
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV MANAGEMENTU
INSTITUTE OF MANAGEMENT

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE SPOLEČNOSTI
MARKETING COMMUNICATION OF A COMPANY

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Michaela Škodová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

BRNO 2020



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

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav managementu
 

Studentka: Bc. Michaela Škodová
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku
 

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

Akademický rok: 2019/20
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem:

Marketingová komunikace společnosti

Charakteristika problematiky úkolu:

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

Cíle, kterých má být dosaženo:

Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků dané problematiky a provedených analýz
současného stavu návrh takových opatření, která povedou ke zlepšení marketingové komunikace
společnosti, kde bude věnována hlavní pozornost zákazníkům z oboru vinařství.

Základní literární prameny:

FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2. vydání. Brno: BizBooks,
2012, 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4.

GRASSEOVÁ Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera: 33
nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vydání. Brno: BizBooks, 2012, 325 s. ISBN 978-8-
-265-0032-2.

KARLÍČEK, Miroslav a kolektiv. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2.
vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 2016, 224 s. ISBN 978-80-247-5769-8.



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

PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. vydání. Praha: Grada Publishing a.s.
2019, 344 s. ISBN 978-80-271-0787-2.

STEJSKALOVÁ, Dita, Iveta HORÁKOVÁ a Hana ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace. 2. vydání.
Praha: Management Press, 2008, 254 s. ISBN 978-80-7261-178-2.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2019/20
 
 
 

V Brně dne 29.2.2020
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá používanými formami marketingové komunikace 

vybrané společnosti. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou zákazníků 

z vinařského oboru, kde jsou zjištěny možné problémy v této problematice komunikace. 

Výsledkem této analýzy je výstup v podobě návrhů, které přispějí ke zlepšení 

marketingové komunikace společnosti. 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the forms of communication used by one particular 

company. Another part of the thesis are the poll results of the group of customers  

from victiculture branch which shows us potential problems in this matters. The result  

of this analysis is an output in a form of suggestions which are going to contribute  

in improvement of marketing communication of this company. 
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ÚVOD 

Je cestou, kterou společnost dostává své produkty a služby do podvědomí svých 

současných i potenciálních odběratelů, seznámí je s nimi a prodává je. Marketingová 

komunikace nezahrnuje pouze reklamu, a ačkoliv je to jeden ze způsobů, který lze použít, 

není jediným a někdy nemusí být ani tím nejvhodnějším. Ve světě techniky je jednodušší 

zákazníka s produkty/službami seznámit, ale současně se stává i složitějším ho zaujmout. 

Vyžaduje to velkou originalitu a představivost přicházet s novými trendy, které postupně 

mění celkový postoj a myšlení marketérů. 

V současné době je důležité vědět, co vše je třeba udělat pro to, aby si zákazník produkt 

zakoupil. Trh je přesycený a konkurence je veliká. Tudíž nestačí pouze vyrobit a prodat, 

to by ani nebylo možné. Zákazník se o výrobku musí nějakým způsobem dozvědět,  

proto je marketing a marketingová komunikace důležitými oblastmi, do kterých by měla 

společnost vhodně investovat. 

Společnosti si chtějí pochopitelně udržet spokojené zákazníky. Každý zákazník je jiný, 

má jiné potřeby nebo přínosy plynoucí ze spotřeby produktu či využívání služby. 

A jelikož jsou zákazníci tak rozmanití, jsou čím dál vyšší nároky i na komunikaci s nimi. 

Zákazník musí být správně pochopen, aby dostal přesně to, co si přeje. Tím se zákazník 

stane nejen spokojeným, ale v ideálním případě zároveň i loajálním. Proto důležitou roli 

v tomto vztahu hraje komunikace. Avšak stává se, že občas ani sám zákazník neví, 

co přesně chce. Proto je důležité umět zákazníkům naslouchat, shromáždit co nejvíce 

informací a ukázat jim, co je pro ně nejlepším řešením, ačkoli o něm nemuseli dříve 

mít žádné tušení. Tato myšlenka je shrnuta v jedné větě a hlásal ji Steve Jobs: 

„A lot of times, people don't know what they want until you show it to them.“. 

Marketingová komunikace ale není důležitá pouze pro komunikaci se zákazníky. 

Společnost musí umět vhodně komunikovat i se svými dodavateli, obchodními partnery, 

ale i například s konkurencí. A právě správně zvolená forma komunikace s těmito, 

a dalšími jinými subjekty, může dát společnosti výhody na trhu. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Pro každou společnost je bezesporu důležité mít dobré jméno na trhu. A dobré jméno 

jí nedělají pouze dobré a kvalitní výrobky, musí umět rovněž pracovat s lidskými zdroji. 

Těmi nejdůležitějšími jsou pro společnost samozřejmě zaměstnanci, ale také obchodní 

partneři, dodavatelé a odběratelé.  

Cílem této diplomové práce je, na základě teoretických poznatků dané problematiky  

a provedených analýz v konkrétní společnosti, která si nepřála být jmenována, navrhnout 

taková opatření, která přispějí ke zlepšení její marketingové komunikace. Pro společnost 

je velmi důležitý obor vinařství, protože právě z něho vzešla. Proto bude tato práce 

zaměřena na zákazníky z tohoto odvětví.  

Pro dosažení cíle budou použity analýzy, pomocí kterých se zjistí, jak se v této oblasti 

společnosti daří. Konkrétně půjde o analýzy makroekonomického prostředí, 

které zastoupí analýza PESTLE a Porterův model pěti sil. Dále budou analyzováni 

zákazníci společnosti i její konkurence. Pro vnitřní analýzy bude použita  

analýza interních dokumentů, marketingového mixu, řízené rozhovory,  

analýza 7S. Bude zhotoveno dotazníkové šetření mezi zákazníky společnosti z oboru 

vinařství, na základě kterého se zjistí spokojenost v řešené problematice. K zobrazení 

silných a slabých stránek společnosti, hrozeb a příležitostí bude sloužit analýza SWOT, 

shrnující předchozí analýzy. Ze získaných dat budou vyhodnoceny případné nedostatky 

a bude vytvořen následný návrh na zlepšení v oblastech, v nichž budou tyto nedostatky 

shledány. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola se zabývá teoretickými poznatky dané problematiky. Vymezuje základní 

pojmy jako je marketingová komunikace, její formy, či prostředky. Na tuto oblast 

navazuje téma spokojenosti zákazníků a řízení vztahů se zákazníky. Další kapitola 

popisuje, jakými způsoby lze analyzovat podnik a jeho okolí. 

1. 1 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace společnosti je souborem různých opatření, technik a metod, 

pomocí kterých se informace o zboží, službách či značce společnosti dostávají k jejím 

uživatelům. Marketingová komunikace je definována Philipem Kotlerem a Kevinem 

Lane Kellerem jako „prostředky, kterými se společnosti pokoušejí informovat, 

přesvědčovat a připomínat svým zákazníkům, ať přímo nebo nepřímo, výrobky a značky, 

které prodávají“. Též symbolizuje „hlas společnosti a jejích značek“, 

které jsou prostředky pro navázání dialogu a budování vztahů (Todorova, 2015, s. 368). 

1. 1. 1 Marketingový smog 

V dnešním světě je kolem lidí až nadměrné množství marketingových sdělení, 

což se označuje jako marketingový smog. Je čím dál složitější zaujmout prostřednictvím 

komunikačních kampaní, lidé věnují pozornost jen zlomku marketingových sdělení, 

které denně míjejí (Karlíček a kol., 2016, s. 26). 

1. 1. 2 Cíle marketingové komunikace 

Hlavním cílem marketingové komunikace je přesvědčit současného nebo potenciálního 

zákazníka ke změně postoje, chování vůči firmě a její nabídce. Není to pouze disciplína 

stimulující tržní reakci, jsou to různé marketingové techniky, například mobilní 

marketing, guerilla marketing, virový nebo digitální marketing. Dále obory jako direct 

a event marketing, product placement nebo promotional (Frey, 2008, s. 11). 

Součástí dobré pověsti společnosti a důležité manažerské rozhodnutí je i správné 

stanovení cílů. Ty vycházejí ze strategických marketingových cílů a musí být vymezeny 
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vhodně vzhledem ke stádiu životního cyklu produktu/značky a charakteru cílové skupiny 

zákazníků, na niž se marketingová komunikace zaměřuje (Přikrylová, 2019, s. 42). 

Jako tradičně uváděné cíle se uvádí například budování a pěstování značky, 

poskytování informace, vytvoření a stimulace poptávky, diferenciace produktu, 

značky, firmy, kladení důrazu na užitek a hodnotu výrobku, stabilizace obratu, 

posílení firemní image (Přikrylová, 2019, s. 42-44). 

1. 2 Příjemce (objekt) komunikace 

Důležité je uvést, kdo se řadí mezi příjemce marketingové komunikace. Jsou jimi 

spotřebitelé, zákazníci, distribuční články, ovlivňovatelé (tj. např finanční ředitel 

při nákupu nových strojů), uživatelé, zaměstnanci, akcionáři, média nebo třeba komunita 

(Přikrylová, 2019, s. 27). 

Rozdíl mezi zákazníkem a uživatelem je v tom, že zákazník je ten, kdo produkt 

objednává, nakupuje a platí a uživatel službu či výrobek využívá (Svobodová a Andera, 

2017, s. 52). 

1. 2. 1 Strategie tlaku a tahu 

Obě strategie se v praxi využívají většinou ve vzájemné kombinaci, přičemž jedna 

převažuje. Strategie tahu je uplatňována u spotřebního zboží, je zde vytvářena poptávka 

na straně spotřebitele.  Ta provlékne poptávaný produkt celým distribučním  

systémem – od výrobní firmy, k velkoobchodníkovi a přes něj k maloobchodníkovi, 

který ho poskytne zákazníkovi (Stejskalová a kol., 2008, s. 102). 

Oproti tomu strategie tlaku se orientuje na komunikaci s distribučním řetězcem. Členové 

tohoto řetězce bývají oslovováni obchodními zástupci společností a motivováni podporou 

prodeje obchodu (Stejskalová a kol., 2008, s. 103). 

1. 2. 2 Komunikace s individuálním spotřebitelem 

Ten, kdo nakoupí výrobek s tím, že ho osobně spotřebuje se nazývá individuální 

spotřebitel. O tom, zda výrobek koupí, rozhoduje hned několik faktorů, Jsou jimi cena 

výrobku, kde je výrobek prodáván, jaký výrobek je a v neposlední řadě, jak je produkt 

nabídnut. To znamená, že velmi záleží na komunikaci – jak je jedinečná, působivá 
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a cílená, tj. jak jsou osloveny a uspokojeny potřeby (ať už materiální, ale zejména 

psychologické) potenciálního zákazníka (Stejskalová a kol., 2008, s. 103). 

Marketérům do jisté míry pomáhá v porozumění zákazníkům – přesněji jak zapadají 

výrobky a služby do jejich života, cílů či plánů Maslowův žebříček (pyramida). 

Psycholog Maslow přišel na to, že uspokojování lidských potřeb má nějaký řád a děje 

se v určité posloupnosti – od nižších (fyziologických), přes vyšší psychologické, 

až po nejvyšší potřeby, mezi něž se řadí seberealizace. Komunikace souvisí se značkami, 

které jsou vystavěny obzvláště na uspokojení potřeb vyšších psychologických 

– komunikace se tedy opírá hlavně o potřeby z druhé až páté příčky žebříčku. Často 

se stává, že jeden výrobek uspokojuje potřeby současně z několika příček v pyramidě 

(Stejskalová a kol., 2008, s. 103-104). 

 

Obrázek č. 1: Hierarchie potřeb  

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Blažek, 2011, s. 161) 

1. 2. 3 Komunikace s distribučními články 

V širším slova smyslu jsou to též zákazníci, přestože přes ně produkt plyne v rámci 

výrobní spotřeby, až ke svému koncovému uživateli. Jsou pro společnost důležitými, 

a zvláště specifickými zákazníky se samotným marketingem a komunikací (Stejskalová 

a kol., 2008, s. 102). 

Lze je nazvat „zprostředkujícími mezičlánky“, cílové skupiny, díky nimž společnost 

zajistí dostupnost svých výrobků/služeb na cílových trzích. Jsou jimi obzvláště 

distributoři, maloobchody, velkoobchody, dealeři, partneři, či jiné distribuční články 

(Stejskalová a kol., 2008, s. 116). 

Díky tomu, že společnost těchto distribučních článků využívá, se zbavuje zdlouhavého, 

administrativně náročného a v neposlední řadě i nákladného kontaktování obrovského 

počtu zákazníků. Nevýhodou ale je, že mnohdy přichází o vliv na podmínky prodeje, 

potřeby 
seberealizace

potřeby úcty

potřeby sounáležitosti

potřeby bezpečí

potřeby fyziologické
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proto společnosti realizují alespoň část obchodu prostřednictvím své vlastní obchodní 

organizace a týmu obchodních zástupců, tj. zejména se zaměří na obchod s klíčovými 

zákazníky (Stejskalová a kol., 2008, s. 117). 

Komunikační mix, kterým výrobce cílí na distribuční články, zahrnuje především osobní 

prodej, reklamu, podporu prodeje obchodu a formy komunikace v místě prodeje 

(Stejskalová a kol., 2008, s. 118, 120). 

1. 3 Spokojenost zákazníka 

„Spokojenost vyjadřuje aktuální souhrn pocitů zákazníka o naplnění jeho očekávání. 

Zákazník je spokojen, pokud je skutečná vnímaná úroveň vyšší než očekávání“. 

(Lošťáková, 2017, s. 274) 

Pro společnost je důležité analyzovat, proč je zákazník nespokojený. Je prokázáno, 

že nespokojený zákazník se o své zkušenosti podělí častěji, než spokojený, a že udržení 

stávajících zákazníků je levnější, než získávání nových. Zvýšení spokojenosti zákazníka 

znamená, že zákazník nebude odcházet ke konkurenci, bude loajální (Lošťáková, 2017, 

s. 276). 

Loajalita a spokojenost neznamená to stejné. Loajalita neboli věrnost, znamená mentální 

pozitivní vztah ke značce či dlouhodobou preferenci značky nebo firmy (Zamazalová, 

2009, s. 214). 

Spokojenost se dá měřit různými způsoby. Samozřejmě je žádoucí, aby byly informace 

o zákazníkových postojích objektivní a byly předpokladem toho, jak se bude 

v budoucnosti chovat. Lze využít jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkumy. Vhodné 

je řešit spokojenost na základně aktuální zkušenosti, tj. přímo po obdržení výrobku/služby 

(Lošťáková, 2017, s. 274-275). 

1. 4 Řízení vztahů se zákazníky 

Z anglického překladu „Customer Relation Management“ je používána pro „Řízení 

vztahů se zákazníky“ zkratka CRM. CRM přišlo na svět s vývojem marketingu, 

od masového trhu (který byl ve středu pozornosti od konce průmyslové revoluce), 

se stával trh stále osobnějším a transformoval se do přímého marketingu, jehož hlavním 
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cílem byl jediný zákazník. Z toho se změnil vztah zákazníka se dodavatelem  

na „one-to-one“ neboli „jeden na jednoho“ (Lehtinen, 2007, s. 18). 

Společnosti lze kvalifikovat různě. Jedním z rozdělení je dle druhů jejich zákazníků. 

Třídíme je na společnosti, jejichž zákazníky jsou „spotřebitelské“ podniky, což znamená, 

že jejich zákazníci jsou zároveň i konečnými spotřebiteli. Označují se jako B2C 

(angl. business-to-customer, B to C). Další kategorií jsou podniky označované jako B2B 

(angl. business-to-business, B to B). Ty produkují služby/výrobky pro jiné podniky 

a jejich zákazníci jsou opět podniky. Třetí kategorií jsou podniky B2G, poskytující služby 

přímo státní správě (angl. business-to-government, B to G) (Lehtinen, 2007, s. 18). 

Řízení vztahů se zákazníky vychází z přístupu, kterým je udržování a provozování 

zákaznických databází. Tento přístup byl rozšířen, protože pouhá kombinace databází 

a marketingu nepřinesla výsledky přinášející uspokojivý zisk. Nejvíce důležité byly 

informační technologie, které přispěly k dosažení náročných úkolů požadovaných 

zákazníky prostřednictvím systému řízení, ale návratnost těchto investic nebyla zdaleka 

veliká. Vztah se zákazníkem je totiž založen na racionálním chování a personál 

společnosti i zákazník se chovají na základě rozumových úvah. Podniky působící 

v oblasti informačních technologií začaly aplikovat své vlastní teoretické poznatky 

do reálných výstupů vytvářených technologií. Ve společnostech byly upraveny rozpočty 

na pořízení CRM a značná část financí byla použita na pořízení technologií 

a do komplexního řešení CRM byly investovány značné obnosy prostředků (Lehtinen, 

2007, s. 19). 

Pro společnost je důležité si uvědomovat pojetí řízení vztahů se zákazníky komplexně. 

Toto komplexnější pojetí, tvořící hodnoty společnosti a uspokojující zákaznické potřeby, 

umožňuje pochopit vazby nejen ve vztahu k zákazníkům, ale i uvnitř společnosti. Potom 

se společnost neobejde bez multidisciplinárního propojení strategického marketingu, 

engineeringu a projektového a produktového managementu. Jelikož je „Customer 

Relation Management“ orientován převážně vně, směrem k zákazníkům, vhodnější 

je v tomto pojetí pojem „Customer Solutions Management“, zkráceně CSM neboli 

„management zákaznických řešení“. Pomocí CSM lze lépe klást důraz na výsledky a cíle 

dané společnosti. Základní rámec tohoto konceptu managementu zákaznických řešení 

má tři důležité pilíře, kterými je znalost zákaznických potřeb, přidaná hodnota (produkt), 

know-how firmy (znalostní báze) (Chlebovský, 2017, s. 23, 24, 60). 
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Komplexní model zákaznických řešení nemůže v této době fungovat bez přímé 

a efektivní podpory ICT nástrojů. Měla by existovat jednotná databáze informací 

týkajících se zákazníků, přičemž by tyto informace měly být stále aktuální bez nutnosti 

nějakých komplikovaných synchronizací více informačních systémů. Proto se používá 

systém CRM, na který jsou případně navázány další systémy. Nejčastěji 

se ve společnostech používá centrální informační systém ERP (Enterprise Resource 

Planning), na který jsou navázány další informační systémy, právě včetně systému  

CRM (Chlebovský, 2017, s. 78-80). 

Informační systémy lze rozdělit do základních kategorií, kterými jsou: 

− podpora řízení procesů prodeje a marketingu – CRM, 

− podpora návrhu a vývoje produktu – PLM (Product Lifecycle Management), 

− podpora plánování výroby – APS (Advanced Planning and Scheduling), 

− systém pro podporu operativního řízení výroby – MES (Manufacturing 

Execution System), 

− systém pro podporu řízení kvality – součást PLM systémů 

− systém pro podporu procesního řízení – BMP (Business Process Management) 

(Chlebovský, 2017, s. 81). 

 

Obrázek č. 2: Typická struktura IS ve výrobních společnostech  

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Chlebovský, 2017, s. 80) 

1. 4. 1 Trendy v řízení vztahů se zákazníky na B2B trhu 

Rozdíly mezi analýzou zákazníků na trzích B2B od trhů B2C jsou například následující: 

• vztahy uvnitř vztahů – na proces tvorby nákupních rozhodnutí má vliv řada 

pracovníků v různých funkcích, 
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• jen několik, velkých zákazníků – oproti B2C se zde prodává většinou pouze 

několika tuctům zákazníků, je složitější zobecnit poznatky o svých zákaznících, 

společnost na ně musí pohlížet individuálně, 

• rozvoj vztahů podle významu a podílu na výdajích zákazníků – není 

to zaměřeno na to, kolik chce společnost zákazníků získat, ale jak hluboce dokáže 

proniknout do jejich příjmů a výdajů, jaký má vzájemná spolupráce význam atd., 

• komplexnost distribuční cesty – B2B produkty bývají komplikovanější 

a obtížněji zvládnutelné při instalaci nebo spotřebě, 

• prodej založený na znalostech – z důvodu komplexnosti výrobků na B2B trhu, 

bývá výhodné obohatit proces prodeje o vzdělání a trénink zákazníků 

(např. semináře, workshopy), díky čemuž získá pracovník podniku zákazníka 

detailnější znalosti o produktech, 

• nutnost interaktivní komunikace – na B2B trzích musí fungovat efektivní  

a dovedná komunikace o nákupu a použití produktu a důležitou součástí je získání 

důvěry zákazníka; mnoho společností vydává své vlastní časopisy, noviny, 

žurnály, které jsou určené pro další vzdělání zákazníků, 

• málo časté nákupy – cyklus nákupu bývá dlouhý a nákladný, často se objevují 

na B2B trzích období nečinnosti, které společnosti vyplňují poskytováním služeb 

nebo vyjednáváním se zákazníky, 

• napomáhání zákazníkům řídit jejich podnikání – napomáhat nakupujícímu 

řídit jeho vlastní podnikání a zapojení ho do procesu vytváření hodnoty 

pro něj je nejsilnějším a nejlepším vztahem (Lošťáková, 2005, s. 89-92). 

Pro vytvoření správných předpokladů a následnou nabídku zákaznických řešení 

je nezbytné identifikovat a analyzovat zákaznické potřeby. Činnosti této problematiky 

lze rozdělit do dvou základních skupin, kterými je „identifikace a analýza obecných 

a systémových požadavků na produkt“ a „identifikace a analýza individuálních potřeb 

a požadavků jednotlivých zákazníků“. Výstupem první skupiny činností je základní 

produktový rámec, který následně umožňuje individualizaci dle potřeb a přání zákazníka 

a také expertní odhady vývoje budoucí poptávky po produktu. Činnosti druhé skupiny 

se často využívají právě v B2B sféře, kde probíhají nejčastěji formou dotazníkových 

šetření u každého zákazníka v rámci procesu přípravy individualizované nabídky 

(Chlebovský, 2017, s. 68). 
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1. 5 Analýza podniku a jeho okolí 

Pojem „analýza“, znamenající „rozklad na jednotlivé prvky nebo složky“, je opakem 

syntézy, která znamená spojování částí v jeden celek. Pomocí analýzy se shromažďují 

a následně vyhodnocují data a informace, které jsou potřeba k formulaci strategie.  

Slovo analýza ovšem není úplně přesným pojmem, vhodnějším označením  

je slovo „výzkum“. Ten je definován jako „druh poznávací činnosti, zaměřený  

na hledání a objevování nových skutečností a poznatků“ a vyznačuje se objektivitou,  

měl by být průkazný, opakovatelný a přesný (Hanzelková a kol., 2013, s. 107). 

1. 5. 1 PESTLE (SLEPTE) analýza 

Metoda PESTLE zkoumá vnější faktory působící na společnost, které by pro ni mohly 

znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby. Tato analýza by měla odpovědět  

na to, které z těchto vnějších faktorů mají na společnost (či její části) vliv, jaké jsou jejich 

účinky a které faktory jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější. Vnější prostředí tvoří 

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

(Grasseová a kol., 2012, s. 179). 

V případě politických faktorů se hodnotí například politická stabilita, tj. klíčové orgány 

a úřady, vliv politických osobností, politická strana u moci atd, dále politický postoj, 

hodnocení externích vztahů (př. zahraniční konflikty, regionální nestabilita), 

nebo politický vliv různých skupin. Ekonomické faktory řeší problematiku 

makroekonomické situace, tedy míru inflace, úrokovou míru, obchodní a rozpočtový 

deficit, případně přebytek, měnovou stabilitu, hrubý domácí produkt, dále přístup 

k finančním zdrojům, kde se jedná o bankovní systém, dostupnost a formy úvěrů apod., 

či daňové faktory (výše a vývoj daňových sazeb, cla, daňová zatížení…). Mezi sociální 
faktory patří demografické charakteristiky, které se zabývají velikostí populace, věkovou 

strukturou, pracovními preferencemi atd., dále makroekonomické charakteristiky  

trhu práce, kam patří například míra nezaměstnanosti, sociálně-kulturní aspekty 

zabývající se životní úrovní nebo rovnoprávností pohlaví, nebo také dostupnost pracovní 

síly, pracovní zvyklost (dostupnost potenciálních zaměstnanců, diverzita pracovní síly…). 

Za technologické faktory se považuje například podpora vlády v oblasti výzkumu, výše 

výdajů na výzkum, nové objevy a vynálezy, nové technologické aktivity, rychlost realizace 
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nových technologií, nebo obecně technologická úroveň. Legislativní faktory se zabývají 

obchodním právem, daňovými zákony, deregulačními opatřeními, legislativními 

omezeními, nebo též i funkčností soudů, vymahatelností práva či autorskými právy.  

Poslední skupinou jsou faktory ekologické, mezi které se řadí třeba přírodní a klimatické 

vlivy, globální environmentální hrozby, řešící čerpání neobnovitelných zdrojů energie, 

úbytek ozónové vrstvy, zvyšování emisí skleníkových plynů, globální oteplování, 

klimatické změny atd., nebo legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí 

(Grasseová a kol., 2012, s. 179, 180). 

Při provádění této analýzy lze využít vědeckých metod, jakými jsou například teorie 

scénářů, komparační nebo trendové analýzy, extrapolaci, historickou analogii nebo také 

expertní metody. Dále při kvantitativní analýze je možno využít modelů sledování 

časových řad. Rovněž lze využít modely příčinné (deterministické), které odvozují 

hodnoty předpovídané proměnné (závislé) z chování proměnný jiných, nezávislých 

(Grasseová a kol., 2012, s. 180). 

1. 5. 2 Porterův model pěti sil 

Tento model, označován též jako „Porterův pětifaktorový model konkurenčního 

prostředí“, „Porterova analýza“, „analýza užšího vnějšího prostředí“ nebo také „analýza 

odvětví“, má za úlohu zmapovat konkurenční pozici společnosti v odvětví.  

Slouží k nalezení hrozeb, jež by mohly v budoucnu negativně ovlivnit pozici společnosti 

v odvětví, a příležitostí, které mají účinek opačný (Hanzelková a kol., 2013, s. 68). 

Porterova analýza by měla být zaměřena na vývojové trendy, které probíhají právě 

v analyzovaném odvětví. Je třeba tedy sledovat nejen to, jaká situace v odvětví 

je (či byla), ale také jak se bude i nadále vyvíjet, analýza je zaměřena na budoucnost, 

ostatně jako všechny vnější analýzy společností (Hanzelková a kol., 2013, s. 72). 

 



23 

 

 

Obrázek č. 3: Pět sil v odvětví  
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Grasseová a kol., 2012, s. 191) 

Model pěti sil je často používán pro analýzu mikrookolí (oborového okolí) společnosti. 

Každé odvětví je jedinečné svou vlastní strukturou a každá z těchto základních složek 

odvětvové struktury, znázorněných na obrázku č. 3, může být hnací silou konkurence 

a má v jednotlivých odvětvích různou důležitost. Dle Portera musí každá společnost před 

vstupem do odvětví analyzovat těchto „pět sil“, odpovídajících o přitažlivosti odvětví. 

Tento rámec pěti faktorů pomáhá společnosti vniknout do struktury daného odvětví a určit 

v něm faktory rozhodující pro konkurenci (Grasseová a kol., 2012, s. 191). 

Hrozba silné rivality 

V této části modelu si společnost musí odpovídat na otázku, jak lze zlepšit její postavení 

vůči konkurenci. V případě, že je v odvětví velké množství silné konkurence, přestává 

být atraktivní. Pokud se dané odvětví zmenšuje nebo stagnuje, zvyšuje se rivalita. 

V odvětví mohou existovat cenové války. To se děje, když mají společnosti vysoké fixní 

náklady, protože jsou pod tlakem, aby naplnily své kapacity i v případě snížení 

cen. Rivalitu na trhu zhoršuje také vysoký počet konkurentů, jejich zájem setrvat na trhu 

či malé rozdíly mezi produkty (Grasseová a kol., 2012, s. 192).  
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Zde si společnost odpovídá na to, jak může zvýšit bariéry vstupu do odvětví,  

protože ohrožení konkurence právě závisí na vstupních bariérách do daného odvětví.  

To bývá spjato velmi často s působením faktorů, jakými jsou úspory z rozsahu, kapitálová 

náročnost vstupu, přístup k distribučním kanálům, očekávaná reakce zavedených firem, 

legislativa a vládní zásahy a diferenciace výrobků. Nejatraktivnější, z hlediska ziskovosti, 

je trh, kde jsou vstupní bariéry vysoké, protože do odvětví může vstoupit jen určité 

množství společností a výstupní bariéry nízké, což znamená, že neúspěšné společnosti 

mohou trh bez problémů opustit. V opačném případě, kdy jsou vstupní bariéry nízké 

a výstupní vysoké se jedná o nejhorší situaci, jelikož v období rozvoje odvětví 

na něj mohou společnosti vstoupit snadno, ale později je obtížnější odtamtud odejít 

a znamená to nadvýrobu a nízké výnosy pro všechny společnosti v odvětví.  

Pokud jsou nízké jak bariéry vstupu, tak výstupu, společnosti mohou na trh lehce vstoupit 

i vystoupit, ale zisky mívají většinou nízké a stálé. Vysoké bariéry vstupu a výstupu 

do odvětví se vyznačují vysokým ziskovým potenciálem, který je ale spojený s rizikem, 

že i ty neúspěšné společnosti musí na trhu setrvávat a bojovat o přežití (Grasseová a kol., 

2012, s. 192). 

Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků 

Definice substitutu je taková, že je to podobný výrobek, sloužící k podobnému  

nebo i stejnému účelu, stejně jako produkty daného odvětví. Společnost si musí 

zodpovídat otázku, čím může hrozbu substitutů snížit. V případě, že je v odvětví reálná 

či potenciální hrozba zastupitelnosti výrobků, stává se méně atraktivním. Společnost  

pak musí sledovat vývoje cen u substitutů. Pokud dojde je zlepšení technologií pro výrobu 

substitutů, jenž limitují potenciální ceny a zisk na trhu, ceny i zisk klesají (Grasseová  

a kol., 2012, s. 192). 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Otázka, na kterou si společnosti v tomto dílu modelu odpovídají zní: „Jak můžeme snížit 

vyjednávací sílu zákazníků?“. Pokud mají zákazníci velkou moc při vyjednávání, 

což se vyznačuje tím, že se snaží snižovat ceny, vyžadují lepší kvalitu a více služeb  

nebo staví konkurenty proti sobě, snižuje se zisk prodávajícího a trh není přitažlivým. 

Jejich síla se navíc znásobuje například pokud je zákazník vzhledem ke svým nízkým 
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ziskům citlivý na změnu, pokud jsou nízké náklady spojené se změnou výrobku,  

který nakupují, též v případě, že výrobky nejsou diferenciované nebo tvoří výraznou  

část jejich nákladů. Zvyšující síla zákazníků je i v případě, že jsou organizováni  

a koncentrováni. Prodejce se může zaměřit na zákazníky s menší mocí nebo navrhnout 

takovou nabídku, kterou zákazník neodmítne (Grasseová a kol., 2012, s. 192, 193). 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

Tato část modelu se zabývá tím, jak může společnost snížit vyjednávací sílu dodavatelů. 

Síla dodavatelů roste s jejich počtem, jestliže poskytují jedinečné produkty, také pokud 

výrobek tvoří zásadní vstup odběratele nebo v případě jejich integrace. Dodavatelské 

firmy by neměly zvyšovat ceny a snižovat kvalitu a kvantitu dodávek. Tím se stává 

odvětví nepřitažlivým. Reakcí a předejití takovým případům je budování dobrých vztahů 

s dodavateli (resp. dalšími dodavatelskými zdroji) (Grasseová a kol., 2012, s. 193). 

1. 5. 3 Analýza 7S 

Analýza „7S“ je metodikou strategické analýzy poradenské firmy McKinsey, 

která pomáhá při identifikaci tzv. klíčových faktorů úspěchu. Odhalování těchto faktorů 

úspěchu by mělo být jedním z cílů, pokud chce společnost dělat strategickou analýzu. 

Dle této metodiky je nutné analyzovat například strategické řízení, firemní kulturu, 

organizaci a další faktory systémově, ve vzájemných vztazích. Mělo by se tedy při této 

analýze na společnost pohlížet jako na množinu sedmi základních vzájemně 

podmiňujících se aspektů. Do těchto faktorů se řadí strategie (strategy), struktura 

(structure), systémy řízení (systems), styl manažerské práce (style), spolupracovníci 

(staff), schopnosti (skills) a sdílené hodnoty (shared values). Z toho proto plyne název 

analýzy „7S“ (Červený a kol., 2016, s. 97, 98). 

Struktura má v této metodice význam obsahové a funkční náplně uspořádání 

a fungování společnosti ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti, spolupráce, kontrolních 

mechanismů a sdílení informací. Komunikační, dopravní, kontrolní nebo informační 

a další jiná řízení řeší systémy řízení. Vyjádřením postupu managementu při řízení 

a řešení případných vyskytujících se problémů je styl manažerské práce. Problematika 

spolupracovníků, kterými se rozumí lidé, řídící i řádoví pracovníci, souvisí například 

s jejich vztahy, motivací, aspirací nebo chováním vůči společnosti, ve které působí. 



26 

 

Zde je třeba rozlišovat aspekty kvantifikovatelné (např. formální motivační systém) 

a nekvantifikovatelné (např. morální hlediska, loajalita vůči společnosti).  

Schopnosti popisují zdatnost pracovního kolektivu společnosti jako celku,  

přičemž je nutno brát v úvahu synergické efekty, jak kladné, tak záporné, které jsou dané 

například úrovní organizace práce a řízením. Ideje a principy respektované zaměstnanci 

nebo některými stakeholdery ztvárňují sdílené hodnoty (Červený a kol., 2016, s. 98, 99). 

1. 5. 4 Marketingový mix 

Marketingový mix, který tvoří cena (price), produkt (product), distribuce či místo (place) 

a propagace (promotion), je koncepční rámec identifikující hlavní rozhodnutí manažerů, 

kteří se přizpůsobují potřebám uživatelů svých produktů. Většina společností se snaží 

detailně porozumět nákupním rozhodnutím spotřebitelů. Společnost, která chápe, 

jak spotřebitelé budou reagovat na různé funkce produktů, cenu či reklamní výzvy, 

má oproti své konkurenci značnou výhodu (Musungwini a Zhou, 2014, s. 133). 

Produkt 

S ohledem na produkt jako prvek marketingu je důležité otázky ohledně značky, kvality, 

designu a balení. Toto vše dělá produkt. Pokud je pro zákazníka značka přijatelná 

a kvalitní, je zákazník díky uspokojení z koupi produktu zároveň i loajální,  

přičemž mezi těmito dvěma proměnnými, tedy kvalitou produktu a loajalitou zákazníků, 

existuje vztah (Musungwini a Zhou, 2014, s. 133). 

Cena 

Cena je důležitým faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí zákazníka o koupi produktu,  

jeho dalším doporučení a jeho celkové loajalitě k dané společnosti. Méně časté změny 

cen znamenají, že zákazník vnímá společnost jako rozhodnou a na trhu je vnímána 

pozitivněji (Musungwini a Zhou, 2014, s. 133, 134). 

Distribuce 

Společnost se musí rozhodovat o místě nákupu nebo o tom, kde a jak distribuovat produkt 

svému zákazníkovi. Zákazník je obecně spokojen, pokud mu je výrobek dodán ve správný 

čas, na správném místě a ve správném množství. Obchody by měly být rozmístěny 

strategicky, aby k nim měl zákazník snadný přístup (Musungwini a Zhou, 2014, s. 134). 
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Propagace 

Propagace zahrnuje řadu činností, které společnost podniká s cílem informovat nejen 

o svém celkovém sortimentu, ale i o výhodách těchto produktů ve snaze přesvědčit cílové 

spotřebitele k jejich koupi. Zahrnuje činnost jako je reklama, podpora prodeje, osobní 

prodej. Každý prodejce musí propagaci svého produktu přizpůsobit tak, aby vyhovovala 

segmentu produktu a trhu (Musungwini a Zhou, 2014, s. 134). 

1. 5. 5 Komunikační mix 

Rozlišují se různé prostředky/formy v případě individuálního/skupinového působení 

na zákazníka: 

− individuální působení – osobní rozhovory, telefonáty, emaily, dopisy, osobní 

účast na zasedáních a shromážděních, telekonference a videokonference, 

návštěvy partnerů… 

− skupinové působení – prezentace, konference, sympozia, firemní 

dny, reprezentativní akce, sponzoring, donátorství, tištěné prostředky  

jako například plakáty, letáky, brožury, bulletiny, zpravodaje, časopisy  

či výroční zprávy, dále webové stránky, ale zejména však outdoor a indoor, 

tisková média – deníky, časopisy a elektronická média – televize, rozhlas, 

internet (Přikrylová, 2019, s. 27). 

Obě formy komunikace, ať už osobní nebo neosobní, jsou součástmi komunikačního 

mixu, přičemž osobní komunikace znamená osobní prodej. Reklama, podpora prodeje, 

přímý marketing, PR a sponzoring poté představují formy neosobní komunikace.  

Jejich kombinace je v možnosti veletrhů a výstav. V případě osobního prodeje,  

který skýtá sice relativně vysoké náklady, ale naopak při jeho použití vznikají menší 

ztráty na rozdíl například od reklamy, je nutno dodat, že je rozhodně flexibilnějším  

a důvěryhodnějším způsobem. Prodejce se může přizpůsobit konkrétní situaci a pružněji 

vyhovět zvláštním potřebám zákazníka. Tato forma je nejfrekventovanějším nástrojem 

na B2B trzích (Přikrylová, 2019, s. 45, 49). 

Osobní komunikace se týká prezentace výrobku nebo služby při osobní komunikaci 

mezi prodávajícím a kupujícím, je to tedy přímá a oboustranná forma komunikace.  
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Tudíž její výhodou je okamžitá zpětná vazba a vytváření dlouhodobých pozitivních 

vztahů se zákazníky (Přikrylová, 2019, s. 45). 

Reklama 

Patří mezi nejvýznamnější způsoby, jak může značka posílit svou image.  

Pokud jsou správně zvoleny atributy, díky kterým se prostřednictvím reklamy značka 

spojuje, zvýší se její atraktivita. Reklama dokáže zasáhnout velké segmenty populace,  

na velký počet příjemců sdělení. Hlavní úlohou reklamy je navázat vztah se zákazníkem 

potenciálním či stávajícím. Náklady na oslovení jednoho tisíce lidí, označované jako 

CPT (angl. cost per thousand), nebývají přitom tak vysoké (Karlíček a kol., 2016, s. 49).  

Ovšem i reklama má nedostatky. Lidé jsou reklamou zahlcováni ze všech stran, nejsou 

tudíž tolik pozorní, je těžké je zaujmout. Reklamní sdělení jsou vystavena obrovské 

konkurenci. Další nedostatek reklamy poukazuje na její účinek na prodej.  

Ten je totiž obtížně měřitelný, v krátkodobém horizontu je obtížně pozorovatelný.  

Na tento problém slouží ukazatel zvaný „reklamní elasticita“, což je procentní změna 

v počtu prodaných kusů daného produktu, kterou lze čekat při zvýšení reklamního 

rozpočtu o jedno procento. Reklamní elasticita se často pohybuje okolo hodnoty  

0,1 %. To znamená, že když se reklamní rozpočet zvýší o 10 %, počet prodaných kusů  

se zvýší o 1 %. Pokud se reklamní rozpočet sníží, musí se počítat s tím, že poměrně brzy 

dojde k poklesu známosti značky (Karlíček a kol., 2016, s. 49, 50). 

Společnosti mají několik možností, jak šířit reklamní sdělení. Tyto používané typy médií 

se od sebe odlišují například profilem svých diváků/čtenářů/posluchačů, rozsahem 

informací mírou zacílení, cenou, schopností ovlivňovat image značky či možnostmi 

kreativního ztvárnění. Těmito médii se rozumí například televizní reklama, reklama 

rozhlasová, internetová, tisková, venkovní, reklama v kině, reklama ve filmech  

nebo jiných audiovizuálních dílech (Karlíček a kol., 2016, s. 52). 

Podpora prodeje 

Karlíček a kol. (2016, str. 95) definují podporu prodeje jako: „soubor pobídek,  

které stimulují okamžitý nákup“. V nejčastějších případech se jedná o pobídky,  

které jsou založeny na snížení ceny, tzn. přímé slevy, kupony, rabaty, výhodná balení. 

Pracuje se zde s tím, že cílová skupina produkt před zakoupením vyzkouší či je přímo 
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obdarována věcnou odměnou. Jedná se o reklamní dárky, prémie nebo ceny v soutěžích. 

Jde o to vyvolat určité chování cílové skupiny (Karlíček a kol., 2016, s. 95). 

Nejtypičtějšími nástroji podpory prodeje bývají slevové promoce/slevové akce,  

které jsou založeny na snížení ceny za jednotku produktu. Slevy mohou vést k získání 

nových loajálních zákazníků. Je to tak, že nakupující zná z televizní reklamy výrobek, 

který následně vidí ve slevě a zakoupí ho. Pokud výrobek splní jeho očekávání, může 

ho kupovat i nadále, a to i za nesníženou cenu (Karlíček a kol., 2016, s. 99). 

K produktu a značce jsou nástroje podpory prodeje vlastně přidanou hodnotou,  

je to něco nad rámec. Nejdůležitější úlohu má podpora prodeje v případě, kdy je velmi 

těžké se odlišit od konkurence pouze pomocí značky (Karlíček a kol., 2016, str. 95, 96). 

Podpory prodeje není využíváno pouze ke konečným zákazníkům, ale také k obchodním 

zástupcům, kteří jsou prostřednictvím podpory prodeje pobízeni k větší prodejní aktivitě 

a distribučním mezičlánkům. U nich se jedná o motivaci k lepší propagaci produktu 

zákazníkům (Karlíček a kol., 2016, s. 95). 

Podpora prodeje má celkem pět specifických cílů. Prvním je poskytování informací 

o vlastnostech produktu, druhý cíl je vytvoření povědomí o produktu či připomenutí 

ho v okamžiku nákupu. Třetí cíl hovoří o snižování rizik, která vyplývají z koupě nového 

produktu. Čtvrtý cíl je o tom nadchnout zákazníka pro produkt a pátým cílem je vytvořit 

produktu dobrou pověst (Karlíček a kol., 2016, s. 95). 

V posledních letech význam podpory prodeje v marketingové komunikaci vzrostl,  

a to až tak, že občas zde vynaložené výdaje v mnohých produktových kategoriích 

převyšují výdaje na reklamu. Oproti reklamě ale bývá spojena s vysokými náklady 

(Karlíček a kol., 2016, s. 97). 

Mezi komunikaci v místě prodeje se řadí řada různých nástrojů umístěných 

v maloobchodních prodejnách a provozovnách služeb. Jsou jimi třeba stojany a poutače, 

výkladní skříně, dále plakáty, cenovky, televizní obrazovky nebo modely výrobků. 

Komunikace v místě prodeje je nenahraditelnou součástí marketingového mixu,  

protože POP média působí na zákazníka, když je v bezprostředním kontaktu 

s produktem a jeho nákup může být ovlivňován. POP médium může ovlivnit kupujícího 

k nákupu, který před vstupem do obchodu neplánoval, tzv. impulzivní nákup,  

tím se mohou prodeje zvýšit o desítky, ale i stovky procent (Karlíček a kol., 2016, s. 110).  
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Přímý marketing 

Též označovaný jako „direct marketing“, vznikl jako levnější alternativa osobního 

prodeje, ovšem od té doby zaznamenal řadu změn a je jednou ze základních elementů 

komunikačního mixu. Tato disciplína umožňuje přesné zacílení, výraznou adaptaci 

sdělení, kde je důležité vnímat individuální potřeby každého z jedinců cílové skupiny 

a vyvolává okamžitou reakci (Karlíček a kol., 2016, s. 73). 

Nástroje přímého marketingu se rozdělují do tří kategorií: 

- marketingová sdělení, která jsou zasílaná poštou/kurýrem – tzn. direct 

maily, katalogy, neadresná roznáška, 

- sdělení předávaná prostřednictvím telefonu – telemarketing, mobilní 

marketing 

- sdělení využívající internet – e-maily, e-mailové newslettery (Karlíček 

a kol., 2016, s. 73). 

Dalším nástrojem jsou ale také sdělení, která jsou k zákazníkům dostávaná 

prostřednictvím sociálních médií (Karlíček a kol., 2016, s. 73). 

Rozdílem mezi reklamou a direct marketingem je prostý. Reklama cílí na široké spektrum 

lidí, oproti tomu direct marketing na menší skupiny, či dokonce jednotlivce.  

Pro toto zaměření je třeba znát cílovou skupinu, tudíž musí direct marketing fungovat 

s kvalitní databází, která obsahuje uspořádaná data o zákaznících. Jejich základem  

jsou aktuální kontaktní informace, kterými jsou především telefonní čísla, adresy,  

e-mailové adresy nebo další jiné kontakty. Na B2B trhu bývá problémem určit jedince 

kompetentního za rozhodnutí dané nabídky. Je vhodné prověřovat validitu kontaktů  

třeba prostřednictvím telemarketingu, než se spustí kampaň, aby bylo omezováno riziko, 

že se sdělení dostane do špatných rukou (Karlíček a kol., 2016, s. 74, 75). 

Díky takovým databázím lze například vyčlenit jedince odpovídající svým profilem 

typickému zákazníkovi společnosti. Dle předchozích nákupů jedinců lze prognózovat 

i budoucí poptávku, nebo lze též identifikovat zákazníky, u kterých hrozí, že by mohli 

přejít ke konkurenci (Karlíček a kol., 2016, s. 74). 

Dalším rozdílem oproti reklamní kampani je „bezprostřední měřitelnost“.  

Direct marketingová kampaň bývá lehce vyhodnotitelná a není třeba náročných  

výzkumů pro měření odezvy cílové skupiny. Proto je direct marketing jedna z nejlépe 
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měřitelných komunikačních disciplín spadajících do marketingového mixu (Karlíček  

a kol., 2016, s. 77). 

Mezi ukazatele, kterými lze měřit efekt direct marketingové kampaně lze řadit „response 

rate“, který udává poměr mezi počtem příjemců sdělení, kteří na nabídku reagovali 

k celkovému počtu oslovených. Pokud se jedná o e-mailový marketing, ukazatel  

se jmenuje „click-through-rate“ (CTR). K zobrazení podílů příjemců, kteří e-mail 

otevřeli je používán ukazatel „open rate“. „Conversion rate“ udává, kolik příjemců 

sdělení produkt zakoupilo (ve vztahu k celkovému počtu oslovených). Skutečnou 

efektivnost direct marketingových kampaní lze měřit ukazatelem návratnosti  

investic – ROI. Zde je porovnáván čistý příjem z kampaně (který zahrnuje  

jak bezprostředně získané objednávky, tak objednávky vzniklé v důsledku získání nových 

zákazníků v delším období) s celkovými náklady na kampaň (Karlíček a kol., 2016,  

s. 77). 

Z důvodu potřeby databází a softwaru nebo pracnosti personalizace nabídek či dalších 

externích nákladů (př. poštovné, cena telefonních hovorů, výroba zásilek apod.) bývají 

celkové relativní náklady na direct marketing vysoké. Proto se přímý marketing zaměřuje 

prioritně na nejhodnotnější a nejperspektivnější zákazníky. Výjimkou je e-mailový 

marketing, při kterém jsou náklady nižší (Karlíček a kol., 2016, s. 78). 

V případě e-mailingových kampaní zahrnují obvyklé náklady zakoupení mailing listu, 

výroba a rozeslání, též náklady na agenturu, které mohou být o něco vyšší. Tato cesta 

direct marketingu je flexibilní a rychlá. Je ale spojena i s jistými nevýhodami. Od roku 

2015 existují „promo složky“, kam operátoři přesouvají komerční nabídky, marketéři 

musí řešit, jak udělat, aby se jejich nabídky objevovaly ve složkách „primární pošty“. 

Také různé technické komplikace či legislativa omezují e-mailový direct marketing. 

Je nutné získat prokazatelný souhlas se zasíláním marketingových sdělení (Karlíček 

a kol., 2016, s. 83). 

Efektivita e-mailingu se projevuje zejména při komunikaci se zákazníky,  

se kterými je společnost v kontaktu. Tito zákazníci odesílatele znají, mají  

k němu pozitivní vztah a důvěru. Toto bývá časté na B2B trzích. Efektivita může  

být opravdu vysoká, často se stává, že open rate přesahuje 30 % a click-through-rate  

je na úrovni 25 %. Je nutné správně zvolit název předmětu e-mailu, ten přímo ovlivňuje 

open rate (Karlíček a kol., 2016, s. 83). 
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Public relations 

„Prostřednictvím PR firma či jiná instituce cíleně a dlouhodobě prezentuje své záměry, 

informuje o svých cílech a výsledcích a snaží se přispívat k dobrému jménu 

organizace.“ (Karlíček a kol. 2016, s. 119) 

Zaměstnanci PR provádějí konzultantskou činnost, která slouží managementu 

a komunikační činnosti. Jsou něčím jako „mostem“ mezi společností a jejím okolím. 

Z pohledu marketingové komunikace je úkolem PR ovlivňovat a informovat klíčové 

skupiny okolí společnosti – tedy stakeholdery. Ačkoli tato definice tíhne k názoru, 

že se PR blíží propagandě, není tomu tak. Hranice mezi PR a propagandou  

může být někdy tenká, ovšem rozdílem je to, že PR svých cílů dosahují důvěryhodným 

způsobem a též s ohledem na zájmy druhé strany. PR pracuje s objektivními  

informacemi – s výzkumy a fakty (Karlíček a kol. 2016, s. 120). 

Náklady na PR bývají relativně nízké. Postupem času roste význam vizuální složky, 

do které je třeba investovat. Jedná se tu o investice do produkce infografik, fotografií 

a videí, ale též do online podpory, aby se sdělení mohlo umístit na web (Karlíček a kol. 

2016, s. 121).  

Negativem PR (oproti reklamě, přímém marketingu či podpoře prodeje) je omezená 

kontrola nad marketingovými sděleními. O finální podobě sdělení zde totiž mnohdy 

rozhoduje někdo jiný (Karlíček a kol. 2016, s. 121). 

Sponzoring 

Pokud společnost využívá sponzoringu, znamená to, že získává možnost spojit  

svou značku s jiným produktem. Tím je myšlen například nějaký dlouhodobý projekt, 

jednorázová akce, instituce, sportovní tým, jednotlivec apod. Sponzor za to poskytuje 

druhé straně podporu, ať už finanční či nefinanční. Často jsou značky spojovány 

s nějakými sportovními objekty. Také je sponzoring využíván ve spojení s kulturními 

a zábavními akcemi/organizacemi. Na rozdíl od reklamy, v posledních letech celosvětové 

výdaje do sponzoringu rostou (Karlíček a kol., 2016, s. 150).  

Je speciálním nástrojem marketingové komunikace a součástí komunikace společnosti, 

který sponzorům pomáhá k dosahování marketingových cílů. Sponzor získává 

protislužby za poskytnutí finančního nebo věcného daru (Vysekalová a kol., 2007, 

s. 318). 
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Občas se sponzoring překrývá s event marketingem, kde se v obou případech dostane 

cílová skupina do přímého kontaktu se značkou. Sponzoring je ale jednodušší nástrojem. 

Sponzor se nemusí zabývat činnostmi jako je organizace sponzorované akce, či její 

propagace a má omezenější prostor při komunikaci svých marketingových sdělení. 

U event marketingu je jako jediný organizátor akce vnímána právě značka, naproti tomu 

v případě sponzoringu je sponzor vnímán jako společnost, která značku  

nebo akci podporuje, tudíž má nad ní omezenou kontrolu (Karlíček a kol., 2016, s. 151). 

„Je klíčové, aby cílová skupina jasně vnímala logickou vazbu mezi sponzorovanou  

akcí (příp. organizací) a značkou sponzora. Tato vazba bývá označována  

jako sponzorship fit. Pokud nevyvolá sponzorovaná entita takové asociace,  

které odpovídají positioningu značky sponzora, nemůže očekávaný transfer asociací 

nastat.“ (Karlíček a kol., 2016, s. 152)  

Efekt sponzoringu je posílen v případě, že vzájemná spolupráce je prezentována i v rámci 

další marketingové komunikace sponzora, jako je třeba reklama, či v místě prodeje nebo 

na webových stránkách. Pro zvýšení účinku sponzoringu je též dobrá dlouhodobá 

spolupráce (Karlíček a kol., 2016, s. 155, 156).  

Pokud má být sponzoring efektivní, je vhodné dodržovat zásady, které takto definuje 

(Karlíček a kol., 2016, s. 156): 

- sponzorovaný produkt musí odpovídat positioningu značky sponzora, 

- sponzoring není jen „branding“, musí být aktivován, 

- při plánování aktivace musí značka sledovat zájmy návštěvníků akce, 

- sponzoring by měl být posílen prezentací v dalších komunikačních 

aktivitách sponzora, 

- partnerství s danou akcí či institucí by mělo být dlouhodobé, 

- sponzoring musí mít jasně nastavená očekávání, která je nutná poměřovat 

po akci s realitou. 

Online komunikace 

Pokud se v případě osobního prodeje pomine rozvoj interaktivních nástrojů (online  

chat, videokonference apod.), změnilo rozšíření internetu formu každé disciplíny 

komunikačního mixu. Online reklama je důležitou součástí rozpočtů, které si společnosti 

na reklamy vyčleňují. V případě direct marketingu je klíčovým nástrojem již zmíněný  
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e-mailing. Pro marketingové soutěže, které jsou součástí podpory projede, je využíváno 

také různých online platforem. Nebo například v event marketingu se využívá  

online komunikace v podobě webových stránek. A právě webové stránky  

jsou asi nejdůležitějším online komunikačním nástrojem společností (Karlíček a kol., 

2016, s. 183, 184). 

• Webové stránky 

Webové stránky mohou být součástí direct marketingu, jako nástroj přímého prodeje. 

Lze měřit jejich efektivitu a dokáží přizpůsobit obsah pro každého konkrétního 

návštěvníka. Také umožňují komunikaci s klíčovými skupinami společnosti, 

tzv. stakeholdery, proto je možné je přiřadit i k public relations. Na další straně  

je web nástrojem podpory prodeje, protože prostřednictvím stránek se dají provádět 

marketingové soutěže či rozdávat online kupony. A v neposlední řadě lze webové stránky 

chápat jako nástroj reklamy, jelikož posilují značku společnosti (Karlíček a kol., 2016, 

s. 184, 185). 

Na internetu je v současnosti obrovské množství různých webových stránek. 

Proto je důležité, aby cílová skupina webovou stránku snadno nalezla. Stejně tak jako 

orientace na stránkách je klíčová pro to, aby zákazník neodešel hledat požadovaný obsah 

jinam. O efektivitě webu rozhoduje v neposlední řadě jeho grafický design, na základě 

kterého návštěvník společnost a její značku vnímá. Jeho změna dokáže zvýšit prodeje 

o desítky procent. První dojem, který web u zákazníka udělá, je velmi důležitý. Grafický 

design by měl být kreativní a odlišný od designu, který mají konkurenční společnosti 

(Karlíček a kol., 2016, s. 186, 192). 

Umístění webové stránky ve výsledcích vyhledávání (neplacených) je ovlivňováno 

faktory na stránkách (on-page faktory) a mimo stránky (off-page faktory). Jejich váha 

závisí na vývoji algoritmů jednotlivých vyhledávačů. Při zadání klíčového slova závisí 

na obsahu webových stránek a výskytu klíčových slov na nich – v jejich titulku, textu, 

nadpisech, doméně apod. V případě on-page faktorů rozhoduje struktura webu a další 

technické faktory a u off-page faktorů platí, že vyhledávače upřednostňují stránky, 

na které odkazují stránky jiné (Karlíček a kol., 2016, s. 187, 188).  

Umístění stránek v internetovém vyhledávači může být jistou konkurenční výhodou. 

Majitelé webu upravují parametry stránek, přičemž sledují algoritmy uplatňované 

internetovými vyhledávači. Hovoří se o SEO neboli search engine optimization, 
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v překladu „optimalizace webových stránek pro vyhledávače“. Uživatelé internetu věnují 

především pozornost stránkám, které se jim zobrazí na předních místech, proto význam 

SEO vzrostl (Karlíček a kol., 2016, s. 188).  

Významnou roli hraje také vhodné zvolení klíčových slov, která musí odpovídat obsahu 

webových stránek a odpovídat tomu, co uživatel do vyhledávače při vyhledávání zadává. 

Klíčové fráze by měly být konkrétní, aby došlo k lepšímu zacílení webu.  

Společnost by měla také vedle klíčových slov dodávat zprávy ohledně jejích produktů 

obsahující konkrétní hesla. Těchto hesel, která sice nejsou nejvyhledávanějšími, mohou 

být stovky i tisíce a v konečném důsledku mohou zvýšit návštěvnost webových stránek 

(Karlíček a kol., 2016, s. 189, 190). 

K dalšímu kritériu efektivnosti, a to asi tomu nejdůležitějšímu patří obsahová atraktivita 

stránek. Webové stránky musí být pro cílovou skupinu dostatečně relevantní, užitečné 

a jedinečné a měly by poskytovat důvěryhodné informace, případně i zábavu. Důležitá 

vlastnost webových stránek je i jejich aktuálnost, proto musí být ve společnosti určen 

kompetentní pracovník, který webové stránky pravidelně aktualizuje. Obsah stránek musí 

být samozřejmě také přesvědčivý. Ke zvyšování atraktivity webových stránek přispívá 

interaktivita. Návštěvníkovi webu může být umožněno sdílet v online diskusi své názory, 

na které by měla společnost průběžně reagovat (Karlíček a kol., 2016, s. 186). 

Aby návštěvníka produkty společnosti upoutaly, měly by být prezentovány tak, aby byly 

vyzdviženy jejich přednosti. Lze k tomu využít různých prostředků jako je třeba 

trojrozměrné zobrazení (3D animace), virtuální prohlídky, videa apod. (Karlíček a kol., 

2016, s. 186). 

Myslet by se mělo i na to, aby byly webové stránky přístupné i pro uživatele, kteří mají 

nějaký zdravotní handicap nebo různá technická omezení. Měly by být přístupné 

z různých mobilních zařízení, dokázat např. zvětšovat text (pro starší či slabozraké), 

k audiovizuálním mít alternativu pro sluchově postižené apod. (Karlíček a kol., 2016, 

s. 192).  

Webové stránky mají pro telefony rozdílný design než normální verze stránek 

(pro počítače). Ačkoli mají stejný obsah, rozcházejí se ve formě podání informací 

příjemci. Zejména právě pro mobilní zařízení jsou data jasněji uspořádána vzhledem 

k menší velikosti monitoru (displaye) (Chromý, 2013, s. 15).  
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V případě hodnocení efektivity se nejedná v zásadě o nic složitého. Tu lze měřit například 

prostřednictvím počtu návštěvníků stránek, počtu návštěvníků, kteří se na web vracejí, 

jak dlouho na stránkách tráví času nebo kolik z nich udělá objednávku, odešle kontaktní 

formulář a další jiné úkony (Karlíček a kol., 2016, s. 195). 

Tyto úkony neboli konverze, jsou vlastně konečným cílem PPC reklamy. Tato zkratka 

je z anglického pay per click. Znamená to platba za proklik. Zobrazení reklamy inzerenta 

nic nestojí (pokud tedy neplatí za zobrazení), platí pouze v případě, že uživatel na reklamu 

klikne. Je jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na internetu. Náklady 

na tuto reklamu nejsou vysoké a její další výhodou je přesné cílení na konkrétní 

zákazníky. Tato reklama je totiž spojena s klíčovými slovy, které uživatel do vyhledavače 

zadává. Počet konverzí znamená, kolik návštěvníků z PPC reklamy udělalo nějaký 

úkon – nákup, odeslání formuláře atd. (Janouch, 2014, s. 94, 97). 

PPC kampaně lze rozdělit dle Janoucha (2015, s. 97) do tří skupin: 

- kampaně pro budování značky neboli brandové kampaně – mají  

za cíl vysokou návštěvnost a zobrazení,  

- kampaně pro zvyšování návštěvnosti – vysoká návštěvnost je zde klíčová, 

- výkonové kampaně – cílem je konverze (prodej produktů). 

• Online sociální média 

Společnosti prostřednictvím online sociálních sítí informují například o zajímavých 

akcích. Přibližují značku zákazníkům, zvyšují oblibu a posilují image značky. 

Nejvýznamnějšími online sociálními médii jsou online sociální sítě (Facebook, Google+, 

LinkedIn…), blogy, diskusní fóra a další online komunity (Karlíček a kol., 2016, 

s. 196). 

Blog je speciální formou webové stránky. Na těchto stránkách může autor či skupina 

autorů zveřejňovat své myšlenky a názory. Blog může být nastavený tak, aby tam mohli 

návštěvníci přidávat komentáře (Chromý, 2013, s. 7). 

Některé organizace spolupracují s tzv. blogery už podobně jako s novináři. Blogy 

má založena řada celebrit, politiků a dalších osobností, ale zakládají si je i společnosti 

a další instituce, protože firemní blog může přispět k návštěvnosti webových stránek. 

Ve sféře B2B jsou blogy též velmi oblíbenou formou komunikace, kde si společnosti 
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budují reputaci značky u cílových skupin a publikují zde například odborné články  

pro daný obor (Karlíček a kol., 2016, s. 198). 

K přímé interakci se zákazníky mohou sloužit diskusní fóra, jež jsou nástroji public 

relations. Tyto webové stránky umožňují uživatelům diskuse o nejrůznějších tématech. 

K šíření virálních marketingových sdělení jsou společnostmi využívány online 

komunity. Ty mohou být zaměřeny na sdílení videí (YouTube), fotografií (Rajče, Picasa, 

Pinterest, Flickr), hudby (BandZone), hry (FarmVille) nebo sdružovat uživatele 

se společnými zájmy. Společnost si může založit svou vlastní online komunitu (Karlíček 

a kol., 2016, s. 198, 199). 

Stejně jako u webových stránek, tak i u online sociálních médií platí neustálá potřeba 

aktualizace stránek. Online sociální média jsou dobře měřitelná, efektivitu lze odhadnout 

ku příkladu pomocí členů online komunity, počtů fanoušků, počtu zobrazení článku  

nebo dle počtu uživatelů, kteří se na web přes sociální média dostali. Cenová dostupnost 

těchto nástrojů bývá relativně dobrá, zahrnuje většinou grafické, programátorské  

a marketérské práce. Ovšem záleží na situaci – v případě, že si společnost objedná 

kampaň v sociálních médiích u nějaké agentury zabývající se danou problematikou,  

cena se může postupně zvyšovat i do řádů stovek tisíc korun (Karlíček a kol., 2016,  

s. 200, 202). 

1. 5. 6 Marketingový výzkum 

Podává empirické informace o tržní situaci – především informace o zákaznících, 

které jsou získávány pomocí systematických a objektivizovaných metodologických 

postupů. Na základě těchto postupů je poznání sociálně-ekonomické reality i tak pouze 

částečné. Při marketingovém výzkumu si jedinec vybírá pouze pro něj ty nejpodstatnější 

problémy (jevy), na kterých dále sleduje jen určité aspekty, které zjišťuje pouze jedním 

zvoleným nástrojem (znakem, konkrétní proměnnou) (Foret, 2012, s. 7-8). 

Obecně se proces marketingového výzkumu sestává z pěti kroků, kterými jsou: 

definování marketingového problému a cílů výzkumu, sestavení plánu výzkumu, 

shromáždění informací, statistické zpracování a analýza sesbíraných dat, prezentace 

výsledků a praktických doporučení. Už pro samotnou formulaci marketingového 

problému je velmi důležité znát teoretické vymezení, proto je nutné alespoň stručně 

teorii zpracovat, tj. jak je problém chápan odborníky. Na základě vymezení problému 
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lze stanovit cíl/cíle výzkumu a odhadnout hodnotu informací získaných výzkumem. 

Nezbytnou součástí je též orientační analýza situace, ve které se pracovník seznámí 

s prostředím a podstatou problému (Foret, 2012, s. 23-24). 

Informace, které jsou získány marketingovým výzkumem, musí být relevantní 

– podstatné, validní – platné, tj. vyjadřují a měří to, co vyjadřovat a měřit mají, 

co potřebujeme zjistit. Dále musí být reliabilní neboli spolehlivé, tj. zda se opakováním 

stejných postupů dostane stejných výsledků a efektivní, tedy získány rychle 

a s přijatelnými náklady (Foret, 2012, s. 25).  

Je důležité zvolit správnou metodu výběru respondentů, aby výběrový soubor co nejvíce 

reprezentoval soubor základní. Metod je několik a výběr záleží na výzkumníkovi.  

Metoda závisí i na správné technice dotazování, přičemž při osobním dotazování  

se výzkumník bude rozhodovat jinak než při elektronickém. Existuje několik druhů 

výběrů respondentů), například: 

− systematický výběr – výzkumník nemá informace o respondentech, 

− kvótní výběr – výzkumník zná velikost základního souboru, jeho základní 

charakteristiky a složení, složení výběrového souboru potom odpovídá 

procentuálně základnímu souboru, 

− prostý náhodný výběr – výzkumník má k dispozici seznam všech prvků 

základního souboru, ze kterého potom náhodně vybírá několik prvků, 

− stratifikovaný výběr – výzkumník respondenty rozděluje do několika 

vzájemně neprolínajících se podmnožin (ty potom oslovuje například 

systematickým, prostým náhodným nebo kvótním výběrem), 

− vícestupňový výběr – je velmi podobný stratifikovanému výběru, používá 

se v případě, kdy výzkumník dělá výzkum na velké populaci, přičemž nejprve 

rozdělí základní soubor do množin, které se nepřekrývají, ze kterých poté 

vybere jedince zařazené do výzkumu (Tahal, 2015, s. 28-34). 

Kvalita vs kvantita 

Jak již bylo uvedeno, pro odhalení potřeb a motivace je využíváno různých výzkumných 

technik. Zobecnitelné statistické údaje o spotřebních chování popisuje výzkum 

kvantitativní, který se často používá v případě rozsáhlejšího vzorku spotřebitelů. 
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Kvalitativní výzkum poskytuje informace o způsobech myšlení a pocitech spotřebitele 

(Stejskalová a kol., 2008, s. 105). 

Metoda, která nejen s minimálními náklady pomůže odhalit skryté problémy zákazníka, 

ale poskytuje okamžitou zpětnou reakci, jsou diskuse se spotřebiteli. Nejlepší  

je být se zákazníkem v „těsném“ kontaktu (Stejskalová a kol., 2008, s. 105). 

Druhy marketingového výzkumu 

Rozlišuje se primární a sekundární výzkum. Primární spočívá v tom, že jsou v něm 

zahrnuty vlastní zjištěné hodnoty vlastností u samotných jednotek. Je to sběr informací 

v terénu. Oproti tomu sekundární výzkum znamená dodatečné využití dat, která už dříve 

někdo shromáždil a zpracoval jako výzkum primární (Foret, 2012, s. 10). 

Primární výzkum lze déle členit na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní výzkumy 

jsou standardizované, zkoumají rozsáhlejší soubory – chtějí postihnout dostatečně velký 

a reprezentativní vzorek, ne vždy znamená, že čím je výběrový soubor větší, 

tím je reprezentativnější. Jsou finančně i časově náročnější, ale výsledky bývají 

přehlednější. Mezi techniky lze řadit především osobní rozhovory, pozorování, 

experimenty, písemné dotazování, tj. dotazníky. Výzkumy kvalitativní zjišťují 

podrobněji povahu a souvislosti lidských názorů, postojů či preferencí. Odkrývají 

jedinečnost a individualitu respondentů. Bývají rychlejší než výzkumy kvantitativní, 

méně nákladné i méně náročné na realizaci, ale vzhledem k malému počtu respondentů 

bývají málo reprezentativní. Do technik těchto výzkumů patří individuální hloubkové 

rozhovory, skupinové rozhovory (focus group) (Foret, 2012, s. 13, 72). 

Dotazník 

Správný dotazník by měl být, pro kvalitní sběr dat, vhodně sestavený a měl by vyhovovat 

třem hlavním požadavkům. Těmi jsou: účelově technické požadavky (formulace otázek, 

aby je dotazovaný přesně pochopil a odpovídal na podstatu otázek), psychologické 

požadavky (vytvoření podmínek, aby respondent odpovídal chtěně, stručně, pravdivě), 

požadavky srozumitelnosti (dotazovaný musí všemu rozumět). Dotazník 

by měl respondenta na první pohled zaujmout svou grafickou úpravou a formou,  

měl by v něm vzbudit zájem a zlákat k vyplnění (Foret, 2012, s. 41).  

Chráska (2016, s. 169) uvádí, že průměrná míra návratnosti dotazníků by měla 

být nejméně v intervalu od 30 % do 60 %. 
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Snad nejčastější otázka kladená týkající se takového výzkumu je: „Jakou velikost vzorku 

potřebuji?“. Odpověď na tuto otázku je ovlivněna řadou faktorů, včetně účelu studie, 

velikosti populace, rizika výběru „špatného“ vzorku a přípustné chyby vzorku.  

Též je nutné určit kritéria pro určení vhodné velikosti vzorku. Těmi jsou úroveň přesnosti, 

úroveň důvěry/rizika a stupeň proměnlivosti měřených atributů. Úroveň přesnosti, někdy 

též nazývaná chyb vzorkování je často vyjádřena v procentních bodech (nejčastěji ±5 %). 

Úroveň důvěry/rizika neboli úroveň spolehlivosti souvisí s tím, že skutečně zjištěné 

hodnoty jsou normálně rozděleny kolem skutečné hodnoty, přičemž při normálním 

rozdělení je přibližně 95 % hodnot vzorku ve dvou směrodatných odchylkách od skutečné 

hodnoty populace (př. střední hodnoty). Znamená to, že pokud bude vybrána 

95% důvěryhodnost, bude mít 95 ze 100 vzorků skutečnou hodnotu. Třetí kritérium 

vysvětluje, že pokud je populace heterogenní, tím větší je velikost vzorku potřebná 

k dosažení dané úrovně přesnosti. Čím homogennější populace je, tím je velikost vzorku 

menší (Israel, 1992, s 1-2). 

Jedním ze způsobů určení velikosti vzorku je určení dle publikovaných tabulek,  

které vymezují velikost vzorku dle daných kritérií. Tabulka č. 1 zobrazuje velikosti 

vzorků určené danými kombinacemi přesnosti, úrovně spolehlivosti (nejčastější hladina 

spolehlivosti: P=0,5) a variability (maximální variabilita P=0,5) (Israel, 1992, s 2-3). 

Tabulka č. 1: Velikost vzorku pro ±5 %, ±7 % a ±10 % úroveň přesnosti, kde je úroveň 
spolehlivosti 95 % a P=0,5  

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Israel, 1992, s. 3) 

Základní soubor 

(velikost populace) 

Velikost vzorku (n) pro přesnost dat (e) 

±5 % ±7 % ±10 % 

100 81 67 51 

125 96 78 56 

150 110 86 61 

175 122 94 64 

200 134 101 67 

225 144 107 70 

250 154 112 72 
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Pro výpočet těchto hodnot bylo použito vzorce: 𝑛 = 𝑁1 + 𝑁 ∙ 𝑒2 

Vzorec č. 1: Velikost výběrového vzorku  

(Zdroj: Israel, 1992, s. 4) 

kde n je velikost vzorku, N je velikost populace a e je úroveň přesnosti (hladina 

významnosti) (Israel, 1992, s. 4) 

V případě, že má výzkumník definovaný marketingový problém, určí si účel výzkumu 

převedený do konkrétních cílů, formuluje si hypotézy možného řešení problému. 

Hypotézy znamenají vyslovit předpoklady o povaze zjišťovaných vztahů,  

které dále buď potvrdí, nebo vyvrátí například pomocí testů nezávislosti. Jejich hlavní 

význam spočívá v ověřování souvislosti stanovených proměnných (Kozel a kol, 2011, 

s. 77, 78). 

Na prvcích základního souboru lze měřit závislost dvou kvalitativních znaků. Nejprve  

se testují hypotézy (nulová H0, která tvrdí, že znaky jsou nezávislé a alternativní H1 tvrdící 

opak). Pokud je přijata hypotéza, že znaky jsou závislé, zjišťuje se velikost této závislosti 

pomocí Cramérova koeficientu kontingence. Nejdřív je třeba vypočítat testové kritérium, 

které se spočítá pomocí statistiky, která má asymptoticky Pearsonovo rozdělení: 

𝜒2 =∑∑(𝑛𝑖𝑗 − 𝑛�̂�𝑖𝑗)2𝑛�̂�𝑖𝑗𝑠
𝑗=1

𝑟
𝑖=1  

Vzorec č. 2: Výpočet testového kritéria  

(Zdroj: Kropáč, 2012, s. 68). 

Čísla �̂�𝑖𝑗 znamenají odhady simultánních pravděpodobností. Výsledky pokusu lze zadat 

do kontingenční tabulky. „R“ znamená v kontingenční tabulce počet řádků a „s“ počet 

sloupců. N je počet opakování pokusu. Pro zvolenou hladinu významnosti α se pro tento 

test určí kritický obor: 𝑊𝛼 = {𝜒2: 𝜒2 ≥ 𝜒21−𝛼((𝑟 − 1(𝑠 − 1))} 
Vzorec č. 3: Výpočet kritického oboru  

(Zdroj: Kropáč, 2012, s. 68) 

Čím více je Cramérův koeficient kontingence blízko nule, znamená to, že mezi znaky 

je slabá závislost, naopak, pokud se přibližuje k číslici 1, mezi znaky je těsnější závislost 

(Kropáč, 2012, s. 67, 68). 
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Cramérův koeficient kontingence se vyjadřuje tímto vzorcem: 

𝑉 = √ 𝜒2𝑛(𝑚 − 1) 
Vzorec č. 4: Cramérův koeficient kontingence  

(Zdroj: Kropáč, 2012, s. 68) 

kde 𝜒2 je hodnota statistiky, m je menší z čísel r a s (Kropáč, 2012, s. 68).  

Všechny tyto vlastnosti se dají vypočítat též přes excel, kde se z dat vytvoří kontingenční 

tabulka, z té se vypíší skutečné a očekávané četnosti, ze kterých lze vypočítat p-hodnotu 

(pro závislost znaků p-hodnota <0,05) pro příslušný chí kvadrát, pomocí příkazu 

CHITEST (Michalíková, 2018). 

1. 5. 7 SWOT analýza 

SWOT analýza se používá při formulaci strategie společnosti. Lze ji použít jako 

sumarizaci předchozích analýz nebo také jako samostatný analytický nástroj. Jednotlivé 

závěry jsou tříděny z pohledu vnitřní analýzy, tedy silných stránek (Strenghts) a stránek 

slabých (Weaknesses) a analýzy vnějšího okolí, kde se jedná o příležitosti (Opportunities) 

a hrozby plynoucí z vnějšího prostředí (Threats) (Vochozka, Mulač a kol., 2012, s. 350). 

Při analýze SWOT se pracuje s daty a informacemi analýzy organizace nebo její části, 

prostřednictvím dílčích analýz jednotlivých oblastí. Jedná se o analýzy vnitřních 

možností organizace a dále jejího vnějšího prostředí. V případě vnitřního prostředí 
se jedná o to, zda možnosti a zdroje společnosti odpovídají působení faktorů,  

které na společnost působí vně. Tyto zdroje se prověřují s ohledem na jejich objem,  

jak je možné s nimi pracovat nebo zda jsou nahraditelné, či nikoli, tedy jedinečné. 

Lze například využít metody benchmarkingu, procesní analýzy nebo třeba auditu zdrojů. 

Analýza vnějšího prostředí vymezuje v prvém případě existenci hrozeb a příležitostí. 

Faktory vnějšího prostředí shrnuje analýza PESTLE, kterou charakterizuje politika 

národních a nadnárodních institucí, technologický vývoj, legislativní prostředí,  

sociálně-kulturní faktory, vývoj obecných ekonomických podmínek a ekologické faktory 

vývoje (Grasseová a kol., 2012, s. 296). 

Vnější prostředí je charakterizováno svou dynamičností, ale jeden z hlavních faktorů 

strategického řízení je právě práce s nejistotou. Pro toto dynamické prostředí 
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se doporučují postupy od tvůrčích metod (mezi které se například řadí již zmíněný 

brainstorming), až po metody specificky strukturované (zde se jedná o metodu tvorby 

scénářů a metodu delfskou) (Grasseová a kol., 2012, s. 296). 

Analýza postrádá svůj hlavní smysl, pokud se analytik soustředí pouze na sestavení 

čtyř seznamů – a to silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, bez jakýchkoli 

vazeb mezi nimi. Takové vazby ukazuje tzv. matice SWOT a na jejím základě lze vytvořit 

potenciální strategie, které by měly vést k rozvoji organizace (Grasseová a kol., 2012, 

s. 298, 299). 

Doporučený postup pro provádění SWOT analýzy se sestává ze čtyřech fází. První fází 

je „příprava provedení SWOT analýzy“, poté následuje „identifikace a hodnocení silných 

a slabých stránek organizace nebo jejích oblastí (SBU)“. Třetí fáze se týká vnějšího 

prostředí a provádí se v ní „identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb vnějšího 

prostředí“ a poslední fází je „tvorba matice SWOT“ (Grasseová a kol., 2012, s. 300). 

Jako první se tedy při tvorbě matice SWOT provádí zaznamenávání silných a slabých 

stránek společnosti s vysokou důležitostí a příležitostí a hrozeb s vysokou hodnotou, 

mající strategický význam. Z nich jsou poté generovány alternativy strategií, což spočívá 

v kombinaci silných a slabých stránek s hrozbami a příležitostmi. Tyto alternativy 

strategií jsou čtyři a patří mezi ně: 

− WO strategie (strategie hledání) – tyto strategie se zaměřují na odstraňování 

slabých stránek s využitím příležitostí, 

− SO strategie (strategie využití) – strategie využívající silných stránek 

ke zhodnocení příležitostí zjištěných ve vnějším prostředí, tyto strategie 

definují vize a vymezují žádoucí stav, ke kterému společnost směřuje, 

− WT strategie (strategie vyhýbání) – v případě těchto strategií se společnost 

snaží odstraňovat slabé stránky a vyhýbat se vnějšímu ohrožení,  

jde o tzv. „boj o přežití“, 

− ST strategie (strategie konfrontace) – tyto strategie jsou možné v případě, 

pokud je společnost natolik silná na přímou konfrontaci s ohrožením 

(Grasseová a kol., 2012, s. 317–320). 
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Tabulka č. 2: Matice SWOT  

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Grasseová a kol., 2012, s. 299) 

MATICE SWOT 

Vnitřní faktory 

Slabé stránky (W) Silné stránky (S) 

V
ně

jší
 fa

kt
or

y 

Příležitosti (O) 

WO strategie „hledání“ 

Překonání slabé stránky 

využitím příležitostí 

SO strategie „využití“ 

Využití silné stránky  

ve prospěch příležitostí 

Hrozby (T) 

WT strategie „vyhýbání“ 

Minimalizace slabé stránky 

a vyhnutí se ohrožení 

ST strategie 

„konfrontace“ 

Využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení 

SWOT analýza se musí řádně vyhodnotit. K tomu slouží několik variant. Jednou  

z nich je varianta, při které se jednotlivým položkám přiřazují váhy dle jejich důležitosti. 

Tedy čím je hodnota váhy vyšší, tím nabývá položka větší důležitosti a naopak. Celkový 

součet vah musí být roven 1. Položky se také hodnotí, a to pro oblasti interních a externích 

faktorů. Pro toto hodnocení je zvolena škála (nejčastěji 1-5). V případě interních faktorů, 

do kterých se řadí silné stránky a příležitosti, představuje hodnota 1 nejnižší spokojenost 

a hodnota 5 nejvyšší spokojenost s daným prvkem. U hodnocení externích faktorů 

se používá hodnot s mínusovým znaménkem. Hodnota -1 znamená nejnižší 

nespokojenost a hodnota -5 poté nejvyšší nespokojenost s daným prvkem. Takto 

se přiřadí hodnoty ke každé položce v tabulce. Dále se postupuje tak, že se z hodnot 

vah a hodnocení udělá součin a tyto součiny se pak u každé kategorie sečtou. V dalším 

kroku je třeba zjistit stav pro hodnotu pro interní a externí faktory, přičemž interní faktory 

se rovnají sumě silných a slabých stránek a externí se rovnají součtu sum za příležitosti 

a hrozby. Výsledkem je hodnota, která je rovna bilanci mezi interními a externími 

faktory. Společnost si poté vybere určitou strategii, kterou určí dle toho, kde vyšly vyšší 

hodnoty (Fotr a kol., 2012, s. 42-45). 
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1. 5. 8 Síťová analýza 

Této analýzy, která zahrnuje teorii grafů a pravděpodobnosti, se využívá pro plánování, 

koordinaci a kontrolu složitých úkolů. Modelem projektu je síťový graf, který může  

být hranově nebo uzlově orientovaný a vyjadřuje závislosti jednotlivých činností 

projektu. U hranově definovaného grafu je činnost modelována orientovanou hranou, 

směřující z uzlu do uzlu a u uzlově definovaného grafu je činnost, znázorněna 

čtyřúhelníkem, modelována uzlem grafu a vazby jeho hranami (Rais a Doskočil, 2011,  

s. 65, 66). 

Tam, kde dobu trvání činnosti nelze změřit předem se používá metoda PERT. Z hlediska 

využití metody v praxi je zajímavý postup, kdy se síťový graf, využívající  

tří odhadů – pesimistický (b), optimistický (a) a nejpravděpodobnější (m) odhad trvání 

činnosti, převede na deterministický model, kdy se každé činnosti přiřadí ohodnocení, 

které je dáno očekávaným trváním činnosti (Rais a Doskočil, 2011, s. 87). 𝑡𝑒 = 𝑎 + 4𝑚 + 𝑏6  

Vzorec č. 5: Očekávané trvání činnosti  
(Zdroj: Rais a Doskočil, 2011, s. 87) 

Pro rozptyl trvání činnosti se užívá tohoto vzorce: 𝐷(𝑡𝑖𝑗) = (𝑏 − 𝑎)236  

Vzorec č. 6: Rozptyl trvání činnosti  
(Zdroj: Rais a Doskočil, 2011, s. 87). 

Směrodatná odchylka je pak dána tímto vztahem: √𝐷(𝑡𝑖𝑗) = 𝑏 − 𝑎6  

Vzorec č. 7: Směrodatná odchylka  

(Zdroj: Rais a Doskočil, 2011, s. 88). 

Včasné splnění projektu znázorňuje tzv. kritická cesta, která je nejdelší možnou cestou 

trvání projektu. Činnosti na této kritické cestě nemají žádné časové rezervy.  

Na této kritické cestě je nutno označit několik charakteristik síťového grafu (Rais  

a Doskočil, 2011, s. 73).  
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− Výpočet nejdříve možných termínů: 

− předpoklad, že platí 𝑍𝑀1 = 0 𝐾𝑀𝑖 = 𝑍𝑀𝑖 + 𝑡𝑖 
Vzorec č. 8: Konec možný  

(Zdroj: Rais a Doskočil, 2011, s. 89) 𝑍𝑀𝑖 = max𝑗 (𝐾𝑀𝑗) pro i=2, 3,…,k 

Vzorec č. 9: Začátek možný  

(Zdroj: Rais a Doskočil, 2011, s. 89) 

− Výpočet nejpozději přípustných termínů: 

− předpoklad, že platí 𝐾𝑃𝑘 = 𝐾𝑀𝑘 𝑍𝑃𝑖 = 𝐾𝑃𝑖 − 𝑡𝑖 
Vzorec č. 10: Začátek přípustný  

(Zdroj: Rais a Doskočil, 2011, s. 89) 𝐾𝑃𝑖 = min𝑗 (𝑍𝑃𝑗) pro i=1, 2,…,k-1 

Vzorec č. 11: Konec přípustný  

(Zdroj: Rais a Doskočil, 2011, s. 89) 

„Celková rezerva činnosti (i,j) 𝑅𝐶𝑖𝑗 udává počet časových jednotek, o který lze nejvýše 

zpozdit ukončení činnosti, aniž by se změnilo trvání celého projektu.“ (Rais a Doskočil, 

2011, s. 77) 

Výpočet celkové rezervy může být v takovém tvaru: 𝑅𝐶𝑖𝑗 = 𝐾𝑃𝑖𝑗 − 𝐾𝑀𝑖𝑗 = 𝑍𝑃𝑖𝑗 − 𝑍𝑀𝑖𝑗 
Vzorec č. 12: Celková rezerva  

(Zdroj: Rais a Doskočil, 2011, s. 77).  
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1. 6 Shrnutí kapitoly 

Kapitola 1 se zabývala teoretickými východisky, věnujícími se celkové problematice 

marketingové komunikace. V prvé řadě bylo uvedeno, co vůbec marketingová 

komunikace je a kdo jsou její příjemci. Příjemce marketingové komunikace společnosti 

je čím dál složitější zaujmout, proto by neměla společnost tuto oblast podceňovat 

a dokázat do ní vhodně zainvestovat své prostředky. Na to bylo poté navázáno 

a vysvětleno, jakými formami komunikace může společnost na zákazníky mířit,  

či jaké k tomu využije prostředky. Pro zvolení správných forem, které je třeba také 

vhodně zacílit, je důležité provést různé analýzy podniku a jeho okolí. Patří mezi  

ně analýza PESTLE, Porterův model pěti sil, analýza zákazníků,  

analýza 7S, dále také řízené rozhovory, marketingový a komunikační mix, analýzy 

interních dokumentů společnosti či dotazníkové šetření, včetně stanovení hypotéz.  

Uvedené analýzy poté shrnuje analýza SWOT. Tyto analýzy, které se týkají 

makroprostředí i mikroprostředí, byly všechny popsány, včetně vysvětlení postupu jejich 

zpracování. Pro plánování úkolů lze využívat metody síťové analýzy, např. metodu 

PERT, která byla též detailněji popsána.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Kapitola se zabývá vybranou společností, působící v oboru filtrace. Společnost si nepřála 

býti jmenována. Tato kapitola je rozdělena na několik dílčích částí, přičemž nejprve  

je společnost krátce představena, následují informace o zákaznících společnosti  

a komunikaci s nimi. Další získaná data o společnosti jsou transformována  

do jednotlivých analýz vnitřního a vnějšího prostředí. Kapitola je zakončena 

vyhodnocením dotazníkového šetření mezi zákazníky společnosti spadajících do oboru 

vinařství.  

2. 1 Představení a základní informace o společnosti 

Společnost (dále také vybraná/zkoumaná společnost) působí zvláště na trhu v oblasti 

filtrace a také na poli vysokoteplotní izolace. Založení společnosti v roce 1930 bylo reakcí 

na přírodní živel, po kterém zůstalo v lesích velké množství odpadů. Produkty společnosti 

slouží především k filtraci nápojů, z nichž se jedná hlavně o víno. Za posledních dvacet 

let se ze společnosti působící spíše lokálně stal globálně respektovaný výrobce  

a dodavatel. Společnost navíc působí v chráněné krajinné oblasti a získala mimo jiné 

certifikát environmentálního managementu dle norem ISO 14001 (webové stránky 

společnosti, 2017a).  

Tato zkoumaná společnost stála v regionu jejího působení za iniciací vzniku  

dvou neziskových organizací. S oběma těmito organizacemi je tedy jméno společnosti 

úzce spjato, a ti, kteří v tomto regionu a jeho okolí bydlí, ví, že této společnosti není 

region lhostejný a snaží se ho vyzdvihnout. 

2. 2 Zákazníci společnosti 

Společnost dodává nejen koncovým zákazníkům po České republice (převážně 

na Moravě), ale působí v business-to-business (B2B) sféře. Prodává převážně dalším 

společnostem, které nejsou konečnými spotřebiteli ve smyslu masového trhu, prodává  

jim průmyslový výrobek, který se dále používá, aby z toho vznikl výrobek 

pro konzumenty, tedy v případě této společnosti je to hlavně víno (Vedoucí marketingu 

a prodeje, 2019a).  
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Společnost má několik desítek distributorů, z čehož je většina zahraničních. V České 

republice má celkem čtyři. Největší distributor, který má v zásadě pouze výrobky 

zkoumané společnosti, je propaguje svými vlastními cestami,  

aby je co nejlépe prodal. Tento distributor se také zaměřuje na největšího lokálního 

konkurenta vybrané společnosti (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019e). 

Společnost má, kromě distributorů, přibližně třicet přímých zákazníků v Česku a potom 

samotné uživatele – tedy hlavně vinaře, kteří výrobky používají. K celkovému počtu 

uživatelů se sama společnost dostává velmi komplikovaně, jelikož jsou to zákazníci,  

kteří výrobky kupují přímo ve vinařských prodejnách (u jejích distributorů) – nejčastěji 

na Jižní Moravě. Společnost se ale může dostat k počtům registrovaných vinařů 

(přes Vinařský svaz nebo Statistický úřad) (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019a). 

2. 3 PESTLE analýza 

Tato analýza sumarizuje vnější faktory, které působí na společnost a jistým způsobem 

ji ovlivňují. Byly vybrány pouze oblasti, které by mohly mít vliv na závěrečné návrhy 

na zlepšení. 

2. 3. 1 Sociální faktory 

V kraji, kde společnost působí žije lehce přes 550 tisíc osob (Eurostat, 1995-2019).  

Sídlo společnosti je ve městě, jehož počet obyvatel se od roku 1997 (vyjma roku 2012) 

každým rokem snižuje. Momentálně jich zde žije necelých 7 400 (Český statistický úřad, 

2019).  

Nachází se zde gymnázium, ze kterého většina absolventů odchází studovat na různé 

vysoké školy. Určitá, sice menší, část se jich zpět do regionu vrací, ale tohoto lidského 

kapitálu moc není. Společnost by možná měla šanci najít vhodného zaměstnance, 

ale záleželo by na hledaném postu a aktuální situaci. V této oblasti, kde společnost sídlí, 

není jednoduché najít kvalitní pracovní sílu, jelikož, jak je uvedeno, spousta studentů 

odchází za prací do větších měst, kde následně setrvávají. Proto je možné, že najít 

kvalifikovaného odborníka bude znamenat pro společnost čím dál vyšší náklady. 
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2. 3. 2 Technologické faktory 

Výzkumu a vývoji se ve společnosti věnuje oddělení výzkumu a vývoje ve firemní 

laboratoři (která zabezpečuje mimo jiné též činnost kontrolní a výsledky této činnosti jsou 

zobrazovány a kdykoli k dispozici ve firemním informačním systému) a část práce v této 

oblasti je realizována ve spolupráci s vybranými specialisty. Problematika 

je konzultována také s vybranými odbornými pracovišti, tj. například s Vysokou školou 

chemicko-technologickou nebo s Ústavem vinohradnictví a vinařství zahradnické fakulty 

MZLU (Veřejný rejstřík a sbírka listin, 2012). 

2. 4 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil se zabývá konkurencí společnosti, jejími dodavateli, zákazníky 

a substituty. Všechnu tuto problematiku je důležité sledovat a řešit pro správný  

chod společnosti. 

2. 4. 1 Hrozba silné rivality 

Ačkoli se společnost pohybuje na malém trhu, má za hranicemi obrovskou konkurenci. 

Dva největší němečtí konkurenti kontrolují odhadem 50 % trhu. Společnost 

má konkurenční výhodu ku příkladu v podobě nižších cen, ovšem má velký handicap 

v podobě značky. Tyto konkurující společnosti působí na trhu 80 a více let, oproti tomu 

zkoumaná společnost pouze 20 let. Závěrem je, že tato síla je poměrně vysoká (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2019c). 

2. 4. 2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Společnost má několik globálních konkurentů, aktivních nejen v České republice. 

Většinou se jedná o výrobce konkurenčních výrobků. V případě oboru filtrace 

jsou to společnosti ze Západní Evropy, které mají silnější značku a na globálním  

trhu se pohybují delší dobu, což jim dává určitou výhodu. V oboru izolace společnost 

působí spíše jako lokální dodavatel, kde je pod tlakem tandemu dvou silných 

západoevropských konkurentů. Též ji v tomto oboru ohrožuje silná konkurence z Číny, 

jejíž výrobky jsou na trh dodávány obchodními evropskými firmami (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2019b). 
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Diplomová práce je ovšem zaměřena na oblast filtrace ve vinařství, a v tomto oboru 

– tedy ve výrobě filtračních desek, je společnost jediným výrobcem ve střední Evropě. 

Tudíž obavy vstupu konkurence (ve smyslu výrobce, nikoli obchodníka) nejsou nijak 

velké (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019b). 

Zde je třeba rozlišovat konkurenci výrobkovou. Tedy konkurenty, kteří dodávají 

identické výrobky/výrobky stejného typu a na druhé straně zkoumané společnosti 

nekonkurují pouze tito výrobci, ale i společnosti, které si výrobky nechávají vyrábět  

pod vlastní značkou. Jako příklad takového typu společnosti lze uvést nejmenovaný 

obrovský americký koncern. Tato společnost má opravdu silnou značku, ale sama 

všechny výrobky nevyrábí. Najímá si výrobce a výrobu pouze kontroluje kvalitativně  

dle jejích potřeb a poté hotové výrobky prodává pod svou značkou (Vedoucí marketingu 

a prodeje, 2019b).  

Jak již bylo zmíněno, společnost vyrábí a dodává filtrační desky a filtrační svíčky.  

Zde existuje konkurenční technologie, je to tzv. cross flow filtr. Toto pro společnost 

znamená dalších několik konkurenčních společností. Sice nenabízejí stejný produkt,  

ale stejný výsledek, resp. proces – tedy filtraci (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019b).   

Z pohledu oblasti filtrace není riziko vstupu potenciální konkurence velké, spíše střední. 

V případě izolace je to spíše střední až silné riziko z důvodu především čínské 

konkurence, která se stále rozrůstá (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019b).  

2. 4. 3 Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků 

Výrobek společnosti je tradiční a ozkoušený, ale nelze ho použít pro plně automatizovaný 

proces. A zde z důvodu obecného tlaku zvláště větších společností na automatizaci,  

je to možný problém. Právě u velkých společností (tedy bez ohledu na malé a střední 

vinaře) je větší tlak na výkon, náklady, a právě na automatizaci (Vedoucí marketingu  

a prodeje, 2019b). 

Jak již je zmíněno u bodu „hrozba vstupu nových konkurentů“, je zde poměrně silná 

hrozba substitučních výrobků – tzv. cross-flow filtr, což znamená odlišný produkt, 

ale stejný výsledek (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019b). 
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2. 4. 4 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Společnost má několik desítek distributorů, z čehož je většina zahraničních. V České 

republice má z těchto distributorů pouze čtyři. Společnost má, kromě distributorů, 

přibližně třicet přímých zákazníků v Česku a potom samotné uživatele – tedy hlavně 

vinaře, kteří výrobky používají. Zde je vyjednávací síla zákazníku slabší (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2019b). 

2. 4. 5 Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

Společnost musí dodavatele řídit, hledat alternativní dodavatele na alternativní suroviny, 

aby v případě, že dodavatel oznámí, že surovinu nemá, měla společnost jinou možnost 

– alternativu. Ne vždy je to reálné, tudíž v tomto ohledu je to nekonečné hledání 

a zkoušení dodavatelů, aby mohla být společnost vždy připravena na tyto situace 

(Vedoucí marketingu a prodeje, 2019b). 

Je důležité vnímat, jak se vyvíjí celkový trh. V oboru filtrace jsou hlavními surovinami 

celulóza a křemelina. Tyto suroviny se nedají jednoduše měnit, protože mají zásadní  

vliv na finální výrobek. Konkurence je zde obrovská a stabilita dodávek naštěstí relativně 

dobrá (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019b). 

V případě žárovzdorných izolací je situace složitější. Již bylo zmíněno, že zde společnost 

má dva hlavní konkurenty. Tito konkurenti dodávají společnosti suroviny, ale zároveň 

jsou i výrobci stejných hotových výrobků, jako je i zkoumaná společnost. Vyrábějí tedy 

výrobky ze svých vlastních surovin, které ale prodávají i dál právě třeba zkoumané 

společnosti. Tudíž je logické, že tito konkurenti nechtějí být v ohrožení společností  

a v případě, že nějaké ohrožení cítí, mohou jí situaci nějakým způsobem ztížit.  

Proto je nepochybně vhodné tuto sílu označit za silnou. Společnost má ale naštěstí  

na výběr mezi těmito dvěma konkurenty a též mezi nějakými dalšími menšími.  

Tam je ale například komplikovanější logistika apod. (Vedoucí marketingu a prodeje, 

2019b). 

2. 4. 6 Shrnutí Porterova modelu pěti sil 

V následující tabulce č. 3 jsou shrnuty všechny síly tohoto modelu. U každé síly je její 

krátký popis a uvedeno, jak velkou hrozbou pro zkoumanou společnost je. 



53 

 

Tabulka č. 3: Shrnutí Porterova modelu pěti sil  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 Ohodnocení hrozby Popis 

Hrozba silné 
rivality 

vysoká 

Konkurenti ze Západní Evropy, mají 
silnější značku, na globálním trhu  
se pohybují delší dobu. 

Hrozba vstupu 

nových 
konkurentů 

střední až nižší 

Vybraná společnost je jediný výrobce 
filtračních desek ve střední Evropě,  
je spíše v ohrožení technologické 
konkurence. 

Hrozba substituce 

výrobků 
střední až vyšší 

Hrozba technologické konkurence  
(tzv. cross-flow filtry). 

Vyjednávací síla 
zákazníků 

nízká 
Distributoři v zahraničí, cca 30 přímých 
zákazníků, koncoví uživatelé – vinaři. 

Vyjednávací síla 
dodavatelů 

střední až vysoká 
Nemožnost nahrazení surovin za jiné, 
velká konkurence. 

2. 4. 7 Analýza konkurence 

V oboru izolace má společnost dva silné západoevropské konkurenty a také silnou 

konkurenci z Číny. Výrobky z Číny jsou na trh dodávány obchodními evropskými 

firmami (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019b).  

Diplomová práce je zaměřená na obor filtrace, tudíž je důležitější analýza konkurentů 

z této oblasti. Zde má společnost konkurenci v zemích Západní Evropy. Tyto společnosti 

mají silnější značku než zkoumaná společnost a na globálním trhu se pohybují delší dobu, 

což je jejich výhodou. Diplomová práce je ale ještě více konkretizovaná, a to na filtraci 

ve vinařství, a v samotné výrobě filtračních desek je jediným výrobcem ve střední Evropě 

(Vedoucí marketingu a prodeje, 2019b). 

Konkurenci je třeba rozlišit. A to na konkurenci, která má shodné výrobky – substituty 

a na konkurenci technologickou, která řeší též filtraci vína, ale jiným způsobem. 

Konkurenční společnosti opět nebudou v práci konkrétně jmenovány, bude využito 

označení konkurent 1, konkurent 2, atd. 
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V případě prvního „typu“ konkurence v oblasti filtračních desek má společnost hlavního 

konkurenta (označen jako „konkurent 1“), který nemá sídlo v Česku, ale má zde svého 

zástupce, který je pro vybranou společnost top konkurencí. Na svých webových 

stránkách má v položce „filtrace“ rozdělení na filtrační desky, svíčky, buničinu, 

křemelinu, perlit a ostatní (webové stránky zástupce konkurenční společnosti 1, 2020). 

Filtrační desky jsou zde v podsložkách, které obsahují filtraci čeřící, hrubou, jemnou 

a sterilní. V jejím sortimentu jsou ale také tzv. cross-flow filtry, což znamená, že se řadí 

i do konkurence technologické. U všech svých produktů má uvedené i ceny, přičemž 

nejlevnější filtrační deska stojí 13,58 Kč a nejdražší 180,25 Kč. Cena se dá přepnout 

z CZK na měnu EUR. Nechybí ani záložka se slevami, nejprodávanějšími produkty 

či upoutávajícím videem. Také má u každého produktu uvedeno, zda je skladem  

nebo si musí dostupnost zboží zákazník telefonicky ověřit. Stránky se dají z češtiny 

přepnout také do angličtiny, slovenštiny, španělštiny, polštiny, němčiny a katalánštiny 

(webové stránky zástupce konkurenční společnosti 1, 2020). 

Zákazník má také možnost si založit na webu svůj zákaznický účet. Instagramový profil 

konkurent 1 nemá, disponuje pouze Facebookem, kde má stránku zaměřenou přímo 

na vinařské potřeby a má zde okolo pětiset sledujících uživatelů, což je skoro jako 

u zkoumané společnosti. Ovšem na rozdíl od ní je konkurent 1 na Facebooku aktivnější. 

V roce 2019 zde zveřejnil asi 80 příspěvků (webové a facebookové stránky zástupce 

konkurenční společnosti 1, 2020). 

Dalším z konkurentů (konkurent 2) je americký koncern, nejedná se tedy o lokální, 

ale globální trh. Tato konkurence má sídlo výroby filtračních desek v Německu. Nemají 

klasického distributora, ale dodávají přes své středoevropské pobočky. Desky těchto 

konkurentů mají takřka všichni distributoři konkurenčních společností v Česku (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2019e). 

Webové stránky lze přepnout do pěti jazyků, kterými jsou angličtina, čínština, němčina, 

ruština a japonština. Jelikož je tato společnost obrovská, nabízí desítky pracovních míst 

v různých městech, a to nejen amerických (kde pracovních míst samozřejmě nabízí 

nejvíce), ale i asijských a evropských. Jedno místo (k datu 06. 02. 2020) dokonce  

i v České republice v Praze. Tyto nabídky má v záložce „Career“, v níž je mimo jiné  

i upoutávající video ohledně kariérních příležitostí, které je nadabované jak muži, ženami, 
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ale i dětmi, což v zájemci vyvolává, že se k sobě zaměstnanci chovají slušně a působí  

jako rodina (webové stránky konkurenční společnosti 2, 2020). 

Konkurent nabízí, stejně jako zkoumaná společnost, i online pomoc,  

přičemž má na stránkách také formulář, do kterého zákazník vepíše své údaje  

jako je jméno, příjmení, email, země, společnost, PSČ a dále může vybrat typ podpory, 

kde je v nabídce na výběr obecný dotaz, cena/nabídka a technická pomoc. Také  

zde zákazník může vybrat z nabídek průmysl – např. jídlo a nápoje, biotechnologický, 

chemikálie, ropa a plyn, ale třeba i letectví a kosmonautika. (webové stránky konkurenční 

společnosti 2, 2020). 

Na Facebooku aktivní (od roku 2016) není, stejně tak ani na Instagramu nezveřejňuje 

žádné novinky. Aktivní je ale na sociální síti Twitter, na kterou odkazuje na svých 

webových stránkách (facebookové, instagramové a twitterové stránky konkurenční 

společnosti 2, 2020). 

Na webových stránkách odkazuje společnost také na YouTube, kde má zveřejněna různá 

videa. Hlavním videem je video o samotné společnosti, dále tam má například videa,  

která zákazníkovi ukáží, jak postupovat při používání výrobků (stránky YouTube 

konkurenční společnosti 2, 2020). 

Konkurentem (konkurent 3), který by měl být alespoň zmíněn, je také společnost,  

která má u vybrané společnosti podíl, ale na trhu mají obě společnosti oddělené značky. 

Tato společnost prodává své výrobky zákazníkům přímo, nemají v Česku distributory. 

Nebude nijak více analyzován, protože nyní není v prodeji příliš aktivní (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2019e).  

Konkurent 4 má hlavního distributora, který má sídlo ve Vídni, ale v Česku má tento 

konkurent také svou pobočku (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019e).  

Webové stránky tohoto konkurenta od prvního pohledu nejsou graficky příliš lichotivé. 

Dají se zobrazit v osmi jazycích, a to němčině, angličtině, češtině, rumunštině, polštině, 

maďarštině, ukrajinštině a srbštině. Při výběru angličtiny a němčiny dojde k přesměrování 

na trochu jinak graficky upravené stránky, pravděpodobně novější verzi, která vypadá 

lépe, než zobrazení stránek v ostatních šesti jazycích. Starší verze byla naposledy 

aktualizována v roce 2015, některé záložky, jako třeba produkty vlastní značky v oblasti 

vína, dokonce v roce 2012. Společnost se tedy spíše stará o novější verzi stránek,  
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která je dostupná pouze v anglickém a německém jazyce (webové stránky konkurenční 

společnosti 4, 2020). 

Průmysl, ve kterém nabízejí své výrobky, je zde rozdělen do čtyřech oblastí – nápojový, 

jedlé oleje, chemický/farmaceutický a poslední záložkou je štítkování výrobků. Produkty 

jsou rozděleny do šesti skupin, kterými jsou křemelina a perlit, aktivní uhlí, filtrační listy, 

ošetření vína, bělení a pak záložka s vlastními výrobky, kde nabízí především produkty 

k filtraci. Produkty jsou zde vypsány, ale například ceny uvedeny nemají. Instagram 

společnost nemá a na Facebooku, kde má 188 sledujících uživatelů, má (k datu 9. 2. 2020) 

15 příspěvků už jen za rok 2020, tudíž tam aktivní celkem je, ale stránky jsou pouze 

v němčině (webové a facebookové stránky konkurenční společnosti 4, 2020). 

Výrobky zkoumané společnosti v oboru filtrace ale nejsou pouze filtrační desky, 

ale filtrační svíčky, kde má společnost dalších několik konkurentů. Tyto produkty nabízí 

konkurent 1, konkurent 2 i konkurent 4. Ovšem další z hlavních konkurencí 

je tu „konkurent 5“. Tato společnost tu má také svého zástupce, který je tedy konkurencí 

zkoumané společnosti. Tento zástupce nabízí nejen filtrační svíčky, ale i filtrační 

zařízení, nabízené i zkoumanou společností. Tato zařízení konkurent vyrábí  

tady, v Česku, tak, jako zkoumaná společnost (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019e).  

Tento zástupce má na svých webových stránkách možnost zobrazení pouze v češtině 

a v ruštině. Nabízí tedy filtrační svíčky, ale i cross-flow filtry, další různé filtry, filtrační 

stanice. Čím se ale lehce odlišují od ostatních analyzovaných konkurentů zkoumané 

společnosti je to, že hned na úvodní stránce mají vypsané své významné zákazníky,  

které zná snad každý – např. Pivovar Bernard, Coca-Cola, Bohemia Sekt, Pilsner Urquell, 

Madeta nebo třeba i Alpa. Už to může potenciálního zákazníka přesvědčit  

o tom, že společnost má kvalitní produkty a jak si na trhu stojí. Seznam zákazníků 

má konkurenční společnost i v záložce „Pro potenciální zákazníky“, kde je má roztříděné 

podle odvětví (nemá zde uvedeny úplně všechny, protože např. v odvětví vinařství jejich 

produkty užívá několik tisíc zákazníků) (webové stránky zástupce konkurenční 

společnosti 5, 2020).  

V této záložce je, kromě složky se zákazníky, dalších pět záložek. Další z nich, kterou 

je důležité uvést, je záložka s recenzemi od zákazníků. Opět jsou recenze rozděleny 

do odvětví. Ve složce „vinařství“ se nachází 19 velmi obsáhlých recenzí,  
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které jsou rozhodně důležité pro rozhodnutí potenciálního zákazníka (webové stránky 

zástupce konkurenční společnosti 5, 2020). 

Přístup k práci, který tento zástupce ve stručnosti popisuje jako prvotní zmapování 

procesu přes filtrační zkoušky, až po návrh řešení, který znamená výběr vhodné 

technologie, přibližuje zákazníkům na několika případových studiích z praxe.  

Tyto případové studie má opět ve složce, která je určena pro potenciální zákazníky 

(webové stránky zástupce konkurenční společnosti 5, 2020). 

Na facebookových stránkách tento zástupce aktivní skoro není. Za rok 2019 

jsou zde pouze 4 příspěvky. Stránky sleduje 104 uživatelů Facebooku. Instagram 

má pouze v ruštině, zde má 88 sledujících a 18 příspěvků od roku 2019 (facebookové 

a instagramové stránky zástupce konkurenční společnosti 5, 2020). 

Zmíněna byla v druhém případě také technologická konkurence. Ta tedy řeší filtraci 

vína též, ale jiným způsobem než zkoumaná společnost. Výsledkem je ovšem stejný 

výrobek. Mezi tuto konkurenci patří zmíněný konkurent 1, konkurent 2, částečně 

i zmíněný konkurent 5. Také konkurent 6, který je společností českou. Patří sem také 

mimo lokální trh i nějací výrobci italští, ti distributora v České republice nemají (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2019e). 

Produkty konkurenta 6 jsou rozděleny do čtyř sekcí – zakázkový výroba, vinařské 

technologie, pivovarské technologie a ostatní produkty. V sekci vinařské technologie  

má konkurent 15 dalších záložek. Jednou z nich jsou samozřejmě filtry, kde nabízí  

3 druhy. Je to mikrobiologický filtr, cross-flow filtr a naplavovací filtr (webové stránky 

konkurenční společnosti 6, 2017).   

Webové stránky tohoto konkurenta nabízejí také rychlý přístup k Facebooku 

a Instagramu této společnosti. Facebook sleduje 217 uživatelů, společnost na něm aktivní 

v roce 2019 vůbec nebyla, stejně tak na Instagramu, kde má 16 sledujících a příspěvků 

13 (v letech 2017 a 2018) (webové, facebookové a instagramové stránky konkurenční 

společnosti 6, 2020).  

Následující tabulka č. 4 shrnuje nejpodstatnější informace zjištěné u hlavních konkurentů 

vybrané společnosti. 
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Tabulka č. 4: Shrnutí konkurence  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Konkurence 1 2 4 5 6 

Typ 

konkurence 

substituční 
výrobky, 

technologická 

substituční 
výrobky, 

technologická 

substituční 
výrobky 

substituční 
výrobky, 

technologická 

technologic-

ká 

 
má zástupce v 

ČR 

globální trh, 
středo-

evropské 
pobočky 

pobočka v 
ČR 

má zástupce v 
ČR 

lokální 
společnost 

Webové 
stránky 

ceny uvedeny, 

možnost 
přepnutí 

z CZK na 

EUR 

ceny uvedeny 
ceny 

neuvedeny 

ceny 

neuvedeny 

ceny 

neuvedeny 

upoutávající 
video 

upoutávající 
video 

  
upoutávající 

video 

možnost 
zákaznického 

účtu 

možnost 
zákaznického 

účtu 

   

záložky se 
slevami 

typ podpory 

rozdělen  
na dotaz, 

cena/ 

nabídka, 
technická 

pomoc 

 

 uvedeni 

významní 
zákazníci, 
recenze 

zákazníků, 
případové 

studie z praxe 

 

uvedeny 

nejprodáva-

nější produkty 

  

uvedeno, zda 

je zboží 
skladem 

  

angličtina, 
němčina, 
polština, 

slovenština, 
španělština, 
katalánština 

angličtina, 
němčina, 
ruština, 
čínština, 

japonština 

čeština, 
angličtina, 
němčina, 
polština, 
rumun-

ština, 
maďar-
ština, 

ukrajin-

ština, 
srbština 

čeština, 
ruština 

čeština 

Facebook aktivní neaktivní 
aktivní, 

ale pouze 

v němčině 

skoro 

neaktivní neaktivní 

Instagram nemá neaktivní nemá 
aktivní pouze 

v ruštině 
neaktivní 

YouTube neaktivní aktivní neaktivní spíše 
neaktivní nemá 

Twitter nemá aktivní nemá nemá nemá 
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2. 5 Analýza 7S 

Tento model, jak už napovídá název, sestává ze sedmi faktorů. Mezi ně patří strategie, 

struktura, systémy, styl, spolupracovníci, sdílené hodnoty a schopnosti.  

2. 5. 1 Strategie 

Strategie společnosti vychází z její vize, jejíž součástí je pět základních pilířů,  

které umožňují společnosti naplňovat její poslání. Mezi tyto pilíře patří: 

− zákazníci a partneři – společnost pečuje o budování výhodných 

a dlouhodobých loajálních vazeb se svými zákazníky a partnery, 

− zaměstnanci – jako v každé společnosti, i v této jsou nejcennější právě 

zaměstnanci, o které se společnost stará a motivuje je nejlépe, jak dokáže, 

− rentabilita – vlastníkům je zajišťována konkurenceschopná návratnost 

vložených investic, 

− produkty – společnost „vpouští“ na trh vysoce kvalitní výrobky a služby, 

− prostředí – společnost vyzdvihuje etický, morální a odpovědný přístup, 

podporuje zaměstnance k regionu (Veřejný rejstřík a sbírka listin, 2012). 

2. 5. 2 Struktura 

Ve společnosti je využívána maticová organizační struktura. V základě je liniová 

struktura kombinovaná s horizontálně tvořenými týmy. V čele stojí ředitel společnosti. 

Pod ním fungují manažeři různých oddělení – např. výzkumu a vývoje, správy výroby, 

logistiky a nákupu, kvality, správy investic, IT oddělení, HR apod. Dále také manažer 

prodeje a marketingu, jenž má pod sebou jednotlivé prodejní specialisty rozdělené  

dle oboru filtrace či izolace (interní dokument, 2013). 

Výhody této struktury tkví v efektivnosti a flexibilitě. Práce v týmech přináší nové 

postupy a myšlenky, členové jsou specialisty v různých oborech, navzájem se ovlivňují 

a dokáží dobře reagovat. Možné komplikace této struktury se dají shledat v rozdělení 

zodpovědnosti a pravomocí mezi manažery. Může se stát, že manažeři, ale také členové 

týmů se soustředí pouze a jen na svůj úsek a jeho projekty bez ohledu na organizaci jako 

celek. Toto neefektivní využívání zdrojů se může podepsat na efektivitě celé organizace. 
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Dalším možným problémem mohou být v této formě struktury vztahy. Tím jsou myšleny 

nejen vztahy s nadřízenými, ale i vztahy v týmech.  

Nejvyšší orgán je valná hromada, dozorčí radu společnost od roku 2001 nemá. 

Na přímém řízení se podílejí jednatelé, kteří jsou jejím statutárním orgánem a ředitel 

společnosti společně s vedoucími jednotlivých oddělení (Veřejný rejstřík a sbírka listin, 

2012). 

2. 5. 3 Systémy 

Ve společnosti je oficiálním firemní IT systém ERP Flores. Prostřednictvím tohoto 

systému společnost řídí všechny úkony od objednávek, přes výrobu a skladování 

až po fakturace (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019c). 

Vedle firemního IT systému ERP využívá společnost systém CRM (Microsoft Dynamic 

365). V tomto systému, který je určen hlavně pro prodejní specialisty, jsou obsaženy 

informace o jejich zákaznících na jednom místě. Systém má uloženy informace, 

jak zákazník objednává letos i jak objednával dříve – jsou tam tedy i různé statistiky, 

ve kterých lze pozorovat nárůst či pokles objednávek, obratů a kontaktů a podle toho 

prodejní specialista řeší aktuální situaci (například v případě poklesu řeší,  

proč se tak stalo) (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019a).  

Dále je tam obsažen přehled nabídek pro zákazníka, projektů, možnosti kampaní,  

zda poslal emaily, v lepším případě telefonoval atd. Tedy komunikaci s jednotlivými 

zákazníky má na starost především určitý prodejní specialista, který například rozešle 

určitý dopis atd., což ale zatím nefunguje automatizovaně. Tudíž v rámci CRM systému 

by společnost chtěla zdokonalit cílové direct mailové kampaně, tedy vybrat si nějaký 

cílový segment, cílovou skupinu, které pošle cílený email s nabídkou, představením 

nového výrobku apod. (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019a). 

2. 5. 4 Styl 

Ve společnosti převládá demokratický neboli participativní styl řízení. Pracovníci  

se ve větší míře podílejí na rozhodnutích. Vedení sází na samostatnost pracovníků, jejich 

loajalitu a integritu. Pracovníkům tímto způsobem stoupá motivace, jsou více aktivní, 

iniciativní, samostatní a více se rozvíjí. Toto přispívá též k lepší atmosféře na pracovišti, 
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k lepším vztahům a snad i k celkové spokojenosti zaměstnanců. Samozřejmě konečná 

rozhodnutí dělá příslušný manažer (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019c). 

2. 5. 5 Spolupracovníci 

Vztahy na pracovišti jsou bezesporu velmi důležité. Ve společnosti pracuje  

asi 80 zaměstnanců. Jak již bylo uvedeno, funguje tu práce v týmech. Samozřejmě 

je zdůrazňována i práce jednotlivců. Zaměstnanci jsou kvalifikovaní a odborníky  

ve svém oboru. Společnost zajišťuje svým pracovníkům pravidelná školení,  

také pravidelnou výuku jazyků, jelikož v dnešní době je důležité se umět domluvit  

nejen na domácí půdě (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019c). 

Co se týče prodejců, tak mezi svými zaměstnanci jich má společnost pět (čtyři v oboru 

filtrace a jeden v oboru izolace), plus asistentku na nižší úvazek. V České republice  

má pak mezi prodejci společnost další čtyři distributory, dohromady v sedmi prodejnách. 

Pokud by se jednalo o distributory celosvětově, těch je přibližně čtyřicet (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2020c). 

Pro lepší přehled o situaci ve společnosti se realizují pravidelné porady,  

které jsou důležitým nástrojem interní komunikace. Přispívají k dobrým vztahům, 

stmelují kolektiv, dávají pracovníkům pocity sounáležitosti a možnost vyjádřit svůj názor 

před větší skupinou pracovníků. Prostřednictvím porad se řeší úspěchy/neúspěchy, plány 

do budoucna, rozdělení úkolů apod. Porady jsou buď průřezové, projektové nebo v rámci 

jednotlivých oddělení (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019c). 

2. 5. 6 Sdílené hodnoty 

Společnost je orientovaná na úspěch a s mírnou nadsázkou řečeno, je pomocí jejích 

produktů čištěna a chráněna planeta. Ve společnosti je vyzdvihován etický, morální  

a odpovědný přístup. Své cíle a poslání se snaží plnit prostřednictvím svých zákazníků 
a partnerů, jejichž úspěchem je vedena a buduje s nimi dlouhodobé loajální vazby.  

Dále jsou to zaměstnanci, kteří jsou pro společnost tím nejcennějším,  

co má. Jsou vzhledem ke společnosti odpovědní, loajální a šíří její dobré jméno.  

Pro zaměstnance jsou zajišťovány vhodné pracovní podmínky a toto místo je inspiruje 

k tomu nejlepšímu, co v nich je. Jsou pracovně motivovaní, a to nejen dobře nastaveným 

motivačním systémem. Každý z pracovníků respektuje určité hodnoty, mezi které patří 
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informace a znalosti, přičemž se drží hesla „učení jako neustálý proces“, dále vůdcovství 

a spolupráce, kreativita, invence a inovace, zlepšování, protože vždy jde vše zlepšit. Mezi 

dalšími hodnotami a pravidly nesmí chybět ani zábava, iniciativa, kvalita, otevřenost,  

a to též kritice nebo změnám. Dále samozřejmě poctivost, protože co je vyřčeno, to platí, 

též disciplína a pořádek. Vlastníci mají jistotu v návratnosti svých vložených investic. 

Produkty a služby společnosti jsou vysoce jakostní, kvalitní a na vysoké úrovni,  

nejen díky systému kontrol, ale i inovacím a procesnímu přístupu (webové stránky 

společnosti, 2017a). 

Tak, jako všude, i zde je stále co zlepšovat a zkvalitňovat, proto je potřeba i na sdílených 

hodnotách stále pracovat. Mezi slabší stránky společnosti by se mohla řadit zmíněná 

disciplína, ve které by mělo dojít k určitému zlepšení (Vedoucí marketingu a prodeje, 

2019c). 

2. 5. 7 Schopnosti 

Pro tuto středně velkou společnost je velmi důležitá kvalifikace a odbornost jejích 

zaměstnanců. Podstatnou roli hraje i technické vybavení, které je též silnou stránkou 

společnosti. Zaměstnanci procházejí pravidelnými školeními, která jsou zásadní 

pro jejich další rozvoj a kvalitu práce i právě se zmíněným technickým vybavením, 

aby byl chod práce plynulý a v nejlepším případě bezchybný. Je důležité, 

aby si společnost, svůj nejcennější zdroj – a to ten lidský, udržela, jelikož jednou 

z možných vnějších hrozeb je nedostupnost lidského kapitálu, proto si jejich loajalitu 

udržuje prostřednictvím snahy být dobrým místem pro práci a systému různých benefitů 

(Vedoucí marketingu a prodeje, 2019c).  

2. 6 Marketingový mix 

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu marketingového mixu vybrané 

společnosti. 

2. 6. 1 Produkt společnosti 

Hlavními produkty zkoumané společnosti jsou filtrační média a zařízení a také 

žárovzdorné izolační materiály. Do sortimentu patří mimo jiné zařízení jako je deskový 
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filtr, filtrační svíčky nebo filtr pro použití filtračních modulů. V případě izolace  

jsou to produkty typu desek na bázi minerálních a hlinitokřemičitých keramických 

vláken, žárovzdorný papír nebo též izolační rohože (webové stránky společnosti, 2017b). 

Filtrační deska je trojrozměrný hloubkový filtr, který je tvořený adsorbenty s velkým 

vnitřním povrchem. V procesu filtrace přes filtrační desky existují tři rozdílné 

mechanismy, kterými je mechanická filtrace, elektrostatická adsorpce a elektrokinetická 

adsorpce.  V případě filtračních desek se sortiment zkoumané společnosti rozděluje  

do pěti produktových řad a desky jsou dodávány ve formátu 20x20, 40x40 a 60x61,4 cm, 

ale společnost vyhoví i požadavkům zákazníka, který si přeje jiné rozměry (př. kruhové 

atd.) (webové stránky společnosti, 2017b).  

Filtrační svíčky jsou produkty pro různé druhy filtrací, které se dají využít nejen například 

v nápojovém promyslu, ale třeba také ve farmacii a dalších oborech. Filtračních svíček 

je velké množství, je možné použít různé variace filtračního materiálu a různé míry 

zadržovací schopnosti. Sortiment zahrnuje filtrační svíčky s absolutní zadržovací 

schopností nebo předfiltrační svíčky s nominální zadržovací schopností (webové stránky 

společnosti, 2017b). 

Mezi další produkty se řadí filtrační moduly, což jsou kruhové výseky z hloubkových 

filtračních desek, které jsou čočkovitě upevněny na drenážní tělo. Mezi čočkami 

jsou těsnící kroužky, které zabraňují, aby pronikla nepřefiltrovaná látka. Tyto produkty 

se též využívají v průmyslu nápojovém, farmaceutickém, kosmetické, chemickém, 

ale také v případě biotechnologických aplikacích. V těchto modulech lze využít filtrační 

desky z celého sortimentu. Dodávají se dva druhy modulů o průměrech  

30 a 40 cm (webové stránky společnosti, 2017b). 

Dalším z produktů jsou filtrační zařízení. Hlavním je deskový filtr. V této řadě nabízí 

společnost 6 deskových filtrů. Tato desková zařízení jsou vyrobena z vysoko-jakostních 

nerezových ocelí. Jsou dodávána v bohaté základní výbavě, ale lze k ní přikoupit i celou 

řadu dalších doplňků. Opět jsou využívána v již zmíněných oborech včetně filtrace vody, 

technických a jedlých olejů či bio-paliv (webové stránky společnosti, 2017b).   

Modulové filtry jsou zařízení vyráběné z vysokojakostních ocelí. Dodávána  

jsou opět ve dvou velikostech. Filtrace pomocí těchto zařízení je bez přístupu vzduchu  

a bez úkapů. Používají se v průmyslu nápojovém, farmaceutickém, kosmetickém, 

chemickém a při biotechnologických aplikacích (webové stránky společnosti, 2017b).   
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Svíčkový filtr je vyráběn opět z vysokojakostní oceli v několika základních variantách 

velikostí, přičemž opět nechybí doplňková výbava. Uplatnění těchto zařízení je stejné 

jako v případě modulových filtrů. Dle požadavků zákazníků je možné dodat i filtrační 

sestavy svíčkových filtrů s modulovými filtry nebo deskovými filtry (webové stránky 

společnosti, 2017b). 

Na promývání, sanitaci a regeneraci svíčkových (membránových) filtrů včetně zásobních 

nádrží, sudů apod., kdy při potravinářských technologiích nepřesáhne teplota  

80 °C, má společnost produkt – CIP sanitační stanici. V případě požadavků zákazníka 

vzhledem k požadovanému výkonu, technologii, kapacitě jsou možné i modifikace tohoto 

produktu. Společnost také nabízí kompletní řadu kvalitních křemelin od hrubých  

po jemné. Ty zajišťují vysokou čirost filtrátu. V nabídce společnosti lze využít  

také konzultační a poradenskou činnost v oblasti filtrace, filtračních médií, filtračních 

technologií. Zákazník dostane službu, která zahrnuje analýzu stavu filtrace,  

její vyhodnocení, přičemž odborníci z týmu navrhnou ty nejvhodnější varianty 

pro konkrétního klienta. Součástí je také projekce a dodávka systému řešení 

pro zákazníka (webové stránky společnosti, 2017b). 

2. 6. 2 Cena produktu 

Ceník nabízeného sortimentu na webových stránkách společnost uveřejněný nemá.  

Ceny výrobků lze ale najít na stránkách distributorů. Zde lze zjistit, že v případě 

filtračních desek se ceny pohybují od 8,50 Kč do 35 Kč za kus. Filtrační svíčky  

se pohybují od 1 950 Kč do 8 190 Kč (webové stránky zástupce konkurenční společnosti 

5, 2020).  

Pro informaci o cenách může samozřejmě na požádání zákazník kontaktovat prodejní 

oddělení společnosti. Tyto ceny bývají určitou dobu stejné, může se jednat i o několik 

let, poté se mění. Určují se dle nákladové struktury a jejího vývoje s ohledem na specifika 

daných trhů. Trhy má společnost rozděleny především teritoriálně, což v důsledku 

znamená, že se ceny v konkrétní zemi mohou lišit (Vedoucí marketingu a prodeje, 

2020b). 
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2. 6. 3 Distribuce produktu 

Jak již bylo uvedeno, společnost působí v B2B sféře. Má několik desítek distributorů, 

tudíž produkty společnosti se ke konečným zákazníkům dostávají převážně  

přes distributory společnosti (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019a). 

V druhém případě má společnost přímé distribuční cesty, jak dostat produkt ke svým 

zákazníkům (webové stránky společnosti, 2017b). 

2. 6. 4 Propagace 

Tato problematika je detailněji rozebrána v následující kapitole 2.7. 

2. 7 Komunikační mix 

Společnost se zákazníky, jak s distributory, tak s koncovými uživateli, komunikuje všemi 

možnými prostředky. S distributory komunikuje intenzivněji. Samozřejmě jako každá 

perspektivní společnost, si chce i tato udržet co nejlepší vztahy se svými zákazníky 

(Vedoucí marketingu a prodeje, 2019a). 

2. 7. 1 Individuální působení 

V komunikaci se zákazníky společnost hodně staví na osobním prodeji. Výhodou je tedy 

okamžitá zpětná vazba zákazníka a pružnější vyhovění jeho potřebám. Jak často probíhá 

osobní prodej je na uvážení daných prodejních specialistů společnosti, kteří produktům 

dobře rozumí. Z každé schůzky vychází report, aby společnost mohla údaje ukládat. 

Společnost též využívá ke kontaktu se svými zákazníky telefonáty a emaily (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2019a).  

2. 7. 2 Skupinové působení 

Společnost působí na širokou veřejnost různými komunikačními kanály, mezi které patří 

v prvé řadě webové stránky, sociální sítě, inzerce v tisku. Také propaguje své výrobky 

na výstavách a velmi důležitým způsobem, kterým se společnost snaží zviditelnit je také 

sponzoring. Tyto způsoby propagace jsou v této kapitole podrobněji popsány. 
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Výstavy 

Své výrobky vystavuje společnost na výstavách. Nejčastěji na mezinárodních, například 

v Německu, nebo prostřednictvím partnerů v jejich zemích – př. v Rusku, Itálii. V České 

republice se dříve společnost účastnila veletrhu Vinex (dnes Grand Prix VINEX),  

dnes se v ČR pouze aktivně účastní v rámci různých odborných a společenských akcí  

a dní otevřených dveří u svých distributorů. Zde jsou přizváni jako dodavatel a případně 

výrobce, má zde svůj stánek a se zákazníky konzultují různé problematiky, případně 

prezentují na přednáškách novinky (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019a). 

Reklama 

Společnost se soustředí nejen na online, ale i na off-line reklamu. Dělá inzerci 

v odborném tisku, do kterého občas přidá i firemní prezentaci/článek, ve kterém často 

představuje například i nový výrobek, včetně nejrůznějších analýz (což bývá 

též publikováno i na webových stránkách) (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019a). 

Společnost inzeruje v různých časopisech v různých zemích. Ale pouze v Česku 

a na Slovensku je to pravidelně (Vedoucí marketingu a prodeje, 2020a). 

Také má reklamu na plakátech, ale to pouze v regionu svého působení. Mívá je umístěné 

na různých kulturních akcích a v místech např. fotbalových hřišť fotbalových klubů,  

které podporuje. Ve Valticích na Salonu vín ČR, který společnost též dlouhodobě 

podporuje, má umístěn rollup banner, což se dá řadit mezi formu podpory prodeje 

(Vedoucí marketingu a prodeje, 2020a). 

Direct marketing 

Společnost se svými zákazníky komunikuje i emailovou formou, přičemž tato forma 

komunikace je především v rukou prodejních specialistů, kteří mají na starosti 

své zákazníky, kterým zasílají prostřednictvím emailů různé nabídky apod. Společnost 

ale nevyužívá tento způsob komunikace automatizovaně přes například CRM systém, 

kde by mohla začít využívat direct mailové kampaně. Tímto způsobem by mohla zasílat 

různým cílovým skupinám nabídky, představení nových výrobků apod. přímo 

pro ně (Vedoucí marketingu a prodeje, 2020a).  
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Public relations 

Pro koncové zákazníky jsou uspořádávány konference/školení prostřednictvím 

distributorů společnosti, na které je pozváno více dodavatelů. Na školení mohou vinaři 

absolvovat přednášky např. o filtraci, chemii apod. (pokud by dělala tato školení  

pro vinaře pouze společnost sama, přednášky by se týkaly pouze jednoho tématu,  

a to filtrace). Například v Gruzii má společnost partnera (distributora),  

který tam má koncové zákazníky a pro podporu tohoto exportního trhu společnost 

organizuje návštěvy místních technologů a ředitelů v České republice. Tento program  

je spolufinancován zkoumanou společností. Technologové přijedou do Česka, účastní  

se také školení, prohlédnou si výrobu produktů, které používají, získají informace  

o výrobcích a jsou pro ně organizovány návštěvy českých společností působících v oboru. 

Je jim umožněno poznat česká vinařství, diskutovat s vinaři a předávat si zkušenosti.  

Toto je dá se říci forma public relations této společnosti, forma propagace  

i komunikace, jak poděkovat stávajícím zákazníkům nebo přesvědčit nějaké nové 

zákazníky ke koupi a užívání výrobků společnosti (Vedoucí marketingu a prodeje, 

2019a). 

Sponzoring 

Další prezentací se rozumí sponzoring. Ten provádí společnost dvěma směry 

– komunikuje směrem k regionu, tj. podpora regionu, aby se zde zaměstnancům lépe žilo 

a líbilo se jim tu žít. Tím se rozumí sponzoring místních událostí, sportovních klubů 

atd. Druhou cestou je sponzoring toho, co souvisí spíše se zákazníky, s trhem a s realizací 

vlastních produktů. Tím, že část svých zisků věnují sponzoringu ve vinařském oboru, 

vlastně svým způsobem děkují svým zákazníkům za projevenou důvěru. Snaží  

se tak podporovat vinařství v České republice. Největšími sponzorstvími v této cestě  

jsou sponzorství Salonu vín ČR, soutěže Vinař roku nebo konference Oenoforum. 

Společnost podporuje také samotný Svaz vinařů České republiky. Ostatní sponzoringy 

jsou menšího charakteru, týkají se různých jiných vinařských akcí, například vinařské 

plesy anebo mimo obor třeba i akce pivařské (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019a). 
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Online komunikace – webové stránky a sociální sítě 

Společnost, která to myslí v dlouhodobém horizontu se svou pozicí na trhu vážně, 

by měla umět správně využívat webové stránky. Do pasivní formy komunikace 

společnosti tedy patří web, kde se snaží mít společnost umístněných co nejvíce informací, 

a ne pouze informace o společnosti a produktech obecně, ale i informace, co se týče 

například novinek (Vedoucí marketingu a prodeje, 2019a). 

Webové stránky jsou přehledně rozděleny na dva oddíly – filtrace a izolace. Každá oblast 

je zvýrazněna jinou barvou a na první pohled stránky působí velmi elegantně. Pro každý 

z těchto oborů jsou přehledně vypsány produkty, které v těchto oblastech společnost 

nabízí. Dalšími kolonkami pro tyto obory má společnost na webu zvlášť popsanou 

aplikaci produktů, kde se produkty využívají. V případě filtrace je zde uvedeno využití 

produktů v oborech jako jsou nápoje, potraviny, chemie, farmacie, biotechnologie, 

kosmetika, průmyslové oleje a biopaliva (webové stránky společnosti, 2017b).  

Nápoje zde má společnost rozdělené na alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje 

a pak další dvě zvláštní skupiny, kde je pivo a hlavně víno, které je uvedené  

hned na začátku. Po rozkliknutí každé z těchto položek se objeví popis filtrace každého 

produktu, včetně dokumentů ke stažení, které obsahují další podrobnější informace. 

Pod těmito soubory jsou zobrazeny všechny produkty společnosti, které se pro filtraci 

produktu využívají. Produkty se ale přes webové stránky zakoupit nedají, nejsou 

zde uvedeny ani jejich ceny. Zákazník si musí zažádat buď přes kontaktní formulář 

nebo telefonicky o ceník a případné další informace (webové stránky společnosti, 2017b). 

Stránky společnosti dále obsahují informace o společnosti, kde je uvedena její vize 

a poslání, něco z historie, politiky jakosti, regionální aktivity nebo zda v současné době 

disponuje nějakými volnými pozicemi. Nesmí zde také chybět záložka „novinky“,  

které pravidelně aktualizuje (webové stránky společnosti, 2017b).   

Důležitými záložkami webových stránek jsou nepochybně návody k použití a odpovědi 

na základní podstatné otázky, které by zákazník měl vědět. V případě filtrace se například 

jedná o otázky typu, jestli neobsahují filtrační desky těžké kovy, azbest, jak jsou baleny, 

jak desky likvidovat apod. (webové stránky společnosti, 2017b). 

Na webových stránkách jsou umístěny důležité kontakty, nejen na společnost samotnou, 

ale i na její hlavní distributory, kteří sídlí v případě filtrace nejen v České republice, 
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ale i na Slovensku, v Německu a Polsku. U izolace jsou to distributoři polští, rumunští 

a bulharští (webové stránky společnosti, 2017b). 

V roce 2017 společnost investovala velké finanční prostředky do webových stránek. 

Cílem byla lepší využitelnost a co nejjednodušší správa stránek. V rámci tvorby webu 

byla provedena SEO analýza. Webové stránky společnosti se ve vyhledávači Google 

při zadání správných klíčových slov objevují na velmi ucházející pozici (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2020b).  

V této době hrají velkou roli v komunikaci se zákazníky nejen webové stránky,  

ale i sociální sítě, kterými jsou Facebook a Instagram. Společnost má na obou těchto 

stránkách zřízený svůj profil. Ale ani na jednom z těchto komunikačních prostředků není 

společnost moc aktivní (facebookové a instagramové stránky společnosti, 2020).  

V únoru roku 2020 měla společnost na Facebooku necelých 500 sledujících uživatelů 

a za rok 2019 zveřejnila 14 příspěvků. Na Instagramu, kde v roce 2016 uveřejnila  

svůj první příspěvek měla do konce roku 2019 příspěvků dohromady pouze  

11. Sledujících uživatelů měla v únoru roku 2020 jen 86. Na těchto sítích, především tedy 

na Instagramu, se stránka uživatele dá například dostat do povědomí používáním  

tzv. hashtagů, které se značí symbolem „#“. Pokud se před slovo dá tento symbol, 

znamená to něco jako formu klíčového slova. Společnost těchto symbolů moc nevyužívá. 

Přitom jejich využíváním, při zvolení nejen českých, ale i anglických, německých, 

polských či dalších cizích slov by se mohla zviditelnit více i v zahraničí.  Nevyužívá příliš  

ani tzv. „instagramových/facebookových stories“, které jsou taktéž velmi oblíbeným 

způsobem sdílení informací (facebookové a instagramové stránky společnosti, 2020). 

Orientovaná spíše na profesní kontakty je sociální síť LinkedIn, jejíž hlavní  

cíl je sdružování profesionálů, proto je vhodná k oslovování potenciálních zaměstnanců. 

Společnost má na této síti také svůj účet. Tento profil ale není v podstatě aktivní (Vedoucí 

marketingu a prodeje, 2020c).   

Na online reklamu nevydává společnost skoro žádné prostředky. Na Facebook pouze 

výjimečně. Jednou měla společnost krátkou PPC kampaň. Důvodem je skutečnost,  

že pro společnost jsou důležitější vztahy s distributory, které řeší především osobně. 

Mohla by ale tento způsob použít pro podporu značky (Vedoucí marketingu a prodeje, 

2020b). 
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2. 8 Dotazníkové šetření 

V další části analytické části bylo realizováno dotazníkové šetření, přičemž je použito 

kvantitativního přístupu. Toto šetření má za hlavní cíl zjistit od zákazníků společnosti 

spokojenost s komunikací se společností. Výzkumnou otázkou tohoto výzkumu tedy  

je: „Jaká je spokojenost stávajících zákazníků se současnými formami komunikace 

používaných ve vybrané společnosti?“. Dílčími cíli je dále analýza aktuálně používaných 

komunikačních forem společností, která je již v analytické části vypracována, výběr 

respondentů do výběrového souboru, dále zjištění závislosti mezi věkem respondentů  

a jejich preferencí forem komunikace se společností. Předpokladem je to, že starší 

zákazník (starý cca 49 let a více) preferuje spíše osobní formy komunikace  

a v těch neosobních spíše telefon než email. Naopak mladší lidé, kteří jsou zběhlejší 

v používání počítače, preferují spíše emaily a neosobní komunikaci. Statistické výpočty 

zjistí, zda předpoklad je správný nebo ne. 

Hypotézy byly stanoveny takto:  

Existuje závislost mezi věkem respondenta a preferencí formy komunikace 

(osobní/neosobní). 

1) H0: Osobní preference formy komunikace nezávisí na věku respondenta.  

2) H1: Osobní preference formy komunikace závisí na věku respondenta.  

Existuje závislost mezi věkem respondenta a preferencí nepřímé formy komunikace.  

1) H0: Výběr preferované nepřímé formy komunikace nezávisí na věku respondenta. 

2) H1: Výběr preferované nepřímé formy komunikace závisí na věku respondenta. 

Dotazník byl sestaven na základě prostudovaných publikací a analýze komunikačních 

forem používaných ve zkoumané společnosti. Byl distribuován přímo společností mezi 

její konkrétní zákazníky z oblasti vinařství. Distribuce proběhla papírovou i online 

formou (Google Forms) přímo zákazníkům. První fáze distribuce proběhla na jaře roku 

2019 ve dnech 22. 4. 2019 – 29. 4. 2019, přičemž dotazníky byly distribuovány 

zaměstnanci společnosti svým úplně nejbližším zákazníkům, další fáze šetření probíhala  

od 10. prosince téhož roku, kdy bylo použito direct mailingu dalším nejdůležitějším 

zákazníkům. Pro nízkou návratnost sama autorka diplomové práce ve dnech  

23. a 24. 1. 2020 s prosbou o vyplnění dotazníku obvolávala zákazníky (ze získané 

databáze od vybrané společnosti) a znovu rozesílala emaily. Podařilo se také domluvit 
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slevovou akci za vyplnění dotazníku v prodejnách jednoho z distributorů společnosti, 

která přinesla více jak polovinu navrácených dotazníků, tudíž byla nejefektivnější. 

Osloveno bylo dohromady 204 zákazníků a pro to, aby byl průzkum proveden  

alespoň na 5 % hladině významnosti, lze určit minimální velikost výběrového vzorku.  𝑛 = 𝑁1 + 𝑁 ∙ 𝑒2 = 2041 + 204 ∙ 0,052 = 135,099 

Vzorec č. 13: Velikost výběrového vzorku  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Zpět se vrátilo 154 správně vyplněných dotazníků, návratnost distribuovaných dotazníků 

činí 75,5 %.  Výsledek výpočtu minimální velikosti výběrového vzorku souhlasí 

i s výsledky dle tabulky č. 1.  Výzkum má vypovídající hodnotu, je určitě proveden  

na 5% hladině významnosti s 95% spolehlivostí. Po úpravě vzorce č. 13 lze přesně 

vypočítat na jaké hladině významnosti byl výzkum proveden. 

𝑒 = √𝑁𝑛 − 1𝑁 = √204154 − 1204 = 0,0399 

Vzorec č. 14: Hladina významnosti  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020). 

Tento výzkum byl proveden na 3,99% hladině významnosti. 

Dotazník obsahuje 35 otázek. Většina otázek je uzavřených, kde respondent hodnotil 

pomocí stupnice 1-10, resp. 1-5, vybíral z daných strukturovaných odpovědí, či mohl 

u vybraných otázek odpovědět vlastní odpovědí, pokud se v dotazníku jeho odpověď 

nenacházela. V dotazníku se nacházejí dvě otázky zcela otevřené, kde respondent 

odpovědět může, ale nemusí. První část dotazníku je zaměřena obecně na komunikační 

formy, další část je určena pro respondenty, kteří někdy komunikovali přímo se zástupci 

společnosti, po tomto oddílu následují otázky pro zákazníky, kteří komunikovali 

s distributory společnosti. Těmi se rozumí prodejci v obchodech. Další úsek dotazníku 

je zaměřen na webové stránky společnosti a poslední část zjišťuje obecné  

informace – o spokojenosti s výrobky a profilu respondentů. 



72 

 

2. 8. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

První otázka se respondenta táže, z jakého zdroje se o společnosti poprvé dozvěděl. 
Na výběr je z šesti uzavřených možností a sedmá dává možnost odpovědět vlastními 

slovy. 

 

Graf č. 1: První povědomí respondenta o společnosti  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Jak lze vidět na grafu č. 1, 34 % respondentů odpovědělo na otázku, že se o společnosti 

dozvědělo prostřednictvím prodejního specialisty společnosti. Tento fakt přikládám 

ale tomu, že většina distribuovaných dotazníků byla mířena především pro přímé 

nejdůležitější zákazníky společnosti. Druhá nejčastější odpověď byla „na doporučení 

známého“ a další nejčastější odpověď říká, že se respondent dozvěděl o společnosti 

pomocí inzerce v nějakém časopisu. V otevřené odpovědi respondenti psali,  

že se o společnosti dozvěděli v prodejně vinařských potřeb. Další odpovědi zněly: 

„Společnost znám už tak dlouho, že zdroj neumím určit, naše společnost nakupovala 

zboží ještě před mým nástupem.“, „Znám je historicky.“, „Kontakt od mého 

předchůdce.“, „Produkty společnosti byly v naší firmě používány již v době mého nástupu 

do naší firmy.“. Respondenti též odpovídali, že se o společnosti dozvěděli 

prostřednictvím jejích webových stránek (10 %), sponzoringu (7 %) nebo výstav,  

které získaly nejmenší počet odpovědí, a to pouze 6 %.  

Další otázka zkoumá, z jakých zdrojů jsou zákazníkům informace o společnosti, 

produktech apod. poskytovány. Více než polovině respondentů jsou informace 

poskytovány přímo zaměstnanci společnosti, opět je to podle mě proto, že většina 

respondentů patří k těm „bližším“ zákazníkům. Druhý zdroj informací v pořadí jsou 

distributoři společnosti, dále prostřednictvím svých přátel, známých či kolegů a internetu. 
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Tyto výsledky jsou zobrazeny v grafu č. 2. V možnosti „jinak“ uvedl jeden respondent, 

že odnikud. 

 

Graf č. 2: Zdroje, ze kterých jsou respondentovi poskytovány informace  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Otázka č. 3 se týká toho, zda zákazníci dostávají prostřednictvím zdrojů uvedených 
v předchozí otázce dostatek potřebných informací. Odpovědi vyhlížejí vcelku 

pozitivně (viz graf č. 3). 70 % respondentů odpovědělo, že ano a 26 % jich odpovědělo, 

že též ano, ale mohlo by to být lepší. Zbytek, který tvoří 4 % respondentů, by si přál více 

informací. 

 

Graf č. 3: Zjištění, zda jsou respondentovi z uvedených zdrojů poskytovány všechny potřebné 
informace  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Na otevřenou otázku č. 4 „Jaké konkrétní informace byste případně ocenil/a?“, odpověděl 

jeden respondent, že by ocenil detailní materiálové složení a technické parametry.  

Další odpověděli: „absolutní propustnost, zpětný proplach“, „materiál, množství vody 

na proplach (vyplavení pachuti po papíru), množství úkapu“, „více rozepsat problémy 

vzniklé při filtraci“ a poslední napsal, že poskytované informace jsou dostatečné. 

56%

22%

11%

10%

1%
přímo od zaměstnanců společnosti

od distributorů spol./z obchodů

od známých/přátel/kolegů

z internetu

jinak

70%

26%

4%
ano

ano, ale mohlo by to být lepší

ne, přál/a bych si více informací



74 

 

V páté otázce respondenti volili, které komunikační kanály by měla společnost 
při komunikaci se zákazníky využívat na škále 1-5, přičemž 1 představuje „nejvíce 

důležité“ a 5 „nejméně důležité“. Dle grafu č. 4 lze spatřit, že pro zákazníky je velmi 

důležitá komunikace prostřednictvím webových stránek a emailů, naopak v této době 

oblíbené sociální sítě příliš velkou přízeň mezi respondenty nemají. Stejně tak i skrze 

televizi respondenti nepokládají za důležité informace dostávat. Stojany a materiály 

přímo v obchodech jsou pro větší polovinu respondentů důležitým komunikačním 

prostředkem. Oblíbenost komunikace skrze sponzorské akce je v odpovědích přibližně 

vyvážená, přesto o něco více respondentů ji považuje za důležitou. Naopak odpovědi 

u billboardů jsou jasné, respondenti jim velkou důležitost nepřikládají. Noviny a časopisy 

jsou pro ně naopak vcelku důležité. 

 

Graf č. 4: Důležitost jednotlivých komunikačních kanálů  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Pátá otázka dotazníku dává též možnost odpovědět vlastními slovy, jaké jiné 
komunikační kanály by společnost měla využívat. V odpovědích respondentů 

se objevilo „osobní jednání“ nebo také, že by měla společnost se zákazníky komunikovat 

přes veletrhy. 
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Graf č. 5: Důležitost formy používaných komunikačních prostředků  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Šestá otázka se respondentů táže, zda je pro ně důležité, jakou komunikační formou 

dostávají od zástupců či distributorů společnosti informace. Většina respondentů, 

tvořící 79 %, to pokládá za důležité. 

Sedmá otázka (viz graf č. 6) ukázala, že nadpoloviční většina, tedy 58 % respondentů, 

upřednostňuje osobní formy komunikace, 29 % respondentů na tom nezáleží a pouze  

13 % respondentů preferuje formy neosobní. Osobní formy komunikace jsou na B2B 

trzích, kde tato společnost působí, formou nejfrekventovanější a znamenají okamžitou 

zpětnou vazbu, což je pro obě strany velmi důležité. Důležité to je ale samozřejmě  

i na trzích B2C, kdy je i pro konečného zákazníka tato rychlá zpětná vazba výhodou. 

 

Graf č. 6: Preference formy komunikace  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Respondentům vyhovuje v nepřímé formě komunikace, jak ukazuje graf č. 7, především 

email, ale více než třetině respondentům i telefon. Obojí je v této době často používaným 

způsobem neosobní mezilidské komunikace. Mezi jinou možnost jiné formy nepřímé 

komunikace označili dva respondenti webové stránky. 
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Graf č. 7: Preference nepřímé formy komunikace 

 (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Je důležité, jak na člověka v životních situacích působí okolí a totéž platí v případě koupi 

nějakého výrobku. Respondentům byla položena otázka, zda je pro ně důležité 
vystupování prodejců společnosti ke koupi nabízeného výrobku. 70 % odpovědělo, 

že pro ně tento faktor důležitý je. Tato skutečnost je zobrazena v grafu č. 8. 

 

Graf č. 8: Zjištění, zda respondenta ovlivňuje chování prodejce ke koupi výrobku  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Další část dotazníku se zabývá komunikací zákazníků přímo se zástupci společnosti, tedy 

jejími zaměstnanci. Tuto část vyplnila více než polovina dotázaných, neboť, jak již bylo 

uvedeno, dotazník byl distribuován hlavně mezi nejdůležitější bližší zákazníky 

společnosti, tedy hodně respondentů se se zaměstnancem/zaměstnanci společnosti někdy 

setkali. První otázka této části (celkově se jedná o otázku č. 10) byla koncipována: 

„Jak jste spokojen/a s jednáním/vystupováním zástupců společnosti?“ (viz graf č. 9). 

Necelá polovina dotazovaných označila na škále č. 1, což značí, že je velmi spokojena. 

To znamená pro společnost vcelku dobrou prezentaci, protože je velmi důležité, 

jak prodejce na zákazníka působí. Ovšem v hodnocení se na škále objevila i horší čísla, 

jako je 5 nebo dokonce 9.  
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Graf č. 9: Spokojenost respondenta s jednáním/vystupováním zástupce společnosti  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Důležitou roli pro koupi výrobku hraje také to, že prodejce dokáže zákazníkovi nejen 

poradit, jaký výrobek je pro něj nejvhodnější, ale též je ho schopen obeznámit 

s funkčností výrobku, jeho technickými parametry apod. Otázka č. 11 řeší,  

jak jsou zástupci společnosti zákazníkům schopni poradit se vším, co potřebují 
vědět. Výsledek je optimističtější než v předchozí otázce, nadpoloviční většina 

respondentů označila na škále číslo 1, necelých 22 % respondentů označilo  

číslo 2 a zbytek 3, 5 a 7. Tyto výsledky lze spatřit v grafu č. 10.  

 

Graf č. 10: Zjištění, zda jsou zástupci schopni poradit se vším, co respondent potřebuje  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Respondenti, kteří označili v grafu č. 9 výsledek 9 a v grafu č. 10 výsledek 7 ale dále (graf 

č. 10) uvedli, že s komunikací se zástupci byli spokojeni, je tedy možné, že pouze špatně 

pochopili hodnocení na Likertově škále a označili opačné hodnoty, než chtěli.  

Otázka číslo 12 se ptá, jakou formou respondent se zástupci společnosti 
komunikoval/a. Více jak polovina dotazovaných uvedla, že osobně, přibližně třetina 

prostřednictvím telefonu a 21 % respondentů komunikovalo se zástupcem společnosti 

emailovou formou. Z těch, kteří preferují v rámci neosobních forem komunikace email, 
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jich se zástupci komunikovalo právě emailem cca 19 %. Zbytek buď telefonem 

nebo osobně, nebo se zástupci tito respondenti nekomunikovali vůbec. Ti, kteří uvedli, 

že při neosobní formě komunikace dávají přednost telefonu, jich telefonem 

komunikovalo se zástupci 31 %, zbytek opět buď osobně, emailem nebo vůbec.  

Tyto informace jsou zobrazeny v grafu č. 26 uvedeném v příloze 2. 

Další otázka navazuje na předchozí tak, že respondenti mají uvést, zda byli s touto formou 

komunikace spokojeni. Skoro všichni dotazovaní (98 %) uvedli, že spokojeni byli  

(viz. graf č. 27 v příloze 2), což je skvělý výsledek.  

Poslední otázka tohoto úseku zjišťuje, zda by si zákazníci přáli častější osobní schůzky 
se zástupci společnosti. Téměř tři čtvrtiny jsou spokojeny se současným stavem,  

26 % uvedlo, že by častější schůzky spíše uvítalo. Odpověď „rozhodně ano“ zvolily  

2 % dotazovaných.  

 

Graf č. 11: Zjištění, zda by respondent uvítal více schůzek se zástupci společnosti  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Třetí část dotazníku, obsahující podobné otázky jako část předchozí, se zabývá 

komunikací s distributory společnosti, což mohou být například prodejci přímo 

v obchodech. Na otázky této části dotazníku neodpovídali všichni respondenti. 

Odpovídalo 116 respondentů z celkových 154. 

Otázka č. 15 (viz graf č. 12) se dotazovaných táže, stejně jako v případě zástupců 

společnosti, jak jsou spokojeni s jednáním/vystupováním distributorů společnosti. 
Výsledky jsou dobré. 53,4 % respondentů uvedlo, že je velmi spokojeno. Dalších  

cca 41 % je spokojeno a 5 % označilo na škále hodnoty 5, 6 a 7, což spokojenost neznačí.  
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Graf č. 12: Spokojenost respondenta s jednáním/vystupováním distributora společnosti  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Zákazníci jsou čím dál více náročnější. V dnešním světě mají větší možnosti výběru, 

protože obchodníci nabízejí více výrobků a služeb než dříve a také je těžší zákazníka 

zaujmout. Šestnáctá otázka dotazníku zní: „Jak jsou Vám distributoři společnosti 

schopni poradit se vším, co potřebujete?“. Nadpoloviční většina respondentů 

spokojena je, 1,7 % respondentů označilo číslici 5 a 3,4 % označilo na škále  

číslici 7, což není velký počet respondentů, ale značí to, že několik jich nespokojených 

bohužel je. Výsledky lze vidět v grafu č. 13. 

 

Graf č. 13: Zjištění, zda jsou distributoři schopni poradit se vším, co respondent potřebuje  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Další otázka řeší, zda respondent komunikoval s distributory i jiným způsobem 

než osobně. 64 % dotazovaných odpovědělo, že ano, zbytek ne. 

Logicky na to navazuje otázka, jakým způsobem respondent s distributorem 

komunikoval. 64 % dotazovaných komunikovalo s distributorem prostřednictvím 

telefonu, zbytek emailem, což zobrazuje graf č. 29 v příloze 2. Z těch, kteří preferují jako 

nepřímou komunikaci email, jich touto formou s distributory komunikovalo necelých  

19 % a z těch, kteří uvedli, že preferují telefon, jich telefonem s distributory 
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komunikovalo 40 %. S formou této komunikace byli všichni dotazovaní spokojeni  

(viz graf č. 30 v příloze 2). 

Obecně důležitým kanálem společností bývají webové stránky. Také v první části 

dotazníků respondenti odpovídali, že tato forma komunikace je pro ně důležitá. 

Následující část dotazníku se právě tomuto tématu podrobněji věnuje. První otázka  

se dotazovaného ptá, zda vůbec webové stránky společnosti někdy navštívil. 

Ze všech respondentů jich tedy dále na tuto část dotazníku odpovídalo celkem 84. 

 

Graf č. 14: Zjištění, zda respondent navštívil/navštěvuje webové stránky společnosti  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Další otázka této sekce se zaměřuje na spokojenost s množstvím informací 
na webových stránkách. Vesměs jsou odpovědi kladné, maximální hodnotou na škále 

1-10 byla 5, která zaujímá 2,4 %. Nejvíce mají hodnoty 2 a 3, což lze vidět v následujícím 

grafu č. 15. 

 

Graf č. 15: Spokojenost s množstvím informací na webových stránkách  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

V následující otázce se řeší grafická úprava stránek (graf č. 16). Toto je velmi důležitý 

aspekt, protože první dojem dělá hodně. Stránky mají zákazníka už na první pohled 
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zaujmout, je to velmi důležitá prezentace společnosti. Opět byla vybrána maximálně 

hodnota 5 a v tomto případě nejvíce odpovědí získala hodnota 3, a to 38,1 %.  

 

Graf č. 16: Spokojenost s grafickou úpravou webových stránek  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Otázka dotazníku č. 23 zní: „Jak jste spokojen/a s přehledností a orientací 

na webových stránkách společnosti?“. Zde už byly vybírány i hodnoty 6 a 7,  

které, společně s hodnotou 5 zaujímají dohromady 16,6 % odpovědí respondentů. 

Největší četnost má hodnota 2, a to 38,1 %. Tyto výsledky nejsou sice nejhorší,  

ale ani zas tolik dobré. 

 

Graf č. 17: Spokojenost s přehledností a orientací na webových stránkách  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Webové stránky by měly samozřejmě podávat co nejaktuálnější informace 

pro zákazníky, proto jim byla na tuto problematiku též položena otázka. Odpovědi  

na ní dopadly docela pozitivně, přesto byla zvolena i hodnota 5 zaujímající 7,1 %.  
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Graf č. 18: Spokojenost s aktuálností webových stránek  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Na otevřenou otázku č. 25, která zní: „Je něco, co Vám osobně na webových stránkách 

společnosti chybí?“ odpovědělo pět dotazovaných odpovědí „ne“ a jeden uvedl,  

že by si zde přál „modelové situace sanitací koncových svíčkových mikrofiltrů“. 

Poslední část dotazníku obsahuje doplňující otázky, které zahrnují otázky na výrobky 

obecně a dále je zkoumán profil respondentů. 

První otázka tohoto úseku (celkově otázka č. 26) řeší, zda jsou zákazníci spokojeni 
s rozsahem výrobků poskytovaných společností. Odpovědi, zachycené v grafu  

č. 31 v příloze č. 2, jsou kladné – 69 % respondentů označilo odpověď  

„spíše ano“ a 28 % odpovědělo, že „rozhodně ano“. Spíše spokojeny nejsou  

3 % respondentů. 

Další otázka je zaměřena na spokojenost s výrobky v poměru kvalita vs cena. Nejvíce 

respondenti volili hodnotu 2 a 3, které zaujímají cca 60 %. Bylo ale dokonce vybráno 

horší hodnocení než 5, a to 7 a 8 a, které dohromady dávají přes 10 % odpovědí, což není 

zrovna málo. Na následující otázku č. 28, která je položena takto: „Pokud 

jste v předchozí otázce označil/a hůře než 5, jaký je důvod Vašeho hodnocení?“, 

se objevily tyto odpovědi: „trhání desek během filtrace, nutný proplach vodou  

před filtrací“, „velká nevýhoda filtračních vložek je, že nejsou označeny všechny kusy 

v balení; u několika balení nevím pórovitost po odebrání např. poloviny balíku“. 
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Graf č. 19: Spokojenost s výrobky v poměru kvalita vs cena  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

S dostupností výrobků jsou skoro všichni respondenti spokojeni (viz graf č. 32 v příloze 

č. 2). 9 % jich uvedlo, že by uvítalo více prodejních míst, ale neuvedlo kde.  

Tito respondenti podnikají ve všech vinařských oblastech (kromě Mělnické podoblasti 

Čech, ze které není ani jeden respondent). Jsou celkem rovnoměrně rozloženi, nejvíce 

jich je ale nespokojeno s množstvím prodejních míst ve Slovácké a Znojemské podoblasti 

Moravy. Tři čtvrtiny těchto respondentů (ze Slovácké a Znojemské podoblasti Moravy) 

odebírá výrobky společnosti 4-6 let, zbytek 0-3 roky. 50 % jich vyrobí 2.000 – 20.000 l 

vína za rok, 25 % méně než 2.000 l a zbylých 25 % 20.001-300.000 litrů. 

 

Graf č. 20: Zjištění, zda by respondent dal/nebo již dal doporučení na společnost někomu dalšímu  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Se společností jsou dle výsledků (viz. graf č. 20) respondenti spokojeni,  

protože 58 % respondentů by dalo dále na společnost doporučení a 38 % dotazovaných 

již doporučení někomu dalo.  

Přesto by ale 4 % respondentů společnost dál nedoporučilo. Tito dotazovaní jsou všichni 

z Velkopavlovické podoblasti Moravy a věnují se vinařství 7-9 let. Výrobky společnosti 

z nich odebírají dvě třetiny 0-3 roky a zbytek 4-6 let. Stejně tak dvě třetiny uvedly,  
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že je ovlivňuje vystupování zástupců/distributorů ke koupi výrobku. Tyto dvě třetiny 

označily na stupnici se spokojeností s jednáním/vystupováním a se schopností poradit 

zástupců/distributorů hodnoty 3 a 4. Tito stejní respondenti na stupnici se spokojeností 

výrobků kvalita vs cena uvedli hodnotu 5, což může být jedním z důvodů,  

proč by společnost dále nedoporučili. 

Další otázka respondenty rozděluje dle doby, jaké se vinařství věnují a zobrazuje  

to graf č. 33 v příloze č. 2. Nadpoloviční většina dotazovaných se vinařství věnuje více  

než 10 let. 10 % se věnuje tomuto oboru 0-3 roky, 10 % je v tomto oboru 4-6 let a zbytek,  

tedy 20 % se vinařstvím zabývá 7-9 let.  

V otázce č. 32 (zároveň graf č. 34, příloha č. 2) je řešeno, jak dlouho respondenti odebírají 

výrobky zkoumané společnosti. 45 % respondentů odebírá výrobky déle než 10 let,  

17 % odpovědělo, že 7-9 let, 18 % 4-6 let a zbylých 20 % dotazovaných 0-3 roky. 

Z těch, kteří se vinařství věnují více než 10 let jich výrobky společnosti odebírá též více 

než 10 let 74 %. Tudíž většina dlouhodobých zákazníků je loajálních. Ti, co se věnují 

tomuto oboru 7-9 let jich stejně dlouhou dobu odebírá výrobky společnosti 40 %.  

Respondenti podnikají především na Moravě, nejvíce z nich na Velkopavlovické 

podoblasti Moravy. Dále na Slovácké (22,5 %), Mikulovské (21,3 %) a Znojemské 

(12,5 %) podoblasti Moravy. 5 % je potom z Litoměřické podoblasti Čech. V Mělnické 

podoblasti Čech nepodniká nikdo z dotazovaných. 

 

Graf č. 21: Místo vinařského působení respondenta  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Předposlední otázka respondenty segmentuje dle vyrobeného objemu vína  

za rok (viz graf č. 35). Největší zastoupení (45 %) má odpověď „20 000 l – 300 000 l“, 

20 % vyrobí více než 300 000 l a zbytek vyrobí méně. 
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Poslední otázka dotazníku respondenty člení věkově. Pouze 6 % dotazovaných je mladší 

29 let. Skoro polovina se jich řadí mezi 39-48 let věku, 25 % je mezi 29-38 lety věku. 

14 % dotazovaných je 49-58 let a zbylých 12 % je starších 59 let. 

 

Graf č. 22: Věk respondenta  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

2. 8. 2 Testy nezávislosti 

První hypotéza se týká závislosti věku na preferenci formy osobní nebo neosobní 

komunikace. K tomu bylo potřeba si rozdělit zákazníky dle věku (jak je uvedeno 

v poslední otázce dotazníku) a dle odpovědí na preference formy komunikace  

(otázka č. 8). Následně je sestavena kontingenční tabulka četností a těchto dvou znaků: 

Tabulka č. 5: Kontingenční tabulka – závislost věku na preferenci formy komunikace  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Věk 
Preference formy komunikace 

Celkový součet 
neosobní nezáleží osobní 

18-28 2 4 4 10 

29-38 8 8 22 38 

39-48 6 20 40 66 

49-58 0 6 16 22 

59 a více 2 6 10 18 

Celkový součet 18 44 92 154 

Z tabulky č. 5 lze například vyčíst, že kromě respondentů ve věku 18-28 let, preferují 

respondenti nejvíce osobní formy komunikace. Neosobní formy nejméně vadí 

respondentům ve věku 29-38 let. 
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P-hodnota zde vyšla 0,326545 (je vyšší než 0,05), což znamená, že na hladině  

5 % se přijímá nulová hypotéza a to značí, že znaky jsou na sobě nezávislé. 

Druhá hypotéza zkoumá závislost mezi věkem a preferencí nepřímé komunikace. 

Opět bylo potřeba si zákazníky roztřídit věkově a přiřadit k nim odpovědi na preferenci 

nepřímé komunikace (email/telefon či obojí). Zde byli vyřazeni dva zákazníci, 

kteří uvedli jinou formu komunikace, z nichž jedna byla webové stránky. Tabulka dává 

na první pohled nějaké informace, například že respondenti preferují spíše emailovou 

komunikaci, přičemž nejvíce ji pravděpodobně oproti telefonu upřednostňují ti ve věku 

49-58 let a dále respondenti ve věku 29-38 let. 

Z výpočtů vyšla p-hodnota 0,07679, toto číslo je opět vyšší než 0,05, nulová hypotéza 

se tedy na hladině 5 % přijímá. Znaky jsou tedy nezávislé. 

Kontingenční tabulka četností těchto dvou znaků vypadá takto: 

Tabulka č. 6: Kontingenční tabulka – závislost věku na preferenci nepřímé formy komunikace 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Věk 
Preference nepřímé formy komunikace 

Celkový součet 
email obojí telefon 

18-28 4 2 4 10 

29-38 26 0 12 38 

39-48 34 8 24 66 

49-58 6 4 12 22 

59 a více 10 2 4 16 

Celkový součet 80 16 56 152 

Jak již bylo uvedeno, dotazníkové šetření probíhalo již na jaře roku 2019. Dat bylo 48. 

Po jeho skončení byl prováděn též výzkum včetně totožných hypotéz. Jejich výsledky 

byly opačné. Bylo zjištěno, že mezi uvedenými proměnnými závislost je. Nyní  

se ale pracovalo s více než stovkou dat, což je pro statistické výpočty samozřejmě více 

vypovídající a výsledky mají větší váhu. 

2. 8. 3 Shrnutí výzkumu 

Dle výzkumu vyplynulo, že zákazníci jsou se společností spokojeni, nebyly zjištěny 

žádné velké nedostatky. To je pro společnost výsledek, se kterým může být spokojena. 

Ovšem všude je vždy nějaký prostor pro zlepšení. 
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Pro respondenty je velmi důležité, jakou formou od společnosti získávají informace.  

Bylo zjištěno, že je pro ně velmi důležitá osobní forma komunikace. Valnou většinu 

ovlivňuje osobní vystupování prodejce ke koupi nabízeného výrobku. Prodejci 

reprezentují společnost, takže je to samozřejmě důležité, jak na zákazníka působí. 

S vystupováním zástupců společnosti je většina zákazníků spokojena. Spokojenost  

je též s jejich schopností poradit se vším, co zákazník potřebuje vědět. 28 % respondentů 

by si přálo více schůzek se zástupci společnosti.  

V případě distributorů společnosti jsou výsledky se spokojeností též vcelku dobré. 

Většina respondentů je s jejich vystupováním spokojena, ale 5 % jich označilo na škále 

hodnoty 5 a horší, což spokojenost neznačí. Nevhodným vystupováním může prodejce 

zákazníka ztratit a je obecně známo, že negativní recenze se šíří rychleji a mezi více lidí 

než recenze pozitivní. Někteří distributoři nejsou schopni zákazníkům poradit se vším,  

co potřebují, to ale uvedlo jen 5,1 % dotazovaných.  

V rámci neosobní komunikace přikládají respondenti velkou důležitost komunikaci  

přes email, poté telefon a též webovým stránkám. Webové stránky jsou bezesporu 

důležitou komunikační formou a prezentací společností. S množstvím informací  

a grafickou úpravou stránek společnosti dle respondentů není větší problém. Menší 

nespokojenost je vidět ohledně přehlednosti a orientace a aktuálnosti na webových 

stránkách. Stránky společnosti jsou „rozděleny“ na dvě části, protože společnost  

se zaměřuje na dva různé obory. Už při vstupu na stránky lze kliknout na každý  

obor zvlášť, ale pod těmito ikonami jsou (v případě zobrazení na počítači) ikony další, 

které patří pod tyto sekce. Pak je zde další ikona „o společnosti“, mapa, kontaktní 

formulář a další ikona, ve které se střídají čtyři různá témata. Možná je zbytečné  

mít pod těmi dvěma základními ikonami další „podikony“, je toho na úvodní stránce 

zbytečně mnoho. Zákazník ví, která hlavní ikona je „pro něj“, tu si může rozkliknout  

a po rozkliknutí by se teprve mohly tyto další ikony zobrazit. Možná proto na zákazníky 

působí třeba už úvodní strana lehce chaoticky. 

Spokojenost zákazníků se společností lze spatřit i v tom, že společnost dále doporučují 

svým známým. 58 % respondentů uvedlo, že by doporučení na společnost dále svým 

známým dalo a zbylých 38 % doporučení již dále dalo. 45 % respondentů také výrobky 

společnosti odebírá přes 10 let, tudíž tito zákazníci jsou nejen spokojení, ale i loajální.  
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Zkoumáno bylo dále též to, zda je na sobě závislá proměnná věku s proměnnou preference 

forem komunikace. Pokud by výsledky ukazovaly, že mezi těmito proměnnými závislost 

je, mohla by se společnost při komunikaci se zákazníky rozdíleného věku vždy zaměřit 

na preferovanou formu komunikace, která jim více vyhovuje. Testy hypotéz 

ale poukázaly na to, že mezi těmito proměnnými žádná závislost neexistuje. 

2. 9 SWOT analýza 

Tato analýza je využita k sumarizaci předchozích analýz společnosti. Dle této analýzy 

jsou stanoveny silné a slabé stránky společnosti, též včetně jejích příležitostí a hrozeb 

plynoucích z vnějšího prostředí.  

Společnost má v místě působení vybudované dobré jméno, se kterým je spojena kvalita 

výrobků. Výrobky společnosti jsou kvalitní a vysoce jakostní, zajišťovány pomocí 

systému kontrol – společnost si uvědomuje důležitost kvalitního systému řízení 

a vynaložila snahu o získání certifikátů jakosti.  

Snad pro každou organizaci jsou nejcennější lidské zdroje. Ve společnosti pracují vysoce 

kvalifikovaní zaměstnanci, což je pro společnost obrovským plusem a přispívá to nejen 

k jejímu plynulému chodu, ale samozřejmě až ke spokojenosti zákazníků. Ovšem jistým 

problémem, který ve společnosti nedělá dobrotu, je disciplína. Management má právo 

nastavit ve společnosti politiku, se kterou všechny zaměstnance obeznámí a požadovat 

její dodržování. Toto ve společnosti bohužel nefunguje, tak jak by mělo. Tento problém 

lze přitom řešit mnohdy i neformálně a individuálně.  

Mezi další slabé stránky společnosti patří například možné neudržení zmiňované kvality 

výrobků a s tím spojené budování značky. Také by se mohla více zaměřit na reklamu. 

Společnost působí v malém městě, odkud absolventi škol spíše odcházejí do větších měst, 

proto další hrozbou do budoucna je nedostatek lidského kapitálu. Sice se společnost snaží 

držet nějakou spolupráci se studenty škol, ale není příliš velká. Je pro ni tedy velmi 

důležité používat takové formy marketingové komunikace, kterými by si přilákala nové 

zákazníky. Možností, jak se zviditelnit je spousty, od přímého marketingu, 

přes sponzoring, až po online komunikaci, která zažila velký vzestup. Důležité je vhodné 

zvolení této komunikace, aby došlo ke správnému zacílení.  
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Obrázek č. 4: SWOT analýza  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Jistým ohrožením technologická konkurence – výrobek společnosti je tradiční 

a ozkoušený, ale není automatizovaný. Je také v ohrožení konkurence prodávající 

substituční výrobky a samozřejmě jistou hrozbu znamená i vstup nového konkurenta. 

Má také oproti svým největším konkurentům slabší značku, ačkoli na trhu působí kolem 

20 let, její konkurence 80 let a více.  

2. 9. 1 Vyhodnocení SWOT 

Následující tabulky č. 7-10 zobrazují kroky k vyhodnocení SWOT analýzy. Každá 

tabulka zobrazuje jednu ze čtyř oblastí matice SWOT, kde jsou poté jednotlivé položky 

hodnoceny nejprve vahami (ty udávají důležitost položek) a poté hodnoceny ohledem 

na spokojenost s daným prvkem. Následně je proveden součin váhy a hodnocení. 

Ze součinů každé položky se nakonec provede jejich součet. 
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Tabulka č. 7: Vyhodnocení SWOT – silné stránky  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Tabulka č. 8: Vyhodnocení SWOT – slabé stránky  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Tabulka č. 9: Vyhodnocení SWOT – příležitosti  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

  

Silné stránky Váha Hodnocení Součin 
Suma součinů  
za kategorii 

Dobré jméno společnosti 0,10 3 0,30 

3,30 

Kvalitní a spolehlivé výrobky 0,20 4 0,80 

Konzultační a poradenská 
činnost 0,25 2 0,50 

Technické vybavení 0,10 3 0,30 

Kvalifikovaní zaměstnanci 0,35 4 1,40 

Slabé stránky Váha Hodnocení Součin 
Suma součinů  
za kategorii 

Disciplína 0,20 2 0,40 

2,35 

Neudržení kvality 0,10 1 0,10 

Značka 0,15 3 0,45 

Horší kvalifikace prodejců 0,25 2 0,50 

Reklama 0,30 3 0,90 

Příležitosti Váha Hodnocení Součin 
Suma součinů  

za kategorii 

Získání nových zákazníků 0,6 2 1,20 
2,40 

Spolupráce s vysokými školami 0,4 3 1,20 
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Tabulka č. 10: Vyhodnocení SWOT – hrozby  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Hrozby Váha Hodnocení Součin 
Suma součinů  
za kategorii 

Technologická konkurence 0,35 4 1,40 

3,10 Vstup nového konkurenta 0,25 2 0,50 

Dostupnost lidského kapitálu 0,40 3 1,20 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛í𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑦(𝐼𝐹𝐸) = 3,30 + 2,40 = 5,70 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛í𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑦(𝐸𝐹𝐸) = 2,35 + 3,10 = 5,45 𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = 5,70 − 5,45 = 0,25 

Z výsledných čísel je výsledkem to, že by se společnost měla zaměřit na posilování 

interních faktorů, obzvláště potom na posilování stránek silných, jelikož mají vyšší 

hodnotu než stránky slabé. Je také vhodné minimalizovat hrozby, kde také vyšla vyšší 

hodnota oproti hodnotě u příležitostí. Závěrem je, že by společnost měla zvolit strategii 

„ST“, tedy strategii konfrontace, což znamená využití silných stránek k odvrácení hrozeb. 

2. 10 Shrnutí analýz 

Společnost se svými zákazníky komunikuje všemi možnými prostředky. Hodně staví 

na osobním prodeji. V této době by měla mít společnost kvalitní webové stránky,  

jelikož je to jeden z nejdůležitějších komunikačních prostředků. Do webu investovala 

velké finanční prostředky v roce 2017 a zákazníci jsou s ním vcelku spokojeni.  

Mohl by být dle nich trochu více přehlednější a též aktuálnější. Důležité je také 

komunikovat se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí. V této oblasti společnost 

za svou konkurencí zaostává. 

Spíše než s koncovými zákazníky, komunikuje společnost intenzivněji se svými 

distributory, jelikož působí hlavně v B2B sféře. Je velmi důležité, aby byli zákazníci 

spokojeni nejen s přímými zástupci společnosti, ale také s jejími distributory, kteří tuto 

společnost též zastupují. Pro zákazníky společnosti je důležitá forma komunikace, 

upřednostňují spíše osobní formy komunikace a většinu ovlivňuje chování a vystupování 

prodejce. 
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Společnost inzeruje v tisku v regionu působení, využívá plakátů nebo bannerů. Vystavuje 

své výrobky na výstavách a věnuje se také aktivně sponzorské činnosti. Je v ohrožení 

technologické konkurence a konkurence prodávající substituty. Na reklamu by se měla 

společnost zaměřit více pro účely podpory své značky. Působí v místě, kde by mohl 

být v budoucnu problém s dostupností lidského kapitálu, studenti odcházejí za prací 

do větších měst, i proto je důležité, aby o sobě společnost dávala veřejnosti dostatečně 

vědět.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Pro společnost je důležité mít na jedné straně spokojené a loajální zaměstnance a na straně 

druhé to stejné platí i pro její zákazníky. Obě skupiny jsou pro její fungování nesmírně 

důležité a o obě by se měla starat a zajistit, aby byly spokojené a tím pádem i loajální. 

Tato diplomová práce se zabývala marketingovou komunikací společnosti,  

která byla pomocí různých rozborů a zaměstnanců společnosti, analyzována. 

Analyzována byla také ta druhá zmiňovaná skupina lidí, kterou tvoří zákazníci. Vybraná 

společnost je zásadně spjata s vinařským trhem a ten je pro ni stěžejním, proto byli 

analyzováni zákazníci z tohoto trhu. Tito respondenti též poukázali, kde jsou slabá místa 

v komunikaci mezi společností a nimi. Za pomoci těchto provedených analýz bude v této 

poslední, a také nejdůležitější, kapitole 3, navrženo několik opatření, která by měla zlepšit 

marketingovou komunikaci společnosti. 

Těmito opatřeními bude častější školení prodejců, jelikož je důležité, aby byli zákazníci 

spokojeni s jejich vnějším projevem a správně informováni ohledně produktů apod.,  

tím pádem lépe prezentována společnost. Další návrh se týká webových stránek.  

Tato doba si žádá komunikaci prostřednictvím internetu, a právě webové stránky  

jsou hlavním komunikačním kanálem, který zároveň musí dobře prezentovat společnost,  

proto je opravdu důležité jim věnovat pozornost. Moderní svět zahrnuje také online 

komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, které denně využívají miliony lidí,  

proto se další návrh zaměřuje na zlepšení v této oblasti komunikace. Z příležitosti  

pro společnost vzešel můj poslední návrh spolupráce s vysokými (příp. středními) 

školami, který by mohl vyřešit slabé stránky, kterými je disciplína,  

reklama a značka a hrozbu, kterou je lidský kapitál.  

3. 1 Školení zástupců, distributorů společnosti 

Nevhodným vystupováním může prodejce zákazníka ztratit a platí to též u toho,  

zda je zákazník spokojen s tím, jak mu prodejce dokáže poradit se vším, co potřebuje 

o výrobku, jeho užívání a dalším udržování kvality filtrace vědět. Pokud v těchto 

ohledech prodejce zákazníka neuspokojí, zákazník bude nespokojený a může se uchýlit 

k odchodu ke konkurenci. Je obecně známo, že negativní recenze se šíří rychleji a mezi 

více lidí než recenze pozitivní.   
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Ačkoli je hodně zákazníků v tomto ohledu spokojeno, našli se i tací, kteří nejsou. 

V případě přímých zástupců společnosti a jejich jednání se zákazníky to bylo  

10,6 % respondentů, kteří na škále v otázce 10 dotazníku označili hodnoty 5 a hůře  

a 6,4 % zákazníků tyto hodnoty označilo u otázky týkající se rad zákazníkům ohledně 

produktů.  

Též u distributorů se takoví zákazníci našli, o obou těchto otázek jich něco málo 

přes 5 % označilo hodnoty horší než 5. Nejsou to sice nějaká obrovská čísla, ale mohlo 

by se třeba v Česku jednat o zákazníky klíčové, kteří se podílí na větší části obratu 

společnosti a jejich odchod by mohl mít pro společnost fatální důsledky. 

Tento problém by se dal vyřešit vzdělávacími aktivitami, které by mohla vyřešit častější 

školení zástupců a distributorů. To sice bude samozřejmě skýtat nějaké náklady, 

ale pokud bude prodejce schopen zákazníkovi lépe poradit, zákazník potom nebude muset 

třeba kontaktovat další zaměstnance společnosti ohledně potřebných informací,  

tudíž to zaměstnancům, ale i zákazníkům ušetří čas. Zákazníci se poté nebudou muset 

ozývat o dodatečné informace k výrobkům atd., které jim prodejci například nedokázali 

podat. Zároveň bude společnost mezi zákazníky lépe reprezentována. 

Tato školení by mohla probíhat osobně s lektory, ale dala by se též provádět s těmito 

lektory i formou on-line, pokud by se zaměstnanci (příp. distributoři) společnosti raději 

přikláněli k této variantě, je to ovšem při některých aktivitách určitě omezující forma 

komunikace. Obě formy dávají prostor k diskusi, při které se nejlépe rozvíjejí nápady 

a myšlenky. Na takových školeních si mohou tito účastníci předávat vlastní postřehy 

a zkušenosti v probírané problematice. Pro společnost tato školení mohou znamenat 

přidanou hodnotu a využít ji samozřejmě ve svůj prospěch a růst.  

Též by se školení mohla zaměřit na disciplínu a zlepšení práce v týmech, mohl  

by se tím lépe stmelit kolektiv. Tímto krokem by se tedy dala řešit i další slabá stránka 

společnosti – disciplína. 

Ze dvou uvedených diskutovaných otázek má vyšší procento nespokojenosti ta, týkající 

se jednání prodejců se zákazníky. Školení by se měla tedy zaměřit na obchodní a prodejní 

komunikaci a psychologii prodeje. Dále také na budování vztahů se zákazníky a jejich 

chování.  

Pokud by společnost usoudila, že nemá lektory, podmínky či kapacity pro tyto účely,  

dalo by se využít například jednorázových kurzů externích společností.  
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Na internetu nabízejí různé společnosti vzdělávací kurzy právě pro tyto účely. Tedy 

obchodní a prodejní komunikaci a psychologie prodeje. Společnost FBE Praha s.r.o. 

nabízí kurzy na míru. Kurz psychologie prodeje určený pro prodejce, obchodní zástupce 

a vedoucí obchodních oddělení, má za cíle porozumět psychologickým potřebám 

zákazníka, zdokonalit se ve vytvoření příjemné atmosféry obchodního jednání 

a vybudování vztahu se zákazníkem, což je velmi důležité. Dále naučí prodejce 

identifikovat různé typy zákazníků a přizpůsobit jim obchodní jednání a celkově 

se zdokonalit v efektivní komunikaci se zákazníkem. Toto školení „psychologie prodeje“ 

je dvoudenní intenzivní školení formou přednášek, modelových situací, skupinové práce, 

diskusí a za pomocí licenčních výukových videofilmů, které podporují a doplňují okruhy 

daných témat. Ceny uvedené nemají, ty se zákazník dozví až po kontaktování společnosti 

(EduCity, 2020). 

Vzdělávací a poradenská společnost Gradua-CEGOS nabízí k zakoupení například 

jednodenní e-learningové kurzy. Dají se zakoupit e-learningové balíčky – např. „prodejní 

dovednosti“ – prodejce se zdokonalí v pochopení procesu prodeje z pohledu zákazníka 

nebo třeba posílí svou schopnost navázat a udržet dlouhodobý a oboustranně výhodný 

vztah se zákazníkem. Tento kurz trvá přibližně 150 minut. Dalším e-learningovým 

kurzem je také třeba „obchodní vyjednávání“, kde se obchodník naučí klíčové techniky, 

kterými zefektivní vyjednávání, přizpůsobit styl komunikace cílům jednání, mít jednání 

pod kontrolou apod. Tyto kurzy jsou nabízeny ve více jazykových verzích a jsou za cenu  

1815,- s DPH na osobu (Gradua, 2015). 

Pokud by společnost tedy jednorázově využila tyto online kurzy pro svých 10 prodejců 

v ČR, znamenalo by to náklady do 20 000 Kč vč. DPH. 

3. 2 Webové stránky 

Webové stránky jsou obecně velmi významným komunikačním kanálem společností, 

tedy i respondenti výzkumu, zákazníci této společnosti, jim přiřazují důležitost.  

Uvedli, že je to pro ně jeden z nejdůležitějších komunikačních kanálů, které by společnost 

měla využívat. Proto by jim měla věnovat nemalou pozornost, čas a část svých financí 

na propagaci. 
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3. 2. 1 Úprava webových stránek 

Vzhled webových stránek je bezesporu jejich důležitým aspektem. První dojem může 

udělat opravdu hodně. Grafická úprava webových stránek musí navštěvovatele upoutat, 

ale musí se v nich umět také dobře zorientovat. Graficky jsou stránky řešeny příjemně, 

jejich barevné rozdělení vzhledem ke dvěma oborům, kterým se společnost věnuje, 

je vymyšleno pěkně. Téměř 17 % respondentů označilo na škále 5 a hůře v otázce 

spokojenosti s přehledností a orientací na webových stránkách společnosti. Možná lehce 

chaoticky na uživatele ale může působit rozložení hlavní stránky, kde je několik ikon, 

přičemž by stačilo mít na úvodní straně pouze ikonu „filtrace“ a „izolace“,  

které tam jsou nyní v podstatě zbytečně dvakrát. Případně nechat i ikonu s mapou, 

kde má společnost sídlo a ikonu „novinky“, kde by byla zobrazena nejnovější informace. 

Tato ikona by se mohla eventuálně měnit po 5-10 sekundách s dalšími tématy 

např. upozorňujícími na volné pozice či vyzdvihující přednosti společnosti. Nebylo 

by tím pádem na úvodní straně tolik ikon a vypadala by přehledněji. 

Někteří konkurenti mají také na svých stránkách možnost vytvoření zákaznického účtu. 

Společnost touto možností nedisponuje. Přitom by jí to mohlo přinést pozitiva,  

pokud by byly například s účtem spojeny i nějaké výhody. Zákazníci by mohli  

mít možnost po přihlášení do svého účtu zobrazit třeba ceny produktů, které tam běžně 

k nalezení nejsou, mohli by mít šanci si nějaké označit jako oblíbené, aby k nim měli 

rychlejší přístup. Měli by tam uloženy své objednávky a dala by se po nějakém počtu 

objednávek, či při nákupu nad určitou hodnotu nastavit nějaká věrnostní sleva  

nebo doprava zdarma. Tento krok by mohl společnosti přinést nové zákazníky, ti stávající 

i noví by byli loajálnější, mohlo by jim usnadnit některé úkony na stránkách  

a byli by celkově spokojenější. Jelikož respondenti označili jako webové stránky za jeden 

z nejdůležitějších komunikačních kanálů, je třeba přemýšlet, jak tento kanál vylepšit  

a toto by mohla být jedna z možností. 

Náklady této změny zahrnují čas a mzdu IT technika, změna to není nijak obrovská,  

ale mohla by přinést velká pozitiva. Co se týče finančních nákladů, záleží na přesném 

zadání, co vše by to mělo obsahovat, bez bližší specifikace je obtížné určit přesnější cenu.  

Dle nejmenovaného zdroje by se mohlo jednat o 2-3 týdny práce, přičemž orientační 

mzda na hodinu pro technika by byla od 250 Kč, tudíž při třech týdnech práce,  

tedy průměrných 40 hodinách týdně, by cena této změny mohla být kolem  
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30 000 Kč vč. DPH a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Nicméně po konzultaci 

s vedoucím marketingového oddělení zkoumané společnosti je tato informace 

podhodnocená, proto by cena této změny byla spíše vyšší. Odhadem nejméně dvakrát 

tolik, možná i více. 

3. 2. 2 Video-spot, video-návody 

Význam videa roste. Z průzkumu provedeného v tomto roce, tedy 2020, vyplynulo, 

že 92 % obchodníků tvrdí, že video je důležitou součástí jejich marketingové strategie 

a 99 % jich bude pokračovat s touto strategií i v tomto roce. Odhaduje se, že průměrný 

člověk stráví v roce 2021 každý den 100 minut sledováním online videí, což je 19% nárůst 

ve srovnání s rokem 2019, kdy to bylo 84 minut. Podle 88 % obchodníků jim video 

marketing přináší pozitivní návratnost investic (Carter, 2020). 

Přestože je video výkonným nástrojem B2C trzích, video marketing není zaměřen pouze 

na tento trh. Zejména ve spojení se sociálními médii, ho využívá také více společností 

B2B, které usilují o zvýšení potenciálních zákazníků a konverzí. Ve skutečnosti  

má 41 % B2B obchodníků zájem prozkoumat, jak lze videa přidat do jejich 

marketingových a prodejních strategií v roce 2020 (Carter, 2020). 

Konkurenti mají na svých webových stránkách upoutávající videa o jejich společnosti. 

Aby byla společnost konkurenceschopná, měla by o natočení videí tedy také uvažovat. 

Nejen zmíněné upoutávající video o společnosti, ale i vzhledem k tomu, že výrobky 

společnosti nejsou plně automatizované, je to dalším důvodem, proč přemýšlet  

i o video-návodech, jak výrobky používat. Videa by, v případě, že se na nich bude mluvit, 

měla mít alespoň cizojazyčné titulky, nejméně v jazyce anglickém, jelikož hodně 

odběratelů společnosti je i ze zahraničí. Tato videa a video-návody by mohla společnost 

sdílet nejen na svých webových stránkách, ale i na Facebooku, Instagramu a YouTube, 

aby se o nich dozvědělo co nejvíce stálých i potenciálních zákazníků a uživatelů výrobků.  

Pro tyto účely by se mohlo využít i externí společnosti. Například stránky Mašek.eu 

nabízí služby připravení a natočení propagačního filmu, prezentačního videa či reklamy. 

V těchto videích představí společnost či třeba produkt až ve 12 světových jazycích. Uvádí 

orientační ceny služeb a například cena standartního prezentačního videa do 3 minut 

se pohybuje již od 12 500 Kč. Pokročilý prezentační video spot včetně zpracování  

je kolem 10 000 Kč za natáčecí den, poskytují i natáčení dronem (4 000 Kč) a cizojazyčné 



98 

 

titulky za orientační cenu 1 500 Kč či komentáře a dabing v různých jazycích  

za 6 000 Kč. Vše se samozřejmě odvíjí od požadavků klienta (Mašek.eu, 2020). 

Dle mých hrubých odhadů by se cena prezentačního videa o společnosti mohla vejít 

do 60 000 Kč-70 000 Kč vč. DPH. U videí, zaměřujících se na natočení používání 

výrobků, by se náklady odvíjely od toho, kolik výrobků by společnost chtěla takto 

prezentovat. Pro začátek by se mohlo jednat o např. 5 nejpoužívanějších produktů. 

V tomto případě by bylo možné takové video natočit i bez externí společnosti,  

tudíž by náklady nebyly nijak vysoké. Mohlo by se jednat o cenu do 10 000 Kč.  

Tabulka č. 11: Finanční náklady natočení videí 
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 Video-spot Videa – používání 
výrobků 

Finanční náklady 65 000 Kč 10 000 Kč 

3. 3 Online komunikace 

Společnost by se měla výrazně zlepšit v online komunikaci. Tento druh komunikace 

je v současné době velmi populární, většina lidí má svůj účet na sociálních sítích,  

ať už na Facebooku či Instagramu. Tyto dva komunikační kanály jsou v současnosti 

oblíbenými, a to nejen mezi mladými lidmi. Začíná je používat čím dál více i starších 

generací, v podstatě každodenně. 

Ne všechny konkurenční vybrané společnosti dokáží správně využívat sociální sítě, 

i proto by to pro zkoumanou společnost mohlo znamenat konkurenční výhodu začít  

se jim více věnovat.  

3. 3. 1 Facebook 

V případě facebookových stránek by se dala získat pozornost uživatelů například 

tím, že by společnost jednou za čas, třeba jednou do měsíce, mohla vyhlásit soutěž  

o nějaký výrobek. Takové soutěže jsou v této době mezi uživateli sociálních sítí docela 

oblíbené. Podmínkami pro účast v soutěži by bylo například sdílet onen příspěvek  

se soutěží, tím by se povědomí o společnosti dostalo dál, mezi další uživatele Facebooku 

a dále být samozřejmě fanouškem facebookových stránek společnosti. Soutěžit  
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by se mohlo třeba o balíčky filtračních desek, kde by v balíčku bylo 20 desek za cenu 

kolem 10 Kč. Vítěz by mohl vyhrát kupříkladu dva balíčky těchto desek, cenově tedy 

za cca 400 Kč. Mohlo by se soutěžit i o filtrační svíčky, přičemž nejlevnější se pohybují 

kolem 2000 Kč. Tyto soutěže by byly už méně časté, například 1x za půl roku.  

Přidávání fotek z různých akcí či přímo z pracoviště nebo fotky nových výrobků 

by mohly být též častějšími příspěvky. Na facebookovou stránku by se také případně 

mohlo uveřejnit i upoutávající video o společnosti, či videa s postupem, jak používat 

výrobky. Společnost by tam měla častěji sdílet i různé akce, kterým je sponzorem, 

případně kde bude představovat své výrobky apod. 

3. 3. 2 Instagram 

Možná více populární než Facebook, je dnes Instagram. Na Instagramu se sdílejí fotky 

a videa, která je možno uveřejnit buď na zeď nebo do tzv. „instastories“, která zůstávají 

na stránkách 24 hodin nebo mohou být následně přidána do tzv. výběrů, mohou tam proto 

zůstat i nadále. Jsou též velmi oblíbená. V případě vložení videa/fotky na zeď Instagram 

umožňuje do jednoho „příspěvku“ vložit i videí/fotek více. K fotkám se dají přidávat 

různé texty a tzv. „hashtagy“ nebo označovat další uživatele, to stejné umožňují 

i instastories. Na fotky produktů by bylo vhodné přidat označení produktu s odkazem, 

kde se tento produkt dá dále koupit, tedy by tak mohla podporovat své distributory.  

Společnost by měla v prvním kroku začít sledovat více stránek různých vinařů, stránkách 

o víně, aby měla větší šanci být zobrazena právě uživateli, kteří se tímto zabývají. 

Potom by tedy měla využívat instastories a případně tam označit nějakou stránku, která 

by jistý příspěvek mohla sdílet do svého instastory. Například pokud by společnost  

dala do příběhu třeba účast na nějakém veletrhu, do fotky by měla označit stránky  

toho veletrhu (v případě, že existují), oni by tento příspěvek mohli sdílet na svůj profil, 

tudíž by se o společnosti dozvědělo více uživatelů. Zmíněné používání hashtagů udělá 

společnosti podobnou službu, jelikož příspěvek pomocí tohoto kroku uvidí více uživatelů 

Instagramu. Hashtagy by se týkaly samozřejmě obsahu fotky, ale univerzálními by mohly 

být např. „vino“, „filtrace“, „vinarstvi“, „pivo“ a název společnosti. Tyto hashtagy 

by měly být u příspěvků psány v češtině, ale i anglicky a německy, tím by si je zobrazili 

nejen tuzemští, ale i zahraniční uživatelé. 
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Stejně tak jako na Facebooku, by se mohly i zmíněné soutěže sdílet i na Instagramu, 

jelikož Instagram umožňuje se propojit s facebookovým účtem.  

Instagramové účty je také zvykem mít nějak vizuálně jednotně sladěné – tzn. používání 

stejných filtrů u fotek apod. Na uživatele to působí prvním dojmem lépe, když účet 

vypadá i graficky pěkně. 

Oběma stránkám by se věnoval jeden určitý zaměstnanec, nebo případně by to mohl být 

nějaký brigádník, přičemž by společnost mohla uveřejnit nabídku o brigádu 

v informačním centru města, či na gymnáziu. Pro studenty, kteří se o toto zajímají  

by to mohla být příjemná forma přivýdělku, plus praxe do budoucna. Navíc většina 

studentů se v sociálních sítích velmi dobře vyzná, protože se na nich denně pohybují třeba 

i několik hodin. Vše by konzultoval s odpovědným zaměstnancem marketingového 

oddělení, který by mu poskytoval podklady. Brigádní zaměstnanec by byl zaměstnán  

na základě dohody o provedení práce a jeho superhrubá mzda by byla 150 Kč na hodinu 

a dohromady by mu to odhadem zabralo max. 6 hodin týdně, přičemž by bylo vhodné 

přidávat alespoň instastories občas i o víkendu. Za předpokladu 50 pracovních týdnů 

ročně by to znamenalo maximálně 300 hodin ročně, superhrubá roční mzda tohoto 

brigádníka by potom činila 45 000 Kč. V případě, že by společnost nesehnala brigádního 

zaměstnance, práce by byla za stejných/obdobných podmínek přidělena některému  

ze zaměstnanců marketingového oddělení. Dle následující tabulky č. 12 by byly náklady  

na sociální sítě necelých 55 000 Kč vč. DPH za rok. 

Tabulka č. 12: Pravidelná správa sociálních sítí Facebook a Instagram  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 Facebook Instagram 

Náklady 

soutěže – 400 Kč cca 10x/rok, 2000 Kč cca 2x/rok, 

tj cca 8 000 Kč/rok 

správa sítě – superhrubá mzda brigádníka 150 Kč/hod,  

max. 6 hodin týdně – tj. cca 45 000 Kč/rok 

Odpovědná osoba brigádník, zaměstnance marketingového oddělení 
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3. 4 Spolupráce s VŠ/SŠ 

Na základě provedené strategické analýzy společnosti, byla shledána jako jedna 

z příležitostí společnosti spolupráce s vysokými, respektive středními školami. Tedy 

konkrétně se studenty těchto škol. Ve zkoumané společnosti už nějaká menší spolupráce 

se školami je, ale měla by být rozhodně intenzivnější. V případě středních škol bych 

chtěla uvést jako příklad Střední vinařskou školu ve Valticích, jejíž absolventi, především 

z oboru vinohradnictví, by též určitě nemuseli odmítnout myšlenku zdokonalit se nejen 

v oblasti filtrace vína které se ve škole též učí. V možnosti poskytování praxe (ať už VŠ 

či SŠ) by nezáleželo na ročníku, ve kterém student studuje.  

V případě spolupráce se studenty vysokých škol na jejich závěrečné práci by to byli 

studenti končících ročníků. V této chvíli je společnost v kontaktu například s vybranými 

specialisty Vysoké školy chemicko-technologické, kteří s nimi konzultují záležitosti 

problematiky oblasti výzkumu a vývoje společnosti. Společnost by se měla ale zaměřit 

na studenty z různých oborů, jejichž studenti by mohli společnosti přinést užitek. Vedoucí 

marketingového oddělení podkládá za pozitivní fakt spolupráci vysokých škol 

se soukromými firmami. Tato společnost například v mém případě souhlasila, že využije 

příležitosti toho, že píši tuto diplomovou práci na téma marketingová komunikace, 

kde se blíže věnuji používaným formám komunikace společnosti se zákazníky. Tímto 

způsobem společnost může podporovat studenty a na druhé straně získá data  

pro své analýzy, jako je to v mém případě. Tyto analýzy poté poukáží na případné 

nedostatky a umožní najít místa ke zlepšení.  

Druhou možností spolupráce společnosti se školami by tkvěla v poskytované 

praxi/stážím studentům. V tomto případě by se určitý pracovník nebo skupina pracovníků 

mohla věnovat studentům, kteří by jim mohli pomáhat v každodenních úkolech a jako 

zpětnou vazbu přinášet nové poznatky a nápady ke zlepšení současné situace. Studenti  

by zjistili, jak ve společnosti probíhají jednotlivé úkony, které lidem z vnějšího okolí 

nejsou normálně známy a současně by mohli společnosti přispět například návrhy  

na různé inovace v oblastech, kde jim bude připadat, že společnost zaostává. 

V úvahu by také připadal i sponzoring těchto spolupracujících škol. Společnost by mohla 

takto podporovat různé zajímavé projekty, které se na školách díky podnikavým 

studentům rozvíjejí čím dál více nebo další studentské akce, jako jsou třeba festivaly.  
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Tím by se společnost zviditelnila a zároveň pomohla dobré věci a podpořila mladé talenty 

a jejich nápady. 

Touto cestou by se také případně dala eliminovat hrozba týkající se dostupnosti lidského 

kapitálu, jelikož touto spoluprací se studenty společnost může získat nové budoucí 

zaměstnance. Tyto studenty by za nějaký čas lépe poznala a dokázala si vyčlenit 

ty, se kterými by chtěla počítat do budoucna jako s možnými spolupracovníky. 

Protože společnost působí v malém městě, ze kterého studenti většinou odcházejí za prací 

do větších měst, byla by to pro ni velká příležitost, jak nalákat do města nové mladé lidi, 

kteří by i do společnosti mohli přinést mladého ducha. A jelikož slabou stránkou 

společnosti je její značka, tito studenti z různých měst republiky by mohli společnost 

zviditelnit na místech, kde doposud známá třeba vůbec nebyla, dostat ji tak do povědomí 

širší veřejnosti. 

Nejprve by bylo potřeba vymezit si, které školy v republice oslovit. Které by mohly 

být nejpřínosnější i například co se týče slabin společnosti. Je známo, a již bylo uvedeno, 

že společnost by měla zlepšit své postavení na trhu v podobě zviditelnění značky. 

Je velmi důležité investovat do marketingu, a proto by bylo vhodné oslovit ekonomické 

fakulty, kde se spousta studentů touto problematikou zabývá a mohla by například přinést 

do společnosti nové nápady, jak zlepšit oblast týkající se marketingu. Mohli 

by se též zabývat i problematikou prodeje, logistiky, HR, investic, kvality výrobků apod. 

Právě i neudržení kvality výrobků bylo uvedeno v případě možných hrozeb, 

které by mohly přinést společnosti problémy. Dalšími studenty by mohli 

být ti se zaměřením na IS/IT, či z chemických škol, nebo též škol strojírenských. 

Společnost si je vědoma hrozby technologické konkurence, studenti by mohli přinést 

nové poznatky i z pohledu technologií, jelikož se vše v této době rychle vyvíjí a pomoci 

i v inovacích v této oblasti. 

Zkrátka by mohlo být přínosné do každého z útvarů „nasadit“ v rámci praxe několik 

studentů, kteří se danou problematikou zabývají, které tato problematika zajímá a tato 

cesta by mohla být přínosná jak pro společnost, tak pro studenta. 

Oslovování studentů by probíhalo skrz děkany vysokých škol, případně ředitele škol 

středních, kde by se zjistilo, zda vůbec na vybraných školách mají například studenti praxi 

v rámci studijního programu a pokud ne, zda o ni i tak mají například zájem v rámci svého 

volného času (například studenti kombinované formy studia apod.). V případě spolupráce 
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ohledně závěrečných prací by se tyto informace ke studentům dostávaly skrz školní  

e-maily, které by jim rozeslalo jejich vedení, nebo by se mohly vytvořit malé letáčky, 

které by se ve školách umísťovaly na chodbách apod. Náklady na ně by odvisely od jejich 

velikosti, designu, počtu atd., ale odhadem by neměly přesáhnout 2 000 Kč vč. DPH,  

plus grafický návrh cca 1 000 Kč vč. DPH.  

Tento úkol, tedy zprvu samotný výběr škol bych přiřadila nejspíše celé skupině manažerů. 

Výhodou, proč zvolit celou skupinu manažerů, a ne přímo ředitele společnosti, je prostá. 

Ředitel společnosti by sám proces nemusel stíhat řídit, jelikož je už takto velmi vytížený. 

Bylo by na něm samotném mnoho úkonů, které by musel řešit v každém oddělení zvlášť. 

Takto by každý vedoucí oddělení určil, kolik je třeba studentů, z jakých škol,  

kam a ke komu je přesně zařadit atd. 

Intervence by byla provedena v oblasti lidských zdrojů a jejich řízení. Nejdříve 

by vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení měli za úkol přesvědčit své podřízené, 

aby souhlasili se spoluprací studentů, k čemuž by je museli nejspíše i vhodně motivovat. 

Také by bylo potřeba je seznámit s celou myšlenkou této spolupráce, ať by se jednalo 

o praxi či o spolupráci ohledně závěrečných prací studentů. Byť už by ve výsledku došlo 

k získání nových zaměstnanců či nikoli (počítá se s tím, že ano), v průběhu změny 

by přibyla nová posila v podobě studentů, kteří by byli zapojeni do chodu společnosti 

a tato posila by musela projít též nějakým počátečním výběrovým řízením, 

které by vyselektovalo vhodné adepty. Tento návrh by se zcela jistě dotkl komunikačních 

a organizačních toků a procesů společnosti. Zaměstnanci by byli více vytížení, 

protože by se museli věnovat studentům, kteří by navíc zprvu nevěděli, 

jak to ve společnosti běžně chodí. Zaměstnanci by se s nimi museli naučit komunikovat, 

přiřazovat jim případě úkoly a jejich práce by nabyla trochu jiného charakteru i v oblasti 

organizace práce, za což by byli samozřejmě vhodně mzdově ohodnoceni.  

Síťová analýza 

S ohledem na nejnáročnější návrh jak ohledně času, tak i finančních nákladů,  

jsem vypracovala i seznam možných rizik, která by mohla při procesu zavádění tohoto 

návrhu nastat. Taktéž jsem vypracovala pro tento návrh síťovou analýzu, přičemž  

jsem vypracovala tabulku PERT a síťový graf, udávající délku kritické cesty trvání tohoto 

projektu. Uvedená rizika jsou zaznamenána v tabulce č. 13. Vybrala  

jsem si pro hodnocení škálu 1-10, přičemž 1-3 znamená riziko malé, 4-6 znamená riziko 
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střední a 7-10 znamená riziko velké. Stejné hodnoty platí pro dopad rizika. Hodnota rizika 

znamená součin pravděpodobnosti a dopadu rizika. 

Tabulka č. 13: Možná rizika procesu zavedení návrhu spolupráce  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

č. Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

rizika 

1. odmítnutí návrhu ředitelem 
společnosti 

3 10 30 

2. odmítnutí zaměstnanců věnovat se 
studentům 

5 9 45 

3. studenti nebudou mít zájem o 
spolupráci 

4 10 40 

4. zaměstnanci nebudou stíhat svou 
(běžnou) práci kvůli věnování se 
studentům 

7 7 49 

5. studenti poškodí majetek společnosti 2 7 14 

6. studenti se dostanou k citlivým 
datům, které vypustí na veřejnost 

5 8 40 

7. vybraní studenti neprojeví zájem o 
budoucí nabídku práce 

6 7 42 

8. studenti po skončení praxe/psaní 
závěrečné práce poskytnou nabyté 
informace konkurenci 

4 9 36 

9. studenti po skončení spolupráce 
využijí nabyté informace k založení 
konkurenční společnosti například ve 
větším městě 

4 8 32 

Označení pravděpodobnosti číslicemi 1-10 znamená: 

− číslice 1 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 0-10 %, 

− číslice 2 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 11-20 %, 

− číslice 3 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 21-30 %, 

− číslice 4 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 31-40 %, 

− číslice 5 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 41-50 %, 

− číslice 6 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 51-60 %, 

− číslice 7 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 61-70 %, 

− číslice 8 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 71-80 %, 

− číslice 9 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 81-90 %, 

− číslice 10 značí, že riziko nastane s pravděpodobností 91-100 %. 
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Dopady na projekt jsou v Kč, přičemž jejich vyčíslení, dle označení opět škálou  

1-10, je následující: 

− 1 – dopad hrozby je do 2 000 Kč, 

− 2 – dopad hrozby je od 2 001 Kč do 5 000 Kč, 

− 3 – dopad hrozby je od 5 001 Kč do 7 000 Kč, 

− 4 – dopad hrozby je od 7 001 Kč do 9 000 Kč, 

− 5 – dopad hrozby je od 9 001 Kč do 10 000 Kč, 

− 6 – dopad hrozby je od 10 001 Kč do 20 000 Kč, 

− 7 – dopad hrozby je od 20 001 do 50 000 Kč, 

− 8 – dopad hrozby je od 50 001 Kč do 100 000 Kč, 

− 9 – dopad hrozby je od 100 001 Kč do 200 000 Kč, 

− 10 – dopad hrozby je od 200 001 Kč a výše. 

 

Graf č. 23: Mapa rizik  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Graf č.  23 zaznamenává mapu rizik. Tmavá vyplněná kolečka označení R1-R9 v grafu 

značí jednotlivá rizika, jenž znamenají určitou pravděpodobnost vzniku ztráty. Je třeba 

se snažit je snižovat na minimum a provádět proti nim opatření, která mohou zmírnit 

působení hrozby, snížit zranitelnost a dopad hrozby. 

Pro snížení hodnoty rizika jsem navrhla v tabulce č. 14 možná opatření a k nim nástin 

nákladů, které mohou skýtat. 

V případě prvního rizika, za které jsem uvedla, že by bylo možné, že návrh změny bude 

ředitelem společnosti odmítnut, si nemyslím, že je velká pravděpodobnost,  

že by se to stalo, protože už z prvního pohledu tento návrh není vyloženě finančně 

náročný. Dopad by byl ovšem velký, jelikož by navrhovaná změna v podobě tohoto 
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návrhu nenastala. Myslím ale, že pokud by si (v případě naplnění rizika) manažeři 

pro ředitele připravili vhodné argumenty s tím, že by se snažili změnu zahájit v kratším 

časovém okamžiku, než je propočteno a předložili by mu pozitiva, která by změna 

přinesla, návrh by neměl mít problém projít. 

Stejně tak pro zaměstnance, kteří by mohli odmítat se změny účastnit by je manažeři 

mohli podobným způsobem přesvědčit, s tím, že za práci, kterou budou mít se studenty 

navíc by dostali nějaké finanční ohodnocení, které by mohlo být například  

900 Kč měsíčně navíc za každého studenta, kterého by si vzali na starost. Ale nejen 

finanční výhody zaměstnance motivují. Jednotliví pracovníci by mohli být každý měsíc 

například před celým oddělením, případně na poradě celé společnosti chváleni,  

protože i taková pochvala, dokonce před publikem, dokáže zaměstnance motivovat, 

leckdy i více než odměna finančního charakteru. 

Též studentům, kteří by mohli výrazně přispět k růstu společnosti, by mohla 

být vyplacena jednorázová finanční odměna, kterou jsem určila na nejméně 800 Kč. 

Kdo dostane odměnu by určil vedoucí určitého pracoviště dle pokroku/inovace/nápadu, 

který by od studenta zaznamenal. Tím by mohl být vyřešen problém nezájmu studentů 

se ve společnosti angažovat. 

Z tabulky č. 13 lze též vyčíst, že nejvyšší riziko představuje fakt, že zaměstnanci nebudou 

stíhat svou práci v důsledku toho, že se budou muset věnovat studentům. Načež, jako 

reakce na tento problém, je navrženo řešení, které znamená přidělení některé méně 

náročné práce studentům (hned od prvního dne), kteří ve společnosti budou vykonávat 

svou praxi. Zaměstnancům tím odpadnou jednoduché úkony, které jim braly 

čas a studenti se už od začátku budou moci plně zapojit do chodu společnosti.  

Nejmenší hrozbou spojenou se zavedením návrhu je to, že studenti poškodí majetek 

společnosti. Přikládám tomu fakt, že především studenti vysokých škol jsou inteligentní 

lidé, kteří se nebudou chovat nějakým způsobem nezodpovědně, aby nastala větší 

pravděpodobnost zničení majetku. Ovšem vyloučit se to úplně nedá, každý člověk není 

bezchybný a stát se může cokoli. Eliminovat případnou hrozbu poničení majetku  

se dá zvýšenou kontrolou asistujících zaměstnanců. 

Jako reakce na uvedené riziko související s hrozbou, že studenti mohou pracovat s daty, 

která by mohli vypustit na veřejnost a tím společnosti výrazně uškodit, protože by to byla 

výhoda převážně pro její konkurenci, jsem uvedla, že před spoluprací by studenti 
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podepisovali smlouvy, ve kterých by byly uvedeny podmínky v případě, že by se něco 

takového z jejich strany mohlo přihodit. Podpisem by se zavázali, že v případě vypuštění 

citlivých informací na veřejnost by byli postiženi vysokou pokutou ve prospěch 

společnosti. Toto řešení by platilo i v případě uvedeného rizika č. 8. 

Jisté riziko, se kterým by se společnost mohla potýkat by tkvěl v tom, že student, 

o kterého by měl management zájem ve smyslu budoucího spolupracovníka, nebude mít 

po praxi ve společnosti zájem v ní nadále setrvat. Tomuto by se mělo už od začátku 

spolupráce předcházet nejen příjemným vystupováním ke studentům, ale zaměstnanci 

by měli dávat najevo, že je práce baví, že kolektiv, ve kterém by student mohl pracovat 

je stmelený, tedy, že je skvělým týmem. Též že funguje ve společnosti perfektní 

komunikace nejen mezi podřízenými, ale i s jejich nadřízenými, kteří jim pomáhají 

a dávají často zpětnou vazbu. 

Poslednímu uvedenému riziku nejde vyloženě předejít ani ho snižovat. Pokud student 

bude chtít založit společnost stejného charakteru a využije nabyté informace 

od společnosti (v případě, že přes něj neuniknou citlivá data), společnost s tím nic nemůže 

udělat a navíc, toto riziko jí hrozí, jako každé další jiné společnosti, i ze strany svých 

zaměstnanců. Společnost konkurenci čelí dennodenně, ostatně jednou z uvedených 

hrozeb je vstup nového konkurenta. S touto hrozbou se potýká stále a bude jí muset umět 

řešit například stále novými marketingovými technikami apod. 
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Tabulka č. 14: Návrhy na opatření  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

č. Návrhy na opatření Nová 
pravděpodobnost 

Nový 
dopad 

Nová  
hodnota 

rizika 

Náklady 

1. vysvětlení, jaké 
všechny výhody tato 
změna skýtá 

2 10 20 Časové 

2. motivace – finanční, 
či jiné odměny 

2 10 20 900,-

/student/měsíc, 
časové 

3. nabídka práce do 
budoucna, nebo 

možná menší 
finanční motivace 

1 10 10 800,-/student 

4. přidělení některé ne 
natolik důležité práce 
studentům už od 
začátku spolupráce 

3 7 21 - 

5. kontrola zaměstnanci 1 7 7 - 

6. kontrola, smlouvy 2 8 16 - 

7. zaměstnanci jim na 
vlastní oči ukáží a 
přesvědčí, že tato 
společnost je 
skvělým místem pro 
práci 

3 7 21 - 

8. smlouva o 

mlčenlivosti 
1 9 9 - 

9. -  4 8 32 - 

 

Opět jsem hodnoty, tentokráte nové hodnoty pravděpodobnosti a nové hodnoty dopadu, 

zaznamenala do mapy rizik. 

V porovnání s grafem č. 23 je vidno, že se rizika, která jsou vyznačena tmavými kolečky, 

snížila. Protože čím je nižší pravděpodobnost (ta se v tabulce č. 14 snižovala u každé 

hrozby, vyjma poslední, pomocí návrhu protiopatření), že k nepříznivé události dojde, 

tím je nižší pravděpodobnost odchylky od výsledku, v nějž se doufá, a tím je nižší riziko. 
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Graf č. 24: Mapa rizik – nová rizika  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Následující pavučinový graf č. 25 znázorňuje hodnotu rizik před a po zavedení 

protiopatření. Většina hodnot rizik se po zavedení protiopatření snížila, což vysvětluje 

světle šedá čára, která se přiblížila ve většině míst ke středu grafu. 

 

Graf č. 25: Pavučinový graf rizik  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020). 

Pro management jsem navrhla, jak by mohl postupovat při zavádění navrhované změny. 

Sepsala jsem činnosti, kterých je dohromady 25, ke kterým jsem připsala doby trvání 

činnosti. Ty se člení na optimistickou variantu (a), pesimistickou variantu (b) 

a realistickou variantu (m). Z těchto hodnot je pak dle vzorce č. 5 vypočten  

čas, který uvedené časy průměruje a určuje očekávané trvání činnosti. K měření absolutní 

výše rizika se používá směrodatná odchylka () a rozptyl (2), který je mírou variability 

náhodné veličiny. Dále jsou vypočteny hodnoty začátku možného, konce možného 

činnosti a též začátku a konce přípustného. Z těchto údajů je pak vypočtena celková 

rezerva, která ve výsledku určuje kritickou cestu. Vypočtené hodnoty  

jsou též zaznamenány do grafu PERT, kde tmavší oblasti znázorňují právě kritickou 

cestu.
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Tabulka č. 15: Tabulka PERT  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Údaje o postupnosti činností projektu Trvání (dny) Statistické 
ukazatele 

Termíny zahájení a ukončení 
činností Rezerva 

Označení 
činnosti Činnost Popis činnosti i j a b m te σ2 σ ZM KM ZP KP RC 

A Konzultace Konzultace manažerů jednotlivých oddělení - B 1 3 2 2 0,11 0,33 0 2 0 2 0 

B Podání návrhů 
Podání návrhů řediteli společnosti, včetně plánu 

implementace a čekání na vyjádření A C 3 9 5 5,33 1 1,00 2 7,33 2,00 7,33 0,00 

C Porada Porada manažerů společnosti s ředitelem  B D 1 3 2 2 0,11 0,33 7,33 9,33 7,33 9,33 0 

D Schválení Schválení kroků ředitelem společnosti C E, F 2 4 3 3 0,11 0,33 9,33 12,33 9,33 12,33 0 

E Porada Porada manažerů se zaměstnanci úseků D F 2 6 4 4 0,44 0,67 12,33 16,33 12,33 16,33 0,00 

F Průzkum trhu VŠ/SŠ Průzkum trhu VŠ/SŠ D, E G 4 8 6 6 0,44 0,67 16,33 22,33 16,33 22,33 0 

G Výběr VŠ/SŠ Výběr konkrétních VŠ/SŠ k oslovení F H 4 7 5 5,17 0,25 0,50 22,33 27,50 22,33 27,5 0,00 

H Konzultace Konzultace s ředitelem společnosti o výběru VŠ/SŠ G I 1 3 2 2 0,11 0,33 27,5 29,5 27,5 29,5 0 

I 
Oslovování děkanů 

VŠ/ředitelů SŠ 

Oslovování děkanů VŠ/ředitelů SŠ a čekání na 
reakce 

H J, K 7 18 14 13,5 3,36 1,83 29,5 43 29,5 43 0 

J Výběr VŠ/SŠ Výběr VŠ/SŠ dle odpovědí děkanů/ředitelů/zástupců I L 2 4 3 3 0,11 0,33 43 46 43 46 0 

K Vytvoření letáčků Letáčky s nabídkou společnosti o spolupráci I M 4 8 6 6 0,44 0,67 43 49 47 53 4 

L Domluvení pohovorů Domluvení termínů pohovorů se zástupci VŠ/SŠ J M 5 9 7 7 0,44 0,67 46 53 46 53 0 

M Pohovory Pohovory se zástupci VŠ/SŠ L, K N, O 10 19 12 12,83 2,25 1,50 53 65,83 53,00 65,83 0,00 

N Kontaktování studentů Kontaktování studentů a čekání na reakce K, M P 20 30 25 25 2,78 1,67 65,83 90,83 65,83 90,83 0 

O Administrativa 
Vyřešení případné potřebné administrativy s VŠ/SŠ 

o vzájemné spolupráci (pokud by byla potřeba) M P 2 5 4 3,83 0,25 0,50 65,83 69,66 87,00 90,83 21,17 

P Výběr studentů Výběr studentů, kteří zareagovali na nabídku O, N Q 4 9 7 6,83 0,69 0,83 90,83 97,66 90,83 97,66 0,00 

Q Kontaktování studentů Kontaktování jednotlivých studentů ohledně schůzek P R 5 10 6 6,5 0,69 0,83 97,66 104,16 97,66 104,16 0 

R Pohovory Pohovory se studenty Q T, S 14 21 17 17,17 1,36 1,17 104,16 121,33 104,16 121,33 0,00 

S Další konzultace 
Další konzultace vedení se zaměstnanci společnosti, 

poučení E, R T 3 5 4 4 0,11 0,33 121,33 125,33 121,33 125,33 0 

T 
Představení studentů 

vedení Představení studentů vedení společnosti R, S 
U, V, 

W 
7 10 8 8,17 0,25 0,50 125,33 133,50 125,33 133,5 0,00 

U 
Seznámení studentů 

s prostředím společnosti Seznámení studentů s prostředím společnosti T X 3 6 5 4,83 0,25 0,50 133,5 138,33 133,50 138,33 0,00 

V Podpisy smluv Podpisy smluv se studenty T X 2 4 3 3 0,11 0,33 133,5 136,5 135,33 138,33 1,83 

W 
Představení studentů 

zaměstnancům 
Představení studentů ostatním zaměstnancům T X 3 5 4 4 0,11 0,33 133,5 137,5 134,33 138,33 0,83 

X 
Poskytnutí interních 

materiálů 

Poskytnutí studentům interních materiálů k 
nastudování, nastudování 

U, V, 
W 

Y 4 7 5 5,17 0,25 0,50 138,33 143,50 138,33 143,5 0,00 

Y Zahájení spolupráce Zahájení spolupráce X - 1 3 2 2 0,11 0,33 143,5 145,5 143,5 145,5 0 
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Obrázek č. 5: Graf PERT  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Kritická cesta udává nejdelší možnou cestu realizace projektu, v tomto případě 

navrhovaného návrhu zahájení spolupráce se studenty vysokých, případně středních, 

škol. Časová náročnost tohoto projektu (změny) je 145,5, tedy asi 146 dní,  

což je tedy nejdelší možná doba, než se zahájí spolupráce s vybranými studenty vysokých 

škol. Tato kritická cesta má nulovou rezervu. Dle propočtů, které je možno vidět  

v tabulce č. 14 vyšla z následujících činností: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M-N-P-Q-R-S-

T-U-X-Y. Vše je též znázorněno v obrázku č. 5. 

Tabulka PERT zobrazuje každou činnost, která je dále trošku detailněji popsána. Každá 

má uvedený čas, který je potřebný pro vykonání této činnosti. Některé činnosti mohou 

probíhat zároveň, ale není jich mnoho. Vše musí mít posloupnost a většina činností  

se bez přímo předcházející činnosti nemůže začít. Tudíž možné urychlení zahájení změny 

bych neviděla ve více probíhajících činnostech najednou, ale například v rozdělení práce 

mezi více zaměstnanců a s tím spojené efektivní rozdělení jejich práce. Například každou 

činnost, ať už průzkum trhu, psaní emailů děkanům/zástupcům VŠ/SŠ ohledně 

spolupráce, či obvolávání jich ohledně pohovorů, by mělo dělat určitě více zaměstnanců. 

Tím by se dal urychlit čas. Ovšem není jisté, jak dlouho může trvat odezva druhé strany 

ohledně spolupráce, myslím ale, že by mohla být rychlejší, než je uvedeno. Můj názor 

je tedy ve výsledku lehce optimističtější. Spolupráce by mohla začít od zahájení změny 

spíše dříve než za vypočtených 146 dní.  

Vedle časových nákladů, by finanční náklady tedy zahrnovaly odměny za práci 

se studenty, tudíž například v případě náboru 15 studentů, by se jednalo  

o 13 500 Kč/měsíc, dále možné odměny studentům, což teď není možné moc přesně určit, 

ale mohlo by na to být určeno maximálně například 5 000 Kč/měsíc. Dále náklady 

na letáčky 3 000 Kč, plus další drobná administrativa a další možné mzdové ohodnocení 

zaměstnanců.  

Náklady by se odvíjely tedy od počtu studentů a počtu měsíců,  

které by ve společnosti setrvali. V případě dlouhodobější spolupráce, která by činila 

alespoň 6 měsíců, by přibližné náklady byly cca 114 000 Kč, nemusely by tedy v tomto 

případě přesáhnout částku 200 000 Kč/rok, přičemž je už myšleno i na možné nastání 

nastíněných rizik, se kterými se musí též počítat a mohlo by znamenat vyšší náklady. 
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3. 5 Časový rámec navrhovaných změn 

S ohledem na probíhající pandemii virové choroby covid-19, bych s některými změnami 

začala nejdříve v srpnu roku 2020, případně i později, dle vývoje situace.  

Návrh školení prodejců by byl možný až v případě zlepšení situace, kdy by byly takové 

akce možné a neohrožovaly by zdraví zástupců společnosti a distributorů. V případě 

využití společnosti poskytující školení, které jsem navrhla, by se jednalo o dvoudenní 

školení, které by mohlo případně probíhat někdy v posledním týdnu v srpnu, či až v září, 

též dle dovolených a dalších požadavků prodejců, aby se mohli tohoto kurzu v nejlepším 

případě zúčastnit společně. Co se týče e-learningových kurzů, tam by se mohlo jednat  

i o dřívější data, která jsou nabízena, jelikož se účastníci nemusí společně potkat tváří 

v tvář, proto by to vzhledem k této situaci bylo možné uskutečnit už kdykoli v nejbližších 

měsících. Pověřenou osobou by byl vedoucí zaměstnanec HR. 

Pro návrh úpravy webových stránek by mohly být vyčleněny 3 dny, přičemž první  

den by se konzultovalo s externím pracovníkem, který by změnu prováděl,  

o co by se jednalo a na změnu by měl vyčleněny dva následující dny, přičemž každý  

den by pracoval maximálně 8 hodin. Odpovědnou osobou pro konzultaci by byl vedoucí 

marketingového oddělení, případně jeho hlavní podřízený. 

Na natáčení upoutávajícího videa by se mohl vyčlenit jeden, maximálně dva týdny,  

též dle požadavků a potřeby externí společnosti. Stejně tak k natáčení videí o výrobcích 

by se vyčlenil jeden týden (ve kterém by se natočila například 3 videa (3 výrobky)  

pro zkoušku) včetně jejich následného připnutí na webové stránky a sociální sítě.  

Dle následné oblíbenosti a reakcí zákazníků a uživatelů sítí by se rozhodlo o natočení 

dalších videí. Konzultaci s externí společností by měl na starost vedoucí marketingového 

oddělení. 

Ohledně sociálních sítí a s nimi souvisejícími změnami, kde byly navrženy občasné 

soutěže, by se mohlo začít s první soutěží například v létě. Přičemž, aby měly soutěže 

smysl a byly efektivní, bylo by vhodné vycházet z interních informací například  

o nejvyšších počtech objednávek, tudíž se zaměřit poté na určité měsíce, kam by bylo 

vhodné soutěže spíše směřovat. Každý vinař filtruje dle svého záměru, jaké dělá víno, 

proto by bylo vhodné zaměřit soutěže například konkrétních filtrů na určitá období  

dle nasbíraných dat o objednávkách svých zákazníků. Odpovědnou osobou  
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by byl zaměstnanec marketingového oddělení (kterého by určil jeho vedoucí) a poté třeba 

brigádník, který by s tímto zaměstnancem spolupracoval a soutěže na sociální sítě 

umisťoval. 

Co se týče výběru brigádního zaměstnance ke správě sociálních sítí, mohl by se začít 

tento fakt řešit před letními prázdninami, kdy spousta studentů shání brigádu. Nabídka  

by se mohla vyvěsit na webové stránky gymnázia ve městě působení společnosti,  

či na Facebooku, případně i Instagramu školy a společnosti. Odpovědný za tuto práci  

by byl zaměstnanec z HR, který se stará o nábor zaměstnanců. 

Oslovování děkanů/ředitelů škol by probíhalo dle plánu až po 29,5 – tedy asi po 30 dnech, 

tudíž by se s touto změnou mohlo začít už v průběhu července, aby se v srpnu/září mohlo 

začít pomalu kontaktovat školy, pokud by to situace dovolovala. Přičemž by bylo poté 

reálné začít nasazovat studenty do společnosti od ledna příštího roku a spolupráce  

by mohla být zahájena v únoru. Odpovědnost za tento návrh by nesla zmíněná skupina 

manažerů oddělení. 

Pro tento poslední návrh jsem také vytvořila v programu MS Project Ganttův diagram, 

který zobrazuje časový průběh této změny. Jako výsledné časy trvání jednotlivých úkolů 

jsem použila časy te z tabulky PERT, které znamenají očekávané časy činností. V případě, 

že se se změnou začne v polovině července, přičemž jsem zvolila datum 13. 7. 2020,  

což je pondělí, zahájení vzájemné spolupráce by mohlo začít 1. 2. 2021, což je též pondělí.  

Obrázek č. 6 zobrazuje všechna data spojená s jednotlivými činnostmi. Obrázek č. 7 poté 

zobrazuje grafické vyjádření, přičemž fialové části znamenají činnosti nepatřící  

do kritické cesty (K, O, V a W z tabulky PERT).  
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Obrázek č. 6: Časový harmonogram posledního návrhu (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Obrázek č. 7: Ganttův diagram (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Závěrem je, že všechny změny by se mohly realizovat již v tomto roce, v případě,  

že by to situace dovolila a nenastaly by nějaké další nenadálé komplikace. 
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3. 6 Stručné shrnutí a přínosy navrhovaných změn 

Po provedených analýzách se ve vybrané společnosti ukázala nějaká slabá místa,  

tedy v rámci probíraného tématu. Snažila jsem se alespoň odhadem přiblížit náklady  

mých návrhů a myslím, že navrhované změny neznamenají pro společnost nijak 

mimořádně velkou finanční zátěž. Dohromady jsou náklady na návrhy cca 210 000 Kč  

za rok, vyjma spolupráce se školami. Když se k nim přičtou tyto náklady, celková částka 

je přibližně 410 000 Kč, tedy návrhy by se finančně měly vejít do půl milionu  

korun vč. DPH., příp. sociálního a zdravotního pojištění. 

Co se týče návrhu častějších školení, jejich přínos tkví ve vyšší spokojenosti zákazníka, 

protože bude zaprvé lépe informován a setkání mu také budou příjemnější, co se týče 

vystupování prodejce. Společnost bude poté mezi zákazníky lépe prezentována,  

protože budou spokojenější s poskytovanými službami. 

Komunikace prostřednictvím internetu je u zákazníků čím dál oblíbenější a žádanější. 

Proto musí společnosti disponovat webovými stránkami a musí na nich umět zákazníkům 

nabídnout své produkty v přehledné formě, aby byli schopni najít, co hledají a na stránky 

se chtěli i nadále vracet. Přidání možnosti zákaznického účtu by mohlo společnosti 

přinést nové zákazníky, stávající by byli opět spokojenější a loajálnější. Natočení 

video-spotu o společnosti by mohlo společnosti také přidat na popularitě a zajímavosti.  

Též návrh natočení video-návodů, jak zacházet s produkty. Zákazníkům i společnosti  

by to ušetřilo čas a zákazníci by byli znovu se službami spokojenější.  

Velmi oblíbené jsou v této době i sociální sítě, které každodenně využívají miliony lidí. 

A právě i přes sociální sítě má společnost možnost se zviditelnit, pokud umí využít 

možností, které nabízejí. Společnost by měla občas využít například facebookových  

a instagramových možností pro soutěže o výrobky, kde by si přilákala možné zákazníky 

a zviditelnila by se. Stejně tak by na sociální sítě měla zveřejňovat více fotek své aktivity 

nebo svých výrobků včetně odkazu na to, kde je může zákazník zakoupit. Mohla  

by na ně vložit ono upoutávající video či zmíněné video-návody. Těmito kroky  

by se dostala více do podvědomí lidí, svých stávajících i možných budoucích zákazníků. 

Společnost by se také mohla zaměřit na spolupráci se studenty vysokých  

(případně středních) škol. Samozřejmě, že ne náhodně zvolených, ale pečlivě vybraných 

pro potřeby a účely zaměření společnosti. Tento návrh by výsledku vedl ke zlepšení  
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ve více oblastech, které by mohly vést k vyššímu obratu. Mezi tyto oblasti by patřilo 

především zviditelnění společnosti, posílení její značky. Společnost by získala více 

zákazníků, dost možná i bližších obchodních partnerů. Další pozitivum je shledáno 

v tom, že by se mohl kolektiv více stmelit a lépe spolupracovat a možná by mohlo dojít 

ke zlepšení disciplíny, jelikož by se zaměstnanci před novými členy jejich týmu mohli 

více snažit jim ukázat, jak funguje opravdový tým. Plusem této změny by bylo i možné 

získání nové pracovní síly, kterou by si společnost za určité období sama „ozkoušela“, 

blíže poznala a mohla by si moci vhodně vybrat. Studenti by mohli do společnosti přivést 

nové náměty a nápady. V dnešní době se vše vyvíjí čím dál rychlejším tempem,  

včetně nejrůznějších technologií, proto by rozhodně nasazení studentů do společnosti 

mohlo znamenat správnou volbu, pozitivní růst a přispět k celkovému rozvoji 

společnosti.  

Finanční přínosy je obtížnější určit. Týkaly by se přírůstu nových, pravděpodobně 

především těch menších zákazníků, tedy v České republice, a zvýšení počtu objednávek 

v ČR i zahraničí, ať už díky těmto novým zákazníkům nebo i stávajícím.  

Dle interních informací společnost vykazovala v roce 2017 tržby ve výši 296 mil Kč  

(z toho dle Výkazu zisku a ztráty 32 mil Kč v ČR), v roce 2018 to byl nárůst na 316 mil 

Kč a rok 2019 zaznamenal znovu nárůst, a to na 321 mil Kč (Vedoucí marketingu  

a prodeje, 2020c). 

Tedy v případě předpokladu dalšího nárůstu tržeb, bez ohledu na návrhy,  

alespoň o cca 1,5 %, jako to bylo v roce předešlém, což by znamenalo tržby přibližně  

ve výši 326 mil Kč, by značilo jisté vrácení všech finančních nákladů investovaných  

do těchto změn. S ohledem na navržené změny by se ale mohlo jednat  

o tržby lehce vyšší. Pro lepší přehlednost jsem se pokusila nastínit tři varianty vývoje,  

a to pesimistickou, optimistickou a realistickou variantu.  

V případě pesimistické varianty by se tržby nezvýšily a zůstaly by stejné, jako 

v předešlém roce, investované prostředky do změn by byly přibližně kolem 410 000 Kč 

a o tuto částku by byla společnost „v mínusu“ v porovnání s předešlým rokem,  

jelikož by tyto náklady nevygenerovaly žádný zisk.  

Optimistická varianta by mohla znamenat zvýšení tržeb alespoň o 2 % oproti roku 2019. 

Při předpokladu vývoje loňského roku, kde byl vzrůst tržeb asi 1,5 %, by se tedy díky 
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návrhům tržby zvýšily o dalších 0,5 %. Částka tržeb by v tomto případě byla  

cca 327 mil Kč a finanční přínos z návrhů by činil 1 605 000 Kč.  

Je třeba brát ale ohled na to, že tyto tržby nejsou pouze z prodeje výrobků a služeb v ČR, 

ale většina je ze zahraničí. Navržené změny marketingové komunikace by mohly 

rozhodně zapříčinit růst tržeb díky zahraničním odběratelům, ale ve větší míře spíše 

zasáhnou tuzemský trh. Na tuto skutečnost myslí realistická varianta. Pokud by tedy 

tržby v tuzemsku byly stále cca 10 % z celkových tržeb, které by vzrostly dle této varianty 

přibližně o 1,5 % na 325,8 mil Kč, tržby v tuzemsku by vzrostly o cca 480 000 Kč oproti 

roku předešlému, což by jistě pokrylo investice do navrhovaných změn. 

  



119 

 

ZÁVĚR 

V každé společnosti je vždy nějaký prostor ke zlepšení a změny, byť malé, probíhají 

neustále. Společnosti mají v této době velkou škálu možností, jak zaujmout zákazníka  

a jak s ním udržet dobré a loajální vazby. Na druhou stranu je čím dál těžší zákazníka 

zaujmout, možná právě i z důvodu toho, že je všeho kolem něj hrozně moc. Společnost 

by měla být originální a nebýt pozadu za svou konkurencí.  

Cílem této práce bylo, na základě teoretických poznatků této problematiky a provedených 

analýz ve vybrané nejmenované společnosti, navrhnout opatření, která pomohou  

ke zlepšení marketingové komunikace této společnosti a tím přispějí ke spokojenosti 

jejích zákazníků. Pro tuto společnost je nejdůležitější obor vinařství, proto byla práce 

zaměřena na zákazníky z tohoto odvětví, kteří mimo jiné poskytli podklady k jedné  

z použitých analýz, jíž bylo dotazníkové šetření, a i právě pomocí toho bylo možné zjistit 

nedostatky v této problematice. 

První kapitola se zabývala teoretickými východisky, převážně z odborné literatury,  

ale i vědeckých článků.  Jsou v ní vysvětleny základní oblasti marketingové komunikace 

a její cíle. Objasněno je, kdo je příjemcem komunikace, jak se dá komunikovat 

s individuálním spotřebitelem i distribučními články. Důležitá je i spokojenost zákazníka 

a řízení vztahů se zákazníky, což je v této kapitole uvedeno též. Práce by se neobešla  

bez provedených analýz, jimiž jsou analýza PESTLE, Porterův model pěti sil, analýza 

7S, marketingový a komunikační mix či SWOT analýza, ke kterým bylo též nutné 

vypracovat teoretický rámec. Bez těchto uvedených teoretických podkladů by nebylo 

možné práci na požadované úrovni zpracovat.  

Ve druhé kapitole, věnující se zkoumané společnosti a její analýze, jsou tyto teoretické 

poznatky z první kapitoly maximálně využity. Je zde analyzováno, jakými prostředky 

společnost se svými zákazníky komunikuje, zda se dobře prezentuje na veřejnosti,  

jaká je její marketingová komunikace. Součástí této kapitoly je dotazníkové šetření mezi 

nejdůležitějšími zákazníky této společnosti. Tito respondenti poukázali na důležitost 

komunikačních kanálů, přičemž jedním z nejdůležitějších jsou pro ně webové stránky. 

Taktéž pomocí analýzy konkurence a jejich online komunikačních kanálů bylo zjištěno, 

co by na svých webových stránkách mohla také společnost zlepšit a že by mohla využít 

příležitosti zlepšit se v komunikaci přes sociální sítě. Samozřejmě má obrovský význam 
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osobní komunikace, kde respondenti také uvedli, že je pro ně důležité, jak na ně působí 

prodejce a jeho chování ovlivňuje, zda si produkt zákazník koupí, či nikoli,  

přičemž ne vždy byli s tímto zcela spokojeni.  

Pomocí těchto podkladů jsem se snažila přijít s návrhy, které by mohly společnosti 

pomoci ke zlepšení stávajících používaných komunikačních forem, tím pádem k větší 

spokojenosti zákazníků. Zákazník je spokojený tehdy, pokud dostane produkt,  

který je roven či dokonce předčí jeho očekávání. K procesu koupi produktu patří  

i doprovodné služby, jež jsou spojeny s představením výrobku, vysvětlením jeho užívání 

apod. Proto je důležité, aby byli prodejci správně proškolováni jak v komunikaci  

se zákazníky, tak také, aby jim byli schopni podat všechny potřebné informace  

o produktech. Jelikož někteří respondenti uvedli, že v tomto ohledu plně spokojeni nebyli, 

bylo by vhodné prodejce školit častěji. Ohledně komunikačního prostředku,  

kterým jsou i webové stránky, jsem navrhla jejich menší úpravu pro jejich zpřehlednění, 

dále možnost vytvoření si zákaznického účtu a vedle toho i návrh videa, které představí 

společnost a bude umístěno právě v prvé řadě na webové stránky. Na stránky by mohla  

být také umístěna videa, která budou představovat výrobky a návod na jejich použití 

v praxi. Tato všechna uvedená videa by se mohla též prezentovat na sociálních sítích 

společnosti, kterými jsou Facebook a Instagram, případně i YouTube. Tyto sítě  

by se měla společnost naučit správně využívat ve svůj prospěch a pokud možno lépe  

než jejich konkurence. Příležitost v tom, jak posílit svou značku, zviditelnit společnost, 

získat nové zákazníky/partnery, též i možné pracovní síly nebo zlepšit disciplínu 

v podniku – toto vše a možná ještě více, by mohl přinést návrh, který se týká spolupráce 

se studenty vysokých, potažmo středních škol.  

Společnost by si měla umět udržovat loajální zaměstnance i zákazníky tak, jak nejlépe 

umí a za pomocí všech možných prostředků, kterými disponuje. Navržené změny nejsou 

vyloženě finančně náročné, většina z nich nevyžaduje ani nijak velkou časovou 

náročnost, vyjma spolupráce se školami, kde je provedena síťová analýza,  

která oproti ostatním návrhům nastiňuje více podrobněji možné trvání provedení  

této změny. Všechny návrhy mají šanci být proveditelné a myslím, že by mohly 

společnosti pomoci ke zdokonalování se v této problematice a celkovému rozvoji 

společnosti.  
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I 

 

Příloha 1: Dotazník 

Vážení zákazníci,  

Tato vybraná společnost se stále snaží ve všech ohledech zlepšovat a je pro ni velmi 
důležité budovat přirozené a dlouhodobé vazby se svými zákazníky. Zdokonalovat  
by se chtěla také v problematice komunikace se zákazníky. Proto by ráda získala právě 
od vás zpětnou vazbu v této oblasti.  

Společnost se dohodla se studentkou VUT v Brně, slečnou Michaelou Škodovou, že celý 
projekt zpracuje v rámci své diplomové práce. Jsme rádi, že společnost může podpořit 
akademické vzdělávání formou, která je smysluplná, a která může mít zásadní přesah  
do praxe. 

Cílem tohoto dotazníku je získání podkladů k dalším analýzám na jejichž základě může 
dojít ke změnám, které povedou ke zlepšení komunikace mezi společností a vámi – jejími 
zákazníky, a především uživateli jejích výrobků. Zároveň bude tento dotazník použit  
jako součást diplomové práce jako výzkum spokojenosti zákazníků s komunikací 
společnosti. Dotazník je anonymní. Podpořte nás jeho vyplněním. 

Děkujeme za váš čas a upřímné odpovědi,  

Michaela Škodová, studentka VUT Brno a vybraná společnost 
 

1. Z jakého zdroje jste se o společnosti poprvé dozvěděl/a? 

a. prostřednictvím prodejního specialisty společnosti 

b. webové stránky společnosti 

c. doporučení známého 

d. sponzoring společnosti na nějaké akci 

e. inzerce společnosti v časopisu 

f. výstava 

g. jinak, jak? ………………………………………………………………… 

2. Z jakých zdrojů jsou Vám informace o společnosti, produktech apod. 

poskytovány? 

a. přímo od zaměstnanců společnosti 

b. od distributorů společnosti/z obchodů 

c. od známých/přátel/kolegů 

d. z internetu 

e. jinak, jak? ………………………………………………………………… 



II 

 

3. Jsou Vám prostřednictvím těchto zdrojů (viz. otázka č. 2) poskytovány 
všechny pro Vás potřebné informace? 

a. ano 

b. ano, ale mohlo by to být lepší 

c. ne, přál/a bych si rozhodně více informací 

4. Jaké konkrétní informace byste případně ocenil/a? 

……………………….……………………….……………………….…………

…………………….……………………….……………………………………. 

5. Které komunikační kanály by podle Vás měla společnost při komunikaci se 
zákazníky využívat?  (1 – nejvíce důležité, 5 – nejméně důležité) 

a. emaily     1 2 3 4 5 

b. sociální sítě    1 2 3 4 5 

c. TV     1 2 3 4 5 

d. stojany a materiály v obchodech 1 2 3 4 5 

e. sponzorské akce   1 2 3 4 5 

f. billboardy    1 2 3 4 5 

g. noviny, časopisy   1 2 3 4 5 

h. webové stránky   1 2 3 4 5 

i. jiné, jaké? 

……………………….……………………….………………………. 
……………………….……………………….………………………. 

6. Je pro Vás důležité, jakou komunikační formou získáváte od zástupců či 
distributorů společnosti informace? 

a. ano 

b. ne 

7. Preferujete spíše osobní nebo neosobní formy komunikace?  

a. osobní formy 

b. neosobní formy 

c. je mi to jedno 

 

 



III 

 

8. Jaká nepřímá forma komunikace se společností Vám osobně nejvíce 
vyhovuje? 

a. telefon 

b. email 

c. jiná, jaká? 

……………………………………………………………………………

….……………………….……………………….………………………. 

9. Ovlivňuje Vás osobní vystupování a chování zástupců/distributorů 

společnosti ke koupi nabízeného výrobku? 

a. ano 

b. ne 

KOMUNIKACE PŘÍMO SE ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI – pokud jste se s nimi nikdy 

nesetkal/a, přejděte na otázku č. 15 

10. Jak jste spokojen/a s jednáním/vystupováním zástupců společnosti? 

(1 – velmi spokojen/a, 10 – nespokojen/a) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Jak jsou Vám zástupci společnosti schopni poradit se vším, co potřebujete?  

(1 – velmi schopni, 10 – nejsou vůbec schopni) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Jakou formou jste se zástupcem/zástupci společnosti komunikoval/a? 

a. email 

b. telefon 

c. osobně 

d. jinak, jak? ………………………………………………………………… 

13. Byl/a jste s touto formou komunikace spokojen/a?  

a. ano 

b. ne – proč? ………………………………………………………………… 

14. Uvítal/a byste častější/pravidelnější osobní schůzky se zástupci společnosti? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. ne, jsem spokojen/a se současným stavem 



IV 

 

KOMUNIKACE S DISTRIBUTORY SPOLEČNOSTI (např. prodejci přímo 

v obchodech) – pokud jste se s distributory nikdy nesetkal/a, přejděte na otázku č. 20 

15. Jak jste spokojen/a s jednáním/vystupováním distributorů společnosti?  
(1 – velmi spokojen/a, 10 – nespokojen/a) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Jak jsou Vám distributoři společnosti schopni poradit se vším, co 

potřebujete?  

(1 – velmi schopni, 10 – nejsou vůbec schopni) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Komunikoval/a jste s distributory společnosti i jinak než osobně? 

a. ano 

b. ne 

18. Pokud ano, jakým způsobem? 

a. email 

b. telefon 

c. jinak, jak? ………………………………………………………………… 

19. Byl/a jste s touto formou komunikace spokojen/a? 

a. ano 

b. ne – proč? ………………………………………………………………… 

Další část dotazníku 

20. Navštívil/a jste někdy nebo navštěvujete webové stránky společnosti? (pokud 

ne, přejděte na otázku č. 26) 
a. ano 

b. ne 

21. Jak jste spokojen/a s množstvím informací na webových stránkách 

společnosti?                    (1 – velmi spokojen/a, 10 – nespokojen/a) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Jak se Vám líbí grafická úprava webových stránek společnosti?                                                        

(1 – velmi se mi líbí, 10 – nelíbí se mi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



V 

 

23. Jak jste spokojen/a s přehledností a orientací na webových stránkách 
společnosti? (1 – velmi spokojen/a, 10 – nespokojen/a) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. Jak jste spokojen/a s aktuálností webových stránek společnosti? 

(1 – velmi spokojen/a, 10 – nespokojen/a) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. Je něco, co Vám osobně na webových stránkách společnosti chybí? 

……………………….……………………….……………………….………… 

Doplňující otázky 

26. Jste spokojen/a s rozsahem výrobků, které společnosti nabízí? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. rozhodně ne 

27. Jak jste spokojen/a s výrobky společnosti v poměru kvalita vs cena?                                             

(1 – velmi spokojen/a, 10 – nespokojen/a) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Pokud jste v předchozí otázce označil/a hůře než 5, jaký je důvod Vašeho 

hodnocení? 

a. kvalita 

b. cena 

c. obojí 

29. Jak jste spokojen/a s dostupností výrobků společnosti? 

a. spokojen/a 

b. spíše spokojen, ale uvítal bych trochu více prodejních míst – konkrétně 
například zde: 
…………………………………………………………………………… 

c. nespokojen/a 

30. Doporučil/a byste nebo doporučil/a jste někdy společnost někomu 

známému? 

a. ano, dal/a bych doporučení 

b. ano, již jsem dal/a doporučení 

c. ne 



VI 

 

31. Jak dlouho se věnujete oboru vinařství? 

a. 0-3 roky 

b. 4-6 let 

c. 7-9 let 

d. 10 let a více 

32. Jak dlouho odebíráte výrobky této společnosti? 

a. 0-3 roky 

b. 4-6 let 

c. 7-9 let 

d. 10 let a více  

33. Jaké je místo Vašeho vinařského působení/podnikání? 

a. Znojemská podoblast Moravy 

b. Mikulovská podoblast Moravy 

c. Velkopavlovická podoblast Moravy 

d. Slovácká podoblast Moravy 

e. Mělnická podoblast Čech 

f. Litoměřická podoblast Čech 

34. Jaký objem vína za rok vyrobíte? 

a. méně než 2.000 l 

b. 2.000 – 20.000 l 

c. 20.001 – 300.000 l 

d. více než 300.000 l 

35. Jaký je Váš věk? 

a. 18-28 let 

b. 29-38 let 

c. 39-48 let 

d. 49-58 let 

e. 59 let a více 

Děkujeme za vyplnění dotazníku, moc si toho vážíme. Přejeme Vám příjemný den. 
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Příloha 2: Grafy č. 26 – č. 35 

 

Graf č. 26: Forma, kterou respondent se zástupcem komunikoval  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Graf č. 27: Spokojenost s formou této komunikace  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Graf č. 28: Zjištění, zda respondent komunikoval s distributorem i jinak než osobně  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Graf č. 29: Forma komunikace s distributorem (jiná než osobní)  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Graf č. 30: Spokojenost s touto komunikační formou  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Graf č. 31: Spokojenost s rozsahem výrobků nabízených společností  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Graf č. 32: Spokojenost s dostupností výrobků společnosti 
 (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Graf č. 33: Zjištění, jak dlouho se respondent věnuje vinařskému oboru  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Graf č. 34: Zjištění, jak dlouho respondent odebírá výrobky společnosti  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Graf č. 35: Objem vyrobeného vína respondentem za rok  
(Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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