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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingového mixu vybrané společnosti. 

Na základě provedených analýz budou navrhnuta vlastní doporučení na jeho zlepšení. 

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první jsou uvedeny teoretické poznatky, 

které jsou použity při následné analýze současného stavu v podniku. Třetí část je 

zaměřena na vlastní návrhy vedoucí ke zlepšení marketingového mixu společnosti.  

 

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the analysis of the marketing mix of a selected 

company. Based on the performed analyzes, own recommendations for its improvement 

will be proposed. The thesis is divided into three main chapters. The first presents 

theoretical knowledge that is used in the subsequent analysis of the current state of the 

company. The third part is focused on own proposals leading to the improvement of the 

company's marketing mix. 
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ÚVOD 

Tématem mojí bakalářské práce je marketingový mix vybrané společnosti. Společnost, 

kterou jsem si pro tuto práci zvolil je Sklenářství Viol s. r. o. Jedná se o malý rodinný 

podnik provozující sklenářství. Volba této společnosti pro mě byla více než zřejmá, neboť 

jsem jedním ze tří společníků firmy. Další dva společníci jsou moji rodiče, kteří se věnují 

provozu sklenářství již více než dvacet let. Za tuto dobu vytvořili a zavedli určitý 

marketingový mix společnosti, který si průběžně formují dle svých představ. 

Marketingový mix je poměrně široké pojetí, do kterého můžeme zahrnout několik aspektů 

ve firmě a mým hlavním cílem je využít své teoretické znalosti a poznatky k tomu, abych 

nabídl nový pohled a možnosti pro zlepšení v této důležité oblasti a pomohl tak firmě 

s upevněním pozice na trhu a získáním nových zákazníků. 

Tato práce je strukturovaná do třech hlavních kapitol. V první kapitole bude popsáno 

teoretické pozadí a pojmy z oblasti marketingu, které slouží k pochopení dané 

problematiky a poskytují vstupní informace pro zpracování druhé – analytické části. V té 

budou provedeny jednotlivé analýzy, které budou vyhodnocovat současný stav podniku. 

Na základě těchto analýz pak budou ve třetí části bakalářské práce zpracovány návrhy, 

které by měly vést k celkovému zlepšení marketingového mixu společnosti.  
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1  CÍLE PRÁCE, POSTUPY A METODY ZPRACOVÁNÍ 

1.1  Hlavní cíl 

Hlavním cílem této práce je navrhnout doporučení na zlepšení marketingového mixu 

společnosti, která budou vycházet z analýzy současného stavu podniku. Tato doporučení 

by měla pomoci společnosti s upevněním pozice na trhu a zvýšením počtu nových 

zákazníků.  

1.2  Dílčí cíle 

• Na základě odborné literatury zpracovat teoretické pozadí a podklady pro 

analytickou část bakalářské práce. 

• Přiblížit hlavní činnosti podniku a analyzovat současný stav marketingového 

mixu. 

• Analyzovat silné a slabé stránky společnosti, její příležitosti a hrozby. 

• Identifikovat nedostatky a navrhnout možnosti pro jejich zlepšení. 

1.3  Metody a postupy řešení 

Bakalářská práce se skládá ze tří částí, konkrétně teoretické, analytické a návrhové. 

V první části se zaměřím na obecnou marketingovou teorii. Definuji zde základní pojmy 

z oblasti marketingu, představím jednotlivé nástroje marketingového mixu a zpracuji 

teoretické podklady pro analýzy prostředí, v nichž se podnik nachází. 

Analytická část bude zaměřena na současný stav podniku. Nejprve uvedu základní 

informace o vybraném podniku a jeho historii. Popíšu současný stav jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu.  Následně s využitím PEST analýzy, zhodnotím faktory vnějšího 

prostředí působící na podnik. K analýze mikroprostředí použiji Porterovu analýzu pěti sil, 

která nám odhalí působení vlivů konkurence stávající i potenciální, dále dodavatelů, 

substitučních produktů a zákazníků. Silné stránky, slabé stránky, příležitosti i hrozby 

odhalím pomocí SWOT analýzy. 
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Ve třetí části se pokusím na základě provedených analýz navrhnout doporučení 

na zlepšení marketingového mixu společnosti, která povedou k upevnění pozice na trhu 

a zvýšení počtu spokojených zákazníků. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  Definice marketingu 

Jeden z největších fenoménů v oblasti marketingu, Philip Kotler, přezdívaný také jako 

“otec moderního marketingu” používá následující definici: „Marketing definujeme jako 

společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny 

své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ (Kotler, 2004, 

s. 30). 

Další definici, která vychází ze světových studií, použil ve své knize Patrick De 

Pelsmacker a zněla takto: „Marketing je proces plánování a realizace koncepce cenové 

politiky, podpory a distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty 

a uspokojovat cíle jednotlivců i organizací.” (Pelsmacker, Geuens, Van den Berg, 2003, 

s. 23) 

Pojem marketing má samozřejmě několik dalších interpretací od několika různých autorů. 

Hlavní myšlenka však zůstává stejná. Marketing je založen především na vztahu 

k zákazníkovi a jeho potřebách. Uspokojování těchto potřeb by však mělo být pro firmu 

také ziskové. Obecně by se tedy dal marketing definovat jako podnikatelská funkce 

vyvažující zájmy firmy na jedné straně a zájmy zákazníka na straně druhé 

(Karlíček a kol., 2018). 

2.2  Marketingové prostředí 

Každý podnik operuje v určitém prostředí, které má v menší či větší míře vliv na jeho 

činnost. Poznání klíčových faktorů tohoto prostředí, které lze také označit pojmem trh, je 

pro každého podnikatele nezbytné. Trh představuje dynamické prostředí, které 

se postupem času vyvíjí a mění. Pokud dobře známe jeho klíčové faktory, můžeme 

do jisté míry předpovídat i jeho budoucí vývoj. Změny na trhu je nutné vnímat 

a přizpůsobovat se jim. To někdy může být velmi obtížné, avšak je to také příležitost, 

jak předběhnout konkurenci a získat konkurenční výhodu (Karlíček a kol., 2018). 
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Obrázek 1: Marketingové prostředí 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Karlíček a kol. 2018) 

2.3  Makroprostředí 

Makroprostředí představuje pro firmu širší okolí a bývá zpravidla řízeno externími 

institucemi. Ovlivnění faktorů působících na firmu bývá v takovém případě slabé, 

zdlouhavé a pro firmu často také nemožné. Jejich respektování je však nezbytné. Základní 

faktory a vlivy makroprostředí můžeme rozdělit do následujících skupin: 

• politicko-právní; 

• ekonomické; 

• sociálně-kulturní; 

• technické a technologické (Zamazalová a kol., 2010). 

2.3.1  Politicko-právní faktory 

Tyto faktory jsou důsledkem nejen vnitrostátního ale i celosvětového politického dění. 

Významným způsobem ovlivňují celkovou situaci na trhu a vývoj podnikání jak 

u malých, tak u velkých firem. Jejich regulaci zajišťuje převážně stát, který se formou 
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legislativy snaží chránit celkové zájmy společnosti. Mezi ty spadají jak zájmy 

spotřebitelů, které stát chrání před nekalými obchodními praktikami, tak zájmy firem, 

které jsou chráněny před nekalou konkurencí. Podnik musí všechny tyto opatření, týkající 

se obchodního styku, životního prostředí nebo soukromí zákazníka respektovat 

a dodržovat (Paulovčáková, 2015). 

2.3.2  Ekonomické faktory 

Primárním faktorem v této oblasti je kupní síla trhu a spotřebitelů. Dále jsou to ty faktory, 

které kupní sílu ovlivňují. Mezi ně můžeme zařadit například rychlost růstu mezd, 

dostupnost úvěrů, výši úspor obyvatelstva nebo také důvěru spotřebitelů v danou 

ekonomiku. Každá ekonomika může mít velice rozdílné rozvrstvení obyvatel podle výše 

přijmu, čemuž musí firma uzpůsobit svou strategii, strukturu nabídky a také nabízený 

produkt (Zamazalová a kol., 2010). 

2.3.3  Sociálně-kulturní faktory 

Sociální faktory se dají pojmout také jako demografické a kulturní. Demografické faktory 

popisují obyvatelstvo jako celek. Mezi základní charakteristické údaje patří věk, pohlaví, 

zaměstnání nebo dosažené vzdělání. Z širšího pojetí můžeme sledovat také počty, složení 

nebo hustotu obyvatel a další statistické veličiny. Tyto údaje jsou pro firmu klíčové nejen 

z pohledu segmentace trhu ale i z geografického hlediska (Zamazalová a kol., 2010). 

2.3.4  Technické a technologické faktory 

V dnešní době je tempo technologického vývoje velmi vysoké a stále se zvyšuje. 

Finančně silné a velké firmy se často snaží konkurovat nejvyspělejším technickým 

vybavením a věnují finanční prostředky do vědy a výzkumu. Tím vytvářejí stín pro menší 

a střední firmy, které nemají takové prostředky, a jejich technologický vývoj nemůže být 

tak rychlý. Avšak pokud menší firmy naleznou nějaké průlomové řešení, může jim to 

přinést velký úspěch. Krom technologického vývoje hraje velkou roli také všeobecný 

vývoj znalostí, které se mohou týkat veškerých oblastí od letectví až po farmakologii 

(Zamazalová a kol., 2010). 
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2.4  PEST analýza 

Pro zhodnocení vnějšího prostředí lze využít PEST analýza, která zkoumá výše zmíněné 

faktory makroprostředí. Její název tvoří počáteční písmena jednotlivých faktorů. Cílem 

této analýzy je vybrat ze všech faktorů pouze ty, které mají na podnik zásadní vliv. 

Zároveň by zde měly být zahrnuty odhady budoucího vývoje daných faktorů a jejich 

možné dopady na chod podniku. (Jakubíková, 2008). 

2.5  Mikroprostředí 

Síly přímo ovlivňující schopnost provozu firmy a tvorby hodnoty pro zákazníky jsou 

zahrnuty právě v mikroprostředí. Tyto síly jsme zároveň schopni poměrně ve vysoké míře 

ovlivňovat a regulovat sami. Do této skupiny patří samotná firma, marketingoví 

či finanční zprostředkovatelé nebo distributoři, ale primárně jsou to zákazníci, konkurenti 

a dodavatelé (Kotler, 2007). 

2.5.1  Zákazníci 

„Zákazník je tím nejdůležitějším návštěvníkem v našich prostorách. On na nás závislý 

není, ale my jsme závislí na něm. Zákazník není outsider – je součástí našeho podniku. 

Tím, že jej můžeme obsloužit, mu neposkytujeme žádnou laskavost… on nám poskytuje 

laskavost tím, že nám to umožní“ (Kotler, 2003, s. 162). 

Přestože hodnotu zákazníka nenajdeme v účetních knihách, představuje pro podnik ten 

nejcennější majetek.  Podnik si musí hodnotu zákazníka uvědomit a může na něj pohlížet 

jako na finanční aktiva, které je nutné maximalizovat. Při získávání nových zákazníků by 

firma neměla zapomínat na zákazníky současné. Právě ti totiž tvoří devadesát procent 

příjmů společnosti, a ta by si je měla hýčkat a udržovat. Zpětné získávání zákazníků je 

pak velmi náročné a nákladné, proto by podnik měl věnovat maximální úsilí pro udržení 

těch stávajících (Kotler, 2003). 

Zákazníky můžeme rozdělit do dvou primárních skupin. V případě, že je našim 

zákazníkem koncový spotřebitel, nazýváme náš vztah k němu jako B2C. Koncovým 

spotřebitelem jsou většinou jednotlivci nebo domácnosti ale může se jednat také o veřejné 

a státní organizace. Opačným příkladem, kdy je našim zákazníkem firma, která dále 

zpracovává nebo nabízí náš produkt, nazýváme B2B (Paulovčáková, 2015). 
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2.5.2  Konkurence 

“Základní marketingové pravidlo říká, že pokud má být firma úspěšná, musí uspokojovat 

potřeby a přání zákazníka lépe než konkurence.” (Kotler, 2004, s. 177). 

Uspokojit potřeby a přání zákazníka už nestačí. To, že je zákazník spokojený s naší 

nabídkou ještě neznamená, že ho nemůžeme ztratit. Cílem podniku by mělo být 

uspokojovat potřeby zákazníka lépe než konkurence a tím zamezit ztrátám spokojených 

klientů. Konkurenci představují firmy, které nabízí stejné nebo podobné produkty, 

případně produkty, jež mohou sloužit jako náhrada. Zákazník obtížně rozezná právě váš 

produkt, který vyšel z továrny a je téměř stejný jako ostatní konkurenční výrobky. Proto 

je nutné se od konkurence odlišit například formou obalů, souvisejících služeb, způsobu 

dodávky, poradenstvím a podobně (Paulovčáková, 2015, Kotler 2003). 

2.5.3  Dodavatelé 

Neméně důležitým faktorem mikroprostředí jsou dodavatelé. Ti vlastně ovlivňují výrobní 

možnosti podniku. Nedodání, dodání nedostatku nebo dodání nekvalitního materiálu 

a zdrojů může způsobit pokles tržeb ale také poškodit spokojenost zákazníka. Dodavatelé 

už dnes bývají považování jako partneři při tvorbě a poskytování hodnoty pro zákazníka, 

proto je důležité vybírat dodavatele vhodné a spolehlivé (Kotler, 2007). 

2.6  Porterova analýza pěti sil 

Pomocí této analýzy můžeme analyzovat mikroprostředí podniku. Jejím cílem je 

identifikovat a jasně popsat síly, které v tomto prostředí působí a přímo daný podnik 

ovlivňují. Firma poté vyhodnocuje, jak velký vliv na její chod mají dané faktory a jak 

je možné se proti těmto silám bránit. Tyto síly jsou zachyceny v Porterově modelu pěti 

sil (Jakubíková 2008). 
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Obrázek 2: Porterovův model pěti sil 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Jakubíková 2008) 

2.7  Metoda 7S 

Dle výzkumu amerických konzultantů firmy McKinsey vyšlo najevo, že každá firma je 

ovlivňována sedmi vnitřními faktory, které definují rámec 7S. Jedná se o kritické faktory, 

které se zásadně podílejí na úspěchu či neúspěchu firmy a jsou na sobě vzájemně závislé. 

Proto je důležité, aby vedení firmy zajistilo rovnoměrné rozvíjení jednotlivých faktorů 

(Smejkal a Rais, 2013). 

 

Obrázek 3: Rámec McKinsey 7S 
(Zdroj: Managementmania.com, 2020) 
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2.8  Segmentace trhu 

Principem segmentace trhu je rozdělení zákazníků do jednotlivých segmentů. Výsledkem 

tohoto procesu jsou jednotlivé segmenty zákazníků, kteří mají podobné potřeby, 

požadavky, chování či jiné charakteristiky. Cílení na vybraný segment (targeting) nebo 

několik vybraných segmentů je pak pro firmu snazší, než kdyby věnovala své úsilí 

na uspokojení všech zákazníků na celém trhu. Vytvořením speciální nabídky pro 

jednotlivé segmenty (positioning) tak firma zvyšuje určitou přidanou hodnotu 

pro zákazníka. Oblasti kritérií, podle kterých můžeme segmentovat zákazníky je několik. 

Mezi ty nejzásadnější však patří kritéria demografická, geografická a behaviorální. 

(Karlíček a kol., 2018). 

Každý trh můžeme segmentovat několika způsoby, avšak má-li být segmentace užitečná, 

je nezbytné, aby naše segmenty měly alespoň následující charakteristiky: 

• měřitelnost – celková velikost daného segmentu a kupní síla zákazníků by měli 

být jasně měřitelné a vyjádřeny kvantitativně; 

• dostupnost – segment musí být dostupný, aby jej podnik mohl obsluhovat; 

• podstatnost – velikost segmentu by měla být přizpůsobena schopnostem obsluhy, 

která by měla být zisková; 

• akceschopnost – podnik by měl být schopný vypracovat pro daný segment 

vhodnou a účinnou nabídku (Foret, 2012). 

2.8.1  Demografická kritéria 

Při demografické segmentaci jsou zákazníci členěni podle pohlaví, věku, národnosti, 

vzdělání, povolání a několika dalších hledisek, včetně náboženského vyznání nebo 

sexuální orientace (Karlíček a kol., 2018). 

Pohlaví  

Potřeby, myšlení i chování u mužů a u žen jsou pochopitelně odlišné. Zatímco muži mají 

raději, když si mohou přečíst technické parametry či informace o výrobku, ženy 

se rozhodují spíše na základě osobních pocitů. Podobných rozdílů v nákupním chování 

můžu a žen je několik, proto je pohlaví často důležitým kritériem (Kotler a Keller, 2013). 
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Věk a životní stadium 

S přibývajícím věkem se naše potřeby přirozeně mění. Zároveň v životě procházíme 

určitými etapami, které nás a naše potřeby značně ovlivní. Může se jednat například 

o rozhodnutí vstoupit do manželství, pořízení domu nebo také narození dětí či péče 

o starší rodiče (Kotler a Keller, 2013). 

Příjem 

Segmentace podle příjmu je běžně využívána v různých odvětvích od automobilového 

průmyslu až po kosmetické doplňky.  Ne vždy však musí příjem ukázat ty nejvhodnější 

zákazníky pro náš výrobek (Kotler a Keller, 2013). 

2.8.2  Geografická kritéria 

Pomocí těchto kritérií můžeme segmentovat zákazníky podle proměnné geografického 

typu. Jedná se zejména o národní oblast, stát, region ale také hustota osídlení, velikost 

města nebo celkové klimatické podmínky v dané oblasti. V případě velkých 

mezinárodních firem jsou tato kritéria jedna z klíčových, protože každý stát má vlastní 

zvyklosti a pravidla, které je třeba respektovat v případě působení v dané oblasti 

(Zamazalová a kol., 2010). 

2.8.3  Behaviorální kritéria 

Tento druh segmentace rozděluje zákazníky na základě jejich vztahu, znalostí a postoji 

k danému výrobku. Každý zákazník může mít od výrobku jiná očekávání a výrobek 

pro něj může mít jiný přínos než pro ostatní. Zajímavý výzkum vytvořila společnost 

Constellation Brands, která působí na americkém trhu prémiových vín, při kterém 

rozlišila šest různých segmentů zákazníků podle jejich chování. Mezi nimi najdeme 

například segment nadšenců, segment tradicionalistů, kteří vybírají osvědčené a tradiční 

lahve nebo segment hledačů image, kteří berou nákup luxusního jako jakýsi odznak, 

kterým se mohou pyšnit (Kotler a Keller, 2013). 

2.9  SWOT analýza 

Součástí strategického plánování každého podniku by měla být také SWOT analýza, která 

je nástrojem pro monitorování vnitřního i vnějšího marketingového prostředí. Jejím cílem 
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je identifikovat silné a slabé stránky podniku a nalézt potenciální příležitosti a hrozby, 

se kterými se podnik může setkat (Kotler a Keller 2013). 

 

Obrázek 4: Schéma SWOT analýzy 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: ecommercebridge.cz, 2020) 

2.9.1  Příležitosti a hrozby 

Marketingovou příležitostí obecně rozumíme potřebu kupujícího, kterou firma dokáže 

se ziskem uspokojit nebo pro to má vhodné předpoklady. Nejvíce zřejmou příležitostí je 

nabídka zboží, kterého je na trhu nedostatek. Další příležitostí může být vylepšení 

stávající nabídky. Můžeme se pokusit naše produkty a služby lehce pozměnit 

a přizpůsobit aktuální poptávce a požadavkům zákazníku, pokusit se vymyslet řešení, jak 

je nabízet lépe a úspěšněji. K tomu nám mohou pomoct různé metody. Například metoda 

detekce problému, která se ptá zákazníků na jejich návrhy a nápady nebo metoda ideálu, 

která po nich vyžaduje popis ideální představy daného výrobku či služby (Kotler a Keller 

2013). 

Největší hrozbou pro většinu podniků představuje nejčastěji konkurence. Ať už vznik 

nové, nebo rozvoj té stávající, která využije lépe svých příležitostí a získá konkurenční 
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výhodu. Mimo konkurenci může být hrozbou například nepříznivá ekonomická situace, 

nárust kupní ceny materiálu a tím pádem zvýšení nákladů nebo také legislativa, omezující 

výrobní či obchodní činnost podniku (Kotler a Keller 2013). 

2.9.2  Silné a slabé stránky 

Při identifikaci silných a slabých stránek není nutné vytvářet dlouhý seznam, naopak 

bychom se měli zaměřit především na ty aktivity, které mají největší vliv na úspěchu 

podniku. Nesmíme zapomínat, že silné i slabé stránky jsou relevantní. Pokud určitou 

oblast naší činnosti považujeme za dobrou, avšak konkurence je v dané oblasti ještě lepší, 

stále tato oblast zůstává naši slabou stránkou (Kotler, 2007). 

2.10  Marketingový mix 

Marketingový mix podniku představuje soubor marketingových nástrojů, pomocí kterých 

se firma snaží ovlivnit poptávku po svých produktech a zároveň jim přizpůsobuje 

nabídku. Základním modelem marketingové mixu je model 4P, jehož název je odvozen 

od počátečních písmen čtyř skupin, které jsou v modelu obsaženy. Konkrétně se jedná o: 

• produktová politika (product); 

• cenová politika (price); 

• distribuční politika (place); 

• komunikační politika (promotion). 

Existuje i několik rozšířených modelů jako například 5P nebo 7P, které doplňují základní 

model 4P o další nástroje. Tím může být například páté P – personál (people), 

reprezentující zákazníky nebo personál. Dále lze doplnit vzhled (physical evidence) 

a procesy (processes), které společně s předchozími nástroji tvoří model 7P. Ačkoliv 

se model 4P setkává s určitou kritikou na jeho zastaralost či nedokonalost, jeho čtyři 

nástroje poskytují základní kostru pro každý marketingový mix (Smith, 2000, Kotler, 

2007). 
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Obrázek 5: Marketingový mix 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Kotler, 2007) 

Další názor, se kterým se můžeme setkat říká, že základní model 4P uvažuje pouze 

z pohledu prodávajícího. Z toho důvodu byl vytvořen také model 4C, který poskytuje 

pohled na marketingový mix ze strany zákazníka. Ten se zajímá především o cenu, 

dostupnost daného výrobku a také celkové náklady, které mohou vzniknout v souvislosti 

s jeho pořízením. Důležitou roli pro zákazníka hraje také komunikace, která by měla být 

pohotová a jasná.  Nejprve bychom měli tedy uvažovat o modelu 4C, na základě kterého 

můžeme sestavovat koncepci 4P (Kotler, 2004). 

Tabulka 1: Porovnání marketingového mixu 4P a 4C 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Kotler, 2004) 

4P 4C 

Produkt Řešení potřeb zákazníka (customer solution) 

Cena Náklady (customer cost) 

Distribuce Dostupnost řešení (convenience) 

Propagace Komunikace (communication) 

 

2.10.1  Produkt 

Většina lidí si pod pojmem produkt pravděpodobně představí nějaký hmotný výrobek. 

Tato představa však není správná, protože pojmem produkt rozumíme vlastně veškerou 



 

22 
 

nabídku na trhu. Jedná se jak o hmotné, tak o nehmotné či nominální statky a služby, 

které můžeme na trhu nakoupit či prodat (Boučková a kol., 2003). 

Každý výrobek má svou základní funkci. Je však důležité si uvědomit, že zákazník 

se nerozhodne pro koupi právě vašeho výrobku na základě jeho základní funkce. 

Motivem ke koupi může být například poutavý obal, určitá značka nebo doplňkový servis. 

To vše je zahrnuto v jednotlivých vrstvách výrobku (Boučková a kol., 2003). 

Vrstvy výrobku 

První vrstvou výrobku je jeho jádro. To představuje základní funkci výrobku, pro kterou 

zákazník výrobek vyhledává. Druhá vrstva je označována jako skutečný produkt. Ten 

je definován určitou úrovní kvality, obalem, stylem či značkou. Poslední třetí vrstva je 

tvořena rozšířeným výrobkem, který zahrnuje předchozí dvě vrstvy a zároveň další 

služby, které jsou spolu s produktem zákazníkovi nabízeny (Kotler, 2004). 

 

Obrázek 6: Tři vrstvy produktu 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Kotler, 2004) 

 

Zjednodušeně se vrstvy produktu dají popsat na následujícím příkladu: 

• jádro – základní funkce, např. auto mi umožní dopravu z bodu A do bodu B; 
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• skutečný produkt – podoba produktu, např. modré auto značky Škoda s určitým 

výkonem motoru a čtyř zónovou klimatizací; 

• rozšířený produkt – něco navíc, např. prodloužená záruka na 5 let a servis zdarma. 

2.10.2  Cena 

Na rozdíl od ostatních nástrojů marketingového mixu je cena jediným nástrojem, který 

generuje příjmy. Zároveň je poměrně flexibilní a její změna nebývá tak složitá jako 

u ostatních nástrojů. Svým způsobem plní také sdělovací funkci a odkrývá trhu 

zamýšlený positioning daných výrobků či služeb. Při rozhodování zákazníka o koupi 

výrobku je ve většině případů právě cena hlavním faktorem, který zákazníka ovlivňuje 

(Kotler a Keller, 2013). 

Stanovení ceny 

Pro správné nastavení ceny musíme zvažovat několik faktorů jako jsou například celkové 

marketingové prostředí, konkurence, povaha zákazníků či samotného podniku. Nastavená 

cena by měla odpovídat marketingové strategii podniku a také cílovým trhům 

(Kotler a Keller, 2013). 

Nejčastěji používané metody stanovení cen jsou metody orientované na náklady, 

poptávku a konkurenci.  Nákladová cena může být stanovena několika různými metodami 

a umožňuje firmám monitorovat a řídit vlastní náklady. Zároveň poskytuje určitý rozhled 

marketingovému oddělení, které na základě této ceny může činit rozhodnutí o prodejních 

cenách, slevách, distribučních cestách či propagaci. Snahou každé firmy je pochopitelně 

tuto cenu neustále snižovat a dosáhnout co nejnižších výrobních nákladů. Důležité je 

si ovšem uvědomit, že náklady nám určují pouze spodní hranici ceny. Horní hranice ceny 

je definována převážně poptávkou a konkurencí (Jakubíková, 2008). 

2.10.3  Distribuce 

Distribuce představuje souhrn opatření, které na sebe navazují a jsou nezbytná pro 

přemístění zboží k zákazníkovi nebo na místo, kde si jej může snadno koupit. Pomocí 

distribuce jsou firmy schopny předávat zákazníkovi hodnotu v podobě svých produktů 

či služeb. Cílem celého procesu je doručit produkt správným způsobem na správné místo, 

ve správném čase, množství a kvalitě. Splněním těchto kritérií může být samotná 
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distribuce povýšena na tvorbu hodnoty pro zákazníka. Firma by měla důkladně zvažovat 

způsob distribuce i distributory a plánovat především na dlouhá období, jelikož změny 

distribuční politiky bývají často složité, nákladné a projevují se až po delší době 

(Jakubíková, 2008). 

Distribuční cesty 

Jako distribuční cesta je označována fáze, kdy je produkt doručen koncovým uživatelům. 

Způsob doručení zákazníkovi může být buďto přímý nebo nepřímý. V případě nepřímé 

distribuční cesty vstupuje mezi výrobce a zákazníka ještě třetí strana označována jako 

mezičlánek. Mezičlánkem mohou být kupříkladu maloobchody, velkoobchody, 

komisionáři či aukční společnosti. Distribuční cesta může směřovat buďto vpřed, tedy 

od výrobce k zákazníkovi ale také obráceně od zákazníka k výrobci. S první variantou 

se setkáváme naprosto běžně u téměř každého podniku. Opačný případ, distribuční cestu 

vzad, si můžeme představit například jako reklamaci zboží, výkup lahví či kovového 

odpadu nebo pouze možnost vrátit staré, nespotřebované produkty (Jakubíková, 2008). 

2.10.4  Propagace 

Propagace má za cíl sdělit především našim zákazníkům ale i obchodním partnerům 

a široké veřejnosti informace o nabízeném produktu, cenách a také možnostech nákupu. 

Nejznámější formou propagace je bezpochyby reklama, která se vybaví většině lidí na 

prvním místě. Avšak k propagaci se využívá i několik dalších, ač už méně známých 

nástrojů. Ty budou shrnuty v podkapitole “marketingová komunikace”, kterou můžeme 

chápat jako synonymum k propagaci (Foret, 2012). 

2.11  Marketingová komunikace 

“Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma řízené komunikace, kterou 

firma používá k informování, přesvědčování, nebo ovlivňování spotřebitelů, 

prostředníků i určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření informací, 

které jsou určeny pro trh, a to ve formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná.” 

(Boučková a kol., 2003, s. 222). 

Přestože většina marketingové komunikace je zaměřena na vnější prostředí podniku, 

setkáme se i s interní marketingovou komunikací. Ta slouží především k informování 
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zaměstnanců o firemní vizi, poslání, hodnotách či změnách uvnitř organizace. Hlavním 

cílem této komunikace je vytvoření pocitu soudružnosti mezi zaměstnancem a firmou, 

přenesení firemní filozofie a vyvolání u zaměstnance pocitu ztotožnění se s hlavními 

myšlenkami firmy (Zamazalová a kol., 2010). 

2.11.1  Reklama 

S reklamou se setkáváme každý den ať už v televizi nebo jiných sdělovacích prostředcích 

jako jsou například tisk, rádio, venkovní reklama v podobě billboardů a reklam 

na budovách či v dnešní době stále populárnější internet. Jedná se o jednosměrný 

neosobní komunikační nástroj, jehož cílem je oslovit co největší počet osob. Snaží se 

s poměrně nízkými náklady na kontakt zapůsobit na velké množství populace. 

(Zamazalová a kol., 2010). 

Ve své podstatě můžeme rozlišit dvě kategorie reklamy dle předmětu činnosti. První je 

reklama produktová, která má za úkol představit a propagovat samotný produkt, poukázat 

na výhody, které plynou z jeho používání a zajistit tak větší zájem o daný výrobek. 

Druhým typem reklamy je reklama firemní neboli institucionální. Ta se zaměřuje 

převážně na budování firemní image a rozšíření oblasti její známosti (Jakubíková, 2008). 

Tvorba reklamy by měla být součástí reklamního plánu, který by měl zahrnovat několik 

následujících kroků. Počátkem reklamního plánu by měla být analýza daného problému, 

kde bychom měli odhalit klíčové funkce produktu pro zákazníka, zjistit kdo a co ovlivňuje 

jeho rozhodování o koupi produktu a podobně. Dále určit cílovou skupinu, kterou chceme 

oslovit a následně stanovit cíle reklamy. Cílem může být informovat zákazníky o novém 

produktu, anebo pouze připomenout zákazníkovi potřebu našeho stávajícího produktu. 

Jestliže máme jasný cíl, tak musíme zvolit, jak bude probíhat samotné sdělení a jaký 

sdělovací prostředek k tomu hodláme využít. Předposledním krokem by mělo být 

stanovení rozpočtu, který budeme mít k dispozici. Na závěr je vhodné vyhodnotit účinek 

vytvořené reklamy, avšak tento proces bývá často obtížný a těžko měřitelný 

(Jakubíková, 2008). 

 

2.11.2  Podpora prodeje 
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Jak už název napovídá, jedná se o komunikační aktivity, které mají za cíl podpořit prodej. 

Snaží se učinit produkt pro zákazníky zajímavějším, atraktivnějším a snáze dostupným. 

Jedná se o poměrně nákladnou metodu, proto je využívána spíše krátkodobě. Podpora 

prodeje je důležitá především ve fázi zavádění produktu, kdy je našim cílem zaujmout 

co nejvíce zákazníků a přimět je vyzkoušet náš produkt a sblížit se s ním (Foret, 2012). 

Nástroje podpory prodeje 

Nejběžnějším nástrojem pro podporu prodeje jsou přímé slevy. Lidé považují zlevněné 

zboží za velmi výhodné a jeho odbyt se tak dočasně zvýší, avšak v některých případech 

může mít nízká cena negativní vliv na hodnotu dané značky. Dalšími nástroji jsou 

například výhodná balení, kdy dostaneme například ke dvěma položkám třetí zdarma, 

slevové kupóny, soutěže dárky či rozdávání vzorků potencionálním zákazníkům. 

Všechny tyto nástroje zajistí okamžitý nárust prodeje, nicméně často to kompenzuje 

pokles prodeje, který následuje po skončení podpory prodeje, protože lidé si už nakoupili 

či získali své zboží za levnější cenu do zásoby (Karlíček a kol., 2018). 

Podpora prodeje v místě prodeje 

Pod tímto pojmem si můžeme představit veškeré aktivity probíhající na místě prodeje, 

které mají jako primární cíl podpořit zákazníkovo rozhodnutí o koupi výrobku. Nejčastěji 

toho bývá dosaženo za pomocí takzvaných POS (point of sale) / POP (point of purchase) 

materiálů. Mezi tyto materiály patří například různé plakáty, letáky, nástěnné poutače, 

samolepky nebo světelné reklamy umístěné v místě prodeje, které se snaží zviditelnit 

daný produkt a vytvořit impuls ke koupi pro zákazníka, který je ve fázi rozhodování. 

Další možností podpory je vystavování a předvádění produktu na prodejně, které 

zákazníkovi poskytne praktickou ukázku výrobku a zvýrazní jeho hlavní výhody. 

Podpořit nákup mohou také například vzorky zdarma, v případě potravin jsou 

to ochutnávky (Přikrylová a Jahodová, 2010). 

2.11.3  Osobní prodej 

Osobní prodej probíhá v přímém kontaktu prodávajícího a kupujícího, přičemž 

prodávající se snaží prezentovat své výrobky, myšlenky či služby. Nejčastěji 

se uskutečňuje tváří v tvář a většinou jde o párovou, v některých případech skupinovou 

konverzaci. Hlavní výhodou osobního prodeje je možnost vzájemné reakce kupujícího 
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i prodejce. Usnadňuje vysvětlování složitých problému a umožňuje okamžité reakce 

na případné otázky či poznatky. Zároveň může prodávající v dané situaci vyhodnocovat, 

jaký dopad mělo jeho sdělení a utvrdit se v jeho správném pochopení. Prodávající si však 

musí dávat pozor, aby nevyvíjel příliš velký nátlak na kupujícího, neuváděl falešné 

informace nebo nepomlouval konkurenci. Takové chování by mohlo mít dopad na celou 

firmu a poškození dobrého jména (Přikrylová a kol., 2019). 

2.11.4  Přímý marketing 

Přímý marketing nám na rozdíl od masového marketingu a masové komunikace 

poskytuje možnost vytvořit cílenější a propracovanější strategii adresovanou přímo našim 

pečlivě vybraným zákazníkům. Jeho cílem je navázat se zákazníkem dlouhodobé 

a funkční vztahy. V praxi se také někdy označuje jako marketing na míru a mezi jeho 

hlavní výhody patří především možnost rychlé odezvy, a hlavně její měřitelnost. Zároveň 

komunikace se zákazníkem je osobní a může vzbuzovat větší důvěryhodnost. Naopak 

v některých případech mohou zákazníci tuto formu marketingu vnímat jako obtěžující, 

zejména když se o jejich přízeň uchází i další firmy (Přikrylová a kol., 2019). 

Nástroje přímého marketingu 

Celkem můžeme rozlišit čtyři základní nástroje přímého marketingu, které lze ještě dále 

strukturovat do různých podkategorií. Prvním z nich je direct mail neboli přímá zásilka. 

Jedná se o písemnou obchodní zprávu, jejíž informace mají přivést zákazníka ke koupi. 

Může se jednat o různé dopisy, pohledy, letáky či katalogy (Přikrylová a kol., 2019). 

Jako další nástroj pro přímou komunikaci lze využít telefon. V takovém případě se jedná 

o telemarketing. Jelikož telefonní komunikace může probíhat dvěma směry, rozlišujeme 

telemarketing aktivní a pasivní. Při aktivním telemarketingu vychází iniciativa z firmy, 

která sama oslovuje se spotřebitele. Naopak při pasivním telemarketingu firma vyčkává 

na iniciativu zákazníka a soustředí se pouze na příjem telefonických hovorů. Zákazníci 

mohou využívat bezplatné linky na kterých mohou sdělit své stížnosti, reklamace nebo 

se dozvědět více informací o produktu případně jej i objednat (Přikrylová a kol., 2019). 

Dalším nástrojem, který je však spíše spojen s využíváním masových a neadresných 

médií je reklama s přímou odezvou. Klasickým příkladem tohoto nástroje 

je teleshopping. Jedná se o reklamu, která má za cíl vyvolat okamžitou zpětnou odezvu 
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příjemce, který může zavolat na konkrétní telefonní číslo či navštívit určitou webovou 

stránku (Přikrylová a kol., 2019). 

Posledním, čtvrtým nástrojem je online marketing. Vzhledem k tomu, že dnes už je 

online většina populace, se právě online marketing stává velmi populárním a nabízí 

několik možností, jak zákazníka oslovit. Základní princip spočívá v odhadnutí chování 

zákazníka či cílové skupiny a následná volba co nejúčinnější metody, která přiměje 

internetové uživatele k cílové akci (Přikrylová a kol., 2019). 
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1  Základní údaje  

Název podniku:  Sklenářství Viol, s. r. o. 

Sídlo:    Skalička 164, 753 52 Skalička 

Provozovna:   Alešova 1169, Hranice, 753 01 

IČO:   06375626  

DIČ:   CZ06375626 

Datum vzniku: 24. srpen 2017 

Druh živnosti:  Ohlašovací volná 

Předmět podnikání:  

• přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; 

• sklenářské práce, rámování a paspartování; 

• zprostředkování obchodu a služeb; 

• velkoobchod a maloobchod; 

• skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti; 

• pronájem a půjčování věcí movitých; 

• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti; 

• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 

činnosti. 

3.2  Historie a současnost 

Jedná se o malou rodinnou firmu, která působí na trhu již přes 20 let i přesto, že zápis 

společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku proběhl teprve v roce 2017. 
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První zmínka o Sklenářství Viol se datuje k roku 1998, kdy byla firma založena 

sdružením tří fyzických osob. Postupem času však převzala otěže pouze jedna fyzická 

osoba – Jaromír Vozák. Ten se staral o vedení a prosperitu podniku a následnou 

transformaci na společnost s ručením omezeným, ve které nyní působí jako jednatel. 

Dalšími společníky jsou Marcela Vozáková a Tomáš Vozák, oba s třiceti procentním 

podílem. 

Od roku 1998 došlo již dvakrát k přesídlení z důvodu nedostatečných prostor pro výrobu. 

Stávající provozovna podniku leží na pronajatých prostorách o celkové výměře 343 m2 

na parcele 1331, katastrálního úřadu Hranice. Součástí je také prostor za halou o šířce 

10 m a délce 18 m. Z toho vyplývá, že využitelná vnitřní plocha je pouze 163 m2. Velikost 

provozovny je prozatím v rámci možností dostačující, avšak není zde již mnoho prostoru 

pro případná rozšíření podniku. Vzhledem k ambicím firmy a plánu rozšíření výroby 

se společnost rozhodla začít s výstavbou nové provozovny. Tomu pochopitelně 

předcházely všechny potřebné náležitosti včetně nákupu pozemku, na kterém začaly 

3. 4. 2019 výkopové práce. Koncem roku 2019 byly položeny základy a další práce 

a dokončení stavby je plánováno na konec roku 2020.  

Vzhledem k ambicím podniku a výstavbě nové provozovny byl na konci roku 2019 

zpracován také projekt s názvem Sociální podnik Sklenářství Viol, s. r. o., který byl 

vytvořen za účelem žádosti o podporu v dotačním programu MAS-OPZ. Cílem tohoto 

programu je podpořit vznik nových sociálních podniků, které pomohou snížit 

nezaměstnanost a vytvoří pracovní místa pro lidi z různých cílových skupin. Celková 

výše dotace se pohybuje okolo 1,8 mil. Kč. Aktuální situace je taková, že projekt již byl 

podán a prozatím čeká na schválení či zamítnutí dotace. 

 

Obrázek 7: Logo vybraného podniku 
(Zdroj: Sklenářství Viol s. r. o., 2020) 
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3.3  Zaměstnanci 

V současné době působí ve firmě pouze pět zaměstnanců. V čele stojí jednatel 

společnosti, který se stará o celkový chod podniku. Mezi jeho hlavní činnosti patří 

například hledání a domlouvání nových zakázek, počítání cenových nabídek, komunikace 

s dodavateli i odběrateli, motivace a vedení ostatních pracovníků ale také běžná 

sklenářská práce na dílně nebo při montážích. Spolu s ním se podílí na vedení firmy také 

druhý společník – jeho manželka. Ta se stará převážně o komunikaci se zákazníky 

na prodejně, vedení účetnictví, objednávky materiálu a ostatní kancelářské záležitosti. 

V organizační struktuře se pod nimi nacházejí zbývající tři zaměstnanci. Dva z nich 

pracují na pozici sklenářů a jedna jako rámařka. Jeden ze sklenářů je zaměstnán 

pouze na poloviční úvazek, jelikož už přesáhl důchodový věk, avšak práce ho stále 

baví a naplňuje. Všichni zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti s prací na svých 

pozicích a zároveň se podílejí na tvorbě dobrého firemního kolektivu a sdílejí vize 

podniku. 

3.4  Analýza obecného okolí (PEST analýza) 

3.4.1  Politicko-právní faktory 

Veškerá podnikatelská činnost v České republice je státem do jisté míry regulována 

a upravována, nejčastěji formou všeobecně platných zákonů. Mezi ty, které mají největší 

vliv na Sklenářství Viol patří zejména tyto: 

• Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích; 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce; 

• Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník; 

• Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů; 

• Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty; 

• Zákon č. 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb; 

• Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví (zakonyprolidi.cz, 2020). 
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Další politicko-právní faktor představují technické normy vztahující se ke sklu. Těch je 

několik, avšak převažují normy určující různé vlastnosti skla, které však pro sklenářství 

nejsou klíčové, neboť se nezabývá přímo výrobou plochého skla pouze jeho zpracování. 

S tím souvisejí bezpečnostní normy na různé skleněné výrobky. Jako příklad lze uvést: 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí; 

• ČSN EN 14428 Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení; 

• ČSN EN 14072 Sklo v nábytku – Metody zkoušení; 

• ČSN EN 13022-1 Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem (agc-

glass.eu, 2020). 

Významným politicko-právním faktorem jsou také aktuální nařízení vlády a nouzový stav 

v České republice. Vzhledem k současné nepříznivé situaci byla v souvislosti s šířením 

nového typu koronaviru vydána vládní opatření, která výrazně omezila provoz podniku 

a téměř na jeden měsíc donutila uzavřít provozovnu firmy.  

3.4.2  Ekonomické faktory 

 Celková ekonomická situace v České republice je momentálně pozitivní a její úroveň 

stále roste. Důkazem toho je rostoucí hrubý domácí produkt, který ve třetím čtvrtletí roku 

2019 vzrostl meziročně o 2,5 %. K pozitivnímu hospodářskému vývoji přispívá jak 

domácí, tak zahraniční poptávka. Největší vliv v tomto období měla na růst hrubého 

domácího produktu zejména odvětví obchodu, dopravy nebo skladování, avšak 

ani stavebnictví nezůstalo pozadu (Kurzy.cz, 2020) 
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Graf 1: Index průmyslové výroby ostatních nekovových materiálů 
 (Zdroj: vlastní zpracování dle: czso.cz, 2020) 

Graf znázorňuje index průmyslové produkce v kategorii 23 – výroba ostatních 

nekovových minerálních výrobků, do které mimo jiné spadá také výroba 

skla a skleněných výrobků. Sklo jako stavební materiál nabývá čím dál více 

popularity a v moderních domácnostech najde své uplatnění díky estetickému vzhledu 

také jako designový prvek. 

 

Graf 2: Obecná míra nezaměstnanosti v ČR 
 (Zdroj: vlastní zpracování dle: czso.cz, 2020) 
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Z grafu je zřejmé, že obecná míra nezaměstnanosti za posledních několik let výrazně 

poklesla a na konci roku 2019 se rovnala hodnotě 2,0 %. Výhodou nízké nezaměstnanosti 

je zejména fakt, že je mnohem více lidí se stálým zaměstnáním a stabilním příjmem, kteří 

mají více peněz na útratu. Naopak hrozbou takto nízké nezaměstnanosti je především 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků, který může ekonomický růst výrazně zpomalit. 

Nemohu si dovolit nevložit dodatečně komentář týkající se současné globální situace, 

která nastala z důvodu šíření nového typu koronaviru, a která všechny tyto výše uvedené 

ukazatele zásadně ovlivní. Momentálně je velmi těžké předpokládat do jaké míry, avšak 

je zřejmé že ekonomická situace nejen v České republice, ale po celém světě, bude touto 

nelehkou situací negativně ovlivněna. 

3.4.3  Sociálně-kulturní faktory 

Významným faktorem, který spadá do skupiny sociálně-kulturní je například úroveň 

vzdělání. Pokud se podíváme na vzdělávání mladých lidí ve sklenářském oboru, 

je zřejmé, že oproti ostatním řemeslům jako například zedník, instalatér nebo tesař, obor 

sklenář výrazně pokulhává. V současné době je v České republice pouze 6 středních škol, 

které nabízejí učební obor sklenář nebo sklenářské práce. Z toho 3 školy se nacházejí 

ve Středočeském kraji a jedna v Jihočeském. Jediné dvě školy na Moravě, které mohou 

poskytnout mladou pracovní sílu vyučenou ve sklenářském oboru, jsou soukromé 

a nachází se v Olomouci a nedaleko Karviné. Zájem mladých lidí o tuto práci představuje 

pro podnik zásadní hrozbu, která může v budoucnu vyústit v nedostatek kvalifikované 

pracovní síly (Stredniskoly.cz, 2020). 

3.4.4  Technické a technologické faktory 

Nové technologie v tomto oboru představují pro firmu řadu příležitostí, které mohou 

buďto pomoci v růstu podniku a rozšířit nabízené produkty a služby nebo přinejmenším 

usnadnit a zefektivnit stávající činnosti. Jako konkrétní příklady nových technologií lze 

uvést například vodní paprsek, který umožňuje automatické řezání skla na libovolné 

tvary. Pořizovací cena tohoto stroje je však příliš vysoká a pro podnik zatím nereálná. 

Náhradní variantu by mohl představovat gravírovací stroj, který dokáže uřezat dřevo nebo 

plexisklo, avšak samotné sklo pouze gravírovat. Co se týče technologií na usnadnění 

a zvýšení efektivnosti práce tak zde můžeme zařadit například jeřáb na manipulaci 
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se sklem nebo řezací stoly, které pomocí vzduchu nadnášejí skleněnou tabuli čímž 

výrazně usnadňují manipulaci se sklem. 

3.4.5  Shrnutí PEST analýzy 

Hlavní rizika a příležitosti, které plynou z provedené PEST analýzy pro jednotlivé 

faktory, jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 2: Shrnutí PEST analýzy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Faktory Příležitosti Hrozby 

 

Politické 

 Nařízení vlády omezující 

provoz firmy  

 

Ekonomické 

Rostoucí trend produkce skla 

jako stavebního materiálu 

Výpadek dodavatelů, 

Nedostatek pracovní síly 

 

Sociálně-kulturní 

 Nedostatek kvalifikované 

pracovní síly 

 

Technické a 

technologické 

Pořízení moderních strojů a 

technologií pro zpracování 

tabulového skla 

Zanedbání technologického 

pokroku a ztráta konkurenční 

výhody 

 

3.5  Porterova analýza pěti sil 

3.5.1  Dodavatelé 

Nejvýznamnějším dodavatel je AGC Distribution Czech s. r. o. Tato firma je součástí 

společnosti AGC Glass Europe, která disponuje rozsáhlou obchodní sítí po celé 

Evropě a prezentuje se jako evropský lídr v oblasti plochého skla. Zabývá se výrobou 

a zpracováním plochého skla, které následně uvádí na trh. Primárně se soustředí 

na stavební sektor a automobilový průmysl, avšak využití jejich produktů nalezneme 

i v řadě dalších průmyslových odvětvích. Dodávky skla poskytuje firma AGC pravidelně 

v jednotýdenním intervalu, což představuje konkurenční výhodu oproti jiným 

dodavatelům. Případný výpadek tohoto klíčového dodavatele představuje pro sklenářství 
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do jisté míry hrozbu, jelikož konkurenční dodavatelé nejsou schopni zajistit tak optimální 

podmínky spolupráce jako firma AGC. 

 

Obrázek 8: Logo společnosti AGC 
(Zdroj: agc-glass.eu, 2020)  

 

Dalším významným dodavatelem je česká společnost Bartosini® s.r.o., která poskytuje 

širokou nabídku profilů a kování pro celoskleněné konstrukce. Jelikož jejich nabídka je 

opravdu široká, vedoucí sklenářství si postupem času vytipoval takové produkty, které 

jsou pro jeho práci nejpraktičtější a zároveň nejpřívětivější i koncovým zákazníkům. 

Na každý druh zakázky nebo montáže proto vybírá vždy osvědčenou řadu výrobku, 

se kterou mají už bohaté zkušenosti i ostatní pracovníci a zamezí tak případným obtížím 

při montáži. V případě nové řady určitého kování je vždy možnost si produkt vyzkoušet 

a posoudit jeho kvalitu. 

 

Obrázek 9: Logo společnosti Bartosini® 
(Zdroj: bartosini.cz, 2020) 

Přehled dalších významných dodavatelů firmy lze vyčíst z grafu níže. Ten zobrazuje 

podíl tržeb jednotlivých dodavatelů z objednávek pro Sklenářství Viol. 
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Graf 3: Podíl fakturace nejlepších dodavatelů za rok 2019 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Sklenářství Viol, 2020) 

Graf je očištěn od velkých jednorázových výdajů, souvisejících například s pořízením 

nového stroje nebo výdaji na stavbu provozovny, a ukazuje podíl výdajů na jednotlivé 

stálé dodavatele za rok 2019. Největší vliv na podnik mají již zmiňované firmy AGC 

Distribution Czech s. r. o. a Bartosini s. r. o., které patří ke stálým a spolehlivým 

dodavatelům základního materiálu a komponent pro sklenářství. Výrazný vliv má také 

Ing. Jan Petřík, který poskytuje pronájem provozovny a Sklenářství Návrat, které bude 

paradoxně zmíněno v kapitole o stávající konkurenci. 

3.5.2  Odběratelé 

Odběratele firmy lze pomyslně rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří běžné fyzické 

osoby, představující konečného spotřebitele. Jedná se o obyčejné lidi, kteří si nechají 

zasklít okno nebo namontovat sprchový kout do rodinného domu. Druhou skupinu 

představují stolařské firmy, které patří k pravidelným odběratelům, neboť skla a zrcadla 

jsou nedílnou součástí výbavy interiéru, kterou tyto firmy realizují. Do třetí skupiny 

spadají různé obchodní společnosti a firmy, které nejčastěji zahájili výstavbu nové 

provozovny jejíž součástí jsou skleněné stěny, zábradlí, sprchové kouty a jiné produkty 

sklenářství. Tato třetí skupina se vyznačuje zpravidla velkými zakázkami a vysokými 

tržbami. 
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Stálým a významným odběratelem je firma Nábytek NOEL s. r. o., která spadá 

do pomyslné druhé skupiny a zaměřuje se na zakázkovou výrobu nábytku. Firma sídlí 

v Partutovicích, které jsou vzdálené od Hranic zhruba 10 km, a i z toho důvodu patří 

k pravidelným odběratelům. Vztahy s touto firmou jsou velice přívětivé, což napomáhá 

oboustranně prospěšným obchodům.  

 

Obrázek 10: Nábytek NOEL s. r. o. 
(Zdroj: nabyteknoel.cz, 2020) 

Porovnání odběratelů s největším podílem na tržbách firmy za rok 2019 je uvedeno 

v grafu č. 4. Důležité je podotknout, že procentuální hodnota v grafu představuje podíl 

z tržeb uvedených odběratelů, nikoliv celkový podíl tržeb Sklenářství Viol. 

 

Graf 4: Podíl tržeb nejlepších odběratelů za rok 2019 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Sklenářství Viol, 2020) 

 

Z grafu lze vyčíst podíl na tržbách deseti nejlepších odběratelů za rok 2019. S největším 

podílem 40 % je na prvním místě firma AUTOKLEVER spol. s. r. o., která začala 

v Novém Jíčíně budovat novou provozovnu. Součástí této budovy jsou také prosklené 
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kanceláře a skleněné dveře, jejichž realizaci provádí Sklenářství Viol. Tržba na této 

zakázce se přiblížila k 800 000 Kč a představuje zhruba ¼ ročního obratu firmy. 

Významný podíl na získání této zakázky má dobrý vztah firmy s architektem, který tento 

projekt navrhoval. Na základě jeho doporučení mohlo Sklenářství Viol realizovat už 

několik velkých zakázek.  

 Ze všech odběratelů uvedených v grafu patří pouze tři k pravidelným odběratelům. 

Ostatní jsou vesměs jednorázové zakázky z pomyslné třetí kategorie. Ztráta jednoho 

z pravidelných odběratelů by byla pro firmu jistě znatelná, avšak nikoliv kritická, neboť 

odběratelská síť firmy je poměrně rozsáhlá.  

3.5.3  Stávající konkurence 

Konkurence v Hranickém regionu, ve kterém firma převážně působí je přijatelná, neboť 

se zde nachází pouze jedno další sklenářství. Další firmy, zabývající se sklenářskou prací 

leží ve Valašském Meziříčí, Fulneku, Bystřici pod Hostýnem nebo Přerově, přičemž 

všechna tato města jsou ve vzdálenosti 20 km a více od Sklenářství Viol.  

Sklenářství Bohuslav Cagaš 

Jedná se o nejbližší konkurenční firmu a zároveň jediné další sklenářství v Hranickém 

regionu. Sklenářství Bohuslav Cagaš sídlí přímo v Hranicích, stejně jako Sklenářství 

Viol. Jeho provozovna je situována blízko městského centra, což může mít vliv na zvýšení 

povědomí blízkých obyvatel o existenci sklenářství. V současné době v tomto sklenářství 

pracují pouze dva pracovníci a kvalita poskytovaných služeb ani kvalita strojního 

vybavení a výrobní kapacita nejsou na dostačující úrovni. Několik zákazníků navštěvuje 

Sklenářství Viol na základě špatné zkušenosti s konkurenčním sklenářstvím v Hranicích. 

Sklenářství ve Valašském Meziříčí 

Ve Valašském Meziříčí se nachází celkem 3 sklenářství. Jsou to Sklenářství M. Sezima, 

Sklenářství Peter Posselt a Sklenářství Vlastimil Kotala. V současné době ani jedno 

z těchto sklenářství nepředstavuje výraznou konkurenční hrozbu. Jejich pole působení je 

převážně ve Valašském regionu a zaměřují se hlavně na zakázky menšího typu, jelikož 

nedisponují dostatečným strojním vybavením. Z toho důvodu také patří dvě z těchto 



 

40 
 

sklenářství mezi odběratele Sklenářství Viol, jelikož čas od času využívají služeb jako je 

broušení či vrtání skla. 

Sklenářství v Bystřici pod Hostýnem 

V Bystřici pod Hostýnem, vzdálené zhruba 20 kilometrů, se nachází další dvě sklenářství. 

Podobně jako u sklenářství ve Valašském Meziříčí se jedná spíše o malá sklenářství 

s jedním či dvěma zaměstnanci, zaměřující se především na drobné zakázky. Z pohledu 

konkurence tedy ani jedno z těchto sklenářství nepředstavuje téměř žádnou hrozbu. 

Sklenářství Salaj 

Sklenářství Salaj sídlí v okresním městě Přerov, které je vzdálené zhruba 30 kilometrů. 

Může se pyšnit nově postavenou moderní halou s výborným strojním vybavením. Firma 

soustřeďuje svou oblast působení především na město Přerov a jeho blízké okolí, které 

nespadá do hranického regionu, ve kterém převážně působí Sklenářství Viol. I přesto 

se aktuálně jedná o největšího konkurenta, jehož hrozba je však stále přijatelná. 

Sklenářství Návrat Jiří 

Další sklenářskou firmou z nejbližšího okolí je Sklenářství Návrat Jiří, které sídlí 

ve zhruba 30 km vzdáleném Fulneku. Na rozdíl od předchozích konkurentů, tato firma 

disponuje moderním strojním vybavením. Z tohoto důvodu zaměřuje již svou výrobní 

činnost pouze pro ostatní sklenářské firmy, a nikoliv pro konečného spotřebitele. Namísto 

konkurence tedy představuje v současné době Sklenářství Návrat Jiří jednoho 

z významných dodavatelů firmy Viol. Ta běžně využívá služeb jako je například lepení 

izolačních dvojskel či trojskel, pískování nebo výroba fazet, na které nemá dostatečné 

vybavení.  

Tabulka 3: Stručný přehled konkurence v okolí 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Sklenářství Vzdálenost Počet 

zaměstnanců 

Strojní 

vybavení 

Hrozba 

Sklenářství B. Cagaš 2 km 2 Zastaralé Nízká 

Sklenářství M. Sezima 25 km 2 Nedostačující Velmi nízká 

Sklenářství P. Posselt 24 km 2 Nedostačující Velmi nízká 
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Sklenářství V. Kotala 26 km 1 Nedostačující Velmi nízká 

Sklenářství Gglass 21 km 1 Nedostačující Velmi nízká 

Sklenářství Mikulík 21 km 2 Nedostačující Velmi nízká 

Sklenářství Jiří Návrat 30 km 7 Špičkové Nízká 

Sklenářství Salaj 31 km 6 Moderní Střední 

 

3.5.4  Nová konkurence 

Vznik nové konkurence vždy představuje určitou hrozbu, avšak myslím si, že v regionu 

či blízkém okolí není příliš pravděpodobný. Většina sklenářských firem působí na trhu 

již delší dobu a nových firem v tomto oboru vzniká poměrně málo.  

Vzhledem k rozsáhlé síti odběratelů a dobrému jménu, nejen v Hranickém regionu, 

se domnívám, že vznik nové konkurence by neměl pro Sklenářství Viol představovat 

zásadní hrozbu. Větší a reálnější hrozbou, než je vznik nové konkurence, je dle mého 

názoru růst a modernizace konkurence stávající. Ta by v případě zakoupení nových strojů 

a rozšíření výroby mohla zvýšit svou konkurenceschopnost a představovat určitou 

hrozbu. 

3.5.5  Substituční produkty 

Tabulové sklo představuje nedílnou součást stavebního průmyslu a je využíváno téměř 

všude kam se podíváme. Jedná se o unikátní materiál, jehož vlastnosti jsou takřka 

nenahraditelné. Asi nikdo si nedokáže představit náhradu skla ve výplních oken či dveří. 

Ve výjimečných případech může být skleněná výplň nahrazena například 

polykarbonátem, který je však také v nabídce sklenářství. Lze tedy říct, že z pohledu 

výplní oken, nejsou na trhu žádné dostupné substituční produkty. 

U ostatních produktů může být sklo teoreticky nahrazeno jinými materiály. Nejčastěji 

dřevem nebo plastem. Tyto materiály lze namísto skla použít například u různých polic, 

dveří, sprchových koutů nebo výplně zábradlí či plotů. Jako typický příklad substitučního 

produktu lze uvést například rohový sprchový kout z plastu, který je běžně dostupný 

v obchodech po České republice. Jejich pořizovací cena je oproti skleněnému 
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sprchovému koutu na míru nesrovnatelně nižší, proto lze do jisté míry tyto produkty 

považovat za hrozbu.  

3.5.6  Shrnutí Porterovy analýzy 

Závěry Porterovy analýzy jsou shrnuty v následující tabulce, která shrnuje celkovou míru 

ohrožení plynoucí z jednotlivých faktorů. 

Tabulka 4: Shrnutí Porterovy analýzy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Faktor Celková hrozba 

Závislost na dodavatelích Střední 

Závislost na odběratelích Nízká 

Hrozba stávající konkurence Nízká 

Hrozba nové konkurence Nízká 

Hrozba substitučních produktů  Velmi nízká 

 

3.6  Segmentace trhu 

Nejvýznamnějšími a zároveň téměř jedinými kritérii firmy při segmentaci trhu jsou 

geografická kritéria. Sklenářství Viol zaměřuje svou oblast působení výhradně na region 

Hranicko a blízké okolí v okruhu zhruba 30 km. Montáže mimo tento okruh probíhají 

jen velmi zřídka a když už, tak pro ověřené odběratele. Důvodem je také to, že realizace 

vzdálených zakázek často přináší větší rizika a komplikace spojené převážně s dopravou 

ale také se samotnou montáží. Navíc je ve vymezené oblasti v současné době dostatek 

zakázek a stálých odběratelů, a proto zatím není důvod soustředit se na vzdálenější 

oblasti. 

Další vedlejší kritéria pro segmentaci trhu lze zařadit částečně do skupiny 

demografických a socioekonomických. Častými odběrateli podniku jsou lidé, kteří 

zahájili výstavbu nové bytové jednotky, případně rekonstrukci té staré. Jelikož skleněné 

prvky a výrobky v novém domě zpravidla nebývají tou nejlevnější variantou, lze tuto 

cílovou skupinu obecně charakterizovat jako mladší rodiny s vyšším příjmem. 
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Jako samostatný segment zákazníků lze také považovat firmy zabývající se výrobou 

dřevěného nábytku, které nejčastěji poptávají zrcadla na míru. Jelikož tyto firmy patří 

k pravidelným odběratelům a funguje s nimi dobrá vzájemná spolupráce, jsou jim 

poskytovány služby za zvýhodněné ceny. Zároveň pokud to situace vyžaduje a dovolí, 

jsou jejich zakázky zpracovány přednostně. 

3.7  Metoda 7S 

Strategie 

Hlavním cílem podniku je zajistit jeho dlouhodobou prosperitu. Toho se podnik snaží 

dosáhnout především pomocí maximální spokojenosti zákazníka a také rozšíření výrobní 

činnosti a celkového růstu podniku. Veškeré strategické plánování je v režii jednatele 

společnosti, který se případně poradí a vyslechne názory ostatních společníků. 

Struktura 

Organizační struktura firmy lze charakterizovat jako liniová. Vzhledem k malému počtu 

zaměstnanců je tento typ organizační struktury nejvhodnější. Na jejím vrcholu se nachází 

vedoucí firmy, který řídí a vede zbylé čtyři zaměstnance. Ti se v organizační struktuře 

nacházejí na stejné linii až na manželku vedoucího, která částečně pomáhá s řízením 

podniku a tvoří samostatnou linii mezi vedoucím a ostatními zaměstnanci.  

Systémy 

Nejpoužívanějším systémem ve firmě je účetní software Pohoda, pomocí kterého vede 

firma své účetnictví. Dále využívá také základní kancelářské balíčky společnosti 

MS Office. Žádné další systémy pro řízení podniku nejsou ve firmě vzhledem k její 

velikosti využívány. 

Styl 

Manažerský styl komunikace se zaměstnanci je demokratický. Manažer má úplnou 

kontrolu nad většinou firemních záležitostí, avšak zaměstnanci mají možnost vyjádřit se 

k jakémukoliv problému a navrhnout lepší řešení. K tomu dochází převážně při výrobě 

a montáži. Tento styl komunikace je velice přínosný, neboť zaměstnanci mají dlouholeté 
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zkušenosti v oboru a jejich druhý pohled na věc přináší často lepší a inovativní řešení, 

než které původně zamýšlel manažer. 

Spolupracovníci 

Řízení lidských zdrojů a jejich motivaci má na starosti vedoucí firmy. Jelikož vzdělání 

v oblasti sklenářství je na nízké úrovni, a především zájem velmi nízký, není pro přijetí 

nového pracovníka požadována kvalifikace v daném oboru. Výhodou je výuční list 

jakéhokoliv řemesla, avšak nejdůležitější je manuální zručnost, šikovnost a chuť k práci. 

Schopnosti  

Schopnosti stávajících zaměstnanců patří k silným stránkám podniku. Klíčovou 

schopností pro zaměstnance je manuální zručnost a zároveň cit a opatrnost, která je při 

práci se sklem obzvláště důležitá. Zaměstnanci jsou manuálně velmi zruční a mají 

dlouholeté zkušenosti nejen v oboru sklenářském, ale také například zámečnickém 

či všeobecně ve strojírenství. 

Sdílené hodnoty 

Mezi nejdůležitější sdílenou hodnotu v podniku patří bezpochyby známe rčení “náš 

zákazník, náš pán”. To znamená, že je kladen důraz na vyhovění veškerým požadavkům 

zákazníka a odvedení co nejlépe možné práce, která zajistí zákazníkovu spokojenost. 

Zaměstnanci jsou s touto filozofií ztotožněni a uvědomují si, že ve výsledku je vlastně 

zákazník ten, díky kterému se jim každý měsíc objeví na bankovním účtu odpovídající 

částka. 

Další sdílenou hodnotou je lidský přístup jak vedení, tak zaměstnanců. Díky tomu lze 

vytvořit příjemné pracovní prostředí a celkovou atmosféru na pracovišti i mimo něj. 

Všichni zaměstnanci podniku mezi sebou mají kladné vztahy, což nepochybně přispívá 

na jejich celkové spokojenosti.  

3.8  Marketingový mix 

3.8.1  Produkt 

Základním stavebním pilířem je provoz sklenářství, které se zabývá zpracováním 

plochého skla různých tabulových formátů. Součástí tohoto procesu je samotné řezání 
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skla, které zatím probíhá ručně, jelikož firma nedisponuje automatickým řezacím stolem. 

Následné opracování skla již probíhá na automatické brusce, pomocí které lze hrany skel 

sámovat, brousit, leštit a do jisté míry na nich také vytvořit fazetu. Do skla je také možno 

vyvrtat otvory od průměru 3 mm do průměru 100 mm na nově zakoupené dvoustranné 

vertikální vrtačce. Mezi další nabízené služby týkající se zpracování skla patří také 

vyřezávání složitějších tvarů, kalení, pískování, gravírování, lepení dvojskel 

či polepování reklamními potisky. Tyto služby jsou zpracovávány externě. Firma také 

poskytuje zpracování zrcadel, plexiskla či polykarbonátových desek. 

Krom zpracování skla dle zákazníkových požadavků nabízí firma také služby s tím 

spojené. Jedná se zejména o zaměření skel, dopravu, zajištění potřebného kování a profilů 

pro montáž, montáž či demontáž samotná a pochopitelně také klasické vysklení a zasklení 

oken nebo dveří. Dalším odvětvím nabízených služeb je rámování a paspartování, které 

je součástí sklenářské činnosti a má významný podíl na prosperitě podniku. 

Co se týče výsledných produktů tak se jedná zejména o skleněné dveře, zábradlí, sprchové 

kouty, zástěny, okna, výlohy ale také doplňkový prodej různých úchytů, madel, 

sklenářského tmelu nebo sklenářských silikonů a lepidel. 

3.8.2  Cena 

V podniku je konečná cena produktů a služeb sestavována na základě podnikových 

ceníků, které byly tvořeny majitelem firmy. Ten při jejich tvorbě vycházel převážně 

z kalkulací nákladů a analýzy trhu, jenž sám prováděl. Všechny ceníky jsou průběžně 

aktualizovány dle aktuální ekonomické situace, nejčastěji vždy na konci kalendářního 

roku. 

Cena skla se odvíjí od třech základních faktorů. Jsou to velikost, druh a tloušťka. 

Pro každý typ a každou sílu skla je stanovena jiná sazba za metr čtvereční, která se odvíjí 

převážně od nákupní ceny. V prodejní ceně skla jsou pak již zahrnuty veškeré nezbytné 

náklady jako jsou například doprava, manipulace se skleněnými tabulemi, prořezy, 

likvidace odpadu a další.  

Ceny za následné opracování skla jsou uvedeny v samostatném ceníku. Jedná 

se například o broušení hran, kde se cena za metr brusu odvíjí od tloušťky skla, řezání 

šikmin a složitějších tvarů nebo vrtání otvorů, u kterého je cena ovlivněna průměrem 
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vrtaného otvoru. V těchto sazbách je zahrnuto také následně čištění skla. V případě 

dopravy skla k zákazníkovi se běžně účtuje sazba 10 Kč / km. 

Podnik dále prodává také doplňkový sortiment jako jsou silikony, lepící pásky, 

sklenářský tmel apod. U těchto položek má podnik marži zhruba 35 % z nákupní ceny. 

Stejně tak je tomu u úchytů, kování, posuvných systémech a dalších obdobných položek. 

Pro zakázky, jejichž součástí je také montáž, jsou předem sestavovány cenové nabídky. 

Ty vycházejí z výše uvedených ceníků, avšak důležitou roli zde hrají také zkušenosti 

a správný odhad majitele firmy, který tyto nabídky sestavuje. Cena montáže se odvíjí 

od její složitosti, což je faktor, který je poměrně náročné odhadnout předem. V průměru 

tvoří cena za montáž zhruba 17 až 20 % z celkové částky. Tato čísla jsou pochopitelně 

závislá na velikosti zakázky a náročnosti montáže, proto jsou důležité zkušenosti 

a odborný odhad, při tvorbě této ceny. 

3.8.3  Distribuce 

Distribuce výrobků z firemní dílny probíhá nejčastěji dvěma distribučními cestami. 

Pokud se jedná o menší zakázku, zákazník si většinou vyzvedne objednané zboží 

na prodejně sám. V takovém případě je hotový výrobek dle potřeby zabalen a přenesen 

pracovníky na místo expedice, které sousedí s prodejní místností. Zákazník 

si po zaplacení sám odnese výrobek a zajistí jeho přepravu. Druhý způsob je doprava 

zboží firmou přímo na místo určené zákazníkem. Této možnosti využívají zákazníci 

převážně při objednávkách větších skel, které se do běžného osobního vozu nevejdou. 

K přepravě skel využívá firma vozidlo Citroen Jumper, které nabízí nákladní prostor 

2 x 1,5 x 5 metrů. Takový prostor je dostatečně velký pro umístění stojanu na sklo 

a přepravu rozměrných skel. Zároveň poskytuje dostatek místa i pro nářadí a další 

materiály spojené například s montáží. Obě tyto cesty probíhají směrem vpřed. 

Běžně se také můžeme setkat s opačným případem, tedy s distribuční cestou vzad. 

Ta nastává v případě zasklívání oken či dveří. Zákazník buďto využije kompletní služby 

odvozu starých dveří, zasklení a zpětného dovozu anebo si přepravu zajistí sám. V obou 

případech je však zbaven staré výplně, tedy rozbitého skla, a nemusí si lámat hlavu kde 

jej zlikvidovat. 
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3.8.4  Propagace 

Aktuální propagace firmy je poměrně slabá. Dalo by se říct, že největší podíl na propagaci 

firmy má její dobré jméno a kvalita poskytovaných výrobků a služeb. Za dobu svého 

působení si firma vybudovala rozsáhlou síť zákazníků a odběratelů, kteří se na základě 

jejich kladné zkušenosti s firmou podílejí na propagaci takřka nejvíce. Velmi často 

přicházející noví zákazníci právě na základě doporučení od stávajících odběratelů. 

Náklady na takovou propagaci jsou vlastně nulové a šíření povědomosti o firmě a jejím 

dobrém jménu plyne z kvalitní činnosti podniku a řízení vztahů se zákazníkem. 

Firma má také vlastní webové stránky, které dostaly v roce 2018 konečně po dlouhé době 

nový kabát. Obsah je nyní aktuální a celkový vzhled působí mnohem přívětivějším 

dojmem. Na stránkách může zákazník najít základní informace o firmě včetně otevírací 

doby, kontaktu, mapky s umístěním provozovny a také přehled nabízených služeb. 

Součástí stránek je také fotogalerie, která je rozčleněna do několik kategorií dle 

nabízeného sortimentu. Zákazník tak má možnost získat jasný obrázek o tom, jak by mohl 

finální produkt vypadat, anebo se inspirovat jinými, již realizovanými, zakázkami. 

Samotné stránky nejsou nikterak propagované například pomocí placené reklamy 

či sociálních sítí. Přestože jsou stránky poměrně nové a o poznání lepší než ty předchozí, 

stále v nich vidím určitý prostor pro zlepšení. A to zejména v optimalizaci stránek 

pro vyhledávače. Provedený test na stránkách seo-servis.cz odhalil značné nedostatky 

nejen ve zdrojovém kódu a stanovil celkovou sílu webu na pouhých 10 %. Tímto 

výsledkem se budu dále zabývat v návrhové části bakalářské práce. 

Poslední formou propagace je informační cedule s názvem firmy, která je umístěna na 

bráně areálu, ve kterém se nachází provozovna. Jelikož samotná provozovna je umístěna 

uvnitř areálu a z hlavní cesty nejde vidět, je umístění takové cedule viditelně k hlavní 

cestě logické a usnadní zákazníkům i dodavatelům nalezení provozovny. 

3.9  SWOT analýza 

3.9.1  Silné stránky 

Mezi silné stránky podniku patří bezesporu rozsáhlá síť odběratelů a s tím související 

dobré vztahy se zákazníky. Vše je založeno na osobním přístupu a snaze maximálně 
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uspokojit zákazníkovi potřeby. Spokojený zákazník se pak často pochlubí novým 

sprchovým koutem či obkladem v kuchyni svým známým, kteří na základě jeho 

doporučení vyzkouší služby Sklenářství Viol. Síť odběratelů podniku se tak rozrůstá a je 

pro současnou kapacitu výroby dostačující, i bez nutnosti propagace, která je téměř 

nulová. 

Další silnou stránkou z pohledu konkurence je strojní vybavení, které je o poznání lepší, 

než jaké má k dispozici nejbližší konkurence. Jedná se především o automatickou brusku 

na sklo a nově zakoupenou oboustrannou vertikální vrtačku, díky které se vrtání skla 

výrazně usnadnilo. 

V neposlední řadě lze označit za silnou stránku firmy také její stávající zaměstnance. 

Jedná se o šikovné a manuálně zručné pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v daném 

oboru, kteří svou práci vykonávají poctivě a svědomitě. Sdílejí vizi podniku a zároveň 

tvoří příjemný pracovní kolektiv. 

3.9.2  Slabé stránky 

Současné pronajaté prostory, ve kterých firma působí, neumožňují vzhledem ke své 

velikosti optimální rozmístění regálů a stojanů na sklo. To má za příčinu nižší efektivitu 

práce na dílně a zbytečnou práci navíc v podobě neustálého přehazování skla z jednoho 

stojanu na druhý. Výrobní proces je tedy kvůli nedostatečným skladovacím prostorům 

pomalejší a méně efektivní. 

Za další slabou stránku podniku lze považovat závislost na hlavním dodavateli plochého 

skla, kterým je momentálně firma AGC Distribution Czech s. r. o. Jak již bylo zmíněno, 

tak tento dodavatel poskytuje závozy skleněných tabulí v pravidelném týdenním 

intervalu. Díky tomu není firma nucena držet příliš velké zásoby materiálu na skladě 

a může řešit objednávky operativně. V případě výpadku tohoto dodavatele by bylo 

možností odebírat základní materiál například od firmy Saint – Gobain, která má však 

o něco málo vyšší ceny a nebyla by schopna zajistit tak pravidelné dodávky materiálu. 

Jak už bylo zmíněno dříve v kapitole marketingového mixu, propagace firmy je téměř 

nulová a patří také ke slabým stránkám podniku. Při zapracování na této slabině by mohla 

firma získávat více nových zákazníků a tím rozšířit svou síť odběratelů a také zvýšit tržby. 

Primárně na tuhle slabinu budou cílit návrhy ve třetí částí této práce. 
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3.9.3  Příležitosti  

Při provozu sklenářství vzniká poměrně velké množství skleněného odpadu. Důvodem 

toho je především řezání skla na míru, čímž vznikají prořezy, které již dále nejsou 

využitelné. Likvidace skleněného odpadu je navíc pro firmu dalším nákladem. Zajímavou 

příležitostí by tedy bylo lepší využití skleněného odpadu. S tím souvisí další příležitost, 

a to konkrétně rozšíření sortimentu o drobné skleněné výrobky. Tyto výrobky by mohly 

být vyráběny právě z odpadového skla, pro které již není žádné další rozumné využití. 

Mohlo by se jednat o různé skleněné plakety a trofeje, s jejichž výrobou má již firma 

do jisté míry zkušenosti, neboť v minulosti vyrobila pár kusů pro osobní účely. 

Další příležitostí pro rozšíření nabízených služeb je zakoupení gravírovacího stroje. Ten 

dokáže gravírovat nejen sklo ale i ostatní materiály jako jsou dřevo, plast, kov nebo další. 

V případě zahájení výroby skleněných trofejí a plaket by se jednalo o skvělé doplnění 

a podnik by si namísto lepení nápisů mohl trofeje gravírovat sám dle libosti. Zároveň 

by díky tomu mohl začít vyrábět různé dekorační doplňky ze zbytkového plexiskla. 

Gravírovací služby by však nemuseli být omezeny pouze na produkty sklenářství, 

ale mohly by být nabízeny také okolním firmám ke gravírování reklamních předmětů. 

Výstavba nové provozovny je pro firmu také příležitostí, které se však již chytila a pracuje 

na její realizaci. Zpracování tohoto projektu započalo již začátkem roku 2018 a plánované 

dokončení je do konce roku 2020. Díky novým prostorům by firma mohla dále růst 

a nebyla již závislá na pronajatých prostorech, které představovaly určitou nejistotu 

z pohledu prodloužení nájemní smlouvy. 

3.9.4  Hrozby 

Z dlouhodobého hlediska představuje zásadní hrozbu nedostatek kvalitní pracovní síly. 

Jak již bylo zmíněno dříve, zájem mladých lidí o tento obor není příliš veliký a stávající 

zaměstnanci se blíží důchodovému věku, nebo jej už dokonce přesáhli. Z toho důvodu je 

pro firmu nezbytné najít v co nejbližší době nové pracovníky, kterým pomohou stávající 

zaměstnanci se zaběhnutím a zaškolením v provozu dříve, než odejdou do důchodu. 

V souvislosti se závislostí na dodavatelích, jež patři ke slabým stránkám podniku, 

je logickou hrozbou výpadek stávajících dodavatelů. Největší dopad by na firmu měl 
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výpadek hlavního dodavatele AGC Distribution Czech s. r. o., který dodává základní 

materiál. Vzhledem k současné globální situaci hrozí také výpadek hlavního dodavatele 

kování, firmy Bartosini s. r. o., která spolupracuje s dalšími zahraničními dodavateli. 

Přirozenou hrozbu pro každý podnik představuje konkurence. Pro nově vzniklé 

sklenářství v regionu by bylo obtížné se prosadit, proto se domnívám, že tato hrozba není 

příliš velká. Naopak rozšíření činnosti a modernizace stávajících konkurentů by mohla 

zvýšit jejich konkurenceschopnost a představovat daleko větší hrozbu.  

Další hrozbou je vypovězení smlouvy o pronájmu provozovny. K tomu by mohlo dojít 

pouze v případě zvláště závažného porušení povinností nájemce, avšak bylo by pro firmu 

kritické. Jelikož vzájemné vztahy s pronajímatelem jsou poměrně chladné, je velice 

důležité pohlídat si všechny práva a povinnosti, aby nemohlo dojít k předčasnému 

ukončení. Aktuální nájemní smlouva je uzavřena do 31. 12. 2021 avšak obě strany 

již počítají s dřívějším ukončení dohodou, vzhledem ke stavbě vlastní provozovny. 

3.9.5  Shrnutí SWOT analýzy 

V následující tabulce je uvedeno celkové shrnutí SWOT analýzy. 

Tabulka 5: Shrnutí SWOT analýzy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 

• Lepší vybavení než konkurence v 

regionu 

• Rozsáhlá síť odběratelů 

• Dobré vztahy se zákazníky 

• Osobní přístup 

• Zkušenosti a zručnost 

zaměstnanců 

 

 

• Propagace 

• Nedostatečně velké skladovací 

prostory 

• Závislost na dodavatelích 

 

Příležitosti Hrozby 

 

• Lepší využití odpadu 

 

• Nedostatek kvalitní pracovní síly 
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• Rozšíření sortimentu o drobné 

skleněné výrobky 

• Gravírovaní skla a reklamních 

předmětů 

• Výstavba vlastní provozovny 

• Výpadek stávajících dodavatelů 

• Růst stávající konkurence 

• Vypovězení smlouvy o pronájmu 

provozovny  
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4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1  Zlepšení propagace 

Jak již bylo zmíněno v analytické části této práce, tak propagace patří ke slabým stránkám 

podniku. Následující návrhy mají za cíl zlepšit tuto slabou stránku a zvýšit povědomí 

o podniku a nabízených službách. To by mělo vést ke zvýšení počtu nových zákazníků 

a zároveň k upevnění pozice na trhu, což jsou hlavní cíle návrhů v této bakalářské práci. 

4.1.1  Polep firemního vozu 

Prvním návrhem na zlepšení propagace je reklamní polep firemního vozu. Ten byl 

zakoupen s reklamním potiskem jiné firmy, který byl odstraněn, a momentálně je pouze 

modře nalakován. Díky novému reklamnímu polepu by se zvýšilo povědomí o firmě 

převážně v Hranicích a blízkém okolí, neboť v těchto místech se firemní dodávka 

pohybuje téměř denně.  

K realizaci tohoto návrhu jsem na základě doporučení jednatele společnosti oslovil firmu 

INKAREA, s. r. o., která dle firemních požadavků zpracovala první grafický návrh 

reklamního polepu. 

 

Obrázek 11: Návrh reklamního polepu na firemní vůz 
(Zdroj: INKAREA, s. r. o., 2020) 
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Na základě poptávky na realizaci polepu u firmy GRAPP CZ, s. r. o. byla stanovena 

předběžná cena za polepení obou bočních stran plus zadních dveří na 12 900 Kč. Cena 

nezahrnuje očištění auta a drobné grafické úpravy původního návrhu. Jedná se 

o jednorázový náklad, jehož hlavním cílem je zvýšení povědomosti o firmě a získání 

nových zákazníků (Tureček, 2020). 

4.1.2  Firemní trička 

Dalším návrhem, jak rozšířit povědomí o firmě je pořízení firemních triček s vlastním 

potiskem. Trička by byla určena převážně pro sklenáře, kteří na rozdíl od rámařky 

vyjíždějí na montáže a jsou vidět i mimo provozovnu. Jednotná firemní trička s logem 

společnosti zároveň působí jistým dojmem profesionality, dokážou zaujmout 

a reprezentovat firmu. To je vhodné například při montážích na stavbách či realizaci 

větších zakázek, kde se často pohybuje více lidí a ostatních firem. 

 

Obrázek 12: Návrh firemního trička 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Odhadovaná cena jednoho trička s vlastním potiskem se pohybuje okolo 140 Kč. Pro 

každého dělníka uvažuji z počátku jednorázově tři nová trička a následně každý rok jedno. 

To stejné platí pro vedoucího firmy a případné brigádníky, kteří jsou také přítomni na 

montážích. Pokud budeme počítat se spotřebou triček na pět let dopředu, jednalo by se 

o jednorázový nákup celkem čtyřiceti firemních triček. Na základě předběžné on-line 
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kalkulace na softwarové platformě iNETPrint.cz jsou stanoveny náklady na výrobu 40 ks 

triček s vlastním potiskem na 5 318 Kč. Celkové náklady na realizaci tohoto návrhu 

včetně dopravy a dalších nezbytných poplatků by neměli být vyšší než 6 000 Kč. 

4.1.3  Optimalizace internetových stránek 

Při analýze současného stavu webových stránek bylo zjištěno několik základních 

nedostatků. Hlavním cílem tohoto návrhu je optimalizovat současné internetové stránky 

pro vyhledávače a tím zajistit lepší viditelnost a více návštěv na webu společnosti. Touto 

problematikou se zabývají různé firmy a také SEO (Search Engine Optimization) 

specialisté, avšak domnívám se, že najmutí externího odborníka je vzhledem k velikosti 

webu pro firmu v současné situaci zbytečně nákladné. Namísto toho se pokusím provést 

základní kroky optimalizace takzvaně na vlastní pěst, a to za použití základních znalostí 

dané problematiky, se kterou jsem se já osobně setkal již na střední škole při zpracovávání 

závěrečného projektu. Mezi základní nedostatky webu patří zejména následující údaje. 

Titulek 

Titulek stránky představuje nejdůležitější frázi pro vyhledavače, proto by měl být 

zvolen tak, aby co nejlépe charakterizoval obsah stránky a zároveň v něm byly 

zahrnuty klíčová a často hledaná slova. Aktuální titulek stránky je: Mnohem více 

než zasklívání | Sklenářství Viol. Domnívám se, že první část titulku nepatří 

mezi běžně hledané fráze na internetu, a proto navrhuji titulek pozměnit 

na: Sklenářství Viol – Sklenářství a rámování Hranice. 

Popis stránky 

Hlavním účelem popisu stránky je především informovat zákazníky o tom, jaký obsah 

mohou na stránce čekat. Pečlivě vyplněný popis může přilákat více uživatelů na vaši 

stránku, jelikož se zobrazuje pod názvem stránky ve vyhledávači. V současné době 

nemají internetové stránky firmy žádný popisek.  

Sklenářství Viol nabízí zasklení oken a dveří, skla i zrcadla na míru, výrobu a montáž 

sprchových koutů, zábradlí, přístřešku, dveří či stěn a mnoho dalších. 
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Klíčová slova 

Zvolení vhodných klíčových slov je velice důležité, neboť zvyšuje šanci, že se naše 

stránka zobrazí uživateli, který tato slova vyhledává. Klíčová slova nejsou přímo viditelná 

pro běžné uživatele, ale mají vyhledávači naznačit, která slova považujeme za důležitá 

vzhledem k obsahu dané stránky. Na současných stránkách nejsou zvolena žádná klíčová 

slova. 

Při navrhování klíčových slov jsem využíval online marketingový nástroj Sklik, dostupný 

na adrese www.sklik.cz. Součástí tohoto nástroje je modul pro navrhování klíčových slov, 

který nabízí statistiky hledání vybraných klíčových slov. Na základě statistik o hledanosti 

jednotlivých slov jsem z původního seznamu zvolil tato klíčová slova: 

Sklenářství Hranice, sklenářské práce, výroba zrcadel, rámování, paspartování, sprchové 

kouty, skleněné posuvné dveře, skleněné zábradlí. 

 

Obrázek 13: Návrh úpravy zdrojového kódu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výsledkem tohoto návrhu je tedy úprava zdrojového kódu internetových stránek 

společnosti. Přestože se jedná o velmi drobnou úpravu na pár řádků tak věřím, že tato 

změna přinese jistý efekt a zvýší šance potenciálních zákazníků navštívit stránky firmy. 

Výsledek je však pro firmu jen těžko měřitelný. Nicméně finanční zdroje na tento návrh 

jsou téměř nulové, jelikož se nejedná o placenou reklamní kampaň ale pouze 

o optimalizaci zdrojového kódu. Jelikož změnu zdrojového kódu musí provést správce 

webu, uvažujme finanční náklady 500 Kč 

4.1.4  Propagace na sociálních sítích 

Propagace firmy pomocí sociálních sítí je v dnešní době velmi běžná a zároveň důležitá. 

Nejpopulárnější sociální sítě, na které bych se chtěl změřit, jsou v současné době 

Instagram a Facebook. Pomocí profilů na těchto sociálních sítích a kvalitního obsahu lze 

zacílit obrovské množství lidí a přilákat nové zákazníky. Výhodou je také možnost 
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vzájemného propojení profilů na obou sociálních sítích. Mým návrhem na zlepšení 

propagace firmy je tedy založení profilů na obou stránkách a vytvoření určitého 

marketingového plánu, který bude zaručovat kvalitní, zajímavý a pravidelný obsah. 

Facebooková stránka firmy bude působit především informačním charakterem. Budou 

zde uvedeny základní informace o podniku, kontakty, adresa a odkaz na webové stránky 

a instagramový účet. Pomocí příspěvků lze informovat zákazníky o aktuální situaci nebo 

změnách otevírací doby apod. Jinak by se jednalo především o fotky realizovaných 

zakázek společně s informativním popiskem, který by vhodně poukázal na výhody 

produktu. Nejčastější a zároveň pro běžného zákazníka nejzajímavější jsou dle mého 

názoru obklady nad kuchyňské linky a sprchové kouty. Tyto příspěvky by byly doplněny 

také ostatními produkty jako jsou například skleněné dveře, zábradlí, přístřešky a pergoly, 

stěny nebo skleníky. Optimální četnost vkládání těchto příspěvků je dle mého názoru 

jeden až dva příspěvky za týden.  

 

Obrázek 14: Návrh příspěvku na facebookový profil 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Facebook.com, 2020) 
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Pro zacílení na mladší generaci potenciálních zákazníků bude sloužit firemní účet 

na Instagramu. Jeho obsah bude stejný jako na facebookové stránce, avšak pomocí 

populárních Insta stories lze doplnit další zajímavý obsah z prostředí podniku a tím 

udržovat každodenní kontakt s potencionálními zákazníky a šířit povědomí o firmě. 

K založení a provozu firemního účtu na sociálních sítí nejsou potřeba žádné finanční 

zdroje. Důležité jsou zde zdroje časové, neboť správa těchto účtů a zajišťování kvalitního 

obsahu zabere určité úsilí a čas. Najmutí externího specialisty by dle mého názoru nebylo 

pro firmu této velikosti výhodné, proto se domnívám, že této činnosti bych se jakožto 

společník mohl věnovat já osobně. Moje počítačové schopnosti a určitá gramotnost 

v oblasti sociálních sítí je o poznání lepší než u ostatních členů vedení či zaměstnanců. 

Náklady na správu sociálních sítí tím pádem uvažuji pouhých 1 000 Kč měsíčně. 

Placené příspěvky 

Pro rozšíření povědomí o firmě a přilákání nových zákazníků bude potřeba také placená 

reklama. Ta bude realizována formou placených příspěvků, které budou mít podobu 

viz. obrázek č. 13 a budou odkazovat na internetové stránky.  

Cílovou skupinou této online reklamy budou lidé ve věku 15 až 60 let, kteří žijí 

v Hranicích nebo 30 km vzdáleném okolí. Náklady na takovou reklamu budou stanoveny 

denním limitem 100 Kč, který lze dle potřeby a úspěšnosti reklamy kdykoliv upravovat. 

Při těchto nákladech je dosah reklamy odhadován až na čtyři a půl tisíce lidí, viz. obrázek 

níže. 
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Obrázek 15: Specifikace placené reklamy na Facebooku 
(Zdroj: Facebook.com, 2020) 

Výnosy 

Předpokládané výnosy budou odhadnuty na základě očekávaného přírůstu zákazníků 

a průměrné výše objednávky. Ta byla stanovena na základě celkových tržeb za jednotlivé 

dny v roce 2019. Průměrný počet objednávek za jeden den byl odhadnut vedoucí 

provozovny na dvanáct. Při takovém počtu je výše průměrné objednávky 1 764 Kč. 

Na základě výše uvedených specifikací placené reklamy, je spodní hranice odhadovaného 

dosahu reklamy více než jeden a půl tisíce lidí. Z tohoto počtu, kterému se reklama firmy 

zobrazí se očekává, že alespoň 61 lidí projeví zájem o příspěvek, v podobě lajku, 

komentáře nebo navštívení stránek firmy. Za jeden měsíc je to tedy teoreticky 1830 lidí, 

kteří projeví zájem o placený příspěvek. Budeme-li uvažovat, že pouze zhruba 1 % lidí, 

konkrétně tedy 18 lidí za měsíc, provede na základě této reklamy ve firmě objednávku, 

měsíční navýšení tržeb plynoucí z této reklamy bude 31 752 Kč. 

Celkové shrnutí odhadovaného nárustu objednávek a s tím spojený odhadovaný nárust 

tržeb je uveden v tabulce níže. 
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Tabulka 6: Shrnutí přínosu placené reklamy na Facebooku 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Sklenářství Viol, 2020) 

Položka Den Měsíc Rok 

Náklady 133 Kč 4 000 Kč 48 000 Kč 

Počet kliknutí na příspěvek 61 1830 21960 

Počet objednávek 0,6 18 216 

Tržby plynoucí z propagace 1 058 Kč 31 752 Kč 381 024 Kč 

 

4.2  Návrh nového sortimentu 

V návaznosti na SWOT analýzu, která odhalila nejen slabé stránky ale také příležitosti, 

se nyní budu zabývat návrhem nových možností, které mohou být z mého pohledu 

pro firmu zajímavé. Jednou z příležitostí zmíněných v analytické části práce je lepší 

využití odpadu, a právě z této úvahy vznikají následující návrhy. 

4.2.1  Výroba skleněných trofejí a plaket 

Tento návrh spočívá v rozšíření sortimentu o menší skleněné trofeje, plakety 

nebo upomínkové předměty. Ty mohou být vyráběny z odpadového materiálu, kterého 

vzniká při běžném provozu poměrně hodně. Materiálové náklady tím pádem budou 

nulové a zároveň se podnik zbaví části odpadu, jehož likvidace by stála další finanční 

zdroje. Firma již má zkušenosti s výrobou malého množství skleněných šachových trofejí 

pro osobní účely, viz. obrázek níže. 
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Obrázek 16: Šachové trofeje ze skla 
(Zdroj: Sklenářství Viol, 2020) 

Výroba 

Výroba složitějších tvarů jako jsou například figurky, postavičky nebo jiné nepravidelné 

tvary, je realizovatelná pouze na vodním paprsku. Pořízení takového stroje by bylo 

pro firmu extrémně nákladné a nevýhodné, proto navrhuji provádět řezání skleněných 

trofejí externě. Momentálně funguje dobrá spolupráce s firmou VY-TECH steel s. r. o. 

sídlící v Hradci Králové, která disponuje vodním paprskem a v případě potřeby dokáže 

nařezat skleněné útvary dle vytvořených šablon. K tomu využívá odpadní materiál 

ze Sklenářství Vol, jehož přepravu zprostředkovává jeden ze zaměstnanců firmy, 

pocházející z Hranic. 

Bez externího nařezání nepravidelných tvarů na vodním paprsku je firma schopna sama 

vyrábět jednoduché skleněné plakety, které budou nejčastěji tvaru obdélníku. Pro lepší 

představu je níže uveden obrázek.  
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Obrázek 17: Jednoduchá skleněná plaketa 
(Zdroj: willcap.cz, 2020) 

Trofeje budou vyráběny převážně z čirého skla Planibel Clear o tloušťce 8 mm, 

anebo matného skla Matelux o stejné tloušťce. Tyto skla se ve sklenářství běžně používá 

pro výrobu sprchových koutů, dveří a dalších produktů. Tím vzniká odpad, který je tvořen 

dlouhými a úzkými pásy skla, které již nemají využití a tím pádem jsou vhodné 

pro výrobu těchto drobných trofejí. Nicméně lze využít i skla o tloušťkách 5, 6, nebo 

10 a více milimetrů. 

Dále je pro zhotovení trofeje potřeba podstavec. Jedná se o skleněný obdélník 

o rozměrech 80 x 60 mm, který bude vyráběn přímo ve sklenářství taktéž z odřezů 

skla o tloušťce 8 mm. Výroba tohoto podstavce zabere zhruba pět minut. Posledním 

krokem je slepení podstavce s trofejí pomocí UV lepidel. Tato práce zabere také přibližně 

5 minut, včetně prvotního očištění skla a následného ozáření lepidla UV lampou. 

Náklady 

Pro uvedení nákladů jsem sestavil předběžnou kalkulaci nákladů pro dvě položky. První 

z nich je šachová trofej viz. obrázek č. 16 a druhou jednoduchá skleněná plaketa. Veškeré 

náklady jsou uvedeny v tabulce a detailněji popsány níže. 

Tabulka 7: Předběžná kalkulace nákladů nových výrobků 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Sklenářství Viol, 2020) 

 

Položka 

Šachová 

trofej 

Jednoduchá 

plaketa 

Přímý materiál 0 0 

Přímé mzdy 20 40 

Ostatní přímé náklady 66 6 
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Výrobní režie 3 7 

Vlastní náklady výroby 89 53 

Správní režie 2 2 

Vlastní náklady výkonu 91 54 

Odbytová režie 3 3 

Úplné vlastní náklady výkonu 94 57 

 

Materiálové náklady jsou v tomto případě nulové, neboť veškerý materiál je tvořen 

z odpadového skla, které by jinak bylo odvezeno na sběrný dvůr k likvidaci. 

Cena řezání na vodním paprsku se odvíjí od tří základních faktorů. Jsou to délka řezu, 

tloušťka materiálu a tvarová náročnost. Na základě předchozích objednávek, jsou náklady 

na zhotovení jedné šachové trofeje dle obrázku č. 16 (bez podstavce) stanoveny na 60 Kč. 

V této ceně jsou zahrnuty už také náklady na balné a dopravu, které díky dobrým vztahům 

zařizuje jeden z pracovníků firmy VY-TECH steel s. r. o., který zároveň provádí řezy 

na vodním paprsku. Tento pracovník bydlí v Hranicích, a proto když se jednou týdně 

vrací domů, nemá problém s dopravením určitého počtu trofejí, čímž výrazně sníží 

celkové náklady na pořízení.  

Průměrná doba na zhotovení jedné šachové trofeje je 10 minut. Během tohoto času stihne 

pracovník zhotovit podstavec pod trofej, očistit trofej i podstavec a následně přilepit 

k sobě, čímž vzniká hotový produkt. Při hodinové sazbě 120 Kč na hodinu jsou mzdové 

náklady na jednu šachovou trofej 20 Kč. V případě jednoduché plakety jsou tyto náklady 

dvojnásobné, jelikož pracovník musí zhotovit obě části trofeje (plaketu i podstavec). 

Ostatní přímé náklady tvoří vyřezání trofeje na vodním paprsku a dále UV lepidlo, jehož 

spotřeba na jeden kus je odhadnuta v průměru na 6 Kč. 

Veškeré režijní náklady jsou stanoveny na základě kvalifikovaného odborného odhadu 

majitele firmy a rozvrženy podle přímých mezd. 

Cena 

Výsledná cena produktu se bude odvíjet od celkových vynaložených nákladů, které jsou 

uvedeny výše a také cen konkurenčních výrobků. Na základě průzkumu trhu 
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se skleněnými trofejemi vyplynulo, že průměrná cena za jednoduchou skleněnou plaketu 

viz. obrázek č. 17 o výšce 20 cm, se pohybuje okolo 150 Kč. Náklady firmy na výrobu 

podobné trofeje byly předběžně stanoveny na 57 Kč. Firma si tím pádem může dovolit 

kalkulovat se ziskem 80 až 100 % a stále bude konečná cena výrazně nižší 

než u konkurenčních obchodů.  

Co se týká šachových (případně fotbalových, badmintonových atd.) trofejí podobných 

jako na obrázku č. 14, tak se jedná o originální výrobek, který drtivá většina prodejců 

trofejí v ČR nemá ve své nabídce. Předběžné náklady na výrobu jedné šachové figurky 

činí 97 Kč. Podobně jako u jednoduchých plaket i zde můžeme díky nízkým výrobním 

nákladům kalkulovat se ziskem až 100 %. Konečná cena výrobku se bude tedy pohybovat 

okolo 200 Kč a stále zde bude výrazný prostor pro manipulaci a cenové úpravy.  

Propagace 

K propagaci nových výrobků budou použity převážně nástroje přímého marketingu. 

Prvním z nich je direct mail, pomocí kterého budeme oslovovat dvě primární skupiny 

zákazníků. Jako první to budou obchody zaměřené na prodej sportovních trofejí a pohárů. 

Prostřednictvím e-mailové komunikace rozešleme nabídky našich produktů do prodejen 

v okruhu 50 km a pokusíme se tak navázat úspěšnou obchodní spolupráci.  

Druhou cílovou skupinou pro nové výrobky budou veškeré sportovní svazy 

Olomouckého kraje. Díky společenským aktivitám jednatele firmy, který má dobré 

kontakty na zástupce jednotlivých svazů, nebude pro firmu problém oslovit široké 

spektrum potenciálních zákazníků. Klasické poháry a trofeje z plechu již působí poměrně 

zastaralým dojmem, a každý organizátor sportovní akce hledá určitou originalitu, kterou 

mu mohou nabídnout právě skleněné trofeje. 

V případě zajištění dostatečných výrobních kapacit lze postupem času rozšiřovat oblast, 

ve které se budeme snažit nové výrobky nabízet, o další velká města, kraje, případně 

i státy. Osobně se domnívám, že skleněné trofeje mají velký potenciál a nevidím důvod, 

proč bychom se jednoho dne nemohli prosadit s tímto produktem i v zahraničí. 

Výrobky budou dále propagovány také na sociálních sítích, čímž se dostáváme k online 

reklamě. Při dostatečném množství jednotlivých druhů trofejí (fotbalové, golfové, 

badmintonové, univerzální atd.) je zajímavou možností také zřízení e-shopu, na kterém 



 

64 
 

by si mohla široká veřejnost vybírat trofeje z pohodlí domova. Tomu se však dále budu 

věnovat v samostatném návrhu. 

Distribuce 

K distribuci výsledného produktu k zákazníkovi se nabízejí dvě základní možnosti. První 

z nich je využití firemního vozu a zajištění osobní přepravy výrobku k zákazníkovi. Tato 

varianta by zajistila větší spolehlivost a flexibilitu přepravy, nicméně pro distribuci 

do vzdálenějšího okolí by byla příliš nákladná a nevýhodná. Proto by firma měla využít 

některého z českých přepravců, který je schopen zajistit dopravu zboží po celé České 

republice. 

Distribuční cesty v tomto případě budou převážně nepřímé, jelikož k doručení 

ke konečnému spotřebiteli plánuje firma využít již zmíněné maloobchodní prodejny 

sportovních trofejí a krajské sportovní svazy. Nicméně možnost přímé distribuční cesty 

je zde také, neboť trofeje budou vystaveny na prodejně a dostupné ke koupi přímo 

na místě prodeje.  

4.2.2  Řezání plexiskla, gravírování skla a reklamních předmětů 

Základní myšlenkou tohoto návrhu je pořízení CO2 laserového a gravírovacího stroje, 

který zajistí rozšíření stávajícího sortimentu a zároveň doplní předchozí návrh na výrobu 

skleněných trofejí. Přidání gravírovaných nápisů na vyrobené trofeje zvýší jejich 

atraktivitu a zamezí dodatečnému nákupu a lepení štítků o umístění, soutěži a dalších 

běžných informacích zaznamenaných na trofejích. 

Pomocí tohoto stroje bude podnik schopen pozdvihnout zpracování plexiskla na další 

úroveň. Současné ruční řezání je poměrně omezené na pravidelné tvary a není 

uzpůsobeno sériové výrobě. Stroj umožní efektivně řezat velké množství menších 

formátů plexiskla. Ty nachází využití ve strojírenském průmyslu, kde se plexisklo běžně 

využívá jako průhledný komponent u průmyslových strojů. V případě pořízení CO2 

laseru by podnik mohl nabízet tyto služby firmám v Hranicích a okolí, se kterými 

již spolupracuje a má dobré vztahy. Možnosti výrobků z plexiskla jsou poměrně široké 

a věřím, že stroj by v této oblasti našel využití. Navíc by dokázal zajistit lepší zpracování 

odpadního materiálu, jelikož by z odřezů vyřezával drobné ozdobné nebo reklamní 

předměty. 
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Obrázek 18: Ozdobné výrobky z plexiskla pálené na laseru 
(Zdroj: afk-prerov.cz, 2020) 

Další možností pro využití stroje je gravírování reklamních předmětů pro firmy. 

V Hranicích se v současné době nenachází firma, která by tuto službu nabízela a většina 

reklamních agentur si nechává gravírovat předměty v Olomouci nebo dalších 

vzdálenějších městech. S některými reklamními agenturami v Hranicích jsme 

již spolupracovali nebo stále spolupracujeme, a tak věřím, že jim dokážeme nabídnout 

srovnatelné podmínky jako konkurence v této oblasti, a hlavně vstřícný přístup 

a flexibilitu. 

 Pořízení stroje 

Na základě mé poptávky u firmy EURAZIO CENTER jsem obdržel obchodní nabídku 

na pořízení profesionálního a plně vybaveného CO2 laseru se servomotory a výkonem 

100 W. Pracovní plocha tohoto stroje je 600 x 900 mm, což představuje dostatečný 

prostor pro opracovávání rozměrnějších materiálů a výrobu větších výrobků. Součástí 

přístroje je také válcová rotační osa, která umožňuje například gravírování sklenic 

či jiných válcových tvarů. Na všech osách stroje jsou kvalitní servomotory, díky kterým 

je chod laseru rychlejší a přesnější než u strojů s klasickými krokovými motory. Součástí 

laseru jsou veškerá potřebná zařízení a manuály jako například zařízení pro odtah zplodin, 

ofuk materiálu, průmyslové chlazení trubice, dvě laserové čočky, SW na obsluhu a řízení 

CNC stroje a také dokumentace ke stroji a softwaru. 
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Obrázek 19: Profesionální CO2 laser BRM-6090-100 
(Zdroj: cnc.inshop.cz, 2020) 

Pořizovací náklady na tento stroj jsou uvedeny v následující tabulce. Ceny jsou vzhledem 

k výrazným změnám směnného kurzu od března 2020 vázány na aktuální kurz EUR. 

Obchodní nabídka, ze které vycházejí níže uvedené ceny, byla vytvořena při kurzu 

27,53 CZK/EUR. 

Tabulka 8: Náklady na pořízení C02 laseru 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Obchodní nabídka od EURAZIO Center, 2020) 

Položka Cena 

Profesionální CO2 laser BRM-6090-100 

kompletní dodávka stroje včetně SW a základního příslušenství 

301 450 Kč 

Doprava stroje k zákazníkovi 

doprava stroje k zákazníkovi na libovolnou adresu v ČR/SR 

9 500 Kč 

Instalace a oživení laseru technikem 

zapojení, kontrola a seřízení stroje, školení obsluhy a údržby 

13 600 Kč 

Celkové náklady na pořízení 324 550 Kč 

 

Pořízení tohoto stroje je již součástí zmíněného projektu Sociální podnik Sklenářství Viol, 

ve kterém jsou vyhrazeny náklady na pořízení CO2 laseru ve výši 284 000 Kč. V případě 
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schválení dotace by tak byly pokryty téměř veškeré náklady na pořízení laseru a zároveň 

by byl poskytnut příspěvek na mzdu obsluhy laseru.  

V případě zamítnutí již podané žádosti o dotaci by bylo vhodné, kdyby se firma pokusila 

o získání jiné dotace. Seznam aktuálních i plánovaných výzev a programů je k dispozici 

na informačním portálu o dotacích pro podnikatele (www.oppik.cz). Vhodným 

programem pro tuto investici je například program „Inovace“, který nabízí podporu pro 

podnikatele na pořízení nových výrobních technologií včetně nezbytného nehmotného 

majetku a investic do nemovitostí. Výše této dotace by pro malý podnik představovala 

45 % způsobilých výdajů. Vyhlášení této výzvy se očekává v září roku 2020. 

Náklady na provoz stroje 

Na základě konzultace s prodejcem laserů firmy EURAZIO CENTER byly zjištěny 

náklady na provoz stroje, které jsou dvojího typu. 

• Spotřeba energie 

o Maximální teoretický příkon stroje včetně příslušenství je 3,2 kW/hod při 

100% zatížení = cca 15 Kč/ hod (4,5 Kč/kWh). 

• Spotřební materiál 

o Laserová trubice – 17 900 Kč. Udávaná životnost až 10 000 hod = 1,8 Kč 

/ hod (trubice ve skutečnosti vydrží mnohem méně proto počítejme pouze 

5 000 hod = cca 4 Kč / hod). 

o Optická trasa zrcátka + čočky - 5000 Kč. Jedná se o sadu, kterou je 

doporučeno měnit vždy s trubicí, ale není to nutné = 1 Kč / hod. 

Celkové provozní náklady stroje jsou tedy 15 + 4 + 1 = 20 Kč / hod s tím, že všechna 

čísla jsou nadsazená. Reálné náklady budou zhruba 1/2 až 2/3 z uvedené 

částky (Bazala, 2020). 

Mzdové náklady na pracovníka, jenž bude zajišťovat obsluhu a chod stroje, včetně 

programování a technické přípravy, jsou stanoveny na 250 Kč / hod. 
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Využití stroje  

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto návrhu, stroj bude využíván primárně ke třem 

činnostem. Uvažovaná denní vytíženost stroje na jednotlivé činnosti v procentech 

je v závislosti na odhadu objemu zakázek uvedena ve třech variantách – pesimistická, 

reálná a optimistická. Konkrétně tedy pro: 

• řezání a gravírování plexiskla – 5 %, 10 % a 15 %; 

• gravírování skleněných plaket a trofejí – 5 %, 10 % a 15 %; 

• gravírování reklamních předmětů – 10 %, 15 % a 20 %. 

Reálná varianta kalkuluje s tím, že stroj bude každý den využíván zhruba tři hodiny. 

Při větším využití stroje by pravděpodobně bylo velmi náročné zajistit odbyt výsledných 

produktů, převážně z počátku zahájení prodeje. Součástí této doby je také technická 

příprava a programování stroje, které zkrátí čistý výrobní čas odhadem o 10 %. Tato 

hodnota je zahrnuta v dalších výpočtech. 

V následující tabulce je uveden počet kusů z jednotlivých kategorií realizovaných 

za měsíc, při plánovaném využití laseru v jednotlivých variantách. Uvedené časy 

na zhotovení jednoho kusu jsou pouze hrubým odhadem, jelikož jednotlivé 

zakázky se budou lišit velikostí i složitostí zpracování.  

Tabulka 9: Počty vyrobených kusů podle plánovaného využití stroje 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Produkt 

Průměrná doba 

výroby 1 ks 

výrobku 

Vyrobené 

kusy V1 

Vyrobené 

kusy V2 

Vyrobené 

kusy V3 

Výrobky z plexiskla 1 minuta 454 908 1361 

Gravírování trofejí 2 minuty 227 454 681 

Gravírování 

reklamních předmětů 
1,5 minuty 605 908 1210 
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Návratnost  

Klíčovým faktorem pro navrácení investice bude schopnost podniku zajistit odbyt nových 

výrobků a služeb. V tabulce níže budou odhadnuty měsíční tržby v Kč za jednotlivé 

kategorie produktů, plynoucí z počtu realizovaných výrobků či služeb na tomto stroji. 

Reálné ceny za jeden kus se opět budou lišit dle objemu a náročnosti zakázek, proto je 

uveden odhadovaný průměr. Odhady budou taktéž ve třech variantách v závislosti 

na využití stroje – pesimistická (V1), reálná (V2) a optimistická (V3). 

Tabulka 10: Odhadované měsíční tržby 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Produkt 

Průměrná 

tržba na 1 

ks výrobku 

Tržby V1 Tržby V2 Tržby V3 

Výrobky z plexiskla 15 Kč 6 810 Kč 13 620 Kč 20 415 Kč 

Gravírování trofejí 25 Kč 5 675 Kč 11 350 Kč 17 025 Kč 

Gravírování 

reklamních předmětů 
8 Kč 4 840 Kč 7 264 Kč 9 680 Kč 

CELKEM   17 325 Kč 32 234 Kč 47 120 Kč 

 

Celkové náklady související s výrobou na CO2 laseru jsou vypočítány na základě jeho 

provozních nákladů, využitého času provozu stroje, mzdových nákladů obsluhy stroje 

a materiálových nákladů na výrobky z plexiskla. Ty sice budou vyráběny převážně 

z jinak nevyužitých odřezů, avšak předpokládá se, že objem výroby bude převyšovat 

produkci odpadového materiálu. To znamená že dříve nebo později firma zpracuje 

veškeré doposud nashromážděné odřezy plexiskla a pro pokračování výroby bude nucena 

materiál dokoupit.  
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Tabulka 11: Doba návratnosti investice 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Využití 

stroje 20 % 

Využití 

stroje 35 % 

Využití 

stroje 50 % 

Výnosy 17 325 Kč 32 234 Kč 47 120 Kč 

Náklady 9 753 Kč 17 238 Kč 24 722 Kč 

Zisk 7 572 Kč 14 996 Kč 22 399 Kč 

Dobra návratnosti 

v měsících 
42,86 21,64 14,49 

Doba návratnosti 

v letech 
3,57 1,80 1,21 

 

Z výsledné tabulky, ve které jsou uvedeny měsíční výnosy a náklady plyne, že i při využití 

stroje na pouhých 35 %, což vzhledem k předpokládanému počtu zakázek uvažuji jako 

reálnou variantu, se celkové pořizovací náklady stroje ve výši 324 550 Kč vrátí díky jeho 

provozu za 1,8 let. V případě nižšího počtu zakázek a tím pádem i využití stroje 

je předpokládaná doba návratnosti zhruba tři a půl let, což považuji stále za přijatelné. 

4.2.3  Zřízení e-shopu 

V návaznosti na předchozí návrhy o rozšíření nabízeného sortimentu je mým posledním 

návrhem zřízení e-shopu, který by měl podpořit odbyt nově vzniklých výrobků a služeb. 

Základním pilířem e-shopu budou nově vyráběné skleněné trofeje, včetně jejich 

gravírování dle přání zákazníka. Dále bude nabízený sortiment doplněn o skleněné police 

na míru, které lze také vyrábět z odpadového materiálu. K policím budou nabízeny různé 

typy úchytů, držáky a další doplňkový sortiment, který získáme od našich stávajících 

dodavatelů za zvýhodněné ceny. Pro konečného zákazníka to znamená, že si může 

objednat skleněnou polici dle požadovaných rozměrů a současně s ní na jednom místě 

i libovolné úchyty. 

K vytvoření vlastního e-shopu na míru by bylo zapotřebí velké množství finančních 

prostředků, proto se domnívám, že pro potřeby firmy je dostačující pronájem e-shopu 
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s kompletním servisem a pomoci při jeho údržbě. Tyto služby nabízí systém Eshop-

rychle.cz, kde je založení e-shopu poměrně rychlé, intuitivní a hlavně komplexní. 

V případě zakoupení dvouletého balíčku business, by byly měsíční náklady na provoz e-

shopu zhruba 600 Kč. V této ceně je zahrnuto samotné zřízení profesionálního e-shopu 

i jeho provoz, včetně bezplatných aktualizací a technické pomoci odborníků (Eshop-

rychle.cz, 2020). 

Propagace e-shopu 

Stěžejní aktivitou pro nově vzniklý e-shop bude jeho propagace. Ta bude zprostředkována 

pomocí PPC (Pay-Per-Click) systémů GoogleAds a Sklik, neboť právě tyto systémy 

poskytují reklamu ve dvou nejpopulárnějších internetových vyhledávačích. Při tvorbě 

reklamní kampaně v těchto systémech si inzerent definuje klíčová slova, na základě 

kterých, se následně zobrazuje reklama právě těm uživatelům, kteří tato slova 

vyhledávají. Zároveň určuje také cenu, kterou je ochoten zaplatit za kliknutí. Mezi hlavní 

výhody této formy reklamy patří velmi dobré zacílení zákazníků ale také její flexibilita 

a kontrola nad financemi, jelikož inzerent nastaví maximální denní limit, který může 

kdykoliv upravovat. V tomto případě uvažuji denní limit 100 Kč. Celkové měsíční 

náklady na propagaci e-shopu budou zhruba 3000 Kč. Dále bude e-shop propagován 

i na sociálních sítích formou placených příspěvků, avšak tyto náklady jsou již zahrnuty 

v předchozím návrhu.  

Na základě této propagace je odhadnutý prvotní počet navýšení objednávek v souvislosti 

s e-shopem zhruba na 10 objednávek týdně. Postupem času se předpokládá, že se tento 

počet zvýší. Průměrná cena objednávky je vzhledem k nabízenému sortimentu 

odhadována na cca 250 Kč. Celkové tržby plynoucí z provozu e-shopu budou v tomto 

případě 130 000 Kč ročně, což je dostatek pro pokrytí nákladů spojených s provozem 

a propagací internetového obchodu. 

Distribuce 

Distribuce produktů k zákazníkovi bude probíhat na základě předem sjednané smlouvy 

u některého z českých přepravců. Cenově nejpříznivěji působí Česká pošta, nicméně 

se domnívám, že nižší ceny jsou na úkor kvality. Při přepravě křehkého zboží bych raději 

volil variantu vyšší ceny ale také spolehlivosti, kterou nabízí přepravní společnosti jako 
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jsou DPD nebo PPL. Důležitou roli zde budou hrát také nové rozšířené prostory firmy 

kde již bude dostatek místa pro zařízení skladu pro e-shop. K tomu, aby bylo zboží pečlivě 

zabaleno a včas odesláno bude zapotřebí najmout novou pracovní sílu, která se bude 

těmto činnostem věnovat. Jelikož se hlavně z počátku nepředpokládá příliš velké 

pracovní vytížení, bylo by vhodné zvážit pouze částečný úvazek pro danou osobu. Ta by 

zároveň mohla zastávat pomocné práce na dílně, jako je čištění skel a příprava 

na expedici. 

4.3  Časový harmonogram realizace návrhů 

V následující tabulce budou uvedeny doporučené termíny pro zahájení realizace 

jednotlivých návrhů. Zvolené datumy vycházejí převážně ze stávajících i plánovaných 

aktivit a provozu firmy. 

Tabulka 12: Časový harmonogram realizace návrhů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh 
Datum zahájení 

realizace 

Pořízení firemních triček 1. června 2020 

Drobná optimalizace webových stránek 1. června 2020 

Reklamní potisk firemního vozu 1. června 2020 

Založení profilů na sociálních sítích 15. listopadu 2020 

Zahájení výroby skleněných trofejí 16. ledna 2021 

Nákup CO2 laseru  22. ledna 2021 

Zahájení provozu CO2 laseru 25. ledna 2021 

Zahájení propagace na sociálních sítích 25. ledna 2021 

Zřízení e-shopu 1. února 2021 

 

První dva návrhy uvedené v tabulce mohou být realizovány téměř ihned a nevidím zde 

důvod pro jejich odklad. Stejně tak reklamní potisk auta, který ovšem musí být zpracován 

s ohledem na možné budoucí doplnění údajů týkajících se dalších návrhů. 
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Ostatní návrhy budou realizovány později, s ohledem na aktuální výstavbu nové 

provozovny. Předpokládá se, že firma zahájí provoz v nových prostorách od 4. ledna 

2021. Konec roku 2020 bude pro firmu náročný s ohledem na stěhování veškerého 

majetku a zabydlení nových prostor, proto si myslím, že s realizací nových návrhů bude 

lepší počkat. Zákazník pak dostane celý balíček nových produktů a služeb společně 

s příchodem nového roku. První půlka ledna je vyhrazena na zaběhnutí provozu v nových 

prostorách. 

Jednou z možných variant by bylo zahájení výroby skleněných trofejí již začátkem 

června, nicméně uvedený termín v tabulce bere ohled na to, že vyrobené trofeje budou 

následně gravírovány na novém CO2 laseru. Pokud by byla zahájena výroba v nejbližší 

době, musela by firma řešit alternativní možnosti popisu trofejí v podobě štítků nebo 

externího zpracování, případně zajistit dlouhodobé skladování nových výrobků. 

4.4  Zhodnocení jednotlivých návrhů 

Veškeré návrhy na zlepšení vycházejí z provedených analýz, především pak ze SWOT 

analýzy. Návrhy reagují primárně na identifikované slabé stránky a příležitosti podniku. 

V tabulce níže je zpracován stručný přehled, který uvádí jednotlivé návrhy včetně 

plánovaných nákladů na jejich realizaci a zároveň očekávané přínosy pro firmu. 

Tabulka 13: Souhrn jednotlivých návrhů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh Náklady Výnosy 

Reklamní potisk 

firemního vozu 
12 900 Kč 

+ lepší propagace firmy 

+ zvýšení povědomosti o 

firmě 

Pořízení firemních 

triček 
6 000 Kč 

+ lepší propagace firmy 

+ zvýšení povědomosti o 

firmě 

Drobná optimalizace 

internetových stránek 
500 Kč 

+ zvýšení šance nalezení 

firmy na internetu 
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Propagace pomocí 

sociálních sítí 
48 000 Kč / rok 381 024 Kč / rok  

Výroba skleněných 

plaket a trofejí 
411 324 Kč / rok 822 648 Kč / rok 

Řezání plexiskla, 

gravírování skla a 

reklamních předmětů 

324 550 Kč (nákup stroje) 

386 808 Kč / rok 190 512 Kč / rok  

(provoz stroje) 

Zřízení e-shopu 

7 200 / rok (provoz) 

130 000 Kč / rok 

36 000 / rok (propagace) 

 

Uvedené přínosy v podobě lepší propagace firmy a zvýšení povědomosti o firmě se časem 

dozajista projeví v počtu objednávek, u kterého se pochopitelně očekává zvýšení. 

Konkrétní odhad nárustu by byl dle mého názoru velmi nepřesný, neboť měřitelnost 

efektivity reklamy na firemním voze nebo tričkách je velmi složitá.  

V případě online propagace pomocí sociálních sítí je měřitelnost naopak poměrně snadná, 

avšak reálná čísla se budou odvíjet od úspěšnosti kampaně. Uvedené náklady kalkulují 

s denním limitem na propagaci 100 Kč a zbylých 12 000 Kč, které chybí do částky 

uvedené v tabulce, je vymezeno na správu profilů a příspěvků na sociálních sítích. 

Odhadované navýšení počtu objednávek je 208 za jeden rok, což při průměrné ceně 

1 764 Kč za jednu objednávku činí celkové tržby uvedené v tabulce, které plynou z online 

propagace. 

Hodnoty uvedené u návrhu pro výrobu skleněných trofejí korespondují s následujícím 

návrhem, ve kterém se kalkuluje s gravírováním 454 kusů trofejí za měsíc. Vyrobit takové 

množství nebude pro firmu problém, avšak reálná čísla tržeb budou záviset převážně 

na odbytu skleněných trofejí. Dalším přínosem souvisejícím s tímto návrhem je lepší 

využití odpadu a s tím související úspora nákladů za jeho likvidaci. 

Průměrně za jeden rok běžného provozu sklenářství vznikne zhruba 10 tun skleněného 

odpadu. Jeho likvidaci zajišťuje firma EKOLTES Hranice, a. s., která dle potřeby přistaví 
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vlastní kontejner a vyveze skleněný odpad nashromážděný ve sklenářství. Dle poslední 

fakturace stojí likvidace jedné tuny skleněného odpadu 1 600 Kč. Při průměrné spotřebě 

10 tun za rok vznikají tedy roční náklady 16 000 Kč za likvidaci. Výroba skleněných 

trofejí, plaket nebo polic, dokáže výrazně zredukovat množství odřezů a tím snížit 

i celkový odpad. V případě, že by se povedlo redukovat množství odpadu na zamýšlenou 

polovinu, došlo by k roční úspoře za likvidaci 8 000 Kč. 

Návrh na pořízení CO2 laseru a následné řezání plexiskla a gravírování 

trofejí a reklamních předmětů kalkuluje s reálnou variantou (V2), která byla 

uvedena a kalkulována přímo u samostatného návrhu. Předpokládá se, 

že zpočátku zahájení výroby se budou čísla přibližovat spíše variantě 

pesimistické (V1). Zároveň se částečně kalkuluje s tím, že počáteční náklad na pořízení 

stroje bude pokryt v rámci podané dotace téměř v plné výši.  

Roční tržby plynoucí z provozu e-shopu počítají s poměrně nízkým počtem zákazníků. 

Odhadované číslo je 10 zákazníků týdně a průměrná výše objednávky je odhadnuta 

na 250 Kč. Celkové roční tržby uvedené v tabulce jsou dostačující pro pokrytí 

nákladů na provoz a propagaci e-shopu, nicméně výsledný zisk bude s aktuálními 

hodnotami velmi nízký. Do budoucna se očekává zvýšení počtu zákazníků a s tím spojené 

navýšení tržeb. 
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5  ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout doporučení, která povedou ke zlepšení marketingového 

mixu společnosti a zvýšení počtu zákazníků. K tomu, aby byl cíl práce naplněn, bylo 

zapotřebí nejdříve provést analýzu současného stavu podniku. Součástí této celkové 

analýzy byly jednotlivé analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku a také SWOT 

analýza, která odhalila silné a slabé stránky podniku, stejně tak jako jeho příležitosti 

a hrozby. Na základě výsledků těchto analýz byly vytvořeny návrhy, které vedou 

k naplnění cíle bakalářské práce. 

Při zpracovávání návrhů jsem oslovil několik společností, které mi poskytnuli detailní 

informace týkající se realizace konkrétního návrhu a zároveň nabídli budoucí spolupráci. 

Jedna část návrhů reaguje především na slabou stránku podniku v podobě propagace, 

zatímco druhá je zaměřena na návrh nových produktů, které mohou nabídnout firmě nové 

možnosti a otevřít další dveře do světa podnikání. Součástí každého návrhu je také 

přehled finančních zdrojů, které je zapotřebí vynaložit. Na závěr byl sestaven časový 

harmonogram, kde jsou uvedeny doporučené termíny pro realizaci jednotlivých návrhů 

s ohledem na aktuální situaci ve firmě. Dále jsem zpracoval stručný přehled jednotlivých 

návrhů, který zachycuje náklady s nimi spojené a také očekávané přínosy pro firmu.  

Celkové zpracování této bakalářské práce probíhalo bez větších komplikací. Velkou 

výhodou pro mě byl fakt, že ve vybrané firmě působím již několik let jako brigádník 

a měl jsem za tu dobu možnost získat užitečné informace a poznat, jak to v podniku chodí. 

Věřím, že tato práce může být pro firmu užitečná a minimálně některé z uvedených 

návrhů budou realizovány.  
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