
 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřena na on-line marketingovou komunikaci kosmetického studia 

Mis-sys. V teoretické části jsou popsány základní pojmy marketingu, které jsou následně 

využity v analytické části. Analytická část popisuje základní informace o firmě a její 

současný stav. Na základě získaných informací z analýz a z dotazníkového šetření 

následuje v praktické části vlastní návrh řešení problému a jeho přínos. 
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Abstract  

The bachelor thesis is focussed on on-line marketing communication with cosmetic 

studio Mis-sys. The Theoretical part describes the basic concepts of marketing which are 

used in the analytical part. The analytical part charakteristics basic information about the 

company and its actual state. Based on retrieved information from analyzes and 

questionnaire survey proposes solutions to issues and their benefits follow in the practical 

part. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací se zaměřením na on-line 

prvky u kosmetického studia Mis-sys, které se nachází ve městě Polička v Pardubickém 

kraji. Studio Mis-sys působí na trhu od roku 1999. Od začátku působení se zaměřuje na 

pořádání rekvalifikačních kurzů a teprve v roce 2018 začalo poskytovat kosmetické 

služby pro širokou veřejnost. Motivací pro tvorbu této bakalářské práce je, že se ve firmě 

věnuji marketingovým aktivitám a jedná se o firmu matky mého přítele. 

První část této práce bude zaměřena na teoretické poznatky související s daným tématem. 

Konkrétně se bude jednat o popis marketingových pojmů jako je marketingový  

a komunikační mix, marketingová komunikace, dále bude popsána analýza vnějšího  

a vnitřního okolí, faktorová analýza, SWOT analýza a marketingový výzkum. 

Teoretické znalosti budou aplikovány v praktické části, která je rozdělena na část 

analytickou a vlastní návrhy řešení. 

V analytické části bude zobrazena současná situace podniku. Prostřednictvím analýzy 

marketingového mixu budou popsány služby, kterými se podnik zabývá a komunikační 

mix zobrazí nástroje sloužící k propagaci studia Mis-sys. Následuje vyhodnocení SWOT 

analýzy metodou párového srovnávání a vlastní průzkum bude proveden pomocí techniky 

dotazníkového šetření. 

Na základě výstupů z provedených analýz a výsledků z dotazníkového šetření budou 

navrženy vhodné propagace pro on-line marketingovou komunikaci se stávajícími  

i potenciálními zákazníky v kosmetickém studiu Mis-sys na následující rok. 
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodnou propagaci zaměřenou na  

on-line komunikační nástroje ve Studiu Mis-sys. Tyto návrhy budou provedeny na 

základě vlastního průzkumu a zanalyzování vnitřního i vnějšího prostředí. 

Prvním dílčím cílem bude analýza současné situace vnitřního a vnějšího prostředí. Dále 

bude následovat vlastní průzkum, jehož součástí bude také dotazníkové šetření, bude se 

tak jednat o druhý dílčí cíl. 

Metodika práce 

Bakalářská práce je rozvržena na část teoretickou a část praktickou. Do praktické části 

pak dále spadá analytická a návrhová část.  

K tomu, aby došlo k uskutečnění daných cílů, je třeba nejdříve využít informace 

z literatury, odborných článků a internetu. Tyto poznatky budou použity v první části, 

která je teoretická. Zde budou definovány základní marketingové pojmy jako je 

marketing, marketingový mix, marketingové prostředí, komunikační mix, on-line 

marketingové komunikace a marketingový výzkum. 

V analytické části představím kosmetické studio Mis-sys a služby, které nabízí. Rozbor 

vnějšího okolí bude proveden pomocí analýzy SLEPTE a mikroprostředí. Vnitřní okolí 

bude zanalyzováno pomocí nástrojů marketingového mixu především se zaměřením na 

marketingové komunikace společně se zahrnutím on-line prvků. Důležitou kapitolou této 

práce je provedení vlastního průzkumu, jehož součástí bude dotazníkové šetření jako 

technika sběru dat. Získaná data budou zpracována ve verbální, grafické a číselné podobě.  

K analýze komunikačních kanálů bude použita faktorová analýza, konkrétně Shapiro-

Wilkův test normality, Kruskal-Wallisův test a Varimax normaliz neboli faktor zátěže.  

V poslední návrhové části budou aplikovány poznatky, techniky a metody na kosmetické 

studio Mis-sys. Na závěr budou popsány silné a slabé stránky firmy, také její příležitosti 

a hrozby pomocí SWOT analýzy, která přehledně shrnuje analýzu vnějšího a vnitřního 

okolí. Na základě získaných výstupů budou předneseny návrhy na zlepšení propagace 

pomocí zvýšení úrovni on-line marketingových komunikací. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Marketing 

Co je podstatou marketingu? Existuje řada definic, které vyjadřují jeho podstatu, avšak 

všechny se soustředí na to, že cílem je uspokojení potřeb zákazníka a jeho přání.  

Dle Boučkové v marketingu jde o nalezení rovnováhy mezi zájmy zákazníka  

a podnikatelského subjektu. Přičemž zákazník je klíčovým bodem v marketingovém 

rozhodování. (Boučková a kol., 2003) 

Jednoduše můžeme marketing definovat jako způsob, na jehož základě dojde 

k uspokojení potřeb a přání spotřebitelů prostřednictvím směny. (Foret M., 2011) 

„Dobří marketéři vždy hledají způsoby, jak uspokojit své zákazníky a porazit konkurenci“. 

Kotler a Keller ve své knize popisují, že prodej samotného výrobku či služby není ta 

nejdůležitější část marketingu, ale že „Prodej je jen špičkou ledovce“, jde totiž o umění 

„prodávat výrobky“. (2013) 

 Marketingové cíle 

Stanovení dlouhodobých cílů je základem pro marketing a jeho strategické plánování. 

Můžeme si pod nimi představit konkrétní plány a úkoly podniku, které budou splněny 

v budoucím období, které si podnik stanoví. Cílem každého podniku by mělo být zjištění 

a uspokojení potřeb a přání zákazníka. (Jakubíková D., 2013) 

Pro dosažení cíle je třeba si určit strategii, kterou se podnik bude řídit.  

(Horáková H., 2003) 

1.2 Marketingový mix  

Jeho autorem je profesor Harvard Business School Neil H. Borde, který tento koncept 

vybudoval v roce 1964. (Hesková a Štarchoň, 2009) 

Jedná se o nástroj marketingu, který slouží k úspěšné strategii a řízení společnosti a tím  

i dosažení prodeje produktů či služeb. (Payne A., 1996)  
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Marketingový mix je pro usnadnění označován jako koncept „4P“.  Jednotlivá „P“ 

představují: 

 

Schéma č. 1: Marketingový mix 4P 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Horáková H., 2003) 

Díky těmto nástrojům může společnost upravovat nabídku na cílovém trhu. Tím dojde  

k ovlivnění poptávky po svých výrobcích a na základě toho podnik může dosáhnout svých 

marketingových cílů. (Horáková H.,2003) 

 Produkt (Product) 

Jedná se o nejdůležitější složku v marketingovém mixu. Produkt či služba je prvek, který 

má za úkol uspokojovat potřeby zákazníků na cílových trzích. (Belohlavek P., 2008) 

Nejedná se pouze o jádro výrobku, tedy užitek, který plní potřeby a řeší problémy 

zákazníka, ale patří sem další dvě linie. Ve druhé linii jde o reálný produkt. V tomto 

případě se nejdříve hledí na kvalitu daného produktu. Pod kvalitou si můžeme představit 

to, jak je produkt spolehlivý, funkční, jak je přesný a jak dlouhá je jeho životnost.  

(Foret M., 2011) 

Další aspekty, které spadají do této linie je například obal, který výrobek chrání. Značka, 

díky které se snadno produkt odlišuje od konkurence. Každý produkt má také svůj 

materiál, barvu a design.  

Další skupinou, díky které může dojít k rozšíření produktu, jsou služby. Řadíme sem 

služby, které se spojují s koupí produktu. Jedná se o dopravu, poradenství, platební 

podmínky, záruka, dodání výrobku, servis a instalace. (Kermally S., 2006) 

4Ps

Product Price

Promotion Place
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Následující schéma zobrazuje základní složky produktu. 

 
Schéma č. 2: Základní složky produktu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Foret M., 2011) 

1.2.1.1 Služby 

Dle Rustona a Carsona produkt od služby rozlišujeme na základě toho, že služby se 

poskytují a produkt se vyrábí. Z toho je zřejmé, že služby jsou nehmotného charakteru. 

(1985) 

„Služba je jakákoliv aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je 

v zásadě nehmotná a nepřenáší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena 

s hmotným produktem“ (Kotler P., 2007) 

Dle Americké marketingové asociace jsou služby definovány jako „Samostatně 

identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb  

a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb 

může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází 

k transferu vlastnictví hmotného zboží.“ (Kotler P., 2007) 

Hlavní specifika služeb 

• Nehmotnost 

• Neoddělitelnost – při poskytování služby je přítomen zákazník i poskytovatel 

služby. 

ROZŠÍŘENÝ 
RRODUKT

KvalitrOZ

REÁLNÝ 
PRODUKT

JÁDRO
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• Proměnlivost (heterogenita) – Ten samý člověk může poskytnout stejnou službu, 

ale s jinou kvalitou, záleží na mnoha faktorech, například na náladě, únavě atd. 

• Zničitelnost (pomíjivost) – pokud si zákazník zakoupí produkt, který je poškozený 

či nevyhovující, lze jej vrátit, avšak u služeb taková možnost není. Je zde možná 

například kompenzace formou slev či náhrad. 

• Vlastnictví (absence vlastnictví) – oproti produktu při koupi služby nepřechází na 

zákazníka vlastnictví, nýbrž právo službu využít. (Vaštíková M., 2014) 

 Cena (Price) 

Peněžní hodnota udává cenu daného zboží či služby, která zahrnuje platební podmínky. 

Záleží však na příjmech kupujícího, zda si může dané zboží dovolit. V případě že ne, 

půjde ke konkurenci s cenami pro něho dostupnými. (Belohlavek P., 2008) 

Řadíme sem další věci s cenou spojené, jako jsou různé slevy či speciální nabídky. 

Thomas Nagle říká, že správně by se cena měla stanovovat na základě marketingových 

aspektů, nikoli podle nákladů. (Kermally S., 2006) 

Dle Foreta je pět způsobů, jak stanovit cenu.  

1. Cena, která je založena na nákladech. Tento způsob je nejčastěji používaný díky 

své jednoduchosti, dostupnosti dat a informací. 

2. Druhý způsob je cena, která je poptávkově orientovaná.  

3. Cena, která se stanovuje podle cen konkurence. Takto orientovaná cena se 

využívá hlavně při příchodu na zahraniční trhy. 

4. Další typ je cena stanovená dle marketingových cílů společnosti. Rozhoduje se na 

základě toho, co chce firma na trhu získat. 

5. Poslední způsob stanovení ceny je podle toho, jak zákazník vnímá hodnotu 

produktu. To znamená že hodnota produktu je v takové výši, jak si ji kupující 

představuje. (Foret M., 2011) 

 Distribuce (Place) 

Jedná se o cestu, kterou prochází produkt od výrobce ke spotřebiteli tak, aby kupující měl 

daný produkt k dispozici včas, na správném místě, v potřebném množství, za přiměřeně 

vynaložené náklady. (Boučková a kol., 2003) 
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Jako distribuci chápeme nejen cestu od výrobce k zákazníkovi, ale patří sem také 

logistika, doprava, skladování, vybírání maloobchodu a velkoobchodu, rozhodování  

o vhodném umístění produktu. (Pelsmacker P., 2003) 

Můžeme rozlišovat distribuci přímou a nepřímou. 

1.2.3.1 Přímá distribuce 

Jedná se o jednodušší způsob distribuce, ve kterém jde produkt od výrobce přímo ke 

spotřebiteli, nevyužívá žádných mezičlánků. (Foret M., 2011) 

Schéma č. 3: Přímá distribuce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Boučková a kol., 2003) 

1.2.3.2 Nepřímá distribuce 

Nepřímá cesta na rozdíl od přímé cesty pokryje mnohem větší část trhu. V tomto případě 

nedochází k přímému kontaktu mezi zákazníkem a prodejcem, jelikož do cesty vstupuje 

jeden či celá řada mezičlánků (zprostředkovatelů). (Foret M., 2011) 

 
Schéma č. 4: Nepřímá distribuce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Propagace (Promotion) 

Cílem je prodat produkt cílovému zákazníkovi a přesvědčit jej o tom, že právě ten produkt 

je pro něj nejlepší volbou. (Belohlavek P., 2008) 

Využívá nástroje komunikačního mixu, kterým je například reklama, publicita, osobní 

prodej a podpora prodeje. Dále si podnik volí, jakým způsobem bude produkt propagovat. 

Rozhoduje se, pomocí jakých médií chce propagovat produkt. Například pomocí televize, 

rádia, internetu, plakátu aj. (Kermally S., 2006) 

výrobce/dodavatel zprostředkovatel/é spotřebitel/uživatel

výrobce /dodavatel spotřebitel/uživatel
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Některé podniky používají rozšířené modely, které jim napomáhají dosahovat 

podnikatelských cílů. jedná se především o podniky, které poskytují služby. Jsou 

rozšířeny o následující nástroje: 

• Lidé (people) 

• Proces (process) 

• Fyzický důkaz (physical evidence) 

 Lidé (People) 

Zaměstnanci u firmy poskytující služby, přicházejí do kontaktu se zákazníky. Přímý vliv 

na kvalitu mají jak zaměstnanci, tak i zákazníci. Značně kladný dopad má vzdělávání  

a motivování zaměstnanců, vytváří to pak dobré vztahy mezi zaměstnancem  

a zákazníkem. (Vaštíková M., 2008) 

 Proces (Process) 

Proces je součástí služby, který spotřebitel vidí při jejím využití. Pro spotřebitele je to 

logická a přirozená součást služby, aby mohlo dojít k uspokojení jeho potřeb.  

(Palatková M., 2011) 

Je dobré se zaměřovat na to, jak na sebe vzájemně působí zaměstnanec a zákazník 

v průběhu poskytování služeb. Je podstatné, aby se prováděly analýzy procesů, jejich 

klasifikace a vytváření schémat a jejich následné zjednodušení a vylepšování.  

(Vaštíková M., 2008) 

Představují soudržnost marketingových a provozních funkcí, ovlivňují tak kvalitu  

a poskytování služeb v reálném čase. (Shilbury, Quick a Westerbeek, 2003) 

 Materiální prostředí (Physical evidence) 

Zákazník nemůže posoudit službu dříve, než ji využije. Důležité je udělat dobrý první 

dojem. Zákazník si nejdříve všimne prostředí, do kterého vchází. Je důležité, aby se cítil 

příjemně. Kvalita služeb se prokazuje nejen na základě prostředí, ale také profesionality 

personálu, dokonce i jejich oděvu. (Vaštíková M., 2008) 
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Tab. č. 1: Vliv navozené atmosféry na pocity zákazníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vaštíková M., 2014) 

1.3 Marketingová komunikace 

Komunikaci chápeme jako sdělení neboli přenos informací. Byla zkoumána již ve 40. 

letech v USA.  Pojem komunikace překládáme jako „společný“ a je přejato z latinského 

slova „communis“. Ke zkoumání komunikace se začaly přidávat znalosti které pocházely 

z psychologie, psychiatrie a sociologie. Komunikace obsahuje složky jak verbální, tak 

neverbální. Nejrozšířenějším komunikačním modelem je model Lasswella, kde 

komunikaci vyjadřují tyto komponenty:  

Obr. č. 1: Lasswellovo komunikační schéma 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hesková a Štarchon, 2009) 

Zdrojem marketingové komunikace může být jednotlivec, skupina osob či organizace. 

Zákazníka můžeme chápat jako objekt komunikace a ten často nemá ponětí o tom, kdo je 

zdroj informací. (Přikrylová J., 2019) 

Cílem komunikace je někomu dalšímu sdělit informace, myšlenky, postoje a názory. 

V marketingu nám komunikace slouží k přesvědčování a ovlivňování potenciálních 

zákazníků na základě předávání informací, postojů a chování zákazníků. (Hesková  

a Štarchoň, 2009) 

Navozená atmosféra Zákaznická odezva 

elegance úroveň a styl 

profesionality důvěra, pocit bezpečí 

vstřícnosti pocit radosti 

pochmurnosti smutek, pocit omezování 

srdečnosti pohodlí, pocit vítaného hosta 

luxusu výjimečnost, kvalita, vysoké ceny 
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 Komunikační nástroje 

V dnešní době jsou široké možnosti využití komunikačních nástrojů. K těm 

nejúčinnějším patří stále osobní rozhovor – face-to-face. Rozhovor z očí do očí má hodně 

výhod, například hned můžeme vidět, jak druhá strana reaguje a můžeme tak nalézt 

vhodné řešení. Pokud jsou obě strany časově zaneprázdněné, je pak obtížné nalezení 

vhodného termínu. 

To může vyřešit komunikace přes telefon. Je pak snadné hovořit odkudkoliv a kdykoliv, 

nevýhodou ale je nedůvěryhodnost, nikdy nemůžeme vědět, kdo na druhé straně skutečně 

je. 

Další technikou, která v dnešní době upadá, je posílání dopisů. Jedná se o časově  

i finančně náročnou komunikaci. (Foret M., 2003) 

Dopisy můžeme nahradit novějšími technikami, jako je posílání textových zpráv či 

emailů. 

Pokud se jedná o skupinu partnerů, setkávají se na různých schůzích, zasedáních nebo 

mohou uspořádat telekonferenci. Tyto schůze jsou náročné na domluvení termínu, který 

bude všem vyhovovat, avšak mohou být velmi užitečné k tomu, aby se přišlo na nové 

nápady a myšlenky. (Foret M., 2008) 

Modely komunikací začaly pracovat i se symboly, díky kterým jsou výrobky snadno 

zapamatovatelné, což se využívá například u reklam. Tyto symboly ale mohou mít  

i opačný účinek. Pokud budou špatně použity, spotřebitel nebude mít o daný produkt 

zájem. (Hesková a Štarchoň, 2009) 

V současnosti se čím dál více začínají využívat online nástroje, což může být velká 

příležitost, jelikož tak informace může šířit kdokoliv po celém světě a odkudkoliv. 

Zároveň tak oslovíme velké množství potenciálních zákazníků. (Přikrylová a kol., 2019) 
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1.4 Komunikační mix 

Následující schéma zobrazuje provázanost marketingového mixu s komunikačním 

mixem. 

 

Schéma č. 5: Marketingový a komunikační mix 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dalšími často používanými nástroji v komunikačním mixu je sponzoring, výstavy  

a veletrhy, prodejní místa a interaktivní marketing. 

 Reklama 

Pod reklamou si můžeme představit placenou, nepřímou formu představování výrobku 

nebo služby potencionálnímu zákazníkovi. Cílem reklamy je informování  

a přesvědčování zákazníků. (Horáková H.,2003) 

Výhodou reklamy je, že v daný okamžik působí na velké množství možných zákazníků.  

Její nevýhodou je ale velká nákladovost a neosobní kontakt mezi prodávajícím  

a kupujícím. (Jakubíková D., 2013) 

Účelem reklamy je šíření informací o podniku, produktech či službách, také podpoření 

poptávky a zvýšení prodeje. Reklama by měla být věcná a vyvolat v zákazníku emoce. 

Před vytvořením reklamy by si měl podnik stanovit reklamní cíle, cílovou skupinu 

potenciálních zákazníků a rozpočtový limit. (Foret M., 2011) 

Dle etického kodexu musí reklama dbát na pravdivost, slušnost, čestnost a ochranu 

životního prostředí. (Mediaguru.cz, 2020) 

Marketingový mix

Produkt Cena Distribuce

Propagace

(marketingová 
komunikace)

Reklama
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Public
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 Osobní prodej  

Jak lze poznat již z názvu, v případě osobního prodeje se prodávající a kupující setkávají 

osobně. Cílem je vytvořit dobré a dlouhodobé vztahy se zákazníky a uspokojit jeho 

potřeby. (Horáková H.,2003) 

Rozdělujeme tři základní strategie, které zobrazuje následující schéma. 

Schéma č. 6: Použití strategie v osobním prodeji 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Horáková H.,2003) 

 Podpora prodeje 

Na rozdíl od reklamy, která představuje důvod koupě, podpora prodeje se zaměřuje na 

motivační nástroje, které přimějí zákazníky k okamžitému rozhodnutí koupě. 

Už podle názvu je jasné, že usiluje o zvýšení prodeje. K tomu využívá různé nástroje jako 

například snížení ceny na určité období, odměňování zákazníků, výhodná balení atd. 

Podnik by si měl vytvořit postup, jak docílit účinné a efektivní podpory prodeje. 

(Jakubíková, D. 2013) 

Strategie 
poradce je namístě, 

jestliže

Zákazník

umí vyjádřit cíle a 
požadavky, ale nezná 
konkrétní řešení pro 

jejich dosažení

potom

potom

Poradce (prdejní poradní 
tým)

musí "umět" pochopit 
zákaznická přání a mít 
dostatečné znalosti a 
schopnosti pro řešení 
takových problémů.

Strategie projektanta 
je namístě, jestliže

Zákazník 

nezná způsob, jak zefektnit 
podnikatelské aktiviti 

v prodejní oblasti a hledá 
nové přístupy k řešení 

problémů.

potom

Projektant (navrhovatel)

navrhne koncepci 
výkonnějšího systému pro 
potřeby zákazníka a pokusí 

se tento nový systém 
realizovat v jeho prostředí.

Strategie dodavatele 
je namístě, jestliže

Zákazník

ví, co potřebuje, zná cíl 
svého snažení, ale vítá 

určitou pomoc při prodeji.

potom

Dodavatel

Opatří výrobek (značku), 
který označil zákazník jako 
žádaný, a zabezpečí potom 

jeho bezproblémové dodání. 
Rovněž informuje zákazníka 

i o ostatních výrobcích 
podniku, o případných 

výrobkových modifikacích, 
o nových a zdokonalených 

výrobcích, které se jeví jako 
vhodné pro dotyčného 

zákazníka.
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Schéma č. 7: Plán podpory a prodeje 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková D., 2002) 

 Public relations (PR) 

Jedná se o strategický komunikační proces, který buduje vzájemně prospěšné vztahy mezi 

organizacemi a veřejností. (Eliot S.,2012) 

PR pomáhá organizacím a veřejnosti se vzájemně přizpůsobovat. (Trivitt, K., 2012).  

Cílem je vytvořit co nejlepší vztah veřejnosti k podniku. Veřejnost můžeme rozdělit na 

vnější a vnitřní. Do vnitřní veřejnosti spadají zaměstnanci, rodiny, odběratelé, dodavatelé 

atd. Vnější veřejnost pak představují investoři, věřitelé, státní orgány atd. 

Důležitý pro PR je sponzoring neboli služba za protislužbu. Díky sponzorovi dostane 

firma finanční prostředky za protislužbu, kterou může být například propagace. 

(Jakubíková D., 2013) 

 Přímý marketing 

Jedná se o formu komunikace, kde organizace komunikují přímo s vybranými zákazníky. 

Cílem je vytváření a udržování stálých zákazníků, dostávat jejich zpětné vazby  

a odpovědi. Pro společnost je důležité znát potřeby a přání zákazníků, aby došlo 

Definování trhu

Definice cílů

Stanovení rozpočtu Tvorba strategií

Výběr metod

Ohodnocení 
účinnosti a 

efektivity podpory 
prodeje
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k opětovaným nákupům. Trendem současné doby jsou online objednávky.   

(Jakubíková D., 2012) 

 
Schéma č. 8: Formy přímého marketingu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kotler a Keller, 2007) 

 Sponzoring 

Jedná se obchod mezi sponzorem a sponzorovaným. Sponzoring patří mezi nástroje 

komunikačního mixu, přičemž někdy bývá řazen do PR nástrojů. Sponzoring má úzké 

vazby s marketingovou komunikací a jejími nástroji. Může sloužit k budování a podpoře 

image, povědomí o značce, o produktech a o firmě. Často vyvolává zájem o daný produkt. 

V rámci sponzoringu můžeme zmínit dárcovství, rozdíl mezi nimi je v tom, že  

u sponzorství jde o poskytnutí peněžních prostředků či produktů za protislužbu  

a v případě dárcovství se jedná o jednostrannou podporu. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

1.5 Integrovaná marketingová komunikace 

V marketingové komunikací se v poslední době setkáváme s tzv. „Integrací marketingové 

komunikace“. Pod tímto pojmem si můžeme představit kontrolu a řízení komunikace, 

která vede k cílovému trhu. Integrace si zakládá zejména na důvěře, se kterou souvisí 

pověst firmy a její značky. V dnešní době je hlavním klíčem této komunikace internet, 

který se stává tzv. „marketingovou superdálnicí“. (Pelsmacker P., 2003) 
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Dnešní úspěšné integrované marketingové komunikace se upínají zejména na osobní 

prodeje, PR, podporu prodeje, přímý marketing a také na internet a mobilní telefony. 

Jedná se totiž o nástroje, které jsou účinné a zároveň méně nákladové. Mohou je tak 

využívat i malé a začínající firmy. (Foret M., 2011) 

Úspěšná značka 

Pro to, aby byl výrobek úspěšný, musí splňovat tyto podmínky: 

• Základ je, aby měl produkt dobrou kvalitu.  

• Dodatkové služby dodávají efekt špičkové značky, navíc je konkurence těžko 

napodobí. 

• Být na trhu první. Buď s nápadem na nový produkt, nebo například jenom použít 

nové technologie. 

• Komunikovat se zaměstnanci, školení strategií a znalosti o značce. 

• Mít trvalou komunikační podporu, dobrou reklamu, inzerci a loajalitu zákazníků. 

•  Být jedinečný a originální. (Pelsmacker P., 2003) 

 

Schéma č. 9: Faktory úspěšnosti značek, 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Pelsmacker P. 2003) 
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1.6 Digitální marketing 

Jedná se o složku, která patří do marketingové komunikace. Do digitálního marketingu 

řadíme online marketing, mobilní marketing a sociální sítě. Nástroji digitálního 

marketingu jsou mobilní telefony, počítače, interaktivní televize, herní konzole a další. 

Na internetu se vyskytuje 52 % mužů a 48 % žen a z toho 85 % uživatelů je mladších  

50 let. (Frey P., 2015) 

Digitální marketing můžeme popsat jako nejnovější trend moderní doby podnikatelské 

praxe zahrnující marketing produktu a služeb, cenné informace s nejnovějšími nápady 

získané prostřednictvím internetu a dalších spolehlivých a autentických elektronických 

prostředků. (Mankad D., 2019) 

 On-line marketing 

Očekáváme, že díky online marketingu podpoříme podnik, jeho značku, a zvýší se tak 

úspěšnost komunikačních cest. Řadíme sem nástroje jako jsou bannery, online Public 

relations, tvorbu komunit a věrnostních programů. (Frey P., 2015) 

Úspěchu v online marketingu dosáhneme tak, že už známe cílové zákazníky a místa, kde 

se na sociálních sítích objevují a tam je musíme oslovit. (Kolektiv, 2014)  

 Sociální média 

Dle Constantinides a Fountaina můžeme sociální média definovat jako: „otevřené 

interaktivní online aplikace, které podporují vznik neformálních uživatelských sítí“.  

(2008) 

Lidé na sociálních sítích sdílí své zážitky, fotografie, videa, zkrátka cokoliv, co je 

napadne. 

V Česku i na Slovensku nastal rychlý růst online sociálních sítí. Nejmohutnější síť u nás 

tvoří Facebook, který začátkem roku v 2019 měl 5,3 milionu českých uživatelů. 

V poslední době se začíná čím dál více využívat Instagram, údaje ze září 2019 ukazují, 

že na Instagramu bylo 2 275 000 uživatelů z České republiky. (BUSINESSGRAM, 2020) 
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Mezi online marketingové nástroje můžeme zařadit: 

• Online reklamu či propagaci přes internet, která je většinou placená  

a v současnosti je velmi rozšířená. (Přikrylová a kol., 2019) 

• Online public relations (PR) – v dnešní době komunikací došlo k revoluci PR, 

začalo využívat online PR, kde můžeme zvýšit pomocí online kanálů povědomost  

o značce. (Philips D., 2009) 

• Online přímý marketing – stejně jako přímý marketing dbá na udržitelnost 

zákazníků a to hlavně díky zpětným vazbám a odezvám. Pro podnik je důležité 

znát potřeby a přání zákazníků, aby došlo k opětovaným nákupům. V současnosti 

je velmi oblíbené objednávat zboží a služby online. (Jakubíková D., 2012)  

• Marketéři pracující přes online kanály, využívají různé formy online reklamy  

a propagace, aby vybudovali svoji značku na internetu a zaujali návštěvníky na 

firemních webových stránkách. Obchodníci se také mohou účastnit webových 

komunit. Bez ohledu na to, jaké nástroje přímého marketingu používají, musí 

tvrdě pracovat na jejich integraci. (Kotler a Armstrong, 2010) 

 E-mail marketing 

Mezi nejstarší formy online marketingové reklamy patří e-mail marketing. Jedná se  

o způsob jednorázové nebo pravidelné komunikace se zákazníky a napomáhá k budování 

komunit. (Vysekalová a Mikeš, 2010) 

V e-mailingu můžeme zmínit dva často využívané typy, kterými jsou newsletter a promo 

e-mail. 

1.6.3.1 Newsletter a promo e-mail 

Newsletter chápeme jako pravidelné zasílání e-mailů zákazníkům s aktuálními 

informacemi a novinkami o produktech či službách. Cílem newsletterů je budování  

a udržitelnost vztahů se zákazníky. Promo e-mail je druhý způsob, kde se jedná o zaslání 

e-mailu s odkazem webových stránek, kde je nabídka produktů či služeb. Cílem je 

motivovat zákazníka k nákupu daného produktu nebo služby. Oba tyto typy  

e-mail marketingu mohou být zasílány pouze se zákaznickým souhlasem.  

(Janouch V., 2011) 
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 Bannerová reklama 

Jedná se o starší formu internetové reklamy, která představuje pronájem internetových 

stránek, kde si firma umístí svůj bannerový proužek (může se jednat o obrázek, video, 

zvuk či animaci), po kliknutí na banner dojde k přesměrování uživatele na firemní 

webovou stránku. U takovéto reklamy je důležité, aby uživatele zaujala. 

Bannery se většinou situují na stránky s větší návštěvností, na jejímž základě je 

odvozována cena za bannery. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

 Pay Per Click (PPC) 

Jedná se o oblíbený a velmi účinný nástroj internetové reklamy, který překládáme jako 

„zaplať za klik“. Tato reklama se zobrazuje uživatelům na základně propojení klíčových 

slov, která vyhledávají, a tak se ukáže pouze cílovým uživatelům. Další výhodou je 

nízkonákladovost takovéto reklamy. Uživatelé většinou ani nerozeznají, že se jedná  

o výsledky vyhledané díky reklamnímu systému. Je však důležité správně zvolit klíčová 

slova, aby došlo k zaměření na konkrétní cílovou skupinu. (Janouch V., 2014) 

Reklama PPC se používá nejen ve vyhledávačích na internetu jako je například Google, 

ale je výborným nástrojem k použití například na sociálních sítích, jako je například 

Facebook, Instagram. 

Reklamní pozice je určena na základě dvou faktorů. Prvním faktorem je Cost Per Click 

(CPC), tento faktor určuje, jaká je cena jednoho prokliku. Druhým faktorem je Click 

Through Rate (CTR), tato míra říká, jak často dochází ke kliku na daný odkaz. Čím jsou 

tyto dva faktory vyšší, tím se dostává reklama na vyšší pozici v daném vyhledávači. 

(Miroslavo.com, 2020) 

Další pojmy v PPC 

• Konverze je určitá akce, kterou uživatel vykoná (např. vložení zboží do košíku). 

• Cena za konverzi je vyjádřena podílem celkové částky vložené do reklamy  

a počtem konverzí. 

• Imprese vyjadřuje počet zobrazení dané reklamy na webové stránce. 
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• Retargeting (RTG) se využívá v případě nashromáždění dostatečného množství 

dat. V případě, že návštěvník nedokončil nákup, či jednou už web navštívil, 

reklama se mu bude zobrazovat častěji. (Sklik.cz) 

1.6.5.1 Google AdWords (Google Ads) 

Jedná se o nejpropracovanější systém PPC reklamy, který se nejrychleji vyvíjí. Jde  

o způsob zobrazení reklamy ve vyhledávačích Google, YouTube, Google Play, mapách 

na Google a dalších. Google Ads dokáže vytvořit reklamu ve vyhledávání a v obsahové 

síti, remarketing, video a shopping kampaně i kampaně v aplikacích pro telefony. 

(Hanakobzova.cz, 2020) 

1.6.5.2 Facebook AdWords (Facebook Ads) 

Na Facebooku je v dnešní době spousta uživatelů, díky tomu je reklama na těchto 

stránkách na velmi dobré úrovni. Na rozdíl od vyhledávačů zde mohou firmy zacílit na 

konkrétní uživatelé na základě jejich zájmů, pohlaví, věku, lokality aj.  

(Hanakobzova.cz, 2020) 

 SEO – Search Engine Optimization 

Zkratka SEO značí optimalizaci pro vyhledávače. Cílí na návštěvníky, kteří hledají 

konkrétní produkty nebo služby, takže často na web přicházejí s myšlenkou koupě. 

Nevyplývají zde náklady za zobrazení reklam ani za kliknutí, náklady vyplývají pouze  

z procesu, kdy jsou agentury placeny za zlepšování pozic ve výsledcích vyhledávání. 

Roboti vyhledávačů denně prochází domovské stránky populárních webů, tudíž je nový 

obsah relativně rychle zahrnut pro nejznámější stránky.  

Avšak ve srovnání s jinými médii je SEO velmi nespolehlivý z hlediska návratnosti 

investic. Zejména u nových webů je obtížné předvídat výsledky dané investice, někdy 

může dosažení výsledků trvat i měsíce. Další nevýhodou je, že vyhledávače musí mít 

povědomí o značce či službě, aby ji mohly najít. (Chaffey D., 2009) 
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 SEM – Search Engine Marketing 

Představuje marketing objevující se ve vyhledávačích na internetu. SEM usiluje o co 

nejvyšší sledovanost webových stránek. Na rozdíl od SEO se jedná o vždy placenou 

službu, je časově omezená a konkrétně orientovaná na vyhledávače: Seznam.cz, 

Google.com a Atlas.cz atd. SEM se využívá ke zvýraznění webových stránek, například 

v případě vysoké konkurence. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

1.7 Analýza mikro a makro okolí 

Dle posudku minulosti a současného stavu podniku nám může být analýza nápomocná 

k budování strategie a pozice podniku na cílovém trhu. Pokud má být analýza účinná, 

musí být komplexní. Komplexnost pomůže podniku k úspěšnosti a případnému odhalení 

potíží, které v budoucnu mohou nastat. (Jakubíková D., 2013) 

Vnější prostředí podniku rozdělujeme na mikroprostředí a na makroprostředí.  

(Kašík a Havlíček, 2012) 

Na následujícím schématu můžeme vidět různorodé faktory, ovlivňující prostředí firmy. 

Schéma č.10: Marketingové prostředí firmy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kozel R., 2006) 
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 Makroprostředí 

Makroprostředí podniku vytváří jeho vzdálené okolí. Faktory makroprostředí jsou firmou 

neovlivnitelné nebo jen těžce ovlivnitelné. (Kašík a Havlíček, 2012) 

Tyto síly mají vliv na účastníky mikroprostředí. (Jakubíková D., 2013) 

Abychom lépe charakterizovali vnější prostředí podniku, můžeme využít analýzu 

SLEPTE. 

1.7.1.1 SLEPTE 

Do SLEPTE analýzy patří následující faktory: 

Sociokulturní 

Na těchto faktorech závisí především spotřební trh. Středem zájmu jsou zákazníci a jejich 

spokojenost. Je třeba sledovat nákupní chování zákazníka a co nejlépe vystihnout jeho 

zájmy a potřeby. Rozlišujeme trh spotřební, kam řadíme domácnosti či spotřebitele jako 

jednotlivce a trh organizací. U trhu organizací jsou důležité dobré vztahy mezi výrobci  

a odběrateli. V případě dobrých vztahů si vytváří vzájemnou důvěru, výhodné dodací 

podmínky pro obě strany. (Vysekalová a kol., 2006) 

Řadíme sem demografické faktory, které představují počet obyvatelstva, věk, délku 

života, hustotu osídlení, zaměstnanost atd. Dále sem patří geografické faktory. 

Z geografického hlediska sledujeme rozlohu, nadmořskou výšku atd.  

(Jakubíková D., 2013) 

Legislativní 

Je třeba, aby firma dbala na různá nařízení, zákony a legislativa, která nějakým způsobem 

firmu ovlivňují. 

Ekonomické 

Nákupní chování spotřebitele a kupní síla má vliv na ekonomické faktory. Do této složky 

dále řadíme HDP a jeho vývoj, jednotlivé fáze ekonomického cyklu, míru inflace, 

úrokové sazby, nezaměstnanost atd. (Jakubíková D., 2013) 
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Politicko-právní 

Tyto faktory tvoří rámec všech podnikových a podnikatelských činností. K těmto 

faktorům můžeme zařadit stabilitu vlády a její politiky, jednotlivé činnosti zájmových 

svazů, sdružení, dále sociální politiku, vízovou a fiskální politiku a další.  

(Jakubíková D., 2013) 

Technologické 

Jedná se například o rozvoj země v oblasti technologií, rychlost jejich změn a také vývoj 

nových technologií. (Horáková H., 2003) Můžeme sem zařadit také moderní 

komunikační kanály, elektronické systémy a databáze. 

Ekologické 

Ekologie a ochrana životního prostředí je v současnosti hodně řešené téma. Je třeba třídit 

odpad, neznečišťovat přírodu, neplýtvat jídlem a energiemi.  

Do ekologických faktorů můžeme zařadit přírodní faktory, kam patří počasí, klima, 

přírodní zdroje a znečišťování ovzduší. (Jakubíková D., 2013) 

 Mikroprostředí 

Do marketingového mikroprostředí řadíme faktory, které může firma ovlivnit svými 

aktivitami. Cílem je poznat, které faktory na podnik působí a kladným způsobem ovlivní 

činnost podniku. Do této kapitoly řadíme následující faktory: 

Dodavatelé 

Jedná se o firmy i jednotlivce, kteří dodávají zdroje potřebné k výrobě či provozování 

služeb. Volba správných dodavatelů je důležitá. Firmy často volí dodavatele zejména dle 

jejich kvality, tržního postavení, spolehlivosti, ceny, a včasného dovozu jejich dodávek. 

Distributoři 

Distributoři jsou mezičlánky vstupující mezi výrobce a spotřebitele. Jedná se například  

o obchodníky, přepravní a skladovací společnosti a zástupce firem. Při volbě distributorů 
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je třeba dbát především na kvalitu, cenu, stabilitu, rychlost a spolehlivost dodávek. 

(Jakubíková D., 2013) 

Firma 

Do složky řadíme firmu a její části, které mají mezi sebou vazby. Jedná se o finanční 

oddělení, účetnictví, výzkum a vývoj a management podniku. Tyto oddělení jako celek 

ovlivňují plány a strategii marketérů. (Kotler P., 2007) 

Zákazníci 

Pro firmu jsou nejdůležitější loajální zákazníci, nikdo ale nemůže předem znát jejich 

nákupní chování. (Jakubíková D., 2013) 

„Nejcennější zákazník není ten, který utratí nejvíce, nebo ten, kdo je k nám 

nejloajálnější“. Pokud byste měli dát nějakému zákazníkovi přednost, hledejte toho, kdo 

má největší vliv na své druhy“. (Earls M., 2008) 

Spokojenost zákazníka může firma analyzovat pomocí demografických  

a socioekonomických faktorů, dle odhadu nákupů za určité období, prodejních růstů. 

(Jakubíková D., 2013) 

Konkurence 

Marketingová koncepce se zaměřuje na daný trh a snaží se zjistit a následně uspokojit 

potřeby zákazníků. Na základě zjištění potřeb poté podnik uzpůsobí výrobu či služby  

a tím dosahuje efektivnějšího uspokojování potřeb u kupujících oproti konkurenci. 

Je důležité, aby firma znala odpovědi na otázky: Kdo je a kdo by mohl být můj konkurent? 

Jakou má konkurence strategii a cíle? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? 

Veřejnost 

Jedná se o skutečné nebo potenciální zájmové skupiny, které mají zájem o růst firmy. 

(Zamazalová M., 2009) 
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1.8 Faktorová analýza 

Existuje faktorová analýza explorační a konfirmační. Faktorovou analýzou zjišťujeme 

významnost jednotlivých komponentů a pomocí korelační analýzy eliminujeme jejich 

množství. V praktické části bude použita explorační analýza, jejímž cílem je redukování 

dat, tedy odstranění nadbytečných proměnných a identifikování struktury dat tak, že 

dojde k prozkoumání vztahu mezi proměnnými.  

Výsledek této analýzy představuje vytvoření skrytých faktorů, které vysvětlují vztah mezi 

prvotními proměnnými. Cílem explorační analýzy je nalézt malé množství proměnných 

vysvětlující velké množství rozmanitost dat. (Škaloudová A., 2018) 

1.9 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží ke sledování marketingové strategie podniku. Díky této analýze 

dokážeme snadněji identifikovat informace, které můžeme využít ve prospěch podniku 

oproti konkurenci.  Každé písmeno představuje určitý výraz:  

• S – strengths (silné stránky) 

• W – weaknesses (slabé stránky) 

• O – opportunities (příležitosti) 

• T – threats (hrozby) 

Tato analýza je původně sestavena z analýz SW a OT.  

OT – jedná se o vlivy vnějšího prostředí (makroprostředí i mikroprostředí) 

Nejdříve se provede analýza OT a poté následuje SW analýza. 

SW – jedná se o vnitřní prostředí podniku (cíle, zdroje, kvalita managementu, struktura 

organizace aj.) (Jakubíková D., 2013) 
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Schéma č. 11: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková D., 2013) 

Na základě hodnotících systémů a vnitropodnikových analýz můžeme určit silné a slabé 

stránky podniku. K tomu můžeme využít nástroje marketingového mixu 4 P, v případě 

služeb 7 P. viz kapitola Marketingový mix. 

Souhrn silných a slabých stránek může podnik získat také pomocí výzkumných technik, 

což je například diskuse, dotazníky, brainstorming aj. 

SWOT analýza je velice statická a subjektivní, což je její nevýhodou. Avšak může být 

užitečná ke shrnutí spoustě analýz. Například shrnutím analýzy strategických skupin  

a analýzy konkurence. (Jakubíková D., 2013) 

1.10 Marketingový výzkum 

Původním cílem marketingového výzkumu nebylo porozumění zákazníkům, nýbrž 

zvýšení tržeb. Avšak postupně si marketéři začali více uvědomovat, že klíčem je právě 

porozumění zákazníkům. Nastala fáze, kdy začaly být dotazníky a skupinové rozhovory 

moderní. (Kotler P., 2003) 

„Marketingový výzkum poskytuje informace pomáhající marketingovým manažerům 

rozpoznávat a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby.“ (Tull a Hawkins, 1990) 

Úkolem marketingového výzkumu je shromažďování, zkoumání a interpretace 

důležitých dat. (Kozel R., 2006) 

Silné stránky

Patří sem skutečnosti 
přinášející výhody jak 

zákazníkům, tak firmě.

Slabé stránky

Patří sem ty věci, které firma 
nedělá dobře, nebo věci, ve 

kterých si ostatní firmy vedou 
lépe.

Příležitosti

Patří sem skutečnosti, které 
mohou zvýšit poptávku nebo 

mohou lépe uspokojit zákazníky 
a přinést firmě úspěch.

Hrozby

Patří sem skutečnosti, trendy, 
události, které mohou snížit 

poptávku nebo zapříčinit 
nespokojenost zákazníků.
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 Druhy marketingových informací 

Specifikované informace, které firma dále využívá k řízení marketingu, můžeme rozčlenit 

do dvou skupin. Do první skupiny řadíme primární a sekundární informace a do druhé 

skupiny informace kvalitativní a kvantitativní. (Foret M., 2003) 

V rámci marketingového výzkumu pracujeme nejvíce se sekundárními a primárními daty. 

„Sekundární data jsou taková, která existovala již před započetím našeho výzkumu, 

primární jsou ta, která v souvislosti s naším výzkumem sami pořídíme“.  

(Tahal a kol., 2017) 

Sekundární data 

Vždy nejdříve ověřujeme, zda máme sekundární data k dispozici před tím, než začneme 

hledat data primární. Tato data bývají nasbírána ještě před tím, než dojde k zahájení 

projektu. Získat sekundární data většinou nebývá finančně ani časově náročné, nalezneme 

je ve volně dostupných veřejných zdrojích. (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011) 

Sekundární data můžeme dále rozlišit na externí a interní zdroje. 

Externí zdroje můžeme získat z veřejných informací ve výroční zprávě, z odvětvové 

statistiky, obchodního rejstříku atd. Interní zdroje nalezneme v účetních výkazech 

podniku, může se jednat například o přehledy tržeb, data o zákaznících, reklamace.  

(Tahal a kol., 2017) 

1.10.1.1 Primární data 

V případě, že při hledání sekundárních dat budeme neúspěšní, přejdeme k pátrání po 

primárních datech a informacích. Primární informace zahrnují nová data, která se teprve 

budou shromažďovat. Jejich výhoda je v tom, že jsou aktuální a konkrétní, ale trvá delší 

dobu, než jsou data sesbírána a jsou výrazně finančně i časově nákladnější.  

(Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011) 

Při vybírání druhu marketingového výzkumu a způsobu, jak získáme primární informace 

se musíme rozhodovat v závislosti na řešeném problému, množství finančních prostředků 

a na časových možnostech. Můžeme použít buď kvantitativní nebo kvalitativní způsob. 

(Vysekalová J., 2006) 



 

 

38 

 

1.10.1.2 Kvantitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum můžeme provádět na základě osobních rozhovorů, písemného 

dotazování, experimentů či pozorování. (Foret a Stávková, 2003) 

Zjišťuje měřitelné údaje a fakta u kterých zkoumá příčiny, následky, jejich závislost  

a vzájemné vztahy. Na rozdíl od kvalitativního výzkumu je tato forma časově i finančně 

náročnější. Kvantitativní výzkum můžeme provádět jednorázově i opakovaně, data 

můžeme porovnávat v čase. Také odpovídá na otázky: „Kolik?“ a „V jak silné 

souvislosti?“ (Vysekalová J., 2006) 

Cílem výzkumu je určit, kolik domácností, jednotlivců nebo firem má jistý názor či 

konkrétní chování. Informace získává z firemních dat, například na základě dotazování. 

Výsledky analyzujeme a interpretujeme pomocí statistických metod, tabulek a grafů. 

(Tahal a kol., 2017) 

1.10.1.3 Kvalitativní výzkum 

Díky kvalitativnímu výzkumu poznáváme příčinu a motiv lidského chování. Využívají se 

základní techniky, kterými jsou rozhovory skupinové a individuální hloubkové. 

Cílem individuálních rozhovorů je zjištění původu konkrétního chování a názoru 

respondentů. Tuto metodu si můžeme představit pod technikou dokončování vět nebo 

interpretace obrázků. 

V případě skupinových rozhovorů se jedná o diskusi, kterou vede moderátor a cílem je 

zjistit působení skupiny na vytváření názoru a rozhodování jednotlivců.  

(Foret a Stávková, 2003) 

Výzkum se zaměřuje na malé skupiny či jednotlivce.  Řeší odpovědi na otázku „Proč?“  

a snaží se zjistit, čím zaujmou cílovou skupinu, aby docházelo k pozitivnímu vztahu nebo 

nákupu daného předmětu. (Tahal a kol., 2017) 

Psychologický kvalitativní výzkum analyzuje vztahy, příčiny a závislosti u sledované 

jednotky a využívá k tomu náročné psychologické postupy. Používá se v případě, kdy 

nelze použít kvantitativní výzkum). Výsledky výzkumu jsou nápomocné 

k marketingovému rozhodování. (Vysekalová J., 2006) 
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 Techniky marketingového výzkumu 

Techniky marketingového výzkumu představují způsob sběru primárních dat, na jejichž 

základě zjišťujeme chování, postoje a názory lidí. Dotazování, pozorování a metoda 

experimentu patří mezi základní metody výzkumu.  

Schéma č. 12: Metody sběru dat 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Karliček, 2013) 

1.10.2.1 Dotazování 

Jedná se o nejčastější metodu v marketingovém výzkumu. K uskutečnění této metody 

jsou využívány dotazníky, na které respondenti odpovídají osobně, telefonicky nebo  

on-line formou. (Foret M., 2003) 

Firma si na základě statistických metod vytipuje osoby, které osloví. Oslovovat je může 

telefonicky, poštou, přes e-mail nebo osobně. Jedná se o otázky, které se dají ve většině 

případech číselně zpracovat pro získání kvantitativního obrazu názorů, chování a postojů 

spotřebitele. V případě malého množství odpovědí může docházet ke zkreslení.  

(Kotler P., 2003) 

V současnosti jsou nejrozšířenější on-line dotazníky. Tato forma je časově i finančně 

nenáročná a za krátkou chvíli je možné oslovit i tisíce respondentů z pohodlí domova. 

pozorování

experimentdotazování

Metody sběru 
dat
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1.10.2.2 Skupinový rozhovor 

Prostřednictvím této techniky mezi sebou lidé na skupinových sezeních hovoří o produktu 

či službě. Ve skupině je zhruba 6 až 10 členů, kteří odpovídají na otázky moderátora. 

(Kotler P., 2006) 

1.10.2.3 Pozorování 

Touto formou se získávají primární informace, kdy pozorovaný objekt nemá ponětí, že je 

součástí pozorování, což je výhoda. Objekt (zákazník) se chová přirozeně a objektivně. 

Řadíme sem například techniku „mystery shopping“. (Karlíček M., 2013)  

Při pozorování zákazníků v prodejnách bylo zjištěno, že při příchodu do prodejny 

zákazník zamíří doprava, ženy se pohybují pomaleji než muži. Zákazníci si často 

nevšímají informačních tabulí, které jsou pečlivě umístěné v prvních 10 metrech od 

vchodu do prodejny. (Kotler P., 2003) 

V dnešní době je velmi rozvinuté pozorování zákazníků na sociálních sítí.  

(Tahal a kol., 2017) 

1.10.2.4 Experiment 

U této techniky jsou podobným zákazníkům nabídnuty různé nabídky  

a pozorují se jejich odlišné reakce. Díky televizi a poště mohou firmy zkoušet různé 

reklamní slogany, zajímavé nabídky a tím zjistí, jaká varianta je nejúčinnější.  

(Kotler P., 2003) 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část charakterizuje studio Mis-sys, které provozuje Bc. Miroslava Synková. 

Kapitola se zaměřuje na současnou situaci firmy a je zde provedena analýza vnitřního  

a vnějšího okolí. V této části je zpracován vlastní průzkum, jehož součástí je dotazníkové 

šetření, faktorová analýza a na závěr kapitoly je provedena SWOT analýza. 

2.1 Charakteristika společnosti 

Název: Miroslava Synková 

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

Sídlo: Hartmanice 109, 569 92 Bystré 

Místo výkonu činnosti Eimova 294, 572 01 Polička 

IČO: 68481454 

Obr. č. 2: Logo firmy 

(Zdroj: Mis-sys.cz) 

Firma vznikla dne 4. ledna v roce 1999 zápisem do živnostenského rejstříku. Od roku 

1999 fungovalo kosmetické studio v Bystrém u Poličky s přibližným počtem 1 500 

obyvatel. V roce 2007 bylo studio přemístěno do Poličky, která má zhruba 8 700 

obyvatel. Díky tomuto přesunu se studio začalo rozvíjet a rozšiřovat v oblasti nabízených 

služeb i rekvalifikačních kurzů.  

V roce 2008 si studio zřídilo webové stránky a začalo používat oficiální název  

„Studio Mis-sys“.  

2.2 Analýza marketingového makroprostředí 

Následující kapitola je zaměřena na faktory ovlivňující podnik jako takový a zároveň 

jednotlivé subjekty v marketingovém mikroprostředí. Pro jejich zhodnocení bude zvolena 

SLEPTE analýza. 
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 SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE zkoumá faktory ovlivňující vnější marketingové prostředí. Jedná se  

o faktory sociokulturní, legislativní, ekonomické, politicko-právní, technologické  

a ekologické. 

2.2.1.1 Sociokulturní faktory 

Demografické hledisko 

Dle Českého Statistického Úřadu a posledních údajů ze dne 30.9.2019 byl počet obyvatel 

v Pardubickém kraji 521 772, což činí růst o 0,3 %. Obecná míra nezaměstnanosti v tomto 

kraji činí 1,3 ke dnu 31.12.2019. (ČSÚ, 2020)  

Ve městě Polička, ve kterém se nachází místo pracoviště popisované firmy, byl zjištěný 

počet obyvatel 8 681, ke dni 1.1.2019.  

 
Graf č. 1: Počet obyvatel dle pohlaví 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Místopisný průvodce 2020) 

V tabulce vidíme, že celkový počet žen ve věku nad 15 let dosahuje v Poličce nejvyšších 

hodnot. To je příznivá zpráva, jelikož cílovými zákazníky pro studio Mis-sys jsou ženy 

ve středním věku. (Místopisný průvodce, 2020) 

  

618 591

3 568
3 903

MUŽI (DO 15.LET) ŽENY (DO 15.LET) MUŽI (NAD 15.LET) ŽENY (NAD 15.LET)

Počet obyvatel v Poličce
ke dni 1.1.2019
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Tab. č. 2: Historie vývoje počtu obyvatel obce Polička 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Místopisný průvodce 2020) 

Dle tabulky o vývoji počtu obyvatel je patrné, že celkový počet obyvatel se stále snižuje, 

v roce 2013 byl celkový počet obyvatel o 176 vyšší. V roce 2019 klesl počet obyvatel 

oproti roku 2018 pouze o 1, zato v roce 2017 oproti roku 2016 se celkový počet obyvatel 

snížil o 43. Město polička tvoří v současnosti 1,66 % obyvatel v celém Pardubickém kraji. 

(Místopisný průvodce, 2020) 

Důležitým měřitelným faktorem je průměrná výše mzdy, která ovlivňuje nákupní 

chování spotřebitelů. Čím vyšších příjmů dosahují domácnosti či jednotlivci, tím více 

dochází k nákupům většího množství či kvalitnějšího zboží. Následující graf zobrazuje 

vývoj průměrné mzdy v České republice v letech 2012-2019.  

Graf č. 2: Průměrná mzda v ČR v letech 2012-2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ 2020) 

Z grafu o průměrné mzdě v České republice je patrné, že se jedná o rostoucí trend, mělo 

by tak docházet i k růstu tržeb samotného studia. 

Datum 
Muži (do 

15.let) 

Muži 

(nad 

15.let) 

Ženy (do 

15.let) 

Ženy 

(nad 

15.let) 

Změna Celkem 

1.1.2019 618 3 568 591 3 904 -9 8 681 

1.1.2018 615 3 586 581 3 908 -1 8 690 

1.1.2017 600 3 595 586 3 910 -43 8 691 

1.1.2016 606 3 620 575 3 933 -36 8 734 

1.1.2015 603 3 647 570 3 950 -52 8 770 

1.1.2014 605 3 684 576 3 957 -35 8 822 

1.1.2013 615 3 696 575 3 971  8 857 
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Geografické hledisko 

Polička se nachází v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. Město má 6 částí:  

Polička – Město, Polička – Horní Předměstí, Polička – Dolní Předměstí, Střítež, Lezník 

a Modřec), části jsou zobrazeny v následujícím grafu a tabulce: 

 

Graf č. 3: Rozloha Poličky a částí Poličky (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Místopisný průvodce 2020) 

 

Následující tabulka zobrazuje přesnou číselnou rozlohu jednotlivých částí. 

Tab. č. 3: Rozloha Poličky a jejich částí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Místopisný průvodce 2020) 

 

  

56%

19%

14%

11%

ROZLOHA POLIČKY A JEJICH ČÁSTÍ (V %)

Polička Lezník Modřec Střítež

Polička Střítež Modřec Lezník 

18 652 294 m2 3 560 246 m2 4 683 740 m2 6 217 636 m2 
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Na následující mapě je vyznačena poloha Poličky a je zde zobrazeno její blízké okolí. 

Obr. č. 3: Geografická poloha Poličky  

(Zdroj: Google Maps, 2020) 

V Poličce tvoří větší část populace ženy. Studio Mis-sys se zaměřuje právě na ženy ve 

věku 18–60 let, zvolilo tak správnou cílovou skupinu. Avšak Polička je město s menší 

rozlohou, proto je ve městě menší počet potenciálních zákazníku než ve větších městech. 

Do tohoto malého studia však zavítají i lidé z okolních vesnic. Je potřeba využít vhodné 

komunikační kanály, aby se studio Mis-sys dostalo do povědomí lidem v tomto městě  

i jeho širokém okolí. Sociální sítě a webové stránky jsou vhodný prostředek k propagaci 

takové firmy. 
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2.2.1.2 Legislativní faktory 

Tab. č. 4: Zákony 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Zákonyprolidi.cz) 

Studio Mis-sys by se mělo řídit dle zákona č. 258/2000. Jedná se o Zákon o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. S tímto zákonem souvisí 

zákaz provádění výkonů na nemocné kůži, na které si musí dát personál pozor. 

Na podnikatelskou činností v dané oblasti se váže zákon č. 185/2001 Sb., Zákon  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Likvidace nebezpečného odpadu ve 

studiu je zajištěna smluvně s odbornou firmou TS města a.s., 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem, k Ochozi 666.  

Paní Bc. Miroslava Synková nemá žádné zaměstnance, avšak mezi svými 

spolupracovníky má uzavřenou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle  

§ 2302 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 

Jelikož se majitelka musí řídit těmito zákony, znamená to v některých případech zvýšení 

finančních nákladů konkrétně u likvidace nebezpečného odpadu. 

2.2.1.3 Ekonomické faktory 

Jeden z ekonomických faktorů, kterými jsou větší i malé firmy ovlivněny, je inflace 

neboli růst cenové hladiny v časovém období. Míra inflace vyjadřuje míru znehodnocení 

měny v daném čase a její vývoj zobrazuje následující graf. 

ZÁKONY  

258/2000 SB. 
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

185/2001 SB. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

89/2012 SB Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
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Graf č. 4: Průměrná roční míra inflace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2020) 

Na základě tabulky dle Českého statistického úřadu 2020 můžeme pozorovat, že 

průměrná míra inflace v roce 2019 vzrostla o 0,5 oproti roku 2018. V roce 2017 byla míra 

inflace pouze o 0,1 menší než v roce 2019. Z grafu je patrné, že za posledních 7 let byla 

nejnižší inflace v roce 2015 a činila 0,3 %. Největších hodnot dosahovala v roce 2019, 

kdy míra inflace vzrostla na 2,6 %. 

ČNB (2020) prognózuje, že míra inflace ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 bude činit 2,5 % 

a začátkem roku 2021 klesne na 2,1 %. V případě, že dojde k vysoké míře inflace a dojde 

tak ze zvyšování cen, kosmetické studio Mis-sys bude nuceno zvednout ceny také. 

Elektronická evidence tržeb (EET) 

V roce 2020 odstartovala třetí a čtvrtá vlna EET. Od května roku 2020 musí vést EET 

každý podnikatel a OSVČ, přijímající peníze v hotovosti, nezávisle na tom, zda se jedná 

o plátce DPH. (Jak.podnikat.cz) 

Studio Mis-sys není plátcem DPH, avšak musí provést jistá opatření a zavést systém EET 

do května roku 2020. Očekává se, že se zavedením EET narostou náklady, které se pak 

promítnou v cenách za nabízené služby, pravděpodobně tak dojde ke zdražování služeb. 
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COVID-19 

V současné době je největší ekonomickou hrozbou nemoc COVID-19. Jedná se  

o respirační onemocnění COVID-19 které bylo způsobeno novým typem koronaviru 

s názvem SARS-CoV2. (Szu.cz, 2020)  

Tato nemoc negativně ovlivňuje ekonomickou situaci každého podniku. I ve studiu Mis-

sys došlo k vysokému poklesu obratů, jelikož studio poskytuje služby, při kterých dochází 

k přímému kontaktu se zákazníkem. Studio v této době nevykonává svoji činnost.  

Výše sazby daně 

Na malé firmy jako je právě studio Mis-sys působí zásahy daňové politiky vlády 

například v případě zvýšení daní, studio pak musí zvýšit ceny. Pokud dojde ke zvýšení 

nájemného, cen za elektřinu, vodu, plyn, vše má na firmu negativní dopad. Majitelka 

firmy paní Bc. Miroslava Synková podniká na základě živnostenského oprávnění, je zde 

třeba zmínit daň z příjmu fyzických osob, která je stanovena dle zákona č. 586/1992 Sb. 

a určuje 15% sazbu daně. 

2.2.1.4 Politicko-právní faktory 

Aktuální politická situace v České republice je stabilní 

Příležitost, jak zpropagovat rekvalifikační kurzy je dána tím, že studio Mis-sys 

spolupracuje s úřady práce. Může tak využít sílu online marketingových komunikačních 

kanálů k informování potenciálních zákazníků o této skutečnosti. Paní Bc. Miroslava 

Synková má povinnost u osob, které využijí možnost získání certifikace přes úřady práce, 

zaslat potvrzení o tom, že je daná osoba v programu a po jeho ukončení musí vydat 

osvědčení o absolvování daného kurzu. 

Dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

č. 309/2006 Sb., musí být všechny osoby v pracovněprávním vztahu seznámeny  

o bezpečnosti. 
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2.2.1.5 Technologické faktory 

V současné době jsou technologie pro každého podnikatele velmi důležité, doba jde 

dopředu a technologie jsou čím dál více využívány a inovovány. 

Nová technologie je často velká investice. Ve Studiu Mis-sys je využíván k běžné práci 

a administrativě notebook, projektor sloužící k výuce kurzistů a jejich přípravě na 

závěrečné zkoušky.  

Využívá se zde řada technologií, které jsou potřebné pro vykonávání služeb, nebo jejich 

usnadnění. Je to například polohovací lehátko, díky kterému jsou klienti v pohodlí  

a personálu se díky polohování také lépe pracuje. V provozovně se od roku 2018 začala 

provádět přístrojová pedikúra. Jednalo se o velmi dobrou investici, jelikož přístroj šetří 

čas a hlavně i práci. Pro nehtový design, je zapotřebí kosmetická UV lampa, díky které je 

gel na nehtech během krátké chvíle suchý. Pro kosmetická ošetření je zde využívána celá 

řada přístrojů, například ultrazvuková špachtle, diagnostický přístroj pleti, epilátor, 

diamantová žehlička obličeje proti vráskám, kosmetický laser, masážní a vibrační 

přístroj. 

2.2.1.6 Ekologické faktory 

Dnes a denně slýcháme o ekologii a ochraně životního prostředí. Každý by měl třídit 

odpady a dbát na to, aby neškodil přírodě. 

Studio Mis-sys používá různé kosmetické prostředky, přípravky a materiály a jejich obaly 

poté třídí a vyhazují do příslušných kontejnerů. Likvidace nebezpečného odpadu je 

zajištěna smluvně s odbornou firmou TS města a.s., 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,  

k Ochozi 666. 

2.3 Analýza marketingového mikroprostředí 

Tato kapitola zkoumá podnik a jeho partnery, zákazníky, dodavatele, konkurenci  

a veřejnost. 
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 Podnik 

Studio Mi-sys spolupracuje s Unií kosmetiček sídlící v České Lípě. Unie je spolek, 

který sdružuje právnické a fyzické osoby kosmetických a podobných oborů. Cílem tohoto 

spolku je podporování v rozvoji těchto oborů a rozvoji a ochrana zájmů členů. 

(Uniek.cz, 2020) 

Dalším partnerem studia je společnost FOR LIFE & MADAGA, která sídlí v Brně. Tato 

společnost se snaží pomoci kosmetičkám, aby nabyly zkušeností ve své profesi. Studio 

Mis-sys od nich odebírá kosmetické produkty. 

Do této podkapitoly řadíme také zaměstnance, avšak studio má zaměstnance pouze na 

bázi OSVČ dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. a jsou řešené v odstavci lidé 

v kapitole analýza marketingového mixu. 

 Zákazníci 

Zákazníci jsou snad nejdůležitějším faktorem pro každou firmu. Studio Mis-sys není 

výjimkou.  

Jelikož studio poskytuje velké množství služeb, zaměřuje se na všechny věkové kategorie 

od 18 let. 

Pedikúra je zaměřena převážně na starší generaci žen i můžu ve věku od 50 let, je tomu 

tak hlavně proto, že poskytují ošetření nohou mimo studio hlavně v domovech pro seniory 

a na léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) v Poličské nemocnici. 

Klíčovým segmentem trhu jsou však ženy starší 40 let. Proto se studio zaměřuje hlavně 

na služby, které ženy tohoto věku využívají nejvíce. Jedná se o kosmetické služby  

a permanentní make-up. Pro tuto věkovou kategorii je péče o pleť a tělo velmi důležitá, 

salon tak navštěvují na pravidelné bázi. 

Nicméně studio nezapomíná ani na kategorii žen ve věku 18-25 let. Ženy v této kategorii 

využívají hlavně trvalou na řasy a modeláž nehtů. 
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 Dodavatelé 

Hlavními dodavateli jsou společnosti i jednotlivci, kteří dodávají potřebné produkty  

a materiály sloužící k provozování služeb. Firma volí dodavatele zejména dle jejich 

kvality, tržního postavení, spolehlivosti, ceny a včasného dodání. Následující tabulka 

zobrazuje jednotlivé dodavatele a zboží, které od nich studio odebírá. 

Tab. č. 5: Dodavatelé podniku 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

 Konkurence 

V celé České republice i v okresu Svitavy je celá řada konkurentů v oblasti poskytování 

kosmetických služeb. Jediná z těchto oblastí, která není ještě tolik rozšířená, je 

permanentní make-up. 

Studio Mis-sys vykonává svou činnost ve městě Polička, a přestože je to malé město, 

konkurence v oblasti kosmetických a masérských služeb je zde celkem vysoká. Největším 

konkurentem v Poličce je Stanislava WONDRÁKOVÁ – Kosmetický salon Profi. 

Dalším blízkým konkurentem je Eliška Kopecká – přístrojová pedikúra v Litomyšli  

a Hurská Eva v Hlinsku, která se také zabývá poskytováním kosmetických služeb. 

  

Dodavatel Odebírané zboží 

FOR LIFE & MADAGA 
Kosmetické produkty (krémy, séra, 

peeling aj.) 

Profi pedikúra 
Spotřební materiál pro pedikúru (brusné 

kloboučky, změkčovadla aj.) 

G.P.S. Olfa, s.r.o. 
Přípravky, krémy, pěny, změkčovadla 

pro pedikúru 

NC nails Sejkorová Stanislava 
Umělé a přírodní nehty, laky a gely na 

nehty pro nehtovou modeláž 

PHYRIS Chemický peeling 

Coneta, s.r.o. Přístrojová pedikúra 
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Tab. č. 6: Konkurenti v oblasti služeb 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

Naproti tomu tím, že se studio zabývá nejen službami, ale i oblasti týkající se vzdělávání, 

je konkurence nižší. Nejbližší konkurenti v oblasti poskytování rekvalifikačních kurzů se 

nacházejí ve větších městech a jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. č. 7: Konkurenti v oblasti rekvalifikačních kurzů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

Téměř nikdo však nemůže studiu konkurovat v kombinaci těchto dvou výše zmíněných 

oblastí. Což je určitá výhoda studia Mis-sys. 

 Veřejnost 

Studio Mis-sys je malý podnik, který dbá na ekologii tím, že třídí a recykluje odpad. Do 

této kapitoly lze zařadit skutečnost, že paní Bc. Miroslava Synková poskytuje pedikúru 

osobám v poličské nemocnici, kteří jsou na oddělení LDN a také osobám žijících 

v domovech pro seniory nacházející se v okolních vesnicích. 

Pořadí konkurentů v oblasti 

služeb pro veřejnost 
Konkurenti 

1. 
Stanislava WONDRÁKOVÁ – Kosmetický salon 

Profi, Polička 

2. Eliška Kopecká – přístrojová pedikúra Litomyšl 

3. Hurská Eva, Hlinsko 

Pořadí konkurentů v oblasti 

rekvalifikačních kurzů 
Konkurenti 

1. 
Ivana Nouzecká – Agentura Start, Hradec 

Králové 

2. 
Aleš Zelinka, rekvalifikační kurzy – masér, 

Pardubice 

3. Academy of Beauty, Brno 
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2.4 Analýza marketingového mixu 

 Služby 

Studio Mis-sys se zabývá provozováním služeb. Proto v této části bakalářské práce budou 

rozepsány jednotlivé služby, které studio nabízí. Nabízené služby můžeme rozdělit do 

dvou oblastí. 

První popisovanou oblastí jsou služby poskytované klientovi. Tyto služby můžeme 

nazývat vedlejší, jelikož netvoří hlavní příjem.  

Jednotlivé služby jsou zobrazeny v následující tabulce.  
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Tab. č. 8: Nabídka služeb 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

Kosmetické služby 

standardní kosmetické ošetření 

remodelling 

liftingová kúra 

kosmetické ošetření s liftingem 

masáž obličeje 

mikromasáž očního okolí 

trvalá na řasy 

prodlužování řas 

lifting a botox řas, barvení řas a obočí 

Masáže 

sportovní 

rekondiční 

baňkování 

masáže s lávovými kameny 

indické 

thajské 

Manikúra, pedikúra 

standard 

wellness 1 (+ parafínová zábal)  

wellness 2 (+ peeling). 

Vizážistika 

denní líčení 

večerní líčení  

líčení na různé události (svatební líčení) 

Péče o ruce 

Nehtová modeláž 

GELLAK 

doplňkové služby 

(parafínový zábal, masáž, peeling) 

Permanentní make-up 

přirozené 3D obočí 

microblading obočí  

pudrové obočí 

ombré obočí 

kontura a výplň rtů 

horní a dolní oční linky 
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Druhá oblast, které se studio věnuje, je pořádání rekvalifikačních kurzů. Jedná se o kurzy 

v následujících oblastech: 

Tab. č. 9: Nabídka rekvalifikačních kurzů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

Rekvalifikační kurzy tvoří hlavní příjem firmy a jsou pořádány dvakrát ročně. V lednu  

a v září se vyhlásí, že studio začíná s rekvalifikačními kurzy, zájemci pak podají přihlášku 

a uvedou jaký kurz/kurzy chtějí absolvovat. Poté si v rámci několika měsíců domlouvají 

schůzky přímo s majitelkou a společně se učí, konzultují a připravují na úspěšné 

dokončení závěrečné zkoušky. Po úspěšném absolvování kurzu získávají certifikát. Právě 

z některých úspěšných absolventek se staly spolupracovnice studia Mis-sys. Kurzy je 

možné na základě domluvy pořádat i kdykoliv během roku, jelikož přístup je ke každému 

individuální.  Kurz, po kterém je největší poptávka, je kurz kosmetický. 

 Cena 

Ceny za jednotlivé služby jsou velmi odlišné. Záleží na tom, zda se jedná o službu 

poskytovanou klientovi, nebo cena jednotlivých kurzů. 

Studio stanovuje ceny na základě nákladů. Podle spotřebovaných materiálů a produktů se 

připočítává doba práce a její složitost. Jsou zde zohledňovány i spotřebované energie, 

nájem a další fixní složky. Porovnávají se ceny i s konkurenty v blízkém okolí a v případě 

větších rozdílů jsou ceny upravovány.  

Kurzy 

masérské 

kosmetické 

manikúra a nehtová modeláž 

pedikúra a nehtová modeláž 

vizážistika 

permanentní make-up 
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Tab. č. 10: Ceník kosmetických služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

Tab. č. 11: Ceník permanentního make-upu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

Tab. č. 12: Ceník pedikúry 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

Tab. č. 13: Ceník manikúry a nehtové modeláže 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ 

Základní manikúra 220,- 

P-shine manikúra 280,- 

Wellness manikúra (základ, peeling, 

lakování, masáž, případně zábal) 

390,-/440,- 

GELLAK 350 

Gelové nehty 450,- 

KOSMETICKÉ SLUŽBY 

Základní kosmetické ošetření  

(čištění ultrazvukem, peeling, maska 

atd..) 

400,- 

Celkové kosmetické ošetření 

(čištění ultrazvukem, peeling, maska, 

zeitgard, barvení atd..) 

750,- 

Liftingové ošetření pleti 650,- 

Remodelling 990,- 

PERMANENTNÍ MAKE-UP 

Obočí vláskování/Microblading 

Pudrové obočí (OMBRÉ) 

3 500,- 

4 500,- 

Oční linka (jemná/výrazná) 1 800,- /2 600,- 

rty 3 300,- 

PEDIKÚRA 

Standardní ošetření (suchá nebo mokrá) 280,- 

Kombinované ošetření 320,- 

Wellness pedikúra (standardní ošetření, 

peeling, masáž, případně zábal) 

390,-/440,- 
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Cena za masáž šíje a zad je uvedena za 30 minut a celková masáž trvá přibližně  

2,5 hodiny. 

Tab. č. 14: Ceník masáží 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

Ceny za akreditační kurzy jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. č. 15: Ceník rekvalifikačních kurzů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synková M., majitelka, 2020) 

Ceny za rekvalifikační kurzy zůstávají celoročně stejné, tak tomu však není u cen za 

ostatní služby. V průběhu roku bývají různé akce jako například „Black Friday“, který se 

vyhlásí na konkrétní služby, například na permanentní make-up se slevou 20–40 %.  

Další změna cen bývá při akcích 2+1, kde si klient služby předplatí a na dalších dvou 

návštěvách už neplatí nic. Dále jsou to vánoční slevy na konci roku. 

 Distribuce 

Kosmetické a další služby jsou poskytovány na objednání přes telefon, e-mail nebo 

Facebook. Pokud jde o rekvalifikační kurzy, je třeba vyplnit přihlášku, kterou lze buď 

poslat poštou, přinést osobně, nebo odeslat elektronicky. Jednotlivé služby i kurzy jsou 

vykonávané ve studiu v Poličce 572 01, ulice Eimova 294. Studio se nachází přímo 

v poličské nemocnici v budově „A“.  

MASÁŽE 

Šíje 150,- 

Záda 250,- 

Celková masáž 600,- 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY 

Masérský kurz 8 500,- 

Pedikúra – nehtový design 12 900,- 

Manikúra – nehtový design 12 900,- 

Kosmetika 16 400,- 

Odborník na permanentní make-up 34 000,- 

Vizážistika 10 800,- 
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Na následující mapě je zobrazena poloha studia a blízké okolí. 

Obr. č. 4: Poloha studia Mis-sys (Eimova 294) 

(Zdroj: Maps.google.com) 

Přímo u budovy nemocnice (tudíž přímo u salonu) se nachází parkoviště. Bohužel díky 

vysoké návštěvnosti nemocnice a možná i důvodu, že parkoviště není zpoplatněné, je 

téměř celodenně obsazené. 

Další blízké parkoviště je pak u vlakového a autobusového nádraží, které se nacházejí 

v blízkosti 500 metrů od salonu. Je to výhoda i pro ty, kteří studio navštěvují a využívají 

služeb hromadné dopravy. 

Vedle studia se dále nachází malá lékárna, která spadá pod nemocnici a v blízkosti se 

nachází i poličský bazén a v blízkosti 350 metrů je česká pošta a supermarket Penny. 

Studio je ve vzdálenosti 300 metrů od náměstí. 

Slabou stránkou je parkoviště, ale na druhou stranu se studio nachází v dobré lokalitě, 

kde jsou k dispozici jiná neplacená parkoviště, služby a prodejny. 
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 Propagace 

Pro každý podnik je důležité najít tu správnou formu propagace, aby byl marketing 

úspěšný. Je potřeba, aby okolí mělo o firmě povědomí. Propagace firmy bude zobrazena 

pomocí komunikačního mixu. 

 Lidé 

Jelikož je studio zaměřeno na poskytování služeb zákazníkovi, dochází tak k fyzickému 

kontaktu mezi nimi. Zákazník tak od prvního momentu posuzuje kvalitu, a proto je 

důležité působit profesionálně nejen vzhledem ale i při plnění potřeb či přání zákazníka. 

Personál studia působí profesionálně svým bílým oděvem a obrandovanými doplňky jako 

jsou například ručníky. Také se několikrát ročně účastní různých odborných školení  

a veletrhů, aby se neustále vzdělával a měl přehled o trendech současnosti. Prostředí ve 

studiu je profesionální, ale přátelské, personál zákazníkům vždy předává odborné rady  

a osobní zkušenosti. 

Do této podkapitoly spadají také zaměstnanci. V současné době studio nemá zaměstnance 

na hlavní pracovní poměr. Na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

dle zákona č. 89/2010 Sb., paní Bc. Miroslava Synková pronajímá prostory kolegyním, 

které mají živnostenské oprávnění. (Synková, majitelka studia, 2020) 

 Procesy 

Vzájemná komunikace mezi studiem a zákazníkem probíhá převážně telefonicky, 

případně přes e-mail. Jedná se tak o nejrychlejší způsob objednávání, změny termínu, 

zodpovězení dotazů atd.  

Studio prozatím nemá rezervační systém, všechny objednávky si proto personál zapisuje 

do svých diářů. V tuto chvíli zde není zabudovaný ani systém EET, ale po rozhovoru 

s majitelkou mohu zmínit, že je to ve fázi řešení. 

Na webových stránkách www.mis-sys.cz je možnost vyplnění přihlašovacího formuláře 

k rekvalifikačním kurzům. 
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Placení záloh či celých rekvalifikačních kurzů je zde možné v hotovosti nebo přes 

internetové bankovnictví. Platební terminál zde zavedený není. (Synková, majitelka 

studia, 2020) 

 Materiální prostředí 

Zejména pro zákazníky kosmetického studia je důležité zapůsobit na první pohled 

upraveným vzhledem a prostředím studia. Cílem je, aby se zákazníci cítili příjemně  

a uvolněně. Tím, že se studio Mis-sys nachází v budově nemocnice, tak se na první pohled 

liší od běžných salonů. Interiér studia bych hodnotila jako spíše průměrný, prostory by se 

daly více vyšperkovat a upravit, aby došlo k ještě lepšímu dojmu. Co se týče 

profesionality, tak letité zkušenosti personálu jsou velice dobré. Z toho vyplývá, že 

slabinou studia je interiérové prostředí, ale odbornost by se dala považovat za jeho 

výhodu. 

Studio používá českou kosmetiku zejména od společnosti FOR LIFE & MADAGA se 

kterou spolupracuje a díky které se zákazníci mohou cítit příjemně, jelikož spousta z nich 

ocení českou kvalitu. 

2.5 Analýza komunikačního mixu 

Následující kapitola je zaměřena na jednotlivé komunikační nástroje, prostřednictvím 

kterých firma oslovuje své stávající a potenciální zákazníky.  

Kosmetické služby a celková péče o tělo je čím dál více žádaná. Je tomu tak hlavně u žen, 

jelikož téměř každá žena chce nejen vypadat dobře ale i se dobře cítit.  
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Studio využívá off-line i on-line nástroje, zobrazené v následujícím schématu. 

 
Schéma č. 13: Komunikační mix podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Reklama 

Studio Mis-sys svou nabídku služeb a konkrétních akcí propaguje hlavně v rámci tištěné 

formy, konkrétně se jedná o tisk letáků a plakátů, které vystavuje na nástěnkách 

v příslušném městě Polička a okolních vesnicích. Dříve využívali tištěné reklamy 

v novinách a ročenkách, ale tyto reklamy jsou velmi nákladové a málo přínosné. 

Již několik let má studio vystavenou billboardovou reklamu, která je umístěna v Poličce 

u hlavní silnice v blízkosti vlakového a autobusového nádraží. Tato reklama je však 

zastaralá a její změna by vedla ke zviditelnění. 
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 Podpora prodeje 

Studio v rámci podpory prodeje pořádá různé akce, které upoutají pozornost zákazníků. 

Tyto akce se konají přímo ve studiu, nebo v okolních vesnicích, kde občané ocení 

jakoukoli výjimečnou událost. Již několik let studio pořádá akce „Den Žena“ nebo „Den 

pro tebe“, kde ženy po několik hodin relaxují a užívají si, jak je o ně pečováno. V rámci 

těchto akcí mohou využít služby kosmetické, manikúru, pedikúru, nehtový design  

a masáže. Je zde přichystané i drobné občerstvení.  

V této části můžeme zmínit spolupráci studia s VZP, kde mohou zaregistrovaní diabetici 

získat příspěvek až 1 000 Kč na pedikúru. Tato skutečnost je prezentována vylepenými 

letáky na nástěnkách v Poličce, v okolních vesnicích a v rámci online komunikačních 

kanálů. 

Studiem využívanou podporou prodeje jsou různé slevy, například 2+1 služba zdarma, 

„Black Friday“ a koncem roku jsou to hlavně vánoční slevy a poukázky. 

 Public relations 

Vztahy s veřejností se podnik snaží budovat na základě dobrých vztahů s dlouhodobými 

zákazníky, osobního kontaktu a vysoké kvality provedení služeb. 

 Osobní prodej 

Personál Studia Mis-sys je odborně vyškolen a má letité zkušenosti v oboru. Forma 

osobního prodeje se strategií poradce je zde využívána při kosmetice, kdy je prováděna 

diagnostika pleti a vzápětí jsou podány odborné rady v péči o konkrétní pleť, kde jsou 

doporučeny ideální produkty. Dalším příkladem je poradenství u permanentního make-

upu, kdy je pro klienta poskytnuto poradenství například ohledně tvaru obočí, ideální 

barvě a technice. Ten samý způsob osobního prodeje je využíván při vizážistice, kdy je 

třeba na základě vlastních zkušeností seznámit klientku s tím, co je pro ni vhodné, čemu 

se raději vyhýbat a společně se dohodnout na postupu a řešení.  

Personál se neustále vzdělává v rámci teoretických i praktických školení, návštěvy 

veletrhů, kde se také seznamují s různými produkty, jak s nimi pracovat a s novými 

trendy ve světě kosmetiky. Proto jsou silnou stránkou studia právě odborné znalosti. 
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 Přímý marketing 

Pokud studio pořádá akci „Den pro tebe“ či „Den Žena“, předem osloví zákazníky, kteří 

se již takové událostí dříve účastnili. V ostatních případech studio v současné době 

nevytváří reklamu, která je zacílena na konkrétní zákazníky.  

 Online marketingová komunikace 

Pro zacílení na větší množství zákazníků je důležité propojení nástrojů komunikačního 

mixu s online prvky. 

Jako online komunikační nástroje jsou zde převážně využívány facebookové stránky, kde 

jsou sdíleny novinky, nabídky služeb a kurzů, které studio pořádá. U těchto příspěvků je 

často využívána propagace prostřednictvím placené reklamy. Na základě statistik jsou 

z těchto reklam dobré odezvy, nejenom že má větší dosah, osloví více lidé než tištěná 

reklama, ale je také méně nákladová.  Studio vlastní i webové stránky, které jsou neaktivní 

a stejně jako billboardová reklama zastaralé. Je proto třeba udělat výrazné změny  

a vylepšit tyto nedostatky. 

2.5.6.1 Webové stránky 

Studio Mis-sys má zřízené webové stránky od roku 2008 a jsou k nalezení pod adresou 

www.mis-sys.cz. Na tomto odkazu je zobrazena nabídka rekvalifikačních a odborných 

kurzů. Tato nabídka není však aktualizována, jelikož v současné době studio nabízí větší 

počet kurzů.  Dále je zde ke stažení přihláška do kurzu, kontaktní údaje, sekce „napište 

nám“ a návštěvní kniha.  
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Webová stránka studia Mis-sys je zobrazena na následujícím obrázku. 

 

Obr. č. 5: Webová stránka studia Mis-sys 

(Zdroj: Mis-sys.cz) 

Web je několik let téměř neaktivní a zastaralý, avšak dle rozhovoru s majitelkou studia je 

obnova webových stránek v budoucnu plánovaná. (Synková, majitelka studia, 2020) 

Je důležité, aby na webových stránkách byly uvedeny aktuální údaje v případě změny 

otevírací doby a také termíny kurzů a akcí které se uskuteční v blízké budoucnosti. Dojde 

tak k provázání nástrojů komunikačního mixu s online prvky a případná reklama bude 

tak mít větší počet potenciálních zákazníků.  

2.5.6.2 Facebookové stránky 

Z internetových komunikačních kanálů studio nejvíce k propagaci využívá facebookovou 

stránku. Stránka nese název Soukromé vzdělávací středisko Mis-sys s akreditací MŠMT. 

Tuto stránku sleduje 461 uživatelů, velká část těchto uživatelů služeb studia využila, nebo 

zná majitelku studia osobně. Na stránce uživatelé najdou lokaci, otevírací dobu studia, 

kontakt a v biografii je krátce popsáno, jaké služby studio nabízí a na konci je pár recenzí 

od zákazníků. 
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Facebooková stránka je však málo aktivní. Příspěvky byly dosud přidávané párkrát 

měsíčně, většinou formou plakátu, který ukazuje nabídku rekvalifikačních kurzů, či 

informace o jednotlivých odborných kurzech. 

Na těchto stránkách chybí fotografie klientů, u kterých je výsledek viditelný na první 

pohled. Například u gelových nehtů, permanentního make-upu a prodlužování řas by 

mohly být zveřejňovány výsledky, které by ukazovaly průběh změny, nebo fotografii 

před a po vykonané proceduře.  

Propagace na facebookové stránce se využívá převážně ke sdílení plakátů, které jsou 

v tištěné formě a zveřejňování akcí pořádaných studiem, či například spolupráci s VZP, 

jedná se tak o propojení offline a online komunikačních kanálů, kdy dojde k oslovení 

vyššího procenta potenciálních zákazníků. 

2.5.6.3 E-mail 

Jako hlavní online nástroj pro komunikaci se zákazníky studio nejvíce využívá 

e-mailovou adresu. Formou e-mailu jsou přijímány objednávky na některou ze služeb, 

případně zasílány pozvánky zákazníkům na akce, které studio pořádá.  

2.6 Vlastní průzkum  

 Dotazníkové šetření  

Dotazník byl vytvořen pomocí Google Docs a skládá se z 10 otázek. Všechny tyto otázky 

jsou uzavřené, to znamená že respondenti nepsali vlastní odpovědi. U většiny položených 

otázek byla možná pouze jedna odpověď.  Následující obrázek zobrazuje, v jaké dny 

probíhaly určité činnosti v březnu 2020. 

Obr. č. 6: Harmonogram dotazníkového šetření 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Technika dotazníkového šetření probíhala v krocích zobrazených v časovém 

harmonogramu. V první řadě byl proveden předvýzkum a následovalo vytvoření 

samotného dotazníku. Aby došlo k objektivnímu zhodnocení a zjištění, zda je dotazník 

smysluplný a zda v něm nejsou uvedeny chyby či překlepy, bylo zahájeno testování. 

Pilotní verze byla vyplněna od 5 osob, které zkontrolovaly správnost dotazníku a na 

základě jejich zpětné vazby došlo k úpravě a přeformulování otázek na finální verzi 

dotazníku. Dotazníkové šetření celkem trvalo i s jeho vyhodnocením 22 dní. 

2.6.1.1 Příprava dotazníku 

Před realizací samotného dotazníkového šetření byl proveden předvýzkum, kde proběhlo 

dotazování 10 osob různé věkové kategorie a na základě jejich názorů a preferencí 

došlo ke konkretizaci a byly tak vytvořeny samotné otázky v dotazníku. Tento dotazník 

byl po konzultaci s majitelkou firmy upraven do konečné podoby. 

2.6.1.2 Metoda sběru dat 

Pro sběr dat byla použita technika dotazníkového šetření. Data byla nasbírána 

prostřednictvím internetu, konkrétně přes facebookové stránky studia Mis-sys, 

facebookové skupiny zajímající se o kosmetické služby a skupiny, které se zaměřují na 

obyvatele Poličky a blízkého okolí. Získané odpovědi od respondentů slouží jako podklad 

pro vytvoření vlastních návrhů řešení pro danou firmu. 

2.6.1.3 Popis vzorku respondentů  

Pro výběr vzorku respondentů byla použita metoda kvótního výběru, přičemž vzorek 

respondentů byl definován následujícími charakteristikami:  

pohlaví 

věkový interval 

trvalé bydliště 

pozice na trhu 

Z dotazníku byly získány odpovědi od 165 respondentů v různém věkovém intervalu. 

Reagovaly na něj převážně ženy, což lze předpokládat, jelikož se jedná o studio 
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poskytující kosmetické služby. Téměř polovina odpovědí byla získána od pracující osob.  

Díky Google Docs, jehož prostřednictvím byla vytvořena elektronická verze dotazníku, 

se v získaných datech nevyskytují žádné chybné odpovědi. 

2.6.1.4 Výsledky dotazníkového šetření  

Respondenti odpovídali na 10 uzavřených otázek, u dvou z těchto otázek bylo možné 

zadat více odpovědí.  

V první části jsou zjišťovány demografické a geografické faktory všech respondentů, dále 

je zkoumáno, zda mají povědomí o studiu Mis-sys a jsou zde také otázky zaměřené na 

jejich preference různých faktorů a informací při výběru kosmetického studia. 

Otázka č. 1 

První otázka zjišťuje pohlaví respondentů. Následující graf znázorňuje, že odpovídaly 

z 79 % ženy a z celkového počtu 165 respondentů odpovědělo pouze 35 mužů. 

Graf č. 5: Pohlaví respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 2 

Druhá otázka se táže na respondentův věk. Převážně odpovídaly osoby ve věku 18–30 

let. Další nejvíce zastoupenou kategorií byly osoby ve věku 41–50 let a 3140 let. 

V kategorii nad 61 let vyplnili dotazník pouze 4 lidé. 

79%

21%

Pohlaví

ŽENA

MUŽ
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Graf č. 6: Do jaké věkové skupiny patříte?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 3 

Třetí otázka je zaměřena na bydliště respondentů. Dotazuje se, zda respondenti žijí 

v Poličce, jejich částech či mimo Poličku. Nejvíce osob však zodpovědělo že pobývají 

mimo město Polička. Přímo ve městě a jejich částech žije 42 z dotázaných osob. Na 

druhou stranu z osob, které žijí mimo Poličku bylo 67 respondentů buď zákazníky studia, 

nebo o něm alespoň slyšeli.  

Graf č. 7: Kde žijete? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 4 

Čtvrtá otázka zjišťuje pozici na trhu, převážně odpovídali zaměstnaní a studenti. Jelikož 

někteří respondenti odpověděli že jsou například studenti a podnikatelé či na mateřské 

dovolené a podnikatelé, je celkový počet odpovědí u této otázky vyšší, než skutečný počet 

dotazovaných. 

Graf č. 8: Jaká je Vaše pozice na trhu?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 5 

Další, pátá otázka se ptá respondentů na povědomí o kosmetickém Studiu Mis-sys. 

Celkem 40 %, což je 66 respondentů nemají povědomí o studiu Mis-sys a z toho 10 lidí, 

co neznají studio, žijí v Poličce.  

Graf č. 9: Máte povědomí o kosmetickém studiu Mis-sys?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 6 

Šestá otázka v dotazníku zjišťuje, kde se respondenti o studiu dozvěděli. Nejvíce 

respondentů se o studiu dozvědělo na základě doporučení, 21 respondentů zná studio 

z Facebooku a pouze 4 osoby se dozvěděly o studiu na webových stránkách, což je velmi 

nízké číslo. 

Graf č. 10: Pokud studio znáte, kde jste se o něm dozvěděl/a?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 7 

Cílem této otázky bylo zjistit, kterým komunikačním kanálům připadá nejvyšší 

preference. Respondenti měli odpovídat na škále od 1 do 10. Čím vyšší číslo bylo 

zvoleno, tím více by preferovali použití toho kanálu.  

Z grafu je viditelné, na které kanály by se studio mělo nejvíce při komunikaci zaměřit. 

Nejvyšší preferenci nesou on-line kanály, a to webové stránky, těsně za nimi je Facebook 

a na třetí příčce Instagram. Na tyto 3 kanály je potřeba se zaměřit nejvíce. 
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Graf č. 11: Jaké preferujete kanály při komunikaci s kosmetickým studiem?   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 8 

Otázka osmá a devátá zjišťuje preferenci informací a faktorů při výběru kosmetického 

studia. Je zde zvolena škála od 1 do 10, přičemž 1 znamená nejméně důležité a 10 

vyjadřuje nejvíce důležitý faktor či informaci. Informace a faktory, které nesou nejvyšší 

zastoupení v důležitosti jsou zobrazeny na následujícím grafu. Jedná se o lokalitu, 

fotografie studia, vzdělání personálu a cenovou nabídku. 

Graf č. 12: Jaké faktory a informace preferujete při výběru kosmetického studia? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 9 

V deváté otázce jsme se dozvěděli, že si lidé nejvíce zakládají na příjemném a ochotném 

personálu, čistém a příjemném prostředí, kvalitě používané kosmetiky a velké zastoupení 

nese i možnost využití více služeb na jednom místě a také doporučení. 

 

Graf č. 13: Jaké faktory a informace preferujete při výběru kosmetického studia?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 10 

V poslední otázce bylo zjištěno, jakou formu příspěvků na sociálních sítích respondenti 

preferují. Konkrétně na webu Facebook a Instagram. Dle následujícího grafu je zřejmé, 

že převažují příspěvky formou fotografií. 

Graf č. 14: Jakou formu příspěvků na sociálních sítí preferujete? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.7 Faktorová analýza 

Pomocí faktorové analýzy byly nalezeny skupiny komunikačních kanálů, jejichž 

hodnocení preferencí spolu nejvíce souvisí. Komunikační kanály lze podle hodnocení 

důležitosti rozdělit do dvou faktorů uvedených v následující tabulce. 

Tab. č. 16: Faktor zátěže (Varimax normaliz) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jeden faktor lze nazvat jako On-line komunikační kanály a druhý faktor lze nazvat jako 

Tradiční komunikační kanály. 

Dle rozdělení komunikačních kanálů vytvořili nové proměnné s výše uvedenými názvy 

pomocí aritmetických průměrů jednotlivých položek. Dále bylo zjišťováno, zda 

preference komunikačních kanálů souvisí s věkem. Věk je kategoriální proměnná o více 

než dvou obměnách a dvě nové proměnné typů komunikačních kanálů jsou metrické 

proměnné. Vztah se ověřuje pomocí analýzy rozptylu. Nejdříve však bude pomocí 

Shapiro-Wilkova testu ověřeno, zda data pochází z normálního rozložení. 

Tab. č. 17: Shapiro-Wilkův test normality 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jaké komunikační kanály byste 

preferovali při komunikaci se Studiem 

Mis-sys, na škále 1-10, kde 1 = nejméně 

důležité, 10 = nejvíce důležité.  

Faktor. zátěže (Varimax normaliz) 

Extrakce: Hlavní komponenty 

Faktor (1) Faktor (2) 

Internetová reklama 0,658 0,362 

Webové stránky 0,811 0,358 

Facebook 0,839 0,301 

Instagram 0,777 0,159 

E-mail 0,664 0,325 

YouTube 0,538 0,056 

Telefon 0,546 0,479 

Letáky/plakáty 0,301 0,796 

Billboardy 0,202 0,820 

Reklama v novinách, časopisech 0,137 0,826 

Osobní prodej 0,393 0,648 

Věk Tradiční komunikační kanály On-line komunikační kanály 

do 30 let   SW-W = 0,9438; p = 0,0004 SW-W = 0,9574; p = 0,0028 

31–40   SW-W = 0,9165; p = 0,0285 SW-W = 0,9151; p = 0,0263 

41–50    SW-W = 0,9062; p = 0,0139 SW-W = 0,8411; p = 0,0005 

51+      SW-W = 0,9094; p = 0,3116 SW-W = 0,9193; p = 0,3866 
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Jelikož ani v jedné skupině nepocházejí všechny výběry z normálního rozložení  

(p <0,05), k ověření vztahu mezi věkem a hodnocením preferencí bude použita 

neparametrická obdoba analýzy rozptylu, Kruskal-Wallisův test. Test se provede na 5% 

hladině významnosti. Neparametrické testy jsou založeny na pořadí hodnot. 

Tab. č. 18: Kruskal-Wallisova ANOVA, on-line kanály 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Závislá:  

On-line 

komunikační 

kanály 

Kruskal-Wallisova ANOVA založ. na poř.; On-line 

komunikační kanály (Data) 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Do jaké věkové 

skupiny patříte? 

Kruskal-Wallisův test: H (3, N= 165) =5,259404  

p =0,1538 

Počet (platných) Součet (pořadí) 
Prům. 

(Pořadí) 

do 30 let 99 8570,00 86,57 

31-40 28 2511,50 89,70 

41-50 29 2105,50 72,60 

51+ 9 508,00 56,44 

Dle průměrného pořadí používají nejvíce on-line komunikační kanály respondenti ve 

věku 31–40 let a respondenti do 30 let. Nejméně je používají respondenti ve věku 51  

a více let. 

Tab. č. 19: Kruskal-Wallisova ANOVA, tradiční kanály 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Závislá: Tradiční 

komunikační 

kanály 

Kruskal-Wallisova ANOVA založ. na poř.; Tradiční komunikační 

kanály (Data) 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Do jaké věkové skupiny patříte? 

Kruskal-Wallisův test: H (3, N= 165) =3,325900  

p =0,3441 

Počet (platných) Součet (pořadí) Prům. (Pořadí) 

do 30 let 99 8631,00 87,18 

31-40 28 2272,00 81,14 

41-50 29 2005,00 69,14 

51+ 9 787,00 87,44 

Dle průměrného pořadí používají tradiční komunikační kanály nejméně často respondenti 

ve věku 41–50 let. Nejčastěji je používají respondenti ve věku 51 a více let a respondenti 

ve věku do 30 let.  
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U obou skupin komunikačních kanálů se statisticky významný rozdíl nepotvrdil.  

P-hodnota Kruskal-Wallisova testu je v obou případech vyšší než 0,05. Věk tedy nemá 

významný vliv na používaní určitých typů komunikačních kanálů. 

2.8 SWOT 

SWOT analýza slouží ke sledování marketingové strategie podniku. Díky této analýze 

dokážeme snadněji zhodnotit a utřídit informace, které můžeme využít ve prospěch 

podniku oproti konkurenci. 

Na základě provedených analýz a vlastního průzkumu byla vytvořena SWOT analýza, 

která popisuje interní faktory a externí faktory dané firmy. 

Tab. č. 20: SWOT analýza studia Mis-sys 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY 

S1 Široká nabídka služeb W1 Nízká úroveň reklamy 

S2 Odbornost W2 Prostředí  

S3 Poradenské služby W3 Nedokonalé online komunikační 

S4 Česká profesionální kosmetika W4 Nezavedená internetové reklamy 

S5 Časová flexibilita W5 
Nepravidelné pořádání odborných 
kurzů 

S6 Podpora prodeje W6 Parkoviště 

S7 
Kombinace online a off-line  
komunikačních kanálů 

W7 Není zavedený rezervační systém 

O – PŘÍLEŽITOSTI T – HROZBY 

O1 
Nízká konkurence v oblasti 
rekvalifikačních kurzů 

T1 Vysoká konkurence v oblasti služeb 

O2 
Otevření nové pobočky ve městě 
s větší rozlohou 

T2 Dostupnost trhu 

O3 Udělení statusu autorské osoby T3 Geografická poloha 

O4 Účast na veřejných událostí T4 COVID-19 

O5 Spolupráce s úřady práce T5 Nevhodný výběr komunikačních kanálů 

O6 Stálí zákazníci T6 
Zvyšování cen  
(nájem, kosmetika aj.) 

O7 
Praxe – zvýšení povědomí o firmě 
 

T7 Ztráta zákazníka 

Silné stránky 

Silnou stránkou studia Mis-sys je široká nabídka služeb se kterou souvisí kombinace 

služeb a vzdělání, které je využito při organizování rekvalifikačních kurzů. Dále jsou to 
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letité zkušenosti, časová flexibilita a poskytování poradenských služeb. Jelikož je 

dodavatelem firmy česká kosmetická společnost FOR LIFE & MADAGA, považuje se 

to za výhodu. Studio využívá pro komunikaci offline i online komunikačních kanálů, díky 

čemuž osloví mladší i starší generaci. Je zde využito zaměření na podporu prodeje ve 

formě spolupráce s VZP a v případě organizace vlastních akcí jsou tyto skutečnosti 

prezentovány na facebookové stránce studia a také formou tištěných letáků. Je důležité 

tyto akce podpořit pomocí sociálních sítí, webových stránek a případně i placenou 

kampaní. 

Slabé stránky 

Slabinou studia je úroveň reklamy. I když se studio nachází v malém městě, tak 

z dotazníkového šetření vyplynula skutečnost, že většina obyvatel, kteří pochází 

z Poličky studio Mis-sys neznají. K tomu se váže také nedokonalost online 

komunikačních kanálů, tato skutečnost vyplynula z analýzy komunikačních kanálů. Další 

slabou stránkou je prostředí a parkoviště, které se nachází vedle studia, ale tím, že je salon 

v budově nemocnice, tak je parkoviště ve většině případech zaplněné. Studio nemá 

zavedenou internetovou reklamu, díky které by opět mohlo podpořit povědomí o firmě  

a získat tak více potenciálních klientů. Zavedením internetové reklamy a zlepšení online 

komunikačních kanálů by mohlo přinést vyšší zájem o studio. Studio také nemá dosud 

zavedený rezervační systém.  

Příležitosti 

Příležitostí pro studio je pořádání rekvalifikačních kurzů, jelikož tuto oblast služeb 

konkurence v blízkém okolí nenabízí. Nejbližší konkurenti v oblasti rekvalifikačních 

kurzů se nachází v Brně, Hradci Králové a v Pardubicích. Otevření nové pobočky ve 

větším městě je velkou příležitostí pro rozšíření klientely. V roce 2019 došlo k otevření 

pobočky v Telecí a v budoucnu je v plánu otevření další pobočky v Brně. V případě 

udělení statusu autorizované osoby je možné organizovat nejen rekvalifikační kurzy, ale 

i závěrečné zkoušky u těchto kurzů. Také pořádání a účast na veřejných akcích je pro 

podnik příležitostí pro nalezení nových klientů. Studio získává klienty i díky spolupráci 

s úřadem práce, což je považováno za příležitost. Získání zákazníků a jejich udržitelnost 
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je také velkou příležitostí pro studio. Za další příležitost může být považováno přijímání 

praktikantů, ze kterých se mohou stát budoucí zákazníci či spolupracovníci. 

Hrozby 

Hrozbou téměř každého podniku je vysoká konkurence, studio Mis-sys není výjimkou. 

V dnešní době je skutečnost taková, že trh s produkty a přístroji, které byly v dřívějších 

letech dostupné pouze pro profesionály, je dostupný pro kohokoliv. Je proto důležité dát 

důraz při propagaci, že ve studiu dosáhnou profesionálního výsledku, jelikož práci 

vykonává školený personál a přístroje jsou na profesionální úrovni. Studio Mis-sys se 

nachází v malém městě Polička, což můžeme brát za nepříznivou geografickou polohu, 

na tento fakt je třeba se zaměřit opět při propagaci, aby došlo ke zvýšení povědomí  

o firmě pro občany Poličky a jejího okolí. Za největší hrozbu současnosti je považován 

virus COVID-19, na jehož základě utrpěla nejen většina podniků, ale celá česká 

ekonomika. Hrozbou je i nevhodný výběr komunikačních kanálů, kvůli nimž může dojít 

k nižšímu procentu v počtu získaných zákazníků, je proto vhodné zaměřit se právě na 

kanály, které byly v rámci dotazníkového šetření zvoleny jako nejpreferovanější. Studio 

Mis-sys je považováno za malou firmu s nižšími obraty, proto i změny ve formě zvýšení 

nájemného, používaného materiálu, kosmetiky a technologií může být pro malou firmu 

hrozbou. Velkou hrozbou pro studio je také ztráta každého zákazníka. 

 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Pro vyhodnocení SWOT analýzy bude využita metoda párového srovnávání, která 

pracuje na principu stanovování vazeb a síly mezi jednotlivými prvky pro zjištění 

důležitosti těchto elementů.  

Vazby vyjádřeny následujícím označením:  

(+ +) silná oboustranná pozitivní vazba 

(+) slabší pozitivní vazba 

(0) bez vzájemného vztahu 

(-) slabší negativní vazba 

(- -) silná oboustranně negativní vazba 
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Metoda párového srovnávání je zobrazena v následující tabulce. 

Tab. č. 21: Metoda párového srovnávání pro vyhodnocení SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY     

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 SOUČET POŘADÍ 

P
Ř

ÍL
EŽ

IT
O

ST
I 

O1 ++ + + + + ++ + 0 -- -- -- 0 -- -- -2 4. 

O2 ++ + + + + ++ ++ - -- - -- + ++ + 7 2. 

O3 + ++ + + + + 0 -- 0 -- - - -- -- -2 4. 

O4 + + ++ + + ++ + ++ -- - -- - -- -- 0 3. 

O5 + + + + + + + - -- - -- - -- - -4 5. 

O6 ++ ++ ++ + ++ ++ + ++ + + + + - - 15 1. 

O7 + + ++ + + + + + - + - - 0 0 7 2. 

H
R

O
ZB

Y
 

T1 ++ ++ + + + + 0 -- 0 0 0 0 0 0 6 6. 

T2 -- -- + - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3. 

T3 + - -- - + 0 0 - 0 0 0 - -- - -7 1. 

T4 -- -- - 0 0 + + 0 0 0 0 -- 0 0 -5 2. 

T5 0 + 0 0 0 -- ++ -- 0 - - 0 0 0 -1 4. 

T6 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 -4 3. 

T7 ++ + ++ + + ++ + -- - -- - -- - - 0 5. 

SOUČET 10 8 11 6 12 13 11 -6 -10 -8 -11 -7 -10 -9   

POŘADÍ 4. 5. 3. 6. 2. 1. 3. 6. 2. 4. 1. 5. 2. 3.   

Po vyhodnocení SWOT analýzy je z předchozí matice zřejmé, že nejsilnější stránkou 

firmy je podpora prodeje (S6). Stálí zákazníci (O6) jsou pro firmu nejlepší příležitost, je 

proto potřeba dbát na jejich udržitelnost. Podnik nemá zavedenou internetovou reklamu 

(W4), která se dle matice jeví jako jeho největší slabina. Za největší hrozbu se dá 

považovat geografická poloha (T3), studio totiž sídlí v malém městě. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na začátku této kapitoly budou vyčísleny náklady lidských zdrojů. 

Pro vyčíslení nákladů bude vypočítána odměna v případě pracovněprávního vztahu mezi 

majitelkou firmy a osobou starající se o marketingové aktivity prostřednictvím dohody  

o provedení práce. Osoba zodpovědná za marketing bude mít na starosti správu  

a aktualizace webových stránek a sociálních sítí, konkrétně se jedná o Facebook  

a Instagram. 

Tab. č. 22: Dohoda o provedení práce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

Odměna za hodinu 110 Kč 

Počet odpracovaných hodin za měsíc 21,5 

Prohlášení k dani nepodepsal 

Čistá mzda 2 365 Kč 

Webové stránky budou vytvořeny fyzickou osobou zabývající se programováním, bude 

se tak jednat o jednorázový náklad ve výši 10 000 Kč. 

Odpovědnou osobou za PPC reklamu bude online marketér specializující se na PPC 

reklamu, který si fakturuje 500 Kč na hodinu. 

3.1 Komunikační kanály 

Na základě zhodnocení výsledků z dotazníkového šetření vyplývá závěr, že lidé preferují 

komunikaci se studiem přes webové stránky, facebookové stránky a také přes Instagram. 

V současné době studio komunikuje přes e-mailovou adresu, facebookové stránky  

a převážně přes mobilní telefon, který nese čtvrtou příčku v analýze důležitosti. Využitím 

mobilního telefonu lze propojit komunikaci s ostatními kanály a dojde tak k okamžitému 

jednání mezi firmou a zákazníkem. 

Doporučuje se proto zlepšení či vytvoření následujících on-line komunikačních kanálů: 

• Webové stránky 

• Sociální sítě (Facebook, Instagram) 

• E-mail 

• Internetová reklama 
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 Webová stránka 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pouze 4 osoby se o studiu Mis-sys 

dozvěděly z webových stránek, ale většina lidí preferuje komunikaci s kosmetickým 

studiem právě přes tento kanál, a proto se navrhuje obnovení webových stránek studia. 

 
Schéma č. 14: Návrh struktury webové stránky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hlavička 

Hlavička stránky bude obsahovat logo umístěné na levé straně a uprostřed bude navržený 

nový název firmy: Kosmetické studio Mis-sys, rekvalifikace. 

Navigační menu 

Záložka menu bude k nalezení na pravé straně vedle hlavičky a bude znázorněna třemi 

čárkami, na které se klikne a zobrazí se hlavní nabídka, která bude mít rozšířené zobrazení 

přes obsah stránky. Bude obsahovat: 

• Kontakt – V této záložce bude zobrazeno telefonní číslo, e-mailová adresa, 

název a odkaz na facebookové stránky a instagramový profil. Dále zde bude 

přesná adresa a zobrazení na malé mapce, která bude obsahovat odkaz na Google 

Maps s adresou studia.  

Otevírací doba – bude zde zobrazena tabulka s běžnou otevírací dobou  

a případné aktuální změny v otevírací době. 

• Aktuální nabídka bude obsahovat nabídku služeb, kam spadá řada 

kosmetických služeb, masáže, permanentní make-up, manikúra pedikúra aj., viz 

kapitola Analýza marketingového mixu. Dále zde bude zobrazena nabídka 
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rekvalifikačních kurzů, kde návštěvníci uvidí aktuální nabízené kurzy, které 

mohou absolvovat. Jedná se o masérské kurzy, kosmetické, manikúra a nehtový 

design, pedikúra a nehtový design, permanentní make-up a vizážistika. Jako 

poslední odkaz bude aktuální nabídka odborných kurzů, kam patří 

prodlužování řas, facepainting, bodypainting, P.SHINE, mikromasásž očního 

okolí, trvalá na řasy a kurz tejpování. 

• Fotogalerie – pod fotografiemi budou k nalezení dvě složky, jedna bude 

obsahovat kvalitní fotografie klientů, kteří souhlasili se zveřejněním jejich 

výsledku či proměny. Druhá složka bude obsahovat fotografie studia, používané 

kosmetiky a moderní technologie. 

• Přihlášení do kurzu – zde bude k nalezení formulář ke stažení a také online 

přihláška do kurzu. 

• Rezervační systém, kde se budou moci uživatelé podívat na volné termíny  

a případně provést online rezervaci konkrétní služby.  

• Odběr novinek – uživatel se může přihlásit k odběru tak, že vyplní e-mailovou 

adresu, na kterou mu budou zasílány zprávy s novinkami. 

Obsah 

V obsahu budou zobrazeny aktuální akce jako je například „Den Žena“, případné 

jednorázové odborné kurzy, které v brzké době proběhnou. Také zde budou zobrazeny 

případné změny v otevírací době. 

Patička 

V této části bude zobrazena fotografie majitelky studia Bc. Miroslavy Synkové  

a bude obsahovat rubriku „O mně“.  

Celkový dojem webu by měl působit jednoduše a přehledně, proto bude zvolena 

kombinace dvou barev. Například obsah by měl jemně tyrkysovou barvu a zbytek by byl 

tmavě šedé až černé barvy. Hlavička by mohla mít případně i nějaký jednoduchý vzor 

zvýrazněný tmavším odstínem podkladové barvy. 
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Správa webových stránek se navrhuje 1x týdně, která v průměru zabere 2 hodiny. 

Celkové náklady na činnosti související s webovou stránkou jsou zobrazeny v následující 

tabulce: 

Tab. č. 23: Náklady na návrh webu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis činnosti Časová náročnost Finanční náklady Odpovědná osoba 

Obnovení 

webových stránek 
35 hodin 10.000 Kč programátor 

Správa  

a aktualizace  

1,5 hodiny/týden 

ročně 78 hodin 

165 Kč/týden 

8 580 Kč/rok 
marketér 

 Facebooková stránka 

Pro komunikaci na sociálních sítích studio využívá facebookovou stránku, která nese 

název Soukromé vzdělávací středisko Mis-sys s akreditací MŠMT. Stránka má 461 

sledujících.  

Na základě nízké aktivity na této stránce se navrhuje pravidelné sdílení příspěvků  

2× týdně, které by ukazovaly výhodné nabídky současnosti, fotografie klientů, případně 

zajímavosti ze světa kosmetiky. S příspěvky, se kterými je spojena propagace nabídek  

a služeb by mělo docházet i k jejich propagaci formou placené facebookové reklamy, 

která by probíhala 2× měsíčně. 

Po spuštění nástroje Facebook Analytisc byla zjištěna doba při nejvyšší aktivitě uživatelů. 

Proto se navrhuje zveřejňování příspěvků ve stejném čase a to mezi 14 a 21 hodinou, kdy 

dochází k nejvyšším počtům návštěv na facebookové stránce. 

O facebookovou stránku se bude starat osoba zodpovědná za marketingové aktivity.  Aby 

došlo ke snížení časových nákladů, navrhuje se využít možnosti plánování příspěvků, kdy 

bude vyhrazen jeden den v týdnu, ideálně však pondělí, na vytvoření a naplánování 

příspěvků na celý týden dopředu.  

Přidávané příspěvky musí upoutat pozornost na první pohled, proto je důležité, aby 

měly vystihující název. Ideálně se bude jednat o kvalitní obrázek či fotografii a tyto 

příspěvky budou obsahovat malé množství textu, jasné a přehledné informace. 
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Přehled nákladů na obstarávání facebookové stránky je zobrazen v následující tabulce. 

Tab. č. 24: Navrhované změny facebookové stránky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis činnosti Časová náročnost Finanční náklady Odpovědná osoba 

Pravidelné 

příspěvky 2x 

týdně 

1 h týdně 

ročně 52 hodin 

110 Kč/týden 

5 720 Kč/rok marketér 

Správa a vzhled 0,5 h týdně  

ročně 26 hodin 

55 Kč/týden 

2 860 Kč/rok 
marketér 

Placená reklama 

2x měsíčně 

12 h/rok  

cena vložená do 

placené reklamy 

1 320 Kč/rok 

3 600 Kč/rok 

marketér 

Navrhuje se také změna názvu facebookové stránky, jelikož při tomto pojmenování 

nemusí na první pohled dojít k zaujmutí potenciálního zákazníka. Dalším bodem změny 

by mohl být i důraz na konkrétní zájmy osob, aby došlo k eliminaci uživatelů, kteří 

jsou neaktivní či nejeví zájem o danou problematiku. Příkladem mohou být zájmy 

v podobě péče o tělo a pleť, manikúra, pedikúra, masáže, kosmetika, a další spojení 

prezentující poskytované služby ve studiu. Navrhované změny zobrazuje následující 

tabulka: 

Tab. č. 25: Další navrhované změny facebookové stránky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další změna Příklad 

Název facebookové stránky 

Kosmetické studio Mis-sys, rekvalifikace; 

Salon Mis-sys; Studio Mis-sys; Rekvalifikační 

kurzy a kosmetické studio Mis-sys 

Zacílení na osoby s konkrétními 

zájmy 

péče o tělo a pleť, manikúra, pedikúra, masáže, 

kosmetika, a další spojení prezentující 

poskytované služby 
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3.1.2.1 Soutěž 

Účinným nástrojem pro zvýšení aktivity a počtu sledujících na sociálních sítí je soutěž. 

Jelikož má studio facebookové stránky, které by potřebovaly oživit, proběhne soutěž 

právě na firemní stránce a bude vypadat následovně: 

Obr. č. 7: Návrh soutěže na facebookové stránce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Je důležité, aby příspěvek zaujal na první dojem, proto je zvolen obrázek, který 

vystihuje výhru v dané soutěži. Jako nadpis je velkým písmem napsáno soutěž o večerní 

líčení a podmínky, které musí uživatelé splnit pro zařazení do soutěže. Text je 

jednoduchý a obsahuje několik emoji, pro vyšší poutavost. 

 Instagramový profil 

Na základě analýzy bylo zjištěno, že studio Mis-sys nemá založený instagramový účet. 

Instagram je dobrým online zdrojem pro získávání potenciálních zákazníků a lze ho 

využít k prezentaci podnikatelského záměru a firmy jako takové.  
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Po domluvě s majitelkou firmy byl založen instagramový profil studia, který je propojený 

s facebookovou stránkou. V současné době není profil tolik aktivní z důvodu, že se zde 

vkládají pouze fotografie a videa, která nejsou prozatím k dispozici.  

Na firemním instagramovém účtu, který nese uživatelský název „studiomissys“, je 

vloženo několik výběrů, do kterých se budou vkládat instagramové stories. Zde budou 

zmíněny informace o studiu a dále zde budou k zobrazení oblasti kosmetických služeb, 

permanentního make-upu aj. a s tím přehledy o průběhu a výsledcích jednotlivých 

výkonů. Každá oblast má tak svůj výběr, díky kterému bude profil přehledný.  

Instagramový profil by měl představovat jednotnost a jednoduchost. Sdílené fotografie 

budou ve stejném odstínu, bude tak docházet k profesionálnímu dojmu. 

Instagramový profil je zobrazen na následujícím obrázku: 

Obr. č. 8: Instagramový profil 

(Zdroj: Instagramový profil studiomissys) 



 

 

86 

 

Příspěvky budou stejně jako na facebookové stránce přidávány pravidelně a to alespoň 

2× týdně. Dále dojde ke sdílení příspěvků ve formě příběhů také 2× týdně, kde bude 

navíc zobrazován průběh práce nebo ukázky ze školení a případných akcí pořádaných 

studiem. 

O pravidelnost těchto příspěvků se bude starat osoba zodpovědná za marketingové 

aktivity. Budou sdílené příspěvky, které budou ukazovat výsledky a proměny klientů, 

také budou prezentovat studio jako takové a informovat o novinkách a přehledu 

nabízených služeb. 

Tab. č. 26: Navrhované změny instagramového profilu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis činnosti Časová náročnost Finanční náklady Odpovědná osoba 

Pravidelné 

příspěvky 2x 

týdně 

1 hodina týdně 

ročně 52 hodin 

110 Kč/týden 

5 720 Kč/rok 
marketér 

Příspěvky formou 

příběhu 2 x týdně 

0,5 h týdně 

ročně 26 hodin 

55 Kč/týden 

2 860 Kč/rok 
marketér 

Jelikož studio potřebuje získat české zákazníky, kteří studio navštíví osobně, budou se 

používat hashtagy, které vystihují nabízenou službu a jsou převážně v českém jazyce.  

Tab. č. 27: Návrh používaných hashtagů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrhy používaných hashtagů 

#kosmetika #rekvalifikace 

#trvalanarasy #pedikura 

#lash-lifting #manikura 

#lash-botox #PMU 

#masirovani #GELLAK 

 E-mail 

V současnosti se ve studiu e-mail používá pouze ke komunikaci se zákazníkem, avšak 

mohl by sloužit také jako nástroj přímého marketingu (e-mailingu). Návštěvníci 

webových stránek by se mohly pomocí e-mailu přihlásit k odběru novinek. Na jejich 

zadanou e-mailovou adresu by byly zasílány newslettery (zprávy s novinkami). Tyto  
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e-maily by obsahovaly nabídky konkrétních služeb, například permanentní make-up 

s kupónem na 15% slevu. Pokud by zákazník chtěl uplatnit tuto slevu, předloží při 

příchodu kupón vytištěný nebo jeho elektronickou verzi.  Na kupónu by byl vždy uveden 

datum platnosti. Newslettery by byly zasílány na začátku každého měsíce. 

Náklad na propagaci v rámci e-mailu jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. č. 28: Propagace přes e-mail 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis činnosti Časová náročnost Finanční náklady Odpovědná osoba 

Zasílání novinek 

na e-mail 

1 hodina/měsíc 

12 hodin/rok 

110 Kč/týden 

1 320 Kč/rok 
marketér 

 PPC (Pay per click) 

Dalším efektivním komunikačním kanálem je internetová reklama, proto se navrhuje 

vytvoření PPC kampaně na facebookové stránce. 

Jelikož studio využívá Facebook jako nejčastější nástroj online reklamy a je zde 

projevena nejvyšší aktivita, navrhuje se na facebookové stránce studia Mis-sys provést 

PPC kampaň. Na rozdíl od PPC kampaně na internetových vyhledávačích je zde výhoda 

zacílení. Jednoduše je zde možnost u propagovaného příspěvku vybrat cílovou skupinu, 

u které budou zvoleny demografické faktory jako je věk a pohlaví. Dle geografického 

faktoru může být určena lokalita a lze zacílit na skupiny osob s konkrétními zájmy. 

3.1.5.1 AB testování 

Před samotným zavedením PPC kampaně bude zahájeno AB testování, na jehož základě 

bude porovnána výkonnost dvou podobných reklam. Tyto reklamy budou propagovány 

na facebookové stránce ve stejný čas a budou mít stejnou dobu trvání, lišit se od sebe 

budou pouze některými parametry. Vybraný věk pro tyto reklamy byl zvolen s pomocí 

získaných odpovědí od respondentů z dotazníkového šetření. Nejvyšší zájem  

o internetovou reklamu byl projeven u osob ve věkovém intervalu 31–40 let a na 

druhém místě byla věková skupina 18–30 let.  
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Reklamy ponesou název „A“ a „B“ a vypadat budou následovně. 

Tab. č. 29: Návrh reklam pro AB testování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Reklama A B 

pohlaví žena žena 

věk 31-40 18-30 

lokace Pardubický kraj, 

Královehradecký kraj, 

Jihomoravský kraj 

Pardubický kraj 

zájmy Kosmetika, salóny krásy, 

obličej, obočí, pedikúra, 

manikúra, skin care, umělé 

řasy, masáže 

Kosmetika, salóny krásy, 

obličej, obočí, pedikúra, 

manikúra, skin care, umělé řasy, 

masáže 

vložená částka 

do propagace 
100 Kč 100 Kč 

Následující obrázky zobrazují placenou propagaci na facebookové stránce. Tato reklama 

by měla měla dosahovat na 110 000 uživatelů. 

 Obr. č. 9: Placená propagace na facebookové stránce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obr. č. 10: Placená propagace na facebookové stránce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obě reklamy budou cílit pouze na ženy, jelikož právě ony využívají služby kosmetických 

salónů nejvíce. Zaměření zde bude na lokaci a věk. Reklama „A“ se zaměřuje na osoby 

od 31 do 40 let, se sídlem v Pardubickém, Královehradeckém a Jihomoravském kraji 

a reklama „B“ cílí pouze na osoby žijící v Pardubickém kraji ve věku 31 až 40 let. 

Placené propagace budou spuštěny zároveň po dobu 14 dní. Účinnější reklama bude 

v tomto případě reklama „A“ a proto bude vzorová pro vytvoření PPC kampaně. 
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3.1.5.2 PPC kampaň 

PPC kampaň bude mít 3 fáze. První fáze bude trvat po dobu 1 měsíce, druhá fáze bude 

trvat 2 měsíce a třetí fáze bude na 3 měsíce. Na základě pravidelných kontrol, vedených 

statistik a prováděných optimalizací bude zjištěno, která forma reklamy bude dosahovat 

nejvyšší účinnosti. 

Naším cílem je, aby zákazníka reklama zaujala a došlo by tak k přihlášení do kurzu či 

objednání na některou ze služeb, nebo alespoň zájem o zaslání bližších informací. 

V prvním měsíci bude reklama vypadat následovně: 

Tab. č. 30: 1. fáze PPC kampaně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

1. Fáze 

pohlaví žena 

věk 31–40 let 

lokace Pardubický kraj 

zájmy Kosmetika, salóny krásy, obličej, obočí, pedikúra, 

manikúra, skin care, umělé řasy, masáže 

CPC (Cost Per Click) 6 Kč 

CTR (Click Through Rate) > 1 % 

U PPC kampaně se musí uvést cena za proklik. V případě velmi nízké částky (například 

2–3 Kč) nedojde k velkému počtu zobrazení a kampaň tak bude neefektivní. V prvním 

měsíci se navrhuje cena za proklik ve výši 6 Kč.  

Důležitá metrika u PPC reklamy je konverze neboli určitá akce. V tomto případě je to 

právě objednávka od klienta na kosmetické služby, díky které můžeme změřit, kolik 

reklama a s ní i celkové náklady na reklamu stála firmu peněz a jaký příjmy z reklamy 

nese. Jinými slovy nám řekne, zda byla reklama efektivní. Požadované CTR dosahuje 

nad 1 %. 

Po prvním měsíci změníme věkovou kategorii za pomoci rozšíření daného věkového 

rozmezí. Ve druhém měsíci dále dojde k rozšíření oblasti a přidání dalších zájmů 

uživatelů. 
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Tab. č. 31: 2. fáze PPC kampaně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2. Fáze 

pohlaví žena, muž  

věk 18-60 

lokace Pardubický kraj, okresy Blansko a Žďár nad 

Sázavou  

zájmy Kosmetika, salóny krásy, obličej, obočí, pedikúra, 

manikúra, skin care, umělé řasy, masáže 

CPC (Cost Per Click) 8 Kč 

CTR (Click Through Rate) > 1 % 

V druhé fázi, která bude trvat po dobu 2 měsíců, provedeme navíc změnu CPC neboli  

v ceně za proklik, nyní bude navýšena na 8 Kč, díky čemuž dojde k zobrazení reklamy 

na vyšších pozicích.  

Po druhé dvouměsíční fázi dojde k přidání funkce RTG, jelikož v této fázi bude již 

dostatek dat a zobrazení uživateli, reklama tak může nabývat na efektivitě. 

Cílová skupina ve 3. fázi je zobrazena v následující tabulce: 

Tab. č. 32: 3. fáze PPC kampaně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3. Fáze 

pohlaví žena 

věk 25-60 

lokace Pardubický kraj, Královehradecký kraj, 

Jihomoravský kraj 

zájmy neomezené 

CPC (Cost Per Click) 10 Kč 

CTR (Click Through Rate) ≥ 2 % 

Ve třetí fázi opět zvýšíme CPC, tentokrát na částku 10 Kč. Zjistíme tak rozdíly v počtu 

zobrazování za zvýšení CPC o 2 Kč. 

Po šesti měsících, tedy po třetí fázi, provedeme celkovou kontrolu všech možných 

metrik. To znamená, zjištění počtu konverzí, celkových nákladů firmy, výši nákladů 

na jeden proklik, jaký byl dosah neboli imprese a také CTR neboli kolik lidí při určitém 
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množství zobrazení zareaguje na reklamu tím, že na ní klikne. Ve třetí fázi se chceme 

dostat na 2 % CTR. 

Není však možné očekávat, že PPC reklama bude hned v prvních měsících dosahovat 

kladných čísel. Avšak je třeba počkat po druhé či po třetí fázi a poté vyhodnotit, zda tento 

systém bude přínosem či nikoliv. Maximální CPC bude dosahovat na 10 Kč.  

Po skončení reklamy se vyhodnotí vliv PPC a zda je tato reklama účinná. Pokud bude 

dosahovat vyšších zisků než budou celkové náklady, bude možné tuto kampaň provést 

dvakrát do roka. Odpovědnou osobou za PPC reklamu bude online marketér specializující 

se na PPC reklamu. 

V následující tabulce jsou vyčísleny náklady za jednotlivé činnosti a fáze PPC reklamy: 

Tab. č. 33: Náklady na PPC reklamu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání, zabývající se online marketingem se specializací na PPC 

reklamu si za tvorbu PPC kampaně a její kontroly a optimalizace fakturuje 500 Kč na 

hodinu, celkem tedy za 8 hodin fakturovaná částka za kampaň činí 4 000 Kč.   

  

Popis činnosti Časová náročnost Finanční náklady Odpovědná osoba 

AB testování 

 

Placené reklamy 

30 minut 

 

Částka vložená  

do reklam 

55 Kč 

 

 

200 Kč  

marketér 

Nastavení PPC 

kampaně (3 fáze) 

2 hodiny 

 

cena vložená  

do reklamy 

1 000 Kč 

 

2 000 Kč/fáze 

6 000Kč/rok 

Specialista na PPC 

Kontrola  

a optimalizace  

(v 6 měsících) 

1 hodina/měsíc 

 

6 hodin/rok 

500 Kč/měsíc 

 

3 000 Kč/rok 

 

 

Specialista na PPC 
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Vyčíslení celkových ročních nákladů na marketingové aktivity 

Na konci této kapitoly budou vyčísleny konečné náklady vložené do marketingových 

aktivit, jsou zobrazeny v následující tabulce: 

Tab. č. 34: Přehled celkových nákladů vynaložených na vlastní návrhy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY NA PROPAGACI 

Webová stránka 18 580 Kč 

Facebooková stránka 13 500 Kč 

Instagramový profil   8 580 Kč 

E-mail (newsletter)   1 320 Kč 

PPC kampaň 10 255 Kč 

NÁKLADY ZA ROK TAK ČINÍ 52 235 Kč 

Po konzultaci s paní majitelkou firmy byl zjištěn celkový rozpočet z marketingové 

aktivity. Maximální měsíční náklady na online marketing by měly být v průměrné výši 

4 500 Kč, v této částce je započítána i investice do obnovy webových stránek, která 

způsobí větší zásah do rozpočtu. Dle navrhovaných aktivit činí průměrné měsíční náklady 

4 352,9 Kč. Celkové roční náklady na tyto aktivity dosahují na částku 52 235 Kč, jedná 

se tak o roční úsporu 1 765 Kč za online marketingové komunikace.
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 Časový harmonogram navrhovaných aktivit 

Následující tabulka zobrazuje časový harmonogram, kde jsou zpracovány jednotlivé aktivity a jaké bude jejich využití v jednotlivých 

týdnech. Každé políčko představuje jeden týden a barevná výplň znázorňuje, kdy bude každá z činností probíhat. Aktivity jsou naplánované 

od srpna 2020 až do července 2021.  

Obr. č. 11: Časový harmonogram marketingových aktivit 2020-2021 

(Zdroj: Vlastní zpracování)

Webové stránky – obnova

Webové stránky – aktualizace

Facebook – správa a vzhled

Facebook – placená reklama

Instagram

Zasílání newsletteru

PPC kampaň – 1. fáze

PPC kampaň – 2. fáze

PPC kampaň – 3. fáze

PPC – kontrola, optimalizace

2020 2021
ČINNOST

ČASOVÝ HARMONOGRAM MARKETINGOVÝCH AKTIVIT V HORIZONTU 12 MĚSÍCŮ

únor březen duben květen červen červenecsrpen září říjen listopad prosinec leden
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 Vyhodnocování účinnosti on-line marketingové komunikace 

Dle preferencí ze získaných odpovědí z dotazníkového šetření vychází následující graf 

poukazující na důležitost on-line komunikačních kanálů. 

Graf č. 15: Důležitost on-line komunikačních kanálů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po zavedení internetové reklamy a zlepšení několika nástrojů které budou nápomocné 

k online marketingové komunikaci, bude hodnocena účinnost marketingové komunikace. 

Cílem je získání nových zákazníků, a především eliminace propadu tržeb, který 

nastal na základě pandemie COVID-19. 

Účinnost marketingových komunikací se bude sledovat na konci každého týdne, kde 

uvidíme přehledy, zda se čísla posouvají směrem nahoru a velká kontrola s následným 

vyhodnocením efektivnosti těchto komunikací bude probíhat jednou měsíčně.  

Přibývající počet nových zákazníků bude sledován pomocí dotazování, které bude 

probíhat formou otázky, na základě čeho navštívili studio Mis-sys. Bude tak zjištěno, zda 

se o studiu dozvěděli prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí či internetové 

reklamy, nebo díky doporučení. Poté tak bude možné určit účinnost komunikačních 

kanálů.  

Návštěvnost nových webových stránek bude pozorována díky statistikám pomocí 

Google Analytics. Zvýšená aktivita a přibývající počet sledujících budou představovat 

zefektivnění sociálních sítí (Facebook a Instagram).

3,8

5,0
5,3

5,7

6,7 6,8

YouTube E-mail internetová
reklama

Instagram Facebook webové stránky

Důležitost on-line komunikačních kanálů



96 

 

Efektivita PPC kampaně bude pozorována pomocí metriky CTR, kdy je požadovaná výše 

minimálně 1 % a říká nám, kolik návštěvníků klikne na reklamu. Dále bude sledována 

počtem CPC neboli kolik firma zaplatí za proklik na danou reklamu. Konverze, kterou 

je v tomto případě objednávka, je další důležitou metrikou u sledování efektivnosti. 

3.2 Analýza rizik 

Tato analýza se zaměřuje na identifikaci rizik, která hrozí studiu Mis-sys, vyhodnocuje 

pravděpodobnost výskytu a jejich případný dopad. Na závěr budou navržena opatření, 

která povedou ke snížení těchto rizik.   

 Identifikace rizik 

Nejdříve se vytvoří tabulka, která identifikuje jednotlivá rizika hrozící firmě při 

implementaci výše zmíněných návrhů na zlepšení.  Je zde popsáno 5 rizik a ke každému 

je přidělen scénář. Pro objektivnější názor byla identifikovaná rizika konzultována 

s majitelkou firmy a jejím přítelem. Společně jsme zhodnotili pravděpodobnost a dopad 

těchto rizik.  

Tab. č. 35: Identifikace rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Popis Scénář 

R1 
Volba nesprávných 

komunikačních kanálů 

V případě špatné volby komunikačních kanálů 

dojde k oslovení nižšího počtu potenciálních 

zákazníků. 

R2 
Nepřehlednost nových 

webových stránek 

Webové stránky budou nepřehledné a málo 

viditelné. Zákazníci neprojeví zájem o služby 

prostřednictvím webu studia a budou tak špatné 

odezvy. 

R3 

Sdílení nesprávných 

příspěvků na sociálních 

sítích 

Na facebookové stránce a na Instagramovém 

profilu budou sdíleny příspěvky u kterých 

nebude docházet k zájmu uživatelů. Příspěvky 

budou nekvalitní, bude nízký počet sledujících 

na sociálních sítích a dojde k pasivitě uživatelů. 

R4 Pandemie COVID-19 

Kvůli vzniklé pandemii není možné vykonávat 

běžnou činnost, jelikož při ní dochází ke styku 

mezi personálem a zákazníkem. 

R5 
Neefektivita internetové 

reklamy 

Vynaložené náklady na reklamu budou vyšší než 

její tržby. Bude projeven nízký zájem 

potenciálních zákazníků a reklama tak bude 

neefektivní. 



97 

 

 Hodnocení rizik 

Výše popsaná rizika, budou zhodnocena prostřednictvím metody FMEA. Díky této 

metodě můžeme zjisti výskyt rizika v rané fázi výskytu.  

Tato metoda funguje na bázi přidělování vah ke všem pravděpodobnostem, že k riziku 

dojde a k jeho případnému dopadu. Součinem hodnoty pravděpodobnosti a dopadnu 

zjistíme rizikové číslo neboli hodnotu RPN (Risk Priority Number). Na škále od 1 do 5 

jsou hodnoceny pravděpodobnosti a dopady, přičemž 1 znamená nejnižší 

pravděpodobnost či dopad a 5 vyjadřuje nejvyšší pravděpodobnost a dopad. 

Tab. č. 36: Hodnocení rizik 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Popis 
Pravděpo

dobnost 
Dopad RPN 

R1 Volba nesprávných komunikačních kanálů 3 4 12 

R2 Nepřehlednost nových webových stránek 2 2 4 

R3 
Sdílení nesprávných příspěvků na 

sociálních sítích 
4 2 8 

R4 Pandemie COVID-19 4 5 20 

R5 Neefektivita internetové reklamy 4 3 12 

Následující tabulka zobrazuje mapu rizik, kde jsou znázorněna jednotlivá rizika R1 – R4 

a jejich váhy pravděpodobností a dopadů. Většina těchto rizik spadá do kvadrantu 

kritických hodnot rizik. Jediné riziko R2 spadá do kvadrantu bezvýznamných hodnot 

rizik. V dalším kvadrantu běžných hodnot rizik se nachází riziko R3. Je potřeba se zaměřit 

na zbylá rizika R1, R4 a R5, která spadají do kvadrantu kritických hodnot rizik.  

Obr. č. 12: Mapa rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování)
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 Snížení rizik 

Tato tabulka zobrazuje přehled identifikovaných rizik a navrhovaných opatření na jejich 

zmírnění. Následuje nová pravděpodobnost a s tím i vypočítaná nová hodnota RPN.  

Tab. č. 37: Snížení rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Popis Opatření 
Pravděpo- 

dobnost 
Dopad 

Nová 

hodnota 

RPN 

R1 

Volba 

nesprávných 

komunikačních 

kanálů 

Na začátku zvolit větší 

množství 

komunikačních kanálů, 

na které budou dále 

provedeny statistiky 

úspěšnosti a na základě 

toho budou zvoleny 

účinné kanály pro 

komunikaci 

1 4 4 

R2 

Nepřehlednost 

nových 

webových 

stránek 

Vyžádání více návrhů  

a jejich konzultace  

a schválení 

1 2 2 

R3 

Sdílení 

nesprávných 

příspěvků na 

sociálních 

sítích 

Účast na školení  

o efektivním využívání 

sociálních sítí, případně 

najmutí odborníka 

v této oblasti jako 

pověřenou osobu pro 

správu online sítí 

2 2 4 

R4 
Pandemie 

COVID-19 

Zaměřit se na on-line 

výuku kurzů 
4 4 16 

R5 

Neefektivita 

internetové 

reklamy 

Obměňovat reklamy, 

provádět pravidelné 

optimalizace a vedení 

statistik pro zjištění 

nejefektivnější cílové 

skupiny 

3 3 9 
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Z tabulky je však zřejmé, že u rizika pandemie COVID-19 (R4), není možné více snížit 

jeho dopad. Ve studiu dochází k fyzickému kontaktu mezi personálem a klienty, proto 

je velmi těžké eliminovat dopad tohoto rizika.  

Následuje pavučinový graf, který znázorňuje snížení rizik. 

 

Graf č. 16: Snížení rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo na základě provedených analýz vnitřního  

a vnějšího prostředí a vlastního průzkumu navrhnout vhodnou propagaci za pomoci 

zvýšení úrovně a aktivity on-line marketingových komunikací. 

Teoretická část se zaměřila na popis marketingových pojmů jako je marketingový  

a komunikační mix, marketingová komunikace, analýza vnějšího a vnitřního okolí, 

SWOT analýza a marketingový výzkum 

V analytické části bylo představeno kosmetické studio Mis-sys. V rámci marketingového 

a komunikačního mixu byly popsány služby, které podnik nabízí a nástroje používané 

k jeho propagaci. Součástí analytické části byla provedena faktorová analýza, SWOT 

analýzy a dotazníkové šetření. 

Na základě získaných výstupů z provedených analýz a výsledků z dotazníkového šetření 

byly v poslední části doporučeny návrhy pro zvýšení úrovně komunikace se zákazníky 

prostřednictvím online komunikačních kanálů.  

Konkrétně byla doporučena obnova webových stránek a jejich následná navigace. Návrh 

dále obsahuje změny ve správě facebookových stránek a firemního instagramového 

profilu, který byl v rámci poslední kapitoly vytvořen. Pro zvýšení aktivity a návštěvnosti 

je doporučeno vytvářet soutěže na sociálních sítích a prostřednictvím emailu zasílat 

newslettery se slevovými kupóny. Na závěr byl na facebookové stránce vytvořen návrh 

internetové reklamy v podobě PPC kampaně a její následné nastavení.  
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