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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je marketingový mix společnosti Téma koncept. V její 

první části jsou objasněna teoretická východiska nutná pro správné chápání problematiky, 

jež je věnována následující analytická část zabývající se konkrétní společností, jejím 

prostředím, marketingovým výzkumem i plánováním s důrazným zaměřením na její 

marketingový mix, který závěrem této části shrnuje SWOT analýza. Část návrhová 

obsahuje několik vlastních samostatných návrhů pro společnost, vycházejících 

z výsledků analýz s jejich možnými přínosy. 

 

Abstract 

The theme of this thesis is the marketing mix of the company Theme Concept. 

The first part explains the theoretical background necessary for a proper understanding 

of the issue, which is devoted to the following analytical part dealing with a particular 

company, its environment, marketing research and planning with a strong focus on its 

marketing mix, which summarizes SWOT analysis at the end. The design part contains 

several own separate proposals for the company, based on the analysis results with their 

potential benefits. 
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Marketing, marketingové prostředí, výzkum i plánování, 8P, Porterův model 

konkurenčních sil, 7S, SWOT analýza 
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ÚVOD 

Ve své diplomové práci se věnuji, jak naznačuje její tematický název, marketingovému 

mixu malého podniku Téma Koncept, k čemuž se pojí nezbytná teorie z oboru dané 

problematiky. 

V lázeňském městě Luhačovice, kde iniciátorka výrobků produkovaných předmětným 

podnikem vyrůstala, se svými výrobky rozhodla rozšířit stávající nabídku suvenýrů 

a dárečků o produkty, ručně vyrobené a ekologicky zabalené svíčky, charakteristické 

mimo jiné graficky zakomponovanou tématikou tohoto místa. Výhodou má být nejen 

osobité zpracování výrobků, ale i fakt, že se jedná o málo nákladné, plnohodnotně 

spotřební zboží, které dle jejího soudu na současném trhu chybí.  

Pro zajištění úspěchu při realizaci podnikání firmy Téma Koncept, která na trh vstoupila 

teprve před nedávnem, je stěžejní nejprve současnou situaci řádně analyzovat, analytická 

zjištění shrnout a naplánovat podle nich realizaci patřičných návrhů spolu 

s definováním předpokladů očekávaných přínosů při jejich aplikování, spolu s kontrolou, 

díky které bude možné posoudit a srovnat stav podniku před uskutečněním navrženého 

a po něm. 

Jelikož se Téma Koncept, jako výrobně-obchodní podnik, na trhu pohybuje velmi krátce, 

bude pro něj tato diplomová práce nejvíce přínosnou právě z hlediska marketingového 

mixu, jehož studie v nějaké ucelenější formě doposud prakticky neexistuje, a pokud ano, 

pak jen ve velmi strohé základní podobě vedené na velmi amatérské úrovni. Podložené 

návrhy vedoucí ke zlepšení současného stavu proto budou mít nejen velký potenciál, že 

skutečně dojde k jejich realizaci v praxi, ale také ke zpětnému sledování, srovnání 

a kontrole (s odstupem času), bez kterých by byla jejich účinnost pouze částečná. 

V době, kdy tato práce vzniká, se městečko těší vysoké návštěvnosti zvědavců, kteří sem 

přijíždějí po rok trvající renovaci v podobě přestavby jeho největšího turistického lákadla, 

lázeňské kolonády, na jejímž začátku majestátně stojí historická budova s halou 

pojmenovanou podle v ní vyvěrajícího nejznámějšího léčivého pramene Luhačovic, 

Vincentka, která taktéž prošla poměrně rozsáhlou rekonstrukcí. Ke znovuotevření této 

návštěvníkům odepřené atrakce dochází koncem léta roku 2019.    
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě provedených analýz navrhnout změny 

marketingového mixu podniku Téma Koncept. Předpokladem je, že případná realizace 

navržených změn povede především k úspěchům při dalším zavádění této firmy na 

regionálním trhu a spolu s tím k její dostatečné návratnosti a rostoucím ziskům s ohledem 

na sezónnost, která je v českém lázeňství poněkud znatelná. Ačkoliv se díky nízkým 

počátečním investicím a hodnotě vkladů především do materiálu nejedná o příliš riskantní 

podnikání, určitá rizika, například v podobě ztráty příležitosti spolupráce s odběrateli 

nebo špatné reputace, existují, a je jedním ze zájmů Téma Konceptu je minimalizovat. Je 

také žádoucí, nastavit podmínky, aby byly jeho výrobky, díky informacím získaným 

převážně dotazníkovým šetřením a analýzou marketingového mixu, co nejzajímavější 

nejen pro obchodníky z hlediska nastavení cen a možné marže zajišťující optimální odbyt, 

aby oslovili co nejširší škálu potenciálních koncových zákazníků.  

Dílčími cíli této diplomové práce je zpracování teoretických poznatků spojených 

s problematikou marketingového mixu malého podniku v její první - teoretické části 

a provedení důkladného zkoumání jeho interního a externího prostředí v části druhé 

–  analytické. Zpracování a vyhodnocení dat, shrnutých ve výsledcích zvolených analýz 

jakožto nutných náležitostí práce, pro následné navržení přístupu k marketingovému 

mixu podniku Téma Koncept, který byl založen za účelem rozšíření stávající nabídky 

lokálního trhu se suvenýry v lázních Luhačovice, je rozvedeno v části třetí - návrhové.  

Závěrem práce je třeba definovat předpokládané dopady a přínosy aplikace 

navrhovaného, mimo jiné, pro možnost reálného hodnocení dosažení úspěchu s odstupem 

času, přičemž se očekává, že každý z návrhů povede ke zlepšení současného stavu. 

Mezi základní metody v práci využité patří: 

1. Analýza SLEPT – z hlediska makroprostředí podniku 

2. Porterův model 5-ti sil (Porterův model konkurenčního prostředí) 

3. Marketingový mix ,,8P“ 

4. McKinsey model ,,7S“ 

5. Dotazníkové šetření 

6. Analýza SWOT  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce nalezne čtenář objasnění teoretických pojmů základů terminologie 

a problematiky spojené s hesly marketing, marketingové prostředí, výzkum (dotazníkové 

šetření) i plánování, jakožto s technikami analýz v této oblasti využívanými (8P, Porterův 

model konkurenčních sil, 7S, SWOT analýza) a aplikovanými v následující analytické 

části tak, aby jí byl následně schopen porozumět. 

 

1.1 Marketing 

Základem dnešního všudypřítomného marketingového uvažování je bezesporu orientace 

společnosti na vztah k zákazníkovi, konkrétně jeho potřeby a přání, z čehož vychází také 

jedna z mnoha definicí marketingu (Kotler, Armstrong, 2004, s. 29).  

 

1.1.1 Definice 

Snad nejjednodušší definici marketingu přináší Broučková (2003, s. 3) „Marketing je 

uspokojení potřeb zákazníka na straně jedné a tvorba zisku na straně druhé.“ 

Jednou z populárních definic je poněkud složitější, byť od téhož autora Kotlera (1998, 

s. 23) „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají 

to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů 

s ostatními.“ 

Světlík (1994, s. 8) definoval marketing jako „Proces řízení, jehož výsledkem je poznání, 

předvídání, ovlivňování a v konečné fázi spokojení potřeb a přání zákazníka efektivním 

a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.“ 

 

1.1.2 Význam 

Podstata marketingu spočívá ve snaze o nalezení rovnovážného stavu mezi zájmy 

zákazníků a podnikatelských subjektů. Zásadní se proto stává pozice zákazníka a jeho 

potřeba, vnímaná jako nedostatek spolu s požadavkem, jakožto subjektivním pocítěním 

potřeby (Boučková, 2003, s. 3-4). 
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1.2 Marketingové prostředí  

Marketingové prostředí firmy, respektive místo existence daného podniku, je tvořeno 

množstvím často vzájemně závislých faktorů. Některé z nich dokáže společnost v určité 

míře ovlivnit. Takovým faktorům říkáme-týkající se mikroprostředí. Jiné naopak ovlivnit 

nelze a jsou to ty, jenž jsou součástí tak zvaného makroprostředí podniku (Boučková, 

2003, s. 81). 

 

1.2.1 Makroprostředí 

Díky tak zvaně neovlivnitelnému prostředí podniku, makroprostředí sil a trendů, vznikají 

společnosti jisté příležitosti i hrozby. Síly působící samostatně, nebo ve vzájemné 

interakci se mohou týkat následujících prostředí: 

• Demografické (S) 

Mezi demografické síly patří zejména: velikost a rychlost růstu populace, věková 

struktura obyvatelstva, jeho etnická struktura, úroveň vzdělání, typ domácnosti, či přesun 

populace. 

• Ekonomické (E)  

K sledovaným ekonomickým trendům patří: struktura příjmů, popřípadě úspory, dluhy 

a dostupnost úvěrů. 

• Přírodní (P) 

Přírodními silami jsou myšleny: zvýšené náklady na energii, stupeň znečištění, nebo 

úloha vlády při ochraně životního prostředí a změny jejích přístupů. 

• Technologické (T) 

Mezi technologické síly se řadí rostoucí rychlost technologických změn, neomezené 

inovační příležitosti, změny výdajů na výzkum a vývoj, nebo narůstající omezení 

technologických změn. 

• Politické a legislativní (L) 

Politickými a legislativními silami jsou zejména legislativa upravující ovlivňování  

podnikání.  

Za trend je považován vývoj událostí s dlouhodobou tendencí (Kotler, 1998, s.141). 

Makroprostředí v praxi zkoumáme pomocí analýzy SLEPT, kdy jednotlivá písmena 

poznačená v závorkách znamenají zkratky jednotlivých sil. 
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1.2.2 Mikroprostředí 

Hovoříme-li o mikroprostředí podniku a faktorech, které zahrnuje, jde o ty, jenž ovlivňují 

samotné podnikání společnosti, především z hlediska uspokojení jejího zákazníka.  

Hlavní faktory: 

▪ Podnik 

V případě daného subjektu lze hovořit o jeho vnějším i vnitřním prostředí. Pro 

životaschopnost podniku je nutná souhra všech jeho článků spolu s jim připadajícími 

funkcemi. Proto je důležité, aby také marketingové oddělení ve svém rozhodování bralo 

zřetel na aktuální výrobní možnosti, technickou a finanční situaci, jistým způsobem 

podnik omezující.   

▪ Zákazníci 

Nejdůležitějším z faktorů jsou bezpochyby zákazníci. Rozlišují se přitom různorodé trhy 

(spotřebitelský, výrobní, zprostředkovatelský, vládní, či mezinárodní), vyžadující 

specifické přístupy (Boučková, s. 82). 

▪ Dodavatelé 

Jsou to právě dodavatelé, kteří podniku umožnují produkci výrobků a možnost 

poskytování služeb, proto jsou pro marketing stěžejním článkem. Z hlediska dodavatelů 

je důležité povědomí marketingu o dosažitelných, cenově přijatelných vstupech (Kotler, 

Armstrong, s. 176). Zdroje, které podnik potřebuje musí být kvalitní, a musí se do podniku 

dostat se správným načasováním a v požadovaném množství. 

▪ Distribuční články a prostředníci 

K aktivitám, ve kterých společnost není samostatná využívá jako své prostředníky cizí 

poskytovatele služeb a distribuční články. Jedná se například o zprostředkovatele nákupu 

a prodeje zboží (například velkoobchodníky), distributory (dopravce), marketingové 

agentury, pojišťovny, banky a tak dále (Boučková, s. 83). 

▪ Konkurence  

Strategickou výhodou společnosti je její schopnost nabídnout spotřebiteli něco jiného než 

konkurence tak, aby zároveň nejlépe uspokojila jeho potřebu, či přání. Doposud není 

známá žádná marketingová strategie, která by byla aplikovatelná univerzálně. Roli při její 

volbě sehrává nejen velikost podniku, ale také jeho postavení na trhu před konkurencí 

a mnohé další (Kotler, Armstrong, s. 177-178). 
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Porterův model 5-ti sil 

 

Podle Hanzelkové (2009, s.109) zní definice Porterovy analýzy takto: ,,Porterova analýza 

– slouží ke zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici firmy v odvětví. Mezi 

analyzované faktory patří vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, 

hrozba vstupů nových konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících na daném 

trhu.“ 

5 základních činitelů: 

1. Vyjednávací síla zákazníků 

Touto silou je myšlena především síla vyjednávání o ceně výrobků, projevující se buď 

konzultací se zákazníkem, nebo změnou v nakupovaném množství. 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Důležitou roli hraje schopnost dodavatelů o ceně, a tudíž i o nabízeném množství vstupů 

pro výrobu. 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů 

Tato síla množného vstupu potenciálních konkurentů na trh hraje významnou roli 

u nových a rychle vyvíjejících se oborů, kde je pravděpodobnost, že svým působením na 

trhu vašemu podniku sníží odebírané množství výrobků při mnohdy nižších cenách, 

podstatně vyšší.  

4. Hrozba substitutů 

Tímto je myšlena síla, kterou s sebou nesou výrobky podobného rázu a významu jako 

jsou ty Vaše. Opět důležitou roli v rozhodování konečného zákazníka jako spotřebitele 

hraje cena, kvalita, může jít ale také o otázku vkusu a tak dále. 

5. Rivalita společností působících na daném trhu 

Je důležité také neustále monitorovat stávající konkurenci na trhu a reagovat na ni 

včasnými změnami, na které mnohdy může být pozdě (ManagementMania.com, 2016).  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Harvard Business Publishing, 2011) 
Obrázek č. 1: Porterův model 5F 



19 

 

Model ,,7S“ 

 

Také již tradiční, dodnes často užívaný a funkční, model společnosti McKinsey - 7S je 

vhodný ke kritické analýze mikroprostředí společnosti (ManagementMania.com, 2015). 

Zkoumá především její vnitřní fungování, řízení, hierarchii a systém. Žádoucí je přitom 

jejich efektivní a bezkolizní fungování, čehož může být docíleno právě propojením těchto 

7S faktorů (Blažek, s. 75-76).    

Těchto 7S lze chápat následovně: 

➢ STRUKTURA – Na tomto místě by měl posuzovatel přesně popsat organizační 

strukturu společnosti. Především formu upřednostňovaného řízení 

(centralizovaná, decentralizovaná), zda jsou přesně definovány kompetence 

a zodpovědnost, zda vše odpovídá strategické orientaci firmy a tak dále 

(Oxyshop.cz, 2010). 

➢ STRATEGIE – Sledování prostředí, ve kterém firma působí, může o mnohém 

leccos vypovědět. Správně definovaná a implementovatelná strategie, ať už 

krátko či dlouhodobě orientovaná, Vám poskytuje konkurenční výhodu, pokud je 

odlišná, jedinečná a těžce napodobitelná (Kotler, s. 130). 

➢ SYSTÉMY – Těmi jsou myšleny systémy řízení, logistiky a toku informací, jejich 

metody a postupy, rychlost a s tím spojená reakce schopnost firmy. 

➢ SCHOPNOSTI – Pod pojmem schopnosti je žádoucí uvést a vyzdvihnout, co Vaše 

firma umí, popř. v čem vyniká, co jí poskytuje výhodu před ostatními. Ať už 

se jedná o know-how, postupy ve výrobě, či znalosti (Oxyshop.cz, 2010). 

➢ STYL – Jde o způsoby obvyklého jednání a chování ve firmě, a to na stejném, či 

mezi různými stupni hierarchie pozic (ManagementMania.com, 2015). 

➢ SPOLUPRACOVNÍCI – Je třeba hodnotit také skupinu lidí (pracovníků) ve 

společnosti a jejich vzájemné vztahy, vzdělání, rozvíjení znalostí, či dovedností, 

jejich chování, morálka, či loajálnost (Mallya, s. 74).  

➢ SDÍLENÉ HODNOTY – Poslání společnosti, respektive její vize a firemní 

kultura, je dána hodnotami, se kterými se její zaměstnanci ztotožňují a sdílí je 

různými formami (Oxyshop.cz, 2010). 
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Obrázek č. 2: McKinsey model 7S 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kubíčková a Rais, 2012, s. 23) 

 

1.3 Marketingový mix ,,8P“  

Marketingový mix lze definovat jako soubor marketingových proměnných, nad kterými 

lze mít kontrolu, ovlivněných k tomu, aby byla výroba společnosti nastavena tak, aby se 

co nejvíce blížila potřebám a přáním cílového trhu. Účinnost marketingového mixu je 

tedy plně ovlivnitelná firmou.  Výběr segmentů trhu a trhů, na něž má společnost zacíleno, 

tvoří společně s marketingovým mixem marketingovou strategii firmy (Jakubíková, 

s. 190).  

 

1.3.1 Produkt (Product) 

Produkt a jeho charakteristika 

V tomto významu se jedná nejen o fyzické zboží, ale i o služby, informace, myšlenky, 

zážitkové události, či jejich spojení, která mohou být směněny. 

Pomocí pro produkt zvolených charakteristických znaků, odpovídajících vybrané 

marketingové strategii, je možné jeho odlišení od konkurenčních produktů (např. použitý 

materiál, kvalita, design, balení, množství, míře přizpůsobení požadavkům atd.) a při tzv. 

produktovém výzkumu, za účelem jejich optimalizace, je třeba je hodnotit 

z perspektivního hlediska vnímání cílovými zákazníky (Karlíček, s. 154-160).  
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Obrázek č. 3: Pět úrovní produktu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kotler a Keller, 2007, s. 410) 
 

Životní cyklus produktu, inovace 

Každý z produktů zpravidla projde čtyři navazující charakteristické fáze, kde hlavní 

konkurenční výhodu hraje inovační aktivita:  

• Uvedení na trh – pomalu rostoucí tržby, záporná ziskovost díky vysokým 

počátečním nákladům mimo jiné i do marketingu. 

• Růst – rychle rostoucí poptávka a s tím spojené tržby a ziskovost, ale i reagující 

konkurence => zdokonalení. 

• Zralost – nejdéle trvající fáze a při silné konkurenci => pokles ziskovosti 

a pomalý růst tržeb. Důležitá je inovace produktů, či snižování cen. Postupné 

snížení celkové konkurence a prosperující silní hráči. Následně však vznik 

substitutu přináší poslední fázi. 

• Úpadek – pokles tržeb i ziskovosti => stažení produktu z důvodu malé kupní síly 

na trhu (Karlíček, s. 161-163).  

 

             

Graf č. 1: Životní cyklus produktu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kotler, 2007, s. 687) 

Základní užitek

Základní produkt

Očekávaný produkt

Vylepšený produkt

Potenciální produkt
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Řízení produktového mixu 

Sortiment všech produktů podniku je dán jeho šíří, délkou a hloubkou. Většinovou 

ziskovost však často tvoří jen malé množství produktů, které je důležité znát a analyzovat. 

Podle velikosti podílu na trhu, podniku klesají náklady, a tak rostou její zisky díky 

konkurenceschopnosti. Produkty dělíme dle jejich relativního tržního podílu a tempa 

růstu konkrétního trhu na tzv. hvězdy, dojné krávy, otazníky a bídné psy (Karlíček,  

s. 169-171). 

 

1.3.2 Cena (Price) 

Cena produktu obsahuje složky s ní blízce související, jenž výrazně ovlivňují rozhodnutí 

zákazníka při koupi. Taktika zvolené ceny hraje v marketingovém mixu významnou roli 

(Cooper a Lane, s. 20). 

 

 

Obrázek č. 4: Cena 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Cooper a Lane, 1999, s. 21) 

 

Rozhodování o výši ceny je jednou z nejdůležitějších součástí tvorby marketingové 

strategie. Cena je prvkem dotvářejícím charakter výrobku 

 

Výše ceny 

Způsob stanovení ceny vycházející z pravidla „cena = náklady + zisk“, v dnešní stále 

hojně využívaný nelze, považovat za optimální, neboť může vést k cenám tak vysokým, 

že je zákazník nebude ochoten zaplatit, nebo naopak neobvykle nízkým, odrazujícím od 

Platební 
podmínky

Doba 
splatnosti

Výše ceny

Slevy a 
srážky
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koupě. Má-li podnik neobvykle nízké náklady, je třeba rozhodovat o tom, jak tuto výhodu 

využít v konkurenčním boji (Cooper a Lane, s. 52-53).   

Cenová politika 

Nejdůležitější je, aby cena trvale odpovídala očekáváním zákazníků (je třeba neustálé 

sledování, stejně tak jako pozorování konkurence) a vyjadřovala hodnotu produktu pro 

spotřebitele a byla zároveň nižší než cena konkurence. Faktory ovlivňující cenu jsou: 

rostoucí poptávka, image podniku, propagace, zákazníkovy potřeby a přání, množství 

a síla nabídky konkurence. Dojde-li ke zvýšení ceny v důsledku zvýšení spotřebitelské 

hodnoty produktu, je třeba zákazníky pro akceptování této změny informovat pomocí 

marketingu (Cooper a Lane, s. 92-93). 

Slevy a srážky 

Slevy a srážky užívané k navýšení poptávky s sebou nese riziko, že přes rostoucí 

poptávku nedojde ke zvýšení tržeb, nýbrž snížení zisku. Při jejich užití je nutný elastický 

a efektivní systém distribuce a dostatečná výrobní kapacita. 

Cenové války 

 Aby podniky dosáhly vyššího prodeje, inklinují k poskytování slev, především, pokud 

operují na trhu s malým množstvím zákazníků, za to velkým množstvím výrobků 

a vysokou konkurencí. Dochází-li ke snižování cen spolu se snižováním zisku, které 

vyvolá snížení cen také u konkurence, dochází často k těžce zastavitelnému 

tzv. spirálovitému poklesu cen (Cooper a Lane, s. 53). 

Ceny a umisťování výrobků 

Obzvláště malé firmy inklinují, při vstupu na trh s novým výrobkem, k užívání hodně 

nízkých cen. Tímto jednáním však snižují hodnotu výjimečnosti svých produktů. Nutností 

je rovnováha spotřebitelské hodnoty a cenové strategie. Přílišné zvýšení, či snížení, ceny 

má za následek pokles poptávky (Cooper a Lane, s. 55). 

Metody stanovení cen 

Tvorba ceny orientované na náklady 

Poptávkově orientovaná cena  

Cena vycházející z konkurenční závislosti 
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Cena jako hodnota utvářená vnímáním zákazníka 

Cena závislá na chování spotřebitelů neboli tvorba ceny dle psychologické podstaty 

Hodnotová tvorba cen 

Diferencovaná tvorba cen 

Adaptivní tvorba cen 

Tvorba cen podle sdílení přínosů a rizik 

Tvorba aukčních cen 

Obálková metoda tvorby ceny 

Cena stanovená v praxi (Jakubíková, s. 279-284) 

1.3.3 Marketingová komunikace (Promotion) 

Jde o prostředek, který podniku slouží k informování, přesvědčení a upozornění 

spotřebitelů o svém výrobku a značce a následném navázání vztahů se zákazníky (Kotler 

a Keller, s. 516).  

Do marketingové komunikace spadá veškerá komunikace, kterou firma ovlivňuje 

vědomí, postoj, či chování zákazníka výrobku a je součástí podnikové komunikace, jenž 

má sloužit k vyprovokování prodeje, a která nesmí být v rozporu s jejími cíli za účelem 

tvorby jednotné image. Dělíme ji například na komunikaci tematickou a zaměřující se na 

image, nebo na nadlinkovou, či podlinkovou (Jakubíková, s. 297).  

Existující cílové kategorie: 

• Uživatel produktu 

• Stávající zákazník 

• Potenciální zákazník 

• Iniciátor nákupu 

• Rozhodovatel při nákupu 

• Ovlivňovatel nákupu (Jakubíková, s. 298) 

 
Obrázek č. 5: Proces komunikace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková, 2013, s. 298) 
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Základní komunikační nástroje 

Za základní nástroje používané ke komunikaci jsou považovány především tyto: 

▪ Reklama 

▪ Direkt marketing 

▪ Podpora prodeje 

▪ Event marketing 

▪ Sponzoring 

▪ PR 

▪ Digital (Jakubíková, s. 197)  

 

1.3.4 Distribuce, místo (Place) 

Dostupnost a distribuční strategie 

Touto proměnnou „P“ je myšlen způsob, kterým zákazník získává výrobek, tak, aby se 

tak stalo na správném místě, v požadovanou chvíli a způsobem odpovídajícím firemní 

strategii, při minimalizaci nákladů. Komfort poskytnutý zákazníkům při získávání 

produktu cílové skupině hraje klíčovou roli. Lokalita maloobchodní prodejny, nebo 

provozovny služeb, může, oproti nedostatečné dostupnosti, představovat důležitý 

primariát před konkurencí. Je však třeba nevnímat tuto proměnnou pouze prostorově, ale 

také emočně, nebo třeba ve formě praktického balení apod. Za snadno dostupné zboží si 

mnohdy zákazník rád připlatí.   

Dle množství distributorů firmou využívaných rozlišujeme strategie na intenzivní 

(kdykoliv a kdekoliv), exklusivní (první dojem při získání produktu) a selektivní 

(kombinace předchozích dvou), přičemž toto rozdělení úzce souvisí také se strategii cen 

(Karlíček, s. 216-221).  

Distribuční sítě 

Většina firem využívá více než jednu distribuční cestu se specializovaným obchodním 

zástupcem (s vlastním obchodním teritoriem), aby dosáhla co nejlepšího pokrytí a získala 

co nejvíce klíčových zákazníků. 

Velikost a umístění zásob, doprava 

Velké zásoby na nevhodném místě můžou mít za následek vysoké náklady na jejich 

údržbu, jsou tak pro podnik drahé, nebo se stávají neprodejnými, protože jsou již 
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zastaralé. Pokud však podnik zásoby neoptimalizuje a má je naopak příliš malé, nemusí 

být schopen uspokojovat a udržet své zákazníky. Také čas a náklady spojené s dopravou 

jsou důležitými aspekty při zákazníkově i firemním výběru. 

Umístění výrobku a jeho vnímání zákazníkem 

Úspěšné umístění produktu na trh a s tím spojená poptávka po něm je ovlivněna jeho 

vlastnostmi, cenou i způsobem komunikace se zákazníky. Ti jej vnímají podle míry, jakou 

produkt odpovídá jejich představám a znalostem, závislým na jeho propagaci. 

V konečném rozhodování o tom, zda je výrobek dobrý, má největší slovo opět zákazník, 

proto je důležité znát jeho stanoviska a více o jeho vnímání a představách. 

 

1.3.5 Evidence (Physical evidence) 

Fyzická evidence, někdy také v literatuře nazývána jako materiální prostředí, je úzce 

spojena s vizuálním vnímáním lidí, které tvoří až osmdesát procent ze sta. Proto tyto 

materiální, respektive fyzické atributy hrají významnou roli v rozhodování zákazníka, zda 

si daný produkt koupí, či ne.    

Fyzická evidence se stejně tak jako ke službám pojí také k výrobkům, kde je mnohdy obal 

nejdůležitější značkou (vizitkou) produktu i celého podniku – například pokud se jedná 

o suvenýry.  

Obecné funkce obalu: 

• Ochrana výrobku 

• Funkčnost v průběhu balicího procesu 

• Funkčnost v logistickém řetězci 

• Příspěvek obalu k prezentaci a marketingu 

• Přijatelnost pro zákazníka 

• Poskytnutí nezbytných informací  

• Zajištění bezpečnostních požadavků 

• Uspokojení legislativních požadavků na balení  

Fyzickou evidenci lze chápat také jako písemné, monitorované vyjádření rozmístění 

našich výrobků či zboží (Zijuspesne.cz, 2020).  
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1.3.6 Produktivita a kvalita (Productivity) 

Pro podnik samotný, stejně jako pro zákazníka je důležitá kvalitní produkce výrobků. Pro 

podnik, z důvodu zbytečného nenavyšování jeho nákladů např. opravami při reklamacích 

a podobně, nebo také, aby měl co nejmenší zmetkovitost při výrobě produktů, stejně tak 

jako pro zákazníka, který si v dnešní době mnohdy za kvalitní zboží i rád připlatí. 

U produktivity sledujeme poměr vytvořených výstupů vzhledem k vloženým vstupům. 

V případě kvality (jakosti) hovoříme o vlastnostech výrobku, za předpokladu, že 

odpovídají určitým podmínkám a standardům, stejně jako požadavkům zákazníka 

(ManagementMania.com, 2016-2018).  

 

1.3.7 Proces (Process) 

Jsou to vzájemně působící činnosti, při nichž dochází k přeměně vstupů a zdrojů na 

výstupy. Jejich správné nastavení ovlivňuje nejen výši nákladů, ale také působení na 

zákazníka. Pro dosažení úspěchu správně nastavenými soustavami procesů napříč 

organizačními jednotkami podniku musí tyto činnosti reagovat na podněty z vnitřního, 

stejně tak jako z vnějšího prostředí. Jejich existence je nevyhnutelná, otázka je, nakolik 

jsme je schopni efektivně a účelně řídit, optimalizovat, či zlepšovat a ovlivňovat v náš 

prospěch a dotahovat s jejich pomocí nich našich cílů.  

Dělení procesů 

Nejčastějším dělením procesů je to, které rozlišuje, kdo má být jejich zákazník a jakou 

přidanou hodnotu mu poskytují.  

Hlavní procesy tvoří samotný výrobek.  

Za podpůrné procesy jsou považovány všechny, které zajišťují chod podniku a jeho 

hlavních činností.  

Naproti tomu řídícími nazýváme ty, které mají za úkol koordinaci, řízení, organizaci 

a plánování všeho ostatního (ManagementMania.com, 2018).  

Přístupy k řízení procesů 

Tradiční – funkční, či hierarchické dělení závisí na přiřazení činností s jejich 

odpovědnostmi jednotlivým organizačním jednotkám, respektive lidem. Může docházet 

k poruchám učeného vnímání podniku.  
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Procesní – pro neměnící stále se opakující procesy procházející skrze celý podnik bývá 

využito procesní řízení. Snahou je jejich zrychlování a zjednodušení a tím zvýšení 

efektivity. 

Projektové – takové činnosti, které mají naopak spíše jedinečný charakter a je třeba k nim 

přistupovat zcela individuálně, jako k samostatnému projektu.   

Řízení na bázi služeb – zaměřující se na zákazníka (ManagementMania.com, 2018). 

 

1.3.8 Lidé (People) 

Lidé, jakožto zaměstnanci podniku nebo distributoři, a jejich vliv na výrobky i jejich 

zákazníky. Hodnotit na cestě k dosahování podnikových cílů lze například to, jak jsou 

tito lidé vlídní, nakolik zdvořile reprezentují a jsou pro podnik prospěšní, nakolik 

přístupní pro ostatní ve firmě, či pro zákazníky (Cooper a Lane, s. 58-59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek č. 6: Marketingový mix 8P 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ManagementMania, 2016) 
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1.4 Marketingový výzkum a dotazníkové šetření 

Pojem marketingový výzkum je jednou z klíčových marketingových funkcí. Pro 

společnost a její úspěch na trhu je důležité znát přání a potřeby zákazníka, a právě jejich 

zjišťování může být v dnešní době, plné nedůvěryhodných prodejních akcí, pro marketéry 

problematické. Jde o kontinuální sběr, analýzu a interpretovaní informací, sloužících pro 

marketingové rozhodování, stejně tak jako pochopení stavu a vývoje trhu a následné 

prognózování o tom, jak trh zareaguje na daná marketingová rozhodnutí. Výzkum však 

slouží také ke zpětnému ověření efektivnosti těchto rozhodnutí. Je přitom důležité se při 

takovémto získávání dat „neztratit v tak zvaném datovém smogu“ nejen, co se týká jejich 

množství, ale také znát rizika a omezení s takovým sběrem dat spojená. Pro účely 

marketingového výzkumu lze využít outsourcingu v podobě specializovaných 

výzkumných agentur. (Karlíček, s. 84-86). 

Proces marketingového výzkumu: 

✓ Stanovení výzkumného cíle 

✓ Určení informačních zdrojů 

✓ Definování metod výzkumu 

✓ Sbírání dat 

✓ Analýza a interpretace dat  

✓ Definování marketingových doporučení (Kotler, s. 406-407). 

 

Členění výzkumu existuje několik. Mezi základní z nich patří, podle toho, zda jde 

o prvotní získávání nových dat, či pouze využívání dat dříve zjištěných, dělení na 

primární (terénní) a sekundární výzkum (od stolu). Dalším možným rozlišením je 

členění na kvantitativní (s měřitelnými výstupy, jako odpovědí na otázku Kolik?) 

a kvalitativní výzkum (zkoumající příčinu jevu a vztahy mezi nimi, jako odpovědí na 

otázku Proč?) (Karlíček, s. 88-92). 

 

1.4.1 Navazování kontaktů se zákazníky, segmentace a targeting 

Orientace firem na zákazníky je dnes samozřejmostí, nicméně pro to, aby měly 

společnosti možnost získat je na svou stranu před konkurencí, je třeba poznat je i s jejich 

potřebami a přáními pomocí analýz. Z důvodu velkého množství zákazníků, je dnes každá 
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firma nucena členit trh na homogenní skupiny, jimž (nebo jen některé z nich) bude 

posléze prodávat produkty úspěšněji než konkurence a tvořit tak zisk (Kotler, Armstrong, 

s. 103). 

Segmentace trhu 

Segmentace trhu umožňuje prozkoumat trh, na kterém se v současnosti pohybujeme, ale 

také trhy, na kterých bychom se pohybovat měli, neboť výběr produktu a důvod, který 

vede k jeho koupi, nebo užitečnost, může být pro každého ze zákazníků individuální.  

Jednotlivé segmenty dělí zákazníky společnosti na skupiny, které spojuje podobnost 

jejich potřeb. Ve většině případů posuzujeme dle činitelů určujících charakter segmentu 

(geografické území, průmyslové zaměření, produkt a jeho užití, velikost koncového 

spotřebitele, distribuční cesta) hodnoty z prodejů za uplynulé tři roky (Westwood, s. 25). 

 

Targeting 

V případě targetingu se jedná o zacílení marketingu na konkrétní segment trhu, jakož to 

vymezení cílové skupiny zákazníků (Světlík, s. 102).  

 

1.4.2 Analýza rizik 

Analýzou rizik, společnosti napomůže odhalit hrozby, kterým je vystavena, definovat, jak 

moc jsou pro ni zranitelné, jak vysoká je její reálná hrozba a jaký dopad na společnost lze 

očekávat (kde se může odehrát a koho se dotkne) (Cleverandsmart.cz, 2010). 

Jednou z možných analýz rizik je analýza RIPRAN, pojmenovaná pomocí zkratky 

anglického názvu RIsk PRojekt ANalysis. Jedná se o metodu, kterou obvykle aplikujeme 

na projekt ještě před jeho implementací na trhu, nicméně ji lze využít i později.  

Fáze metody RIPRAN: 

➢ Přípravná fáze analýzy rizika 

➢ Identifikování rizika 

➢ Kvantifikování rizika 

➢ Odezvy na rizika 

➢ Celkové zhodnocení hrozících rizik (Ripran.cz, 2017) 
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1.4.3 Dotazníkové šetření 

Mezi hlavní metody primárního marketingového výzkumu důležitého pro účely této práce 

patří Dotazování, například formou dotazníkového šetření, které má svá jasná pravidla 

(Karlíček, s. 98-102). K dotazování dochází za pomoci různých technik, přičemž je nutné 

dotazování různých segmentů. Po zaznamenání odpovědí dochází k jejich analýze.  

Techniky dotazování: 

• ústní, 

• písemné, 

• telefonické, 

• on-line, 

• kombinované (Boučková a kol., s. 63-65). 

Výše zmíněné techniky shromažďování dat se pojí s primárním způsobem, při kterém 

jsou zjišťována data nová, za konkrétním účelem (Kotler a Armstrong, s.230) 

Jako každý řádný výzkum prováděný na marketingovém poli, by měl mít i ten 

dotazníkový svůj řád a měl by sestávat z následujících pěti etap:  

1. definice problému a cíle výzkumné práce,  

2. sestava výzkumného plánu,  

3. sběr informací,  

4. zanalyzování shromážděných informací,  

5. prezentování výsledků (Foret a Stávková, s. 20) 

Za předpokladu využití výzkumné metody formou dotazování je třeba zvolit nejen způsob 

kontaktu (ať už osobní, prostřednictvím emailu, telefonický, on-line a jiné), je také nutné 

analytiky stanovit výběrový soubor (jeho reprezentativnost, velikost, či metodu) 

a rozhodnout, jakým způsobem budou informace získávány a kdo je bude shromažďovat 

(například prostřednictvím dotazníkového šetření, které provede sám podnik, nebo je pro 

něj nasbírá některé z k těmto účelům specializovaným zařízení).  

Metoda dotazování patří k nejrozšířenějším metodám sběru dat vhodným k čerpání 

vědomostních informací lidí, jejich vnímání a postojům, preferencím či nákupnímu 

chování (Kotler a Armstrong, s. 234). 
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Sestavení výběrových souborů 

Za výběrový soubor považujeme reprezentující vzorek lidí zvolený pro účely 

výzkumného marketingového šetření. 

Jeho sestavení obnáší rozhodnutí o následujících třech otázkách: 

1. Kdo bude tím, koho budeme sledovat?  

2. Kolik lidí je potřeba, aby se zúčastnili výzkumného šetření? 

3. Jakým způsobem budeme ony oslovené vybírat? 

Druhy otázek v dotazníku: 

o Otevřené,  

o uzavřené, 

o přímé,  

o nepřímé (Boučková a kol., s. 65). 

 

1.5 Marketingové plánování a strategie 

1.5.1 Cíle  

Hlavní podnikové cíle jsou dosahovány za pomoci stanovených marketingových strategií 

a taktických marketingových plánů, při jejichž realizování je třeba sledovat, zda reálně 

nedochází k odchylování se od plánů. Kdyby k tomu totiž docházelo, bylo by nutné učinit 

nápravná opatření, popřípadě pozměnit původní zamýšlené cíle, které bývají specifické 

pro konkrétní produkty, nebo zákaznické segmenty. Primární ekonomické cíle bývají 

doprovázeny dílčími marketingovými a jinými cíli (Cooper a Lane, s. 72). 

  

1.5.2 Poslání podniku 

Posláním je myšlena hlavní filozofie podniku, a tedy záměr jejího počínání vzhledem 

k zákazníkům odrážející současnost (Cooper a Lane, s.72-73). 

 

1.5.3 Strategické cíle 

Strategické cíle jsou definovány jednotlivými úkoly, které si podnik stanoví k dosažení 

za středně dlouhé (cca 5let) až dlouhé (10-15 let) období spolu s definovanými zdroji 

nutnými k jejich docílení. V souvislosti se strategickými cíli využíváme ukazatelů jako 
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rentability, tržního podílu, nebo umístění na trhu. Mezi dílčí strategické cíle patří také ty 

marketingové (Cooper a Lane, s. 73). 

  

1.5.4 Marketingové cíle a plány 

Marketingové cíle a jejich účel je třeba jednoznačně stanovit z důvodu měřitelnosti 

nákladů a jiných dílčích výsledků s nimi spojenými (Majaro, s. 152).  

Před stanovením marketingových cílů by mělo dojít ke zpracování situační analýzy 

a stanovení cílů celého podniku. Každý z nich by měl být věcně a časově realisticky 

a snadno kontrolovatelně vymezen (Vysekalová a kol., s. 53).    

Marketingové plány stanovují samostatné úkoly včetně termínového započetí 

a dokončení spolu se zdroji potřebnými k jejich zrealizování. Za účelem dosažení 

marketingového cíle lze využít jednu nebo i několik strategií. Takovéto plánování by 

mělo probíhat na všech úrovních řízení a být vzájemně propojeno, aby nedocházelo 

k neefektivnímu počínání (Cooper a Lane, s. 74).  

 

1.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejběžněji využívaných metod využívaných pro účely situační 

analýzy podniku. Zjednodušeně řečeno, jde o matici sestavenou ze čtyř 

segmentů: přednosti (silná místa podniku), slabiny (slabá a snadno zneužitelná, 

napadnutelná místa a oblasti v podniku, která je možno zlepšit resp. posílit), příležitosti 

(místa s volných polem působnosti vedoucí k získání konkurenční výhody), hrozby (to, 

co je pro podnik určitou měrou rizikové). Zatímco přednosti a slabiny jsou přímo 

navázány na firmu, která je svým počínáním může ovlivnit, příležitosti a hrozby jsou 

spíše externími faktory, většinou proto není v silách podniku je změnit. V zájmu firmy, 

která si však tyto čtyři faktory uvědomuje, je možnost využít její přednosti k překonání 

slabin, nenechat si uniknout žádnou z příležitostí a ubránit se hrozícímu riziku 

(Westwood, s. 32-33).  

Tuto analýzu mnohé podniky zařazují na konec svých výzkumů, jako souhrnnou 

a rekapitulující, vypovídající o nejzásadnějších nezbytných zásazích. Nutno je však 
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podotknout, že je také považována za poměrně neobjektivní, vycházející čistě 

z domnělých dat získaných od zaměstnanců firmy (Jakubíková, s. 131). 

 

Legenda zkratky SWOT vychází z originálně anglických slov: 

S – strenghts (silné stránky) 

W – weaknesses (silné stránky) 

O – opportunities (příležitosti) 

T – threats (hrozby) 

 

Proces SWOT analýzy: 

1. sestavení analýzy OT - příležitosti a hrozby (vnější makro i mikroprostředí) 

2. sestavení analýzy SW – silné a slabé stránky (vnitřní prostředí) 

3. spojení předchozích analýz do SWOT (Jakubíková, s. 129) 

 

 

 
Pro cíl POMOCNÉ Pro cíl ŠKODLIVÉ 

VNITŘNÍ atributy Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

VNĚJŠÍ atributy Příležitosti (O) Hrozby (T) 

Tabulka č. 1: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková, 2013, s. 129) 

 

Odvození matice TOWS:  

Jedná se o, při stanovování strategií, podrobnější kombinace počátečních písmen 

obsažených ve SWOT analýze. Přičemž kombinace SO reprezentuje ofenzivní přístup, 

kdy má podnik určitou výhodu a je třeba využít sounáležitosti zdrojů a poptávky, strategie 

WO naopak opatrný přístup, kdy je doporučováno investování do výrobků a spolupráce, 

u kombinace ST zase doporučujeme přemístění zdrojů za účelem zamezení hrozbám a při 

WT ustupování, uzavírání kompromisů, popřípadě odchod (Jakubíková, s. 131). 
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Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Příležitosti (O) Strategie (SO): 

MAXI - MAXI 

Strategie (WO): 

MINI – MAXI 

Hrozby (T) Strategie (ST): 

MAXI - MINI 

Strategie (WT): 

MINI – MINI 

Tabulka č. 2: TOWS matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková, 2013, s. 131) 

 

1.7 Shrnutí teoretické části 

V předcházející teoretické části se podařilo dosáhnout jejího hlavního cíle, a to objasnění 

teoretických pojmů základů terminologie a problematiky čitateli, spojené s hesly 

marketing, marketingové prostředí, výzkum (dotazníkové šetření) i plánování, jakožto 

s technikami analýz v této oblasti využívanými (8P, Porterův model konkurenčních sil, 

7S, analýza rizik, SWOT analýza) a aplikovanými v následující analytické části tak, aby 

jí byl následně schopen porozumět.  

Stejně tak jako v následující analytické části byl přitom důraz kladen na analýzu 

marketingového mixu 8P, ze které bude pravděpodobně nejvíce vycházeno ve třetí 

návrhové části této diplomové práce, a která se stane podkladem pro nejeden z návrhů.   

Mezi hlavní důvěryhodné literární prameny využité v teoretické části patří tituly 

Strategický marketing: Strategie a trendy autorky Dagmar Jakubíkové, Základy 

marketingu autora Miroslava Karlíčka, nebo také knihy Marketing od spisovatelky Jany 

Boučkové, ale i mnohých dalších.   
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části dochází mimo jiné k aplikaci teoretických poznatků z předchozí části. Jedná 

se především o analýzu současné situace podniku, jeho vnitřního a vnějšího prostředí, 

se zaměřením na marketingový mix. Tato analýza a výzkum v podobě dotazníkového 

šetření, a především jejich závěry a shrnutí, jsou důležitým podkladem a smysluplným 

odůvodněním vzniku návrhů na zlepšení stavu ve třetí části práce. 

 

2.1 Představení podniku a vize 

Firma Téma koncept byla založena a zapsána na živnostenském úřadě ve Zlíně 13.2.2019, 

jako živnost, fyzickou osobou Adamem Trávníčkem, který podnikání provozuje ve 

spolupráci se svou manželkou, která je v současné době na rodičovské dovolené a je 

iniciátorkou nápadu podnikatelského záměru. Podnik tedy prvoplánově vznikal 

s myšlenkou na ukrácení si dlouhých chvil v domácnosti při péči o dítě a z potřeby 

jakéhokoli kreativního upotřebení se, a následně, po zběžném prozkoumání trhu, také 

z důvodu nevkusnosti, neaktuálnosti a nevyužitelnosti dosavadních substitutů. Později se 

však krátce po vstupu na trh situace začala komplikovat spolu se zdravotním stavem dítěte 

a prvotní situace se z časového hlediska distribuce, i přes opakující se poptávku ze strany 

prvního osloveného obchodníka, velmi zpomalila. Podnikatelský záměr vychází 

z lázeňské tématiky města Luhačovic, uplatněné při výrobě nízkonákladových 

suvenýrů – ručně vyráběných svíček, balených do recyklovatelných přírodních obalů 

s originálním grafickým potiskem, za předpokladu jejich jednoduchosti a vkusnosti. 

I přes velmi krátké působení podniku na trhu již lze hodnotit jeho dosavadní počínání 

a některé změny ze zhodnocení vycházející budou jistě nezbytné. Zároveň však bude pro 

množství oblastí důležité věci zcela nově navrhnout, tak, aby byly v souladu s vizí 

manželů: „Vyrábět vkusné suvenýry s co nejnižšími náklady, aby bylo možné i po 

přičtení marže dosáhnout ve spolupráci s obchodníky, co nejnižší prodejní ceny, dostupné 

všem návštěvníkům, zejména těm, na které se tyto lázně specializují – seniorům a dětem. 

Zároveň by mělo jít o plně spotřebitelnou věc, neboť zakladatelé zastávají názor, že dnes 

není v oblibě hromadit si v doma na poličkách další a další drobné tzv. lapače prachu. 

Svíčky navíc ve většině lidí evokují wellness atmosféru“. 
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2.2 Základní fakta o Téma Konceptu 

        

Obrázek č. 7: Logo Téma Koncept 

(Zdroj: Vlastní návrh i zpracování, 2019) 

 

Název podniku 

 

 

Téma Koncept –  Adam Trávníček 

 

Právní forma podnikání 

Fyzická osoba podnikající dle 

živnostenského zákona nezapsaná 

v obchodním rejstříku 

Druh živnosti Ohlašovací volná 

Založení 13.2.2019 ve Zlíně 

Předmět podnikání 

Živnost č. 1: Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Adresa podnikání 

Téma Koncept – Adam Trávníček 

Kúty 7120 

Zlín 

760 01 

IČO 07896026 

Email temakoncept@gmail.com 

Mobil +420 739 176 866 

ZK 5000 Kč 

Tabulka č. 3: Základní informace o podniku Téma Koncept 

(Zdroj: Vlastní návrh i zpracování, 2019) 

mailto:temakoncept@gmail.com
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2.3 Analýza Makroprostředí podniku 

V této podkapitole jsou cílem závěry vycházející z analýzy vnějšího makroprostředí 

podniku Téma Koncept. Pro zpracování zkoumání byla zvolena forma SLEPT hodnotící 

demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a legislativní síly podnik 

obklopující, resp. ovlivňující.  

 

2.3.1 SLEPT analýza 

• Demografické síly (S) 

Mezi demografické, nebo také sociální faktory, které je vhodné v případě našeho zájmu 

uvažovat lze zařadit velikost a složení populace, respektive její věkovou strukturu, míru 

nezaměstnanosti, nebo také životní styl obyvatel. 

Velikost a složení obyvatelstva 

Jelikož pro účely uvažování návštěvnosti lázní může být brán v potaz kdokoliv z celého 

území České republiky, komu byl pobyt v lázních předepsán lékařem v některém ze 

sanatorií, doporučen jako léčebný, nebo se onen návštěvník pouze rozhodl pro relaxaci 

v některém z místních wellness hotelů, je v následující tabulce zachycen vývoj počtu 

obyvatelstva z celého jejího území od roku 2010. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet 

obyvatel 

(tis.) 

10.533 10.505 10.516 10.512 10.538 10.553 10.578 10.610 10.650 10.694 

 Tabulka č. 4: Počet obyvatel ČR 

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

Z dostupných údajů Českého statistického úřadu viz. tabulka č. 5 vyplývá, že části naší 

cílové skupiny v podobě dětí do 14 let a seniorů, na které jsou tyto lázně specializovány, 

od roku 2010 v populaci přibývá.   

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Věk  

0-14 let 
1.518 1.541 1.560 1.577 1.601 1.623 1.647 1.671 1.693 

Věk  

15-64 let 
7.379 7.263 7.188 7.109 7.057 6.998 6.942 6.899 6.870 

Nad  

65 let 
1.636 1.701 1.768 1.826 1.880 1.932 1.989 2.040 2.087 

Tabulka č. 5: Věková struktura obyvatelstva 

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

Ukazatel míry registrované nezaměstnanosti je pro podnik důležitý především z hlediska 

příjmu obyvatel, jako disponibilního důchodu použitelného k investovaní do relaxace. 

Údaje z období od roku 2010 do roku 2019 jsou důkazem vyšších důchodových příjmů 

obyvatelstva, neboť nezaměstnanost výrazně klesla, a to na více než polovinu počátečního 

počtu (Český statistický úřad, 2019). S ohledem na úder pandemie v podobě coronaviru 

COVID-19, však začalo prakticky okamžitě v prvním čtvrtletí roku 2020 docházet ke 

skokovému propouštění, což by mohlo mimo jiného z příjmového hlediska obyvatelstva 

dlouhodobě negativně ovlivnit lázeňství jako takové. 

Životní styl 

Také otázka životního stylu je úzce spjata s lázeňskou tématikou. V posledních letech je 

čím dál větším trendem zdravý životní styl. Lidé si mohou dopřávat odpočinku díky 

wellness balíčkům poskytovaným prostřednictvím množství oblíbených slevových 

serverů, a to za mnohdy velmi přijatelné ceny. Opět však v současné době míchá kartami 

pandemie COVID-19, jejíž budoucí dopady prozatím nelze jednoznačně predikovat. 

Vzhledem k stále probíhajícímu nouzovému stavu a zákazu vycházení kromě nezbytně 

nutného, lze očekávat budoucí nedočkavost obyvatel toužících po změně domácího 

prostředí. Navíc bude pravděpodobně dlouhodobě zakázáno také cestování do zahraničí, 

což by po ukončení nouzového stavu mohlo českému lázeňství, jakožto turistickému cíli 

naopak nahrávat.  

  

• Ekonomické trendy (E)  

Díky klesající nezaměstnanosti a rostoucí minimální mzdě lze obecně očekávat nárust 

příjmů obyvatelstva. Lidé nemají výrazné tendence tvořit úspory, naopak se stává 

trendem prakticky okamžitá spotřeba nevyčerpaných prostředků. Mnohdy však až do 

úrovně zadlužení. Díky dostupnosti spotřebních úvěrů je dnes velká část obyvatelstva 

povinná splácet alespoň jeden takovýto bankovní produkt. Záleží proto na preferencích 

toho, kterého člověka. Jsou mezi námi tací, kteří díky hypotéčním splátkám žijí jinak 

velmi nízkým standardem, ale i tací, kteří jsou ochotni půjčit si právě na zaplacení 

odpočinkové dovolené v lázních. Obecně lze konstatovat, že ceny služeb v České 

republice mají v posledních letech rostoucí tendenci, tedy i lázeňství, hotelnictví 
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a pohostinství, což se může negativně odrazit na návštěvnosti, a tedy na množství 

potenciálních klientů produktů firmy Téma Koncept. Nicméně, dle slov Terezie 

Bartoníčkové z Luhačovského Městského turistického informačního centra a rozhovoru 

s ní z druhé poloviny roku 2019 tomu tak není, a návštěvnost těchto lázní v posledních 

letech stále rostla (Luhačovice.cz, 2019).   

Inflace 

Podle České národní banky je inflace chápána jako oslabení reálné hodnoty, resp. kupní 

síly, určité měny vůči zboží a službám, které jsou nakupovány spotřebitelem. 

V uplynulých pěti letech měla inflace v České republice až na výjimky drobných výkyvů 

rostoucí tendenci. Na začátku roku 2020 byla hodnota průměrného indexu 

spotřebitelských cen v % rovna 3,6. To se mimo jiné mohlo odrazit na ochotě návštěvníků 

lázní utrácet za zboží, které nepotřebují a nakupovali by je pouze pro potěchu (Česká 

národní banka, 2020; Český statistický úřad, 2020).  

 

Graf č. 2: Vývoj inflace v ČR 2015-2020 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kurzycz, 2020) 

Jedním ze zásadních dopadů koronaviru je očekávaný prudký nárust inflace, která bude 

mít globální dopad. V tuto chvíli však nelze predikovat více, než obecně konstatovat, že 

s dlouhodobým výhledem do budoucna bude jakýkoliv pokles inflace přínosný nejen pro 

trh se suvenýry, ale celé lázeňství, hotelnictví a další příbuzné relevantní oblasti.    
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HDP, průměrná mzda a spotřeba domácností  

Podle ukazatele HDP (Hrubý domácí produkt) a vývoje jeho hodnot v uplynulých letech 

(viz. Graf č.3: Vývoj HDP v ČR 2014-2019) je výkonnost ekonomiky v České republice 

spíše v recesi. V období od roku 2014 do konce roku 2019 je průměrná hodnota vývoje 

HDP meziročně v % přibližně 3,1, zatímco na konci roku 2019 je její hodnota pouhých 

2,4 (Kurzy.cz, 2020). Vzhledem k velmi aktuální změně způsobené neočekávaným 

vlivem pandemie coronaviru COVID-19, která v České republice prvotně významně 

udeřila v březnu roku 2020, na kterou vláda zareagovala vyhlášením nouzového stavu 

velkou měrou ovlivňující téměř každý ze sektorů trhu, lze však očekávat velký propad, a 

to až do záporných hodnot podobně, jako tomu bylo v roce 2013 v důsledku tehdejší 

hospodářské krize (Český statistický úřad, 2020). 

  

Graf č. 3: Vývoj HDP v ČR 2014-2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kurzycz, 2020) 

Ze stejného důvodu pravděpodobně velmi brzy dojde k propadu průměrné hrubé měsíční 

nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, jejíž 

hodnota byla posledním čtvrtletí roku 2019 byla 36 144 Kč, a měla rostoucí tendenci.  

Ačkoliv spotřeba domácností, konkrétně výdaje na rekreační a kulturní služby 

v uplynulém desetiletí taktéž od roku 2009 vzrostla z 63674 mil. Kč na 80128 mil. Kč na 

konci roku 2019. V letošním roce bude s největší pravděpodobností docházet k velkým 

propadům zapříčiněným coronavirem (Český statistický úřad, 2020). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

V
ýv

o
j H

D
P

 m
ez

ir
o

čn
ě 

v 
%

Rok

HDP

HDP

Lineární (HDP)



42 

 

 

Graf č. 4: Výdaje na konečnou spotřebu domácností na rekreační a kulturní služby 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Czso.cz, 2020) 

 

• Přírodní síly (P) 

I přes snahu vlády a její opatření na ochranu životního prostředí zaváděná za účelem 

zlepšení smogové situace ve městech, se stupeň znečištění nejen ovzduší stále zvyšuje, 

stejně tak, jako stoupací náklady na energie. Tato situace lázeňskému městu mimo jiné 

orientovanému na léčbu dýchacích potíží nahrává, neboť se vedení města o to více 

soustředí na zachování zdravého ovzduší. Příkladným opatřením může být omezení 

vjezdu či průjezdu kamionů Luhačovicemi. Negativní dopady může mít naopak 

dlouhodobý problém, se kterým se potýkají lesníci v podobě kalamity z přemnožení 

kůrovců, který se ani lázeňským městům nevyhýbá. Za poslední roky lze pozorovat 

značný úbytek vzrostlých stromových porostů na okrajích i uvnitř lázní. I přes neustálou 

snahu o revitalizaci stromoví, může mít toto z dlouhodobého hlediska vliv nejen na 

vizuální podobu města, nýbrž právě na zdraví prospěšný okolní vzduch.   

Za přírodní sílu lze považovat také vliv pandemické nákazy koronavirem COVID-19, 

který v březnu roku 2020 udeřil také na českou republiku. Jeho negativní působení má 

celosvětový rozsah a v tuto chvíli nikdo nedokáže přesněji předvídat jeho další průběh, 

natož tak dopady, kterou budou dříve či později bezesporu ovlivňovat všechny segmenty 

trhu.  
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• Technologické síly (T) 

Vývoj technologií je čím dál rychlejší a lidé přizpůsobivější, co se reakcí na následné 

změny týká. Inovační příležitosti se, díky oddělením firem na inovace specializujícím, 

stávají prakticky neomezenými. A tak není divu, že i tak tradiční obor lázeňství prochází 

neustálými inovacemi. V nedávné době, při příležitosti uzavření celé lázeňské kolonády 

v Luhačovicích z důvodu renovace, s její dominantní halou pramene Vincentky, využila 

pro inovování svých technologií právě stejnojmenná firma zaměřující se na stáčení této 

blahodárné minerální tekutiny a výrobu produktů z ní. Ke znovuotevření tohoto 

primárního turistického cíle došlo teprve na konci roku 2019 a okamžitě přilákalo velké 

množství zvědavých návštěvníků – potenciálních kupujících pro náš produkt svíčky.  

I přes nařízení vlády, rozšiřující se na širší množství podniků, požadující po nich pro 

menší z nich nákladné technické vybavení EET v zařízeních, si většina z nich s tímto 

požadavkem při této návštěvnosti nemuseli zase tolik lámat hlavu. Zásadní roli v tomto 

případně však opět sehrává COVID, díky jehož působení vláda mimo jiného pozastavuje 

rozšíření pole živností, na které se tento požadavek nově má vztahovat. Náš produkt však 

má být naopak specifický svou tradičností ruční výroby za použití co nejjednodušších 

technik i materiálů.  

 

• Politické a legislativní síly (L) 

Co se týká legislativy upravující ovlivňování podnikání firmy Téma koncept, není ničím 

výjimečná, neboť se nijak abnormální ani složitý výrobek. Živnost Adama Trávníčka je 

navíc firmou založenou a působící pouze v České republice, a tedy vychází výlučně 

z české legislativy a právních předpisů, jimiž jsou především: 

Zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) 

Zákon o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb.)  

Zákon o daních z příjmu (č. 586/1992 Sb.) 

Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) 

Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) 

Z hlediska politické situace, která živnostenskému podnikání nahrává a vláda vynakládá 

snahu na podporu malého podnikání od usnadnění samotného založení živnosti po různé 

formy dotací, nehraje politická situace v působení firmy žádnou významnější roli. 
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2.3.2 Shrnutí analýzy makroprostředí 

Na závěr kapitoly je třeba shrnout nejdůležitější poznatky, které analýza makroprostředí 

podniku Téma Koncept v podobě SLEPT přinesla.  

Mezi síly nejvíce ovlivňující úspěšnost výrobku – svíček patří demografické síly. 

Konkrétně složení obyvatelstva, které nejčastěji navštěvuje lázeňské prostředí. Za tyto 

návštěvníky a potenciální kupující jsou považováni důchodci a děti. Pokud by 

v budoucnu míra nezaměstnanosti nabrala rostoucí tendenci, mohla by se negativně 

odrazit na kupní síle především střední věkové kategorie, která pak může mít tendenci 

šetřit své důchody a neutrácet za výlety a turistické, nebo wellness návštěvy lázní, které 

přináší předpoklad odbytu svíček Téma Koncept. Trend životního stylu, jakož to vývoj 

událostí s dlouhodobou tendencí, však poukazuje na fakt, že lidé stále více cestují a snaží 

se užít si relaxace i za cenu vyšších výdajů s tímto spojených. Žádný z dalších faktorů 

makroprostředí nebylo nutné vnímat jako jakoukoliv hrozbu pro prodej tématicky 

stylizovaných svíček. V březnu roku 2020, v době, kdy byla provedena většinová část 

šetření předmětná pro zpracování této diplomové práce však nastává ne příliš 

s předstihem očekávatelná situace v podobě pandemie koronaviru COVID-19, která 

celosvětově zvrátila veškeré dosavadní očekávání budoucího vývoje. Vláda České 

republiky vyhlašuje nouzový stav a spolu s tímto opatřením nařizuje úplné uzavření 

veškerých zařízení poskytujících lázeňské, rekreační a hotelové služby. Restaurační 

zařízení mohou realizovat své tržby pouze prostřednictvím „prodeje z okének“, který je 

tak jako tak velmi malý, neboť je v této době omezen také pohyb na veřejných místech, 

kde by mohlo, při nedodržení stanovených podmínek, docházet k nadměrnému šíření 

nákazy. Tyto skutečnosti mají na Luhačovice a Téma Koncept v současnosti nedozírný 

negativní vliv. V globálním měřítku však v tuto chvíli nelze předvídat, neboť nikdo nyní 

neví, kdy šíření nemoci skončí, natož tak, jak rychle budou nastupovat jednotlivé 

negativní dopady a následky v každém ze sektorů trhu, ani kdy se náš každodenní život 

vrátí do normálu.  

 

2.4 Analýza Mikroprostředí podniku 

Pro analýzu mikroprostředí podniku Téma Koncept byla zvolena Porterova analýza „5P“ 

a analýza společnosti McKinsey „7S“. 
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2.4.1 Porterova analýza „5P“ 

V této podkapitole bube provedena Porterova analýza mapující činitele ovlivňující 

vyjednávací pozici firmy Téma Koncept – Adam Trávníček v odvětví. 

Činitelé: 

1. Vyjednávací síla zákazníků 

Síla vyjednávání se zákazníky může být v případě firmy Téma Koncept vnímána dvěma 

způsoby. Za prvé tak, že za zákazníka budeme považovat odběratele, který náš produkt 

nabídne ve svém obchůdku se suvenýry koncovému spotřebiteli svíčky, nebo za druhé, 

bude zákazníkem právě samotný spotřebitel. Pro naši firmu hrají významnou roli oba tyto 

pohledy, neboť ačkoliv je to obchodník, který bezprostředně vyjednává s naší firmou, 

sám je mnohdy při svém stanovování prodejní ceny ovlivňován kupujícím.  

Pakliže obchodník užívá vždy stejně vysokou marži, je zřejmé, že bude mít tendenci na 

naši firmu vyvíjet tlak na snížení jeho nákupní ceny. Může se však stát, že se obchodník 

bude domnívat, že je v případě svíčky nákupní cena poněkud nízká a pokud věří, že 

dokáže výrobek prodat za mnohem vyšší cenu, záměrně přirážku zvýší. Je proto na naší 

obezřetnosti sledovat také prodejní ceny našeho výrobku v tom kterém suvenýr obchodě. 

Příliš vysoká prodejní cena při nijak nenavýšené obchodní ceně by totiž mohla mít za 

následek, nízký odbyt výrobků, které obchodník prodá s pro něj stejným ziskem.  

Vzhledem k faktu, že s produktem stále teprve vstupuje na trh a není prozatím možnost 

příliš zaznamenat chování obchodníka, či koncového zákazníka spojené se změnou 

v odebíraném, respektive nakupovaném množství a neznáme tak prozatím jeho prodejní 

možnosti, má pan Trávníček, vzhledem k nízkým výrobním nákladům, tendenci výrobek 

prodejcům poskytovat za relativně nízkou cenu s, pro firmu Téma Koncept, malou 

přirážkou, a to i přes jeho nezanedbatelnou pracnost. Důležitým ukazatelem pro podnik 

proto bude dotazníkové šetření zpracované v podkapitole 2.6.3, určené obchodníkům a 

prodejcům v obchodech se suvenýry v lázních Luhačovice, díky kterému budeme mít 

možnost sami sledovat nejen chování obchodníků, ale také jejich vnímání produktu a jeho 

ceny vzhledem ke zkušenostem s potenciálními koncovými spotřebiteli, jenž budou blíže 

definováni v podkapitole 2.7 Marketingové plánování pod odrážkou Hlavní cílový 

segment.  
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2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Sílu dodavatelů firmy Téma Koncept při vyjednávání prakticky nelze uvažovat, neboť 

k žádnému takovému jednání o ceně materiálů a surovin, jakož to vstupů pro výrobu 

svíček nedochází. Firma svépomocně vyrábí vše z primárních surovin jako je parafín 

a barvivo, které je odléváno do hliníkové formy, kam je přidán knot. Vše nakupováno od 

maloobchodního prodejce s pevně stanovenou cenou. Následně je svíčka balena do 

papírových obalovin s lýkem, nakupovaných taktéž v maloobchodě, kde o ceně 

vyjednávat nejde a nelze zatím ani uvažovat žádné množstevní a podobné slevy. Obalový 

papír je potištěn malou domácí tiskárnou, kam je občasně nakupován inkoust, také 

v maloobchodě. Obrázek je pořízen i graficky zpracován paní Trávníčkovou, takže opět 

nedochází k žádné formě dodavatelského vztahu. Teprve v případě, kdy by odbyt 

výrobků stoupl na odebírané množství překračující 1000 ks měsíčně, mělo by pro Téma 

Koncept význam řešit dodavatele velkoobchodním způsobem, kde by mohly být cenové 

podmínky významnější. Při současných počátečních objemem výroby jsou však náklady 

na zásoby materiálu tak zanedbatelné, že nemá smysl se jimi více zaobírat.  

 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů 

Téma této diplomové práce bylo zvoleno na popud iniciátorky plně využitelného 

a spotřebitelného výrobku svíčky v zajímavém přírodním a recyklovatelném balení, která 

se svým nápadem vycházela z vlastního pocitu nedostatku žádoucího produktu na trhu 

v Luhačovicích, když chtěla nakoupit suvenýry pro své známé. Z toho lze usuzovat, že 

v obchodech se suvenýry či infocentru prozatím neexistuje žádná relevantní konkurence. 

Pravdou ale je, že vzhledem k jednoduchosti výroby podobných produktů a velmi nízkým 

nákladům na materiální vstupy a výrobek celkově, je hrozba vstupu nových konkurentů 

opravdu vysoká. Navíc, uvažujeme-li, že zručných a kreativních lidí v podobné životní 

situaci, jakou má paní Trávníčková, kdy si chce krátit dlouhé chvíle na rodičovské 

dovolené něčím příjemným, za čím zůstává prakticky okamžitě viditelný výsledek, je 

opravdu hodně. Otázkou je, zda se začnou o tuto oblast zajímat a vůbec dostanou nápad 

s něčím takovým přijít. Dále pak záleží opravdu jen na šikovnosti a časových 

možnostech, možná na vztazích s obchodníky, jestli se jim podaří vstoupit na trh právě 

se suvenýry.  
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Uvažujeme-li však jako konkurenci širší oblast výrobků, nejen substitutů, ale množství 

dalších suvenýrů, jako je například keramika, nebo tradiční lázeňské oplatky, je hrozba 

vstupu nových konkurentů na pováženou. V případě keramiky je sice současný trh tak 

zahlcen, a domnívám se, že poptávka po ní a její odbyt má trvale klesající tendenci, že 

není příliš pravděpodobné, že by jí obchodníci byli nakloněni, neboť nelze předpokládat 

ani příliš jinou cenovou úroveň této nové keramiky, než která existuje u stávajících 

výrobců, a která by mohla ovlivnit rozhodování obchodníků. Naproti tomu je nutné 

konstatovat, že zdejší střední škola, zaměřená právě na výuku oboru práce s keramikou, 

každým rokem chrlí množství potenciálních nových konkurentů, kteří by na trh se 

suvenýry mohli chtít vstoupit právě v Luhačovicích. Naproti tomu výroba lázeňských 

oplatků, které jsou typické svou čerstvostí, neboť jsou vyráběny přímo v lokalitě lázní, je 

daleko složitější pro začátek podnikání díky vysokým nákladům spojeným s pořízením 

výrobní linky a podnájmem prostor a jejich pomalou návratností díky nízkým cenám 

těchto produktů, dále s hygienickými podmínkami spojenými s provozem a množstvím 

další legislativy. Již leta letoucí, existují na tomto trhu v Luhačovicích pouze dvě firmy 

a vstup nového konkurenta je prakticky nulově pravděpodobný. 

Další z konkurentů: 

Vincentka – z hlediska technologií i surovin prakticky nemožný vstup nového konkurenta 

na trh 

Dodavatelé svíček, které dle průzkumu trhu nemají lázeňskou tématiku – V tomto případě 

je vstup nového konkurenta omezen pouze na uvažování zprostředkovatele prodeje 

a suvenýr shopu. Lze však předpokládat, že bude upřednostňovat lázeňskou tématiku. 

Pokud by se objevil nový výrobce svíček typických pro Luhačovice, opět by hrála 

důležitou roli cena, kvalita a vkus obchodníka, či spotřebitele. Popřípadě by se obchodník 

mohl nechat ovlivnit obchodními dodavatelsko-odběratelskými a s tím například 

spojenou rychlostí reakce na novou objednávku a tak dále. 

 

4. Hrozba substitutů 

O této problematice byla řeč již výše v případě činitele č. 3 a hrozby vstupu nových 

konkurentů. V tuto chvíli neexistuje příliš podobný výrobek v tom nejužším možném 

srovnání. Záleží však na úhlu pohledu. Uvažujeme-li za substitut jiné svíčky, které se 

v obchodech se suvenýry prodávají a nemají žádnou užší spojitost s lázněmi, pak je riziko 
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substituce našich výrobků poměrně vysoké, protože závisí spíše na vkusu a vyhodnocení 

kvality na straně spotřebitele. Nicméně, s ohledem na nízké náklady našich svíček se toto 

riziko snižuje. Substituce za zcela jiný výrobek, respektive suvenýr, se bude nejspíše 

odvíjet právě od prodejní ceny, nebo preference spotřebitele, který může upřednostnit 

například produkty Vincentky pro jejich léčivé účinky.      

 

5. Rivalita společností působících na daném trhu 

Jelikož je náš výrobek v současnosti nabízen koncovému zákazníkovi pouze 

prostřednictvím maloobchodních prodejců v podobě obchůdků se suvenýry, nedochází 

prakticky k žádným přímým projevům rivality mezi jejich dodavateli. Při předání 

výrobků pro prodej sice dochází k občasnému zmonitorování situace produktů 

dostupných na regálech vedle našich svíček, nicméně jde ve většině případů o zboží 

charakterově velmi odlišné a často v jiné cenové relaci. Pokud by se však objevila nějaká 

blížící se konkurence, je důležité ji co nejdříve zvážit, v ideálním případě ještě před tím, 

než pocítíme snížení objemů svíček ze strany odběratele. Jako reakce se může nabízet 

úvaha nad estetickými nebo cenovými úpravami výrobku firmy Téma Koncept, nebo 

v krajním případě dokonce rozvázání spolupráce s daným obchůdkem. Jinému obchodu 

tak můžeme dopomoct k vyšším odběrům, neboť získá jakousi exkluzivitu v prodeji před 

sousedním obchodem a snížíme tak riziko ovlivnění výběru suvenýru koncového 

zákazníka ze strany prodejce.    

Srovnání současné konkurence svíček na lokálním trhu 

V tuto chvíli je v místních obchodech nabízeno množství svíček, které jsou k dostání 

i jinde a za podstatně příznivější ceny (např. v hobby marketech, supermarketech atd.). 

Přesto je vzhledem k návrhům v následující části na místě následující srovnání s ní. 

YANKEE CANDLE 

Yankee Candle je celosvětově působící americký gigant vyrábějící svíčky prvotřídní 

kvality, proslulé svými rozmanitými a pronikavými vůněmi a již tradiční podobou. 

S ohledem na svou pozici na trhu si firma může dovolit nabízet své produkty za poměrně 

vysoké ceny. Ve své výrobě sice firma hojně užívá skleněné dózy, kvalitní vosk, vůně, 

což by za normálních okolností bylo velmi nákladné, nicméně vzhledem k produkovaným 

množstvím sériové výroby tomu tak není a firma tak navyšuje zisk na úkor zlevňování.  
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LIMA plus spol., s.r.o. 

Další konkurencí je poměrně nedaleká česká firma, zabývající se výrobou svíček, LIMA, 

vyrábějící mimo jiné také reklamní svíčky na zakázku, která má v dnešní době velmi 

širokou a rozmanitou nabídku a celorepublikové pokrytí, co do dodavatelsko-

odběratelských vztahů. Pravdou ale je, že ve srovnání s Téma Koncept, tato firma neklade 

příliš velký důraz na „P“ – Fyzickou evidenci, respektive obal, jakožto součást svých 

produktů, jako tomu je v případě svíček lázně Luhačovice od TK.  

 

Kritérium/Konkurent YANKEE CANDLE LIMA TÉMA KONCEPT 

Cena v nákupu bez DPH 46,-Kč bez DPH 41,-Kč bez DPH 20,-Kč bez. DPH 

Cena v nákupu vč. DPH 56,-Kč vč. DPH 50,-Kč vč. DPH 25,-Kč vč. DPH 

Prodejní cena spotřebiteli 85,-Kč/ks 98,-Kč/ks 55,-Kč/ks 

Lázeňská marže prodejce 52% 96% 120% 

Zisk pro obchodníka 29,-Kč/ks 48,-Kč/ks 30,-Kč/ks 

Průměrný měsíční odbyt 5 ks 2 ks 7 ks 

Průměrný měsíční zisk 145,-Kč 96,-Kč 210,-Kč 

Množství vzorů/druhů 6 5 3 

Výška svíčky 4,8 cm 15 cm 8 cm 

Čas hoření 15 hod. 15 hod. 15 hod. 

Povědomí zákazníků Velké Střední Malé 

Vizuální podoba 

  

 
 

Tabulka č. 6: Srovnání konkurence dle současných průměrných podmínek v Luhačovicích 

(Zdroj: Vlastní zpracování, Yankeesvicky.cz, Lima.cz, 2020) 

(Ceny uvedené v Tabulce č. 6 jsou zaokrouhleny na celé koruny.) 
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Z analýzy zpracované v Tabulce č. 6: Srovnání konkurence dle současných průměrných 

podmínek v Luhačovicích vyplývá, že průměrný měsíční zisk pro obchodníka při 

uvedených prodávaných množstvích vycházejících z úvah spotřebitelů, především co se 

týká preferencí a výběru produktů vzhledem k okolnostem (tématika svíčky, velikost, 

nebo cena svíčky), by tento zisk za měsíc mohl plynout nejvyšší právě z prodeje svíček 

od podniku Téma Koncept. Pokud by tato firma zapracovala na své akvizici, zvýšila by 

tím svůj odbyt. Stejně tak, pokud by rozšířil svou nabídku z hlediska většího množství 

různorodých výrobků na trhu, mohl by TK získat výrazný náskok před konkurencí.  

 

2.4.2 McKinsey „7S“ analýza 

Níže zpracovaná analýza, vyvinutá společností McKinsey: „7S“, popisuje vnitřní 

prostředí podniku Téma Koncept. 

➢ STRUKTURA – Jelikož je firma Téma Koncept založená jako živnost Adama 

Trávníčka, je její organizační struktura velmi jednoduchá. Prakticky se jedná 

o samotného zakladatele, jemuž ve volných chvílích, bez nároku na mzdu, 

vypomáhá jeho manželka, která je v současnosti na rodičovské dovolené. Dalo by 

říci, že manželé spolupracují ve funkcionální organizační struktuře, která je 

založena na principu více vedoucích podle různých funkčních pohledů na činnost 

pracovníka. Kompetence mají mezi sebou rozděleny způsobem, že Adam 

Trávníček se jako odpovědná osoba stará o formality spojené především 

s objednávkami a expedicí, zatímco paní Trávníčková je tou kreativní složkou 

firmy, která kromě samotné výroby řeší otázku zásobení materiálem na skladě.  

 

 

Schéma č. 1: Organizační struktura podniku Téma Koncept 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

➢ STRATEGIE – Implementovanou strategií podniku Téma Koncept, jakožto 

firmy, která na trh vstoupila teprve před nedávnem, je ta, která vychází z původně 

stanovené spíše krátkodobě orientované strategie, sledující hlavní podnikatelský 

a strategicky definovaný cíl odrážející vizi doposud ne příliš opírající se 

Adam Trávníček  - živnostník

zodpovědná osoba

Lenka Trávníčková - manželka 

na rodičovské dovolené
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o sledované prostředí, ve kterém firma působí. Přesnou definici však nelze 

dohledat v žádné podnikové dokumentaci, neboť se jedná spíše o myšlenky 

a představy manželů Trávníčkových. Ty se doposud opíraly především 

o provedená sledování trhu a komunikaci s potenciálními odběrateli. 

Mezi hlavní cíle podniku patří růst tržního podílu z důvodů vlastních 

konkurenčních výhod a díky tomu zvyšování produkovaného množství výrobků. 

Předpokladem přitom je dodržení kvality a zachování vkusnosti a přírodně-

ekologického charakteru výrobku nízkých nákladů, za účelem získávání dalšího 

množství spokojených zákazníků v podobě odběratelů i koncových spotřebitelů. 

Za předpokladu výše zmíněného, a především při dosažení dostatečné ziskovosti, 

je součástí strategie firmy její rozšíření o další výrobkovou řadu, popřípadě 

možnost změny v organizační struktuře.   

 

➢ SYSTÉMY – Tento odstavec je opět v případě firmy Téma Koncept obsahově 

dosti zjednodušen, neboť systém řízení podniku spočívá v přímé spolupráci mezi 

manžely, logistikou nákupu materiálu, výroby a distribuce jejich odběratelům. 

Tok informací je zajištěn fyzickou ústní, emailovou, nebo telefonickou 

komunikací.  

Postup získání, zpracování a dodání nové objednávky bývá z důvodu vstupování 

na trh za předpokladu, že je odbyt realizován prostřednictvím komisního prodeje, 

zpravidla následovný:   

1) Výroba ukázkového vzorku 

2) Oslovení nové distribuce v podobě odběratele, jakožto obchodníka se suvenýry 

3) Nákup materiálu 

4) Výroba, expedice a doručení dohodnutého množství pro zkušební komisní 

prodej při využití potřebné formální dokumentace v podobě dodacího listu 

5) Kontakt s akvizicí a zisk zpětné vazby 

6) Převzetí finančních prostředků z realizovaného prodeje 

7) Vytvoření nové objednávky od obchodníka  

8) Nákup materiálu odpovídajícího objednanému množství 

9) Výroba svíček  

10) Expedice a doručení odběrateli 

11) Dále znovu se opakující činnosti od bodu 5)  
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 Časově je obvyklá doba průběhu od bodu 1) do 4) do 24 hodin. Následně záleží 

 u bodu 5) také na obchodníkovi a domluvě s ním, většinou ale dochází k prvnímu 

 předání zpětné vazby okolo jednoho až dvou týdnů od doručení prvního zboží pro 

 zkušební prodej. K bodu 6) dochází na popud ze strany obchodníka v okamžiku, 

 kdy vyprodá své zásoby. Pokud se však obchodník déle sám neozývá, je důležité 

 zjistit příčinu. Často se stává, že pouze ztratí vizitku s kontaktem. Nebo jen čeká 

 až se ozve někdo z firmy Téma Koncept. V horším případě, by mohlo dojít 

 k tomu, že si obchodník přirazí tak velkou marži, že se zboží neprodává, a tudíž 

 obchodník nemá potřebu ani získávat další zboží, a tudíž kontaktovat tuto firmu 

 Téma Koncept.   

 Co se týká bližšího postupu výroby, je součástí firemního know-how. Nicméně 

 následující kroky alespoň zevrubně popisují průběh od veřejně známého způsobu 

 výroby parafínových svíček, až po etiketování. 

 Pomůcky nutné pro výrobu zabalené svíčky: 

 hliníková forma pro výrobu svíček, vosk, pigment do vosku, knot, nůžky, hrnec, 

 kuchyňská trouba, sporák, silikonová ochrana před popálením – chňapka, lžíce 

 nebo jiné míchátko, recyklovatelný papír, tiskárna s tonerem, připravený obrázek, 

 lepidlo a izolepa, lepenka, lýko, kraftový papír.  

 Postup výroby svíčky s tématikou lázní Luhačovice: 

 I. Naměření délky knotu, protažení knotu formou s přichyceným přesahem, 

 zajištění knotu ve svislé poloze ve středu formy, rozehřátí v troubě, příprava 

 potřebného množství vosku, roztavení vosku v hrnci na plotně, vytažení nahřáté 

 formy a vylití voskem, tuhnutí vosku při pokojové teplotě, vytažení svíčky 

 z formy, úprava knotu, roztavení a přibarvení zbývajícího vosku, ponoření 

 a vytažení svíčky v zabarvené směsi, tuhnutí.  

 II. Příprava obalových materiálů s obrázkem, příprava etiket.  

 III. Zabalení a etiketování svíčky. 

 IV. Fyzická příprava k expedici.  

 X. Příprava dokumentace – dodací listy, příjmové doklady a podobně. 
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➢ SCHOPNOSTI – Jak již bylo zmíněno dříve, mají manželé rozdělené kompetence 

především dle svých vlastních možností a schopností. Pan Trávníček má na starost 

formality, zatímco paní Trávníčková je tou kreativní osobou a tvůrcem. Vzájemně 

se tak ve spolupráci doplňují a za předpokladu dobré komunikace vše funguje. Za 

výhodu výrobku firmy Téma Koncept oproti konkurenci lze považovat především 

jeho originalitu a vkusnost. 

 

➢ STYL – Jednání uvnitř firmy je vedeno ve velmi přátelské atmosféře, neboť se 

jedná o rodinné vztahy. Pokud však už dojde na neshody, obvykle jsou vyřešeny 

s pomocí nezávisle zvolené třetí strany, například s pomocí dalšího člena rodiny. 

Stejně tak je snaha o navazování vřelých vztahů se zprostředkovateli prodeje 

výrobků, stejně tak jako se samotnými prodávajícími v obchodech se suvenýry, 

které je důležité různě motivovat, protože mají možnost ovlivnit koncového 

zákazníka a spotřebitele svíčky.  

 

➢ SPOLUPRACOVNÍCI – K odstavci spolupracovníci bylo již vše řečeno v rámci 

předchozích svou „S“. Oba spolupracující mají společný velmi osobní zájem na 

tom, aby byla odváděna kvalitní a efektivní práce a jsou silně motivováni k tomu 

dělat pro to maximum. 

   

➢ SDÍLENÉ HODNOTY – Manželé Trávníčkovi, jakožto osoby spolupracující 

v podniku Téma Koncept sledují nejen poslání a vizi firmy, ale jsou s ní, jakožto 

iniciátoři silně ztotožněni. Více k samotnému poslání a vizi v podkapitole 2.1 

Představení podniku a vize. 

 

2.4.3 Shrnutí analýz mikroprostředí  

Pro účely této práce bylo k analýze mikroprostředí využito Porterovy analýzy „5P“, ke 

kritické analýze vnitřního mikroprostředí podniku potom analýzy firmy McKinsey „7S“. 

Následující Tabulka č. 7: Shrnutí Porterovy analýzy „5P“ shrnuje výstupy relevantní pro 

Porterovu analýzu „5P“.  
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 Stupeň ohrožení Odůvodnění 

Vyjednávací síla 

zákazníků 
Velké / střední 

V případě koncového spotřebitele je 

vyjednávací síla střední, neboť je čistě na 

vyhodnocení prodávajícího, jak zákazník 

výrobek vnímá.  

V případě odběratele a obchodníka je tato 

síla velká, neboť záleží právě na něm a jeho 

odběrech.  

Vyjednávací síla 

dodavatelů 
Malé 

Toto ohrožení je malé, protože zatím nelze 

ovlivnit maloobchodní ceny materiálu 

a surovin.  

Hrozba vstupu 

nových konkurentů 
Velké 

Tato hrozba je poměrně velká z důvodu 

jednoduchosti a nízkonákladovosti výroby 

nejen ve spojitosti se vstupem na trh, ale 

také při samotném provozování živnosti. 

Hrozba substitutů Střední 

Substituce s příliš podobným výrobkem 

není především z důvodu nízké ceny při 

poskytované kvalitě pravděpodobná. Pokud 

za substitut uvažujeme jiný suvenýr než 

svíčku, pak se tato hrozba může zvyšovat 

vzhledem k celkovému množství ostatních 

dostupných suvenýrů na trhu.  

Rivalita společností 

působících na trhu 
Malé 

Obchodníci často k zásobování využívají 

velkoobchody, které málokdy nabízí takto 

jednoúčelově orientované výrobky. Navíc 

si společnosti na trhu uvědomují, že ve 

většině případů hraje roli vkus a výběr 

koncového zákazníka. Stupeň ohrožení ze 

strany takovéto rivality je proto malý. 

Tabulka č. 7: Shrnutí Porterovy analýzy „5P“ 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Opět je důležité poukázat na data, která byla pro hodnocení dostupná v době, kdy 

probíhalo zpracování této části práce, kdy zatím nikdo neměl tušení o působení pandemie 

koronaviru, a která jsou v době odevzdání práce neobjektivní k dané situaci na trhu. 

Uvažujme proto, že výstupy této analýzy, stejně jako každé jiné budou platné, 

pravděpodobným odhadem, na podzim roku 2020. 

Analýza „7S“ blíže seznámila čtenáře s vnitřním mikroprostředím firmy Téma Koncept 

– Adam Trávníček, konkrétně s oblastmi struktury, strategií, systémů, schopností a stylu. 

Všechny tyto oblasti spojuje jednoduchost vycházející především z podnikatelské formy 

živnosti, ale také z charakteru výrobku. 

 

2.5 Analýza Marketingového mixu „8P“ 

Jelikož se jedná o novou společnost působící na trhu velmi krátce, vstupující na trh 

s novým produktem, lze usuzovat, že bude na místě marketingového mixu „8P“, jako 

hlavního témata této práce, vznikat podniku velké pole působnosti z hlediska existujících 

nedokonalostí vyžadujících úpravy v podobě návrhů z nich vycházejících.   

 

2.5.1 Produkt (Product) 

Podkapitola produkt popisuje výrobek podniku Téma Koncept, se kterým tato firma zcela 

nově vstupuje na trh. Jedná se o produkt svíčky s několika motivy lázní Luhačovic, které 

jsou primárně určeny pro prodej prostřednictvím obchodů se suvenýry maloobchodního 

charakteru a městského infocentra. Koncovými zákazníky jsou pak návštěvníci lázní, 

respektive turisté. Vzhledem na léčebné zaměření těchto lázní jsou nejčastěji z řad 

důchodců a dětí ve školním věku, z čehož bylo vycházeno při vzniku nápadu svíček 

a bylo tomu přizpůsobeno hned několik faktorů. Především to byla nízká prodejní cena, 

vkusnost a moderní vzhled, spojení s tématikou lázní a wellness ať už v podobě vizuální, 

nebo té kterou navozují svou atmosférou při užívání. Dále svým charakterem plně 

spotřebního a ekologického zboží, čímž se produkt výrazně odlišuje od množství 

suvenýrů dostupných na trhu, jako je například zdejší velmi rozšířená keramika.  

Vizuální podoba produktů 

Aby dala Firma Téma Koncept svým budoucím potenciálním zákazníkům možnost 

volby, uvedla při vstupu na trh svůj produkt ve čtyřech různých vizuálně se lišících 
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variantách za pomoci použití různých obrázků. Základem však vždy zůstává přírodní 

lepenkový obal, který pro všechny výrobky společný. 

 

 

Obrázek č. 8: Existující varianty lázeňské svíčky Luhačovice 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

Časová náročnost výroby 

Výroba jednoho kusu produktu trvá řádově pár minut. Pokud uvažujeme samotnou 

výrobu svíčky, je to přibližně pět minut plus doba tuhnutí rozehřátého vosku ve formě, 

což je při běžné pokojové teplotě asi hodina a půl. Opatřit pak ručně svíčku obalem trvá 

dalších asi osm minut. Pokud by docházelo k výrobě většího množství kusů současně, 

může se doba výroby svíček podstatně zkrátit, k tomu je však zapotřebí využití většího 

množství hliníkových forem, kterými firma na svých začátcích prozatím nedisponuje. 

Více k postupu a pomůckám používaným při výrobě již bylo uvedeno v podkapitole 2.4.2 

McKinsey „7S“ analýza pod odrážkou Systémy. 

Pokud se chce podnik dále vyvíjet, je toto jedno z 8P, na kterém je třeba v budoucnu 

zapracovat. V návrhové části je proto zpracováván Návrh č. V: Nové možnosti 

recyklovatelných obalů, nebo rozšíření produktové řady, portfolia. 
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2.5.2 Cena (Price) 

Jak již bylo opakovaně zmiňováno, firma Téma Koncept teprve vstupuje na trh se svým 

jediným výrobkem – lázeňskou svíčkou. Je proto třeba věnovat analýze této oblasti 

náležitou pozornost. Doposud firma navázala spolupráci s obchodem se suvenýry, který 

je situován na přímé cestě vedoucí z města ke kolonádě, která bývá obvykle hojně 

využívána turisty. Tento obchod byl vybrán také z důvodu, že nenabízí velké množství 

konkurenčních výrobků, neboť kromě suvenýrů nabízí také kožené a textilní zboží. 

Obchodníka svíčky zaujaly také proto, že již delší dobu žádným způsobem neměnil 

produktové portfolio nabízeného zboží. Zřejmě však jako správný obchodník vycítil 

příležitost při jednání s nováčky a vynaložil snahu ovlivnit nákupní cenu výrobků.  

Za normálních okolností, je podnikem Téma Koncept cena stanovena metodou nákladově 

orientované tvorby cen, respektive dochází k přesnému stanovení přímých nákladů na 

jednotku výroby (jedna svíčka), k čemuž je následně přičítána marže odrážející pracnost 

výrobku a požadovanou ziskovost. Ta je při uvádění na trh procentuálně stanovena na 

25 %. V budoucnu by se tato marže mohla pohybovat mezi 60-80 % v závislosti na 

frekvenci odběrů a odebíraných množstvích svíček, kde by plnila funkci jakési trvalé 

množstevní slevy pro obchodníka. Roli by také v budoucnu mohlo hrát, zda bude 

obchodník ochoten spolupracovat i s dalšími produkty, které Téma Koncept uvede na trh. 

Jednotková kalkulace nákladů: 

Náklady na dopravu a kontakt s obchodníky (uvažujme objednávku 10 ks)….. 5 Kč 

Náklady na suroviny a materiál ……………………………………………….. 8 Kč 

Ostatní režijní náklady ……………………………………………………….... 3 Kč  

 

Firma Téma Koncept prozatím nemá v úmyslu razit strategii, při které se bude snažit 

korigovat konkurenční boj prodeje jejích výrobků mezi jednotlivými prodejci…. Ačkoliv 

bude sledovat a mít povědomí o prodejních cenách a odebíraných množstvích produktů 

u jednotlivých obchodníků, vedení podniku prozatím nepovažuje, že by dle těchto indicií 

ovlivňovala cenu prodeje svých výrobků jednotlivým obchodníkům. Záleží tedy čistě na 

nich a jejich přirážce, zda budou výrobek prodávat za stejnou, nebo odlišnou cenu nežli 

jejich sousedící konkurent. Tímto způsobem se také živnostník rozhodl omezit vliv 

obchodníků na jeho cenotvorbu při navazování nové spolupráce a zavádění výrobků na 

trh. Podpořit prodej u jednotlivých obchodníků chce podnik spíše prostřednictvím 
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motivováním prodejců v jednotlivých obchůdcích, a to například prostřednictvím 

drobných pozorností.   

Toto je jedno z „8P“, na kterém je třeba v návrhové části zapracovat především v oblasti 

stanovení marže a množstevních slev na podporu prodeje – Návrh č. II: Cenová politika. 

 

2.5.3 Marketingová komunikace (Promotion) 

Pro účely cíleného ovlivňování prodeje výrobků a nákupního chování kupujícího 

(obchodníka) či koncového zákazníka, využívá ke komunikaci firma Téma Koncept 

následujícího komunikačního mixu: reklamy, podpory prodeje, PR, osobního prodeje,  

on-line komunikace. 

Reklama 

Tento způsob komunikace se zákazníkem je ve fázi, ve které se Téma Koncept nachází, 

dosti finančně nákladnou záležitostí. Firma se ale rozhodla využít potenciálu prostorné 

výlohy výkladní tabule obchůdku, se kterým navázala spolupráci a nabídla obchodníkovi 

na vlastní náklady vyrobené samolepící plakáty o formátu A4, aby tak podpořila prodej 

v jeho prodejně. Doposud však nebyla vytvořena ani odsouhlasena žádná konkrétní 

vizualizace těchto plakátů.  

Na místě návrhů v následující části práce proto dojde k navržení konkrétních možností, 

jak by tyto poutače mohly vypadat v rámci návrhu č. III: Reklamní a propagační 

předměty. 

Podpora prodeje 

Doposud vedení firmy spoléhalo na to, že obchodníci budou čerpat kontaktní údaje 

z dodacích listů a příjmových dokladů. Nicméně se ukázalo, že objednávky zboží si často 

sami organizují prodejci, zatímco tyto doklady jsou zpracovávány v účetnictví 

prostřednictvím obchodníků. Firma Téma Koncept díky této příčině již setkala se 

zkušeností, že prodejce ztratil kontakt a neměl tak možnost iniciovat další objednávku 

zboží, jen vyčkávat, až ho živnostník sám zkontaktuje s otázkou, jak se prodeji jeho 

výrobků vede. Firma si tedy je vědoma nutnosti podpory prodeje ve formě vizitek, 

nicméně doposud jejich výrobu nerealizovala. Proto je třeba na ní také zapracovat v rámci 

návrhu č. III: Reklamní a propagační předměty, prostřednictvím rozšíření komunikačního 

mixu vizualizací reklamních předmětů a propagačních materiálů, zejména vizitek.  
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PR 

Firma Téma Koncept pracuje na svém firemním image prostřednictvím navazování 

vřelých vztahů s prodávajícími suvenýrů, kteří mají jako jedni z mála možnost přímým 

způsobem ovlivnit rozhodování koncového zákazníka při jeho výběru. V současné době 

firma TK k této formě motivace využívá znalosti preferovaného způsobu přípravy kávy 

prodavače v obchodě se suvenýry (například Café Latté), kterému pan Trávníček před 

dodáním svého zboží zakoupí jeho oblíbenou kávu s sebou v nedaleké kavárně. Koupí 

také jednu pro sebe, aby si ji následně společně s prodavačem suvenýrů v klidu vypil 

a prodiskutoval s ním přitom, jak se věci vyvíjí a získal informace o chování zákazníků 

ve vztahu k jeho svíčkám. Kavárna, ve které pan Trávníček vždy kávu kupuje, nabízí 

pravidelným zákazníkům kartičky pro sběr razítek, přičemž každá desátá káva je u nich 

zdarma. Za tohoto předpokladu vychází pro firmu Téma Koncept náklady na jednu 

návštěvu z následující tabulky: 

 

Pořadí návštěvy prodejce Počet zaplacených káv Náklady na 2 ks káv s sebou 

1. 2 110,- 

2. 2 110,- 

3. 2 110,- 

4. 2 110,- 

5. 1 55,- 

Tabulka č. 8: Náklady na PR v podobě kávy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

Osobní prodej 

Odbyt výrobků podniku Téma Koncept je ve většině případů realizován právě 

prostřednictvím osobního prodeje realizovaného prostřednictvím samotného živnostníka, 

pana Adama Trávníčka, a to jak v případě B2B prodeje včetně nových akvizic, tak 

i prodeje maloobchodním distributorům. Osobní prodej koncovým zákazníkům 

a spotřebitelům zajišťuje prodavač v obchodě se suvenýry. Vzhledem k charakteru 

produktů a malému portfoliu prozatím firma nemá důvod na tomto cokoliv měnit. Pouze 

v případě rozšíření produktové řady a zvětšení prodeje na B2B trzích by vedlo 

k opodstatnění zřídit pro obchodníky a distributory také možnost elektronického prodeje.  
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On-line komunikace 

S firmou Téma Koncept a jejími výrobky se lze setkat také na sociální síti Facebook, kde 

jsou k nalezení především fotografie produktů, informace o tom, kde je výrobky aktuálně 

reálné zakoupit, či kontakty. Sledovanost stránek a množství případných „laiků“ je ale 

prozatím velmi malá.    

 

2.5.4 Distribuce, místo (Place) 

Firma Téma Koncept distribuuje do maloobchodní sítě lokálních obchodů se suvenýry 

prostřednictvím obchodního zástupce, jehož funkci v současné době zastává sám 

živnostník, pan Adam Trávníček. Obchodníkům tak má možnost svůj produkt nabízet 

právě způsobem, který sám považuje za nejlepší a nemusí tak delegovat ani předávat 

informace blížící se know-how žádné třetí osobě. Problematická je ale časová náročnost 

tohoto úkolu, neboť se mnohdy při oslovení obchodníka prostřednictvím osobní návštěvy 

setkává s problémem, že obchodník, nebo zodpovědná osoba není přítomna a v obchodě 

je pouze prodávající, který na počátku často nemá příliš velký zájem cokoliv ve svém 

revíru měnit, neboť většinou není ze strany zaměstnavatele motivován ani procenty 

z prodeje, ani celkovou výší dosahovaných zisků za určité období. Řešením je tedy 

dovtípení se, kdy bude ona zodpovědná osoba přítomná, popřípadě získání kontaktu, ke 

sjednání schůzky s touto osobou, samozřejmě pouze za předpokladu, že je tato osoba 

nabízení nového výrobku otevřená. Právě z důvodů časové náročnosti takovéhoto 

oslovení obchodníků je výrobek firmy Téma Koncept v současnosti nabízen pouze 

prostřednictvím jednoho obchodu se suvenýry. 

Výrobek lázeňské svíčky Luhačovice je určen k prodeji v obchodech se suvenýry 

nacházejících se v bezprostředním centru lázeňské oblasti města Luhačovice, kde je 

pravděpodobnost výskytu a koncentrace potenciálních zákazníků, turistů, či lázeňských 

hostů a rekreantů nejvyšší. Dále je výrobek určený pro prodej v městském turistickém 

centru, kterému však doposud nebyl oficiálně k distribuci nabídnut. Vedení firmy totiž na 

počátku nedokázalo odhadnout, na kolik bude schopno vykrývat příchozí objednávky 

prvního a zároveň zkušebního distributora.  

Jelikož však na konci roku 2019 došlo ke znovuotevření zrekonstruované lázeňské 

kolonády, kde se nachází mimo jiné několik „suvenýr shopů“ a tato událost nově do lázní 
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láká množství návštěvníků v podobě turistů – potenciálních zákazníků pro koupi svíček, 

je škoda této situace nevyužít a nevynasnažit se rozšířit současnou akvizici distribuce. 

Toto „P“, je proto dalším, na kterém je třeba v návrhové části zapracovat v podobě 

Návrhu č. I: Nová akvizice.  

 

2.5.5 Evidence (Physical Evidence) 

V případě „P“ jako fyzické evidence není třeba příliš zmiňovat. Firma Téma Koncept 

doposud vyrábí pouze jeden druh produktu a jeho výroba je vždy spojená s konkrétní 

objednávkou, na kterou je pořízen materiál a suroviny pouze v potřebném množství. Při 

současných objemech proto prozatím nevznikají žádné skladové zásoby hotových 

výrobků. V případě, že se distribuce zvedne natolik, že firma nebude schopna časově 

realizovat vykrytí jednotlivých objednávek, dojde v této oblasti k zásadní změně a firma 

začne za pomocí skladových karet evidovat nejen hotové výrobky, ale také materiál, 

popřípadě rozpracovanou výrobu. Stejně tak by tomu bylo v případě, že by firma 

z nějakého důvodu potřebovala navázat spolupráci s brigádníkem a docházelo by tak 

k pohybu materiálu i výrobků, nebo v případě rozšíření produktové řady. 

V současnosti firma Téma Koncept oficiálně eviduje pouze výrobky, které byly fyzicky 

předány obchodníkovi ke komisnímu prodeji. Tato evidence je vedená za pomoci 

účetních dokladů v podobě dodacích listů, přikládaných ke konkrétním objednávkovým 

listům obsahujícím následující náležitosti: Jméno a adresu kupujícího a prodávajícího, 

číslo dodacího listu, datum vyhotovení dodacího listu, číslo objednávky, na základě které 

byl vystaven, popis obsahu dodávky (označení, množství, cena). 

Co se týká samotného obalu výrobků firmy Téma Koncept, ten je považován za přímou 

součást utvářející hodnotu produktu, proto více informací k této problematice k nalezení 

v podkapitole 2.5.1 Produkt (Product). 

 

2.5.6 Produktivita a kvalita (Productivity) 

Produktivita z hlediska výroby, a především pak distribuce, či nových akvizic je velmi 

malá, ať už z důvodu časových možností pana Trávníčka, nebo s ohledem na stádium 

uvádění nového výrobku na trh. 
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Naproti tomu se i díky malému odbytu bez problému daří udržet kvalitu výrobků na velmi 

vysoké úrovni.  Toto dodržení kvality je důležité z důvodů výroby produktů plnících ve 

většině případů funkci předváděcích a zkušebních vzorků. Sledování kvality výrobků 

spadá do kompetencí paní Trávníčkové, která je vytváří. Jelikož má na kvalitě výrobků 

osobní zájem a jako iniciátorka a kreativní tvůrce svíček, není třeba ustanovovat žádný 

další orgán výstupní kontroly a podobně. 

Jelikož lze ale do budoucna očekávat nárust odebíraných množství výrobků, které by již 

paní Trávníčková sama nemusela být schopna vykrývat, mimo jiné s ohledem na její 

povinnosti vážící se k péči o dítě, nebo v případě, že by došlo k rozšíření produktového 

portfolia, kde by byla nevyhnutelná kooperace s třetí osobou, je toto „P“ dalším z těch, 

na kterém je třeba v návrhové části zapracovat – Návrh č. IV: Využití brigádníka 

například „Babičky v důchodovém věku“ při výrobě, popř. k distribuci. 

 

2.5.7 Proces (Process) 

Analýza firemních procesů již byla hodnocena jako součást dřívějších analýz a bylo by 

zbytečné na tomto místě vše opakovat.  

Pro více informací k procesům, zejména postupu získávání, vedení a zpracování 

objednávek, výroby i logistiky, je uváděna reference na odrážku SYSTÉMY 

v podkapitole 2.4.2 McKinsey „7S“ analýza, nebo také podkapitole 2.5.1 Produkt, 

jakožto součásti analýzy marketingového mixu „8P“. 

 

2.5.8 Lidé (People) 

I v případě posledního z „8P“ – Lidé, již byla většina důležitého popsána v předchozím 

analytickém textu (Co se týká lidí uvnitř firmy, nejblíže asi pod odrážkami 

STRUKTURA, SCHOPNOSTI, STYL, SPOLUPRACOVNÍCI A SDÍLENÉ 

HODNOTY v podkapitole 2.4.2 McKinsey „7S“ analýzy, a z hlediska obchodníků, 

distributorů a prodejců pod 2.5.3 a Marketingovou komunikací). 

 

2.5.9 Shrnutí analýzy „8P“ 

Jelikož se v případě firmy Téma Koncept a jejího výrobku tématicky laděných svíček 

jedná o nováčka na trhu, bylo již v úvodu této podkapitoly možné očekávat, že se díky 

této analýze marketingového mixu podniku odhalí množství příležitostí, jako velké pole 
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působnosti k možném zdokonalování, a jelikož se jedná o hlavní téma diplomové práce, 

je více než jisté, že v její následující návrhové části bude vycházeno právě z jednotlivých 

„P“. Posloupnost důležitosti navržení úprav vycházející z analýzy „8P“ byla pro její 

prvky zjištěna následovně: 1. Distribuce, místo, 2. Cena, 3. Marketingová komunikace, 

4.  Produktivita a kvalita a na 5. pozici samotný Produkt. 

Bohužel i tato část analýzy vychází z dat z doby před působením koronavirové pandemie 

COVID-19, která bezesporu na několik měsíců ochromuje téměř všechny tržní oblasti. 

Trh lázeňství je přitom jedním z nejvíce zasažených. Podle dostupných odhadů by se 

situace mohla začít normalizovat do původních podmínek ke konci roku 2020. V této 

době by snad také mohly být již plnohodnotně aplikovatelné výsledky analýzy 

Marketingového mixu „8P“.  

  

2.6 Marketingový výzkum a dotazníkové šetření 

Pro svou diplomovou práci jsem se rozhodla, na místě marketingového výzkumu, kromě 

provedení analýzy rizik, aplikované na tomto místě z důvodu zjištění současné 

připravenosti podniku na realizaci navržených opatření, zhodnocení navazování kontaktů 

se zákazníky, segmentace a targetingu, provést také dotazníkové šetření, neboť se 

domnívám, že v této fázi životního cyklu výrobku a vzhledem k jeho nedávnému a nadále 

probíhajícímu procesu vstupování na trh, je stejně důležité sledovat reakce 

zprostředkovatele prodeje – obchodníka, nakupujícího a prodávajícího, jako prostředníka 

výrobku na jeho cestě ke koncovému zákazníkovi, jako jeho spotřebiteli – kupujícímu 

výrobek pro osobní účely, se kterým mají právě obchodníci největší zkušenosti. Pro 

podnik, jako pro výrobce, mají výstupy z těchto šetření opravdu velký význam, neboť se 

v našem případě jedná o jeden z nejvíce relevantních a vypovídajících zdrojů informací 

vyhodnocovaných za účelem marketingového rozhodování, dalšího plánování a tvorbu 

strategie, která doposud není jednoznačně stanovená. Proto je na tomto místě kladen na 

výzkum velký důraz a je mu věnováno poměrně velké množství prostoru. 
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2.6.1 Navazování kontaktů se zákazníky, segmentace a targeting 

Tato podkapitola analýzy vychází z důležitosti podniku poznat potřeby a přání jeho 

zákazníků tak, aby se jim mohla co nejlépe uzpůsobit a získat tak pro své výrobky co 

nejlepší potenciální distribuci a zákazníky, kterým bude nejlépe vyhovovat. 

Uvažujeme-li za zákazníky, respektive potenciální distributory firmy Téma Koncept 

maloobchodníky se suvenýry, dává si pan Trávníček opravdu záležet a investuje do 

poznávání jejich názorů nemalé finanční prostředky. Osobně se vydává do míst prodeje, 

kde vřelým způsobem při šálku kávy z blízké kavárny komunikuje s těmi, kteří jsou pro 

jeho podnikání při uvádění výrobku na trh, jedni z nejdůležitějších. Pan Adam je na 

základě svých předchozích zkušeností přesvědčen, že jiná, nežli osobní komunikace by 

v tuto chvíli neměla zdaleka tak pozitivní ohlas, respektive by u obchodníků 

nevzbuzovala dostatečný potřebný zájem.  

Budeme-li za zákazníky uvažovat koncové spotřebitele svíček, je otázka zjišťování jejich 

přání a potřeb silně závislá na míře ovlivnění a motivace na straně prodejců. Neboť právě 

prostřednictvím nich se pan Trávníček může o svých výrobcích a vnímání ze strany 

zákazníků dozvědět mnohé.  

Pro oba případy se firma Téma Koncept rozhodla využít marketingového výzkumu, 

v podobě tištěné formy dotazníkového šetření, zpracovaného v podkapitole 2.6.3 

Dotazníkové šetření: Obchodníkům v lázních Luhačovice. Díky takovéto analýze se 

podniku podaří získat okamžité a nezkreslené informace jak o obchodnících a prodejcích, 

tak i koncových zákaznících. Bohužel je množství tohoto výzkumného vzorku dáno na 

trhu dostupným množstvím obchodů se suvenýry a je tak omezeno na maximální výši 

desítek formulářů. Jelikož jde o tištěnou formu dotazníků, bude mít pan Trávníček 

příležitost k navázání osobních kontaktů. 

Žádoucí v případě tohoto výzkumu bude mimo jiné segmentace potenciálních zákazníků, 

a to především z hlediska jejich věkové kategorie, kterou firma spojuje s výší finančních 

prostředků, které je zákazník daného segmentu při koupi výrobku ochoten uvolnit. 

Základní segmenty budou rozděleny dle pravidla líbí/nelíbí, protože to je při nákupu 

maloobchodníky pro prodej spolu s cenou nejdůležitější kritérium. 

Následně bude z hlediska targetingu marketingově snazší zacílit na konkrétní segment, 

například, co se týká rozhodování o údajích, které se objeví na propagačních materiálech.  
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2.6.2 Analýza současných rizik 

Další oblast k analýze představují současná rizika hrozící podniku Téma Koncept. Tato 

rizika je důležité včasně identifikovat a pokusit se jim předejít, či zcela zamezit, 

respektive eliminovat jejich negativní vliv a dopady na podnik v průběhu jeho fungování. 

Postup při analýze rizik číslo R1-R5 firmy Téma Koncept je následovný: 

1. Identifikace rizika Rx 

2. Lze Rx předejít? … Jak? 

3. Pravděpodobnost PRx 

4. Míra dopadu MdRx 

5. Vyhodnocení rizika (Součin PRx*MdRx)  

Pro účely analýzy rizik podniku Téma Koncept byla stanovena následující hodnotící 

stupnice: 

Míra dopadu Pravděpodobnost rizika (%) Stupeň rizika 

Velmi malá Méně než 5 1 

Malá 25 2 

Střední 50 3 

Vysoká 75 4 

Velmi vysoká Více než 95 5 

Tabulka č. 9: Stupnice rizik Rx 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

V následující Tab. č. 9: Vyhodnocení rizik R1 – R5 jsou možná rizika vyhodnocená podle 

kritérií daných stupnicí v Tab. č. 8: Stupnice rizik Rx. Pořadí 1.-5. vychází z postupu. 

Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 

R1 Nedostatečné povědomí Komunikace s možnou akvizicí 2 4 8 

R2 Nezájem obchodníků Motivační program 4 3 12 

R3 Zdražení vstupů Sledování cen 3 3 9 

R4 Konkurence 
Analýza a přehled konkurence 

➔ Reakceschopnost 
4 4 16 

R5 Nedostatek zákazníků Zvýšení povědomí 5 3 15 

Tabulka č. 10: Vyhodnocení rizik R1 – R5 podniku Téma Koncept 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Legenda následující Tabulky č. 10: Mapa rizik, zaznamenávající pravděpodobnost jejich 

výskytu: 

▪ Červená – význam rizika převyšující hodnotu 16 (včetně) 

▪ Oranžová – význam rizika v rozmezí hodnot 12–15 

▪ Žlutá – význam rizika menší než 11 
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1 

 1 2 3 4 5 

Pravděpodobnost výskytu rizika PRx 

3. 

Tabulka č. 11: Mapa rizik podniku Téma Koncept 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Shrnutí analýzy současných rizik 

Jak lze jednoznačně usuzovat z Tabulky č. 11: Mapa rizik podniku Téma Koncept, 

nejvyšší míru rizika firmě přináší riziko R4 – Konkurence. Panu Trávníčkovi je proto 

doporučeno důkladné sledování a vyhodnocování této hrozby. Jeho základní snahou by 

mělo být neustále si udržovat před konkurencí náskok. Naproti tomu nejmenší hrozbu 

znamená riziko R1 – Nedostatečné povědomí, vycházející pravděpodobně z faktu, že 

podnik je teprve ve fázi, kdy nově vstupuje se svým výrobkem na trh. Zlepšení tohoto 

rizika bude dosaženo při intenzivní komunikaci živnostníka s novou potenciální akvizicí, 

respektive s obchodníky a distributory.  

Opět, v důsledku působení koronavirového pandemického, celosvětově rozšířeného a na 

lázeňský průmysl silně působícího onemocnění COVID-19, lze usuzovat pravdivost 

a reálnost vstupních dat k analýze v období, kdy byla skutečně zpracovávána, tedy do 

února 2020 a uvažovat realizovatelnost uvedených doporučení nejdříve v době na konci 

téhož roku. 
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2.6.3 Dotazníkové šetření: Obchodníkům v lázních Luhačovice 

Cíl šetření 

Cílem výzkumného šetření probíhajícího prostřednictvím dotazníku je zmapování 

situace, za účelem zjištění potenciálu jednotlivých distribučních míst (obchodů se 

suvenýry) pro akvizici a prodej svíček v lázeňské oblasti města Luhačovice. Za pomoci 

sledování, zpracování a zhodnocení dat získaných z dotázaného množství výběrového 

souboru a dále odpovědí na otázky zaměřených jak na reakci potenciálního odběratele 

zacílenou na jeho osobní vnímání produktu jako takového (zjednodušeně 

řečeno: líbí/nelíbí?), tak na jeho možnosti a podmínky spolupráce a podobně, za účelem 

zjištění potenciálu lokálního trhu. 

Výběr respondentů 

Mezi žádoucí respondenty tvořící základní soubor patří obchodníci spravující obchody se 

suvenýry v lázeňském městě Luhačovice, ať už se jedná o vlastníky, nebo vedoucí 

(zodpovědné) osoby mající na starost produktové portfolio té které z prodejen. Hlavním 

důvodem tohoto výběru bylo nejen navázání prvních kontaktů firmy Téma Koncept 

s možnou akvizicí, ale také zjištění potenciálu jejího výrobku. Dotazník obdržel také 

obchodník v současnosti již produkt nabízející. 

Počet potenciálních distributorů výrobku svíčky byl v lednu roku 2020 stanoven na 14 

prodejních míst a celkem 21 osob (vlastníků + zodpovědných vedoucích), kterým byl 

dotazník nabídnut. Zpět bylo poskytnuto 20 dotazníků, které byly díky osobní přítomnosti 

pana Trávníčka správně vyplněné a použitelné. 

Sběr informací šetření 

Informace potřebné pro výzkum byly získány prostřednictvím tištěného formuláře, který 

byl poskytnut respondentům v místě jejich prodejen a jimi vyplněn za přítomnosti 

živnostníka, pana Adama Trávníčka, což nemělo negativní vliv na pravdivost při 

vyplňování, neboť i přes určenou anonymní formu, nebylo zodpovídání respondenty 

vnímáno za jakýmkoliv způsobem zavazující, nebo negativně ovlivňující konkrétní 

provozovnu.  

Struktura dotazníku 

Dotazník obsahuje celkem 15 uzavřených otázek s možnými odpověďmi ano/ne, 

konkrétně stanovenou odpovědí vztahující se k otázce, nebo možností vlastní otevřené 
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odpovědi, které ale mnoho respondentů nevyužilo. Dále se v dotazníku vyskytla otázka 

s tak zvanou „multiple choice“ (možný výběr několika odpovědí). Elektronické 

zpracování formuláře je přílohou č. 1 této práce. Vyplnění dotazníku trvalo respondentům 

průměrně okolo pěti minut. 

Časový rozvrh šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo v období leden až únor 2020. 

Výsledky šetření 

Otázky a odpovědi jsou zaznamenány v následujících tabulkách uvádějících absolutní 

a relativní četnost. 

1. Prodáváte ve svém obchůdku/hotelu/recepci/infocentru… suvenýry? 

  Ne Ano Celkem 

Absolutní četnost (ks) 0 20 20 

Relativní četnost (%) 0,0 100 100 

Tabulka č. 12: Dotazník, otázka 1. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Jelikož 100 % respondentů odpovědělo, že suvenýry prodávají, je zjevné, že po nich 

nejspíš existuje poptávka, což nahrává podniku Téma Koncept. 

 

2. Máte zájem o rozšíření sortimentu/zavedení prodeje? 

  Ne Ano Celkem 

Absolutní četnost (ks) 3 17 20 

Relativní četnost (%) 15 85 100 

Tabulka č. 13: Dotazník, otázka 2. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Většina obchodníků má zájem rozšiřovat nabízený sortiment. Pouze tři oslovení, nejspíše 

z řad prodávajících, kteří nemají v tomto rozhodování finální slovo, tento zájem nesdílí.  

 

3. Jaké produkty se podle Vás nejlépe prodávají? 

  Oplatky Keramika Kosmetika Jiné 

Absolutní četnost (ks) 14 8 4 8 

Tabulka č. 14: Dotazník, otázka 3. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 
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U této otázky měli respondenti možnost, dle vlastního uvážení, vybrat hned několik 

odpovědí najednou. 

Celkem 14 obchodníků z dvaceti oslovených se domnívá, že se jako suvenýr nejlépe 

prodávají lázeňské oplatky, na čemž má pravděpodobně podíl fakt, že jsou v porovnání 

se zbožím z ostatních kategorií podstatně levnější, a dále také jejich tematická spojitost 

s Luhačovicemi, komunikovaná na obalu. Stejné množství respondentů si myslí, že se 

prodává stejně dobře keramika, jako jiné ze suvenýrů, než byly uvedené v nabídce 

odpovědí. Na tomto místě se otevírá pole působnosti podniku Téma Koncept, jehož zboží 

(svíčky) lze zařadit právě do této kategorie suvenýrů.    

Nutné je ale říct, že některé z obchodů, kde šetření probíhalo, nabízí jen zboží některé 

z uvedených kategorií, proto je třeba tato určení považovat za poněkud subjektivní. 

 

Graf č. 5: Dotazník, otázka 3. – Nejvíce prodávaný suvenýr 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

 

4. Myslíte si, že se s léty prodej suvenýrů zvyšuje, nebo naopak turisté utrácejí za 

suvenýry méně? 

 Prodáváme: Více  Méně Stejně  Nevím Celkem 

Absolutní četnost (ks) 5 7 6 2 20 

Relativní četnost (%) 25 35 30 10 100 

Tabulka č. 15: Dotazník, otázka 4. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Bohužel nejvyšší počet respondentů (35 %) si myslí, že se suvenýry prodávají čím dál 

tím méně. Otázkou ale zůstává, co je tomu příčinou, pokud by to tak skutečně bylo? 
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5. Nabízíte kosmetiku, popř. jiné produkty vlastní značky? 

  Ne Ano Celkem 

Absolutní četnost (ks) 19 1 20 

Relativní četnost (%) 95 5 100 

Tabulka č. 16: Dotazník, otázka 5. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Tato otázka byla velmi specifická a zaměřená na úzký podíl respondentů v pozici 

hoteliérů. Přitom se očekávalo, že ještě z nich jen malé množství skutečně využívá 

výrobky vlastní značky, což se potvrdilo.   

 

6. Máte zálibu v přírodních produktech? 

  Ne Ano Celkem 

Absolutní četnost (ks) 2 18 20 

Relativní četnost (%) 10 90 100 

Tabulka č. 17: Dotazník, otázka 6. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Většina lidí má ráda přírodní produkty, což nahrává filozofii firmy Téma Koncept. 

 

7. Ceníte si produktů ruční výroby, popř. recyklovaných obalů? 

  Ne Ano Celkem 

Absolutní četnost (ks) 4 16 20 

Relativní četnost (%) 20 80 100 

Tabulka č. 18: Dotazník, otázka 7. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Celkem jedna pětina respondentů neupřednostňuje ruční výrobu a použití recyklovaných 

materiálů. To je poměrně vysoké číslo s ohledem na fakt, jak moc to může negativně 

ovlivnit úspěšnost výrobků firmy Téma Koncept na trhu. 

 

8. Jakou marži si na nabízené produkty obvykle dáváte? 

  50% 75% 100%  Více Celkem 

Absolutní četnost (ks) 2 4 11 3 20 

Relativní četnost (%) 10 20 55 15 100 

Tabulka č. 19: Dotazník, otázka 8. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 
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Je důležité, aby odpovědi na tuto otázku odrážely skutečnost, ačkoliv se jedná o pro 

obchodníky poměrně choulostivou záležitost. Většina z mála, která přiznala vysokou 

marži se ihned ohradila, že jde o zdroj jejich obživy (v případě respondentů z obchodů se 

suvenýry). Nelze také zapomínat na fakt, že tito obchodníci ve své cenové strategii musí 

zohlednit sezónnost a mnohdy také tak zvanou „lázeňskou přirážku“. 

 

9. Líbí se Vám naše produkty? 

  Ne Ano Celkem 

Absolutní četnost (ks) 1 19 20 

Relativní četnost (%) 5 95 100 

Tabulka č. 20: Dotazník, otázka 9. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Pouze jeden z respondentů vyjádřil nelibost k produktu svíčky Luhačovice, což je 

pochopitelně velký úspěch, ačkoliv někteří obchodníci se nechali také slyšet, že nakonec 

je jedno, jestli se to líbí jim, důležité je, aby se to líbilo zákazníkům, s čímž souhlasíme. 

 

10. Měl/a byste zájem o spolupráci? 

  Ne Ano Celkem 

Absolutní četnost (ks) 2 18 20 

Relativní četnost (%) 10 90 100 

Tabulka č. 21: Dotazník, otázka 10. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Ve dvou případech bylo prostřednictvím formuláře zjištěno, že nemá smysl vyvíjet snahu 

o novou akvizici, neboť na straně obchodníka není zájem o spolupráci. Jeden z těchto 

případů má pravděpodobně spojitost s jedinou negativní odpovědí na předchozí otázku. 

 

11. Za kolik peněz byste byl ochoten nakoupit naše produkty při první objednávce?  

  500,-Kč  1000,- 1500,-Kč Komisí Celkem 

Absolutní četnost (ks) 6 1 0 13 20 

Relativní četnost (%) 30 5 0 65 100 

Tabulka č. 22: Dotazník, otázka 11. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 
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Nejvíce obchodníků (65 %) upřednostňuje při prvopočátcích spolupráce prodej skrze tak 

zvanou komisi, tedy za předpokladu, že podniku Téma Koncept vyplatí výroby teprve po 

tom, co se uskuteční jejich prodej. 

 

12. Kolik produktů byste zakoupil při první (zkušební) objednávce? 

  Do 5 ks  Do 10 ks Do 15 ks Jiné  Celkem 

Absolutní četnost (ks) 1 12 3 4 20 

Relativní četnost (%) 5 60 15 20 100 

Tabulka č. 23: Dotazník, otázka 12. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Celkem 60 % respondentů by při první objednávce považovalo za optimální zkušební 

množství pro prodej do 10 ks svíček. Tato informace může být Trávníčkovým užitečná 

především k tomu, že si mohou takové množství výrobků předpřipravit pro oslovení nové 

akvizice a ušetřit tak jednu návštěvu prodejny pouhým zavážením produktů.   

 

13. Jakou obvyklou částku jsou turisté obvykle ochotni utratit za suvenýr? 

  Do 50 Kč Do 100 Kč Do 200 Kč Jinou  Celkem 

Absolutní četnost (ks) 1 14 4 1 20 

Relativní četnost (%) 5 70 20 5 100 

Tabulka č. 24: Dotazník, otázka 13. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Ze zkušeností obchodníků, se nejlépe prodávají suvenýry v hodnotě okolo 100,-Kč, což 

výrobek firmy Téma Koncept velkoryse splňuje. 

 

14. Jaký je odhadem nejčastější věk návštěvníků (lázeňských hostů) Vašeho 

obchůdku/hotelu/… 

  Do 30 let  40-50 let 50-65 let 65 let a více  Celkem 

Absolutní četnost (ks) 1 3 11 5 20 

Relativní četnost (%) 5 15 55 25 100 

Tabulka č. 25: Dotazník, otázka 14. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Fakt, že více než polovina respondentů odpovědělo, že nejčastěji návštěvníky odhadují 

na 50-65 let nebo více potvrzuje domněnku, že nejvíce potenciálních zákazníků svíček 

bude právě z řad seniorů. 
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15. Jaká je podle Vás návštěvnost lázní Luhačovice? 

  Rostoucí Stagnující Klesající Celkem  

Absolutní četnost (ks) 8 8 4 20 

Relativní četnost (%) 40 40 20 100 

Tabulka č. 26: Dotazník, otázka 15. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření u obchodníků v Luhačovicích, od 1.1.2020 do 28.2.2020) 

Stejné množství obchodníků se domnívá, že je návštěvnost lázní v posledních letech 

rostoucí, jako těch, kteří si mysli, že tento počet stagnuje. Důležité však je, že pouze malé 

množství z nich se domnívá, že by tato tendence byla klesající, což by mohlo znamenat 

menší příliv potenciálních klientů. 

 

2.6.4 Shrnutí marketingového výzkumu a dotazníkového šetření 

Jelikož se v případě marketingového výzkumu zpracovaného v podkapitolách 2.6.1 

Navazování kontaktů se zákazníky, segmentace a targeting, 2.6.2 Analýze rizik ani 

v 2.6.3 dotazníkovém šetření nejedná o primární zdroj informací, pro účely návrhů této 

diplomové práce, nebylo jejich zpracování tak podrobné, jako by bývalo mohlo být 

čtenáři očekáváno. Tyto analýzy se přesto staly důležitým zdrojem při zpracování nejen 

analýzy marketingového mixu firmy Téma Koncept, ale také jednotlivých návrhů na 

zlepšení v následující návrhové části.  

Shrnutí dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření, kterého se relevantním způsobem zúčastnilo 20 respondentů 

z řad obchodníků a prodejců suvenýrů v lokalitě lázní Luhačovice vyplynulo, že se jim 

kromě jediného z nich produkty líbí a měli by zájem je zahrnout do svého sortimentu. 

Jsou si vědomi, že i při jejich vysoké marži budou suvenýry, díky nízké ceně ze strany 

výrobce, pro zákazníky zajímavé, neboť nejlépe se obvykle prodávají suvenýry s cenou 

do 100,-Kč.  Na počátku spolupráce by obchodníci zvolili možnost komisního prodeje při 

zkušebním odběru 10 ks svíček.  

Opět však nelze zmínit, že celý výzkum, včetně dotazníkového šetření, probíhal přibližně 

v období leden až únor roku 2020, tedy ještě před tím, než udeřil COVID-19 a ochromil 

kromě jiného také celou lázeňské fungování.  
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2.7 Marketingové plánování 

Marketingové plánování vychází z jasně stanoveného cíle a poslání podniku, jenž bylo 

definováno v podkapitole 2.1 Představení podniku a vize. S ohledem na fakt, že firma 

Téma Koncept teprve vstupuje na trh se zcela novým výrobkem, nelze při této analýze 

vycházet z dat z minulosti při výpočtech rentability, tržního podílu a dalších. Totéž platí 

pro strategické cíle na dobu pěti a více let spolu s definováním zdrojů k jejich dosažení. 

Z důvodu budoucí měřitelnosti je však pro účely marketingového mixu firmy Téma 

Koncept zpracovávaného v této diplomové práci důležitý tak zvaný marketingový plán. 

 

Marketingový plán firmy Téma Koncept ve zjednodušené formě zahrnuje následující: 

• Hodnota nabízená zákazníkům 

Lázeňská svíčka Luhačovice představuje návrat k původním materiálům, které jsou 

ekologické a zároveň vkusné a stylové oproti ostatním produktům a svíčkám na tomto 

lokálním trhu dostupným. Je to produkt, kterým se lze zavděčit široké škále zákazníků 

nejen z hlediska věkové kategorie. Navíc lze při uvádění na trhu po dohodě s obchodníky 

dosáhnout velmi zajímavé ceny, která je ve srovnání s ostatními suvenýry opravdu nízká. 

• Situační analýza 

Situační analýza podniku Téma Koncept je součástí celé analytické části této diplomové 

práce, která je shrnuta v podkapitole 2.8 SWOT analýza.  

• Marketingové cíle 

Mezi hlavní marketingové cíle firmy Téma Koncept patří na počátku jejího působení 

zjišťování zvyšujícího se povědomí o produktu v cílovém segmentu na úrovni 70 % 

během období dvanácti měsíců, po které jsou výrobky k dostání. Dalším z cílů zajištění 

odbytu svíček pro produkt nabízející obchodníky a tím dosáhnout odbytu alespoň deseti 

kusů na obchodníka za měsíc v průměru v i mimo hlavní lázeňskou sezónu.   

• Hlavní cílový segment 

Lázeňští hosté, rekreanti a turisté, kteří si chtějí s sebou z lázní odvést část vzpomínek, 

nebo se o kousek místní atmosféry podělit s někým blízkým, koho chce tímto dárkem 

potěšit. Zároveň nechtějí nic příliš cenného ani trvalého, na co by se jim jen donekonečna 

usazoval prach.   
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• Marketingový mix 

Více k situační analýze v podkapitole 2.5 Analýza Marketingového mixu „8P“.  

• Časový plán 

Od uvedení produktů na trh se vlivem neočekávané situace způsobené působením 

koronaviru COVID-19 mnohé mění a aspekty časový plán určující lze pouze odhadovat, 

to tak, že k opětovnému prodeji výrobků, který je nyní zcela přerušen z důvodu uzavření 

distribučních prodejen, znovu dojde na konci roku 2020.  

 

2.7.1 Shrnutí marketingového plánování 

V této podkapitole byl představen zjednodušený marketingový plán firmy Téma Koncept 

a svíčky s lázeňskou tématikou Luhačovic, jako výrobku nově vstupujícího na trh. 

Z důvodu epidemie COVID-19 je tato strategie aplikovatelná teprve ve chvíli, kdy 

opadnou hlavní účinky jejího působení a obor lázeňství se začne vracet k původnímu.  

 

2.8 SWOT analýza 

SWOT analýza zpracovaná v této podkapitole do čtyř kategorií (silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti, hrozby) slouží k přehlednějšímu shrnutí závěrů z předchozí situační 

analýzy. Dále jsou tyto kategorie rozděleny dle toho, jaký má na ně firma Téma Koncept 

vliv na vnější a vnitřní atributy. 

  

2.8.1 Vnější atributy (OT) 

Za vnější (externí) atributy, respektive ty, které podnik Téma koncept nemůže svým 

působením ovlivnit, jako ty vnitřní, lze považovat tyto: 

„Opportunities“ (Příležitosti) 

• Podnik nově vstupující na trh – zájem na straně obchodníků 

• Zákaznická preference ekologického výrobku – změnou životního stylu 

• Pokles cen vstupních surovin a materiálu  

• Rozvoj lázeňství a rekreace – státní podpora, příspěvky zdravotních pojišťoven 

• Rozvoj turismu – příliv potenciálních zákazníků do lázních 

• Otevření nových obchodů se suvenýry – potenciální akvizice 
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„Threats“ (Hrozby) 

• Nový vstup konkurenčních produktů a substitutů na trh 

• Malá poptávka – málo koncových zákazníků 

• Prudký růst cen vstupních surovin a materiálu 

• Úpadek oboru lázeňství – nedostatek turistů ve městě, uzavření obchodů 

• Velké množství suvenýrů na trhu 

 

2.8.2 Vnitřní atributy (SW) 

Za vnitřní (interní) atributy, respektive ty, které podnik Téma koncept může svým 

působením ovlivnit lze považovat tyto: 

„Strenghts“ (Silné stránky) 

• Originalita výrobků – na lokálním trhu není dostupný substitut 

• Kvalita ruční výroby  

• Malé výrobní náklady 

• Rychlá doprava produktů – díky osobním závozům 

• Nízká cena – zaváděcí marže pro obchodníky pouze 20%  

• Spolehlivost živnostníka – vlastní zájem na úspěchu a image firmy 

• Rychlé vyřízení zakázky – dodávky nové objednávky 

 

„Weaknesses“ (Slabé stránky) 

• Malá distribuční síť – zatím nebyl akvizičně pokryt lokální trh  

• Zastupitelnost lidí ve výrobě, popřípadě obchodní sféře  

• Úzké portfolio výrobků – jediný výrobek svíčky 

• Malá časová dotace lidí ve výrobě – paní Trávníčková příliš zaměstnána dětmi  

• Možný pokles kvality – v případě objemných zakázek  

• Nerozpracovaný marketing – absence propagačních materiálů a podobně 
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2.8.3 Shrnutí SWOT analýzy 

Výše zpracovanou analýzou, byly shrnuty poznatky a jednoznačně definovány 

nejdůležitější silné a slabé stránky a dále příležitosti a hrozby společnosti Téma Koncept 

a jejího produktu svíčky s lázeňskou tématikou. 

U každého z faktorů SWOT byl vybrán nejdůležitější z atributů v dané kategorii 

následovně: 

(S) Silná stránka: Nízké výrobní náklady 

(W) Slabá stránka: Malá distribuční síť 

(O) Příležitost: Příliv potenciálních zákazníků 

(T) Hrozba: Nízká poptávka 

Na následující stránce čtenář nalezne Tabulku č. 27: Hodnocení SWOT při využití vah, ve 

které se pomocí provedených výpočtů jako je násobek vah a hodnocení hodnotitele dozví 

hodnoty, kde sumy od těchto součinů jednotlivých atributů vyjadřují současný stav firmy 

Téma Koncept následujícím způsobem: Hodnota součtu silných a slabých stránek je 

10,59 a součtu příležitostí a hrozeb je 7,6. 

TOWS matice odvozená ze SWOT hodnocení pomocí přidělených vah vyjadřuje, že by 

se firma Téma Koncept měla na základě vypočtených hodnot soustředit na 

minimalizování slabých stránek (hodnota nižší oproti S) a maximalizování svých 

příležitostí (hodnota vyšší oproti T). Doporučuje se tedy Strategie WO: MINI - MAXI. 

V případě strategie WO by podnik měl být opatrný a malou distribuční síť by se měl 

snažit rozšířit z důvodu zlepšení/využití svých příležitostí z hlediska potenciálních 

zákazníků.  

Především z výše popsaných poznatků budou vycházet jednotlivé návrhy zpracované 

v následující návrhové části této diplomové práce, nastavené pro účely dalšího zlepšení, 

nebo udržení současného stavu.  
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V
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

Váha Hodnocení 
Součin 

(VxH) 

Suma 

součinů 

za 

kategorii 

 Váha Hodnocení 
Součin 

(VxH) 

Suma 

součinů 

za 

kategorii 

S1 Originalita výrobků 0,25 4 1 

4,29 

W1 Malá distribuční síť 0,2 5 1 

6,3 

S2 Kvalita ruční výroby 0,07 4 0,28 W2 Zastupitelnost lidí 0,15 3 0,45 

S3 Malé výrobní náklady 0,3 5 1,5 W3 Úzké portfolio výrobků 0,18 3 0,54 

S4 Rychlá doprava produktů 0,03 2 0,06 W4 Malá časová dotace lidí 0,15 2 0,3 

S5 Nízká cena 0,2 5 1 W5 Možný pokles kvality 0,07 3 0,21 

S6 Spolehlivost živnostníka 0,14 3 0,42 W6 Nerozpracovaný 

marketing 
0,2 4 0,8 

S7 Rychlé vyřízení zakázky 0,01 3 0,03  

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 

Váha Hodnocení 
Součin 

(VxH) 

Suma 

součinů 

za 

kategorii 

 Váha Hodnocení 
Součin 

(VxH) 

Suma 

součinů 

za 

kategorii 

O1 Nováčkem na trhu 0,02 3 0,06 

4,17 

T1 Nová konkurence 0,25 4 1 

3,43 

O2 Preferování ekologie 0,17 4 0,68 T2 Malá poptávka 0,35 5 1,75 

O3 Pokles cen vstupů 0,23 5 1,15 T3 Růst cen vstupů 0,05 1 0,05 

O4 Státní podpora lázeňství 0,12 2 0,24 T4 Úpadek lázeňství 0,2 3 0,6 

O5 Rozvoj turismu 0,2 4 0,8 T5 Velké množství 

suvenýrů na trhu 0,15 2 0,03 O6 Nové obchody se 

suvenýry 
0,26 5 1,3 

Tabulka č. 27: Hodnocení SWOT při využití vah 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Interní faktory (IFE): S + W = 10,59   Externí faktory (EFE): O + T = 7,6   BILANCE: IFE – EFE = 2,99
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2.9 Shrnutí analytické části 

V předchozí analytické části této diplomové práce bylo dosaženo původně stanoveného 

dílčího cíle určeného pro oblast výzkumů týkajících se především současného stavu firmy 

Téma Koncept.  

Nejdůležitějším výzkumem, z něhož bude primárně vycházeno v následující návrhové 

části byla Analýza marketingového mixu (kromě jiných shrnuta ve SWOT), která byla 

z tohoto důvodu obsahově nejrozsáhlejší. Lze však konstatovat, že jednotlivé návrhy 

upravující konkrétní „P“ tohoto zkoumání jsou odvozena také za pomoci dostupnosti 

dalšího množství relevantních dat a informací získaných například prostřednictvím 

dotazníkového šetření, analýzy McKinsey, nebo analýzy rizik.  

Jelikož teprve po zpracování analýzy „8P“ došlo ke změnám způsobeným vlivem 

pandemie COVID-19, lze uvedené informace považovat za relevantní a aplikovat výstupy 

průzkumu teprve v době, kdy se stav více znormalizuje a věci se začnou vracet do 

původních kolejí. Začínají se objevovat odborné názory, že by k tomu mohlo dojít 

přibližně na podzim roku 2020. Jedná se však zatím pouze o dohady vyplývající z vývoje 

průběhu pandemie jinde ve světě, kde se nákaza objevila o několik měsíců dříve než 

v České republice. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Třetí část práce přináší vedení společnosti Téma Koncept možnosti, kterými lze přispět 

ke zlepšení jeho současného stavu, resp. toho, jak se zkoumanému podniku vede na trhu. 

Je samozřejmé očekávání, že každý z návrhů bude prováděn za přesně stanovených 

a s odstupem času porovnatelných podmínek, a to za účelem možného zpětného 

posouzení, pro zjištění, zda byly změny skutečně úspěšné a přínosné. 

Jednotlivé návrhy jsou seřazeny dle podstatnosti jejich realizace a možných přínosů pro 

firmu Téma Koncept od toho nejdůležitějšího prioritního návrhu č. 1. Pro každý z návrhů 

je vždy nutné uvedení jeho návaznosti na analýzu Marketingového mixu „8P“, jeho 

podrobný popis (Co?) včetně cíle a možného přínosu pro podnik (Proč?), spolu 

s definovanými podmínkami jeho realizace (Jak?, Kdo? – Kým bude realizován?, Za 

jakých podmínek? – především finančních). Dále je nutné uvést časový plán s možnostmi 

kontroly. Na závěr jednotlivých návrhů bude zpracována analýza rizik, která s sebou 

možným způsobem ponesou a celkové shrnutí návrhové části. 

 

3.1 Návrh č. I: NOVÁ AKVIZICE 

 

3.1.1 Spojitost s „8P“ – Distribuce, místo 

Tento návrh patrně není příliš nápaditý, nicméně ho na první příčku v žebříčku důležitosti 

návrhů jednoznačně staví dosavadní pochybení Téma Konceptu zjištěné pomocí analýzy 

marketingového mixu „8P“ a vyhodnocené SWOT za hlavní slabou stránku W1 – Malá 

distribuční síť. Ze zkoumání vyplývá, že firma doposud nabízí produkt pouze v jednom 

z obchodů se suvenýry, jenž podniku nemůže zajistit požadovaný odbyt, a to ani 

v případě, že bychom uvažovali návštěvnost a odbyt suvenýrů za jeden běžný víkend dle 

kritérií v Tabulce č. 28: Současný finanční odhad i předpoklad po realizaci návrhu č. I. 

 

3.1.2 Popis návrhu č. I 

Návrh č. I: Nová akvizice spočívá v rozšíření distribuce výrobků, respektive zvýšení 

množství prodejních míst, kde jsou výrobky firmy Téma Koncept nabízeny zákazníkům 

pro podporu nejslabší stránky této firmy vycházející z doporučené strategie WO. 
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 Cíl a možný přínos realizace návrhu 

Hlavním cílem tohoto návrhu je zvýšený odbyt výrobků, zvětšení objemu výroby a s tím 

související možný přínos pro firmu Téma Koncept - zvýšení ziskovosti. Vše 

za předpokladu rostoucí pravděpodobnosti vyššího prodeje z důvodu, že se se svíčkami 

setká více potenciálních spotřebitelů, kteří například nenavštíví současné jediné 

distribuční místo, nýbrž pouze sousedícího prodejce suvenýrů. Dílčími cíli jsou pak 

zlepšení povědomí a budování image firmy. 

 

3.1.3 Podmínky realizace návrhu č. I 

Nejdůležitější podmínkou realizace tohoto návrhu je rozvolnění vládních omezení 

a návrat k původnímu stavu lázeňství, rekreace, turistiky, či obchodování po pandemii 

COVID-19. Další z podmínek je zájem o výrobky a jejich nabízení na straně obchodníků.  

Zajištění realizace tohoto návrhu by bylo, stejně jako v případě již existující spolupráce, 

v kompetenci živnostníka Adama Trávníčka, jakožto vlastníka podniku Téma Koncept. 

Následující tabulka uvádí pesimistický, reálný a optimistický odhad výnosů, nákladů 

a zisku za relevantních současných podmínek uvažovaných pro období jednoho běžného 

víkendu a dále odhad potenciálních výnosů, nákladů a zisku za předpokladu realizace 

Návrhu č. I: NOVÁ AKVIZICE, v případě, že by se současná akvizice rozšířila a svíčky 

Téma Koncept nabízely namísto jediného v dalších pěti obchodech. Při výpočtu zisku 

jsou uvažována fakta uvedená v podkapitole 2.5.2 Cena (Price) analytické části této práce 

následujícím způsobem (za předpokladu, že cena svíčky od výrobce je pro všechny 

obchodníky shodná a jedná se o cenu zaváděcí, tedy s 25-ti procentní přirážkou): 

Jednotkové náklady svíčky včetně distribučních ……………………..16 Kč 

Výnos z jedné svíčky při zaváděcí ceně pro obchodníky 20 Kč ……..  4 Kč 

Zisk = prodané množství Q * Výnos ………………………..……….   x Kč 

Položka / Odhad Pesimistický Reálný  Optimistický 

Celkové množství vyskytujících  

se lázeňských kolemjdoucích 
1050 1305 1500 

Množství návštěvníků v obchodech 

se suvenýry  
250 375 500 
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Množství návštěvníků obchodu, kde  

se prodávají svíčky Téma Koncept 
85 101 130 

Množství návštěvníků, kteří  

si v Luhačovicích koupí suvenýr (Q1) 
185 250 345 

Množství návštěvníků, kteří nakoupí  

v obchodě se suvenýry, kde prodávají 

svíčky Téma Koncept (Q2) 

32 45 65 

Množství návštěvníků, kteří si svíčku  

Téma Koncept koupí v tomto obchodě (Q3) 
0 2 5 

Množství návštěvníků, kteří by si svíčky 

Téma Koncept mohli zakoupit, v případě,  

že by je nabízeli v dalších pěti obchodech 

za jinak nezměněných podmínek (Q4) 

3 12 30 

Současné náklady 16 Kč/ks pro Q3p,r,o 0 32 80 

Současné výnosy 20 Kč/ks pro Q3p,r,o 0 40 100 

Současný zisk = Q3p,r,o * (20 – 16) 0 8 20 

Potenciální náklady při aplikaci  

návrhu č. I: 16 Kč/ks pro Q4p,r,o 
108 192 300 

Potenciální výnosy při aplikaci  

návrhu č. I: 20 Kč/ks pro Q4p,r,o 
60 240 600 

Potenciální zisk při aplikaci  

návrhu č. I = Q4p,r,o * (20-16) 
12 48 120 

Možné náklady při zakoupení  

15-ti procenty všech zákazníků, kteří 

nakupují suvenýry (z Q1p,r,o), při 16Kč/ks  

28*16= 

448 

38*16= 

608 

52*16= 

832 

Možné výnosy při zakoupení  

15-ti procenty všech zákazníků, kteří 

nakupují suvenýry (z Q1p,r,o), při 20kč/ks 

28*20= 

560 

38*20= 

760 

52*20= 

1040 

Možný zisk při zakoupení 15-ti procenty 

všech zákazníků, kteří nakupují  

suvenýry = (15 % z Q1p,r,o) * (20-16)  

28*4= 

112 

38*4= 

152 

52*4= 

208 

Tabulka č. 28: Současný finanční odhad i předpoklad po realizaci návrhu č. I 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Z tabulky je dále patrná úvaha poměru zákazníků, kteří si v lázních zakoupí jakýkoliv 

suvenýr k těm, kteří si zakoupí svíčku Téma Koncept a případný zisk plynoucí podniku, 

pokud by si cca 15 % těchto zákazníků zakoupilo svíčku Téma Koncept.  

 

3.1.4 Časový plán návrhu č. I 

Realizace tohoto návrhu je plánována na listopad až leden roku 2020 s tím, že listopad je 

považován za poslední měsíc, vrchol, turistické sezóny v roce. Následuje poměrně hluchý 

měsíc prosinec, který je z hlediska návštěvnosti jedním z nejméně exponovaných. 

Začátkem ledna 2021 však opět najedou turnusy lázeňských hostů a pokud to koronavirus 

a jeho dopady nezařídí jinak, bude se opět jednat o jeden z rekreačně silných měsíců. Toto 

tříměsíční období tedy zahrne tři důležité časové mezníky, během kterých bude možné 

měřit a posoudit vývoj prodeje, jako dopad návrhu č. I.   

 

3.1.5 Kontrola návrhu č. I 

Měření úspěšnosti návrhu po jeho realizaci by vycházelo z dat podniku Téma Koncept 

nashromážděných za uplynulé tři měsíce, období prosinec 2020 až leden 2021, odrážející 

počty produktů expedovaných z výroby. Očekávaný optimistický, reálný a pesimistický 

odbyt při konkrétním počtu obchodů, o které by byla akvizice rozšířena, by byl posuzován 

dle kritérií v následující Tabulce č. 29: Kritéria úspěšnosti při realizaci Návrhu č. I, kde 

velikost distribuce značí množství obchodů (Q), kde jsou svíčky nově prodávány a dopad, 

jak si návrh vedl s průměrným množstvím expedovaných výrobků (ks/měsíc). 

Velikost distribuce (Q) / dopad (ks) Pesimistický Reálný Optimistický 

2 nové obchody se suvenýry 1 5 13 

5 nových obchodů se suvenýry 3 12 30 

10 nových obchodů se suvenýry 6 25 60 
Tabulka č. 29: Kritéria úspěšnosti při realizaci Návrhu č. I 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

3.1.6 Rizika realizace návrhu č. I 

Hlavním rizikem spojeným s realizací návrhu č. I by logicky mohlo být odmítnutí ze 

strany obchodníků (R2) z důvodu, že nechtějí nabízet totéž zboží, které nabízí většina 

jejich konkurence, popř. již nabízí některý z, pro svíčky, konkurenčních produktů (R4). 

Tomuto je částečně předcházeno díky dotazníkovému šetření, které vypovědělo, že 

obchodníci mají potenciální zájem o spolupráci s Téma Koncept při prodeji svíček. 
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3.2 Návrh č. II: CENOVÁ POLITIKA 

 

3.2.1 Spojitost s „8P“ – Cena 

Jelikož je podnik Téma Koncept na trhu teprve krátce a prozatím nemá dostatečné 

„sebevědomí“, aby své produkty nabízel nové akvizici za vyšší ceny (srovnatelné 

s konkurencí) v důsledku vyšší marže, jako ceny za práci na výrobcích, je důležité panu 

Trávníčkovi pomoci nastavit cenovou politiku spojenou se vstupem na trh (tou, kterou 

bude oslovena další akvizice) i tou, která by vhodně následovala po odběru již nekolikáté 

objednávky ze strany téhož obchodníka. Pan Trávníček intuitivně nabídl při první akvizici 

svůj produkt za pouhých 20 Kč/ks, čímž svou práci a práci své manželky ohodnotil 

pouhou 25-ti-procentní přirážkou nad jeho reálné náklady, a obchodníkům naopak 

poskytl příležitost navýšit marži jimi aplikovanou při prodeji koncovému zákazníkovi. 

Navíc by při dalším intuitivním rozhodování pana Trávníčka o ceně hrozilo, že bude 

nadále podléhat vždy přítomnému tlaku ze strany obchodníků na co nejnižší cenu 

a zaslouženému budoucímu navýšení přirážky za práci (uvažovanému v hodnotě 

60 – 80 %) se bude vyhýbat.   

 

3.2.2 Popis návrhu č. II 

Tento návrh spočívá v nastavení konkrétní cenové politiky, doposud vycházející 

především z intuitivního usuzování pana Trávníčka. Navrženy budou konkrétní ceny pro 

účely oslovení nové akvizice a dále ceny, za které budou svíčky dodávány akvizici při 

déle trvající spolupráci s obchodníkem. Dále tento návrh obnáší nastavení, pro 

obchodníky motivačních, množstevních slev při dodržení konkrétních podmínek, 

zejména počtech odběrů měsíčních, nebo na jednotlivé objednávky. 

 

 Cíl a možný přínos realizace návrhu 

Cílem a možným přínosem aplikace tohoto návrhu je zajištění vyšších zisků z prodeje 

výrobků obchodníkům. Dalším z dílčích cílů je také jejich motivace k větším odběrům, 

stejně tak jako zamezení a předcházení citového ovlivňování živnostníka Adama 

Trávníčka ze strany distribuce, zejména při osobní formě obchodování s nimi. 
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3.2.3 Podmínky realizace návrhu č. II 

Opět, nejdůležitější z podmínek realizace návrhu č. II je znovu obnovení chuti a prostoru 

pro podnikání v oblasti prodeje suvenýrů v lázeňském prostředí, v současnosti 

ochromených onemocněním COVID-19.  

Cenová politika, stejně tak jako realizace tohoto návrhu, je kompetencí pana Trávníčka, 

který se nicméně radí se svou manželkou a konzultuje s ní možnosti vycházející 

z vědomostí paní Trávníčkové, spojených s nákupem surovin a materiálu potřebných pro 

výrobu, jenž zajišťuje ona. 

Následující tabulka konkrétně určuje ceny, pro nově oslovenou akvizici, platné 

v okamžiku navázání spolupráce, a dále stanovuje jejich následné navýšení při 

pokračující spolupráci a opakujících se objednávkách: 1) nejméně 3 již uskutečněné 

odběry výrobků (marže za, 2) nejméně 6 již uskutečněných odběrů výrobků, následně je 

již spolupráce považována za dlouhodobou – stabilní a pokud nedojde zejména 

k výraznějšímu navýšení cen vstupů ve výrobě, nebude také dále docházet ke zdražování 

výrobků pro obchodníky. Ceny uvedené v tabulce jsou konečné, tedy včetně 

manipulovatelné přirážky za práci na výrobcích, obsahují 21 % DPH a jsou zaokrouhleny 

na celé Kč.  

Cena pro novou akvizici 20 Kč / svíčku 

Cena svíčky od 4. objednávky / po třech měsících 26 Kč / svíčku 

Cena svíčky od 7. objednávky / po 5-ti měsících 29 Kč / svíčku 

Tabulka č. 30: Ceník platný pro novou akvizici a posléze 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Vývoj přirážky za práci, jako součásti ceny výrobku pro obchodníky: 

A. Při nové akvizici – 25 % 

B. Po třech odběrech / třech měsících aktivní spolupráce (co bude dříve) – 60 % 

C. Po 6-ti odběrech / 5-ti měsících aktivní spolupráce (co nastane dříve) – 80 % 

Za aktivní spolupráci je přitom považováno uskutečňování pravidelných expedicí 

výrobků obchodníkovi. 

Za platnou objednávka je považována objednávka stanovená na optimálních 10 ks dle 

výsledků dotazníkového šetření. 
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Následující Tabulka č. 31: Marže jako množstevní sleva, uvádí do budoucna uvažovanou 

stupnici množstevních slev v podobě odlišných procentuálních marží výrobků 

přičítaných k přímým nákladům při cenotvorbě pro jednotlivé obchodníky v závislosti na 

jejich měsíčních jednorázových odběrech, což by mohlo mít pozitivní vliv na regulaci 

příliš častých, nebo příliš nárazových objednávek a podnik by tak neztrácel pravidelný 

kontakt s obchodníkem. Lze přitom předpokládat, že v sezónních měsících bude určitý 

obchodník nakupovat větší množství výrobků než v těch ostatních. 

Měsíční odběr (ks) Marže přičítaná k přímým nákladům výrobku (%) 

méně než 5 32 

5 – 10 30 

11 – 20 28 

21 a více 25 

Tabulka č. 31: Marže jako množstevní sleva 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

3.2.4 Časový plán návrhu č. II 

Tento návrh by měl být aplikován po opadnutí omezení a významných dopadů koronaviru 

popři realizaci Návrhu č. I: NOVÁ AKVIZICE, jejíž počátek je naplánován na počátek 

listopadu 2020. Následně budou důležitými mezníky období tří a pěti měsíců od utvoření 

akvizic, kdy s největší pravděpodobností dojde u mnohé z nových distribucí započatých 

v listopadu ke zvýšení přirážek za práci na výrobcích z 25-ti na 60 a poté na 80 %. 

 

3.2.5 Kontrola návrhu č. II 

Na konci tří až čtyř měsíčního období od započetí spolupráce s novou akvizicí, citelněji 

pak pěti až šesti měsíčního období již bude na základě měřitelného nárůstu zisků podniku 

Téma Koncept možné sledovat a komentovat konkrétní dopady realizace Návrhu č. II. 

Výsledky budou porovnávány dle následující Tabulky č. 32 na konci třetího a pátého 

měsíce od započetí spolupráce a realizace návrhu č. II a budou považovány za úspěšné, 

pokud se reálná hodnota zisku bude od hodnot v tabulce odchylovat o +/-5 % (Údaje 

v tabulce jsou platné za předpokladu, zvětšení akvizice o 10 nových prodejních míst 

a zvýšení odebíraných množství výrobků díky realizaci Návrhu č. I na 27ks/měsíc, bez 

ohledu, že dojde vlivem růstu přirážky TK ke snížení odbytu ze strany spotřebitelů). 
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Po třech měsících Po pěti měsících 

Zisk za 4. měsíc 

bez navýšení 

přirážky při 

odbytu 27 

ks/měsíc 

Zisk za 4. měsíc při 

zvýšení přirážky na 

60 % při odbytu 27 

ks/měsíc 

Zisk za 6. měsíc 

bez navýšení 

přirážky při 

odbytu 27 

ks/měsíc 

Zisk za 6. měsíc při 

zvýšení přirážky na 

80 % při odbytu 27 

ks/měsíc 

4Kč*27ks=108 Kč (26-16)Kč*27ks=270 Kč 4Kč*27ks=108 Kč (29-16)Kč*27ks=351Kč 

Tabulka č. 32: Srovnání zisků bez a při realizaci návrhu č. II 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

• Pokud bude zisk podniku Téma Koncept za 4. měsíc od navýšení akvizice 

v rozmezí +/-5 % od 257,- Kč (při průměrném odbytu 27ks/měsíc) do 284,- Kč 

a více (při vyšším odbytu ks/měsíc), bude realizace Návrhu č. II považována za 

úspěšnou.  

• Pokud bude zisk podniku Téma Koncept za 6. měsíc od navýšení akvizice 

v rozmezí +/-5 % od 333,- Kč (při průměrném odbytu 27ks/měsíc) do 369,- Kč 

a více (při vyšším odbytu ks/měsíc), bude realizace Návrhu č. II považována za 

úspěšnou.  

 

3.2.6 Rizika realizace návrhu č. II 

Jedním z rizik je dlouhodobější dopad COVID-19, než je nyní předpokládáno, pak by 

hrozilo riziko R1 – Nepotřebnost návrhu. Pokud by vlivem rostoucí přirážky došlo 

k nezájmu obchodníků o spolupráci (R2), hrozilo by zároveň riziko R4, neboť by 

obchodníci mohli dát přednost konkurenci. Pokud by se naopak obchodníci rozhodli ve 

spolupráci pokračovat za předpokladu, že o stejnou nebo vyšší částku zvednou svou cenu 

pro koncového zákazníka, mohlo by začít hrozit R5 – Nedostatek zákazníků.   

Pro předcházení těchto rizik je neustálé monitorování a analyzování situace a komunikace 

s obchodníky. Instrukce k tomu, jak lze těmto rizikům dále konkrétně předejít, jsou 

k nalezení v podkapitole 3.6 Analýza rizik návrhů v Tabulce č. X: Vyhodnocení rizik 

R1 – R5 podniku Téma Koncept ve sloupci č. 2. 
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3.3 Návrh č. III: REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY 

 

3.3.1 Spojitost s „8P“ – Marketingová komunikace 

Na místě analýzy marketingové komunikace byly za nedostatkové vyhodnoceny oblast 

reklamy a dále oblast podpory prodeje. V souvislosti s reklamou byla dokonce 

obchodníkovi přislíbena na vlastní náklady vyrobená reklama do výlohy, pro podporu 

prodeje lázeňských svíček, a v rámci zachování dobrého jména je důležité tomuto slibu 

dostát a rozvíjet snahu v maximalizaci příležitosti O1 – vycházející z faktu, že je podnik 

nováčkem na trhu (a nemá prozatím žádnou negativní reputaci), vycházející z matice 

TOWS. Návrh související s podporou prodeje má dále pomoci podniku Téma Koncept 

předejít opakující se situaci se ztrátou kontaktu k vytvoření navazující objednávky. Celý 

návrh pak slouží k minimalizování slabé stránky firmy W6 – a nerozpracovaného 

marketingu. 

 

3.3.2 Popis návrhu č. III 

Tento návrh je rozdělen na dvě části.  

První, vycházející z nedostatků v reklamní oblasti, obnáší konkrétní řešení vizualizace 

reklamy výrobků lázeňských svíček, které především v letních měsících, není vhodné 

umisťovat za výlohu obchodů se suvenýry z důvodu, že by hrozilo jejich znehodnocení 

vlivem vysoké teploty zapříčiněné přímými slunečními paprsky. Jednat by se mělo o dvě 

varianty, v závislosti na preferenci toho, kterého obchodu, o samolepící plakáty o formátu 

do maximální velikosti A4, nebo pro ty, kteří nechtějí na okna použít lepidlo, o tak zvaná 

„áčka“ – respektive papírové stojánky ve tvaru písmene A o formátu do velikosti A5, aby 

byla schopna plnohodnotně stát a plnit funkci.    

Druhá část, je určena podpoře prodeje v podobě grafického zpracování návrhu vizitek pro 

firmu Téma Koncept.  

Návrh zahrnuje také rozpočet finanční náročnosti konkrétní realizace, respektive tisku 

všech zmíněných materiálů.  
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 Cíl a možný přínos realizace návrhu 

Cílem tohoto návrhu je maximalizace užitku z příležitosti O1, a dále minimalizace slabé 

stránky W6. Dílčím cílem je motivace obchodníků, při tvorbě nové akvizice, spočívající 

ve vyvolání dojmu, že se jim budou výrobky dobře prodávat a přilákají jim do obchodů 

zákazníky, kteří by v jiném případě do suvenýrů třeba ani nešli. Pan Trávníček už nějaké 

podpůrné materiály první z akvizic slíbil, takže je nutné tomuto slibu dostát a nezkazit si 

dobrou pověst hned ze startu. Část obnášející zpracování vizitek by zase podniku měla 

přinést snazší komunikaci s obchodníky, pokud budou mít potřebu se s panem 

Trávníčkem z nějakého důvodu spojit.     

 

3.3.3 Podmínky realizace návrhu č. III 

Jako u předešlých návrhů platí podmínka spojená s COVID-19. 

Další základní podmínkou a předpokladem realizace návrhu č. III je, že podnik bude 

ochotný uvolnit vlastní finanční prostředky na výrobu těchto předmětů. Zároveň by bylo 

u následujících akvizic vhodné získání reklamních předmětů podmínit první objednávkou 

o velikosti nejméně 10 ks, aby se následně nestalo, že potenciální zákazník zareaguje na 

reklamu ve výloze, vstoupí do obchodu a výrobek nebude dostupný. Obchodník by měl 

také panu Trávníčkovi přislíbit, že pokud mu tyto materiály na vlastní náklady poskytne, 

v případě dostupnosti posledních dvou kusů z těchto deseti ho bude kontaktovat za 

účelem objednávky nového zboží.  

Realizaci návrhu by dostala na starost paní Trávníčková, která elektronickou formou 

zajistí výrobu navržených předmětů, které následně pan Trávníček vyzvedne a následně 

posune obchodníkům. 

Tabulka č. 33 zaznamenává cenovou náročnost výroby navržených reklamních předmětů 

a vizitek. Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %. 

Druh: Áčka Samolepící plakáty Vizitky 

Formát: A5 A6 A4 A5 90x50mm 

Počet (ks): 15 20 10 5 50 

Cena za ks: 14,- 11,- 12,- 9,- 14,05,-  

Cena celkem: 210,- Kč 220,- Kč 120,- Kč 45,- Kč 850,- Kč 
Tabulka č. 33: Finanční rozpočet realizace výroby reklamních a propagačních předmětů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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OBRÁZEK PLAKÁTU A ÁČKA     

Obrázek č. 9: Návrh plakátu, popřípadě áčka                 Obrázek č. 10: Vizualizace vizitky   

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020)                (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

                                 

3.3.4 Časový plán návrhu č. III 

Realizace tohoto návrhu by měla proběhnout ještě před začátkem návrhů č. I a II, který 

je prozatím (pokud se kvůli COVID-19 nic nezmění) plánován na listopad 2020. 

S největší pravděpodobností bezprostředně před tím, tedy v říjnu 2020, aby v tom podnik 

nezadržoval finance pana Trávníčka příliš dlouho. Samotný průběh je velmi rychlý, neboť 

vizualizace bude hotová jako součást této DP, objednávka až dodání závisí na dodavateli, 

popřípadě doručovací službě, pokud se nakonec pan Trávníček rozhodně nevyzvednout 

předměty u dodavatele osobně, řádově se však může jednat o dny a maximálně dva týdny 

do skončení průběhu tohoto návrhu. 

 

3.3.5 Kontrola návrhu č. III 

Kontrola úspěšnosti realizace proběhne částečně bezprostředně po obdržení objednaných 

předmětů a následně po předání předmětů obchodníkům se suvenýry u stávající, nebo 

nové akvizice. Při dalším doručení zboží na prodejnu, by měl také pan Trávníček vizuálně 

překontrolovat stav a funkčnost reklamních předmětů. Fakt, že se jim za účelem této 

objednávky obchodník sám ozve zase dosvědčí využití vizitek. 

  

3.3.6 Rizika realizace návrhu č. III 

Při realizaci návrhu č. III hrozí především riziko R2 – Nezájem obchodníků, kteří by tyto 

předměty mohli považovat za nedůležité, vizitky vyhodit a áčka nevystavit. Předejít tomu 

lze tak, že bude při předání materiálů pan Trávníček obchodníky a prodejce motivovat 

tím, že jim zmíní výhody jejich používání v praxi.  
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3.4 Návrh č. IV: BRIGÁDNÍ „BABIČKA“ 

 

3.4.1 Spojitost s „8P“ – Produktivita a kvalita 

Návrh č. IV, pojmenovaný Brigádní „Babička“ vyšel z analýzy „8P“ jako nedostatkový 

v oblasti produktivity a kvality zkoumané v podkapitole 2.5.6.  

Především se jedná o to, že se o celou současnou produkci stará výhradně paní 

Trávníčková. Pokud by však došlo k rozšíření akvizice a navýšení objednávek, nebo by 

například onemocněla ona, nebo děti, nemusela by být schopna je sama plnohodnotně při 

zachování kvality vykrýt.  

Tento návrh tedy dle SWOT slouží k minimalizování hned několika slabých stránek 

podniku Téma Koncept: W2-Zastupitelnost lidí, W3-Úzké portfolio výrobků (v tomto 

případě by bylo na místě návrh Brigádní „babičky“ spojit také s dalším z „8P“ – Produkt, 

kde by mohlo dojít k rozšíření produktové řady využitím babiččiných schopností 

háčkování, které je dnes poměrně moderní), W4-Malá časová dotace lidí, W5-Možný 

pokles kvality.      

 

3.4.2 Popis návrhu č. IV 

Jedná se o návrh, kdy by živnostník uzavřel spolupráci s babičkou v důchodovém věku, 

popřípadě s jinou osobou (například studentem/studentkou), která by byla plnohodnotně 

kompetentní k provádění práce, která je v současnosti náplní paní Trávníčkové ve výrobě. 

Pokud by se skutečně jednalo o babičku, bylo by možné také využít jejích schopností 

k rozšíření portfolia výrobků (což je mimo jiné hlouběji rozpracováno jako součást 

Návrhu č. V: Možnosti obalů a rozšíření portfolia. Dále by díky důvěře vycházející 

z rodinných vztahů babička mohla zastoupit pana Trávníčka při občasných dodávkách 

zboží k obchodníkům. 

 Cíl a možný přínos realizace návrhu 

Hlavním cílem realizace tohoto návrhu je možné zastoupení paní Trávníčkové ve výrobě. 

Díky rozložení předcházejícího přetížení pracovníka vyrábějícího svíčky by bylo 

přínosem schůdnější zamezení hrozícího poklesu kvality, při vyšších obratech množství 
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výrobků. V důchodu časově flexibilní babička by tak zlepšila časovou absenci paní 

Trávníčkové, popřípadě také pana Trávníčka.  

V neposlední řadě, by byla babička přínosem pro možné rozšíření portfolia výrobků. 

 

3.4.3 Podmínky realizace návrhu č. IV 

Hlavní podmínkou realizace návrhu č. IV je předchozí vysoká poptávka po výrobcích 

a tím zvýšený objem výroby, který by manželé Trávníčkovi sami nebyli schopní při 

dodržení kvality plnohodnotně pokrýt, jako doposud. Paní Trávníčková by postupně 

plnila z části pouze kontrolní funkci na výstupu. 

Další z podmínek by byla spolupráce s brigádníkem, v ideálním případě babičkou, na 

dohodu o provedení práce. 

Aby bylo možné zastoupit občasně také pana Trávníčka, musel by být uvažovaný zájemce 

aktivním řidičem s oprávněním skupiny B a v ideálním případě ochoten využívat po 

dohodě pro účely závozů vlastní automobil.  

Poslední částečnou podmínkou by bylo uvažované budoucí rozšíření produktového 

portfolia. 

Realizace by nejprve proběhla způsobem konzultace paní Trávníčkové a její babičky. 

Pokud by z nějakého důvodu babička nabídku brigády odmítla, vypsal by pan Trávníček 

nabídku brigády na sociální síti Facebook. Následně by prostřednictvím konzultací 

s vytipovanými zájemci, ke kterým by požadovali přinesení ukázek vlastní ruční práce, 

zejm. háčkování, manželé osobně ozkoušeli favority ve výrobě a vybrali nejvhodnějšího 

kandidáta, kterého by poté paní Trávníčková zaučila. 

 

 Finanční plán realizace návrhu:  

 cena inzerátu 

Jelikož by byl inzerát vyvěšen prostřednictvím sociální sítě Facebook, za předpokladu 

jeho sdílení prostřednictvím přátel pana Trávníčka, popřípadě těch, kteří sledují profil 

firmy Téma Koncept a dali mu v minulosti hodnocení To se mi líbí, jeho zveřejnění by 

podnik TK nic nestálo. 
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 hodinová sazba nebo nastavení ohodnocení a odměn brigádníka 

Vzhledem k tomu, že je pro podnik Téma Koncept, především z důvodu, že nepotřebuje 

výpomoc větší než do 300 hodin ročně, což je zároveň podmínkou nejvhodnějšího a 

navrhovaného řešení formálního pracovního vztahu s brigádníkem, doporučeno uzavření 

Dohody o provedení práce, za předpokladu, že tento brigádník svým příjmem nepřekročí 

hranici 10000,-Kč měsíčně, byla jeho finanční odměna stanovena následujícím 

způsobem:  

Druh činnosti: Hodinová sazba: 

Háčkování 50 Kč 

Šití 50 Kč 

Výroba svíček 55 Kč 

Balení svíček 55 Kč 

Rozvoz objednávek 60 Kč 

Tabulka č. 34: Finanční ohodnocení brigádníka  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Na stanovenou výši má dále vliv fakt, že se nejedná o žádnou fyzicky ani psychicky 

náročnou práci a dále to, že si směny může z větší části brigádník časově sám přizpůsobit. 

Stejně tak je po předchozí vzájemné dohodě (založené na důvěře a počestnosti pravdivosti 

vykázaných odpracovaných hodin) s panem a paní Trávníčkovými možné, aby část práce 

prováděl z domova. 

Celkově je manželům Trávníčkových doporučeno, aby služby brigádníka využívali 

průměrně v rozsahu do 150 hodin ročně (respektive přibližně 12 hodin měsíčně, nebo 3 

hodiny týdně).    

 kompenzace benzínu při využití vlastního automobilu  

Tento návrh doporučuje na základě dohody s brigádníkem uplatňovat sazbu 4 Kč za 1 km 

ujetý osobním automobilem a sazbu 32,80 Kč pro benzin 98, jako náhradu výdajů za 

spotřebované pohonné hmoty. 

Podniku Téma Koncept je doporučeno tento návrh realizovat za předpokladu, že se jeho 

průměrný měsíční odbyt zvedne nad hranici 180 ks, a i za maximalizace týdenních 

nákladů na brigádníka (za předpokladu, že bude skutečně pracovat 3 hodiny týdně za 

hodinovou sazbu 60 Kč) budou zisky, resp. výše míry přirážky za práci, měsíčně 

přesahovat o 20 % oproti současným.   
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3.4.4 Časový plán návrhu č. IV 

Realizace návrhu by měla započít po opadnutí opatření proti COVID-19, úspěšném 

dokončení aplikace návrhů I, II a III a tedy nejdříve v měsíci prosinci, kdy však lze 

vzhledem k sezónnosti očekávat menší odbyt. Proto by bylo vhodné aplikaci návrhu 

neuspěchat a zbytečně podnik nezatížit s návrhem pojícími se vyššími náklady. 

Optimálním termínem se jeví měsíc únor 2021. Za předpokladu, že bude paní 

Trávníčková babičku zaučovat prvních čtrnáct dní, by již po této době měla pocítit úlevu 

od tak zvaného „work load“-pracovního zatížení. Tento návrh nemá určenou konečnou 

splatnost, protože se předpokládá, že by firma využívala služeb brigádníka až do chvíle, 

kdy by se odběr zmenšil zpět pod úroveň podmínky, výše stanovené a odvozené z bodu 

zvratu. Takovýto vývoj však v současné chvíli nelze predikovat, ani není žádoucím.   

  

3.4.5 Kontrola návrhu č. IV 

Kontrola realizace návrhu č. IV spočívá v subjektivním vnímání paní Trávníčkové, která 

tuto aplikaci pocítí zejména na tom, kolik ji práce zabírá času. Dále bude třeba provést 

kontrolu navýšení zisku při zvyšujícím se množství odbytu ve srovnání s náklady 

spojenými s finanční odměnou brigádníka. Tuto početní kontrolu provede pan Trávníček 

v měsíci březnu roku 2021. Za předpokladu, že budou tyto zisky převyšovat náklady 

o více než jednu třetinu z nich, bude po tak krátké době možné považovat tento návrh za 

úspěšný.  

 

3.4.6 Rizika realizace návrhu č. IV 

Jako u ostatních návrhů hrozí i u tohoto R1 – Nepotřebnost návrhu, neboť pakliže by 

nedošlo k navýšení odebíraných množství, nebylo by tak nutné poskytnout paní 

Trávníčkové úlevu od „work loadu“. Tento návrh by tedy měl opodstatnění pouze 

z důvodu možného zastoupení manželů Trávníčkových v jejich funkcích v případě, že by 

ho například z osobních důvodů potřebovali, nebo v případě, že by došlo na rozšíření 

portfolia výrobků o technologickou úpravu, ve které je babička/brigádník zručná/ý. 

Zevrubným rizikem mimo ta vyhodnocená pomocí SWOT analýzy, by také mohla být 

nevhodná volba brigádníka (nešikovný – zvýšení zmetkovitosti, málo produktivní, 

a podobně). Takovéto riziko by však návrh spíše pozdrželo (manželé Trávníčkovi by 

museli vynaložit čas a úsilí na vyhledání a zaučení nového brigádníka) než ohrozilo. 
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Navíc, v případě, že by s brigádou souhlasila babička, by bylo ještě menší, neboť manželé 

Trávníčkovi již znají její kvality.  

V případě jiného volby jiného brigádníka, by byla stanovena měsíční zkušební lhůta, kdy 

by byl tento člověk a jeho práce intenzivněji monitorováni, aby byla situace včas 

podchycena a řešena výměnou tohoto lidského faktoru, nebo jeho důkladnějším 

zaučením. 

Dalším z hrozících rizik je R3-Zdražení vstupů je riziko, ke kterému neodkladně dojde, 

je proto o to důležitější jeho sledování, zda toto zdražení, vycházející z finanční odměny 

brigádníka, nepřekračuje stanovenou, pro podnik únosnou míru.   

 

3.5 Návrh č. V: MOŽNOSTI OBALŮ A ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA  

 

3.5.1 Spojitost s „8P“ – Produkt 

Návrh č. V vychází z výsledků analýzy marketingového mixu spojených především 

s prvním z „P“, samotným produktem. Jak ale bylo zmíněno v 2.5.5 Evidence, je 

v případě svíček Téma Konceptu považováno také „P“ pro, v překladu, fyzickou evidenci 

považováno za přímou součást výrobku spoluutvářející hlavní hodnotu produktu.  

Tento návrh ale umisťuji až na páté místo v důležitosti jeho realizace, protože přímo 

souvisí s dalším rozvojem firmy Téma Koncept. 

   

3.5.2 Popis návrhu č. V 

Jak již napovídá jeho pojmenování, spočívá návrh č. V v možnostech řešení obalů 

výrobků lázeňských svíček i zcela jiných nových výrobků, pocházejících výhradně 

z dílny podniku Téma Koncept, nebo z koprodukce s jinou živnostenskou firmou.  

Návrh č. V má několik jednotlivých částí: a), b), c), d), neboť se v případech konkrétních 

vizualizací jedná o podnávrhy realizované jednotlivě (byť třeba časově současně) za 

konkrétních, částečně individuálních podmínek. Viz. 3.5.3 Podmínky realizace návrhu 

č. V.  
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 Cíl a možný přínos realizace návrhu 

Cílem realizace návrhu č. V je zvětšení nabídky pro distribuci a zákazníky, navýšení 

odebíraných objemů výrobků a tím lepší využití lidských zdrojů. S tím spojené nezbytné 

navýšení zisků firmy Téma Koncept, nebo zviditelnění stejnojmenné značky. Za 

dlouhodobý přínos by bylo možné také uvažovat, že by se podnik stabilizoval natolik, že 

by paní Trávníčková, po uplynutí rodičovské dovolené mohla, za předpokladu splnění 

dalších uzpůsobených podmínek spojených se současnou formou podnikání pana 

Trávníčka, svou výrobní náplň provozovat, jako svou oficiální hlavní pracovní činnost.   

Přínosem pro firmu by tak bylo možné zachování čistě rodinného charakteru podnikání, 

které má ve většině případů pozitivní vliv na jeho chod.  

 

3.5.3 Podmínky realizace návrhu č. V 

Opět platí podmínka pominutí dopadů COVID-19. 

Důležitou podmínkou realizace tohoto návrhu je nápaditost na straně manželů 

Trávníčkových, v případě, že by se rozhodli konkrétní podobu tohoto návrhu realizovat 

jen částečně, a částečně by se rozhodli vydat vlastní cestou a nevyužít předložené 

vizualizace, nebo by jej jiným způsobem modifikovali. 

Další z podmínek je ochota na straně obchodníků, rozšířit svůj sortiment suvenýrů 

a nabídnout tak nové, v mnohých případech dražší, výrobky koncovým spotřebitelům, 

kteří by o výrobky měli zájem a kupovali si je. 

Nezbytnou podmínkou je také štěstí, které jde ruku v ruce s rozšířením akvizice také 

mimo již existující odběratele, a mimo řady obchodníků se suvenýry.  

Realizace tohoto návrhu by byla kompetencí pana Trávníčka v koprodukci s paní 

Trávníčkovou (fungující ve smyslu uměleckého ztvárnění), popřípadě dalšího 

z živnostníků, se kterým by došlo k navázání spolupráce, ve smyslu dodání jejich části, 

nebo celého výrobku podniku Téma Koncept, který by produktu přidal svou hodnotu tím, 

že by jej dle vlastního standardu zabalil, samozřejmě za předpokladu předchozího 

odsouhlasení takovéto spolupráce, neboť ve většině případů, těmto živnostníkům 

nezbývá časová kapacita, aby věnovali obalu takovou pozornost, na čemž si firma Téma 

Koncept naopak zakládá a je hlavním know-how jejího podnikání.  
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a) Jiné obrázky na svíčkách – nejmenší ze změn/zásahů, nejméně náročný (nejen 

finančně) návrh na realizaci. Obchodníci by si takřka ani nemuseli takovýchto změn 

povšimnout. Volba konkrétních obrázků je přitom závislá na tom, zda je určena: 

 1) pro současné obchodníky se suvenýry 

 2) pro novou akvizici jiných turisticky disponovaných míst, popř. měst 

Celkové náklady TK (bez přirážky za práci) na svíčku s obrázkem 

v původním papírovém obalu zůstanou i nadále: 16 Kč s DPH. 

 

b) Jiný výrobek výhradně z dílny firmy Téma Koncept – Pakliže by došlo k realizaci 

Návrhu č. IV, bylo by velmi vhodným řešením využití dovednosti háčkování babičky 

například v podobě pytlíčku z režného pláténka s našitými detaily háčkovanými z lněné 

bavlnky, do kterého by byla svíčka nově zabalena – vše za předpokladu dodržení rázu 

a ducha produktů podniku Téma Koncept. Výhodou by opět byly nízké pořizovací 

náklady na materiál i výrobu. Důležité je však zdůraznit, že Návrh č. IV není podmínkou 

k realizaci nového výrobku z dílny TK, jen jednou z možných variant řešení nového 

produktu určeného: 

 1) pro současné obchodníky se suvenýry 

 2) pro novou akvizici jiných turisticky disponovaných míst, popř. měst  

Náklady TK (bez přirážky za práci) na svíčku v plátěném pytlíku jsou: 20 Kč s DPH. 

 

c) Nový výrobek v koprodukci – mýdlo a originální obal. V podstatě by se jednalo 

o kvalitní výrobek pocházející z předjednané spolupráce za stanovených podmínek 

s nově vzniklou mýdlárnou pana Jiřího Vychodila – Bella Mia, která se zaměřuje na ruční 

výrobu kvalitního přírodního mýdla z různých přísad a ingrediencí s vůněmi pro ně 

specifickými. 

Ačkoliv jde o dodavatele z daleka, mýdla lze poměrně jednoduše a bez poškození 

přepravovat poštou. Jelikož se taktéž jedná o firmu na trhu působící krátce, je nakloněná 

jakémukoliv řešení rozšíření své distribuce ve spolupráci s firmou Téma Koncept a je 

ochotná poskytnout své výrobky na zakázku dle zvláštních požadavků (ingredience, 

velikost, …) se zvýhodněním, neboť jak sám živnostník přiznává, na to, aby se kromě 

mýdla jako takového takto důkladně věnoval také jeho obalu, nemá čas, kapacitu ani další 
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podmínky a možnosti. Na obalu by pak byl vždy uveden pan Jiří jako výrobce a pan 

Trávníček, jako distributor. Podnik Téma Koncept by ve své podstatě opatřoval mýdla 

svým originálním způsobem, v duchu podobném, jako u svíček (viz. Obrázek 

č. 9: Lázeňské mýdlo s aktivním uhlím z dílny Bella Mia) a zajišťoval jeho odbyt.   

 
Obrázek č. 11: Lázeňské mýdlo s aktivním uhlím vyrobené z dílny Bella Mia 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Podmínky stanovené pro výběr živnostenské firmy pro koprodukci nových výrobků: 

 Malá živnost, 

 otevřená spolupráci, 

 produkující vhodný výrobek (kvalitně přírodní a zároveň trvanlivý), 

 schopná poskytnout zajímavé cenové podmínky, 

 schopná přizpůsobit výrobky individuální poptávce (velikost, druh, množství), 

 dodávající bez problémů dle dohodnutých podmínek,  

 souhlasící s distribučními právy pro pana Trávníčka.   

Tyto podmínky splňuje a jsou dojednány s panem Vychodilem a jeho firmou Bella Mia. 

Ten je dle předjednání ochoten dodávat mýdla následovně: 

Druh Velikost Množství Cena pro TK 

Mýdlo s aktivním uhlím 60 g 1 ks 60 Kč 

Mandlové mýdlo 30 g 1 ks 30 Kč 

Tabulka č. 35: Podmínky předjednané pro TK pro mýdla od dodavatel Bella Mia 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Mýdlo s aktivním uhlím a mandlové bylo pro návrh zvoleno dle odhadované preference 

oblíbenosti u budoucích zákazníků, stejně tak, jako díky tomu, že barevně zapadá 

a doplňuje originální styl produktů podniku Téma Koncept. Dalšími možnými druhy jsou 

například měsíčkové, levandulové, mandarinkové, mrkvové, rakytníkové, …. Cena je pro 

všechny druhy jednotná, mění se pouze v závislosti na velikosti/gramáži mýdla. 

Celkové náklady TK (bez přirážky za práci) na mýdlo z Obrázku č. 9 jsou: 65 Kč s DPH.  
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d) Celý tematicky laděný koncept výrobků opatřených obalem – v možném složení 

z produktů dle požadavků (cena, velikost, …) odběratele (svíčka, mýdlo, mýdlenka, 

a vždy originální obal s podpisem firmy TK). Tedy i tento návrh může v konkrétních 

případech využít spolupráce s živností pana Jiřího Vychodila a jeho firmou Bella Mia, 

vyrábějící z přírodních produktů nejen mýdla, ale také dřevěné mýdlenky z jasanového 

dřeva pro TK za 40 Kč. 

 1. pro obchod se suvenýry 

 

 

Obrázek č. 12: Kazeta Lázně Luhačovice – mýdlenka s mýdlem od dodavatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Takto koncipovaný produkt firmy Téma Koncept je vhodný vzhledem k jeho 

nákladovosti a konečné ceně zejména pro akvizici míst, kde lze předpokládat fungující, 

tak zvaný, snobský efekt, při kterém jsou zákazníci ochotni zaplatit vyšší cenu 

z přesvědčení, že nákup takového suvenýru, nebo obdarování jím někoho jiného, na něj 

vrhne světlo štědrého kupce, popřípadě dárce. 
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Náklady na jednu kazetu Lázeňského setu Luhačovice dle Obrázku č. 10: 

Materiál / produkt Velikost Náklad pro TK 

Kartonová krabička 225x150x25 mm 15,05 Kč s DPH 

Mýdlo Bella Mia 30 g 30 Kč s DPH 

Mýdlenka 1 ks 40 Kč s DPH 

Lýko 3 g 4 Kč s DPH 

Kraftový papír 1/3 z A4 1,30 Kč s DPH 

Celofán 10x14 cm 0,50 Kč s DPH 

Oboustranná izolepa 45 cm 1 Kč s DPH 

Průhledná fólie 1/4 z A4 0,33 Kč s DPH 

Lepidlo na PVC 1,2 ml 0,7 Kč s DPH 

Celkové náklady komplet produktu pro TK Cca 93 Kč s DPH 

Přirážka za práci a režii pro TK 25 % Cca 23 Kč 

Cena pro odběratele od TK Cca 116 Kč s DPH 

Možná cena pro koncového zákazníka při 

obchodníkově přirážce 72 % 
199 Kč s DPH 

Tabulka č. 36: Kalkulace nákladů na Lázeňský set Luhačovice 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

 2. pro hotel, nebo wellness formou jejich reklamních produktů   

     

Obrázek č. 13: Reklamní svíčka s názvem wellness hotelu a jeho logem  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Celkové náklady TK (bez přirážky za práci) na svíčku z Obrázku č. 11 včetně paní 

Trávníčkovou individuálně zpracovaného obrázku s logem činí: 16 Kč s DPH.  

 

Získání akvizice, jako součást realizace návrhu č. V, by byla logicky v kompetenci pana 

Trávníčka. 
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3.5.4 Časový plán návrhu č. V 

Tento návrh související s dalším rozvojem podniku je vhodné realizovat teprve v době, 

kdy bude firma stabilizovaná na trhu z hlediska distribuce, bude mít náležitý odbyt a zisky 

plynoucí z prodeje lázeňských svíček a na straně obchodníků bude zájem o prodej dalších 

produktů podobného rázu. V současnosti tedy nelze přesněji časově stanovit počátek 

realizace, nicméně lze říci, že nemá smysl začít dříve, než úspěšně proběhnou realizace 

návrhů č. I, II a III.  

Jelikož bychom tento návrh, především jeho část b) (co do provedení výrobku, popřípadě 

z kapacitního hlediska výroby), mohli poměrně úzce spojit s návrhem č. IV a využitím 

brigádní babičky, bylo by vhodné spojit také jejich realizaci a v okamžiku uskutečnění 

návrhu č. IV začít s vývojem dalšího z řady možných produktů značky Téma Koncept. 

Vyjdeme-li z časového plánu předcházejících návrhů, může k počátku realizace návrhu 

č. V dojít nejdříve v dubnu 2021, kdy bude podnik znát úspěšnost realizace návrhů č. I, 

II a III. Následně budou hrát roli časové mezníky tří a pěti měsíců od uvedení těchto 

nových výrobků do distribuce a dojde podobně jako v případě návrhu č. II spojeného se 

svíčkami k navýšení přirážek za ruční práci na výrobcích. Na konci šestého měsíce od 

uvedení na trh již bude podnik Téma Koncept schopen jednoznačně určit úspěšnost 

realizace tohoto návrhu. z dat jemu dostupných, respektive z dosavadně odebraných 

množství nových produktů od distributorů. 

 

3.5.5 Kontrola návrhu č. V 

Úspěšnost realizace pátého z návrhů bude možné změřit z dat dostupných podniku Téma 

Koncept, respektive ze záznamů o dosavadně odebraných množství nových produktů od 

distributorů, například z dodacích, nebo objednávkových listů. Tato data budou dostupná 

pro každý z výrobků jednotlivě, proto se bude následně pan Trávníček jednoduše 

rozhodovat, zda některý z produktů z výroby stáhne, a naopak se pokusí o rozvoj jiného, 

úspěšného výrobku.  

Jelikož se bude jednat o různorodé výrobky a některé z nich budou možně pocházet 

z koprodukce s některým z nových dodavatelů, bude nutné také přihlížet k ziskovosti 

jednotlivých druhů produktů.  

Obecně lze stanovit podmínku, že se daný výrobek těší úspěchu na trhu, pokud bude jeho 

ziskovost vyšší než 80 %, tedy než finálně nejvyšší přirážka, kterou si pan Trávníček 
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může, na výrobcích po uplynutí určité doby od uvedení na trh u distributorů, účtovat nad 

náklady na materiál, distribuci a ostatní.  

 

3.5.6 Rizika realizace návrhu č. V 

V souvislosti s tímto návrhem opět hrozí několik rizik současně. Tato rizika jsou v 3.6 

Analýze rizik návrhů definována v Tabulce č. X: Vyhodnocení rizik R1 – R5 podniku 

Téma Koncept, jako riziko R1-nepotřebnost návrhu (v případě, že se firmě nebude dařit 

v souvislosti s prvními produkty, lázeňskými svíčkami, nebude tento návrh již aktuální, 

neboť podnik především nevydělá dostatečné prostředky, které by vynaložil při realizaci 

tohoto návrhu), R2-nezájem obchodníků (ačkoliv z výsledků dotazníkového šetření 

provedeného jako součást analytické části vyplývá, konkrétně z otázky č. 10: Měl/a byste 

zájem o spolupráci?, že většina oslovených obchodníků by zájem mělo, je nutné uvažovat 

toto riziku z důvodu, že by pravděpodobně byla cena těchto nových výrobků vyšší, a oni 

by mohli změnit názor. Dále v případě části tohoto návrhu c), který spočívá v distribuci 

hotelové síti, je toto riziko ještě vyšší, z důvodu větší konkurence jiné kvality, ale také při 

jiných cenách). Riziko R3-zdražení vstupů hrozí, pokud toto zdražení chápeme opět ve 

smyslu nákupu koprodukčních výrobků od jiných živnostníků. R4-konkurence, je 

v tomto případě všudypřítomné, nicméně do budoucna je nutné uvažovat obšírněji, neboť 

nové produkty budou znamenat také nové konkurenty. Je tedy nutné toto riziko bedlivě 

sledovat a snažit se mu předcházet, dle doporučení. Riziko R5-nedostatek zákazníků, 

může nastat vlivem špatně nastavené ceny, nelibosti výrobků, nebo třeba působením 

neočekávané vyšší moci, jak se již stalo při situaci s pandemií COVID-19.  

Všechna dříve definovaná rizika je třeba monitorovat a je nutné vynakládat snahu na to, 

aby se jim, pokud možno, předcházelo, nebo se alespoň co nejdříve podchytila 

a minimalizovaly se jejich dopady. 

Konkrétní návrhy, jak k jednotlivým rizikům přistupovat, jsou k nalezení v podkapitole 

3.6 Analýza rizik návrhů a Tabulce č. X: Vyhodnocení rizik R1 – R5 podniku Téma 

Koncept. 
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3.6 Analýza rizik návrhů 

Další oblast k analýze představují rizika spojená s možnými změnami. Tato rizika je 

důležité včasně identifikovat a pokusit se jim předejít, či zcela zamezit, respektive 

eliminovat jejich negativní vliv a dopady na podnik při realizaci jednotlivých návrhů. 

Postup při analýze rizik číslo R1-R5 firmy Téma Koncept je následovný: 

1. Identifikace rizika Rx 

2. Lze Rx předejít? … Jak? 

3. Pravděpodobnost PRx 

4. Míra dopadu MdRx 

5. Vyhodnocení rizika (Součin PRx*MdRx)  

Pro účely analýzy rizik podniku Téma Koncept byla stanovena hodnotící stupnice 

definovaná v Tabulce č. 9: Stupnice rizik Rx v Analytické části práce v podkapitole 2.6.2 

Analýza současných rizik. 

V následující Tab. č. 34: Vyhodnocení rizik R1 – R5 jsou možná rizika vyhodnocená 

podle kritérií daných stupnicí v Tab. č. 33: Stupnice rizik Rx. Pořadí 1.-5. vychází 

z postupu. 

Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 

R1 Nepotřebnost návrhu Analýza návrhů a rizik 3 4 12 

R2 Nezájem obchodníků Motivační program 4 2 8 

R3 Zdražení vstupů Sledování cen 2 5 10 

R4 Konkurence 
Analýza a přehled konkurence 

➔ Reakceschopnost 
3 3 9 

R5 Nedostatek zákazníků Zvýšení povědomí 2 5 10 

Tabulka č. 37: Vyhodnocení rizik R1 – R5 podniku Téma Koncept 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Legenda následující Tabulky č. 35: Mapa rizik, zaznamenávající pravděpodobnost jejich 

výskytu: 

▪ Červená – význam rizika převyšující hodnotu 12 (včetně) 

▪ Oranžová – význam rizika v rozmezí hodnot 9–11 

▪ Žlutá – význam rizika menší nebo rovno hodnotě 8 
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Tabulka č. 38: Mapa rizik podniku Téma Koncept 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

3.6.1 Shrnutí analýzy rizik 

Analýza rizik návrhů zpracovaná v této kapitole definuje celkem pět konkrétních rizik, 

které s sebou pravděpodobně může přinášet realizace výše zpracovaných návrhů. 

Jedná se o následující rizika: R1 - Nepotřebnost návrhu, R2 - Nezájem obchodníků, 

R3 - Zdražení vstupů, R4 - Konkurence a R5 - Nedostatek zákazníků.  

Zda lze těmto rizikům předejít, popřípadě jak, se čtenář dozvídá v Tabulce 

č. 34: Vyhodnocení rizik R1 – R5 podniku Téma Koncept, stejně, jako se v ní dočte, jak 

vysoká je jeho pravděpodobnost, popřípadě míra dopadu. Vyhodnocení rizik pak 

přehledně vyobrazuje Tabulka č. 35: Mapa rizik podniku Téma Koncept. 

Návrhy nejvíce ohrožujícím je riziko R1-Nepotřebnost návrhu, kterému lze nejlépe 

předejít právě důkladnou a průběžnou analýzou těchto návrhů a jejich rizik před, 

v průběhu i po jejich realizaci.  

 

3.7 Shrnutí návrhové části 

Cílem návrhové části bylo zpracování několika dílčích návrhů, pro zlepšení současného 

stavu marketingového mixu podniku Téma Koncept a jeho produktu lázeňských svíček, 

vycházejících z důkladné situační analýzy (především marketingového mixu) 

a dotazníkového výzkumu, SWOT a zvolené strategie WO: MINI-MAXI, a v neposlední 

řadě také analýzy rizik dosavadního stavu.  
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Tento cíl byl naplněn v podobě celkem pěti výše definovaných návrhů, rozpracovaných 

v částech Spojitost s „8P“ – Px, Popis návrhu č.Y (a Cíl a možný přínos realizace návrhu), 

Podmínky realizace návrhu č.Y, Časový plán návrhu č.Y, Kontrola návrhu č.Y a Rizika 

realizace návrhu č.Y. 

Konkrétně se jednalo o Návrh č. I: NOVÁ AKVIZICE, Návrh č. II: CENOVÁ 

POLITIKA, Návrh č. III: REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, Návrh č. IV: 

BRIGÁDNÍ „BABIČKA“, Návrh č. V: MOŽNOSTI OBALŮ A ROZŠÍŘENÍ 

PORTFOLIA. 

Tyto návrhy by měly zlepšit především následující oblasti marketingového mixu „8P“ 

předmětného podniku: Distribuce a místo, Cena, Marketingová komunikace, Produktivita 

a kvalita, Produkt. 

Určité návrhy je možné realizovat samostatně i souběžně, některé z nich jsou však závislé 

na předchozí realizaci jiného z návrhů. 

Každý z návrhů s sebou při jeho realizaci přináší určitá rizika, některý i vícero z nich, 

různě závažných. Jejich vyhodnocení nejlépe zaznamenává Tabulka č. 38: Vyhodnocení 

rizik R1 – R5 podniku Téma Koncept, ve které je také uveden způsob možného 

předcházení jim, či jejich podchycení, popřípadě míra dopadu.   
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce na téma Marketingový mix podniku byla rozdělená do tří hlavních 

částí (teoretické, analytické a návrhové), přičemž jejich komplexní zpracování mělo 

naplnit společný cíl: Na základě provedených analýz navrhnout změny marketingového 

mixu podniku Téma Koncept. 

Teoretická část hned z úvodu seznámila čtenáře s teoretickými pojmy pojícími se 

k základům terminologie a k dané problematice, spojené s hesly marketing, marketingové 

prostředí, výzkum (dotazníkové šetření) a plánování, jakožto s technikami analýz v této 

oblasti využívanými (8P, Porterův model konkurenčních sil, 7S, analýza rizik, SWOT 

analýza) a aplikovanými v následující analytické části tak, aby jí byl následně schopen 

porozumět.  

Analytická část splnila svůj dílčí cíl určený pro oblast výzkumů týkajících se především 

současného stavu firmy Téma Koncept. Nejvýznamnějším situačním výzkumem, z něhož 

bylo vycházeno ve třetí, návrhové části byla Analýza marketingového mixu (mimo další 

dílčí analýzy, shrnuta ve SWOT), která byla z tohoto důvodu obsahově nejrozsáhlejší. 

Lze však konstatovat, že jednotlivé návrhy upravující konkrétní „P“ byly odvozeny také 

za pomoci dostupnosti množství relevantních dat a informací získaných například 

prostřednictvím dotazníkového šetření, analýzy McKinsey, nebo analýzy rizik.  

V návrhové části bylo zpracováno celkem pět dílčích návrhů (obsahujících důkladné 

popisy, propočty, vizualizace i fotografie) pro zlepšení současného stavu marketingového 

mixu podniku Téma Koncept a jeho produktu lázeňských svíček. Tyto návrhy mají zlepšit 

především následující oblasti marketingového mixu „8P“ předmětného 

podniku: Distribuce a místo, Cena, Marketingová komunikace, Produktivita a kvalita, 

Produkt, a spolu se zvýšeným množstvím spokojených zákazníků a nárustem objemů 

produkce podniku, přinést také kýžený růst zisků. 

Za nejdůležitější a nejnutnější z návrhů je považován Návrh č. I: NOVÁ AKVIZICE 

(díky kterému by při optimistickém uvažování mohlo dojít ke zvýšení zisků podniku 

Téma Koncept, během půlročního období od realizace, až o šestinásobek jejich původní 

výše) a nejzávažnější z rizik RX-…………….., které je spojováno hned s několika 

samostatnými návrhy.   
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Realizaci návrhů, především z jejich časového hlediska ale i jiných, významným 

způsobem ovlivnila globální pandemie corona-virového onemocnění COVID-19, která 

s velmi rychlým nástupem udeřila na českou republiku právě ve chvíli, kdy už byla 

většinově zpracována analytická část této práce.  

Zda se hlavního cíle práce podařilo dosáhnout více či méně, v lepší či horší kvalitě, je už 

na objektivním posouzení druhých. Za mě, jako autorku, a moje subjektivní vnímání 

provedené analýzy a zpracovaných návrhů, si troufám práci hodnotit na úroveň toho, že 

se nebudu stydět tuto práci předložit a prezentovat v podniku Téma Koncept a doufat 

v úspěšnou realizaci návrhů plnou přínosů, které v reálném světě, za vždy jedinečných 

podmínek, ponesou také co nejnižší míru rizik. 
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A 

 

Dotazníkové šetření – Téma Koncept: Dotazník pro potenciálního odběratele 

Tento dotazník je určený k dotazování potenciálních odběratelů, kterým bude produkt 

v případě zájmu a kladnému vztahu k produktu nabídnut.  

Otázky jsou sestaveny za účelem zjištění potenciálu trhu ze strany odběratelů, a to z jejich 

subjektivního i objektivního pohledu, na základě předchozích zkušeností i domněnek. 

Vyplnění tohoto dotazníku zabere maximálně několik minut. Formulář obsahuje otázky 

uzavřené a otevřené, nebo s volbou několika možných odpovědí.  

             Lenka Trávníčková, studentka Fakulty podnikatelské VUT v Brně. 

1. Prodáváte ve svém obchůdku/hotelu/recepci/infocentru… suvenýry? 

 a) Ne 

 b) Ano 

2. Máte zájem o rozšíření sortimentu/zavedení prodeje? 

 a) Ne 

 b) Ano 

3. Jaké produkty se dle Vás nejlépe prodávají? (Vyberte třeba i několik odpovědí) 

□ Oplatky 

□ Keramika 

□ Kosmetika 

□ Jiné 

4. Myslíte si, že se s léty prodej suvenýrů zvyšuje, nebo naopak turisté utrácejí za 

suvenýry méně? 

 a) prodáváme více 

 b) prodáváme méně 

 c) prodáváme stejně 

 d) nevím  

5. Nabízíte kosmetiku, popř. jiné produkty vlastní značky? 

 a) Ne 

 b) Ano 



B 

 

6. Máte zálibu v přírodních produktech? 

 a) Ne 

 b) Ano 

7. Ceníte si produktů ruční výroby, popř. recyklovaných obalů? 

 a) Ne 

 b) Ano 

8. Jakou marži si na nabízené produkty obvykle dáváte? 

 a) 50% 

 b) 75% 

 c) 100% 

 d) více: ……………………………………………………………….. 

9. Líbí se Vám naše produkty? 

 a) Ne 

 b) Ano 

10. Měl/a byste zájem o spolupráci? 

 a) Ne 

 b) Ano 

11. Za kolik peněz byste byl ochoten nakoupit naše produkty při první objednávce?  

 a) 500,-Kč 

 b) 1000,-Kč 

 c) 1500,-Kč 

 d) Komisí 

12. Kolik produktů byste zakoupil při první (zkušební) objednávce? 

 a) do 5ks 

 b) do 10 ks 

 c) do 15 ks  

 d) jiné: …………………………………………………………… 

13. Jakou obvyklou částku jsou turisté obvykle ochotni utratit za suvenýr? 

 a) do 50,-Kč 

 b) do 100,-Kč 



C 

 

 c) do 200,- Kč 

 d) jinou: ……………………………………………………….. 

14. Jaký je odhadem nejčastější průměrný věk návštěvníků (lázeňských hostů) Vašeho 

obchůdku/hotelu/… 

 a) do 30 let 

 b) 40-50 let 

 c) 50-65 let 

 d) 65 let a více 

15. Jaká je podle Vás návštěvnost lázní Luhačovice? 

 a) rostoucí 

 b) stagnující 

 c) klesající 

 


