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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného komunikačního mixu 

vybraného podniku, zjišťuje marketingové nedostatky a navrhuje nové nástroje 

komunikačního mixu. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou 

vysvětlena teoretická východiska. Druhá část diplomové práce se zabývá interní a externí 

analýzou a třetí část obsahuje vlastní návrhy na nové prvky komunikačního mixu 

vybraného podniku.  

 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the analysis of the current communication mix of the 

selected company, identifies the marketing deficiencies and proposes new tools of the 

communication mix. The thesis is divided into three parts. The first part explains the 

theoretical background. The second part of the thesis deals with internal and external 

analysis and the third part contains own proposals for new elements of communication 

mix of the selected company. 
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ÚVOD 

V současné době je na většině trhů velký konkurenční boj, proto je důležité si uvědomit, 

jak podstatný je pro každý podnik marketing. Tato diplomová práce se zabývá analýzou 

marketingového mixu se zaměřením na komunikační mix vybraného podniku. 

Diplomová práce je rozdělena do tří základních částí. 

První část diplomové práce se zaměřuje na teoretická východiska práce. Teorie 

je podložena odbornou literaturou, která se věnuje oblasti marketingu. V této části práce 

jsou popsány základní pojmy marketingu a také veškeré analýzy a metody, které jsou dále 

použity v analytické části.  

Druhá analytická část práce se zabývá analýzou vybraného podniku. V úvodu kapitoly je 

podnik představen, jsou uvedeny základní informace o něm a rozepsány služby, které 

nabízí svým zákazníkům. Následuje interní analýza 7S a analýza současného stavu 

marketingové mixu se zaměřením na komunikaci se zákazníky. Následuje segmentace 

trhu, analýza obecného okolí SLEPT a Porterův model pěti konkurenčních sil. Dále je 

v této části uvedeno strukturované dotazníkové šetření, které zahrnuje odpovědi 

zákazníků na 11 uzavřených otázek. Druhou část diplomové práce uzavírá SWOT 

analýza, která je sestavena z výsledků z předchozích provedených analýz. 

V třetí a poslední části práce jsou uvedeny vlastní návrhy na zlepšení, které vycházejí 

z předešlých provedených analýz. Vlastní návrhy by měli umožnit efektivnější 

komunikaci se zákazníkem a měli by zvýšit podvědomí o podniku na vybraném trhu. 

Na závěr této části je zobrazeno ekonomické zhodnocení uvedených návrhů.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ CÍLŮ 

A METOD 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení problému, kterému se diplomová práce věnuje. 

Dále stanovuje hlavní cíl a dílčí cíl. Na závěr kapitola zachycuje metody a postupy řešení. 

1.1 Vymezení problému 

Diplomová práce se věnuje analýze pneuservisu Věroslav Svoboda, který sídlí 

v Jihomoravském kraji. Analýza se zabývá marketingovým mixem podniku s důkladným 

zaměřením na komunikační mix. 

1.2 Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě provedených analýz navrhnout nové prvky 

komunikačního mixu. Tyto prvky umožní efektivnější komunikaci se zákazníkem, zlepší 

povědomí o podniku na vybraném trhu a zvýší konkurenceschopnost podniku.  

Dílčím cílem diplomové práce je důkladně zanalyzovat podnik interně a také provést 

analýzu okolí podniku. 

1.3 Metody a postupy řešení 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teorií ke zvolenému tématu 

s cílem vysvětlit základní terminologii. Druhá analytická část práce uvádí základní 

informace o podniku a věnuje se těmto analýzám a metodám: 

• interní analýza 7S 

• segmentace trhu 

• rozbor marketingové mixu 

• analýza obecného okolí SLEPT 

• Porterův model pěti 

konkurenčních sil 

• dotazníkové šetření 

• SWOT analýza.

Poslední část práce je věnována vlastním návrhům, které vylepší současný komunikační 

mix podniku a je uvedeno ekonomické zhodnocení uvedených návrhů.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Tato kapitola uvádí teoretická východiska práce, které slouží jako podklad 

pro analytickou část diplomové práce. 

2.1 Definice marketingu 

V dnešní době si mnoho lidí spojuje pojem marketing pouze s pojmem reklama a prodej, 

což není příliš správné. Pojem marketing vysvětluje mnoho různých definicí, které mají 

společné pouze to, že ve středu zájmu marketingu stojí zákazník a touha uspokojit jeho 

potřeby (Světlík, 2018).  

Definice dle pana Světlíka (2018, str. 14) říká: „Marketing je proces řízení, tento proces 

má za výsledek poznání, předvídání, ovlivňování a také uspokojení potřeb a přání 

zákazníka a tím splnění cílů organizace.“ 

V každém moderním a úspěšném podniku by se všichni zaměstnanci na jakékoli úrovni 

měli soustředit a orientovat na zákazníka. Současně by měl být zákazník středem všech 

podnikatelských aktivit (Světlík, 2018). 

2.2 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí se skládá ze sil a z činitelů vně marketingu. Tyto síly a činitelé 

ovlivňují management marketingu, který má za cíl vytvořit a udržovat úspěšné vztahy 

s cílovými zákazníky podniku. V marketingovém prostředí se vyskytují jak příležitosti, 

tak i hrozby. Úspěšný podnik musí být schopen pohotově reagovat na změny, 

které v tomto prostředí nastanou. Marketingoví specialisté na základě podrobného 

sledování prostředí jsou schopni nastavovat podnikovou strategii tak, aby využívala všech 

příležitostí na trhu. Marketingové prostředí zahrnuje makro i mikro prostředí 

(Kotler a kolektiv, 2007). 

2.2.1 Makroprostředí 

Makroprostředí se skládá ze společenských sil, které nevznikají přímo ve společnosti, 

ale jsou z širšího okolí a mají vliv na mikroprostředí společnosti. Tyto síly může 

společnost jen velmi obtížně ovlivnit (Jakubíková, 2013). 
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Faktory makroprostředí dělíme na: 

• demografické prostředí 

• ekonomické prostředí 

• legislativní prostředí 

• přírodní prostředí 

• inovační prostředí 

• sociálně-kulturní prostředí (Kozel, 2006). 

Tyto faktory formují příležitosti a představují hrozby pro společnost 

(Kotler a kolektiv, 2007). 

2.2.2 Mikroprostředí 

Mikroprostředí se skládá ze sil, které jsou blízko podniku a ovlivňují jeho celkovou 

schopnost sloužit cílovým zákazníkům. Mikroprostředí se také nazývá vnitřní prostředí 

společnosti. Toto prostředí zahrnuje okolnosti a situace, které společnost může významně 

ovlivnit (Jakubíková, 2013). 

Činitelé mikroprostředí jsou: 

• dodavatelé 

• zákazníci 

• konkurence a veřejnost 

• všechna oddělení ve společnosti 

• marketingoví sprostředkovatelé (Kotler a kolektiv, 2007). 

Tito činitelé společně vytváří systém poskytování hodnoty společnosti 

(Kotler a kolektiv, 2007). 

2.3 Analýza obecného okolí (SLEPT analýza) 

Analýza obecného okolí SLEPT, někdy nazývaná jako PEST, STEP nebo PESTLE, 

zkoumá vývoj vnějšího prostředí a rozděluje vlivy makrookolí do pěti základních skupin: 

• sociokulturní 

Každý jednotlivec se snaží uspokojit své tužby a potřeby, to způsobuje neustálý vývoj 

v této oblasti. Důkladné porozumění trendům představuje obrovskou výhodu 
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před konkurencí v boji o zákazníka. Mezi trendy patří pohled obyvatelstva na svět, role 

mužů a žen ve společnosti a další (Sedláčková, Buchta, 2006). 

• legislativní 

Existuje řada zákonů, právních norem a vyhlášek, které podnikání ovlivňují přímo. Tyto 

faktory ve velké míře ovlivňují rozhodování o budoucnosti společnosti. Jsou to například 

zákony o ochraně životního prostředí, občanský zákoník, regulace exportu a importu 

a další (Mallya, 2007). 

• ekonomické 

Ekonomické faktory jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Nejvíce podnik z této 

oblasti ovlivňuje míra ekonomického růstu, míra inflace, úroková míra, daňová politika 

a směnný kurz (Sedláčková, Buchta, 2006). 

• politické 

Stejně jako společnost musí sledovat faktory legislativní, tak musí sledovat i faktory 

politické. Tyto faktory můžou rozhodovat o celé podnikatelské pozici. Mezi tyto faktory 

patří stabilita vlády a stabilita politického prostředí země, politika různých politických 

stran, pozice vlády ohledně marketingové etiky a další (Mallya, 2007). 

• technologické 

Tato oblast umožňuje vznik nových tržních příležitostí pomocí nových technologií. 

Společnost musí brát v úvahu rychlou změnu tempa technologie v daném prostředí, 

podporu vlády v oblasti výzkumu a další (Mallya, 2007). 

2.4 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model patří k nejvýznamnějším analýzám konkurenčního prostředí 

(Cimbálníková, 2012). 

Tento model přehledně představuje situaci v podnikatelském prostředí, které je 

dynamické a neustále se zrychluje. Z tohoto důvodu je vhodné model každoročně 

aktualizovat. Porterův model určuje rivalitu na trhu a konkurenční tlaky (Střelec, 2012).  
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Obrázek č. 1: Porterův model pěti sil  

(Zdroj: Čižinská, Marinič, 2010, s. 194) 

Stav konkurence závisí na působení pěti sil, kterými jsou (Střelec, 2012): 

• potencionální konkurence 

Tato kategorie říká, jak je složité pro novou společnost vstoupit na trh a jaké existují 

bariéry vstupu (Střelec, 2012). 

Tří základní bariéry vstupu nového konkurenta na trh jsou oddanost zákazníků, absolutní 

nákladové výhody a míra hospodárnosti. Překonání preferencí oddaných zákazníků je pro 

nového konkurenta velice nákladné. Dlouhodobé zkušenosti v oboru umožňují 

dokonalejší výrobní technologii a tím pádem i nižší absolutní náklady. Míra 

hospodárnosti je určována vztahem nákladových výhod a velikostí podílu na trhu. Pokud 

podniky v oboru mají oddané zákazníky, absolutní nákladovou výhodu a vysokou míru 

hospodárnosti, potom je riziko vstupu potencionálního konkurenta sníženo 

(Dedouchová, 2001). 

• stávající konkurence 

Stávající konkurence zjišťuje, zda je na trhu vysoký konkurenční boj a zda existuje jeden 

dominantní výrobce nebo je jich v odvětví mnoho (Střelec, 2012).  

Rozsah konkurenčního boje mezi podniky je funkcí tří faktorů, a to strukturou 

mikrookolí, poptávkových podmínek a výškou výstupních bariér z daného mikrookolí. 

Struktura mikrookolí nám říká velikost podílu na trhu jednotlivých podniků. Poptávka 
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na trhu roste, pokud přibývá zákazníků anebo pokud zákazníci více nakupují. Rostoucí 

poptávka umožňuje expanzi. Mezi výstupní bariéry patří investice do strojů a zařízení, 

které nelze prodat a také emocionální přístup, který nám neumožňuje opustit mikrookolí 

podniku. Závislost na vztazích mezi těmito třemi faktory ovlivňuje konkurenční boj mezi 

podniky a vytváří buď hrozbu nebo příležitost (Dedouchová, 2001). 

• dodavatelé 

V této části modelu zjišťujeme, kolik je dodavatelů v odvětví, jakou mají pozici a zda 

existuje monopolní dodavatel nebo je jich v odvětví mnoho (Střelec, 2012). 

Podnik závisí na schopnostech dodavatelů. Dodavatel je silnější, působí jako hrozba 

a dokáže zvyšovat ceny, jestliže produkty, které nabízí, nemají mnoho substitutů a pokud 

přechod od jednoho dodavatele k druhému je pro odebírající podnik nákladné. Naopak 

slabší dodavatelé umožňují odebírajícímu podniku snižovat cenu a požadovat vyšší 

kvalitu poskytovaných produktů (Dedouchová, 2001). 

• odběratelé 

Tato část se ptá, jaký má zákazník postoj ke společnosti, jakou roli hraje pro zákazníka 

kvalita, jak je cenově citlivý a zda může snadno přejít ke konkurenci 

(Cimbálníková, 2012). 

Odběratelé mají velikou sílu, pokud dokáží stlačit cenu dolů a zároveň požadují 

kvalitnější služby, produkty anebo rozšířený poprodejní servis. Silní odběratelé nakupují 

ve velkém množství, a proto mohou působit na cenu. Další podmínkou pro vyšší sílu 

kupujících je možnost nakupovat od konkurenčního podniku. Naopak slabí odběratelé 

umožní podniku cenu zvýšit a tím pádem si zvyšovat zisk (Dedouchová, 2001). 

• substituty 

Hrozba substitutů se snižuje, pokud k danému vyráběnému výrobku neexistují blízké 

substituty (Keřkovský, Vykypěl, 2006).  

Existence substitutů ovlivňuje cenu podniku, za kterou může nabízet své produkty 

nebo služby a tím pádem je limitována ziskovost podniku. Neexistence substitutů 

umožňuje podniku zvyšovat cenu a tím zvyšovat zisk (Dedouchová, 2001). 
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2.5 Segmentace trhu 

Důležitým úkolem marketingu je rozdělit trh do určitých segmentů. Potencionální 

zákazníci se rozdělují do skupin podle jejich požadavků na kombinace výrobků a služeb, 

podle jejich vlastností a chování. Zákazníci v jednom segmentu by si měli být co nejvíce 

podobní, a naopak mezi jednotlivými segmenty by měl být co největší rozdíl. Dále jsou 

určeny segmenty, které jsou pro společnost nejvýhodnější a ty jsou označeny jako cílové 

trhy. Po každý cílový trh, je vytvořena jedinečná nabídka, která konkrétnímu trhu 

poskytuje výhodu (Kotler, Keller, 2016). 

Cílený marketingový proces STP slouží k segmentaci trhu. Proces STP se skládá 

ze segmentace, targetingu a positioningu. Jednotlivé kroky procesu STP jsou 

(Pelsmacker, Geuens, Berg, 2003): 

• definování kritérií, dle kterých proběhne segmentace 

• segmentace: definování profilu segmentu 

• zhodnocení atraktivnosti segmentu 

• targeting: výběr cílové skupiny 

• positioning: požadované umístění v myslích zákazníků 

Segmentační kritéria mohou být geografická podle národů nebo regionů. Dále mohou být 

demografická podle náboženství, vzdělání nebo pohlaví (Pelsmacker, Geuens, Berg, 

2003).  

2.6 SWOT analýza 

Analýza SWOT zjišťuje slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby společnosti. Analýza 

shromažďuje data z interního a externího auditu, tyto data zpracovává a na základě 

výsledků říká, kam by měla společnost upřít svou pozornost (Kotler a kolektiv, 2007). 

• příležitosti a hrozby 

Manažer ve společnosti musí předvídat důležité trendy v určitém odvětví, které mohou 

ovlivnit fungování společnosti. Musí rozpoznat příležitosti a hrozby, kterým společnost 

čelí (Kotler a kolektiv, 2007). 
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• silné a slabé stránky 

Do SWOT analýzy se uvádí pouze silné a slabé stránky, které mají vztah ke kritickým 

faktorům úspěchu. Jsou relativní a ne absolutní. Pokud si společnost v určité oblasti vede 

velice dobře, ale i přesto je konkurence lepší, potom je to pořád slabá stránka společnosti 

(Kotler a kolektiv, 2007). 

SWOT analýzu je možné využít jako nástroj pro stanovení strategie podniku, projektu 

nebo procesu. Management se rozhodne, jakou strategii zvolí. Vyhodnocení SWOT 

analýzy probíhá porovnáním interních faktorů (Strengths, Weaknesses) a externích 

faktorů (Opportunities, Threats) v kontextu vybrané strategie. SWOT analýza nabízí 

tyto strategické možnosti (Fotr a kolektiv, 2012): 

• strategie Maxi – Maxi (SO) 

Tato strategie uplatňuje silné stránky využitím nalezených příležitostí. Bere ohled 

i na vliv slabých stránek a snaží se odstranit hrozby (Fotr a kolektiv, 2012). 

• strategie Mini – Maxi (WO) 

Strategie Mini – Maxi se zaměřuje na zlepšení slabých stránek podniku a snaží se k tomu 

využít nalezené externí příležitosti (Fotr a kolektiv, 2012). 

• strategie Maxi – Mini (ST) 

Třetí strategie se orientuje na využití silných stránek a na omezení nebo odstranění 

identifikovaných hrozeb (Fotr a kolektiv, 2012). 

• strategie Mini – Mini (WT) 

Jde o defenzivní strategii, jejímž cílem je redukovat slabé stránky a vyhýbat se nalezeným 

hrozbám (Fotr a kolektiv, 2012). 

2.7 Interní analýza 7S 

Je analýza vnitřního prostředí společnosti a slouží k porozumění složitostí, které jsou 

spojeny s organizačními změnami. Tento model tvrdí, že při snaze o zavedení efektivní 

změny se musí brát v úvahu všech 7 níže rozepsaných faktorů najednou (Mallya, 2007). 
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Obrázek č. 2: McKinsey model 7S  

(Zdroj: Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 114) 

Interní analýza 7S se skládá z těchto faktorů (Mallya, 2007): 

• strategie 

Strategie je způsob, jak si společnost udržuje výhodu před konkurencí. Určuje, 

jak společnost dosáhne požadovaného cíle a jak vést konkurenční boj 

(Hanzelková a kolektiv, 2013). 

Existují dvě konkurenční výhody, a to nízké náklady nebo diferenciace. Tyto dvě výhody 

umožní podniku si vybrat z několika možných strategií. Vybrat si lze mezi strategií 

vedoucího postavení v nízkých nákladech, strategií odlišnosti a fokus strategií. První 

strategie se zaměřuje na nízké náklady, druhá strategie se zaměřuje na nabízení lepších 

výrobků za ceny nižší než konkurence. Fokus strategie se člení na strategii soustředění na 

pozornosti na náklady a strategii soustředění pozornosti na diferenciaci (Smejkal, Rais, 

2006). 

• struktura 

Struktura je organizační uspořádání. Vztahy nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, 

kontrola a sdílení informací (Hanzelková a kolektiv, 2013). 
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Mezi typy organizačních struktur patří liniová organizační struktura, štábní organizační 

struktura a kombinovaná organizační struktura. Liniová organizační struktura se využívá 

u malých podniků, kde je ve většině případů pouze jeden vedoucí pracovník, který je 

i zároveň majitelem podniku. Liniová struktura má přímou pravomoc. U štábní 

organizační struktury se využívá štáb, který slouží jako podpůrný útvar pro nadřízené 

pracovníky. Mezi kombinované struktury patří struktura liniově štábní, která může být 

liniová anebo více liniová. Dalším typem organizační struktury je struktura funkční 

a divizní (Cejthamr, Dědina, 2010).  

• systém řízení 

Systémy řízení jsou například dopravní, komunikační a informační systémy a procedury, 

které slouží k řízení společnosti (Hanzelková a kolektiv, 2013). 

V současné době se využívá kombinace ručního a automatického zpracování informací. 

Čím je vyšší úroveň řízení, tím je míra automatizace nižší (Smejkal, Rais, 2006). 

• styl 

Styl vyjadřuje to, jak vedoucí pracovník řídí své podřízené, jak přistupuje k řešení 

problémů. Ve skutečnosti existují rozdíly mezi formální a neformální stránkou řízení 

a úkolem vedoucího pracovníka je stanovit pravidla, aby podřízený zaměstnanec nebyl 

zmatený (Mallya, 2007). 

Styly řízení se dělí na autoritativní, demokratický a styl laissez-faire neboli liberální. 

Autoritativní styl řízení neumožňuje zapojení řadových zaměstnanců do řízení firmy, 

vedoucí zaměstnanec rozhoduje úplně sám. Demokratický styl řízení umožňuje větší 

účast všech řadových zaměstnanců na rozhodování, avšak vedoucí pracovník má 

jednoznačně poslední slovo. Styl laissez-faire nechává zaměstnancům určitou volnost, 

vedoucí pracovník zasahuje do činností řadových skupin minimálně (Smejkal, Rais, 

2006). 

• spolupracovníci 

Mezi spolupracovníky se zařazují všichni zaměstnanci společnosti, jejich vztahy, 

motivace, chování vůči společnosti a rozlišuje se mezi kvantifikovatelným 

a nekvantifikovatelným aspektem (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

Potřebnou vlastností schopného manažera je vhodně jednat s ostatními zaměstnanci. 

Manažer musí chápat, že pro úspěch podniku jsou lidé opravdu důležití, ale zároveň jsou 
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i hlavním provozním rizikem. Mezi špatné vlastnosti vedoucího spolupracovníka patří to, 

že nemá představivost, má osobní problémy, má špatný vztah k lidem a že přenáší své 

problémy na druhé (Smejkal, Rais, 2006). 

• schopnosti 

Zdatnost celkového kolektivu zaměstnanců ve společnosti. Není to součet kvalifikace 

pracovníků, ale musí se brát ohled na synergické efekty, které jsou dané například úrovní 

řízení společnosti (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

Jedna z klíčových schopností manažera je rychle se adaptovat na příchozí změny 

(Smejkal, Rais, 2006). 

• sdílené hodnoty 

Společné ideje a principy, které respektují všichni zaměstnanci nerozdílně. Zahrnuje se 

sem i firemní kultura společnosti (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

V úspěšném podniku jsou sdílené hodnoty součástí celkové mise podniku. Tvorbu 

sdílených hodnot ovlivňuje strategie podniku. Všichni pracovníci musí dopodrobna znát 

vizi podniku, to znamená, čeho chce podnik dosáhnout a proč toho chce dosáhnout. 

Vedoucí pracovníci by měli neustále upozorňovat na hodnoty, ale zároveň se s nimi 

i ztotožňovat (Mallya, 2007).  

2.8 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které slouží k ovlivňování chování 

spotřebitele a k dosažení cílů společnosti. Těmito nástroji jsou produkt, cena, distribuce 

a marketingová komunikace a musí být kombinovány tak, aby co nejlépe odpovídaly trhu. 

Až po úspěšné kombinaci mohou nástroje efektivně plnit svou funkci. Označení 

marketingového mixu je 4P, ale každý ze čtyř nástrojů je dalším souborem vlastních 

aktivit, s kterými podnikatelé pracují. Model marketingové mixu lze rozšířit na 5P o lidi 

nebo na 7P o zaměstnance, proces a fyzický důkaz. (Zamazalová, 2009).  
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Obrázek č. 3: Marketingový mix  

(Zdroj: Zamazalová, 2009, s. 40) 

2.8.1 Produkt 

Produkt je nejdůležitější nástroj marketingového mixu. Produkt je středem marketingu, 

protože je podstatou nabídky společnosti na trhu a přímo slouží k uspokojování potřeb 

zákazníka. Produkt svým charakterem a kvalitou ovlivňuje rozhodování v oblasti cenové, 

distribuční a komunikační. Produkt je tedy cokoli, co dokáže uspokojit lidské potřeby, 

může to být například (Srpová, Řehoř, 2010): 

• výrobek 

• služba 

• osoba a organizace 

• myšlenka 

• místo (Srpová, Řehoř, 2010). 

Produkty lze dále členit na hmotné a nehmotné, na produkty krátkodobé nebo dlouhodobé 

spotřeby nebo na produkty spotřební a výrobní (Srpová, Řehoř, 2010). 
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2.8.1.1 Úroveň produktu 

Mezi tři základní úrovně produktu patří jádro produktu, reálný produkt a rozšířený 

produkt. Jádro produktu řeší problém zákazníka, plní jeho přání a požadavky. Reálný 

produkt je soubor vlastností produktu, které zákazník vyžaduje, jedná se například 

o kvalitu, image a dosažitelnost produktu. Rozšířený produkt zahrnuje bonusové výhody 

produktu, které poskytují dodatečný užitek zákazníkům. Jedná se například o poradenství, 

platbu na splátky nebo o garanční opravy. Komplexní marketingový produkt vzniká 

spojením všech tří úrovní (Jakubíková, 2013).   

Produkt jako takový lze členit i na pět úrovní. Mezi těchto pět úrovní produktu patří 

základní užitek, základní produkt, očekávaný produkt, vylepšený produkt a potencionální 

produkt. Základní užitek vyjadřuje hlavní důvod, proč si člověk vybraný produkt zakoupí. 

Tento užitek se zhmotní v produkt na druhé úrovni. Očekávaný produkt shromažďuje to, 

co zákazník od produktu očekává. Čtvrtá úroveň vylepšený produkt překonává očekávání 

zákazníků od produktu, přináší něco navíc. Pátá úroveň potencionální produkt přináší 

prostor pro inovace (Karlíček a kolektiv, 2016). 

2.8.1.2 Služby 

Služba je nehmotná činnost, která uspokojuje potřeby a ve většině případů není spojena 

s žádným prodejem produktu. Při využití hmotného produktu k poskytnutí služby 

nedochází k přesunu vlastnictví tohoto produktu (Vaštíková, 2008). 

Mezi vlastnosti služeb patří (Vaštíková,2008):  

• nehmotnost 

Službu si není možné před zakoupením prohlédnout a ve většině případů ani vyzkoušet. 

Díky této zkušenosti je pro zákazníka obtížné si vybrat mezi konkurujícími službami 

(Vaštíková,2008). 

• neoddělitelnost 

Službu nelze oddělit od jejího poskytovatele a zároveň je nezbytné, aby zákazník byl 

přítomen u produkce služby, avšak nemusí být přítomen po celou dobu (Vaštíková,2008).  
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• proměnlivost  

Kvalita poskytované služby je přímo závislá na tom kdo, kdy, kde a jak ji poskytuje. 

Kvalitu služeb lze jen těžko řídit (Kotler a kolektiv, 2007). 

• pomíjivost  

Služby jsou pomíjivé, to znamená, že je nelze skladovat a tím pádem ani nejdou vyrobit 

do zásoby. Pomíjivost služeb se dá využít k propagaci jako neopakovatelný zážitek 

(Kotler a kolektiv, 2007). 

• absence vlastnictví 

Absence vlastnictví souvisí s nehmotností a pomíjivostí služeb. Zákazník nedostává 

za směnu svých peněz žádné vlastnictví, ale pouze právo na poskytnutí služby 

(Vaštíková,2008). 

2.8.2 Cena 

Je suma, kterou společnost požaduje za produkt nebo za službu. V širším pojetí je cena 

souhrnem všech hodnot, které zákazníci smění za užitek z užívání nebo z vlastnictví 

výrobku nebo služby (Kotler a kolektiv, 2007). 

Pro určování ceny slouží náklady, poptávka a ceny konkurence. Podle toho, na který 

faktor se podnik při stanovení ceny zaměřuje se vybírá ze tří přístupů (Srpová, Řehoř, 

2010): 

• přístup založený na nákladech 

Pro dlouhodobé fungování podniku je důležité, aby výnosy pokrývaly celkové náklady. 

Z toho vyplývá, že náklady určují minimální cenu produktu. Při tomto přístupu 

rozlišujeme metody založené na kalkulaci úplných a neúplných nákladů (Srpová, Řehoř, 

2010). 

• přístup založený na poptávce 

Poptávka po produktu určuje horní hranici ceny. Při tomto přístupu je důležité znát 

strukturu poptávky, cenové představy zákazníku, cenové třídy zákazníků a jaký význam 

zákazníci přiřazují image a kvalitě produktu (Jakubíková, 2013). 
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• přístup založený na cenách konkurence 

Cena se stanoví dle cen konkurence a nebere se velký ohled na vlastní náklady 

a poptávku. Cenu lze stanovit pod úrovní konkurence, nad úrovní a na stejné úrovni 

jako konkurence. Metody pro stanovení ceny u tohoto přístupu jsou orientace na cenu 

v oboru a orientace na cenového vůdce (Jakubíková, 2013). 

2.8.3 Distribuce 

Distribuce jsou všechny činnosti společnosti, které činí produkt dostupný pro zákazníky. 

Způsob distribuce ovlivňuje celkovou spokojenost zákazníka. V rámci distribuce 

a marketingových cest se společnost snaží dodat produkt v pravý čas, na správné místo 

a za správnou cenu (Kotler a kolektiv, 2007). 

Existují dvě varianty distribuce. První varianta znamená, že si podnik celý proces 

distribuce zajišťuje sám s proškolenými zaměstnanci přímo v podniku. Druhý proces 

využívá služeb mezičlánků, které již mají určité zkušenosti a kontakty 

(Jakubíková, 2013). 

Distribuční politika určuje, jakým způsobem bude produkt dodán konečnému 

zákazníkovi. Jde o fyzické přemisťování produktu, o změnu vlastnických vztahů 

a o nehmotné procesy jako je reklama a informační toky. Distribuční politika je nejméně 

pružný nástroj marketingového mixu (Jakubíková, 2013). 

2.8.4 Marketingová komunikace 

Je to komunikace přímo se zákazníkem, která ho přesvědčuje ke koupi sdělováním 

předností produktu či služby. Neexistuje jeden komunikační nástroj, který by byl nejlepší, 

úspěšný marketér by měl kombinovat různé nástroje a způsoby, jak dostat informace 

o produktu k zákazníkovi a jak si tohoto zákazníka získat a udržet 

(Kotler a kolektiv, 2007). 

2.9 Komunikační mix 

Komunikační mix je jednou ze složek marketingového mixu. Součástí každé 

marketingové strategie je i volba komunikačního mixu, který zahrnuje sedm disciplín. 

Mezi tyto disciplíny patří osobní prodej, reklama, direct marketing, podpora prodeje, 
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public relations, event marketing, sponzoring a online komunikace, které slouží 

pro dosažení marketingových cílů (Karlíček, Král, 2011). 

Tyto disciplíny lze rozdělit do dvou skupin, a to do osobní a neosobní formy komunikace. 

Do osobní formy komunikace řadíme osobní prodej a ostatní disciplíny patří do neosobní 

formy. Veletrhy a výstavy jsou kombinací obou dvou forem (Přikrylová, Jahodová, 

2010). 

Osobní forma komunikace představuje osobní prodej výrobku nebo služby pomocí přímé 

komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem. Je to přímá forma, která má za cíl nejen 

produkt prodat, ale i vytvářet dlouhodobé vztahy se zákazníkem. Výhoda této formy 

komunikace je okamžitá zpětná vazba (Přikrylová, Jahodová, 2010), 

Ostatní disciplíny komunikačního mixu patří do neosobní formy komunikace, 

to znamená, že prodávající a zákazník se nedostávají do osobního přímého kontaktu 

(Přikrylová, Jahodová, 2010). 

Obrázek číslo 4 znázorňuje disciplíny komunikačního mixu, které jsou dále rozepsány 

v kapitole Nástroje marketingové komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Komunikační mix  

(Zdroj: Karlíček a kolektiv, 2016, s. 18) 
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2.9.1 Obecná komunikace 

Obecná komunikace je předání sdělení od zdroje k příjemci. Metody, důvody a cíle tohoto 

sdělení jsou různé. Marketingová komunikace zahrnuje komunikační proces, 

který znázorňuje předání sdělení. Komunikační proces probíhá mezi prodávajícím, 

zákazníkem, firmou a dalšími zájmovými skupinami. Do těchto skupin patří subjekty, 

na které má společnost vliv. Mohou mezi ně patřit například dodavatelé, zaměstnanci, 

akcionáři a občanská sdružení. Model komunikačního procesu znázorněný na obrázku 

číslo 5 zobrazuje osm prvků, a to zdroj komunikace, zakódování, sdělení, přenos, 

dekódování, příjemce, zpětnou vazbu a komunikační šumy, které narušují kvalitu 

komunikace (Přikrylová, 2019). 

 

Obrázek č. 5: Obecný komunikační proces  

(Zdroj: Jakubíková, 2013, s. 22) 

2.9.2 Komunikační modely 

Tato kapitola představuje komunikační modely, které vzešly z obecného komunikačního 

procesu. Bude přestaven model AIDA a hierarchický model DAGMAR, který se 

od obecného komunikačního procesu liší strukturou a způsobem cílení, avšak účel 

modelu je stejný (Pelsmacker, Geuens, Berg, 2003). 

2.9.2.1 Model AIDA 

Model AIDA patří mezi osvědčené přístupy, které pomáhají nejen u analýz, ale také 

u komunikačních aktivit v osobním prodeji, reklamě a podpoře prodeje 

(Přikrylová, Jahodová, 2010). 
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Dle modelu je prvním krokem komunikace upoutání pozornosti, následně musí být 

vyvolán zájem o nabízený produkt. Dalším krokem je přesvědčit zákazníka o tom, 

že nabízený produkt uspokojí právě jeho potřeby. Posledním krokem modelu AIDA 

je přinutit zákazníka k akci, to znamená k nákupu. Nejlepším výsledkem bude úspěšný 

nákup, který přiměje zákazníka opakovat své chování a koupit produkt znovu. Jednotlivé 

kroky modelu AIDA zobrazuje obrázek číslo 6 (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

Obrázek č. 6: Model AIDA  

(Zdroj: Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 34) 

2.9.2.2 Model DAGMAR 

Model DAGMAR byl poprvé publikován v roce 1961. Model definuje cíle reklamy 

a měří jejich výsledky. Základem je model efektů, kterými si jednotlivec nebo organizace 

prochází při koupi produktu, který ještě nikdy nenakoupili anebo při snaze o zvýšení 

objemu prodeje. Každý efekt, který je součástí hierarchického modelu zdůrazňuje 

současný nebo budoucí nákupní proces, a ne okamžitý prodej. Podle tohoto modelu 

při průběhu komunikačního procesu vzniká devět efektů, které zobrazuje tabulka číslo 1 

(Pelsmacker, Geuens, Berg, 2003). 

Tabulka č. 1: Komunikační efekty modelu Dagmar  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Pelsmacker, Geuens, Berg, 2003) 

Komunikační efekty modelu DAGMAR 

Potřeba dané kategorie 

Povědomí o značce 

Znalost značky 

Postoj ke značce 

Záměr koupit značku 

Pomoc při nákupu 

Nákup 

Spokojenost 

Loajalita ke značce 
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2.9.3 Nástroje marketingové komunikace 

Formy komunikace jsou vybírány a kombinovány dle specializace nebo kvalifikace 

marketingového specialisty. Každý nástroj plní určitou funkci, a proto je důležité 

je vhodně kombinovat. Sestavení nástrojů komunikačního mixu je jeden z nejtěžších 

úkolů pro marketingového specialistu. Jeho volbu ovlivňuje podstata trhu, podstata 

produktu nebo služby, stadium životního cyklu produktu nebo značky, cena a disponibilní 

finanční zdroje. Mezi marketingové nástroje patří reklama, direct marketing, podpora 

prodeje, public relations, event marketing a sponzoring, online komunikace a osobní 

prodej (Přikrylová, 2019). 

2.9.3.1 Reklama 

Svět reklamy se neustále mění, staré jasné definice už neplatí. Mění se nosiče reklamního 

sdělení, strategie, reklamní formáty, taktiky a také celkové pojetí reklamy (Světlík, 2017). 

Ještě před rozhodováním o volbě druhu reklamy, by měl reklamní odborník vědět co, 

jak a proč zákazníci dělají a co si kupují. Reklama bude úspěšná jen tehdy, pokud budou 

všechny části marketingového mixu vyváženy (Světlík, 2016).  

Mezi cíle reklamy patří zvýšení poptávky po produktu nebo službě, přimění zákazníka 

nově nakoupit nebo opakovat svůj předchozí nákup, tvorba pevné značky, která se usadí 

v hlavě zákazníka v pozitivním smyslu, identifikace a odlišení produktu nebo služby 

od konkurence, vytvoření pozitivní image, budování preferencí a věrnosti, pokles 

nákladů, které se spojují s prodejem, zvýšení celkového objemu prodeje, podpoření 

finanční situace podniku a mimo jiné také motivace vlastních zaměstnanců 

(Světlík, 2016). 

Aby byly výše zmíněné cíle splněny, je důležité vytvořit účinnou reklamu, která bude 

zákazníka informovat o přednostech produktu, přesvědčí ho k nákupu, a hlavně vytvoří 

nebo posílí pozitivní vztah mezi zákazníkem a produktem. Úspěch reklamy je tvořen 

třemi faktory, a to strategií reklamy, tvořivostí a profesionalitou zpracování. První faktor 

reklamní strategie určuje přesné cíle, kterých má být pomocí reklamy dosaženo, 

rozhoduje také například o cílové skupině a o obsahu reklamy. Druhý faktor tvořivost 

reklamy se vyznačuje tím, že přiláká pozornost zákazníků a je zapamatovatelná. Třetí 
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faktor profesionalita říká, že i při kreativní tvořivosti se při tvorbě reklamy musí 

dodržovat předem stanovená taktika a strategie (Světlík, 2016). 

Existují různé druhy reklam, a to například reklama primární a selektivní, místní 

a regionální, národní a mezinárodní, televizní, nekomerční, rozhlasová nebo sociální. 

Na trhu reklam působí tři subjekty, a to zadavatelé reklamy, komunikační agentury 

a média (Světlík, 2016). 

2.9.3.2 Direct marketing 

Direct marketing vychází z podrobného rozdělení trhu a soustředění se na vybraný 

segment. V současné době je to velmi používaný nástroj komunikace se zákazníkem. 

Při používání telefonu se tomuto typu oboustranné komunikace říká telefonní marketing. 

Direct marketing představuje systém, který používá komunikační nástroje k měřitelné 

reakci ve vybraném segmentu. Nabídka přichází přímo za zákazníkem do práce 

nebo do místo jeho bydliště, tedy zákazník již nemusí chodit na trh uspokojovat 

své potřeby, ale zvládne to z pohodlí svého domova (Kotler a kolektiv, 2007). 

Direct marketing zahrnuje direct mail, telemarketing, prodej pomocí katalogů 

nebo počítačů, televizní, tiskový a rozhlasový marketing s okamžitou zpětnou vazbou. 

Využívá elektrotechniku k cílenější komunikaci se zákazníkem (Kotler a kolektiv, 2007). 

Základem direct marketingu je komplexní databáze informací o zákaznících, tyto 

informace mohou být záznamy o předchozích nákupech, reakce na zaslané nabídky, 

a dokonce i osobní údaje zákazníků. Jde tedy o databázový marketing. Tento typ vytváří 

dlouhodobý vztah se zákazníkem. Důležitá je přesná a aktuální databáze 

(Karlíček, Král, 2011). 

Výhody direct marketingu: 

• rozdělení trhu a přesně vybraný segment 

• efektivní zacílení a oboustranná komunikace, která zosobňuje vztah prodejce se 

zákazníkem 

• možnost měření reakce na nabídku 

• čím déle se používá, tím je výhodnější, větší počet informací, přesnější databáze 

(Karlíček, Král, 2011). 
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Direct marketing lze rozdělit na adresný a neadresný. Adresná forma je přesnější, 

osobnější a umožňuje odesílateli posílat nabídku přímo na jméno zákazníka. Katalogy, 

tiskoviny a letáky, které jsou poskytovány zdarma, patří do neadresných forem direct 

marketingu. Tyto formy mohou být pro adresáta nepříjemné a v častých případech 

vzbuzují dojem plýtvání materiálem i námahou (Přikrylová, 2019). 

2.9.3.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje znamená, že prodávající poskytne nějakou výhodu svému zákazníkovi, 

pokud si jeho produkt zakoupí. Je většinou používána společně s reklamou. Podpora 

prodeje může podporovat reklamu anebo naopak reklama upozorní zákazníky 

na probíhající akci u produktu (Zamazalová, 2009). 

Výdaje na tento nástroj komunikačního mixu v poslední době rapidně rostou. Důvody 

zvyšování výdajů na tento typ nástroje mohou být následující: 

• management ji vnímá jako efektivní prodejní nástroj 

• vysoká konkurence na trhu 

• orientace zákazníků dle ceny 

• nutnost neustálého zvyšování prodejů 

• nižší účinnost reklamy 

• nízká diferenciace produktu (Zamazalová, 2009). 

Výhodou využití podpory prodeje může být to, že okamžitě a velmi intenzivně ovlivňuje 

rozhodování zákazníka a že ihned po jejím zavedení způsobí nárůst obratu. Mezi 

nevýhody patří, že je časové omezená, není dlouhodobá. Další nevýhodou je to, 

že využívání podpory prodeje může u zákazníka způsobit větší citlivost na cenu a potom 

zákazník nenakupuje produkty za běžné ceny, ale vyčkává na cenu se slevou. Časté 

využívání slev čili špatné využívání podpory prodeje vede k poškození jména společnosti, 

a to z toho důvodu, že časté slevy, mohou pro zákazníka znamenat nekvalitní produkt, 

o který nemá nikdo zájem (Zamazalová, 2009). 

Nejpodstatnějšími nástroji podpory prodeje jsou ty, které se zaměřují na konečného 

zákazníka. Mezi tyto nástroje patří kupony, vzorky, spotřebitelské soutěže, výhodná 

balení, prodejní výstavy, prémie apod. Nejefektivnější, ale zároveň nejdražší nástroj 

je rozdávání vzorků konečným spotřebitelům zdarma. Tento způsob podpory prodeje 
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se používá při zavedení nového produktu na trh. Tyto vzorky ovlivňují nerozhodnuté 

zákazníky tím, že jim umožní vyzkoušet si kvalitu produktu nebo jeho jiné vlastnosti 

(Machková, 2009). 

2.9.3.4 Public relations 

Public relations zjednodušeně vztahy s veřejností jsou v současné době velice probíraným 

tématem. Podstatou tohoto nástroje je pomocí komunikace vytvářet vztahy s veřejností. 

Public relations jsou aktivitou, díky níž působí na interní i externí veřejnost s cílem 

vytvořit a udržet s ní pozitivní vztah a dosáhnout tak vzájemné důvěry a porozumění 

(Svoboda, 2009). 

Tyto vztahy s veřejností se musí důkladně plánovat a to tak, že se přesně stanoví cíle 

public relations na určité časové období, stanoví se rozpočet, jednotlivé prostředky, cílový 

segment a způsob vyhodnocení celého procesu (Svoboda, 2009). 

Obrázek číslo 7 zobrazuje porovnání dvou nástrojů komunikačního mixu, které se 

ve většině případů využívají společně. Tabulka zobrazuje rozdíly mezi nimi 

(Přikrylová, Jahodová, 2010). 

Obrázek č. 7: Srovnání reklamy a Public relations  

(Zdroj: Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 108) 
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Hlavním předpokladem použití jakéhokoliv komunikačního nástroje je znalost cílového 

segmentu. V případě public relations je to veřejnost, kterou tento nástroj ovlivňuje. 

Veřejnost jde rozdělit na dvě skupiny a to na interní společnost, která stojí uvnitř podniku 

a na vnější veřejnost, která stojí mimo podnik (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

2.9.3.5 Event marketing a sponzoring 

Event marketing je nazýván také zážitkovým marketingem, to znamená, že společnost 

určité cílové skupině organizuje emocionální zážitky se svou značkou. Tyto zážitky mají 

podpořit oblíbenost značky. Tyto události jsou většinou sportovního, uměleckého 

či gastronomického typu. Forma těchto událostí může být například turné značky 

po určitých městech nebo akce přímo v místě prodeje (Karlíček a kolektiv, 2016).  

Obrázek číslo 8 zobrazuje podstatu event marketingu. Event vede vybranou skupinu 

k zapojení se do určité aktivity, která vyvolává pozitivní emoce a tyto emoce 

se pak projeví v pozitivním hodnocení eventu a také v pozitivním hodnocení značky 

(Karlíček a kolektiv, 2016). 

Obrázek č. 8: Podstata event marketingu  

(Zdroj: Karlíček a kolektiv, 2016, s. 140) 

Nejdůležitější funkcí event marketingu je tedy zvyšovat oblíbenost značky neboli 

ovlivňovat mínění určité cílové skupiny o značce. Event také podporuje vztahy s již 

získanými zákazníky a zvyšuje jejich loajalitu a to tím, že umožňuje neformální setkání. 

Sponzoring se v mnoha oblastech překrývá s event marketingem, avšak jeden rozdíl tu je 

a to takový, že při sponzoringu se společnost ke sponzorované entitě pouze připojuje 

a to s cílem využít ji jako média k oslovení své vlastní cílové skupiny, která má již 

k vybrané entitě vybudovaný vztah. Cílem sponzoringu je naplnění vlastních obchodních 

a marketingových cílů. Sponzoring se dá považovat za jednodušší nástroj, než je event 

marketing (Karlíček a kolektiv, 2016). 

Nejvýznamnější funkcí sponzoringu je posilování jména společnosti. Značka přebírá 

již vzniklé asociace od vybrané entity. Další funkci je zvyšování povědomí o značce. 
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Sponzorovaný projekt musí vybranou skupinu oslovovat, cílová skupina ho musí řadit 

mezi oblíbené a musí být v dlouhodobém spojení s vybranou entitou. Až po splnění těchto 

dvou aspektů se považuje médium jako vhodné pro komunikaci určité značky 

(Karlíček a kolektiv, 2016). 

Důležité je také vyhodnocení sponzoringu, které se provádí porovnáním cílů s realitou. 

Hodnocení se nejčastěji realizuje výzkumem, a to přímo mezi zákazníky a zjišťuje 

se změna povědomí o značce u cílové skupiny. V některém případě může být těžké 

rozlišit, jaký vliv na cílovou skupinu měl sponzoring a jaký ostatní nástroje 

komunikačního mixu (Karlíček a kolektiv, 2016). 

2.9.3.6 Online komunikace 

Online marketing je komunikace, která se odehrává pomocí elektronických zařízení, 

kterými mohou být například internet a mobilní telefon. Jejím základem je odhadnout 

chování zákazníka nebo cílové skupiny a na základě tohoto odhadu navrhnout 

co nejúčinnější metody jak uživatele internetu nebo mobilního telefonu nasměrovat 

na webové stránky společnosti, přimět zákazníka ke koupi nebo k nějaké jiné požadované 

akci. Veškerá online komunikace je přímá, protože umožňuje prodejci okamžitou odezvu 

od zákazníka (Přikrylová, 2019). 

Společnosti mohou tuto formu komunikace uskutečňovat čtyřmi způsoby. Vytvoří 

si webové stránky, využijí online propagaci, založí online skupinu, popřípadě se připojí 

již k existující skupině nebo mohou využít elektronickou poštu. Na začátku využívání 

online komunikace si společnosti založí jako první webovou stránku, tyto stránky podpoří 

dobré jméno společnosti a zároveň se snaží přimět spotřebitele k nákupu anebo k jinému 

marketingovému účelu. Webové stránky by měli být atraktivní, měli by spotřebitele 

oslovit a také přimět ho se znovu vrátit. Do online marketingu je řazen mikroweb, 

sponzoring, virální marketing, word-of-mouth (Kotler a kolektiv, 2007). 

Online marketing čelí v dnešní době mnoha problémům. Jedním z těchto problému 

je ziskovost. Jen velmi malý počet společností využívá online komunikaci se ziskem. 

Dalším problémem je ochrana soukromí v online prostředí a také internetové podvody, 

které jsou v dnešní době na denním pořádku. I přes tyto problémy společnosti zařazují 

online komunikaci do svých marketingových mixů a strategií (Kotler a kolektiv, 2007).  
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2.9.3.7 Osobní prodej 

Osobní prodej je osobní přímá komunikace se zákazníkem. Cílem této formy komunikace 

je prodej produktu nebo služby. Vyvolává určité nároky na zaměstnance, kteří tento 

prodej realizují. Tito prodejci ovlivňují zákazníka v procesu rozhodování o koupi 

produktu, zprostředkovávají informace o produktu směrem od prodávajícího 

ke kupujícímu a o jeho reakci a také poskytují servis zákazníkovi. To znamená, 

že zajišťují doplňkové služby jako například školení kupujícího (Světlík, 2016). 

Úspěšný prodejce musí znát potřeby zákazníka a musí se je snažit uspokojit. Musí 

si uvědomovat, že zákazník kupuje produkt kvůli jeho užitku, který mu přinese. Základní 

vlastností úspěšného prodejce je schopnost vcítění se do pocitů a duševních stavů 

zákazníka. Prodejce musí být pro zákazníka důvěryhodný a mít s ním kladný vztah. Další 

kvalitou úspěšného prodejce je nadšení a důvěra pro prodávaný produkt, které značně 

ovlivňuje rozhodování zákazníka. Prodejce by měl být flexibilní, rychle se adaptovat 

na přání zákazníka, měl by umět rychle řešit problémy a vzbuzovat zájem a hlavně důvěru 

(Světlík, 2016). 

Proces osobního prodeje se realizuje v 6 fázích a to příprava, kontaktování zákazníka, 

úvod jednání a prezentace, řešení námitek, závěr v podobě dohody a poprodejní kontakt 

s kupujícím (Světlík, 2016). 

Tabulka číslo 2 zachycuje výhody a nevýhody osobního prodeje. V druhém sloupci 

tabulky jsou uvedeny náklady na tento druh komunikace. 

Tabulka č. 2: Výhody a nevýhody osobního prodeje 

Druh komunikace Náklady Výhody Nevýhody 

Osobní prodej 

Vysoké na 

jeden kontakt, 

nižší při 

využití online 

komunikace 

Umožňuje 

pružnou 

prezentaci a 

získání okamžité 

reakce 

Náklady na kontakt 

podstatně vyšší než u 

ostatních forem, nesnadné 

získat či vychovat 

kvalifikované obchodníky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Přikrylová, 2019, s. 24) 

2.9.4 Nové trendy v marketingové komunikaci 

Následující kapitola představuje a rozebírá nové trendy v marketingové komunikaci. 

Mezi tyto trendy patří Guerillový marketing, virový marketing, sociální sítě, 

word-of-mouth marketing, mobilní marketing. 
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2.9.4.1 Guerillový marketing 

Tento typ marketingové komunikace se využívá především v menších podnicích, 

zaměřuje se v první řade na zisk a za hlavní investici uvádí čas. Je to jedna 

z nejzábavnějších marketingových technik, která může zaručit obrovský úspěch, ale díky 

své agresivitě taky značný počet problémů. Do tohoto typu komunikace se spíše investuje 

čas a nápady než peníze, nejedná se o jednorázovou akci, ale o proces, který je potřeba 

udržovat (Jakubíková, 2013). 

Guerilla marketing se řídí dle tří zásad, kterými jsou získat lid, oslabit nepřítele a zůstat 

naživu. Marketingové taktiky zahrnují úder na nečekaném místě, zásah přesně na předem 

vybraný cíl a rychlé stažení zpět. Při dodržování uvedených zásad je třeba překonat zažité 

hranice, vymyslet něco neočekávaného a nevšedního co spotřebitele ohromí a společně 

s produktem se stane nezapomenutelným (Vaštíková, 2008). 

2.9.4.2 Virový marketing 

Virový marketing slouží k neřízenému šíření informací o produktu a značce mezi lidmi. 

V online prostředí jde například o různé druhy přeposílaných e-mailových zpráv, 

které jsou přeposílány buď kvůli jejich obsahu anebo kvůli odkazu na speciální webovou 

stránku. V offline prostředí jde o šíření sdělení klasickou poštou anebo mobilním 

telefonem (Vaštíková, 2008). 

Výhody využívání virového neboli virálního marketingu jsou nízké náklady, rychlé šíření 

informací a vysoká účinnost a to převážně mezi mladými lidmi. Mezi nevýhody patří, 

že marketér po vyslání zprávy nemá už žádnou kontrolu nad tím, jak se zpráva šíří dál. 

Úspěšná kampaň beze ohled na následující hlediska (Vaštíková, 2008): 

• virální náboj – velmi kreativní myšlenka 

• očkování – vybírání vhodných lidí, kteří jsou citlivý k virovému chování 

• sledování – hodnocení efektivity provedené akce (Vaštíková, 2008). 

2.9.4.3 Sociální sítě 

Sociální síť je místo, kde dochází k obousměrné komunikaci. Nejedná se o prostor, 

kde by byl produkt prodáván nebo nakupován, ale jde o místo, kde na sebe komunity 

působí a ovlivňují se. Sociální síť je propojená skupina lidí, která sdílí stejné informace 
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na internetu. Sociální sítě se dělí na osobní a profesní. Mezi nejužívanější sítě patří 

Facebook (Vysekalová, 2012). 

Cílem využívání sociálních síti je získání nových zákazníků a rozšíření povědomí 

o značce. Na těchto sítích probíhá nepřetržitá komunikace mezi společností a konečným 

spotřebitelem a tato komunikace přináší společnosti různé návrhy, které může využít 

pro zdokonalení svého nabízeného produktu a tím oslovit ještě větší počet 

potencionálních zákazníků (Janouch, 2014). 

2.9.4.4 Word-of-mouth marketing 

Word-of-mouth marketing se snaží vytvářet vhodné podmínky pro rozhovory o značkách 

a produktu mezi zákazníky. Snaží se zajistit důvody, proč by zákazníci měli o dané značce 

hovořit a tím vyvolat šíření kladného doporučení. Snaží se posilovat chuť zákazníků sdílet 

své poznatky o značce (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

Obrázek číslo 9 zobrazuje pět základních kroků WOM marketingové kampaně: 

Obrázek č. 9: Základní kroky WOM marketingu  

(Zdroj: Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 269) 

WOM marketing se využívá při zavedení novinek na trh nebo pro produkty s kterými se 

pojí silný zážitek. Existují dva typy WOM marketingu (Přikrylová, Jahodová, 2010): 

• spontánní WOM 

Nepodporované sdělování informací mezi spotřebiteli. Tento způsob předání poznatků 

se někdy označuje jako organický WOM (Přikrylová, Jahodová, 2010). 
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• umělý WOM 

Je uměle vytvořený marketingovým článkem a jeho cílem je podporovat WOM 

mezi spotřebiteli (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

2.9.4.5 Mobilní marketing 

Patří mezi jednu z nejrychlejších forem komunikace s cílovými zákazníky. Tento typ 

marketingu by žádný úspěšný podnik neměl vynechávat. Důvodem je vysoké procento 

responze, snížení akvizičních nákladu a velké procento přečtení reklamních textů a také 

značné procento šíření čili přeposílání těchto textů (Frey, 2011). 

Mezi výhody mobilního marketingu řadíme efektivnost a rychlou přípravu akce, 

díky které může kampaň okamžitě reagovat na změny, které se neočekávaně vyskytnou. 

Další výhody jsou přesné zacílení, nižší vstupní a provozní náklady a budování databáze. 

Obsahem můžou být barevné tapety, Java hry a animované SMS. Tento typ marketingu 

je flexibilní, osobní a podporuje tradiční formy komunikace. Mezi vlastnosti mobilního 

marketingu patří měřitelnost, znovuvyužitelnost a transparentnost (Frey, 2011).   
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato kapitola diplomové práce se zaměřuje na analýzu vybraného subjektu. V první části 

bude podnik představen, bude provedena analýza vnitřního prostředí 7S a rozebrán 

současný marketingový mix podniku. Další část bude zahrnovat segmentaci trhu, analýzu 

obecného okolí SLEPT a také Porterův model pěti konkurenčních sil, který se zabývá 

oborovým okolím podniku. Na závěr kapitoly, která nese název analytická část, 

bude proveden výzkum a z výsledků všech provedených analýz se sestaví SWOT 

analýza. 

3.1 Charakteristika podniku 

Provoz Pneuservisu Věroslav Svoboda byl zahájen v roce 2009. Obor činnosti 

je velkoobchod a maloobchod a také údržba motorových vozidel a jejich příslušenství. 

Umístění pneuservisu je v areálů Agroklas ve Slavkově u Brna na ulici Topolová 

(Dobeš, 2019a). 

V roce 2019 pneuservis zaměstnává 12 pracovníků, kteří pracují v místě provozovny. 

Zaměstnanci se dle zakázek rozdělují do skupin podle svých schopností a kvalifikace 

a pracují na celé svěřené zakázce pod vedením vedoucího pracovníka, který přebírá 

zodpovědnost za celý průběh zakázky (Dobeš, 2019a).  

3.1.1 Služby pneuservisu 

Pneuservis nabízí zákazníkům demontáž, montáž a vyvážení pneumatik. Opravy 

pneumatik, duší, rovnání poškozených disků a seřízení geometrie kol. Další služby 

poskytované zákazníkům jsou huštění pneumatik inertním plynem, sezónní skladování 

pneumatik a ekologická likvidace opotřebených pneumatik. Zákazník si v pneuservisu 

může zakoupit pneumatiky, disky, duše, kolové šrouby, matice, ventily a sady 

dojezdových kol (Dobeš, 2019a). 

3.2 Interní analýza 7S 

Po představení podniku je provedena analýza vnitřního prostředí 7S, tato analýza 

se zabývá strategií, organizační strukturou, systémem řízení, stylem vedení, 
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spolupracovníky, schopnostmi a sdíleními hodnotami. Na závěr této analýzy je uvedeno 

shrnutí. 

3.2.1 Strategie podniku 

Cílem a celkovou vizí podniku je poskytovat v Jihomoravském kraji kvalitní služby 

pro své zákazníky. Celková vize je společná pro všechny zaměstnance, kteří dbají 

na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, na krátké lhůty provedení zakázek a také 

na spolehlivost. Dalším cílem podniku je získat nové zákazníky a tím zvýšit ziskovost. 

Podnik se snaží si udržet vysoké postavení na trhu a dostát své již vybudované dobré 

pověsti (Dobeš, 2019b). 

3.2.2 Organizační struktura 

Obrázek číslo 10 zachycuje organizační strukturu pneuservisu. V tomto podniku pracuje 

v současné době 12 zaměstnanců. Organizační struktura není složitá a jasně definuje 

vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Majitelem pneuservisu je pan Věroslav Svoboda, 

funkci ekonoma pro celý podnik zastává Zdeněk Dobeš. Ekonom má na starosti fakturace 

zákazníkům, účetní evidenci, mzdové účetnictví, marketingovou činnost a drobnou 

administrativu. Vedoucí dílny a vedoucí skladu mají na starosti své svěřené pracovníky 

a mají pro tuto funkci potřebnou kvalifikaci a zkušenosti. Vedoucí dílny dozoruje čtyřem 

mechanikům a dvěma pomocným pracovníkům. Vedoucí skladu dozoruje dvěma 

skladníkům a jednomu pracovníku úklidu (Dobeš, 2019b). 
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Obrázek č. 10: Organizační struktura pneuservisu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Dobeš, 2019b) 

3.2.3 Systémy řízení 

Tento faktor zahrnuje veškerý přenos informací v podniku. Každý zaměstnanec 

má k dispozici mobilní telefon s neomezeným tarifem pro komunikaci se zákazníkem 

a tento telefon by měl využívat pouze pro pracovní účely. Zaměstnanci ke komunikaci 

mezi sebou využívají aplikaci WhatsApp, která umožňuje bezplatně posílat 

i fotodokumentaci zakázek. Ke komunikaci se zákazníkem slouží i e-mailový účet 

od Outlooku. Sledování docházky na pracovišti probíhá pouze pomocí tištěné tabulky, 

do které jsou přítomní zaměstnanci ručně zapisováni ekonomem podniku. Ekonom 

pro sledování účetnictví a pro fakturaci využívá program Money S3 (Dobeš, 2019b). 

3.2.4 Styl vedení 

V tomto pneuservisu platí liberální styl vedení, to znamená, že zaměstnanci mají volnost 

v jednání a rozhodování, protože jsou pečlivě vybíráni a mají tedy dostatečnou kvalifikaci 

k samostatnému provádění úkolů, avšak konečné slovo při rozhodování nebo řešení 

problémů má vždy vedoucí pracovník nebo majitel podniku (Dobeš, 2019). 

Majitel servisu

Vedoucí dílny 
(1x)

Mechanik (4x)

Pomocný 
pracovník (2x)

Vedoucí 
skladu (1x)

Skladník (2x)

Pracovník 
úklidu (1x)

Ekonom (1x)
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3.2.5 Spolupracovníci 

Pneuservis zaměstnává 12 pracovníků. Všichni zaměstnanci jsou muži přibližně stejného 

věku. Na pracovišti panuje přátelská a pozitivní atmosféra, protože zaměstnanci jsou 

dlouholetí přátelé, kteří se stýkají i mimo pracovní prostředí. Podnik netrpí vysokou 

fluktuací, protože zaměstnanci jsou v podniku spokojeni a nepřechází ke konkurenci. 

Nové zaměstnance pneuservis získává převážně z doporučení od stávajících zaměstnanců 

(Dobeš, 2019b). 

3.2.6 Schopnosti 

Každý zaměstnanec musí disponovat určitými schopnostmi, aby mohl vykonávat svou 

práci. Jak již bylo dříve zmíněno, zaměstnanci jsou pečlivě vybíráni a prověřeni 

před uzavřením pracovního poměru. Zaměstnavatel klade veliký důraz na rozvoj svých 

zaměstnanců, a proto jim zařizuje různá školení důležitá pro výkon jejich práce. 

U zaměstnance pneuservisu je důležitá i schopnost komunikace se zákazníkem, 

protože v mnoha případech konečný zákazník komunikuje například přímo 

s mechanikem. Práce v pneuservisu je fyzicky náročná (Dobeš, 2019b). 

3.2.7 Sdílené hodnoty 

Mezi hlavní sdílené hodnoty podniku, kterých se snaží dosáhnout všichni zaměstnanci 

společně, patří poskytování kvalitních služeb. Jak již bylo zmíněno dříve, 

mezi zaměstnanci panuje přátelská nálada a tento stav se snaží udržet i majitel podniku, 

který pro své zaměstnance pravidelně pořádá různé společné akce mimo pracovní 

prostředí a mimo pracovní dobu. Jedná se například o tenisový turnaj, který probíhá 

jednou ročně v letních měsících a kterého se v předchozích letech vždy zúčastnili všichni 

zaměstnanci. V pneuservisu pracují pouze muži, kteří jsou podporováni v neustálém 

se zdokonalování pomocí školení. (Dobeš, 2019b).  

3.2.8 Shrnutí interní analýzy 7S 

Celkovou vizí podniku je poskytovat kvalitní služby pro své zákazníky. Jednoduchá 

organizační struktura jasně definuje vztahy na pracovišti. Zaměstnanci ke komunikaci 

mezi sebou a se zákazníkem mají k dispozici mobilní telefony a e-mail. Ekonom využívá 
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účetní program Money S3 a tabulkový procesor Microsoft excel. Docházka je zapisována 

pouze do tištěné tabulky. Liberální styl vedení vyhovuje všem zaměstnancům. 

Na pracovišti panuje pozitivní přátelská atmosféra, která je podporována majitelem 

subjektu pořádáním mimopracovních aktivit. V pneuservisu pracují pouze muži a práce 

je fyzicky náročná. 

3.3 Marketingový mix 

Tato část diplomové práce představuje současný marketingový mix podniku, který se 

skládá ze čtyř prvků a to produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace. 

3.3.1 Produkt 

Pneuservis nabízí širokou škálu služeb. Zabývá se přezouváním pneumatik, což zahrnuje 

demontáž, montáž a vyvážení pneumatik. Proškolení zaměstnanci jsou schopni přímo 

v pneuservisu opravit prasklou pneumatiku, duši anebo narovnat poškozený disk. Další 

poskytovaná služba je seřízení geometrie kol (Dobeš, 2019b). 

Sortiment určený k prodeji zahrnuje velké množství druhů pneumatik, duší a disků. 

Dále je možné si v pneuservisu zakoupit kolové šrouby, matice, ventily a dojezdová kola 

(Dobeš, 2019b). 

Další služby poskytované zákazníkům pneuservisu jsou huštění pneumatik inertním 

plynem, sezónní skladování pneumatik a zajištění ekologické likvidace opotřebených 

pneumatik (Dobeš, 2019b).  

3.3.2 Cena 

Cena se stanovuje na základě nákladů na danou operaci a také na základě časové 

náročnosti. K této ceně se připočte určitá marže, aby byl podnik ziskový a tato cena 

se poté uvádí pro konečného zákazníka. Cenu ovlivňuje majitel podniku po konzultaci 

s ekonomem.  Podnik nemá nikde uvedeny ceny, aby neposkytl nikomu konkurenční 

výhodu. Zákazníci přijíždí do pneuservisu s různými požadavky, proto je cena 

pro každého zákazníka podložena jedinečnou kalkulací a vyčíslena přímo dle jeho potřeb. 

V podniku je možné platit v hotovosti, ale i platební kartou (Dobeš, 2019b). 
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3.3.3 Distribuce 

Služby jsou prováděny přímo v provozovně pneuservisu. Zákazník, pokud je to možné, 

musí přijet se svým automobilem přímo do provozovny, kde mu budou poskytnuty 

potřebné služby. Podnik má v osobním vlastnictví odtahové vozidlo, proto je možné 

v ojedinělých případech, například při špatné geometrii kol, odtáhnout zákazníkův 

automobil do pneuservisu. Zákazník si může zakoupit pneumatiky, duše a disky a ty mu 

budou doručeny přepravní službou dle cen přepravce anebo si je může sám v provozovně 

ve skladu vyzvednout. Pro zákazníky je k dispozici parkoviště přímo vedle skladu. 

Výhodou poskytování služeb přímo v provozovně je osobní kontakt s konečným 

zákazníkem, a tedy možnost flexibilně reagovat na jeho požadavky a dostávat okamžitou 

zpětnou vazbu (Dobeš, 2019b). 

Tabulka č. 3: Otevírací doba pneuservisu  

DEN V TÝDNU OTEVÍRACÍ DOBA 

PONDĚLÍ 07:00 – 17:00 

ÚTERÝ 07:00 – 17:00 

STŘEDA 06:00 – 16:00 

ČTVRTEK 07:00 – 17:00 

PÁTEK 07:00 – 17:00 

SOBOTA 08:00 – 11:00 

NEDĚLE ZAVŘENO 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Dobeš, 2019b) 

3.3.4 Marketingová komunikace 

Nejčastější marketingová komunikace se zákazníkem probíhá nástrojem, který nese 

název osobní prodej. Při tomto typu komunikace může podnik udržovat své postavení 

na trhu a také dostát své dobré pověsti (Dobeš, 2019b). 

Pro předávání informací a nalákání zákazníků podnik využívá reklamy ve formě tištěných 

papírových letáků, které jsou umístěné přímo v místě provozovny a v kanceláři ekonoma, 

která sídlí hned vedle provozovny (Dobeš, 2019b).  
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Obrázek č. 11: Reklamní leták pneuservisu   

(Zdroj: Dobeš, 2019b) 

Dalším typem reklamy, kterou podnik využívá, je hlasová reklama v rádiu Jih, která se 

snaží dostat do povědomí tento pneuservis vtipnou, stručnou a jasnou formou. Reklama 

se vysílá v rádiu dvakrát ročně. Poprvé v období před přezouváním pneumatik z letních 

na zimní v září a v říjnu.  Podruhé zase před přezouváním pneumatik ze zimních na letní 

v únoru a v březnu. Reklama zmiňuje název a adresu pneuservisu, startovací cenu 

pro přezutí celého vozidla a také telefonní kontakt. (Dobeš, 2019b).  

Pneuservis se snaží nalákat zákazníky i venkovní reklamou - velkoplošnými poutači. 

Tyto poutače jsou umístěny v nedalekém okolí sídla pneuservisu (Dobeš, 2019b).  

Obrázek č. 12: Velkoplošný poutač  v areálu Agroklas  

(Zdroj: Dobeš, 2019b) 
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Jelikož se jedná o malý podnik, není marketingová komunikace na vysoké úrovni 

a nevyužívá se mnoho nástrojů komunikačního mixu. Tomuto faktu přispívá i to, 

že ekonom, který řídí administrativní chod celého pneuservisu má na starosti 

i marketingovou komunikaci, které však nevěnuje dostatek času.  

3.4 Segmentace trhu 

Analyzovaný podnik sídlí ve Slavkově u Brna, proto cílí na zákazníky v Jihomoravském 

kraji. Pneuservis obsluhuje na trhu dvě cílové skupiny, to jsou soukromé osoby 

a obchodní společnosti. Pneuservis se tedy pohybuje na B2B i B2C trhu (Dobeš, 2019b). 

Diplomová práce je zaměřena na B2C trh v lokalitě Slavkov u Brna a blízké okolí 

do 5 kilometrů od sídla analyzovaného pneuservisu. 

3.4.1 B2C trh 

Základním cílovým segmentem trhu pro pneuservis jsou soukromé osoby, které mají 

řidičské oprávnění a vlastní osobní automobil. Jedná se tedy o osoby starší osmnácti let, 

které mají na starosti provoz ať už vlastního nebo svěřeného automobilu. Stále složitější 

systémy vyžadují odbornou pomoc, speciální náhradní díly, proto čím dál větší počet osob 

navštěvuje analyzovaný podnik (Dobeš, 2019b). 

3.4.2 B2B trh 

Dalším segmentem jsou obchodní společnosti, které vlastní několik automobilů a všechny 

tyto automobily si nechávají servisovat u tohoto analyzovaného pneuservisu. 

Mají s podnikem dlouhodobé smlouvy, jsou s ním spokojeny a navštěvují pouze tento 

pneuservis. Tito zákazníci jsou pro podnik důležití, protože představují pravidelné 

zákazníky. Pro tyto obchodní společnosti je důležitá již ověřená kvalita za stejnou cenu 

(Dobeš, 2019b). 

3.4.3 Segmentace dle poskytnutých služeb 

Další segmentace trhu může být dělení zákazníků na ty, kteří využijí služeb pneuservisu 

a na ty, kteří zde pouze zakoupí pneumatiky. Zákazníci, kteří potřebují služby 
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pneuservisu, obvykle požadují huštění, uskladnění a opravy pneumatik. Naopak 

zákazníci, kteří zde pneumatiky pouze nakoupí, tento servis nepotřebují (Dobeš, 2019b).  

3.5 Analýza obecného okolí (SLEPT analýza) 

Následující provedená analýza se zaměřuje na analýzu obecného okolí podniku a zkoumá 

faktory sociokulturní, legislativní, ekonomické, politické a technologické. Tyto faktory 

mají vliv na fungování a vývoj analyzovaného pneuservisu v rámci českého B2C trhu, 

pro který je SLEPT analýza vytvořena. Podnik žádný z pěti faktorů nemůže svým 

chováním ovlivnit.  

3.5.1 Sociokulturní faktor 

V dnešní době by se dalo říct, že vlastnit automobil je pro každou rodinu více méně 

nutností. Zvláště pak ve vesnicích nebo menších městech, kde nejsou zajištěny všechny 

sociální služby a je potřebné za nimi dojíždět do větších měst. Velké množství obyvatel 

Slavkova u Brna vozidlo potřebuje k dojíždění do zaměstnání anebo například k lékaři. 

Tato skutečnost přispívá k nárustu počtu automobilů a tím pádem i potencionálních 

zákazníků pneuservisu. 

Zákazníci požadují stále vyšší a vyšší kvalitu a jejich nároky se neustále zvyšují. 

Sociokulturní faktor dále zahrnuje počet obyvatel v dané lokalitě. Počet obyvatel a počet 

automobilů v Jihomoravském kraji, na který se podnik zaměřuje, neustále roste, 

a to znamená větší počet potencionálních zákazníků.  

Za pozitivní pro vybrané odvětví se dá brát i to, že průměrná hrubá mzda v cílovém 

regionu roste, což umožní zákazníkům investovat větší obnos peněz do svých automobilů, 

avšak i nutnost dostatečně finančně ohodnotit své zaměstnance, aby nepřešli 

ke konkurenci (Magistrát města Brna, 2019). 

Tabulka číslo 4 zobrazuje počet registrovaných osobních automobilů ve Slavkově u Brna 

a v blízkém okolí v první a druhé polovině roku 2019. Ve Slavkově u Brna 

je ke konci roku 2019 přibližně 6 662 obyvatel a v jeho blízkém okolí do 5 kilometrů 

je ve 4 vesnicích přibližně 4 153 obyvatel. Z těchto 10 815 obyvatel je přibližně 

7 163 obyvatel plnoletých. Z počtu obyvatel a tabulky číslo čtyři vyplývá, že přibližně 

70 % plnoletých obyvatel vlastní osobním automobil. 
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Tabulka č. 4: Registrované automobily ve Slavkově u Brna a okolí v roce 2019  

POČET OA I. pol. 2019 II. pol. 2019 

Slavkov u Brna 3 014 ks 2 966 ks 

Okolí Slavkova u Brna do 5 km 2 131 ks 2 137 ks 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy, 2020) 

3.5.2 Legislativní faktor 

Aby mohl podnik úspěšně a legálně fungovat musí se soustředit na dodržování legislativy 

a rychle reagovat na změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních. Na úrovni města 

Slavkova u Brna, okolních obcích či na úrovni Jihomoravského kraje nejsou zjištěny 

žádné dodatečné předpisy pro provozování pneuservisu. 

Podnik musí sledovat a dodržovat například: 

• zákon o účetnictví 563/1991 Sb.  

• zákoník práce 262/2006 Sb.  

• zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb. 

• zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. 

• zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. 

• zákon o odpadech, který stanovuje povinnost zpětného odběru použitých 

pneumatik 185/2001 Sb.  

• občanský zákoník 89/2012 Sb. 

• zákon o spotřebních daních 353/2003 Sb. 

• zákon o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb. 

Při rozhodování o volbě propagace, podnik musí brát v potaz například zákon o regulaci 

reklamy 40/1995 Sb.  

Bodový systém, který kontroluje dodržování pravidel silničního provozu, nutí majitele 

automobilů pravidelně měnit opotřebené pneumatiky. Používání opotřebených 

pneumatik je v rozporu se zákonem. Zákon také stanovuje povinnost užití zimních 

pneumatik v zimním období. Tyto skutečnosti potvrzují, že služby pneuservisu budou 

neustále žádané. 
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3.5.3 Ekonomický faktor 

Mezi ekonomické faktory, které mohou ovlivnit podnik z vnějšího okolí, patří krize 

na trhu, inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt a směnný kurz. Podle vývoje 

těchto ukazatelů lze konstatovat, jak se daný trh bude v budoucnu vyvíjet. 

Kurz měny má vliv na prodejní cenu pneumatik, které jsou dováženy ze zahraničí. 

Pokud domácí měna posiluje, znamená to, že dovážené pneumatiky jsou na domácím trhu 

levnější a naopak. 

Tabulka číslo 5 zachycuje nezaměstnanost v Jihomoravském kraji. Z tabulky je patrné, 

že nezaměstnanost od roku 2017 do roku 2019 neustále klesá. Tento fakt by mohl podniku 

ztížit hledání nových kvalitních zaměstnanců. Poslední sloupec v tabulce zobrazuje 

hodnotu nezaměstnanosti ve výši 3,6 %, která byla vypočtena k 31. 3. 2020. 

Tabulka č. 5: Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

ROK 2017 2018 2019 2020/1Q 

NEZAMĚSTNANOST 4,6 % 3,9 % 3,5 % 3,6 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020a) 

Graf číslo 1 zobrazuje vývoj míry inflace v České republice od roku 2017 do prvního 

čtvrtletí roku 2020. Průměrná roční míra inflace je vyjádřená přírůstkem průměrného 

indexu spotřebitelských cen (průměr posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 

měsíců). Z grafu vyplývá, že míra inflace v průběhu let roste, a to z hodnoty 2,5 % 

v roce 2017 až na hodnotu 3,4 % v prvním čtvrtletí roku 2020. Vysoká míra inflace 

znehodnocuje příjmy obyvatelstva. Pokud růst míry inflace bude nadále pokračovat, zvýší 

se náklady pneuservisu a pro zachování požadované marže bude nucen zdražit své služby, 

což se může projevit poklesem počtu zákazníků. 
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Graf č. 1: Vývoj míry inflace v ČR 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020b) 

3.5.4 Politický faktor 

Každý podnikatel by ke svému klidnému provozování činnosti potřeboval stabilní 

politické prostředí. V České republice je v současné době toto prostředí dá se říct 

poměrně stabilní. Změna politického prostředí může mít jak pozitivní, tak i negativní vliv 

na každého podnikatele. 

V květnu v roce 2019 volby vyhrálo politické hnutí ANO, k tomuto výsledku voleb 

se občané staví jak negativně, tak pozitivně, ale výsledek voleb je jednoznačný 

a nezpochybnitelný. Hnutí ANO tvrdí, že chce zjednodušit podnikání malým 

živnostníkům a to tím, že by daň a odvody platili pevnou částkou. Analyzovanému 

podniku by to pomohlo tak, že by mu odpadla administrativa s tím spojená a následné 

kontroly. 

Na území České republiky je dodávána ropa převážně z Ruska. Pro Rusko je prodej ropy 

a zemního plynu hlavním státním příjmem (Uher, 2020). V současné době, kdy je svět 

postižený koronavirem dochází k výraznému poklesu ceny ropy. Benzín je nejlevnější 

za skoro 11 let a i u nafty je zaznamenán pokles ceny. Koronavirová krize tlačí ceny dolů. 

Tato situace podporuje užívání automobilů a tím pádem větší počet zákazníků 

pneuservisů (Kovanda, 2020). 
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3.5.5 Technologický faktor 

Vyspělé technologie zabezpečují podniku konkurenceschopnost. V kategorii 

komunikační technologie podnik v tomto odvětví může využívat mobilní telefony 

a e-mail. 

Pneuservisy měli na začátku května v roce 2020 povinnost zapojit se do elektronické 

evidence tržeb. Tento termín byl však kvůli koronaviru odložen s největší 

pravděpodobností na polovinu léta 2020. Každý podnik v tomto odvětví se na to musí 

připravit. Podnikatel musí vlastnit pokladní zařízení, které komunikuje online a obsahuje 

software k EET. Dále je potřeba tiskárna, která může i nemusí být součástí pokladního 

zařízení. Pokud není, je ji potřeba s tímto zařízením propojit. Dále je také důležité zajistit 

funkční připojení k internetu. 

Moderní 3D technologie umožňuje provádět běžné měření a seřízení geometrie náprav. 

Geometrie velmi ovlivňuje jízdní vlastnosti celého vozidla. Seřízení geometrie 

se doporučuje provádět při výměně pneumatik anebo alespoň jednou ročně, proto je pro 

každý pneuservis výhodné touto technologií disponovat. Tato technologie spojuje 

rychlost, přesnost a pohodlnou obsluhu s eliminací rizika poškození měřících senzorů 

mechanikem. 

Mezi hlavní technické faktory patří vybavení, kterým daný servis disponuje. 

Toto vybavení zastarává, proto se musí pravidelně servisovat a obměňovat, aby bylo 

schopno sloužit i u nových typů automobilů. Jedná se například o pneumatický zvedák 

pro osobní automobily.  

3.5.6 Shrnutí analýzy SLEPT 

Analýza obecného okolí SLEPT říká, že ve Slavkově u Brna a v jeho okolí je registrováno 

velké množství osobních automobilů, což je pro analyzované odvětví velice výhodné. 

Úspěšné podnikání je podmíněno neustálým sledováním změn v zákonech a vyhláškách, 

vše v podniku by mělo být v souladu s legislativou. V Jihomoravském kraji roste počet 

obyvatel. Pokles nezaměstnanosti je pro analyzované odvětví jak výhodné, 

tak nevýhodné. Výhodné z hlediska toho, že lidé se budou nadále dopravovat 

do zaměstnání pomocí svého automobilu a budou mít pravidelný příjem. Nevýhodné 

z pohledu získání nových kvalitních zaměstnanců. Pro úspěšnou podnikatelskou činnost 
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je důležité stabilní politické prostředí. Vybavení pneuservisu se musí neustále vylepšovat, 

aby odpovídalo aktuální poptávce na trhu. 

3.6 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Jako další analýza v této části diplomové práce je provedena analýza oborového okolí 

Porterův model pěti konkurenčních sil. Analýza se zaměřuje na potencionální konkurenci, 

stávající konkurenci, dodavatele, odběratele a substituty. 

3.6.1 Potencionální konkurence 

Vstup potencionálního konkurenta na trh v tomto odvětví pneuservisů není žádným 

způsobem limitován. Na provozování této činnosti stačí živnostenské oprávnění 

(Dobeš, 2019c). 

Mezi překonatelné bariéry pro potencionální konkurenty patří prostory. Živnostník 

potřebuje určitý prostor, kde bude služby poskytovat. Pro začátek podnikaní a malý počet 

zákazníků není potřeba nákladná investice do koupě velké haly, ale je možné služby 

poskytovat například v soukromé garáži. Další bariérou pro vstup na daný trh je počáteční 

investice do vybavení, která však není nijak vysoká, a proto je pro většinu překonatelná. 

Samozřejmostí pro všechny zaměstnance, kteří pracují v tomto oboru je absolvování 

školení. Jedná se o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení o požární 

ochraně a školení řidičů služebních vozidel a vysokozdvižných vozíků. Dále je důležité 

provádět pravidelné předepsané kontroly strojů, nářadí a veškerého vybavení, které je 

určené k provádění činnosti. Na tohle všechno by měl potencionální konkurent myslet, 

než vstoupí na trh (Dobeš, 2019c). 

3.6.2 Stávající konkurence 

Konkurence na současném trhu neustále roste. Na analyzovaném trhu ve Slavkově u Brna 

a v okolí je několik podniků, kteří konkurují analyzovanému subjektu. Přímo ve Slavkově 

u Brna se nachází 3 konkurenční podniky. Největší konkurenční boj svádí podnik s Ivan 

Jan – Pneuservis. Další dva konkurenti jsou Pneuservis Poláček a Pneu Josef 

Novoměstský. Čtvrtý konkurent, sídlí v okolí Slavkova u Brna přesněji v Hodějicích, 

které jsou přibližně 5 km od sídla analyzovaného podniku. Pátý konkurent Pneu Brázda 
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sídlí v sousedních Křenovicích, které také spadají do analyzovaného okolí Slavkova 

u Brna. Podniku se daří na trhu získat značný podíl zákazníků díky kvalitní práci, 

se kterou jsou zákazníci spokojeni a doporučují služby tohoto pneuservisu svým známým 

a rodině. Velké množství pneumatik, které pneuservis nabízí, přináší podniku velkou 

konkurenční výhodu v boji na současném trhu (Dobeš, 2019c). 

Tabulka číslo 6 zobrazuje postavení analyzovaného podniku vůči konkurenci. Tabulka 

shrnuje všechny konkurenty, kteří mají sídlo přímo ve Slavkově u Brna a dva 

pneuservisy, kteří sídlí v sousedních Hodějicích a Křenovicích. Hlavní konkurent 

pneuservis Ivan Jan je uveden v prvním řádku tabulky. Z tabulky je patrné, 

že analyzovaný podnik si mezi konkurencí vede velice dobře. Pouze jeden z pěti 

konkurentů, a to Pneuservis Poláček, nabízí odtah vozidla. Všichni konkurenti prodávají 

pneumatiky. 

Tabulka č. 6: Porovnání služeb poskytovaných pneuservisy  

Služby pneuservisu Prodej pneu 
Uskladnění 

pneu 
Geometrie 

Odtah 

vozidla 

Analyzovaný pneuservis X X X X 

Ivan Jan - Pneuservis X X X  

Pneuservis Poláček X X  X 

Pneu Josef Novoměstský X  X  

Pneuservis Hodějice X X X  

Pneu Brázda X  X  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Dobeš, 2019c) 

3.6.3 Dodavatelé 

Podnik potřebuje od dodavatelů odebírat energie, stroje, pneumatiky, disky, náhradní díly 

a tak dále. Pro podnik je tedy velice důležité mít spolehlivé dodavatele, kteří zboží doručí 

přesně na objednaný čas. Činnost podniku je tedy na dodavatelích závislá (Dobeš, 2019c).  

Podnik musí odebírat od vybraného dodavatele určité množství pneumatik, aby dostal 

výhodnější celkovou cenu. Pokud požadované množství podnik neprodá, dodavatel 

mu cenu zvýší nebo jiným způsobem zhorší podmínky spolupráce. Pro analyzovaný 

podnik to znamená, že v období, kdy nepřichází tolik zákazníků, musí pneumatiky 

od dodavatele odebírat v od něho požadovaném množství a uskladňovat je ve svém 

skladu až do doby, než budou zákazníky využity. Avšak na trhu existuje velké množství 
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dodavatelů, proto není těžké si vybrat jiného dodavatele pneumatik. Z tohoto důvodu lze 

říct, že vyjednávací síla dodavatelů není nijak extrémně vysoká (Dobeš,2019c). 

Hlavním dodavatelem náhradních dílů je společnost Autokepa, a. s. a pneumatiky subjekt 

získává od značek Dunlop, Barum, Michelin a Continental (Dobeš, 2019c). 

3.6.4 Odběratelé 

Průměrná hrubá mzda roste, roste počet obyvatel a roste počet automobilů 

v Jihomoravském kraji. To znamená, že pneuservis má dostatek zákazníků a pokud bude 

poskytovat stále stejně kvalitní a rychlé služby, tak s nimi může počítat i do budoucnosti. 

Ztráta některého ze stálých zákazníků tedy pro pneuservis neznamená žádnou katastrofu, 

protože zákazník může být nahrazen. Získání velké části ze zákazníků na trhu, 

mají na starosti komunikační nástroje podniku. Tato část analýzy tedy říká, 

že vyjednávací síla odběratelů je nízká (Dobeš, 2019c). 

Hlavní odběratele lze rozdělit do dvou skupin, a to na soukromé osoby a na obchodní 

společnosti. Mezi důležitého odběratele z kategorie obchodní společnosti patří společnost 

Slavkovpark, s. r. o., která rozváží pivo pro místní pivovar a se všemi automobily využívá 

pouze služby analyzovaného podniku a pravidelně ho dvakrát ročně navštěvuje 

na přezouvání pneumatik z letních na zimní a také ze zimních na letní. Jedná se 

o 7 osobních automobilů. (Dobeš, 2019c). 

Graf číslo 2 zobrazuje rozdělení odběratelů na soukromé osoby (74 %) a na obchodní 

společnosti (26 %).  

 

Graf č. 2: Odběratelé analyzovaného subjektu 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Dobeš, 2019c) 
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3.6.5 Substituty 

Na trhu existuje více poskytovatelů tohoto typu služeb, proto si zákazník může mezi nimi 

vybrat podle svých preferencí. Podnik může být technicky nahrazen (Dobeš, 2019c). 

Hlavní činnost pneuservisu poskytovaná zákazníkům se týká přezouvání pneumatik. 

Pneumatika jako taková nemá substitut, nelze ji ničím nahradit, lze pouze nahradit značka 

a typ pneumatiky (Dobeš, 2019c). 

3.6.6 Shrnutí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil  

Z Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil vyplynulo, že vstup nového konkurenta na trh 

není nijak limitován, ani mu v tom nebrání bariéra počáteční vysoké investice 

nebo náklady na prostor. Na současném trhu je velké množství konkurentů, mezi kterými 

si ale analyzovaný podnik dokáže najít své zákazníky díky konkurenční výhodě, což je 

velké množství nabízených pneumatik. Vyjednávací síla dodavatelů není nijak extrémně 

vysoká, protože podnik si snadno může vybrat dodavatele jiného. Subjekt své odběratele 

dělí do dvou skupin, a to na soukromé osoby a obchodní společnosti. Kvůli ekonomické 

situaci je na trhu dostatek zákazníků, proto jejich vyjednávací síla je nízká. Analyzovaný 

podnik může být technicky i spotřebitelsky nahrazen, na trhu existuje velké množství 

podniků s podobnou podnikatelskou činností, avšak pneumatika jako taková být 

nahrazena nemůže. 

3.7 Dotazníkové šetření 

Pro vybraný výzkum je zvolen kvantitativní přístup, a to na strukturované dotazníkové 

šetření. Primární data jsou tedy sbírána pomocí dotazníků, a to kvůli finanční a časové 

nenáročnosti a také proto, že je to jedna z nejběžnějších forem dotazování. Dotazník byl 

vytvořen v programu Word, je zobrazen v příloze jedna a je zaměřen na B2C trh. 

Dotazník je zcela anonymní a obsahuje 11 uzavřených otázek. První dvě otázky zkoumají 

identifikační profil respondenta, další skupina otázek se zaměřuje na vliv současného 

komunikačního mixu na respondenty, další skupina otázek se zaměřuje na zkoumání 

ovlivnění respondenta všeobecnými prvky komunikačního mixu a poslední část 

dotazníku tvoří otázky, ve kterých je zjišťován názor respondentů na možné nové prvky 

komunikačního mixu pneuservisu.   
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Dotazník byl k dispozici v tištěné podobě přímo v pneuservisu, skladu a v kanceláři 

ekonoma, kde byl každý zákazník požádán o jeho vyplnění. Dotazník nebyl zveřejněn 

online na žádné sociální síti ani na internetových stránkách, protože pneuservis nemá 

žádné takové vlastní stránky, a hlavně má dostatek zákazníků zejména v listopadu 

a odpovědi od těchto zákazníků budou pro výzkum stačit. Vyhneme se také úmyslně 

nepravdivým odpovědím, které by výsledky provedeného výzkumu zkreslovaly.  

Dotazníkové šetření probíhalo od 14. 10. 2019 do 29. 11. 2019 čili 35 pracovních dní. 

Každý pracovní den navštíví pneuservis přibližně 12 zákazníků. Po vynásobení 

pracovních dní a počtu zákazníků v jeden den je celkový vzorek výzkumu stanoven 

na 420 oslovených zákazníků. Po skončení výzkumu jsem obdržela 283 vyplněných 

dotazníků. Tyto dotazníky poslouží k provedení výzkumu. Na základě těchto údajů 

je stanovena celková míra návratnosti dotazníku:  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘 𝑣ý𝑧𝑘𝑢𝑚𝑢
=

283

420
= 0,6738 = 67,38 % 

Následující část zobrazuje výsledky výzkumu zobrazené pomocí grafů a tabulek 

vytvořených v programu excel. Uvedeny budou relativní i absolutní četnosti odpovědí.  

1. Kde je Vaše bydliště? 

Většina zákazníků 151 osob čili 53 % uvedlo, že jejich trvalé bydliště je přímo 

ve Slavkově u Brna. Další početná skupina z dotazovaných 76 osob takže 27 % uvedla, 

že jejich bydliště se nachází v Jihomoravském kraji, ale ne přímo ve Slavkově u Brna. 

Dalších 44 % respondentů uvedlo jako své bydliště ostatní Českou republiku 

a 12 % Slovenskou republiku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Bydliště zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2. Jak často využíváte služeb tohoto subjektu? 

Největší zastoupenou skupinou z dotazovaných je ta, která v dotazníků uvedla, 

že navštěvuje různé pneuservisy se stejnými službami. Toto tvrzení uvedlo 

148 zákazníků, tedy 52 %. Druhá nejčastější odpověď byla, že zákazník navštěvuje 

výhradně služby analyzovaného subjektu, a to pravidelně a opakovaně. Tuto odpověď 

uvedlo 83 respondentů čili 29 % ze všech dotazovaných. Nejméně vybíranou odpovědí 

byla odpověď první, která říká, že zákazník je v analyzovaném pneuservisu poprvé. 

Tuto odpověď vybralo 19 % respondentů tedy 52 osob.  

 

Graf č. 4: Návštěvnost pneuservisu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3. Jakým způsobem jste se o subjektu dozvěděli? 

Nejpočetnější skupina (48 %) mezi dotazovanými uvedla, že se o pneuservisu dozvěděla 

z doporučení od známých nebo od rodiny. Další část zákazníků (23 %) tvrdí, že díky 

reklamě v rádiu Jih. Velkoplošné poutače oslovily 15 % respondentů a letáky přilákaly 

14 % z dotazovaných.  

19%
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Návštěvnost pneuservisu
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Pravidelně a opakovaně

Navštěvuji různé subjekty se stejným typem služeb
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Graf č. 5: Povědomí o pneuservisu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4. Jak na Vás působí současné reklamní letáky? 

Další otázka se zaměřuje na současné reklamní letáky pneuservisu. 58 % z dotazovaných 

uvedlo, že reklamní letáky, které nyní pneuservis používá, nezaujmou jejich pozornost. 

Dalších 30 % tvrdí, že reklamní letáky pouze poskytnou potřebné informace a pouze 

12 % říká, že je současné reklamní letáky dokážou zaujmout. 

 

Graf č. 6: Současné reklamní letáky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5. Slyšeli jste reklamu subjektu v rádiu, co Vás na ní nejvíce zaujalo? 

Reklamu v rádiu JIH slyšelo 78 % z dotazovaných zákazníků a 43 % na ní ocenilo 

stručnost a jasnost, 13 % vtipné zpracování a 6 % klidný hlas mluvčího. Pouze 
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16 % z těch, kteří reklamu slyšeli, uvedlo, že reklama v rádiu JIH je nezaujala. 

22 % respondentů reklamu neslyšelo.  

 

Graf č. 7: Reklama v rádiu JIH 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

6. Jaký prvek komunikačního mixu Vás nejvíce přiměje využít služeb subjektu? 

66 % zákazníků tvrdí, že je více ovlivňují neosobní prvky komunikačního mixu jako je 

například reklama nebo tisková propagace v novinách. 34 % respondentů uvedlo, že je 

více ovlivňují osobní prvky jako je osobní prodej. 

 

Graf č. 8: Osobní nebo neosobní prvky komunikačního mixu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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7. Ovlivní Vás daný neosobní prvek komunikačního mixu při rozhodování o volbě 

subjektu? 

Další otázka zjišťovala, jak daný prvek komunikačního mixu ovlivní rozhodování 

zákazníka při volbě pneuservisu. Z tabulky je patrné, že největší vliv na respondenty má 

webová stránka a e-shop. Možnost nakupovat pneumatiky u subjektu přes e-shop ovlivní 

84 % respondentů. Druhý prvek, který ovlivní 83 % zákazníků, jsou nabízené slevy 

a na třetím místě se v míře ovlivňování umístila facebooková stránka, která ovlivní 

77 % respondentů. Naopak velkoplošné poutače nemají vliv na rozhodování o volbě 

subjektu u 63 % dotazovaných. Dárky k nákupu a reklama v rádiu také nepředstavují 

velké lákadlo pro zákazníky. Z celkových výsledků je vidět, že většina respondentů lze 

ovlivnit pomocí prvků komunikačního mixu. V tabulce jsou zvýrazněny hodnoty, 

které v součtu dosahují nad 60 %. 

Tabulka č. 7: Vliv neosobních prvků komunikačního mixu na respondenty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

Neosobní prvek k. m. 
Rozhodně 

ano 
Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 

Reklamní letáky 29 % 30 % 26 % 15 % 

Velkoplošné poutače 13 % 24 % 33 % 30 % 

Reklama v rádiu 21 % 30 % 32 % 17 % 

Nabízené slevy 48 % 35 % 13 % 4 % 

Dárky k nákupu nebo 

k provedeným službám 
24 % 25 % 36 % 15 % 

Facebooková stránka 49 % 28 % 18 % 5 % 

Instagramový profil 43 % 17 % 25 % 15 % 

YouTube kanál 

s předváděcími videi 
22 % 32 % 37 % 9 % 

Webová stránka/E-shop 53 % 31 % 10 % 6 % 
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8. Jaký faktor Vás nejvíce ovlivňuje při výběru dodavatele tohoto typu služeb? 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že na rozhodování o volbě pneuservisu má 

pro 43 % respondentů největší vliv kvalita služeb, které podnik poskytuje. Druhý největší 

vliv má cena nabízených služeb a to na 32 % respondentů. Lokalita, ve které je pneuservis 

umístěn rozhoduje u 16 % respondentů a propagace podniku rozhoduje pouze 

u 9 % respondentů. 

 

Graf č. 9: Faktory ovlivňující zákazníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

9. Pokud potřebujete konzultovat něco ohledně nabízených služeb, jaký způsob 

komunikace si vyberete? 

Tato otázka zjistila, že komunikaci s pneuservisem po telefonu preferuje 

51 % z dotazovaných, e-mailový kontakt preferuje 26 % respondentů a osobní kontakt 

přímo v pneuservisu si vybere 23 % respondentů. 

10. Ocenili byste pravidelné zasílání e-mailů s aktuálními nabídkami? 

Respondenti v dotazníkovém šetření projevili zájem o pravidelné zasílání e-mailů 

s aktuálními informacemi z podniku. 27 % respondentů si přeje dostávat e-maily jednou 

za týden, 51 % z dotazovaných ocení zasílání e-mailů jednou za měsíc. Zbývajících 

22 % respondentů si nepřeje dostávat e-maily s informacemi vůbec. 
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Graf č. 10: Zasílání informativních e-mailů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

11. Jakou formu z těchto způsobů propagace byste subjektu doporučili? 

Z tabulky je patrné že, 83 % respondentů doporučuje podniku se propagovat pomocí 

webové stránky a také mít e-shop, který by sloužil pro prodej pneumatik. 

Pro 80 % respondentů jako druhá nejlepší forma propagace vychází Instagramový 

a Facebookový profil. Dalších 61 % z dotazovaných doporučuje podniku účast 

na veletrzích pneumatik. Naopak YouTube kanál s předváděcími videi a tiskovou 

propagaci v lokálních novinách nedoporučuje 56 % z dotazovaných. V tabulce jsou 

zvýrazněny hodnoty, které dosahují nad 60 %. 
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Tabulka č. 8: Doporučené způsoby propagace 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7.1 Shrnutí z dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplynulo že, většina zákazníků (53 %) má trvalé bydliště přímo 

ve Slavkově u Brna. Pouze 29 % z dotazovaných navštěvuje analyzovaný pneuservis 

pravidelně a opakovaně. Nejčastější způsob, jakým se potencionální zákazníci dozvědí 

o subjektu je doporučení od známých a od rodiny. Současné reklamní letáky podniku jsou 

nezajímavé a reklamu v rádiu JIH slyšelo 78 % z respondentů. Neosobní prvky 

komunikačního mixu zákazníky ovlivňují víc než osobní prvky. Nejvíce je ovlivní 

nabízené slevy, facebooková stránka, webová stránka a e-shop. O výběru subjektu 

mezi zákazníky rozhoduje kvalita nabízených služeb. Respondenti preferují telefonický 

kontakt a 51 % zákazníků si přeje měsíčně dostávat e-maily s aktuálními nabídkami 

pneuservisu. Dotazovaní doporučují k propagaci pneuservisu využít Facebook/Instagram 

a webovou stránku, zároveň vytvoření e-shopu by přilákalo až 83 % z dotazovaných.  

3.8 SWOT analýza 

Tato kapitola se zaměřuje na strategickou analýzu SWOT, je to souhrn jednotlivých 

poznatků z předchozích provedených analýz a výzkumu. Všechny čtyři faktory, 

Typ propagace 
Rozhodně 

ano 
Spíše ano Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Účast na veřejných 

událostech v sídle podniku 
29 % 18 % 31 % 22 % 

Účast na veletrzích 34 % 27 % 26 % 13 % 

Tisková propagace 

v lokálních novinách 
15 % 29 % 38 % 18 % 

Facebook/Instagram 45 % 35 % 14 % 6 % 

YouTube 25 % 19 % 36 % 20 % 

Webová stránka/E-shop 46 % 37 % 17 % 0 % 
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mezi které patří silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku, mají vytvořenou svou 

vlastní tabulku, ve které je uvedena jejich váha a hodnocení. Váha vyjadřuje důležitost 

položky v dané kategorii. Součet vah v každé kategorii se musí rovnat jedné. Jednotlivé 

položky jsou hodnoceny u analýzy interních faktorů na škále 1 až 5, kdy hodnocení 

1 znamená nejnižší spokojenost a číslo 5 znamená nejvyšší spokojenost s daným prvkem. 

U analýzy externích faktorů jsou prvky hodnoceny také na škále 1 až 5, kdy hodnocení 

1 znamená nejnižší nespokojenost a číslo 5 říká nejvyšší nespokojenost. 

3.8.1 Silné stránky 

Silné stránky podniku jsou vytvořeny na základě informací z kapitoly o představení 

podniku, z interní analýzy 7S, z provedeného výzkumu, tedy ze strukturovaného 

dotazníkového šetření a také z informací zjištěných v marketingovém mixu. Mezi hlavní 

silné stránky podniku patří vysoká kvalita nabízených služeb a spolehlivost. Další silné 

stránky jsou dobré jméno podniku, které si podnik budoval 11 let, co je na trhu a zkušení 

zaměstnanci, na které se může majitel podniku spolehnout. Silná stránka S1 spokojení 

zaměstnanci zahrnuje přátelské vztahy na pracovišti a společné mimopracovní aktivity 

zaměstnanců. Nejnižší váhu mezi silnými stránkami dostala S7 jasné vztahy podřízenosti 

a nadřízenosti na pracovišti, které určuje organizační struktura. 

Tabulka č. 9: Silné stránky podniku 

Silná stránka Váha Hodnocení Součin 

S1 Spokojení zaměstnanci 0,10 4 0,40 

S2 Vysoká kvalita nabízených služeb 0,25 5 1,25 

S3 Spolehlivost 0,25 4 1,00 

S4 Dobré jméno podniku 0,15 4 0,60 

S5 11 let na trhu 0,05 5 0,25 

S6 Jasné vztahy nadřízenosti a podřízenosti 0,05 4 0,20 

S7 Zkušení zaměstnanci 0,15 4 0,60 

Suma součinů za kategorii 4,30 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.8.2 Slabé stránky 

Slabé stránky vychází ze stejných analýz jako silné stránky. Mezi hlavní slabé stránky 

podniku patří nedostatečná marketingová komunikace se zákazníkem, absence webových 
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stránek a absence e-shopu pro prodej pneumatik, disků a dojezdových kol. Další slabou 

stránkou podniku je fyzická náročnost práce. Poslední slabou stránkou s nejnižší 

přidělenou váhou je papírová administrativa. To znamená například zaznamenávání 

docházky pouze na papír, který lze snadno přepisovat a ne do docházkového systému. 

Tabulka č. 10: Slabé stránky podniku 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.8.3 Příležitosti 

Údaje pro kapitolu příležitosti jsou čerpány z vnějších provedených analýz jako je 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil a analýza SLEPT. Některé příležitosti podniku 

vycházejí i z dotazníkového šetření. Mezi hlavní příležitosti podniku patří rostoucí 

poptávka po poskytovaných službách a velké množství registrovaných automobilů 

ve Slavkově u Brna a okolí. Další příležitostí podniku je nízká vyjednávací síla 

dodavatelů a odběratelů, to znamená, že podnik má možnost si vyjednat vyhovující 

podmínky pro obchod. Příležitost s nejnižší váhou je růst počtu obyvatel. 

Tabulka č. 11: Příležitosti podniku 

Příležitost Váha Hodnocení Součin 

O1 
Množství registrovaných automobilů 

ve Slavkově u Brna a okolí 
0,25 4 1,00 

O2 Růst počtu obyvatel 0,10 3 0,30 

O3 Nízká vyjednávací síla dodavatelů 0,20 5 1,00 

O4 Nízká vyjednávací síla odběratelů 0,20 4 0,80 

O5 
Rostoucí poptávka po poskytovaných 

službách 
0,25 4 1,00 

Suma součinů za kategorii 4,10 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabá stránka Váha Hodnocení Součin 

W1 Větší míra papírové administrativy 0,10 3 0,30 

W2 Fyzická náročnost práce 0,15 3 0,45 

W3 Žádné webové stránky 0,25 4 1,00 

W4 Žádný e-shop 0,25 5 1,25 

W5 
Nedostatečná marketingová 

komunikaci se zákazníkem 
0,25 4 1 

Suma součinů za kategorii 4,00 
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3.8.4 Hrozby 

Níže uvedené hrozby jsou získány ze stejných vnějších analýz prostředí jako příležitosti. 

Hlavní hrozbou podniku je velké množství konkurentů na trhu. Další hrozbou 

pro analyzovaný podnik je pokles míry nezaměstnanosti, to znamená, že pro podnik 

by v budoucnu mohlo být složité získat nové schopné zaměstnance. Růst průměrných 

mezd by mohl podniku znemožnit kvalitně finančně ohodnotit své zaměstnance a ti by 

mohli z tohoto důvodu přecházet ke konkurenci. Růst inflace způsobí vyšší počáteční 

náklady pro podnik, což způsobí zdražení služeb a tím pádem snížení počtu zákazníků. 

Tabulka č. 12: Hrozby podniku 

Hrozba Váha Hodnocení Součin 

T1 Obecný růst průměrných mezd 0,20 3 0,60 

T2 Pokles míry nezaměstnanosti 0,20 3 0,60 

T3 Velké množství konkurentů 0,45 4 1,80 

T4 Růst inflace 0,15 3 0,45 

Suma součinů za kategorii 3,45 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.8.5 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Tabulka číslo 13 uvádí průměrné hodnoty z předchozích čtyř tabulek a porovnává je. 

Jedná se o součet celkové hodnoty u silných a slabých stránek v prvním řádku tabulky 

a součet celkových hodnot příležitostí a hrozeb v druhém řádku tabulky s vyhodnocením 

SWOT analýzy. 

Tabulka č. 13: Vyhodnocení SWOT analýzy 

SWOT analýza Suma součinů za kategorii 

Interní faktory (S+W) 8,30 

Externí faktory (O+T) 7,55 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑦 − 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑦 = 8,30 − 7,55 = 0,75 

 

Výsledek SWOT analýzy je roven hodnotě 0,75. Analyzovaný podnik by se měl zaměřit 

na podpoření svých silných stránek, které převyšují stránky slabé. Pro podnik je také 

vhodné využít své příležitosti, které přesahují hrozby. Na základě výsledných hodnot 
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se volí strategie SO (maxi-maxi), která využívá silné stránky k zužitkování příležitostí. 

Vybrané poznatky ze SWOT analýzy budou sloužit k tvorbě návrhové části diplomové 

práce.  
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce vychází z provedených analýz vnějšího a vnitřního prostředí, 

z dotazníkového šetření a ze shrnutí ve SWOT analýze v předchozí analytické části. 

Na základě výsledků zmíněných analýz jsou zde navržena vlastní řešení, která byla 

konzultována se zástupcem podniku. Všechny uvedené návrhy jsou v souladu s aktuální 

finanční situací podniku, tedy podnik má na realizaci návrhů dostatek finančních 

prostředků.  

V úvodu kapitoly jsou uvedeny cíle komunikačního mixu po provedení navrhovaných 

změn, následuje podrobné představení vlastních návrhů a v závěru je zobrazeno 

ekonomické zhodnocení. 

4.1 Cíle komunikačního mixu po provedených změnách 

Cílem nového komunikačního mixu po provedených změnách je zvýšení spokojenosti 

neboli upevnění vztahů se současnými zákazníky, rozšíření povědomí o pneuservisu, 

získání nových zákazníků a tím pádem také zvýšení tržeb analyzovaného podniku. 

4.2 Webová stránka a e-shop pro prodej pneumatik 

Pneuservis v současné době nemá žádné webové stránky ani e-shop, proto pro zákazníky 

není snadné získávat aktuální informace. Jedná se například o současnou otevírací dobu 

podniku. Aktuálně si pneumatiky zákazníci můžou nakoupit pouze přes telefon 

anebo osobní návštěvou, což pro ně není příliš komfortní. V dotazníkovém šetření 

84 % respondentů uvedlo, že je webová stránka a e-shop rozhodně ovlivní při volbě 

podniku a 83 % respondentů v otázce číslo 11 doporučilo podniku tuto formu propagace. 

SWOT analýza označuje neexistenci webové stránky a e-shopu jako slabou stránku 

podniku.  

Po prozkoumání velkého množství společností, které se tvorbou webu společně 

s e-shopem zabývají, je vybrán podnik Eshop-Kvalitne.cz - Lukáš Wojnar. Po podrobném 

prozkoumání všech nabízených služeb je tato společnost vyhodnocena jako ideální 

pro analyzovaný podnik. Společnost vytvoří design webu a e-shopu přímo na míru 

požadavkům majitele podniku. 
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Pro web jsou navrženy tyto záložky: 

• úvod 

V této první záložce bude podnik představen a budou zde pravidelně přidávány aktuální 

informace pro zákazníky. 

• služby 

Druhá záložka bude zobrazovat konkrétní služby, které podnik poskytuje a jejich 

podrobný popis. 

• věrnostní program 

Třetí záložka bude uvádět podmínky věrnostního programu a také věrností výhody, 

které může zákazník vstupem do tohoto programu získat. 

• ceník 

Záložka ceník bude zobrazovat přehlednou tabulku cen pro jednotlivé poskytované 

služby.  

• E-shop 

Záložka E-shop přesměruje zákazníka na e-shop s pneumatikami, kde si každý zákazník 

bude moci zakoupit jakékoli dostupné množství pneumatik. 

• kontakt 

Záložka kontakt bude obsahovat adresu podniku společně s mapou. Dále podrobné 

informace o podniku jako je například identifikační číslo. Následovat bude telefonní 

a e-mailový kontakt přímo na majitele a také na ekonoma podniku. Zobrazena zde bude 

také otevírací doba provozovny. Jako poslední zde bude kontaktní formulář.  

Součástí e-shopu, který společnost Eshop-Kvalitne.cz – Lukáš Wojnar vytvoří, 

jsou funkce jako je neomezené množství položek, řízení skladu, neomezený popis 

produktu, řazení zboží dle ceny, dotaz na pneumatiky, integrace s vyhledávači zboží.cz 

a heureka.cz a mnoho dalších. Důležitá je pro podnik funkce vyhledávání, která umožní 

zákazníkovi rychle vyhledat požadovaný typ pneumatik. Zákazníci se zde budou moci 

registrovat, nebo přihlásit a budou moci sledovat stav svého věrnostního programu. Platba 

za pneumatiky bude možná na dobírku, převodem na účet i online platební kartou. 
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Pro úspěch v online marketingu je v dnešní době důležitá SEO optimalizace, to znamená, 

že webová stránka s e-shopem bude zobrazena na horních pozicích při přirozeném 

vyhledávání. Tato optimalizace je součástí jednorázové platby za vytvoření e-shopu.  

Při předpokladu, že webová stránka s e-shopem bude fungovat dlouhodobě 

je po provedených výpočtech výhodnější vybraná společnost Eshop-Kvalitne.cz – Lukáš 

Wojnar, která za své služby požaduje jednorázovou platbu než společnosti, které vyžadují 

platby měsíční. Cena webu s e-shopem je 14.990 Kč a jde o cenu jednorázovou, 

která v sobě zahrnuje vytvoření webu s e-shopem, vlastní doménu, webhosting a SEO 

optimalizaci.  

Po zaplacení zálohy ve výši 8.000 Kč je do jednoho týdne zaplacenou společností 

vytvořen návrh webové stránky s e-shopem a následující den může být e-shop spuštěn. 

Pokud si majitel bude přát nějaké úpravy, tak zapracování trvá obvykle 2 až 3 dny podle 

rozsahu změn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Cena webové stránky a e-shopu 

(Zdroj:E-shop kvalitně, 2020) 

4.3 Ceník 

V provedené analýze marketingového mixu v kategorii cena je uvedeno, že podnik nemá 

veřejně dostupný žádný ceník a ceny jsou určovány pro každého zákazníka zvlášť 

dle nákladů. Z tohoto důvodu je jeden z návrhů vytvoření ceníku poskytovaných služeb, 

který bude dostupný na webových stránkách pro všechny zákazníky. Ceník je vytvořen 

na základě konzultace s majitelem a ekonomem pneuservisu. Ceník je vytvořen 

pro osobní automobily. 
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Tabulka č. 14: Návrh ceníku poskytovaných služeb pro pneuservis 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. 

Typ pneumatiky 13"-16" 17"-18" 19"-20" 21"-22" 23"-24" 

Alu disky 
720,- 980,- 1230,- 1410,- 1580,- 

Komplet přezutí 4 kol*  

Výměna obutých kol 

včetně převážení 
400,- 540,- 700,- 840,- 990,- 

Ocelové disky 
510,- 780,- 1030,- 1110,- 1380,- 

Komplet přezutí 4 kol*  

Výměna obutých kol 

včetně převážení 
350,- 480,- 650,- 780,- 940,- 

Oprava pneumatik 

Oprava běhounu – 

studená cesta – profi 

hříbek  

290,- 

Oprava bočnice – teplá 

cesta – thermopress 
580,- 680,- 780,- 880,- 980,- 

Lepení duše 100,- 

Péče o kola 

Umytí kol (4 ks) 100,- 

Nakrémování pneumatik 

(4 ks) 50,- 

TPMS 

Kontrola 4 ks ventilu 210,- 

Kontrola, programování, 

klonování 4 ks ventilu 
550,- 

Geometrie kol 
Měření geometrie kol 

včetně seřízení 
přední náprava 590,- zadní náprava 590,- 

Kontrolní měření 

geometrie kol bez seřízení  
přední náprava 350,- zadní náprava 350,- 

Ostatní služby 

Uskladnění pneumatik               

(cena za 4 pneu za měsíc) 
80,- 

Likvidace pneumatik  

(1 pneu) 
50,- 

Pytel na pneumatiku 10,- 

Výměna oleje 490,- 

Pick up servis do 20 km 

od Slavkova u Brna 
600,- 
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*cena zahrnuje demontáž z osy, montáž na osu, demontáž z ráfku, montáž na ráfek, 

vyvážení pneumatik včetně použitého závaží a dotažení momentovým klíčem. 

Ceny pro dodávky, Off Road, SUV a pro RUNFLAT pneumatiky se nadále budou 

stanovovat přímo v pneuservisu na základě nákladů a provedené práce.  

4.4 Věrnostní program 

Z dotazníkového šetření, přesněji z otázky číslo 7 vyplývá, že 83 % respondentů je 

ovlivňováno slevami, které podnik nabízí. Z tohoto důvodu je mezi návrhy zařazen 

věrnostní program, který poskytuje slevy pro opakované využívání služeb pneuservisu. 

Existují dvě možnosti vstupu do věrnostního programu. První je, že každému zákazníkovi 

v pneuservisu bude nabídnut formulář na vyplnění pro vstup do věrnostního programu. 

Formulář bude vyžadovat celé jméno, adresu, e-mail a souhlas se zpracováním osobních 

údajů pouze pro potřeby věrnostního programu dle GDPR. Na uvedený e-mail přijde 

zákazníkovi heslo, pomocí kterého se bude moci přihlásit na webových stránkách 

ke svému účtu. Podrobné informace o věrnostním programu, různé aktuality a nově 

nabízené výhody pro členy se zákazníci dozví na webových stránkách podniku anebo 

na facebookovém profilu.  

Druhá možnost pro vstup do programu je pomocí registrace na webových stránkách. 

Zákazník zadá své celé jméno, adresu, e-mail, zvolí si heslo, odsouhlasí smluvní 

podmínky a přihlásí se. K prokazování nároku na slevu stačí pouze jméno zákazníka.  

Pokud je zákazník členem věrnostního programu a nakoupí v podniku alespoň dvě 

pneumatiky bude mu poskytnuta sleva na přezutí pneumatik automobilu ve výši 

20 % z původní ceny. V případě, že zákazník koupí všechny 4 pneumatiky najednou, 

sleva na přezutí automobilu se zvýší na 40 % z původní ceny. Výše slevy byla stanovena 

po konzultaci s majitelem podniku a tato sleva bude poskytnuta na základě dokladu 

o zakoupení pneumatik. 

Každý měsíc pro členy věrnostního programu je k dispozici jedna akční nabídka. Jedná 

se například o zvýhodněnou cenu seřízení geometrie kol. O akční nabídce se zájemci 

dozví na webových stránkách a na facebookovém profilu. 

Všichni zákazníci, kteří jsou členy věrnostního programu a utratí v pneuservisu finanční 

prostředky v minimální výši 2 000 Kč, dostanou slevu na podnikem poskytované služby 
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při další návštěvě ve výši 10 % z původní ceny. Výše slevy byla stanovena na základě 

konzultace s majitelem podniku. Slevy se nedají sčítat.  

4.5 Facebooková stránka 

V dnešní době jsou sociální sítě velice důležité pro každý podnik. Analyzovaný 

pneuservis nemá profil na žádné ze sociálních sítí. Z otázky číslo 11 v dotazníkovém 

šetření je patrné, že 80 % zákazníků doporučuje podniku propagaci na sociálních sítích. 

V otázce s číslem 7 je uvedeno, že větší vliv na dotazované zákazníky má facebooková 

stránka než instagramový profil. Pro pneuservis je zvolena propagace pomocí 

facebookové stránky, protože je to v současné době velice úspěšná forma online 

komunikace se zákazníky. Jedná se o reklamu s počáteční nulovou investicí. 

Facebooková stránka bude zobrazovat adresu, kontakt na pneuservis a aktuální otevírací 

dobu. Dále bude pneuservis na této stránce uvádět akční nabídky a veškeré výhody 

věrnostního programu. Bude zde uveden také odkaz na webovou stránku s e-shopem 

pro podporu její návštěvnosti. Facebooková stránka bude obsahovat zajímavé fotografie 

a videa přímo z provozovny pro zvýšení atraktivity stránky. Zákazníci budou moci 

na stránku vkládat své vlastní zkušenosti s podnikem. Tyto recenze poskytovaných služeb 

jsou pro podnik potřebnou zpětnou vazbou, z které se mohou poučit. 

 

Obrázek č. 14: Návrh facebookové stránky pneuservisu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.6 E-mailing 

Z dotazníkového šetření z otázky číslo 10 je patrné, že 78 % respondentů má zájem 

o zasílání e-mailů s informacemi o aktuálních akcích v podniku. 51 % respondentů 

stanovilo optimální četnost posílání e-mailů na jednou měsíčně. E-mailing patří do direct 

marketingu a jeho hlavní výhodou jsou nízké náklady a přesné zacílení na určitou skupinu 

zákazníků nebo dokonce na určitého zákazníka. Podnik již databázi kontaktů na své 

zákazníky vlastní, ale tato databáze bude rozšířena o zákazníky, kteří se registrují 

k věrnostnímu programu anebo se dobrovolně k odebírání e-mailů přihlásí na webových 

stránkách. Databáze kontaktů je pravidelně aktualizována. 

Šablona pro e-mailing musí být výrazná a účelná. Důležité je šablonu optimalizovat 

pro správné zobrazení v různých typech poštovních účtů. Do každého odeslaného e-mailu 

bude vložen odkaz na novou webovou stránku s e-shopem a pomocí analytického 

programu Google Analytics bude sledován počet prokliků na odkaz na webovou stránku 

a na e-shop a tím může být například hodnocena úspěšnost e-mailingu. Hlavním 

předmětem e-mailu budou akce následujícího měsíce. E-mail bude například informovat 

příjemce o akční ceně určitého typu pneumatik na e-shopu, která bude pneuservisem 

nabízena následující měsíc. E-mail bude zasílán systematicky jednou za měsíc a to kolem 

20. dne v měsíci. 

Vytvořená šablona pro e-mailing na obrázku číslo 15 byla vytvořena v bezplatné verzi 

programu SendBlaster. Šablona upozorňuje na nové webové stránky a e-shop na které se 

dá dostat pomocí odkazů, které jsou skryté pod dvěma políčky. Příjemci e-mailu se také 

mohou připojit na facebookovou stránku pneuservisu pomocí malé ikony v pravém 

horním rohu se symbolem Facebooku. Po kliknutí na tuto ikonu bude příjemce okamžitě 

přesměrován přímo na facebookové stránky pneuservisu. Každý příjemce bude oslovován 

svým jménem díky databázi a možnosti automaticky na tuto pozici v e-mailu přiřazovat 

jméno k příjemci e-mailu. Poslední řádek v e-mailu je odkaz, který slouží pro zrušení 

zasílání pravidelných e-mailů, protože každý kontakt v databázi by měl mít možnost 

svobodně se rozhodnout, zda bude e-maily dostávat anebo si to nepřeje.  

 

 



77 

 

 Obrázek č. 15: Návrh šablony pro e-mailing 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.7 Zhodnocení jednotlivých návrhů 

Tato kapitola se zaměřuje na shrnutí jednotlivých návrhů. V první části jsou uvedeny 

přínosy těchto návrhů a v druhé části této kapitoly jsou zobrazeny náklady na zavedení 

návrhů a na jejich provoz. Majitelem stanovený rozpočet podniku na nový komunikační 

mix činí 30 000 Kč. 

4.7.1 Přínosy jednotlivých návrhů 

Webová stránka s e-shopem by měla umožnit zákazníkům snadněji získávat aktuální 

informace, zlepšit image podniku a získat nové zákazníky. E-shop bude mít velký vliv 

i na stávající zákazníky, kterým velice usnadní nakupování pneumatik. 
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Vytvořený ceník pro osobní automobily by měl přilákat zákazníky, kteří se rozhodují 

podle ceny. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že dle ceny služeb se rozhoduje 

32 % z dotazovaných. Sestavený ceník také pomůže zaměstnancům stanovit cenu 

za provedení služeb všem zákazníkům stejně. 

Věrnostní program by měl podniku přinést věrné a vracející se zákazníky, možnost získat 

více informací o svých zákaznících, například i jejich nákupní zvyklosti. Další výhodou 

je snadná a rychlá komunikace se zákazníkem. 

Facebooková stránka by měla rozšířit povědomí o podniku široké veřejnosti. Stránka dále 

umožní snadnější zjišťování aktuálních informací pro zákazníky stejně jako webová 

stránka s e-shopem a bude zajišťovat zpětnou vazbu pro celý podnik i pro konkrétní 

zaměstnance. 

Hlavním přínosem e-mailingu je přímé oslovení velkého počtu zákazníků pomocí 

personifikovaného e-mailového sdělení. Je to způsob, kterým společnost může pravidelně 

oslovovat své zákazníky. Pro ještě větší přínosy e-mailingu se databáze kontaktů dá 

rozdělit na skupiny podle určitých charakteristik a zasílané e-maily mohou být vytvořené 

přesně na míru těmto skupinám.  

4.7.2 Náklady jednotlivých návrhů 

Tabulka číslo 15 uvádí náklady na jednotlivé návrhy. U každého návrhu jsou uvedeny 

činnosti, které je nutné provést buď jednorázově nebo opakovaně. Další sloupec tabulky 

zobrazuje časovou náročnost na jednotlivé činnosti. Čtvrtý sloupec náklady zachycuje 

náklady na jednotlivé činnosti a jak je z tabulky patrné, skoro všechny náklady jsou 

nulové. Toho bylo dosaženo díky využívání programů, které jsou zdarma a také díky 

využívání práce vlastních zaměstnanců. Podnik tedy nemusí najímat žádné brigádníky 

na zavedení a používání zvolených návrhů. Finanční prostředky je nutné použít na první 

návrh na webovou stránku a e-shop, na její vytvoření, které bude provádět vybraná externí 

společnost, a to z toho důvodu, že na tuto činnost nemá podnik proškolené zaměstnance. 

Poslední sloupec v tabulce je součet nákladů za jednotlivé činnosti u každého návrhu 

zvlášť. Souhrnná cena za všech pět návrhu je umístěna v posledním řádku tabulky a její 

hodnota je 14 990 Kč. Stanovený rozpočet na nový komunikační mix nebyl překročen. 

To znamená že, finanční prostředky v této výši má podnik k dispozici a je ochoten je 

na tyto návrhy využít. 
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Tabulka č. 15: Náklady jednotlivých návrhů 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při porovnání přínosů z kapitoly 4.7.1 a nákladů na jednotlivé návrhy se analyzovanému 

podniku vyplatí všechny uvedené návrhy zavést.  

.  

Návrh Činnost 
Časová 

náročnost 
Náklady 

Celkové 

náklady na 

návrh 

Webová stránka 

a e-shop 

Vytvoření, doména, 

webhosting, SEO 

optimalizace 

14 dní 14 990 Kč 

14 990 Kč 

Údržba a aktualizace         

(vlastní zaměstnanec) 
2 h/týden 0 Kč 

Ceník Vytvoření ceníku 3 h 0 Kč 0 Kč 

Věrnostní 

program 

Vytvoření programu 10 h 0 Kč 

0 Kč Vytváření akčních 

nabídek 
2 h/měsíc 0 Kč 

Facebooková 

stránka 

Vytvoření stránky 3 h 0 Kč 

0 Kč Udržba a aktualizace        

(Vlastní zaměstnanec) 
1,5 h/týden 0 Kč 

E-mailing 
Program SendBlaster 3 h 0 Kč 

0 Kč 
Zpracování e-mailů 2 h/měsíc 0 Kč 

Součet 

celkových 

nákladů 
14 990 Kč 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo na základě provedených analýz navrhnout nové prvky 

komunikačního mixu pneuservisu Věroslav Svoboda. Dílčím cílem práce bylo zhodnotit 

současný stav komunikačního mixu podniku a provést interní a externí analýzu podniku. 

Nový komunikační mix by měl umožnit efektivnější komunikaci se zákazníkem, měl by 

zlepšit povědomí o podniku na vybraném trhu a v neposlední řadě by měl zvýšit 

konkurence schopnost podniku. Výstupem této práce jsou navržené nové prvky 

komunikačního mixu. 

Diplomová práce je rozdělena do tří části, první část se zaměřuje na teoretická 

východiska, druhá část se zaměřuje na vybrané analýzy a poslední třetí část zobrazuje 

vlastní návrhy na nové prvky komunikačního mixu. 

Teoretická část je zaměřena na základní prvky marketingu, které slouží k porozumění 

této oblasti. Teorie je čerpána z odborných publikací. Byl zde vysvětlen marketing, 

marketingový mix a vybrané analýzy, které jsou konkrétně zpracovány v analytické části.  

Analytická část zobrazuje charakteristiku podniku a služby, které poskytuje zákazníkům. 

Dále je zde zpracována interní analýza 7S, analýza současného stavu marketingové mixu 

a segmentace trhu. Okolí podniku je zpracováno pomocí SLEPT analýzy a Porterovy 

analýzy pěti konkurenčních sil. Ke konci analytické kapitoly je představen výzkum, 

který byl proveden pomocí strukturovaného dotazníkového šetření a na závěr kapitoly 

je ze všech provedených analýz vytvořena SWOT analýza, která slouží jako podklad 

pro návrhovou část práce. 

Poslední část práce představuje navržené nové prvky komunikačního mixu. Bylo 

navrženo 5 nových prvků. Mezi návrhy patří webové stránky s e-shopem, navržený ceník 

poskytovaných služeb, facebooková stránka, věrnostní program a e-mailing. Pro tvorbu 

této části sloužily analýzy vypracované v druhé části diplomové práce. V této kapitole 

jsou zhodnoceny přínosy a náklady návrhů a lze říct, že majitelem stanovený finanční 

limit pro provedení změn byl i s určitou finanční rezervou dodržen. 
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Příloha 1: Dotazník 

Analýza komunikačního mixu pneuservisu Svoboda 

Dobrý den, 

jmenuji se Lucie Konečná a studuji 2. ročník magisterského programu na Vysokém učení 

technickém v Brně na Fakultě podnikatelské. Pro mou diplomovou práci, která se zabývá 

komunikačním mixem pneuservisu Svoboda potřebuji znát Váš názor na aktuální 

propagaci tohoto subjektu. 

Prosím Vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který je určen pro zákazníky 

pneuservisu Svoboda. Vyplnění dotazníku Vám zabere pouze několik málo minut. 

Předem děkuji za Vaše odpovědi. 

Křížkem označte právě jednu odpověď, která je podle Vás ta nejvhodnější. 

1. Kde je Vaše bydliště? 

 

o Slavkov u Brna 

o Ostatní JMK 

o Ostatní ČR 

o Slovenská republika 

o Jiné (napište).......................... 

 

2. Jak často využíváte služeb tohoto subjektu? 

 

o Jsem tu poprvé 

o Pravidelně a opakovaně 

o Navštěvuji různé subjekty se stejným typem služeb 

 

3. Jakým způsobem jste se o subjektu dozvěděli? 

 

o Od známých nebo od rodiny 

o Z reklamních letáků 

o Z reklamy v rádiu JIH 

o Z velkoplošných poutačů 

 

4. Jak na Vás působí současné reklamní letáky? 

 

o Upoutají mou pozornost 

o Neupoutají mou pozornost 

o Poskytnou potřebné informace 
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5. Slyšeli jste reklamu subjektu v rádiu, co Vás na ní nejvíce zaujalo? 

 

o Stručnost a jasnost 

o Vtipné zpracování 

o Klidný hlas mluvčího 

o Nezaujala mě 

o Neslyšel/a jsem ji 

 

6. Jaký prvek komunikačního mixu Vás více přiměje využít služeb subjektu? 

 

o Osobní (osobní prodej) 

o Neosobní (reklama, tisková propagace v novinách……) 

 

7. Ovlivní Vás daný neosobní prvek komunikačního mixu při rozhodování o volbě 

subjektu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jaký faktor Vás nejvíce ovlivňuje při výběru dodavatele tohoto typu služeb? 

 

o Kvalita služeb 

o Cena 

o Propagace 

o Lokalita 

 

 

Neosobní prvek k. m. 
Rozhodně 

ano 
Spíše ano Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Reklamní letáky     

Velkoplošné poutače     

Reklama v rádiu     

Nabízené slevy     

Dárky k nákupu nebo 

k provedeným službám 

    

 

Facebooková stránka     

Instagramový profil     

YouTube kanál 

s předváděcími videi 

    

Webová stránka/E-

shop 
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9. Pokud potřebujete konzultovat něco ohledně nabízených služeb, jaký způsob 

komunikace si vyberete? 

 

o Telefonický kontakt 

o E-mailový kontakt 

o Osobní kontakt přímo na dílně 

 

10. Ocenili byste pravidelné zasílání e-mailů s aktuálními nabídkami? 

 

o Ano, měsíčně 

o Ano, týdně 

o Neocenil/a 

 

11. Jakou formu z těchto způsobů propagace byste subjektu doporučili? 

 

 

 

Typ propagace 
Rozhodně 

ano 
Spíše ano Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Účast na veřejných 

událostech v sídle podniku 
    

Účast na veletrzích     

Tisková propagace 

v lokálních novinách 
    

Facebook/Instagram     

YouTube    
 

 

Webová stránka/E-shop     


