odpovědět vícekrát za sebou stejným uživatelským účtem. 

Celková míra návratnosti tedy činí 55 %, jak lze vidět na výpočtu níže. 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑒 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢
=

198

363
= 0,5454 ≈ 55 % 

Byla také stanovena potřebná velikost výběrového vzorku. Výpočet byl pro tyto potřeby 

proveden na 5% hladině významnosti: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 × 𝑒2
=

363

1 + 363 ×  0,052
= 190,3 ≈ 190 respondentů 

Potřebná velikost výběrového vzorku byla tímto splněna. 

Na grafu č. 14 na následující straně je možno pozorovat procentuální vyjádření odpovědí 

respondentů. 



117 

 

 

Graf č. 14: Doplňkový průzkum, procentuální vyjádření odpovědí respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Následující tabulka č. 29 slouží k znázornění aktuálních a relativních četností odpovědí. 

Tabulka č. 29: Doplňkový průzkum, četnosti odpovědí respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jaké obroučky pro dioptrické brýle byste si rádi zakoupili? 
Aktuální 

četnost 

Relativní 

četnost 

Cenově cca do 3 000 Kč, na značce nezáleží. 64 32 % 

Cenově cca 3 000–7 000 Kč, značkové 

(např. Gant, Tommy Hilfiger, Ray-Ban, Vogue apod.) 
123 62 % 

Cenově nad 7 000 Kč, luxusní značky 

(např. Dior, Miu Miu, Chanel, Burberry apod.) 
11 6 % 

Celkem 198 100 % 

Z doplňkového průzkumu lze vyvodit, že nejatraktivnější kategorií obrub pro dioptrické 

brýle ve věkové kategorii 25–39 let je střední cenová kategorie produktů optiky Valore, 

tedy značkové brýle v cenové kategorii 3 000–7 000 Kč. Tento závěr bude využit 

v návrhové části pro zlepšení sortimentu na pobočce Gajdošova. 
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2.6 SWOT analýza  

Následující kapitola je zaměřena na tvorbu SWOT analýzy, která shrne poznatky 

z přechozích analýz vnitřního a vnějšího prostředí optiky Valore, a také z průzkumu 

zákazníků této společnosti. Tedy silné a slabé stránky společnosti, dále pak příležitosti 

a hrozby. 

2.6.1 Silné stránky 

Silnou stránkou je jistě velmi komplexní sortiment a služby, které optika nabízí. Služby 

jako měření zraku, servis a opravy brýlí, express výroba, čištění brýlí ultrazvukem nebo 

konzultace nabízí optika svým zákazníkům zdarma. Díky komplexním službám, milému 

a školenému personálu a kvalitnímu sortimentu má optika velké procento loajálních 

zákazníků, kteří se pravidelně vracejí a doporučují optiku dále. Optika má o 73 % více 

potenciálně loajálních „propagátorů“ než „kritiků“. Díky velkému výběru sortimentu 

a různým cenovým kategoriím obrub i čoček si v optice Valore vyberou všechny věkové 

i sociální skupiny. 

Mezi silné stránky optiky Valore patří jistě i dobré vztahy s kvalitními dodavateli, jež si 

firma interně dlouho a konstantně buduje. Zásluhu na těchto vztazích má vedení optiky. 

Tedy silnou stránkou je zajisté také schopné a aktivní vedení, které je nakloněno změnám 

a vyvíjí iniciativu zlepšit nedostatky a současnou situaci ohledně slabé propagace, kterou 

si optika Valore uvědomuje. Vedení komunikuje s pobočkami na denní bázi, 

zaměstnancům jasně vymezilo pravomoci a odpovědnosti. Také se snaží zaměstnance 

neustále motivovat. 

Díky dotazníkovému šetření se ukázalo, že silnou stránkou optiky je také umístění čtyřech 

poboček v blízkosti vytížených brněnských nemocnic, dá se zde parkovat a jsou dostupné 

MHD. Téměř třetina zákazníků objevila pobočky díky jejich polohám i přesto, že neleží 

v samém centru města nebo v nákupních centrech, jako pobočky konkurentů. Otevírací 

doba prodejen zákazníkům dle průzkumu také vyhovuje. 

Optika Valore má kvalitní osobní komunikaci na pobočkách a osobní prodej, což 

dokazuje i velké množstvím stálé a spokojené klientely, se kterou optika Valore udržuje 

dobré vztahy.  
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2.6.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky optiky patří poměrně vysoké pořizovací ceny oproti konkurenci 

z důvodu menších odběrů, čímž má společnost menší marži, z čehož plyne i menší 

schopnost zlevňovat. Ceny jsou navíc stanoveny dle doporučení od dodavatelů. Podle 

zákaznického průzkumu by však zákazníci ocenili nižší ceny. 

Slabou stránkou optiky Valore je i fakt, že optika nemá pobočku v samém centru Brna, 

ani v žádném nákupním centru, nicméně jak se ukázalo, pro zákazníky to není zásadní 

problém. 

Mezi hlavní slabé stránky optiky Valore patří zajisté propagace i přesto, že vedení vyvíjí 

určitou snahu. Propagace na online kanálech je nekonzistentní a marketing je spravován 

vedením velmi intuitivně a metodou pokus-omyl. Chybí zde jakýkoli systém nebo 

postupy pro propagaci a šíření povědomí o značce. Optika Valore nemá žádnou 

samostatnou osobu odpovědnou za propagaci značky a komunikaci vně podniku. 

Prezentace vně značky není sjednocená a jednoznačná. Web optiky Valore je poměrně 

zastaralý, jednoduchý a není soustavně aktualizován a spravován. Na webu chybí 

objednání na měření zraku online, což by mohlo zákazníkům i pracovníkům výrazně 

ulehčit práci. Google Ads nastavení není nastaveno na všechny pobočky, Facebooková 

stránka není kvalitně spravována a optika Valore nevyužívá dnes již běžně používanou 

formu propagace, kterou je platforma Instagram. 

Analýza zákazníků a jejich spokojenosti s optikou Valore odhalila zásadní problém, a to 

je nespokojenost s přístupem konkrétního personálu na jedné z poboček. Personál na 

nejmenované pobočce je jednou z hlavních slabých stránek společnosti, která musí být 

akutně řešena. Výzkum odhalil i nedostatečnou šíři sortimentu na pobočce Gajdošova pro 

zákazníky ve věku 25–39 let. 

2.6.3 Příležitosti 

Určitou příležitostí optiky Valore a jakousi pomyslnou jistotou klientely je aktuální 

stárnutí populace a lékařsky prokázaný přechod lidí do presbyopického věku. Tedy častá 

potřeba korekce zraku kolem čtyřicátého roku života. Dále pak momentální životní styl 

populace. Velká vyspělost technologií a celková populační závislost na digitálním světě 

působí zhoršení zraku a zároveň se jeví jako marketingová příležitost.  
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Příležitostí by mohla být i dětská klientela, na kterou se v Brně zaměřuje silný konkurent 

Oční Studio Aleš Žejdl. Z důvodu nákladnosti přizpůsobení sortimentu i služeb na cílení 

na dětskou klientelu vedení optiky tuto příležitost neshledává výraznou. Jednalo by se 

o změnu dodavatelů i nákup velmi nákladného dodatečného vybavení. Zapotřebí by byl 

i specializovaný personál věnující se dětské optometrii. Dle průzkumů však nosí často 

brýle vysokoškolsky vzdělaní lidé, což by mohla být příležitost pro optiku Valore ve 

věkové skupině 15–24 let, stejně tak i 25–39 let. Tyto věkové skupiny se mimo jiné dle 

analýzy zákazníků dozvěděly o optice Valore i skrze web a sociální sítě více než ostatní 

věkové skupiny. 

Zdravotní pojišťovny přestaly přispívat na brýle i obruby jedincům lidem starším 15 let. 

Bylo by vhodné této příležitosti využít a propagovat řádně vyšetření zraku na pobočkách. 

Lidé půjdou pak místo k očnímu lékaři, rovnou do optiky, což prospěje i vytíženosti 

oftalmologů, kteří by se mohli lépe soustředit na vážnější oční nemoci. 

Stabilní vývoj ekonomiky a udržení aktuální rostoucí mzdové úrovně obyvatel může 

pozitivně působit na klientelu a její ochotu nakupovat. Příležitostí, která může pozitivně 

ovlivnit náklady, může být i pokrok ve vývoj optometrických technik. Pokrok ve vývoji 

komunikačních technologií může být příležitostí pro marketingovou stránku optiky, je 

ovšem nutné s tímto pokrokem držet tempo a rychle se adaptovat. 

Optika Valore má mnoho příležitostí, kde se může inspirovat od konkurence, zejména 

pak v prezentaci vně podniku. Nedostatky v marketingu je nutno napravit, aby se zvýšila 

konkurenceschopnost značky. Hlavní příležitostí je inspirace od vůdčích na trhu, kterými 

jsou společnost GrandOptical a Oční Studio Aleš Žejdl. Jedná se zejména o správné 

nastavení Google Ads, vylepšení webu a správy Facebookového profilu, objednávání 

online, založení účtu a prezentace na Instagramu, vymyšlení originální outdoorové 

reklamy, případně produkce vlastního magazínu či působení na dobročinných akcích. 

Příležitostí by mohlo být i zřízení pobočky v centru Brna nebo v některém z nákupních 

center či založení vlastního E-shopu. Nicméně se jedná v tomto případě o vysoké náklady 

a dalekou budoucnost, proto tyto možnosti nebudou do SWOT matice zahrnuty. 

Z analýz také vyplývá, že je vhodné zaměřit pozornost na vysokoškoláky. Dále se nabízí 

segment dětí, které dnes stále více trpí dioptrickými vadami a z hlediska nynějšího stylu 

života mladých rodičů a celkové populační závislosti na digitálním světě tento segment 
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jistě bude v budoucnu zajímavý. Na děti se ovšem zaměřuje v Brně již mnoho let Oční 

Studio Aleš Žejdl. Vzhledem k tomu, že oční studio má dlouholetou tradici a dobré vztahy 

s dodavateli dětského optického vybavení, bylo by pro optiku Valore velmi nákladné 

dostihnout tohoto konkurenta a praktikovat cenovou válku. Tento tah by pro optiku 

Valore nebyl vhodný, také z důvodu iniciování ještě většího vyostření vztahů a rivality 

na brněnském trhu. Proto tato příležitost nebude do matice SWOT zahrnuta. 

2.6.4 Hrozby 

Hrozbou pro optiku Valore mohou být změny vnějšího prostředí. Jde zejména o změny 

legislativy a zákonů pro nestátní zdravotnická zařízení, kterým by bylo nutné se 

přizpůsobit. Stejně tak by bylo nutné se přizpůsobit případné hospodářské krizi či 

politické nestabilitě, jelikož tyto skutečnosti sníží poptávku po luxusnějších statcích, jako 

jsou právě dioptrické brýle. Hrozbou je i zlevnění a pokrok operací zraku či ve vývoji 

intraokulární čočky pro odstranění šedého zákalu z důvodu hrozícího poklesu klientely. 

Momentálně se optika Valore potýká i s hrozbou nedostatku schopných optometristů 

a optiků na pracovním trhu a snahou o přetahování zaměstnanců konkurenty. 

Jelikož jsou v oboru optiky poměrně velké bariéry vstupu, hrozba nových konkurentů na 

brněnském trhu není tak výrazná. Velkou hrozbou je ovšem stávající konkurence a její 

cenová politika. Výhodou konkurentů je zejména jejich dlouhodobá existence na trhu, 

jejich velikost a vybudovaná stálá klientela, dlouhodobá spolupráce s dodavateli a velké 

odběry i lepší ceny. Další výhodou konkurentů oproti optice Valore je bezpochyby lepší 

umístění prodejen v centru Brna a ve frekventovaných nákupních centrech a dále pak 

propracovaná propagace. Jelikož na brněnském trhu funguje silná rivalita, nehrozí zde 

žádná spolupráce. Spíše je nutné motivovat své zaměstnance, aby se nenechali zlákat 

nabídkami práce od konkurenčních optik. 

Velkou hrozbou pro optiku Valore by jistě také bylo zvýšení cen hlavního a jediného 

dodavatele brýlových čoček. Je tedy důležité udržovat i nadále s tímto dodavatelem dobré 

vztahy a předcházet si jej. 
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2.6.5 Souhrn faktorů 

Následující tabulky č. 30 a 31 shrnují interní a externí faktory ovlivňující optiku Valore. 

Tedy jedná se o souhrn silných a slabých stránek, dále také příležitostí a hrozeb. 

Tabulka č. 30: Souhrn interních faktorů ovlivňujících optiku Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Interní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

- Všeobecně široký sortiment nabízející 

různé cenové kategorie; 

- Prodej kvalitního zboží; 

- Komplexní služby na jednom místě 

(vyšetření zraku, zábrus, doručení, 

servis); 

- Mnoho služeb navíc pro zákazníky 

zdarma; 

- 4 pobočky v blízkosti nemocnic, MHD, 

lékáren a oftalmologů; 

- Pravidelně školený a profesionální 

personál; 

- Schopné a aktivní vedení včetně 

iniciativy zlepšit situaci ohledně 

propagace; 

- Konstantní udržování dobrých vztahů 

s dodavateli iniciováno vedením; 

- Budování a udržování stálé a spokojené 

klientely. 

- Neexistence pobočky centru města ani 

v nákupním centru; 

- Chabá propagace společnosti, a to 

především na internetu (web, Facebook, 

chybí Instagram); 

- Chybí zde kompetentní osoba, která by 

měla zkušenosti a byla zodpovědná za 

propagaci; 

- Nelze se objednat na měření zraku 

online; 

- Akutní problém s personálem na jedné 

z poboček; 

- Užší sortiment na pobočce Gajdošova 

(respondenti zejména věk 25–39 let); 

- Díky menším odběrům je zde vyšší 

pořizovací cena oproti konkurenci, tedy 

nižší marže a neschopnost poskytovat 

velké slevy jako konkurence. 

Pro lepší přehlednost je tabulka s externími faktory k nalezení na další straně. 
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Tabulka č. 31: Souhrn externích faktorů působících na optiku Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Externí faktory 

Příležitosti Hrozby 

- Stárnutí populace a přechod do 

presbyopického věku (jistota klientely); 

- Celková populační závislost na 

digitálním světě (unavené oči, 

krátkozrakost + marketingová 

příležitost); 

- Cílení na klientelu vysokoškolsky 

vzdělaných lidí (zejména 25–39 let); 

- Možné zaměření na dětskou klientelu; 

- Stop příspěvků od pojišťoven (promo 

měření zraku); 

- Stabilní ekonomická situace a růst platů 

(ochota platit); 

- Pokrok ve vývoji komunikačních 

technologií (marketing); 

- Pokrok ve vývoji optometrických 

technik (pokles nákladů); 

- Zlepšení marketingu (především online 

propagace) poukázat na vysokou kvalitu 

sortimentu a zákaznického servisu a 

inspirovat se od konkurence. 

 

- Dlouhodobá existence silných 

brněnských konkurentů na 

celorepublikovém i lokálním trhu; 

- Silná rivalita na brněnském trhu; 

- Ceny stanoveny na základě 

doporučených cen od dodavatelů, tedy 

hrozbou je zvýšení cen dodavatelů, 

zejména pak dodavatele brýlových 

čoček Omega Optix; 

- Změny legislativy; 

- Politická nestabilita; 

- Hospodářská krize a nestabilita; 

- Zlevnění a vývoj očních operací; 

- Nedostatek optometristů a optiků na 

trhu. 

2.6.6 SWOT matice 

V následujících dvou tabulkách č. 32 a 33, IFE a EFE matice, tvořící dohromady SWOT 

matici, jsou jednotlivé položky interních a externích faktorů ohodnoceny váhou dle 

důležitosti a dále pak stupněm vlivu na podnik. Váhy a stupně vlivu byly stanoveny po 

diskuzi s vedením, kde došlo ke konsenzu a aplikaci daných vah a stupňů vlivu. Vedení 

vyhodnotilo, jak jsou pro podnik důležitý daná kritéria a jaký mají na podnik vliv. 

Každé položce je přidělena váha, dle důležitosti faktoru pro podnik. Součet vah všech 

položek v dané kategorii dává vždy 1. Váhy vyjadřují důležitosti daných položek 

v kategorii. Čím je váha větší, tím je položka v dané kategorii důležitější. 
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Pro hodnocení stupně vlivu interních a externích faktorů je využita škála 1–4. Hodnota 

1 na stupnici vlivu značí malý vliv, hodnota 4 pak velký vliv daného faktoru na podnik.  

Jednotlivé faktory byly dále propočteny vynásobením váhy a stupně vlivu, čímž došlo 

k získání váženého hodnocení faktorů. Součet všech součinů v každé kategorii pak dává 

dohromady celkové vážené hodnocení za kategorii. Pomocí vyhodnocení SWOT matice 

dochází ke zjištění celkového hodnocení SWOT analýzy, a tedy celkového hodnocení 

interních a externích faktorů působících na podnik (Fotr a kolektiv, 2012, s. 42–45). 

Tabulka č. 32: IFE matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

  

Faktor Váha 
Stupeň 

vlivu 

Součin 

(V × SV) 

Suma 

součinů 

kategorie 

Silné stránky – Strenghts 

S1 Sortiment a kvalita zboží 0,13 3 0,39 

3,41 

S2 Komplexní služby 0,08 3 0,24 

S3 Služby pro zákazníky zdarma 0,09 3 0,27 

S4 4 pobočky 0,08 2 0,16 

S5 Schopný personál 0,16 4 0,64 

S6 Aktivní a iniciativní vedení 0,19 4 0,76 

S7 
Konstantní udržování dobrých vztahů 

s dodavateli díky iniciativě vedení 
0,13 3 0,39 

S8 Udržování spokojené stálé klientely 0,14 4 0,56 

Slabé stránky – Weaknesses 

W1 Slabá propagace značky (zejména online) 0,35 4 1,4 

3,45 

W2 Chybí know-how / osoba na propagaci 0,21 4 0,84 

W3 Nelze objednat na měření zraku online 0,1 2 0,2 

W4 Není pobočka v centru Brna ani v OC 0,05 1 0,05 

W5 
Neschopnost zlevňovat tolik jako 

konkurence 
0,1 3 0,3 

W6 Problém s personálem na prodejně 0,14 4 0,56 

W7 Užší sortiment na Gajdošové (25–39 let) 0,05 2 0,1 
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Tabulka č. 33: EFE matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

  

Faktor Váha 
Stupeň 

vlivu 

Součin 

(V × SV) 

Suma 

součinů 

kategorie 

Příležitosti – Opportunities 

O1 Stárnutí populace 0,08 2 0,16 

2,9 

O2 Populační závislost na digitálním světě 0,2 3 0,6 

O3 Klientela ve věkové kategorii 25–39 let 0,19 3 0,57 

O4 Konec příspěvků od pojišťoven 0,09 3 0,27 

O5 Stabilní ekonomická situace 0,08 2 0,16 

O6 Vývoj komunikačních technologií 0,05 1 0,05 

O7 Vývoj optických technologií 0,05 1 0,05 

O8 Možnosti na vylepšení propagace 0,26 4 1,04 

Hrozby – Threaths 

T1 Konkurence 0,25 4 1 

2,77 

T2 Zvýšení cen dodavatelů (závislost) 0,16 3 0,48 

T3 Změny legislativy 0,05 1 0,05 

T5 Politická nestabilita 0,09 1 0,09 

T6 Hospodářská nestabilita 0,1 2 0,2 

T7 Vývoj a zlevnění očních operací 0,1 2 0,2 

T8 Nedostatek optiků a optometristů na trhu 0,25 3 0,75 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑦 (𝐼𝐹𝐸)  =  𝑆 + 𝑊 =  3,41 +  3,45 = 6,86  

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑦 (𝐸𝐹𝐸) =  𝑂 + 𝑇 =  2,9 +  2,77 =  5,67 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 =  𝐼𝑛 –  𝐸𝑥 =  6,86 –  5,58 =  1,19 

Zjištěný výsledek v bilanci mezi interními a externími faktory je roven hodnotě 1,19. Pro 

optiku Valore je tedy vhodné se zaměřit na minimalizaci slabých stránek (W), jelikož 

mají vyšší hodnotu než stránky silné (S). Ve vazbě na SWOT strategie je pak vhodné 

maximalizovat příležitosti (O), jelikož vyšla v analýze u faktorů příležitostí vyšší 

hodnota, než u faktorů hrozeb (T). 
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2.7 Závěry analýz 

Na základě provedených analýz společnosti lze usoudit, že jsou oblasti, kde je velký 

prostor pro zlepšení. Společnost má silné vnitřní prostředí a vedení, díky čemuž má tedy 

dobrý základ pro úspěšné provedení možných změn a další růst. Vedení je aktivní a je 

nakloněno veškerým změnám k lepšímu. Stávající zákazníci, kteří optiku navštěvují 

pravidelně a jsou se službami i produkty spokojeni také často doporučují optiku Valore 

svým známým. Osobní marketing v optice Valore funguje díky zaměstnancům velmi 

dobře. 

Největší nedostatky má však optika Valore v otázce marketingové komunikace s vnějším 

prostředím optiky a v propagaci značky. Achillovou patou optiky Valore je 

zejména stávající zcela nedostatečná a zmatečně prováděná online prezentace 

a propagace. Web firmy postrádá důležité informace i funkce. Správa firemního účtu na 

sociální síti Facebook je na velmi špatné úrovni. Firma nevyužívá ani dnes již běžný 

komunikační nástroj Instagram. Chyby jsou i v nastavení Google Ads a v celkově 

nezvládnuté online sebeprezentaci, jelikož firmě chybí know-how nebo alespoň osoba, 

která bude mít tuto propagaci na starosti. 

Z výsledků analýz je možno usoudit, že příležitosti pro optiku převažují nad hrozbami 

a většinu hrozeb optika Valore zároveň nemůže nijak ovlivnit. Je tedy nasnadě soustředit 

se na příležitosti z vnějšího prostředí, kterých může optika Valore využít k svému 

prospěchu. Zároveň je vhodné využít pro tyto příležitosti své silné stránky. Naopak slabé 

stránky optiky je vhodné minimalizovat, popřípadě úplně odstranit. Ve většině případů se 

nejedná o neřešitelné problémy, např. v případě slabé propagace značky, chybějící osoby 

starající se o propagaci a komunikaci, objednání na měření zraku online, problém 

s personálem na jedné z poboček či užší sortiment na pobočce Gajdošova. Jelikož jsou 

tyto problémy řešitelné, prioritou optiky Valore by mělo být odstranění či minimalizace 

těchto slabých stránek. 

Shrnutí závěrů z analýz je pro stručnost uvedeno v bodech na následující straně. 
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Silné stránky 

- Vnitřní prostředí firmy; 

- Schopní zaměstnanci; 

- Iniciativní a aktivní vedení udržující dobré vztahy s dodavateli i zaměstnanci; 

- Spokojená stálá klientela; 

- Kvalitní zboží a komplexní služby. 

Slabé stránky 

- Marketingová komunikace s vnějším prostředím; 

- Propagace značky zejména v online prostředí; 

- Nelze objednat na měření zraku online; 

- Chybí know-how po stránce marketingu; 

- Neschopnost zlevňovat jako konkurence; 

- Problém s jedním zaměstnancem na jedné z poboček; 

- Užší sortiment na prodejně Gajdošova dle zákazníků z kategorie 25–39 let. 

Hrozby 

- Konkurence; 

- Závislost na dodavatelích; 

- Nedostatek optiků a optometristů na trhu. 

Příležitosti 

- Možnosti na vylepšení propagace; 

- Klientela ve věkové kategorii 25–39 let; 

- Populační závislost a digitálním světě; 

- Konec příspěvků od pojišťoven. 

 V souvislosti se zaměřením práce z analýz vychází tvrzení, že současná marketingová 

komunikace optiky Valore není dostačující. Mělo by tedy dojít k zásadním změnám v této 

oblasti, zejména pak se zaměřením na online kanály. Konkrétní návrhy na úpravu 

marketingové strategie optiky jsou k nalezení v následující návrhové části práce, kde 

budou na základě marketingového mixu minimalizovány a odstraňovány slabé stránky 

optiky za využití silných stránek a příležitostí, vycházejících z předchozích analýz. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Závěrečná kapitola diplomové práce je zaměřena na sestavení návrhů změn pro optiku 

Valore. Návrhy změn jsou postaveny na výsledcích předchozích analýz, dotazníkového 

šetření zákazníků optiky a doplňkového výzkumu, tedy vycházejí z výsledků SWOT 

analýzy. 

Jelikož identifikované hrozby jsou málo ovlivnitelné, následující část práce se zaměřuje 

zejména na minimalizaci nebo odstranění slabých stránek za současného využití silných 

stránek a příležitostí optiky Valore s cílem vylepšení současné marketingové strategie 

společnosti. 

Slabé stránky společnosti se dotýkají všech prvků marketingového mixu, návrhy tedy 

budou zpracovány v návaznosti na tyto prvky a propojeny s příležitostmi z externího 

prostředí. Celá návrhová část je postavena na marketingovém mixu 4P, rozšířeným 

o prvek „lidé“. V návrhové části jsou odstraňovány slabé stránky (W), které vyšly 

z analýz jako nejhorší a současně je využito příležitostí (O), které vyšly z analýz jako 

nejvýhodnější. 

Cílem návrhové části práce je navrhnout opatření, které minimalizují či odstraní slabé 

stránky optiky Valore při současném vylepšení marketingové strategie společnosti. Při 

tvorbě návrhů na úpravu marketingové strategie budou brány v potaz i příležitosti, 

vyplývající z předchozích analýz. 

Pro pořádek je v tabulce č. 34 na následující straně uveden souhrn slabých stránek 

společnosti i s ohodnocením ze SWOT analýzy. Slabé stránky jsou seřazeny vzestupně, 

dle hodnocení. V návrzích nebudou zpracovávány slabé stránky, které byly vyhodnoceny 

méně než 0,1 z důvodu malého významu pro aktuální možnosti změn. 
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Tabulka č. 34: Slabé stránky společnosti napravovány v návrzích 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky - Weaknesses 

 
Faktor Váha 

Stupeň 

vlivu 

Součin 

(V × SV) 

W1 Slabá propagace značky (zejména online) 0,35 4 1,4 

W2 Chybí know-how / osoba na propagaci 0,21 4 0,84 

W6 Problém s personálem na prodejně 0,14 4 0,56 

W5 Neschopnost zlevňovat tolik jako konkurence 0,1 3 0,3 

W3 Nelze objednat na měření zraku online 0,1 2 0,2 

W7 Užší sortiment na Gajdošové (25–39 let) 0,05 2 0,1 

Tabulka č. 35 níže slouží k připomenutí příležitostí, které vyšly ze SWOT analýzy 

a budou brány v potaz při tvorbě návrhu na zlepšení současné situace optiky. Příležitosti, 

které byly v předchozích analýzách vyhodnoceny hodnotou menší než 0,3 nebudou brány 

v potaz, z důvodu malého významu pro aktuální možnosti změn. 

Tabulka č. 35: Příležitosti společnosti využity v návrzích 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti - Opportunities 

  
Faktor Váha 

Stupeň 

vlivu 

Součin 

(V × SV) 

O8 Možnosti na vylepšení propagace 0,26 4 1,04 

O3 Klientela ve věkové kategorii 25–39 let 0,19 3 0,57 

O2 Populační závislost na digitálním světě 0,2 3 0,6 

O4 Konec příspěvků od pojišťoven 0,09 3 0,27 

3.1 Konkrétní cíle návrhové části 

Tabulka č. 36 na další straně stanovuje hlavní a vedlejší cíle návrhové části dle slabých 

stránek a příležitostí pro optiku Valore. Hlavní cíle jsou seřazeny vzestupně dle 

hodnocení důležitosti pro optiku Valore, v návaznosti na SWOT analýzu. 
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Tabulka č. 36: Cíle pro vylepšení marketingové strategie optiky Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vylepšení marketingové strategie optiky Valore za využití příležitostí 

O2, O3, O4, O8 

Hlavní cíle Částečné cíle 

W1 

Vylepšení slabé 

propagace značky 

(zejména online) 

 

- Redesign a aktualizace webových stránek; 

- Aktualizace a správa Facebookové stránky;  

- Založení a správa účtu na síti Instagram; 

- Správné nastavení Google Ads a PPC; 

- Využití databáze zákazníků a zasílání newsletterů; 

- Možnost registrace zákazníků na webu; 

- Promo vyšetření zraku; 

- Efektivnější varianta outdoorové reklamy; 

W2 

Náprava problému 

chybějícího know-how 

/ osoby na propagaci 

- Zaměstnat marketingového specialistu s příslušným 

know-how, který se bude starat o marketingovou 

komunikaci, správu sítí a jednání se 

současným webmasterem. 

W6 

Náprava problému 

s personálem na 

prodejně 

- Nahradit problémového zaměstnance novým 

zaměstnancem. 

W7 
Snaha o minimalizaci 

neschopnosti zlevňovat 

- Návrh možností slev, které budou zapracovány do 

marketingové strategie. 

W3 
Zprovoznit objednání 

na měření zraku online 

- Zadat současnému webmasterovi nebo externí firmě 

přidání objednávacího systému na web. 

W4 

Rozšířit sortiment na 

Gajdošové 

(kategorie 25–39 let) 

- Umístit prodejnu Gajdošova značkové obroučky 

střední cenové kategorie (konkrétní výběr dle 

zkušeností vedení a optiků). 

Hlavní návrhy plynoucí z výzkumné části práce jsou zaměřeny na vylepšení 

marketingové strategie a slabé propagace značky (W1), zejména pak v online prostředí, 

kde je situace nejhorší. Návrhy souvisí i s příležitostmi dosud nečerpaných možností 
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propagace (O8), cílení na klientelu 25–39 let (O3), závislosti populace na digitálním světě 

(O2) a ukončení příspěvků od pojišťoven a s nimi spojených možnostech na propagaci 

měření zraku na optikách (O4). Návrhy se budou řídit podrobně zpracovanými 

příležitostmi na vylepšení propagace, které vychází z poznatků z předchozích analýz. 

Součástí vylepšení slabé propagace bude i minimalizace a odstranění slabých stránek, a to 

nemožnost objednání na měření zraku online (W3), možnosti slev (W7) a zejména pak 

problém chybějícího marketingového specialisty (W2), který je pro zlepšení současné 

marketingové situace společnosti nutností.  

Budou navrženy základní činnosti pro marketingovou strategii, které společnosti umožní 

dostat se do většího povědomí a dokázat k sobě přivést novou klientelu. Důležité je 

i oslovení nové potenciální klientely, proto je pro optiku Valore momentálně naprosto 

nezbytné zejména sjednotit nynější prezentování v online prostředí, jelikož v tomto má 

optika oproti konkurenci velké nedostatky. Tato strategie by měla být zaměřena zejména 

na největší skupiny zákazníků optiky Valore a zároveň na skupiny, které aktivně 

využívají sociální sítě a internet, tedy především věkové skupiny 25–39 let a 40–49 let. 

Obzvláště je nutné, aby společnost stíhala tempo technického pokroku. Pomocí placené 

online reklamy může totiž optika Valore mnohé získat. Díky lepšímu marketingu, zvláště 

na webu a sociálních sítích, by firma mohla zvýšit povědomí o značce, čímž by narostla 

klientela a zvedly by se odběry od dodavatelů. Je zde možnost, že by dodavatelé následně 

mohli zlevnit ceny a optika Valore by tak byla na pomyslném žebříčku cenové politiky 

na výhodnější pozici. Nicméně společnost by neměla zapomínat ani na monitorování 

konkurence, její cenové politiky a chování na trhu. 

3.2 Úprava marketingového mixu 

Pro formulaci návrhů na splnění stanovených cílů na úpravu marketingové strategie 

v návrhové části byla zvolena metoda marketingového mixu 4P, rozšířena o jeden prvek, 

kterým jsou „lidé“. Rozšíření marketingového mixu je nutné z důvodu dvou slabých 

stránek (W2 a W6), které se týkají lidské stránky firmy. Obrázek č. 15 níže ilustruje 

návrhy na úpravu marketingové strategie společnosti. U každého konkrétního návrhu 

v návrhové části je vždy na závěr krátké shrnutí informující o tom, které slabé stránky 

jsou daným opatřením minimalizovány a které příležitosti jsou využity. 
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Obrázek č. 15: Grafické znázornění návrhů na úpravu marketingové strategie 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2.1 Produkt 

Dotazníkové šetření zákazníků optiky prokázalo, že zákazníci jsou všeobecně víceméně 

spokojeni s kvalitou a designem produktů i dostupností zboží. Jedinou slabou stránkou 

v otázce produktu je šíře sortimentu, a to zejména na pobočce Gajdošova. Proto je nutný 

návrh pro minimalizaci této slabé stránky optiky. 
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Úprava sortimentu na pobočce Gajdošova 

Dle výsledků dotazníkového šetření je na Gajdošové nedostatečný výběr produktů pro 

zákazníky ve věku 25–39 let. Doporučením pro optiku Valore je tedy obnovení 

sortimentu, se zaměřením na věkovou kategorii pod 40 let.  

Na základě doplňkového průzkumu ohledně ideálního sortimentu pro zákazníky ve věku 

25–39 let lze usoudit, že nejatraktivnější kategorií produktů ze sortimentu optiky Valore 

je pro tuto věkovou kategorii střední cenová kategorie značkových obrub. Návrhem pro 

optiku Valore je tedy rozšíření produktů této kategorie na pobočce Gajdošova. 

Rozšíření sortimentu spočívá pouze v přesunutí skladových zásob střední cenové 

kategorie značkových obrub z hlavní prodejny Hybešova na prodejnu Gajdošova. Přesun 

nebude nijak náročnou záležitostí. Časově je přesun produktů odhadován na jeden den 

a může se jej zhostit samo vedení, nebo jeden ze zaměstnanců. 

Díky úspěšnému zavedení tohoto návrhu bude napravena slabá stránka W4, tedy užší 

sortiment na pobočce Gajdošova, s využitím příležitosti O3, tedy zaměření na klientelu 

ve věkové kategorii 25–39 let. 

3.2.2 Cena 

Ceny produktů 

Jelikož jsou ceny většiny produktů stanoveny na základě doporučené ceny od dodavatelů, 

v rámci návrhové části práce tedy není plánována žádná změna, týkající se cen produktů. 

Cílem vylepšení marketingové strategie je zvýšení povědomí o značce, s čímž se pojí 

navýšení prodejů a tržeb. V optimálním případě by toto navýšení prodejů vyústilo 

k navýšení odběrů od dodavatelů, což by mělo způsobit záhy i nabídku lepších cen od 

dodavatelů a tím pádem i vyšší marži na produktech. Nutné je však neustálé udržování 

dobrých vztahů s dodavateli. 

Ceny služeb 

Ani v otázce cen služeb není plánována žádná změna. Pouze je zapotřebí všechny služby, 

které optika Valore nabízí zdarma, řádně propagovat na webu a pomocí příspěvků na 

Facebooku a Instagramu. Jedná se zejména o drobné opravy a servis, express výrobu nebo 
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dovoz brýlí, konzultace, vyšetření zraku v případě následného nákupu dioptrických brýlí 

v optice a také měření zraku v případě hromadné výroby ochranných brýlí do továren. 

Slevy 

V rámci propagace by na základě výsledků analýz bylo vhodné rozšířit podporu prodeje, 

tedy možnosti slev, které optika Valore nabízí. Níže jsou shrnuty aktuální možnosti slev: 

- Slevové karty ve výši 30 % na budoucí nákup v rámci jednoho měsíce od 

vykonaného nákupu; 

- Slevové karty ve výši 10 % distribuovány mezi vybrané oční lékaře, kteří tyto 

karty mohou dávat svým pacientům; 

- Sleva 10 % na dárkové poukazy na Vánoce a na Valentýna; 

- Občasné sezónní slevy. 

Jelikož optika Valore vede podrobnou evidenci zákazníků, bylo by vhodné ji využít 

a stimulovat tak registrované zákazníky. Výše uvedené možnosti by bylo příhodné 

rozšířit o následující možnosti slev: 

a) Slevové kupony v hodnotě 1 500 Kč, 750 Kč a 250 Kč v případě registrace jako 

nový zákazník (celková hodnota kupónů 2 500 Kč, nedá se sčítat ani kombinovat, 

platí pro nákup kompletních dioptrických brýlí, tedy obruby a čočky, platnost 

poukazů je tři měsíce); 

b) Sleva ve výši 20 % na nákup dioptrických brýlí k narozeninám zákazníka (zaslání 

sms nebo emailu s přáním k narozeninám a slevou, stejná pravidla jako u kuponů 

výše); 

c) Kupon ve výši 250 Kč dioptrických brýlí k svátku (zaslání sms nebo emailu 

s přáním k svátku a slevou, opět stejná pravidla); 

d) Pravidelné sezónní akce. 

Varianta a) „Slevové kupony v hodnotě 2 500 Kč v případě registrace jako nový 

zákazník“ je důležitá k získávání nových zákazníků a mimo jiné jejich emailových adres 

k zasílání newsletterů a dalších nabídek v budoucnu. Pro zákazníka bude vidina slevy 

v hodnotě až 2 500 Kč lákavá, ale je málo pravděpodobné, že zákazník využije všechny 

tři kupony během tří měsíců, kterými bude omezena jejich splatnost. Optika Valore tedy 

poskytne reálně s velkou pravděpodobností pouze slevu 1 500 Kč, jejíž výše je dle slov 
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vedení optiky v pořádku. Pak už je na samotných prodejcích, zda budou schopni 

přesvědčit zákazníka a získat jeho věrnost tak, aby navštěvoval optiku Valore pravidelně 

a stal se stálým zákazníkem. K tomu ovšem mohou napomoci i ostatní plánované 

varianty. 

Slevové varianty b) a c) slouží pro budování značky a odměnění zákazníků za jejich 

loajalitu. Také je vhodné se zákazníkům připomínat a budovat dojem, že optice na 

zákazníkovi opravdu záleží. Vhodná sms či email může zákazníkovi podprahově 

připomenout, že by bylo zapotřebí znova přeměřit zrak, či zakoupit nové brýle, ať už 

osobně v případě samotného zákazníka, jeho rodiny nebo okolí. 

Poslední varianta sezónních slev je vhodná pro případnou nutnost obměnění sortimentu 

na pobočkách, tvoření okruhu stálých zákazníků, či reagování na současné sezónní vlivy. 

Výhodou výše navrhovaných variant je snadná a rychlá implementace, podpora 

zákazníků v opakování nákupu, snadné sledování a vyhodnocování a možný růst počtu 

zákazníků. Podstatné je však také držet se se slevami při zemi, jelikož způsobují pokles 

marže, osloveni jsou často zákazníci citliví na cenu a v nejhorším případě by mohlo dojít 

k poškození značky. Slevové akce je vhodné propagovat tak, aby zákazníci měli o těchto 

slevových možnostech včas dostatek informací. 

Jelikož optika Valore vede podrobnou databázi zákazníků, zasílání hromadných emailů 

a sms nebude pro optiku žádný problém. Pouze je nutné emaily vytvořit a dále svěřit tuto 

povinnost někomu ze zaměstnanců, který každé ráno zašle všem zákazníkům, jichž se 

nabídka týká (tzn. mají ten den svátek nebo narozeniny) hromadný email nebo sms. 

S tvorbou struktury emailů a sms by mohl napomoci marketingový specialista a mohly 

by být vytvořeny na jedné z pravidelných měsíčních schůzek. Práce dále zabere 

vybranému zaměstnanci maximálně půl hodiny času navíc každý den, včetně víkendů. 

Proto je nutné tohoto zaměstnance za zodpovědnost a čas navíc také odměnit, a to např. 

částkou 2 000 Kč. 

Praktikováním výše uvedených návrhů bude alespoň z části minimalizována slabá stránka 

optiky W7, tedy neschopnost zlevňovat jako konkurence, a také bude využita příležitost 

O8, tedy možnosti na vylepšení propagace a také O2, tedy závislost na digitálním světě. 
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3.2.3 Distribuce 

Ke stávající distribuci v podobě čtyř prodejen v Brně nejsou stanoveny konkrétní návrhy. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníci jsou spokojeni se všemi 

zkoumanými aspekty, jako je např. umístění poboček, otevírací doba, dostupnost poboček 

apod. V případě, že by optika Valore chtěla rozšiřovat pole působnosti, je nasnadě 

popřemýšlet nad umístěním poboček v samotném centru města, či v některém 

z nákupních center skrze velkou frekventovanost a fluktuaci zákazníků. 

Optika Valore nabízí i rozvoz brýlí po Brně zdarma. K rozvozu zakázek využívá optika 

firemního elektrického automobilu značky Renault Twizy. Elektrické auto je samo o sobě 

velmi atraktivní a neobvyklé, tudíž na sebe strhává pozornost. Této příležitosti by bylo 

vhodné využít v podobě polepu auta. Vznikne takto levná a velmi originální outdoorová 

reklama. Konkrétní návrh bude popsán v části týkající se propagace. 

3.2.4 Propagace 

Jelikož marketingová komunikace a propagace optiky byla vyhodnocena v předchozích 

analýzách jako největší slabá stránka, je třeba se na tuto problematiku zaměřit více 

dopodrobna, zejména pak na online komunikaci. 

Webová stránka optiky Valore 

Web optiky je zapotřebí přetransformovat tak, aby se stal jednoduchým, graficky 

poutavým, přehledným, aktuálním a intuitivním zdrojem informací. Web musí být 

soustavně spravován a aktualizován v reakci na aktuální dění v optice i v jejím vnějším 

okolí. Nutné je i propojení webu a ostatních komunikačních kanálů, jako je např. 

platforma Facebooku nebo Instagramu. Také je podstatné kvalitní nastavení SEO. 

Pro úpravu webu byl vytvořen návrh, který lze pozorovat na obrázku č. 16 na následující 

straně. Měl by splňovat všechny výše uvedené podmínky a zároveň korespondovat 

s barvami optiky. Hlavní menu je přehledné a zákazník se dostane k veškerým potřebným 

informacím dle jeho výběru pouze jedním kliknutím. Banner pod hlavním menu, který na 

obrázku propaguje dárkové poukazy, slouží k propagaci momentálních akcí, výše 

uvedených slev a novinek. Optika na toto místo může umisťovat např. promo měření 

zraku zdarma, či jiné akce. Banner je pohyblivý, a tak zde může být umístěno i více 

nabídek v jeden čas. Banner přepíná fotografie dle časového nastavení (např. po třech 
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sekundách), nebo se dá posouvat i pomocí kliknutí na boční šipky. Web je v souladu 

s barvami optiky Valore a nechybí ani propojení se sociálními sítěmi. Všechny 

podstránky by měly být vytvořeny jednoduše a v podobném duchu jako hlavní stránka 

webu, kterou lze pozorovat na obrázku č. 16 níže. 

 

Obrázek č. 16: Návrh nové webové stránky optiky Valore 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na obrázku č. 17 níže lze pozorovat další příklad pro pohyblivý banner, který lze umístit 

na web pod hlavní menu. Tento banner se zaměřuje na propagaci měření zraku zdarma. 

 

Obrázek č. 17: Příklad banneru na web optiky Valore 

(Zdroj: Peterková, 2020b) 

Jak lze pozorovat na vytvořené titulní straně navrženého webu, přibyla zde možnost 

online objednání vyšetření zraku, která doposud na nynějším webu optiky chybí. Tato 

skutečnost byla vyhodnocena jako jedna ze slabých stránek optiky (W3) a proto je nutné 

ji napravit. Objednání na měření zraku by mělo být opět jednoduché a intuitivní. Na 

obrázku č. 18 dále lze pozorovat grafický návrh možného řešení. 

Zákazník si může jedním kliknutím vybrat pobočku, kde si chce nechat změřit zrak. 

Dalším krokem je poté volba vhodného dne a času. V případě, že bude termín obsazen, 

nápis daného času zčervená. Bílá barva pak bude značit zákazníkem vybraný čas. 

Následuje vyplnění kolonky se jménem a datem narození zákazníka a potvrzení rezervace 

jedním kliknutím. Kliknutím na potvrzení rezervace vyskočí hláška o zadání emailu, tel. 

čísla a souhlas s registrací zákazníka. Tak optika Valore získá kontaktní údaje zákazníka 

k zaslání potvrzení o rezervaci a další komunikaci. Den před konanou prohlídkou by měla 

optika Valore zasílat zákazníkovi sms zprávu či email, aby zákazníkovi prohlídku 

připomněla. 



139 

 

 

Obrázek č. 18: Návrh na systém objednání měření zraku online 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jelikož nemám vstup do aktuálního webového rozhraní optiky ani kontakt na aktuálního 

webmastera optiky, nelze posoudit, zda je jednoduché na stávající šabloně webu provést 

uvedené změny. Nicméně dle konzultace s UX a UI designery z agentury Aetna, která se 

mimo jiné tvorbou webu zabývá, by redesign webu a nastavení vhodných pluginů a SEO 

stál hrubým odhadem cca 50 000 Kč a trval by cca tři týdny práce (Aetna, 2020). 

Zavedením výše uvedených návrhů bude odstraněna slabá stránka W3, tedy nemožnost 

objednat se na měření zraku online. Zároveň bude z části minimalizována slabá stránka 

W1, tedy slabá propagace optiky, zejména pak v online prostředí, za využití příležitostí 

O8, O2 a O4, tedy možností na vylepšení propagace, populační závislosti na digitálním 

světě a také ukončení příspěvků od pojišťoven. 

Způsob komunikace na sociálních sítích 

Na sociálních sítích, jejichž návrh pro úpravu je vypsán dále, je nutno sjednotit prezentaci 

a celkový styl komunikace, která by měla být na všech kanálech jednotná. Cíle 

komunikace na Facebooku a Instagramu by mohly vypadat následovně: 

- zvýšení povědomí o značce; 

- oslovení nových zákazníků (zejména kategorie 25–39 a 40–49 let); 

- vylepšit vnímání brandu, věrnost klientů – word of mouth doporučení; 

- loyal funbase engagement – fanoušci komentují a sdílejí názory a zkušenosti; 

- budování komunity; 

- přimět zákazníky navštívit pobočky. 

Důležitý je i tón komunikace, který by měl být dodržován. Vzhledem ke stylu optiky by 

tón měl být přátelský, uvolněný, ale stále profesionální. Tedy je vhodné vyhnout se 

používání příliš mnoha emotikon, nebalancovat mezi vtipem a trapností, a pokusit se 

vyhýbat otřepaným klišé a frázím. 

Sociální sítě jsou v rukou marketingového specialisty mocným nástrojem, který je nutno 

správně využívat. Proto je nezbytné také ovládat dobrý copywritting. Vedení optiky by 

také na první plánované schůzi měla s marketingovým specialistou dopodrobna 

promyslet a rozepsat body, které chce optika komunikovat. 
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Mezi tyto body by měly patřit zajisté následující: 

- rodinná firma, dobrá atmosféra, komunita, špičkový personál, služby pro 

zákazníky, radost z práce; 

- zákazník je pro optiku na prvním místě, „Záleží nám na vás.“; 

- služby, které optika nabízí zdarma (měření zraku, záruka, opravy zdarma, servis 

brýlí zdarma, čištění ultrazvukem zdarma, dovoz brýlí apod.); 

- přidaná hodnota sledování optiky Valore na sociálních sítích – témata: móda, 

zdraví, tipy a triky. 

Facebooková stránka optiky Valore 

Na Facebookové stránce optiky je nutno aktualizovat veškeré informace, jako např. 

otevírací doby prodejen, jejich umístění apod. Příspěvky je nutno přidávat pravidelně, 

cca 2–3krát týdně za účelem udržení pozornosti sledujících. Dále je nezbytné odpovídat 

na soukromé zprávy a dotazy či reagovat na komentáře. Přidané příspěvky by měly být 

autentické, pokud možno s poutavým úvodním komentářem, který nebude působit příliš 

fakticky. Je nutné u sledujících pomocí příspěvků vyvolávat zainteresovanost, reakce 

a diskuzi. Tedy např. u příspěvku o brýlích na čtení je dobré položit otázku: „A co čtete 

vy?“. Příklad vhodného příspěvku je k nalezení dále, v následujícím návrhu týkajícím se 

Instagramu, jelikož budou tyto dvě platformy propojeny. 

Také je důležité reagovat na změnu sezóny či jiných vnějších faktorů okolí optiky a řádně 

propagovat slevy a další akce. Příspěvky by měly být graficky sjednocené, nebo 

u příspěvků alespoň dodržena určitá sounáležitost. Příspěvky by měly mít konzistentní, 

osobitou a jednoduchou prezentaci bez gramatických chyb, která bude jednoznačně 

reprezentovat optiku Valore. Na sociálních sítích je vhodné také využívat formu soutěží, 

které vyvolají nárazově velký počet reakcí a zvedají sledovanost. Facebook by měl být 

také propojen i s Instagramovým účtem a webem optiky. Díky propojení Facebooku 

a Instagramu se správa sítí výrazně zjednoduší, jelikož se příspěvky budou prolínat. 

Je vhodné k příspěvkům přistupovat tak, aby donutily zákazníky zajít na některou 

z poboček osobně. Jelikož má optika Valore velmi přesvědčivé prodejce, v momentě, kdy 

se zákazníci dostaví na optiku je velká šance, že zde některý z produktů zakoupí. Je nutné 

také propagovat služby a měření zraku zdarma. 
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Facebook optiky by měl mít plně na starosti marketingový specialista, který by se měl 

starat o jeho správu a tvorbu příspěvků. Aktualizace informací na Facebookové stránce 

optiky zabere cca 1 den, včetně promazání nevhodně zvolených příspěvků z minulosti. 

Dále je nutné přidávat příspěvky cca 2–3krát týdně. Zároveň je nutné, aby byl správce sítí 

neustále na příjmu, odpovídal na komentáře a reagoval na akce sledujících. Jelikož 

placená propagace Facebooku souvisí i s Instagramem, odhadované předběžné náklady 

jsou vypsány v následující podkapitole o Instagramu. 

Instagram optiky Valore 

Jelikož optika Valore nemá firemní účet na platformě Instagram, bylo by příhodné jej 

založit, už jen kvůli příležitosti cílení na potenciální klientelu ve věku 18–34 let, která 

využívá Instagram nejvíce. Vhodné je i cílení na skupinu 35–44 let, jelikož i v této věkové 

kategorii je na Instagramu potenciální klientela. Prvním krokem je založení nového účtu 

a výběr uživatelského jména, pomocí kterého bude optika lehce dohledatelná. Jelikož 

byla doména @optika_valore volná, rozhodla jsem se účet na Instagramu založit pro 

účely diplomové práce s povolením optiky sama. Profilovým obrázkem bylo zvoleno 

logo společnosti. Účet je prozatím uzamčen a využíván pouze pro účely diplomové práce. 

Obsah na firemním profilu optiky by měl být, pokud možno originální, inspirativní, 

smysluplný, konzistentní a autentický. U příspěvků na Instagramu platí podobná pravidla 

jako u příspěvků na platformě Facebook. Optika by si také např. pomocí instastories měla 

vytvářet se sledujícími vztah tak, že dá sledujícím možnost nahlédnout do zákulisí optiky. 

Příkladem může být zveřejní videa, jak probíhá měření zraku, nebo třeba zábrus čoček, 

jak čistit správně brýle, dovoz brýlí a předání, čištění brýlí ultrazvukem, představení 

poboček a týmu apod. Optika tak vtáhne sledujícího do děje na pobočkách.  

Příspěvky na Instagramu je vhodné použít i pro upevnění vztahu s dodavateli. Označením 

dodavatele čoček či obrub v příspěvku jednak často zvýší dosah příspěvku, a také vyvolá 

vzájemné reakce. Důležité je u příspěvků také nezapomínat na vhodnou strategii označení 

(hashtagy). Vhodnými hashtagy pro optiku mohou být např. #optikavalore, #optikabrno, 

#valore, #konecnevidim. 

Vhodné je i sdílení příspěvků či instastories, kde je optika Valore označena sledujícími, 

jelikož sdílení posiluje vztahy se sledujícími a fanoušky. Stejně jako u Facebooku je 

příhodné využívat pro propagaci a zvýšení počtu sledujících i soutěže, jelikož soutěže za 
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relativně nízké náklady (např. poukaz na měření zraku či sleva na brýle) zpropagují optiku 

a zvýší povědomí o značce. Důležité je také nezapomínat na neustálou zpětnou analýzu 

dosahu placených příspěvků nebo kampaní, která je u každého z promovaných příspěvků 

ihned dostupná. V případě, že daný příspěvek nemá požadovaný dosah, a ještě nedošlo 

k vyčerpání zvoleného rozpočtu, lze ihned propagaci pozastavit a rozpočet využít 

u jiného příspěvku.  

Příklad vizuálu Instagramového účtu optiky Valore lze pozorovat na obrázku č. 19 níže. 

 

Obrázek č. 19: Nový Instagramový účet optiky Valore 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj fotografií: Sunglasscurator, 2020 a Infiniteyewear, 2020) 
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Jak je vidět na obrázku vytvořeného Instagramového feedu výše, je vhodné střídat 

nastylizované fotografie produktů s reálnými fotografiemi lidí, aby profil působil 

autenticky. Pro tento případ může marketingový specialista fotit jednu ženu a jednoho 

muže stále dokola v různých scénách a akcích, dle potřeby produktů. Je možné také 

v případě souhlasu využít na focení také zaměstnance a známé. 

Na sociálních sítích může být vhodnou taktikou i publikování pozitivně naladěných postů 

a instastories, zkombinované s posty a instastories informativními, aby si profil udržel 

atraktivitu pro sledující. Příkladem dobrého a pozitivně laděného příspěvku na sociální 

sítě optiky Valore může být například následující obrázek č. 20. 

 

Obrázek č. 20: Příklad vhodného Instagramového a Facebookového příspěvku optiky Valore 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj fotografie: Infiniteyewear, 2020) 
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Dobrou taktikou pro zvýšení angažovanosti sledujících na firemním profilu optiky Valore 

jsou také ankety v instastories, tedy otázky s možnostmi ANO/NE, nebo s výběrem 

možností. Pokud jsou příspěvky správně připraveny, pobaví sledující a zvýší dosah 

profilu. Případné série instastories, které by typově mohla optika Valore využívat je 

možné pozorovat na obrázcích č. 21 a 22 níže. 

     

Obrázek č. 21: Jedna možná série instastories na Instagramu optiky Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj fotografií: Infiniteyewear, 2020) 
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Obrázek č. 22: Druhá možná série instastories pro Instagram optiky Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj fotografií: Infiniteyewear, 2020) 

U Instagramu platí podobný plán jako u Facebooku, tedy že účet by měl mít plně na 

starosti marketingový specialista, který by se měl starat o jeho správu a tvorbu příspěvků, 

stejně tak jako o neustálou zpětnou analýzu. Ke správě specialista jistě využije aplikaci 

Business manager, která byla vytvořena Facebookem speciálně pro správu Facebooku 

a Instagramu. Vedení by mělo se specialistou naplánovat kromě taktiky příspěvků 

i měsíční finanční investici do online propagace, která se bude pohybovat odhadem kolem 

částky 10 000 Kč měsíčně, aby kampaně měly dosah a návratnost4. 

 

4 Měsíční investice do propagace na sítích byla stanovena na základě vlastních zkušeností a telefonické 

konverzace s online marketingovou specialistkou Andreou Vágnerovou (Vágnerová, 2020). 
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V případě aplikování výše uvedených návrhů týkajících se sociálních sítí bude 

minimalizována slabá stránka propagace optiky (W1), za současného využití všech 

příležitostí. 

Pokud by do budoucna chtěla optika Valore investovat do propagace větší obnos financí, 

nabízí se spolupráce s influcencery, kteří nosí dioptrické brýle. Vhodným příkladem 

může být český divadelní a filmový herec a autor Gastromapy, Lukáš Hejlík, který má 

více než 100 tisíc sledujících. Pravděpodobnější variantou do budoucna mohou být 

microinfluenceři s menším počtem sledujících v desítkách tisíc, kteří by mohli být 

ochotni spolupracovat např. formou barteru za brýle. Dále se nabízí kompromis mezi 

placenou spoluprací a barterem, tedy forma affiliate spolupráce, kdy influencerovi optika 

nabídne provizi ze zboží prodaného díky spolupráci. 

Google Ads a PPC 

I když je momentální nastavení Google Ads a PPC reklam dobře fungující, obsah reklam 

na Google i Seznamu je zapotřebí upravit pro všechny pobočky a sjednotit, aby uživatel 

obou vyhledávačů ihned viděl, o jakou optiku se jedná, znal telefonní číslo, webové 

stránky a adresu poboček. Úpravu nastavení by měl mít na starosti marketingový 

specialista. 

V nastavení by měly být mezi základní klíčová slova zařazeny nejvyhledávanější výrazy 

jako je „optika“, „optika Brno“, „měření zraku“, „měření zraku Brno“, „měření zraku 

zdarma“, „kontaktní čočky Brno“, „oprava brýlí Brno“, atd. Dále je vhodné také volit 

klíčová slova, která obsahují názvy konkurence. V tomto případě by se jednalo například 

o GrandOptical, Oční studio Aleš Žejdl, Eiffel optic, FOKUS optik, atd. Účelem je 

přilákat zákazníky na web optiky Valore a do prodejen, kde se zákazníků chopí zkušení 

prodavači. 

Veškerá nastavení PPC reklam probíhá pomocí platforem Google Ads a Sklik. V případě 

nastavení se bude jednat především o získání přístupových údajů, počáteční zhodnocení 

situace a kontrolu, při které bude vhodné, aby došlo ke spojení s webmasterem, z důvodu 

propojení SEO webu a volbě klíčových slov, pro co nejlepší možné nastavení. Pro 

nastavení Google Ads a Skliku nebude marketingový specialista potřebovat tolik času, 

jako u sociálních sítí, které vyžadují téměř dennodenní aktivitu. 
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Platforma Google Ads zasílá automaticky jednou týdně report se statistikami 

a vyhodnocením reklamy. Tento report bude sloužit pro marketingového specialistu jako 

zpětná vazba a podnět k vylepšování a potřebným úpravám. Stejně tak lze získat zpětnou 

vazbu i z rozhraní Skliku. Na základě této zpětné vazby může docházet k úpravám 

celkového rozpočtu, který se odhaduje pro začátek na cca 5 000 Kč měsíčně dohromady 

za obě platformy.  

Rozpočet by měl být nastaven na měsíc a dle statistik by mělo být zjištěno, zda je rozpočet 

vyčerpán během týdne nebo tato částka je adekvátní na celý měsíc, či delší dobu. Jelikož 

je Google využívanějším vyhledávačem než Seznam, měla by být částka 5 000 Kč 

rozdělena mezi tyto dvě platformy v poměru 3 000 Kč pro Google Ads a 2 000 Kč pro 

Sklik. Avšak všechny tyto parametry budou upraveny po dohodě s marketingovým 

specialistou, který nahlédne do nastavení. Po analýze marketingový specialista dokáže 

vyhodnotit, jaký rozpočet bude v této oblasti ideální, aby měl požadovaný dosah. 

Úspěšným zavedením výše zmíněného návrhu dojde k dalšímu minimalizování slabé 

stránky optiky, kterou je propagace (W1), za současného využití příležitostí O8, O3 a O2, 

tedy možností na vylepšení propagace, klientely ve věkoví kategorii 25–39 let a populační 

závislosti na digitálním světě. 

Newslettery 

Dalším z možných návrhů na zlepšení propagace pro optiku Valore je i zasílání 

newsletterů registrovaným zákazníkům. Tato forma propagace poslouží pro 

informovanost zákazníků v případě, že budou mít o zasílání newsletterů zájem, tedy 

registrace je dobrovolná a zákazník může kdykoli odebírání newsletteru zrušit, jak uvádí 

zákon ČR. Newslettery budou v případě zavedení zákazníkům pravidelně připomínat 

existenci optiky. Mohou zákazníky pravidelně informovat o novém sortimentu na 

pobočkách nebo o novinkách, slevách a akcích. Newslettery mohou budovat vztah se 

zákazníky, směřovat je k aktivitám na soc. sítích, či k návštěvě poboček. Frekvence 

zasílání newsletterů by měla být cca 1–2 newslettery za měsíc, v souvislosti s aktuálními 

nabídkami optiky. Frekvence zasílání by ale neměla rozhodně překročit počet čtyř 

newsletterů za měsíc, aby zákazníci nebyli přehlceni a spamováni. 
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U newsletterů je dobré správné cílení. Tedy optika by měla před rozesláním přemýšlet 

nad cílovou skupinou daného newsletteru. Zákazníkům ve věku 25 let by tedy neměla 

optika zasílat například newsletter týkající se „vidění po čtyřicítce“. 

Důležité také je předem naplánovat obsah, který bude optika následující měsíc zasílat. 

Obsah musí být zvolen tak, aby nebyl dlouhý, byl čtivý, kreativní, čtenáře zajímal a měli 

chuť si otevřít i příští email. Délka newsletteru by neměla přesáhnout tři odstavce o cca 

třech řádcích s tím, že více naleznou čtenáři na webu či na prodejně. Pointa daného 

newsletteru by měla být uvedena hned na začátku. Hned v prvních řádcích by mělo být 

jasné co optika nabízí, proč je to pro zákazníka to pravé a jak nabídka zákazníkovi zlepší 

život. Vhodné je kombinovat prodejní emaily s emaily neprodejními, které sdělují čtenáři 

něco užitečného. 

Newslettery by také měly působit vizuálně zapamatovatelně, je tedy dobré využít loga 

optiky a firemních barev, které čtenáře podprahově propojí s optikou. Dobré je, aby 

newsletter obsahoval obrázky, které po kliknutí odkáží čtenáře na web či jinou cílovou 

destinaci.  

Důležité je také nezapomínat na kolonku předmětu, která musí být vyplněna v kontextu 

s obsahem newsletteru a neměla by obsahovat speciální znaky, či být napsána velkými 

písmeny. Příklad možného newsletteru, který by mohla optika Valore zasílat lze vidět na 

obrázku č. 23 na následující straně. 
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Obrázek č. 23: Návrh newsletteru pro optiku Valore 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, Zdroj obrázku auta: grafický editor Canva) 
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Jelikož optika vede podrobnou evidenci zákazníků a jejich registrací, není ohledně 

zavedení zasílání newsletteru žádný velký problém. Valore má roztříděny kontakty dle 

svých zavedených pravidel, takže jsou přichystány k okamžitému užití. 

S přípravou newsletteru by mohl vedení napomoci marketingový specialista v rámci 

přípravy kampaně z měsíce na měsíc. Obsah newsletteru by mohl být tvořen např. na 

schůzce s vedením. Dále už je jen třeba pověřit zaměstnance, aby emaily ve smluvený 

čas odeslali. Vhodným adeptem na zasílání newsletteru by mohl být stejný zaměstnanec, 

který bude pověřen a bonusově odměněn za odesílání každodenních hromadných zpráv 

a emailů zákazníkům, ohledně přání k narozeninám a svátku, jak je již zmíněno výše 

v souvislosti se slevami. 

Zavedením výše popsaného návrhu optika opět dále minimalizuje slabou propagaci 

značky (W1) za současného využití všech výše zvolených příležitostí. 

Outdoorová reklama – polep firemního auta Renault Twizy 

V návaznosti na distribuční elektrické auto Renault Twizy, které je využíváno k rozvozu 

a svozu zakázek, a bylo o něm již informováno v souvislosti s distribucí, se nabízí 

originální varianta outdoorové reklamy. Elektrické auto je samo o sobě vizuálně velmi 

neobvyklé a originální. Této příležitosti by bylo vhodné využít v podobě polepu auta. 

Vznikne takto levná a velmi originální outdoorová reklama. Jelikož auto jezdí a parkuje 

po celém Brně, je velmi pravděpodobné, že na sebe strhne pozornost. 

Návrh pro možný vizuál polepu lze vidět na následujícím obrázku č. 24. 
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Obrázek č. 24: Vizuál polepu pro auta pro optiku Valore 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vytvořený návrh polepu byl zaslán do dvou firem, a to do firmy „Nejlevnější polepy“ 

a také do společnosti „Glass Garant“. Cena polepu se dle nabídek firem pohybuje kolem 

částky 10 000 Kč a kompletace polepu včetně instalace by trvala cca jeden týden. Vedení 

musí návrh pouze odsouhlasit, či si nechat od jiných firem vytvořit návrh nový. Firmy 

zabývající se polepy často dělají návrhy pro potenciální zákazníky zdarma a posílají je 

emailem do tří pracovních dnů. 

Praktikováním návrhu výše by byla minimalizována slabá stránka optiky (W1) týkající 

se slabé propagace značky a zároveň by bylo využito příležitostí na vylepšení propagace 

(O8). 
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Reklama v deníku BRNO-STŘED 

Dalším návrhem pro úpravu marketingové strategie je zrušení spolupráce s deníkem 

BRNO-STŘED. Důvodem ke zrušení spolupráce je neefektivita reklamy a téměř nulová 

návratnost investice. Zrušením optika ušetří měsíčně 5 000 Kč, které může investovat 

např. do PPC reklam, jak bylo uvedeno výše. 

Nebyla jsem obeznámena se smluvními podmínkami reklamy, nicméně pokud není 

uvedeno jinak, optika Valore by měla mít nárok na okamžité ukončení inzertní 

spolupráce. Toto ukončení je možné provést emailem, nebo osobně. Ukončení inzertní 

spolupráce by měla být otázka jedné hodiny, popřípadě jednoho dne. Ukončení 

spolupráce by mělo mít na starosti vedení. 

Praktikováním návrhu výše by byla minimalizována slabá stránka optiky (W1) týkající 

se slabé propagace značky a zároveň by bylo využito příležitosti na vylepšení propagace 

(O8). 

3.2.5 Lidé 

V návaznosti na zjištění z analytické části práce je nutno provést v organizační struktuře 

optiky Valore dvě změny. 

Propuštění jednoho ze zaměstnanců a nalezení jeho náhrady 

Prvním návrhem na změnu v organizační struktuře je okamžité rozvázání pracovního 

poměru s jedním konkrétním zaměstnancem z jedné konkrétní pobočky, a to na pozici 

optik. Díky dotazníkovému šetření vyplynulo na povrch hrubé porušování pracovní 

morálky a nevhodné chování zaměstnance k zákazníkům optiky. Jako důkaz slouží 

i záznamy z bezpečnostních kamer optiky i osobní rozhovory s ostatními zaměstnanci. 

Samozřejmě je nutné tohoto optika nahradit zaměstnancem novým. Proto je propuštění 

zaměstnance a nalezení náhrady v realizačním plánu zkráceně nazváno „Výměna jednoho 

optika“. Kromě okamžitého rozvázání pracovního poměru se stávajícím zaměstnancem, 

na které má dle paragrafu č. 49 optika nárok, je tedy zapotřebí rozšířit informaci, že optika 

hledá zaměstnance nového. Dále je nutné projít sérií pohovorů a vybrat na základě 

vlastního uvážení ideálního zaměstnance a zaškolit jej. Optika Valore pravděpodobně 
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nebude vystavovat žádné placené inzeráty na pracovní portály, jelikož vedení má dobré 

jméno v optických kruzích. 

Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem bude trvat jeden den. Hledání ideálního 

zaměstnance optice zabere dle vyjádření vedení cca tři týdny. Následné proškolení 

zaměstnance bude provádět výkonná ředitelka společnosti osobně. Časově bude 

intenzivní proškolení od vedení trvat cca dva týdny. Finanční ohodnocení bude podobné 

jako u předchozího zaměstnance, tudíž v nákladech optiky nenastane žádná razantní 

změna. Pokud po tříměsíční zkušební době budou zaměstnavatel i zaměstnanec 

spokojeni, problém bude zdárně vyřešen. 

Praktikováním výše uvedeného návrhu bude odstraněna slabá stránky optiky W6, tedy 

problém se zaměstnancem na prodejně. 

Zaměstnání externího marketingového specialisty 

Další změnou, která bude navržena, je zaměstnání marketingového specialisty 

s příslušným know-how digitálního marketingu, který se bude starat o marketingovou 

komunikaci, správu sítí, náplň webu a případné jednání se současným webmasterem. 

Ideální by byl samostatný externí zaměstnanec, který kromě správy sociálních sítí, 

copywrittingu a tvoření obsahu, ovládá alespoň základy grafiky, photoshopu a umí nafotit 

atraktivní fotografie na vlastní zařízení. Nový marketingový specialista by se měl držet 

všech pokynů popsaných v návrzích pro způsob komunikace na sociálních sítích a úpravu 

Facebookové stránky a Instagramu, a využít maximálně svých schopností a zkušeností. 

Marketingoví specialisté většinou tvoří obsah pro sociální sítě na cca celý další měsíc 

dopředu. Je tedy nutné počítat s pravidelnými návštěvami specialisty na optikách, kde 

bude fotit a natáčet obsah. Takové návštěvy by měly být praktikovány cca dvakrát do 

měsíce, v závislosti na aktuálních potřebách optiky a na momentální situaci. Zaměstnanci 

by měli se specialistou spolupracovat, popřípadě mu zapůjčit v případě potřeby produkty 

na focení v exteriéru či jinde. Zároveň by nový specialista měl být v intenzivním kontaktu 

s vedením, se kterým by měl domlouvat plánovaný obsah na sítě, rozpočet na propagaci 

a další podrobnosti. Nezbytná osobní schůzka by měla být naplánována minimálně jednou 

měsíčně, jinak by mohl postačit kontakt přes telefon, email a sociální sítě. 
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Tohoto zaměstnance bude optika pravděpodobně opět hledat přes známosti. Hledání 

zaměstnance bude trvat dle slov vedení cca tři týdny. Odhadované náklady na externího 

marketingového specialistu jsou cca 30 000 Kč měsíčně5. Optika dále musí počítat 

i s měsíčními výdaji za propagaci na sociálních sítích, jak je popsáno výše. 

Praktikováním výše uvedeného návrhu bude odstraněna slabá stránky optiky W2, tedy 

problém s chybějícím know-how. Zároveň bude využito příležitosti O8 a O2, tedy 

možnosti na vylepšení propagace a také populační závislosti na digitálním světě. 

3.3 Plán realizace navržených opatření 

Pro realizaci navržených opatření byl pomocí programu Microsoft Project vytvořen 

časový plán zavádění změn, který je možno pozorovat na obrázku níže. Plán znázorňuje 

jeden z možných způsobů, jak by mohly být navržené změny prováděny. Ideálním časem 

pro zavádění změn by měly být méně vytížené měsíce v optice, kterými jsou letní měsíce 

červen, červenec a srpen. Finální rozhodnutí o časovém harmonogramu změn je 

samozřejmě na samotné optice Valore, nicméně níže vypracovaný plán je rozhodně 

jednou z možností a bude pro tým optiky znamenat cca dva měsíce intenzivní práce od 

začátku června do začátku srpna. 

Každá realizovaná změna je rozdělena do tří základních fází, jimiž jsou fáze přípravná, 

dále následuje fáze spouštěcí a testovací, jednotlivé zavedení změn končí fází zakotvení 

navržených opatření do strategie společnosti. 

První fáze přípravná je označena v časovém harmonogramu zeleně. Zahrnuje všechny 

aktivity, které jsou potřebné pro přípravu realizace jednotlivých návrhů. Na časové ose 

jsou tučně vyznačeny důležité milníky, kterými často končí fáze přípravná a jsou 

nezbytné pro start následující fáze spouštěcí a testovací. 

Druhá fáze testovací a spouštěcí je označena v časovém harmonogramu modrou barvou. 

Tato fáze zahrnuje převážně testování jednotlivých návrhů v běžném provozu, zpětnou 

analýzu dostupných výsledků a analýzu zpětné vazby. Součástí testovací a spouštěcí fáze 

jsou možné úpravy a ladění jednotlivých opatření. 

 

5 Mzdové náklady na marketingového specialistu byly odhadnuty na základě průměrných platů na této 

pozici a také z vlastních zkušeností autorky. 
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Konečná fáze zakotvení navržených opatření do strategie optiky Valore je 

u jednotlivých návrhů označena červeným milníkem na časové ose. Těmito milníky končí 

období testování, úprav a ladění jednotlivých návrhů a změny jsou úspěšně zavedeny do 

provozu optiky. 

Na následujícím obrázku č. 25 lze pozorovat časový plán zaváděných změn. Podrobný 

plán realizace navržených opatření lze pozorovat poté v následující tabulce č. 37. 
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Obrázek č. 25: Doporučený harmonogram realizace návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 37: Podrobný plán realizace navržených opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Název úkolu
Doba 

trvání
Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy odpovědných osob a jiných zdrojů

1
Úprava marketingové strategie Optiky Valore 50,5 dny 01.06.20 10.08.20

2
   FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Zrušení reklamy v deníku BRNO-STŘED 0,25 dny 01.06.20 01.06.20 Ředitel

3
      Elektronické ukončení inzertní spolupráce 0,25 dny 01.06.20 01.06.20 Ředitel

4
      Inzertní spolupráce s deníkem BRNO-STŘED ukončena 0 dny 01.06.20 01.06.20 3

5

FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Zaměstnání externího marketingového 

specialisty
17 dny 01.06.20 23.06.20

6
      Hledání marketingového specialisty přes známosti 15 dny 01.06.20 19.06.20 Výkonná ředitelka

7

 Zaměstnání vhodného marketingového specialisty (podpis 

smlouvy a stanovení podmínek spolupráce), předání hesel apod.
1 den 22.06.20 22.06.20 6

Výkonná ředitelka;Marketingový 

specialista;Provozní vedoucí

8

První společná schůzka, tvoření plánu propagace na následující 

měsíc, náplň newsletterů, hromadných sms a emailů apod.
1 den 23.06.20 23.06.20 7

Výkonná ředitelka;Marketingový 

specialista

9

Start práce marketingového specialisty, aplikace návrhů z první 

společné schůzky, kde byl vytvořen plán na následující měsíc
0 dny 23.06.20 23.06.20 8 Marketingový specialista

10
   FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Výměna jednoho optika 26 dny 01.06.20 06.07.20

11

Okamžité rozvázání pracovního poměru s optikem hrubě 

porušujícím pracovní morálku
0,5 dny 01.06.20 01.06.20 18

Výkonná ředitelka;Optik neplnící 

povinnosti;Ředitel

12
      Hledání nového optika přes známosti 15 dny 01.06.20 19.06.20 Výkonná ředitelka

13

Zaměstnání nového optika - start zkušební doby (podpis smlouvy a 

stanovení podmínek spolupráce), předání hesel apod.
1 den 22.06.20 22.06.20 12;11

Výkonná ředitelka;Provozní 

vedoucí;Nový optik

14
      Nový optik přijat, start školení 0 dny 22.06.20 22.06.20 13

Nový optik;Provozní vedoucí;Výkonná 

ředitelka

15
      Školení nového optika 10 dny 23.06.20 06.07.20 13

Výkonná ředitelka;Provozní 

vedoucí;Nový optik

16
      Nový optik připraven a začíná samostatně plnit pracovní náplň 0 dny 06.07.20 06.07.20 15 Nový optik

17
   FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Úprava sortimentu na pobočce Gajdošova 2 dny 01.06.20 02.06.20

18

Výběr a zabalení značkových obrub střední cenové kategorie na 

pobočce Hybešova
0,5 dny 01.06.20 01.06.20 Výkonná ředitelka;Provozní vedoucí

19

Přesun vybraných obrub z pobočky Hybešova na pobočku 

Gajdošova
0,5 dny 01.06.20 01.06.20 18 Provozní vedoucí;Auto

20
      Vhodné umístění orbub na prodejně Gajdošova 1 den 02.06.20 02.06.20 19 Provozní vedoucí

21
      Nový sortiment připraven na prodejně Gajdošova 0 dny 02.06.20 02.06.20 20

22
   FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Slevové akce 25 dny 02.06.20 07.07.20

23

Výběr a dohoda se zaměstnancem, který se bude starat o zasílání 

hromadných sms a emailů
1 den 24.06.20 24.06.20 8

Výkonná ředitelka;Zaměstnanec 

rozesílatel

24
      Slevové kupony v případě registrace jako nový zákazník 25 dny 02.06.20 07.07.20

25

Zadání webmasterovi/externí firmě nastavení zasílání 

automatického emailu s poukazy na vytištění při registraci na webu
0,25 dny 02.06.20 02.06.20 33 Výkonná ředitelka;Webmaster

26

Automatické zasílání slevových kuponů zákazníkům při registraci 

připraveno - spuštění v rámci nového webu
0 dny 07.07.20 07.07.20 40 Web;Webmaster / Externí firma

27
      Sleva k narozeninám zákazníka 0,13 dny 25.06.20 25.06.20

28
         Tvorba univerzální hromadné sms/emailu pro oslavence 0,13 dny 25.06.20 25.06.20 8;23

Výkonná ředitelka;Marketingový 

specialista

29
      Sleva k svátku 0,25 dny 25.06.20 25.06.20

30
         Tvorba univerzální hromadné sms/emailu pro oslavence 0,25 dny 25.06.20 25.06.20 8;23;28

Marketingový specialista;Výkonná 

ředitelka

31

Narozeninové a svátečních slevové sms/emaily připraveny - start 

rozesílání vybraným zaměstnancem
0 dny 25.06.20 25.06.20 8;28;30 Zaměstnanec rozesílatel

32
   FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Webová stránka 27,5 dny 02.06.20 09.07.20

33
      Konzultace s webmasterem ohledně změn na webu 0,5 dny 02.06.20 02.06.20 18 Výkonná ředitelka;Webmaster

34
      Zadání požadovaných změn externí firmě / webmasterovi 1 den 02.06.20 03.06.20 33

Webmaster / Externí firma;Výkonná 

ředitelka

35
      Předběžná kalkulace změn a vizuály redesignu 3 dny 03.06.20 08.06.20 34 Webmaster / Externí firma
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36
      Schválení návrhů a případná úprava 2 dny 08.06.20 10.06.20 35

Výkonná ředitelka;Webmaster / Externí 

firma

37
      Rozhodnutí o provedení požadovaných změn a odsouhlasení 1 den 10.06.20 11.06.20 36 Ředitel;Výkonná ředitelka

38
      Start redesignu a rekonstrukce webu 0 dny 11.06.20 11.06.20 37 Webmaster / Externí firma

39
      Kompletní rekonstrukce webu 15 dny 11.06.20 02.07.20 37 Webmaster / Externí firma;Web

40
      Donastavení pluginů a zaučení ovládání nových funkcí 3 dny 02.07.20 07.07.20 39

Provozní vedoucí;Výkonná 

ředitelka;Webmaster / Externí firma;Web

41
      Převzetí zrekonstruovaného webu a případné úpravy 2 dny 07.07.20 09.07.20 40

Webmaster / Externí firma;Výkonná 

ředitelka;Web

42

Inovovaný web a všechny jeho nové funkce včetně online 

objednání na měření zraku připraven - start užívání
0 dny 09.07.20 09.07.20 41

Webmaster;Zaměstnanec 

rozesílatel;Ostatní 

43
   FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Sociální sítě 1 den 25.06.20 25.06.20 51

44
      Facebooková stránka optiky Valore 1 den 25.06.20 25.06.20 8

45

Aktualizace základních informací a promazání historie a správné 

nastavení
1 den 25.06.20 25.06.20 8 Marketingový specialista;Facebook

46
         Facebook aktualizován, promazán a připraven 0 dny 25.06.20 25.06.20 45

47
      Instagram optiky Valore 0,15 dny 25.06.20 25.06.20 8

48
         Založení firemního instagramového účtu a správné nastavení 0,15 dny 25.06.20 25.06.20 8 Marketingový specialista;Instagram

49
         Instagram nastaven a připraven 0 dny 25.06.20 25.06.20 48

50

Sociální sítě připraveny - start správy, tvoření obsahu na každý 

měsíc dopředu, přidávání příspěvků 2x-3x týdně, kampaně, zpětná 
0 dny 25.06.20 25.06.20 48;45;8 Marketingový specialista

51
   FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Google Ads a PPC 1 den 24.06.20 24.06.20 8;9

52
      Úprava a správné nastavení 1 den 24.06.20 24.06.20 8;9

Marketingový specialista;Google Ads a 

Sklik

53
      Google Ads a PPC správně nastaveno a připraveno 0 dny 24.06.20 24.06.20 52

54
   FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Newslettery 2 dny 26.06.20 29.06.20

55
      Každoměsíční příprava newsletterů 1 den 26.06.20 26.06.20 8;51;48;45

Marketingový specialista;Výkonná 

ředitelka;Newslettery

56
      Každoměsíční kontrola a případná úprava newsletterů 1 den 29.06.20 29.06.20 55

Marketingový specialista;Výkonná 

ředitelka;Newslettery

57
      Newslettery připraveny na rozeslání 0 dny 29.06.20 29.06.20 56 Zaměstnanec rozesílatel;Newslettery

58
   FÁZE PŘÍPRAVNÁ - Polep firemního auta Renault Twizzy 8,5 dny 01.06.20 11.06.20

59
      Zadání polepu do firmy a kalkulace 4 dny 01.06.20 04.06.20 Výkonná ředitelka;Firma na polepy

60
      Výroba polepu 4 dny 05.06.20 10.06.20 59 Firma na polepy

61
      Aplikace polepu na auto 0,5 dny 11.06.20 11.06.20 60;19 Auto;Rozvážeč zakázek;Firma na polepy

62
      Nově polepené firemní auto připraveno na užívání 0 dny 11.06.20 11.06.20 61 Auto

63
   FÁZE TESTOVACÍ A SPOUŠTĚCÍ - Newslettery 23 dny 30.06.20 30.07.20 57

64
      Případné úpravy dle zpětné vazby 23 dny 30.06.20 30.07.20

Marketingový specialista;Výkonná 

ředitelka;Web;Zaměstnanec 

65
      Úspěšné zakotvení návrhu a využívání Newsletterů do strategie 0 dny 30.07.20 30.07.20 64

66
   FÁZE TESTOVACÍ A SPOUŠTĚCÍ - Polep fremního auta Renault twizzy 21 dny 11.06.20 10.07.20 58

67
      Případná reklamace polepu či jiné úpravy 21 dny 11.06.20 10.07.20

Auto;Firma na polepy;Rozvážeč 

zakázek;Výkonná ředitelka

68
      Úspěšné zakotvení polepu firemního auta do strategie 0 dny 10.07.20 10.07.20 67

69
   FÁZE TESTOVACÍ A SPOUŠTĚCÍ - Google Ads a PPC 23 dny 25.06.20 27.07.20 53

70
      Případné úpravy a přenastavení dle zpětné vazby 23 dny 25.06.20 27.07.20

Marketingový specialista;Výkonná 

ředitelka;Web

71

Úspěšné zakotvení návrhu do strategie a správné využívání Google 

Ads a PPC reklam
0 dny 27.07.20 27.07.20 70

72
   FÁZE TESTOVACÍ A SPOUŠTĚCÍ - Sociální sítě 22 dny 26.06.20 27.07.20 50

73

Aktivní správa sociálních sítí, tvoření obsahu na každý měsíc 

dopředu, přidávání příspěvků 2x-3x týdně, kampaně, zpětná 
22 dny 26.06.20 27.07.20

Marketingový specialista;Sociální 

sítě;Výkonná ředitelka
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3.4 Ekonomické zhodnocení návrhů 

Odhad nákladů na realizaci navržených opatření 

Tabulka č. 38 na následující straně znázorňuje přibližné náklady na zavedení navržených 

opatření. Počáteční náklady na jednotlivé změny jsou odhadnuty na základě informací 

výše. Tedy na základě emailových poptávek u firem z daných oborů, rozhovorů se 

specialisty v daných oborech a vlastních zkušeností. 

V případě úpravy sortimentu na pobočce Gajdošova jsou náklady zanedbatelné, jelikož 

jde pouze o přesun skladových zásob dané kategorie obrub z hlavní pobočky Hybešova. 

Proto nebudou tyto náklady do počátečních nákladů započítávány. V případě propuštění 

jednoho zaměstnance a nalezení náhrady půjde o podobnou situaci, jelikož předchozí 

mzdové náklady nebudou navýšeny, protože optika novému zaměstnanci poskytne 

podobné podmínky, jako optikovi, který byl pro porušování pracovní morálky propuštěn. 

V případě zrušení reklamy v deníku BRNO-STŘED naopak optika Valore ušetří náklady 

na tuto reklamu ve výši 5 000 Kč, které může využít efektivněji pro praktikování 

navržených změn. 

V otázce nákladů na propagaci na sociálních sítí a také v případě Google Ads a PPC 

reklam je vhodné poznamenat, že počáteční plánované náklady jsou odhadnuty na 

74

Úspěšné zakotvení správy sociálních sítí, tvoření obsahu, kampaní 

a zpětné analýzy do strategie
0 dny 27.07.20 27.07.20 73

75
   FÁZE TESTOVACÍ A SPOUŠTĚCÍ - Webová stránka 22 dny 09.07.20 10.08.20 42

76
      Aktivní využívání a správa webu, případné úpravy a zpětná analýza 22 dny 09.07.20 10.08.20

Marketingový specialista;Ostatní 

zaměstnanci;Provozní vedoucí;Výkonná 

77
      Úspěšné zakotvení využívání nového webu do strategie 0 dny 10.08.20 10.08.20 76

78
   FÁZE TESTOVACÍ A SPOUŠTĚCÍ - Slevové akce 22 dny 07.07.20 06.08.20 22

79

Aktivní správa a využívání slevových akcí, případné úpravy a zpětná 

analýza
22 dny 07.07.20 06.08.20

Marketingový specialista;Výkonná 

ředitelka;Web;Zaměstnanec rozesílatel

80
      Úspěšné zakotvení slevových akcí do firemní strategie 0 dny 06.08.20 06.08.20 79

81

 FÁZE TESTOVACÍ A SPOUŠTĚCÍ - Úprava sortimentu na pobočce 

Gajdošova
22 dny 03.06.20 02.07.20 21

82
      Případné úpravy sortimentu dle zpětné vazby 22 dny 03.06.20 02.07.20

Ostatní zaměstnanci;Provozní 

vedoucí;Výkonná ředitelka

83
      Úspěšné zakotvení úpravy sortimentu do strategie 0 dny 02.07.20 02.07.20 82

84
   FÁZE TESTOVACÍ A SPOUŠTĚCÍ - Výměna jednoho optika 24 dny 07.07.20 07.08.20 16

85
      Monitorování optika a případné změny dle zpětné vazby 24 dny 07.07.20 07.08.20

Nový optik;Ostatní zaměstnanci;Provozní 

vedoucí;Výkonná ředitelka

86

Nový optik je v pořádku, změna bude po konci zkušební doby 

úspěšně zakotvena do strategie
0 dny 07.08.20 07.08.20 85

87

FÁZE TESTOVACÍ A SPOUŠTĚCÍ - Zaměstnání externího 

marketingového specialisty
25 dny 24.06.20 28.07.20 9

88

Spolupráce s marketingovým specialistou, který plní své 

povinnosti, vzájemná zpětná vazba a viditelné výsledky
25 dny 24.06.20 28.07.20

Facebook;Google Ads a 

Sklik;Instagram;Marketingový 

89

Fungující spolupráce s marketingovým specialistou přináší 

pozitivní výsledky a návrh je úspěšně zakotven do strategie
0 dny 28.07.20 28.07.20 88
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základě informací popsaných výše. Tyto náklady se budou v průběhu testovací fáze 

pravděpodobně měnit v závislosti na přizpůsobování nákladů výsledkům ze zpětných 

analýz. Optika ze zpětných analýz může zjistit, že počáteční investice do těchto typů 

reklam je přemrštěná, nebo naopak nepostačující. V závislosti na zpětné analýze by pak 

měl marketingový specialista každý měsíc náklady na sociální sítě upravovat dle potřeb, 

stejně tak jako bude případně upravovat celé kampaně či klíčová slova u PPC reklam 

pomocí Google Ads a Skliku. Marketingový specialista, potažmo tedy optika Valore, si 

nastaví vlastní rozpočet za jednotlivé propagační kampaně a dle relevantnosti se pak 

reklamy budou zobrazovat různému počtu zákazníků. 

Tabulka č. 38: Odhadované náklady na zavedení změn 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nákladová položka Odhadované náklady 

Polep firemního automobilu 10 000 Kč 

Redesign a rekonstrukce webu 50 000 Kč 

Marketingový specialista 30 000 Kč 

Rozesílání slevových sms/emailů a newsletterů 2 000 Kč 

Google Ads a Sklik – testovací rozpočet 5 000 Kč 

Sociální sítě – testovací rozpočet 10 000 Kč 

Celkem za uskutečnění změn 107 000 Kč 

Odhadované náklady na zavedení navržených opatření dosahují celkem sumy 

107 000 Kč. Celková návratnost ze zavedených změn je odhadována z hlediska navýšení 

prodejů dioptrických brýlí, jako hlavního prodávaného artiklu optiky Valore. 

Dle slov vedení optiky se průměrně zakázky pohybují kolem částky 10 000 Kč. Optika 

pochopitelně odmítla poskytnout informace o výši provizí z prodávaných produktů. Proto 

byl pro účely diplomové práce odhadnut čistý zisk z jedné průměrné zakázky na 25 % 

z ceny průměrné zakázky. Tedy výše zisku z jedné průměrné zakázky činí odhadem 

2 500 Kč. Na okamžité pokrytí vynaložených počátečních nákladů na realizaci 

navržených opatření by tedy bylo zapotřebí získat 43 zákazníků, kteří uskuteční průměrný 

nákup díky nově zavedeným změnám. 

Následující tabulka č. 39 vypovídá o vydání nákladů během jednotlivých měsíců dle data, 

kdy budou jednotlivé náklady uskutečněny. Vzhledem k tomu, že rozpočty na PPC 
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reklamy a sociální sítě si stanovuje firma předem, je nutné tyto náklady spolu s platbou 

za provedený polep automobilu zaplatit již v měsíci červnu. Platba za nový web proběhne 

až po jeho rekonstrukci, tedy v měsíci červenci. Stejně tak částky pro marketingového 

specialistu i bonus zaměstnanci za rozesílání newsletterů a hromadných narozeninových 

a svátečních zpráv budou vyplaceny až po uplynutí měsíce jejich práce, tedy na konci 

července, popřípadě na začátku srpna. Přesné datum je na dohodě mezi zaměstnanci 

a zaměstnavatelem. 

Tabulka č. 39: Náklady na zavedení změn dle časového harmonogramu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nákladová položka Červen Červenec 

Polep firemního automobilu 10 000 Kč  

Redesign a rekonstrukce webu  50 000 Kč 

Marketingový specialista  30 000 Kč 

Rozesílání slevových sms/emailů a newsletterů  2 000 Kč 

Google Ads a Sklik - testovací rozpočet 5 000 Kč  

Sociální sítě - testovací rozpočet 10 000 Kč  

Náklady celkem 25 000 Kč 82 000 Kč 

Náklady na uskutečnění změn celkem 107 000 Kč 

V případě, že jsou náklady rozděleny dle měsíce jejich uskutečnění, za měsíc červen by 

bylo postačující pro pokrytí nákladů navýšení počtu zakázek optiky alespoň o 10 

průměrných zakázek. Za měsíc červenec by pro pokrytí nákladů bylo třeba navýšení 

počtu zakázek o 33 průměrných zakázek. Tedy cca 8 nových zakázek týdně dohromady 

na všech čtyřech pobočkách optiky. 

Je nutné brát výpočty pro splacení nákladů opravdu pouze orientačně, jelikož je velmi 

nepravděpodobné, že by zaváděná opatření začala fungovat okamžitě. Stejně tak je málo 

pravděpodobné, že by se investice začala okamžitě vracet. Optika Valore by měla počítat 

s faktem, že zafungování placené propagace, doladění správné taktiky a celkové vydobytí 

konkurenční výhody ve spleti algoritmů a kyberprostoru zabere marketingovému 

specialistovi déle než jeden či dva měsíce. Ovšem všechna výše navržená opatření pro 

vylepšení marketingové komunikace optice Valore jistě napomohou pro zviditelnění se 

a optika tak osloví nové klienty. 
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Odhad ročních nákladů na realizaci a chod navržených opatření 

V tabulkách níže lze pozorovat realistický, optimistický a pesimistický odhad možných 

ročních nákladů pro zavedení a správu navržených opatření. Po zavedení bude třeba 

udržovat chod zavedených opatření, což bude vyžadovat jisté měsíční náklady, jejichž 

odhady lze pozorovat v tabulkách níže. Realistický odhad ročních nákladů kompletně 

vychází z předchozích návrhů a v porovnání s dalšími dvěma odhady vychází i z hlediska 

intenzity propagace jako zlatá střední cesta. Je dobré zdůraznit, že náklady putující do 

online marketingu i náklady, které bude fakturovat externí marketingový specialista, jsou 

pohyblivou nákladovou složkou, která se bude přizpůsobovat dle aktuálních potřeb 

optiky. 

Optimistický odhad nákladů by byl uskutečněn v případě, že by se Valore podařilo 

dojednat výrazně lepší obchodní podmínky u dodavatelů a osob, které se budou na 

realizaci navržených opatření podílet. Zahrnuje kromě jiného také nižší náklady na online 

propagaci, správu webu i nižší plat marketingového specialisty. V případě nižších 

nákladů na online propagaci firma musí brát v potaz i fakt, že online propagace nebude 

tak intenzivní, jako v ostatních dvou variantách, s čímž je spojen i možný pomalejší růst 

popularity a tím i pomalejší návratnost investice. Zároveň je otázka, zda by optika byla 

schopna nalézt externího marketingového specialistu a ostatní dodavatele požadovaných 

kvalit za níže uvedené odhadované částky, jelikož levnější ceny jsou často spojeny 

i s nižší kvalitou. 

Pesimistický odhad naopak zahrnuje vyšší náklady na realizaci v případě, že se nepodaří 

domluvit s dodavateli a zaměstnanci výše navržené podmínky. Dodavatelé tedy budou 

v případě pesimistického odhadu vyžadovat větší finanční obnos za realizaci navržených 

návrhů. Pesimistický odhad také zahrnuje případné nutné vyšší náklady na online 

marketing i marketingového specialistu, stejně tak jako na správu webu. S vyššími 

náklady se však u správně zvolených dodavatelů snoubí i vyšší kvalita a efektivita. 

V případě vyšších nákladů do online marketingu by tedy v ideálním případě mohla optika 

očekávat rychlejší nárůst popularity a intenzivnější šíření povědomí o značce, s čím se 

pojí i rychlejší nárůst klientely a návratnost investice. 
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Tabulka č. 40: Optimistický odhad ročních nákladů na realizaci a chod navržených opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nákladová položka

červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

Polep firemního automobilu 8 000 Kč

Redesign a rekonstrukce webu 40 000 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč

Marketingový specialista 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 22 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

Rozesílání slevových sms/emailů a newsletterů 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

Google Ads a Sklik - testovací rozpočet 5 000 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč

Sociální sítě - testovací rozpočet 10 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

Celkem za měsíc 23 000 Kč 67 000 Kč 31 200 Kč 31 200 Kč 26 200 Kč 27 700 Kč 29 700 Kč 26 200 Kč 26 200 Kč 26 200 Kč 26 200 Kč 26 200 Kč

Celkem za období

Celkem za rok

Optimistický odhad

Zavádění opatření Správa a chod zavedených opatření

90 000 Kč 277 000 Kč

367 000 Kč  

Tabulka č. 41: Realistický odhad ročních nákladů na realizaci a chod navržených opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nákladová položka

červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

Polep firemního automobilu 10 000 Kč

Redesign a rekonstrukce webu 50 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč

Marketingový specialista 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 27 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč

Rozesílání slevových sms/emailů a newsletterů 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

Google Ads a Sklik - testovací rozpočet 5 000 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč

Sociální sítě - testovací rozpočet 10 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč

Celkem za měsíc 25 000 Kč 82 000 Kč 40 500 Kč 40 500 Kč 35 500 Kč 38 000 Kč 40 000 Kč 35 500 Kč 35 500 Kč 35 500 Kč 35 500 Kč 35 500 Kč

Celkem za období

Celkem za rok

Realistický odhad

Zavádění opatření Správa a chod zavedených opatření

107 000 Kč 372 000 Kč

479 000 Kč  

Tabulka č. 42: Pesimistický odhad ročních nákladů na realizaci a chod navržených opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nákladová položka

červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

Polep firemního automobilu 12 000 Kč

Redesign a rekonstrukce webu 70 000 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč

Marketingový specialista 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 33 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Rozesílání slevových sms/emailů a newsletterů 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

Google Ads a Sklik - testovací rozpočet 5 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč

Sociální sítě - testovací rozpočet 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Celkem za měsíc 27 000 Kč 107 000 Kč 52 500 Kč 52 500 Kč 47 500 Kč 50 500 Kč 53 500 Kč 47 500 Kč 47 500 Kč 47 500 Kč 47 500 Kč 47 500 Kč

Celkem za období

Celkem za rok

Pesimistický odhad

Zavádění opatření Správa a chod zavedených opatření

134 000 Kč 494 000 Kč

628 000 Kč
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Tabulka č. 43 níže vyobrazuje počet nových zakázek, které by měly být uskutečněny díky 

zavedeným opatření, aby byly pokryty roční náklady na tato opatření. Výpočty jsou 

provedeny pomocí předchozích zhodnocení a výše odhadnuté výše zisku 2 500 Kč 

z jedné průměrné zakázky a s průměrným počtem pěti zakázek týdně na prodejně, dle 

odhadu vedení. 

Tabulka č. 43: Počet nových zakázek nutných na pokrytí ročních nákladů na zavedená opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Optimistický 

odhad 

Realistický 

odhad 

Pesimistický 

odhad 

Roční náklady na realizaci a chod navržených 

opatření 367 000 Kč 479 000 Kč 628 000 Kč 

Počet potřebných nových průměrných zakázek za 

rok celkem 147 192 251 

Počet potřebných nových průměrných zakázek za 

měsíc celkem 12 16 21 

Počet potřebných nových průměrných zakázek za 

týden celkem 3 4 5 

Potřebný procentuální nárůst nových průměrných 

zakázek týdně 15 % 20 % 26 % 

Jak lze pozorovat z tabulky výše, nutný nárůst počtu průměrných zakázek potřebných 

k pokrytí nákladů není ani u jedné z variant zcela nerealizovatelný. Díky zavedeným 

opatřením se dá očekávat šíření povědomí o značce a nárůst popularity optiky Valore. 

Vyššímu povědomí o značce a nárůstu popularity optiky by měl následovat i nárůst 

klientely. Vzhledem k vyšším nákladům na online marketing v případě realistického 

a pesimistického odhadu se dá v těchto případech předpokládat i vyšší nárůst popularity 

optiky, ve srovnání s odhadem optimistickým. Dle výpočtů výše by tedy bylo reálné 

pokrýt náklady na zavedení a chod daných opatření díky přísunu nových zákazníků 

v případě, že se optika bude držet výše podrobně popsaných návrhů. 

3.5 Rizika zaváděných změn 

Při zavádění výše popsaných navržených opatření v rámci vylepšení marketingové 

strategie je nutno vnímat určitá rizika, která mohou i přes podrobný plán realizace ohrozit 

průběh nebo výsledky zaváděných změn. Realizaci změn v marketingové strategii menší 

rodinné optiky Valore může jistě ohrozit mnoho faktorů, proto je vhodné různá rizika 
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identifikovat a ohodnotit jejich závažnost. Dále je zapotřebí nalézt pro tato rizika 

protiopatření pro jejich případnou eliminaci. Tato podkapitola poslouží právě pro výše 

zmíněné účely. 

Pro analýzu rizik byla zvolena skórovací metoda. Skórovací tabulky lze pozorovat níže. 

Tabulka č. 44: Skórovací tabulka pravděpodobnosti vzniku rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Skóre Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 0–10 % 

2 11–20 % 

3 21–30 % 

4 31–40 % 

5 41–50 % 

6 51–60 % 

7 61–70 % 

8 71–80 % 

9 81–90 % 

10 91–100 % 

Tabulka č. 45: Skórovací tabulka pro dopad rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Skóre Finanční dopad rizika 

1 do 5 000 Kč 

2 do 10 000 Kč 

3 do 15 000 Kč 

4 do 20 000 Kč 

5 do 25 000 Kč 

6 do 30 000 Kč 

7 do 35 000 Kč 

8 do 40 000 Kč 

9 do 45 000 Kč 

10 nad 45 000 Kč 
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3.5.1 Identifikace rizik a jejich ohodnocení 

V případě zavádění výše plánovaných změn byla identifikována rizika, která mohou 

provedení jednotlivých změn zkomplikovat nebo přímo ohrozit. Identifikovaná rizika lze 

pozorovat v následující tabulce. Každému riziku byla na základě skórovacích tabulek 

stanovena míra pravděpodobnosti realizace a závažnost finančního dopadu, v případě, že 

riziko nastane. Čím vyšší hodnoty dané riziko dosáhne, tím větší pozornost by měla být 

riziku věnována. Rizika jsou podrobně popsána dále. 

Tabulka č. 46: Potenciální možná rizika a jejich ohodnocení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č.p. Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnocení 

1. Nedodržení časového harmonogramu 7 4 28 

2. 
Nedostatek sortimentu na skladě na 

převoz na Gajdošovu 
3 1 3 

3. Bojkotování změn zaměstnanci 2 10 20 

4. Chyba v polepu firemního vozu 2 2 4 

5. 
Příliš velké náklady na rekonstrukci 

webu 
3 10 30 

6. Nenalezení vhodného optika 3 7 21 

7. 
Nezajímavý obsah newsletterů a na 

sociálních sítích 
4 10 40 

8. 
Neefektivnost marketingového 

specialisty 
3 10 30 

9. 
Nenalezení vhodného marketingového 

specialisty 
6 10 60 

10. 
Špatná interpretace výsledků a zpětných 

analýz 
4 10 40 
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Riziko č. 1 – Nedodržení časového harmonogramu 

I přes poměrně detailně naplánovaný časový harmonogram může dojít k jeho zpoždění, 

a tedy k prodloužení realizace navrhovaných změn. Toto riziko není rizikem fatálním, 

nicméně jistě by nedodržení časového harmonogramu některých aktivit narušilo průběh 

realizace změn. 

Riziko č. 2 – Nedostatek sortimentu na skladě na převoz na Gajdošovu 

Při realizaci úpravy sortimentu na pobočce Gajdošova je naplánováno přesunutí 

skladových zásob střední cenové kategorie značkových obrub z hlavní pobočky 

Hybešova na prodejnu Gajdošova. Ovšem může dojít ke zjištění, že na pobočce Hybešova 

není dostatek skladových zásob v požadované kategorii obrub pro zaplnění obou poboček 

současně. 

Riziko č. 3 – Bojkotování změn zaměstnanci 

I přes dobré vzájemné vztahy na pracovišti a dosavadní příjemnou atmosféru se může 

stát, že zavádění změn bude na zaměstnance příliš intenzivní, nebudou se stačit 

přizpůsobovat a mohou změny bojkotovat, což by ovlivnilo průběh realizace změn. 

Riziko č. 4 – Chyba v polepu firemního vozu 

Rizikem při realizaci reklamního polepu na firemní elektromobil může být např. chyba 

v návrhu, ve výběru materiálu či v samotném provedení polepu. V případě, že by riziko 

bylo uskutečněno, muselo by dojít k nápravě polepu a nastaly by zbytečné komplikace, 

které by zdržovaly vedení od dalších realizačních aktivit. 

Riziko č. 5 – Příliš velké náklady na rekonstrukci webu 

Jak bylo upozorňováno již v návrhu, cena rekonstrukce webu je orientační. Je tedy 

možné, že po předání podrobných návrhů externí firmě nebo webmasterovi bude 

požadovaná rekonstrukce webu se všemi potřebnými pluginy vycházet finančně dráž, než 

je odhadováno. 

Riziko č. 6 – Nenalezení vhodného optika 

Jak často říká sama výkonná ředitelka optiky Valore: „Je to o lidech.“ (Peterková, 2020a). 

Rizikem při realizaci výměny jednoho optika tedy může být zajisté nenalezení 
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zaměstnance požadovaných kvalit. V případě, že by se ideální optik nenašel v daném 

termínu, musela by optika vykrýt směny propuštěného zaměstnance a intenzivně 

pokračovat v hledání, čímž by se prodloužila přípravná fáze. 

Riziko č. 7 – Nezajímavý obsah na sociálních sítích a v newsletteru 

I když by k uskutečnění rizika nezajímavého obsahu na sociálních sítích a uvnitř 

newsletterů vzhledem k podrobným návrhům na komunikaci nemělo dojít, je zde stále 

šance, že marketingový specialista publikum neodhadne a komunikaci nezvládne zajistit 

tak, aby publikovaný obsah byl pro čtenáře a sledující atraktivní. V případě uskutečnění 

tohoto rizika by optika zbytečně přišla o finance investované do placené reklamy v online 

prostředí, stejně tak jako samotná investice do samotného marketingového specialisty by 

byla zbytečná. 

Riziko č. 8 – Neefektivnost marketingového specialisty 

V případě zdárného náboru marketingového specialisty mohou být rizikem nedostatečné 

výsledky jeho práce. Tedy minimální reakce na sociálních sítích, nízký nárůst popularity 

optiky Valore a zejména nízký nárůst nových zákazníků a tržeb. Uskutečnění tohoto 

rizika by pro optiku znamenalo finanční ztráty, vzhledem k investovaným prostředkům 

do marketingového specialisty a celkově do online marketingu. 

Riziko č. 9 – Nenalezení vhodného marketingového specialisty 

I v případě náboru zcela esenciálního marketingového specialisty hrozí riziko nenalezení 

zaměstnance požadovaných kvalit. Jelikož je marketingový specialista zásadním článkem 

pro realizaci mnoha navrhovaných změn, byla by tato situace pro mnoho zaváděných 

opatření krizová. 

Riziko č. 10 – Špatná interpretace výsledků a zpětných analýz 

Pro plánování reklamy na sociálních sítích, PPC reklam i celkové správy výše zvolených 

nástrojů online marketingu je zapotřebí ovládat a správně interpretovat zpětné analýzy 

a výsledky online nástrojů. V případě, že by výsledky zpětných analýz byly 

interpretovány nekorektně, mohlo by dojít ke zbytečným finančním ztrátám. 
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Graf č. 15: Mapa rizik 

( Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na grafu č. 15 výše je možno pozorovat mapu rizik, dle celkového vyhodnocení jejich 

dopadu a pravděpodobnosti. Bylo identifikováno jedno kritické riziko. V kvadrantu 

významných rizik se dále nachází hned šest rizik. Jedno riziko bylo vyhodnoceno jako 

běžné a dvě další rizika byla pak vyhodnocena jako bezvýznamná. 

Rizika nacházející se v kritickém kvadrantu mohou být pro realizaci zaváděných návrhů 

fatální. Je tedy důležité věnovat se kritickým rizikům prioritně a připravit protiopatření. 

Velkou pozornost si také zaslouží kvadrant rizik významných, jelikož i přesto, že 

pravděpodobnost uskutečnění těchto rizik není výrazně velká, tato rizika by mohla mít 

významný dopad na realizaci dalších návrhů a také na podnik samotný. Proto je zapotřebí 

rizikům nacházejícím se v tomto kvadrantu věnovat velkou pozornost, zejména pak pěti 

rizikům s kritickými hodnotami. 

Pravděpodobnost uskutečnění rizik nacházejících se v kvadrantu bezvýznamných hodnot 

rizika není nijak výrazná, stejně tak jako případný finanční dopad těchto rizik. Proto není 

nutné pro tato rizika vytvářet okamžitá extrémní protiopatření. Nicméně není vhodné tato 

rizika úplně zanedbat, jelikož by mohla způsobit komplikace při realizaci ostatních změn, 

podobně tak jako v případě rizik běžných, která jsou více pravděpodobná, nicméně mají 

malý finanční dopad. 
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3.5.2 Opatření pro minimalizaci rizik 

Z hodnocení rizik výše vyplývá, že optika Valore by většinu rizik neměla zanedbat a měla 

by být tedy připravena případná opatření pro minimalizaci těchto rizik. Níže jsou tedy 

k nalezení opatření pro minimalizaci rizik a následuje opět tabulka s novým ohodnocením 

rizik v případě praktikování uvedených protiopatření. 

Protiopatření pro riziko č. 1 – Nedodržení časového harmonogramu 

Riziko nedodržení časového harmonogramu se jako jediné nachází v kvadrantu běžných 

rizik. Ideálním protiopatřením by mohl být zajisté ještě podrobnější časový plán realizace 

jednotlivých návrhů, rozdělen na ještě detailnější výpis činností a aktivit. Jelikož vedení 

zná své zaměstnance, stejně tak jako rychlost jejich i své vlastní práce, dokáže 

pravděpodobně přesněji vyhodnotit časový odhad jednotlivých činností. Avšak 

i v případě zpoždění nynějšího časového harmonogramu naplánovaných aktivit by 

nedošlo k nijak závažnému problému, nicméně vedení by bylo zbytečně zatíženo 

korigováním a případným přesouváním některých činností. Je však pouze otázkou 

samotného vedení, jak rychle se rozhodne případné změny zavádět. 

Protiopatření pro riziko č. 2 – Nedostatek sortimentu na skladě na převoz 

Riziko nedostatku zásob na skladě pro úpravu sortimentu na pobočce Gajdošova bylo 

vyhodnoceno jako bezvýznamné. V případě uskutečnění tohoto rizika nebude daný návrh 

nijak ohrožen a nebudou ohroženy ani realizace dalších navržených opatření. Nicméně 

i přesto je nutné toto riziko nezanedbat. Pro minimalizaci tohoto rizika je tedy doporučeno 

předem zkontrolovat skladové zásoby značkových obrouček střední cenové kategorie na 

hlavní pobočce Hybešova a v případě nedostatku doobjednat nové obruby u dodavatelů. 

Protiopatření pro riziko č. 3 – Bojkotování změn zaměstnanci 

Riziko bojkotování změny zaměstnanci se nachází v kvadrantu významných rizik, jelikož 

i přesto, že je uskutečnění tohoto rizika málo pravděpodobné, finanční dopad by byl pro 

optiku velmi výrazný. Pro minimalizaci tohoto rizika je tedy důležité zaměstnance na 

změny předem připravit, aby chápali důvody zavádění změn, aby spolupracovali a na 

realizaci změn se aktivně podíleli. Je nutné zaměstnancům vysvětlit proč budou změny 

prováděny a zejména jaké výhody zavedením změn zaměstnanci získají. 
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Protiopatření pro riziko č. 4 – Chyba v polepu firemního vozu 

I přesto, že je riziko chyby v polepu firemního vozu hodnoceno jako bezvýznamné, měla 

by optika toto riziko minimalizovat a vyvarovat se chybám. Proto je důležité polep 

firemního automobilu předem řádně připravit, zkonzultovat s grafikem a také svědomitě 

vybrat profesionální firmu pro realizaci tohoto polepu. Bylo by také ideální nechat si 

poradit v otázce typu polepového materiálu s důrazem na co nejdelší dobu trvanlivosti 

polepu a také jeho kvalitu. 

Protiopatření pro riziko č. 5 – Příliš velké náklady na rekonstrukci webu 

Pro minimalizaci významného rizika nečekaně velkých nákladů na rekonstrukci webu je 

ideální finanční rezerva, kterou by optika Valore měla mít pro daný případ připravenou. 

Dalším možným řešením je také během první konzultace s webmasterem nebo pečlivě 

vybranou externí firmou upravit zaváděné změny na webu tak, aby nedošlo ke 

zbytečnému plýtvání finančních prostředků na pluginy, které by pro rekonstrukci webu 

nebyly tolik podstatné. Specialisté v oboru dokáží na základě výše podrobně popsaných 

návrhů na rekonstrukci webu jistě naplánovat a přesněji vyhodnotit, kolik bude 

navrhovaná změna vyžadovat času i prostředků. 

Protiopatření pro riziko č. 6 – Nenalezení vhodného optika 

Jako ideální protiopatření pro riziko nenalezení optika odpovídajících kvalit je zajisté 

důkladně se zaměřit na fázi přípravnou. Jelikož bude optika Valore hledat nového optika 

pravděpodobně přes známosti, je důležité řádně podpořit šíření této informace 

v optických kruzích a případně i podpořit na sociálních sítích. Důležité je také zaměřit se 

na reference a zkušenosti daného optika. Na nalezení nového vhodného optika má Valore 

stanoven dostatečný časový limit a v optických kruzích se vedení pohybuje již dlouhá 

léta, tudíž pravděpodobnost realizace tohoto rizika není velká. Nicméně i přes tyto 

skutečnosti by důraz na přípravnou fázi neměl být opomenut. 

Protiopatření pro riziko č. 7 – Nezajímavý obsah na sociálních sítích a v newsletteru 

I přes výše popsané podrobné návrhy na komunikaci na sociálních sítích i pro tvorbu 

newsletterů bylo riziko publikování nezajímavého obsahu vyhodnoceno díky možnému 

vysokému finančnímu dopadu jako významné. Pro minimalizaci tohoto rizika je 
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zapotřebí nalézt zkušeného marketingového specialistu, který bude ovládat všechny výše 

zmíněné dovednosti a chopí se všech výše naplánovaných aktivit zodpovědně. Také je 

velmi nutné zůstávat s marketingovým specialistou v úzkém kontaktu a připravovat 

každý měsíc body pro komunikaci se zákazníky. Optice není doporučeno spravovat 

sociální sítě svépomocí, jak tomu bylo doposud, jelikož zde chybí nezbytné know-how. 

Protiopatření pro riziko č. 8 – Neefektivnost marketingového specialisty 

Realizace významného rizika případné neefektivnosti marketingového specialisty souvisí 

s nalezením vhodné osoby pro obsazení této pozice. Ideálním protiopatřením tohoto 

rizika je tedy důraz na přípravnou fázi nalezení vhodné osoby pro tuto pozici. Je nutné, 

aby pro dosažení výsledků marketingový specialista oplýval výše podrobně popsanými 

a nezbytně potřebnými schopnostmi a zkušenostmi, kterých bude umět tato osoba 

efektivně využít. Proto je důležité při hledání ideální osoby na tuto pozici projít podrobně 

všechny reference a získat informace o již dosažených výsledcích v propagaci ostatních 

firem či značek. 

Protiopatření pro riziko č. 9 – Nenalezení vhodného marketingového specialisty 

Protiopatření pro kritické riziko nenalezení vhodného marketingového specialisty je 

nutno řešit primárně, vhledem k větší pravděpodobnosti i možnému dopadu tohoto rizika. 

Stejně tak jako u předchozího rizika je i zde nutné zaměřit se zejména na přípravnou fázi 

hledání marketingového specialisty. Jelikož bude optika Valore pravděpodobně hledat 

tuto osobu přes známosti, je nutné o této skutečnosti informovat co největší okruh osob. 

Stejně tak je podstatné stále zdůrazňovat a myslet na fakt, že optika hledá zkušeného 

marketingového specialistu, který má praxi. Pro nalezení vhodné osoby na tuto pozici je 

také nezbytně nutné soustředit se na reference a dosavadní výstupy daného 

marketingového specialisty. Vedení optiky by při hledání osoby na tuto pozici mělo brát 

v potaz i fakt, že s touto osobou bude v úzkém a častém kontaktu. Osoba by tedy měla 

být vedení sympatická, aby byla tato spolupráce pro obě strany příjemná. V žádném 

případě by se optika Valore neměla snažit o zavedení výše popsaných změn svépomocí 

bez nalezení vhodné osoby na místo marketingového specialisty. Je zde velká šance, že 

by optika přišla zbytečně o investované finance. 
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Protiopatření pro riziko č. 10 – Špatná interpretace výsledků a zpětných analýz 

Protiopatření pro významné riziko špatné interpretace výsledků a zpětných analýz opět 

souvisí s nalezením vhodného marketingového specialisty, jelikož ten bude mít primárně 

vyhodnocování výsledků a následné upravování komunikace na starosti. V případě, že se 

bude optika řídit již výše zmíněnými protiopatřeními, bude i toto riziko minimalizováno. 

Následující tabulka obsahuje nová ohodnocení rizik po zavedení popsaných protiopatření. 

Tabulka č. 47: Nová ohodnocení rizik po zavedení protiopatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č.p. Riziko Návrh protiopatření 
Nová 

pravd. 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

rizika 

1. 
Nedodržení časového 

harmonogramu 

Podrobnější plán činností 

vhledem ke zkušenostem 

vedení 

3 3 9 

2. 

Nedostatek sortimentu 

na skladě na převoz na 

Gajdošovu 

Zjistit stav skladu a 

případně doobjednat 

obruby dané kategorie 

1 1 1 

3. 
Bojkotování změn 

zaměstnanci 

Připravit zaměstnance na 

změnu, informovat je, 

vysvětlit výhody 

1 3 3 

4. 
Chyba v polepu 

firemního vozu 

Pečlivá příprava návrhu, 

konzultace s grafikem i 

s firmou na polepy 

1 2 2 

5. 
Příliš velké náklady na 

rekonstrukci webu 

Finanční rezerva, pečlivá 
příprava a konzultace s 

odborníky 

1 5 5 

6. 
Nenalezení vhodného 

optika 

Podpořit šíření 

informace v optických 

kruzích, reference 

2 5 10 



175 

 

Č.p. Riziko Návrh protiopatření 
Nová 

pravd. 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

rizika 

7. 

Nezajímavý obsah 

newsletterů a na 

sociálních sítích 

Nalezení vhodného 

marketingového 

specialisty s potřebným 

know-how, pečlivá 

příprava komunikace 

z měsíce na měsíc, úzký 

kontakt 

2 3 6 

8. 

Neefektivnost 

marketingového 

specialisty 

Důraz na hledání 

ideálního 

marketingového 

specialisty se 

zkušenostmi, reference 

2 5 10 

9. 

Nenalezení vhodného 

marketingového 

specialisty 

Oslovit správné okruhy 

známých, zdůrazňovat, 

že je třeba zkušená 

osoba, požadovat 

reference a dosavadní 

výstupy a výsledky 

3 5 15 

10. 

Špatná interpretace 

výsledků a zpětných 

analýz 

Nalezení zkušeného 

marketingového 

specialisty, který bude 

ovládat vyhodnocování a 

reakce na výsledky 

2 5 10 

Po zavedení protiopatření a novém ohodnocení rizik byla vytvořena i nová mapa rizik, 

kterou lze pozorovat na grafu č. 16 na následující straně. Většina rizik se po zavedení 

opatření nachází v kvadrantu rizik bezvýznamných, nicméně je stále důležité monitorovat 

rizika 5, 6, 8, 10 a 9, jelikož jsou i po zavedení opatření na hranici významného rizika, 

díky možnému vyššímu finančnímu dopadu. Nicméně u všech rizik díky zavedení 

protiopatření klesla míra pravděpodobnosti výskytu, tudíž lze případná protiopatření 

hodnotit pozitivně. 
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Graf č. 16: Nová mapa rizik po zavedení opatření 

( Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak vyplývá z analýzy rizik, všeobecně největším rizikem všech zaváděných změn budou 

jednoznačně lidé. Tedy vedení, zaměstnanci včetně nového optika a marketingového 

specialisty, dále dodavatelé zajišťující rekonstrukci webu, stejně jako dodavatel 

zajišťující polep firemního auta. 

Proto je důležité klást velký důraz na přípravnou část realizace změn a také pečlivý výběr 

lidí, s kterými bude navázána spolupráce. Také je podstatné předem přesně a jasně 

(ideálně písemně) stanovit podmínky spolupráce, a to jak z pohledu náplně práce, tak i po 

finanční stránce. Díky přesnému a předem jasnému zadání je často pro obě strany 

jednodušší vyhnout se nejasnostem a případným komplikacím, stejně tak jako eventuální 

nejasnosti a komplikace řešit. 
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ZÁVĚR 

Vzhledem k aktuálnímu životnímu stylu většiny populace je péče o zrak velmi aktuálním 

tématem. Velká vyspělost technologií a celková populační závislost obyvatel na 

digitálním světě přispívá z velké míry ke zhoršení zraku obyvatelstva. Zhoršení zraku se 

tedy již netýká pouze osob starších čtyřiceti let a přechodu do presbyopického věku. 

Optiky jsou nepostradatelným pomocníkem ve zkvalitnění životního komfortu 

obyvatelstva a zdravotní péče. I když v dnešní době stoupá popularita očních operací, 

oční optiky si stále drží prioritní místo na pomyslném žebříčku v péči o zrak. 

Na brněnském trhu, kde funguje mezi očními optikami poměrně velká rivalita, konkurují 

zkoumané optice Valore zejména velké optiky, jejichž konkurenční výhody jsou velmi 

podobné. Síla konkurentů spočívá především v dlouhodobém působení na 

celorepublikovém i lokálním trhu. Vybudovaná stálá klientela a intenzivní spolupráce 

s dodavateli umožňuje konkurentům díky vyšším odběrům nabídnout zákazníkům i nižší 

ceny. Výhodou konkurentů je i atraktivnější umístění prodejen a velké investice do 

marketingu, který je často profesionálně spravován. 

Na základě provedených analýz společnosti bylo zjištěno, že silnou stránkou optiky 

Valore jsou zejména kvalitní a schopní zaměstnanci včetně vedení, kteří poskytují 

zákazníkovi prvotřídní servis. Mezi silné stránky patří i pevná základna spokojených 

stálých zákazníků, stejně tak jako stabilní interní prostředí firmy a udržování dlouhodobě 

příznivých vztahů s klíčovými dodavateli. Optika má tedy dobrý základ pro úspěšné 

provedení možných změn a další růst. Identifikované slabé stránky odhalily prostor pro 

zlepšení. Hlavní slabá stránka optiky tkví v otázce marketingové komunikace s vnějším 

prostředím optiky a v propagaci značky. Achillovou patou optiky Valore je 

zejména stávající zcela nedostatečná a zmatečně prováděná online prezentace 

a propagace. Web firmy postrádá důležité informace i funkce. Správa firemního účtu na 

sociální síti Facebook je na velmi špatné úrovni. Firma nevyužívá ani dnes již běžný 

komunikační nástroj Instagram. Chyby jsou i v nastavení reklamy pomocí Google Ads 

a v celkově nezvládnuté online sebeprezentaci. Firmě chybí know-how nebo alespoň 

osoba zběhlá v marketingové komunikaci, která by měla tuto propagaci na starosti. 

Dotazníkové šetření dále odhalilo všeobecnou nižší spokojenost s cenami a dále 

nespokojenost věkové kategorie 25–39 let se sortimentem na jedné konkrétní pobočce. 
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Proto byl prováděn dodatkový výzkum pomocí mého osobního Instagramového účtu. 

Tento dodatkový průzkum odhalil nejatraktivnější kategorii obrub optiky Valore pro 

uspokojení výše zmíněné klientely, kterou je střední cenová kategorie, tedy značkové 

obruby v cenovém rozmezí cca 3 000–7 000 Kč. Zásadní problém, který byl však díky 

dotazníkovému šetření zjištěn na jedné z poboček, byl závažný problém s jednou 

konkrétní osobou z personálu. Toto zjištění bylo poměrně nečekané a problém je nutno 

pro budoucnost optiky neprodleně řešit. 

V návrhové části práce byly na základě předchozích zjištění a závěrů ze SWOT analýzy 

vytvořeny hlavní a vedlejší cíle pro tvorbu návrhů. Návrhová část je zaměřena zejména 

na minimalizaci a odstranění slabých stránek za současného využití silných stránek 

a příležitostí optiky Valore. Pro formulaci návrhů na splnění stanovených cílů na úpravu 

marketingové strategie byla zvolena metoda marketingového mixu 4P, rozšířena o jeden 

prvek, kterým jsou lidé. Rozšíření marketingového mixu bylo nutné z důvodu dvou 

slabých stránek, které se týkaly lidského faktoru firmy. Návrhy na zlepšení marketingové 

strategie optiky Valore obsahují konkrétní popis jednotlivých doporučených změn 

v marketingové strategii, které napomohou dostat společnost do většího povědomí 

a přivést novou klientelu. Každý z jednotlivých návrhů je zakončen krátkým shrnutím 

sumarizujícím slabé stránky, jež jsou daným opatřením minimalizovány, a také 

příležitosti, které jsou využity. Zejména jde o sjednocení nynějšího prezentování v online 

prostředí, jelikož v tomto má optika oproti konkurenci velké nedostatky. 

Byl vypracován podrobný návrh na rekonstrukci a redesign webu, včetně zavedení 

doposud chybějícího online objednání na měření zraku. Dále byl optice na míru vytvořen 

způsob komunikace na sociálních sítích, včetně konkrétních návrhů na správu již 

fungujícího účtu na sociální síti Facebook a nově založeného účtu na sociální síti 

Instagram. Dále bylo navrženo využívání online registrace zákazníků, které bude spojeno 

s výhodami pro zákazníky a zasíláním newsletterů. Pro zvýšení spokojenosti zákazníků 

s cenami byla navržena úprava stávající slevové politiky a zasílání hromadných 

slevových zpráv k svátku a narozeninám pro registrované zákazníky. Návrhy byly 

vypracovány podrobně, včetně cílových skupin a názorných příkladů tak, aby mohly být 

optikou využity. Pro ideální průběh a sjednocení online prezentace bylo doporučeno 

nezbytné zaměstnání externího online marketingového specialisty, který bude 

marketingovou komunikaci dle návrhů a vlastních zkušeností aplikovat a spravovat. Mezi 
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další návrhy na zlepšení patří i úprava sortimentu na pobočce Gajdošova tak, aby byla 

napravena nespokojenost věkové kategorie 25–39 let, čemuž napomohl dodatkový 

výzkum. Také bylo navrženo řešení pro zmiňovaný problém se zaměstnancem na jedné 

z poboček, kterého by měla optika propustit a nahradit zaměstnancem novým. Mezi 

návrhy je i využití potenciálu firemního elektro-automobilu, rozvážejícího po Brně 

zakázky. Pro tento automobil byl připraven návrh reklamního polepu, čímž bude Renault 

Twizy sloužit optice jako cenově přijatelná pojízdná outdoorová reklama. Pro ušetření 

zbytečně vynaložených nákladů bylo navrženo také zrušení dosavadní inzerce v deníku 

BRNO-STŘED, jejíž návratnost se prokázala jako téměř nulová. 

Pro realizaci navržených opatření byl vytvořen pomocí programu Microsoft Project 

časový plán realizace. Realizace navržených opatření by měla ideálně probíhat během 

méně rušného období v optikách, kterým je červen a červenec. Fáze testovací a spouštěcí 

by měla být ukončena ideálně začátkem srpna. Dále bylo provedeno také ekonomické 

zhodnocení návrhů a analýza rizik. Zavedení navržených opatření by měla z finančního 

hlediska optiku vyjít přibližně na 107 000 Kč. Pro roční náklady na zavedení a další 

správu navržených opatření byly dále vytvořeny tři odhady. Realistický, optimistický 

a pesimistický odhad obsahuje posouzení nákladů, které budou třeba po zavedení návrhů 

pro udržení chodu zavedených opatření. Na základě zhodnocení návrhů je možno 

předpokládat, že návrhy budou pro optiku Valore přínosné a proveditelné. Pokud se 

optika rozhodne realizovat navržené změny, měla by být vylepšena propagace 

a marketingová komunikace této optiky. Díky vylepšené marketingové strategii by měla 

optika oslovit mnoho nových zákazníků a zvýšit svoji popularitu a konkurenceschopnost 

na brněnském trhu. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vypracování návrhů na vylepšení marketingové 

strategie obchodní značky Valore. Na začátku práce byly definovány konkrétní dílčí cíle 

práce, jejichž dosažením bylo možno splnit cíl hlavní. V návaznosti na teoretická 

východiska byl analyzován současný stav optiky Valore a její marketingové strategie a na 

základě poznatků z analýz byly vytvořeny konkrétní a realizovatelné návrhy na vylepšení 

marketingové strategie této značky. Vzhledem k výše popsaným poznatkům považuji cíl 

práce za splněný. 
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Otázka budoucího rozvoje optiky Valore, nejen po stránce marketingu, záleží na vedení 

společnosti. V případě, že vedení bude aplikovat navržená opatření, bude možné úspěšně 

zavedená řešení brát jako stavební kameny pro další rozvoj. Pro následující růst optiky je 

možné zaměřit se např. na influencer marketing, reklamy ve správně cílených tištěných 

médiích či v rádiu. Rozhodně by bylo pro optiku zajímavé podílet se např. na 

fotografování fashion editorialů do online magazínů nebo do tištěných médií. Dále je 

možné zaměřit se na dobročinnou činnost či podílet se na větších brněnských plesech 

a dalších společenských akcích či eventech. 
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1. vyd. Praha: Grada, 277 s. ISBN 978-80-247-1535-3.  

BLAŽKOVÁ, Tereza, 2019. Čtyřicet procent dětí v Česku by mělo nosit brýle, říká oční 

lékařka. IDNES.cz [online], [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/rozhovor-ocni-lekarka-oftalmolog-brunnerova-

oci-oko-bryle-dioptricka-refrakcni-vada-deti-dite.A190109_140515_zdravi_pet  

BRYAN, Lowell, 2008. Enduring Ideas: The 7-S Framework. In: McKinsey & Company, 

Global management consulting, [online], [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-

insights/enduring-ideas-the-7-s-framework 

CARKE, Colin, P., 2019. Using the McKinsey 7S Framework to Assess Al-Qaeda Over 

Three Decades: Lessons for the Future. In: International Centre for Counter-terrorism – 

The Hague [online], [cit. 2020-01-03]. DOI: 10.19165/2019.3.13. Dostupné z: 

https://icct.nl/wp-content/uploads/2019/12/Using-the-McKinsey-7S-Framework-to-

Assess-Al-Qaeda-Over-Three-Decades-Lessons-for-the-Future.pdf 

Český statistický úřad, 2019a. Počet obyvatel v regionech – leden 2019. Český statistický 
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I 

 

Příloha 1: Dotazníkové šetření 

Dobrý den, 

věnujte prosím 2 minuty svého času pro vyplnění následujícího dotazníku o optice Valore. Váš 
názor je velice cenným zdrojem dat v rámci analytického výzkumu, který bude součástí mojí 
diplomové práce. Výzkum je zcela anonymní a za vyplnění obdržíte čistící hadřík na Vaše brýle. 

Předem Vám děkuji za Váš čas i ochotu a přeji pěkný den, 

Klára Šťastná 

Prosím zakroužkujte: 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

Žena Muž 

2) Jaký je Váš věk? 

15–24  25–39  40–49  50–60  61 a více let 

3) Primární důvod Vaší návštěvy optiky Valore (zájem o)? 

Sluneční brýle Dioptrické brýle Čočky  Měření zraku  

Jiné (specifikujte prosím)........................................................................................................ 

4) Chodíte do optiky Valore pravidelně? 

Ne, jsem tu poprvé 

Ano, jednou ročně (přeměření zraku) 

Ano – pro nové brýle/čočky z důvodu změny dioptrií  

Ano – pro nové brýle z důvodu aktuálních módních trendů (+ nákup příslušenství) 

5) Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o optice Valore? 

Od známého Sociální sítě  Web  Chodím kolem 

Jinak (specifikujte prosím)....................................................................................................... 

6) Doporučil/la byste Optiku Valore svým přátelům a známým?  

Určitě ano, byl/a jsem spokojený/á 

Možná 

Ne, nebyl/a jsem spokojený/á (prosím specifikujte)............................................................. 



II 

 

7) Jaká je Vaše spokojenost s následujícími kritérii v optice Valore?  
 
Ohodnoťte prosím na škále 1–5 (1 = nejhorší, 5 = nejlepší) 

kvalita produktů     1 2 3 4 5 

design produktů     1 2 3 4 5 

pestrost nabídky zboží    1 2 3 4 5 

dostupnost zboží     1 2 3 4 5 

ceny produktů     1 2 3 4 5 

schopnost reklamovat zboží    1 2 3 4 5 

přístup personálu      1 2 3 4 5 

dostupnost prodejen     1 2 3 4 5 

otevírací doba prodejen    1 2 3 4 5 

8) Jaká je pro Vás důležitost následujících kritérií?  
 
Ohodnoťte prosím na škále 1–5 (1 = nedůležité, 5 = nejdůležitější) 

kvalita produktů      1 2 3 4 5 

design produktů     1 2 3 4 5 

pestrost nabídky zboží    1 2 3 4 5 

dostupnost zboží     1 2 3 4 5 

ceny produktů     1 2 3 4 5 

schopnost reklamovat zboží   1 2 3 4 5 

přístup personálu      1 2 3 4 5 

dostupnost prodejen     1 2 3 4 5 

otevírací doba prodejen    1 2 3 4 5 


