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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá strategickým řízením rozvoje podniku. Hlavním cílem 

práce je návrh možného směru strategického rozvoje malého podniku. Cílem teoretické 

části je vymezit pojmy týkající se dané problematiky, které poslouží v analytické a 

návrhové části práce. Analytická část má za úkol stanovit potenciál podniku a určit 

možnosti pro návrhy práce. Poslední část diplomové práce je o formulaci strategických 

opatření směřujících k rozvoji podniku.  

Abstract 

Diploma thesis deals with strategic management of company development. The main 

purpose is suggestion of a strategic way to develop a small company. The aim of a 

theoretical part is to define an idea related to certain problematics, which helps in 

analytical and suggestional part of thesis. Analytical part has to define company 

potential and options of a work suggestions. The last part of diploma thesis is about 

formulation strategic measures which leads up to company development. 
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Úvod 

V dnešní době začíná více lidí uvažovat ekologicky a používají veškeré přírodní 

produkty nebo také přírodní kosmetiku. Tyto produkty značně pomáhají životnímu 

prostředí a měl by být na ně kladen větší důraz. Kosmetické přípravky jsou běžnou, 

nezbytnou součástí každé domácnosti, proto o přírodní kosmetice barvené pouze 

rostlinnými barvivy bez chemických látek by měli lidé začít více uvažovat. 

Přírodní mýdla jsou vyráběna pro všechny typy pokožky, tudíž si vyberou lidé 

s normální, suchou i mastnou pokožkou, dále jsou mýdla určena pro ženy, muže, 

miminka, pro problémovou pleť, jako je akné, ekzém nebo lupénka. Mýdla jsou určena 

také na vlasy, obličej, jsou extra čistící, peelingové a také bez esenciálních olejů. 

Když se lidem položí otázka, jaké mýdlárny znají, odpověď bude znít Almara Soap 

nebo Naturinka. Tyto mýdlárny jsou nejznámější v České republice a na trhu působí již 

několik let. Mýdlovar už tak u lidí není tolik známý. 

Mýdlovar začal s podnikáním teprve v září 2019, tudíž celý vývoj podniku je zcela na 

začátku. Mýdla lidé kupují a hned si je oblíbily a staly se jejich součástí, které už 

nechtějí měnit. Mýdlovar představuje širokou nabídku mýdel, která je pro něj výhodou 

oproti konkurenčním společnostem, této široké nabídky by se měl Mýdlovar držet a 

rozvíjet své produkty a služby dále, aby byl stále v konkurenční výhodě. Problém, který 

Mýdlovar má i přes širokou nabídku mýdel jsou jeho prodejní místa, kterých je 

poměrně málo, tudíž lidé kupují mýdla jiná, která jsou dostupná, jelikož Mýdlovar 

nevyužívá ani žádnou formu propagace, proto nemá v České republice vybudované 

žádné jméno. Tyto nedostatky je třeba do budoucna změnit. 
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Cíl a metodika práce 

Tato část práce se věnuje popisu cílů diplomové práce, kterých na základě určitých 

kroků bude dosaženo a je zde také popsán problém společnosti, který by měl být 

eliminován. 

Cíle a vymezení problému 

Diplomová práce se zaměřuje na rodinný Mýdlovar, který sídlí v Moravských 

Budějovicích, v kraji Vysočina. Cílem majitelů podniku je získání nových zákazníků, 

dostat se lidem více do povědomí a rozšířit distribuční síť. Dále by se chtěli zaměřovat 

na spokojenost stávajících zákazníků a uspokojovat jejich potřeby. Podnik je na trhu od 

září 2019 a od této doby v podniku chybí definovaná strategie. Cílem podniku bylo 

rozjet podnikání ve výrobě s přírodními mýdly a vytvořit si stálou zákaznickou 

klientelu. 

Nová strategie by se měla zabývat návrhy k přilákání nových zákazníků a uspokojování 

potřeb stávajících zákazníků. Potenciál má vybudování vlastní mýdlárny s prodejnou              

a expandovat s produkty do Švédska. 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh možného směru strategického rozvoje pro 

Mýdlovar, který mu bude sloužit po dobu tří až pěti let. 

Cílem teoretické části je vymezení pojmů, týkající se strategie, business strategie                    

a konkurenceschopnosti. 

Cílem analytické části je vymezení vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují možnou 

strategii podniku. 

Úkolem návrhové části je formulace strategických opatření směřujících k rozvoji 

podniku.   
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Metodika 

Diplomová práce se skládá ze tří částí: teoretická část, analytická část a návrhová část. 

Teoretická část vymezuje veškerá teoretická východiska, kterými se práce zabývá. 

Analytická část práce představuje základní popis společnosti. Jsou zde využity 

standartní, analytické aparáty, které firmě pomůžou definovat její záměry pro návrhy. 

Analýza konkurence je proces identifikace klíčových faktorů, které hodnotí jejich cíle, 

strategie, silné a slabé stránky a typické reakce. Volba konkurentů je taková, které může 

naše společnost ohrozit a kterým je třeba se vyhnout. (Kotler a spol., 2013) Analýza 

konkurence je provedena srovnáním marketingových nástrojů, komunikací se zákazníky 

prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek. 

Data, která byla zjištěna od stávajících zákazníků byla vypracována na základě 

dotazníku, který byl vytvořen ve dvou formách. Jedna forma byla v tištěné podobě, kdy 

zákazník mohl dotazník vyplnit přímo v Mýdlovaru a druhá forma byla v elektronické 

podobě, kdy Mýdlovar sdílel dotazník na své sociální síti mezi své fanoušky a 

zákazníky. Z tohoto dotazníku byly zjištěny záměry, které by mohly být pro Mýdlovar 

velkým přínosem. 

Sekundární data byla použita pro rozbor nového segmentu zákazníků. Sekundární data 

byla vybrána na webových stránkách, kde probíhají diskuse různých témat. Jelikož 

Mýdlovar vyrábí i mýdla s uzdravujícími účinky, volba byla jasná, který segment 

zákazníků se bude analyzovat. 

Atraktivitu odvětví zhodnotí Porterův model pěti konkurenčních sil, na základě 

vyjednávací síly zákazníků, vyjednávací síly dodavatelů, hrozby nově vstupujících 

firem, hrozby substitučních produktů a konkurentů v odvětví a jejich soupeření. 

Pro průzkum vnějšího okolí společnosti byla zvolena SLEPTE analýza, která se zabývá 

vnitřními faktory a které mají vliv na podnik. 

Na základě všech provedených analýz bude vytvořena poslední analýza. SWOT analýza 

zjistí silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby, které pomůžou vytvořit 

možný směr strategického rozvoje podniku. 
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Návrhová část obsahuje metodu Canvas, která vytvoří strategii podniku. Skládá se 

z devíti segmentů, které jsou zde vypsány. 

 

1 Teoretická část 

1.1 Strategické řízení rozvoje podniku 

Strategie vyjadřují základní představy o tom, kterou cestou budou firemní cíle 

dosaženy. 

Pokud má podnik za cíl např. zvýšení zisku, může tohoto cíle dosáhnout za daných 

podmínek různými postupy, způsoby – zvýšením cen, snížením nákladů nebo 

přechodem na výnosnější trh. Tedy cíl zvýšení objemu zisku lze dosáhnout na základě 

různých strategií. (Keřkovský, Vykypěl, 2002) 

Moderní definici strategie lze chápat jako přípravu podniku na budoucnost. Strategie 

obsahuje dlouhodobé cíle podniku, postup jednotlivých strategických operací a 

rozestavění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění určitých cílů tak, aby tato 

strategie vystupovala   z potřeb podniku, přihlížela na změny jeho zdrojů a možností a 

zároveň odpovídajícím postupem reagovala na změny poblíž podniku. (Dedouchová, 

2001) 

Strategické řízení je proces, kde vrcholoví manažeři vyjadřují a vkládají strategie 

vedoucí k dosažení určených cílů, k vyjasnění mezi vnitřními zdroji podniku a 

venkovním prostředím a k opatření celkového prospěchu a k dobrému fungování 

podniku. Je podstatou řízení celého podniku, možností všech podnikových návrhů         

a projektů a složkou spojující činnost všech zaměstnanců podniku. Strategické řízení se 

provádí pomocí produkce a provedení dílčích strategií. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč je postup strategického řízení tak podstatný, je 

pravda, že napomáhá podniku poznat, vytvořit a zachovat konkurenční výhodu, která je 

nevyhnutelně potřebná pro opatření prospěchu, především se zřetelem na účinek 

konkurenčních tlaků. Základním principem strategie je obdržení náskoku a jeho 

následující zachování, z toho vyplývá vytvořit si a zachovat konkurenční výhodu. 

Strategie bojuje o to, aby se podnik něčím diferencoval od svých konkurentů. Nestačí, 
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když jen bude provádět to, co dělá, je potřeba, aby to, co dělá dělal jiným způsobem. 

Obdržení a zachování konkurenční výhody je základem docílení výsledku. Pokud 

podnik dělá nebo má něco, co je těžko dostupné, nebo      

i nedostupné pro konkurenty, je tato realita podstatou konkurenční výhody a z toho 

vyplývajících tržeb. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

1.1.1 Vize podniku 

Vize podniku podle Vymětala předpovídá na budoucích pět i více let zásadní směry 

vývoje, velikost nabízených služeb a produkce, vztahy k zákazníkům, postavení 

podniku na trhu apod. Vize se tedy zaměřuje do budoucnosti a vyjadřuje orientování 

firmy. Má jednoznačně odpovědět na otázku, v čem je a bude podnik jedinečný. (Guinn 

a kol., 2007) 

 

Jakubíková od vize předpokládá: „obrazotvornost, adresnost, reálnost, jednoznačnost, 

zapamatovatelnost, flexibilitu, srozumitelnost, hodnotovou orientaci a propojenost na 

potřeby zákazníků“. Zároveň musíme dát hlavně pozor na to, aby vize odpovídala 

reálným možnostem firmy. (Guinn a kol., 2007) 

 

Podnikovou vizí pozorujeme tři základní cíle: 

• objasnit celkový směr rozvoje podniku, 

• motivovat lidi, aby tímto směrem šli, 

• účinně koordinovat fungování celého pracovního týmu. (Guinn a kol., 2007) 

 

1.1.2 Mise podniku 

Mise je prostředek, jakým lze docílit tzv. „zhmotnělé“ vize. Zabývá se soudobými 

aktivitami podniku (soudobý produkt a servis; jaké potřeby zákazníků uspokojuje; 

technologické            a obchodní dovednosti podniku). Mise dále obsahuje kodex 

chování celého podniku tak, aby přispíval k naplnění určené vize, zatímco také slouží 

k motivaci zaměstnanců. 
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Mise uvádí jasně vymezený směr, kterým se má celý podnik zabývat, což hraje 

nevyhnutelnou roli v první řadě při vzniku příležitostných zmatků, kdy je těžké se na 

některé věci koncentrovat. 

 

Mise by měla: 

• formulovat soudobý stav podniku, 

• koncentrovat se na zásadní aktivity podniku, 

• stanovit naše důležité stakeholdery, 

• vycházet z naší filozofie, významu, etiky a kultury, 

• zahrnovat plány, jak docílit strategické výhody. 

 

 

Otázky, které by mise měla zodpovědět: 

• Zákazníci – kdo jsou zákazníky podniku? 

• Výrobky nebo služby – jaký je hlavní výrobek nebo služba podniku? 

• Trhy – ve kterém zeměpisném prostředí chce podnik konkurovat? 

• Zaměstnanci – jsou zaměstnanci významnými přínosy podniku? (Mallya, 2007) 

 

1.2 Strategické cíle 

Slovem „strategické cíle“ chápeme určité stavy, kterých má být v průběhu či na konci 

strategického období docíleno. Stanovení strategických cílů podniku je těžkou a 

náročnou činností, za které odpovídá vrcholový management. Strategické cíle zaměřují 

a spojují všechnu činnost podniku, pomáhají k tvorbě jeho podnikové kultury, mají vliv 

na jeho budoucí existenci, rozvoj a efektivnost. 

Podnik má zpravidla celé portfolio strategických cílů, které by měly být hierarchicky 

seřazené a navzájem sladěné. Od strategických cílů žádáme měřitelnost kvalitativními 

nebo kvantitativními ukazateli tak, aby byla příležitost plynulé kontroly jejích plnění. 

Strategické cíle podniku vyjadřují vizi, poslání a dávají možnost kontrolní činnosti. Pro 

strategické cíle má platit zásada synergie a nemá mezi nimi dojít ke konfliktu. 
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Vlastnosti strategických cílů: 

• Měly by se vztahovat k výsledku, ne k činnosti. 

• Měly by se stanovovat v měřitelných jednotkách. 

• Měly by být dostupné, ale i stimulující k výkonům. 

• Musí mít určení času. (Guinn, Kratochvíl a kol., 2007) 

 

Strategické cíle podniku mají vyhovovat termínu SMART. Mají být: 

S – Specifický: konkrétnost, ojedinělost, např.: Do jakého segmentu trhu chceme 

prorazit? Čeho přímo chceme na trhu docílit? 

M – Měřitelný: obrat, obchodní rozmezí, počty odběratelů. Je třeba definovat, kolik 

toho chceme docílit. 

A – Akceptovatelný: podle cílů podniku. Je tento cíl přijatelný těmi, kteří ho budou 

provádět nebo implementovat? 

R – Realistický: příležitosti podniku, výkonnost trhu. Je tento cíl uspokojivě náročný? 

Zvolit jednoduchý cíl není vhodný nápad, jelikož to nikam nevede. 

T – Termínovaný: skutečné termíny plnění, příležitost kontroly. Je třeba určit, do kdy 

chceme daný cíl docílit a jestli je to časově přijatelné. (Mallya, 2007) 

1.3 Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost na základě firemní úrovně jde chápat jako schopnost produkovat          

a vyrábět určitý výrobek, který zachovává rentabilitu. Společnost, která je 

konkurenceschopná, musí v případě potřeby snížit konečnou cenu výrobku a poskytnout 

vyšší kvalitu oproti jejím konkurentům. (Marinič, 2008) 

Zich (2012, s. 18) definuje konkurenceschopnost jako vlastnost společnosti, umožňující 

docílení úspěchu v konkurenčním prostředí s výhledem dlouhodobého vývoje. Musí se 

k ní přistupovat komplexněji. Jedná se o diferenciaci úrovní konkurenceschopnosti tak i 

o druh konkurenčních výhod, které nabízí společnosti různý rozsah schopnosti 

proniknout. Jestli existuje soulad mezi konkurenceschopností, cíli a externími vlivy pak 

je firma úspěchuschopná a dochází k dosahování cílů. 



15 

 

 

Obrázek č. 1: Úspěchuschopnost firmy 

(Zdroj: Zich, 2012) 

1.3.1 Konkurenční výhoda 

„Konkurenční výhoda je jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje 

konkurence.“ 

Roste na základě z hodnoty, kterou společnost vytvoří pro odběratele a která přesahuje 

náklady společnosti na její vytvoření. Hodnotou je myšleno to, co kupující zaplatí a 

vyšší hodnota vyplývá z toho, že podnik poskytuje nižší ceny než konkurence za 

rovnovážnou užitnou hodnotu nebo také, že poskytne speciální výhody, které 

vykompenzují vyšší cenu. 

Podle Portera jsou dva hlavní typy konkurenční výhody. Prvním typem je vůdčí 

postavení v nízkých nákladech a druhým je diferenciace. Oba dva pojmy jsou popsány 

v kapitole Konkurenční strategie. (Porter) 

Kotler, Keller (2007) popisuje, že konkurenční výhoda provádí něco jedním nebo více 

způsoby tak, že to konkurence nezvládne. Veškerá konkurenční výhoda by měla být 

zákazníky pochopena jako výhoda pro zákazníka. 

Docílení konkurenční výhody je podstatným faktorem pro společnost, jeho majitele                

a vrcholový podnikový management. Jedná se o úspěšnost společnosti, která je pro 

veřejnost  a klienty známa. Úspěšnost společnosti také přispívá k hodnocení manažerů a 

k jejich ceně. Když společnost dosahuje konkurenční výhody, je to pro ni impulzem 

při hledání strategií k ní vedoucí. A tudíž docílení konkurenční výhody z dlouhodobého 

hlediska je podstatným faktorem, který uspokojuje potřeby zákazníka, ale také je 

nástrojem, který míří k inovacím. (Kozák, 2011) 
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1.4 Konkurenční strategie 

1.4.1 Porterovo pojetí generických strategií 

Michael Porter uvedl tři obecné strategie, které nabízí dobrý výchozí bod ke 

strategickému přemýšlení. Mezi tyto strategie patří: 

• Strategie vedoucích nákladů, 

• Strategie diferenciace, 

• Strategie zaměření. 

Strategie vedoucích nákladů 

Porter popisuje, že firmy se snaží docílit nejnižších výrobních a distribučních nákladů 

ke stanovení své ceny pod úrovní konkurence a obdržet tržní podíl. K tomu jim stačí 

menší marketingové znalosti. Překážkou však je, že často se ukáže jiná firma, která je 

schopná docílit ještě nižších nákladů a ohrozí společnost, která počítá jen s výhodou 

v oblasti nákladů. (Kotler, Keller, 2013) 

Strategie diferenciace 

Druhou strategií je strategie diferenciace, která se zaměřuje na diferencování produktu 

nebo služby, které firma nabízí, vyprodukování něčeho, co je akceptováno ve veškerém 

sektoru jako jedinečné. Poměr k diferenciaci může mít hodně forem: design nebo image 

značky, technologie, vlastnosti, zákaznický servis, prodejní síť atd. V dokonalém 

případě se firma odlišuje okamžitě v pár hlediscích naráz. (Porter, 1994) 

Strategie zaměření 

Třetí strategií je strategie zaměření. Která soustředí své snahy na jeden nebo více 

úzkých segmentů, než, aby se soustředila na širší strategii. Tímto způsobem je firma 

schopna si vybudovat znalosti o dané části trhu. Jakmile má firma znalosti tak často volí 

buď strategii nízkých nákladů nebo diferenciace. Obecně je tato strategie cílená pro 

menší firmy. (Wilson, a další, 2005) 
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Obrázek č. 2: Porterovo pojetí generických strategií 

(Zdroj: Keřkovský, Drdla, 2003) 

1.5 Hodnota pro zákazníka 

Také nazývána jako Customer Value spadá k hlavním pojmům tržní ekonomiky. Vlček 

definuje hodnotu pro zákazníka podle Evropské unie harmonizované české technické 

normy jako „vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji použitými pro dosažení tohoto 

uspokojení“. 

Hodnota pro zákazníka lze vypočítat podle následujícího vzorce: 

Hodnota =
Uspokojení potřeb

Použité zdroje
 

Potřeba - dojem nedostatku něčeho, co pro existování subjektu je nutné a 

nepostradatelné, co je žádané a potřebné k provádění dané činnosti nebo k uspokojení 

jistého zájmu. Na nasycení potřeb má vliv především dosažitelnost a příležitost využití 

předmětů a statků jako zdrojů uspokojování potřeb. Průběh uspokojování potřeb se 

ukazuje formou pocitu užitku a rozsahu nasycení požadavku u určitého uživatele. 

Zdroje – hmotné a nehmotné statky, které jsou nezbytné k uspokojení potřeb. Průběh 

uspokojení potřeb může mít povahu jednorázové spotřeby produkty nebo služby, nebo 

je dějem jejich i dlouholetého používání. Tudíž ke zdrojům, které mají vliv na hodnotu 

pro zákazníka patří hmotné i nehmotné statky, které jsou sjednocené s výrobou, 

pořízením            a používáním produktu nebo služby uspokojující potřeby. (Vlček, 

2002) 
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Řízení vztahu se zákazníky, které se také nazývá CRM (customer relationship 

management) je proces, který pečlivě řídí detailní informace o jednotlivých zákaznících, 

sbírajících ve všech bodech vzájemného kontaktu, který usiluje o maximalizaci 

věrnosti. Bodem je příležitost, kdy zákazník přichází do kontaktu se značkou nebo 

výrobkem – od osobní zkušenosti přes zhlédnutí personalizované nebo skupinové 

komunikace až po běžné pozorování. 

CRM společnostem pomáhá nabízet v reálném čase vynikající služby zákazníkům, na 

základě efektivnímu využití osobních informací. Dle toho, co o každém zákazníku vědí, 

mohou společnosti customizovat marketingové nabídky, služby a sdělení. CRM je 

důležité, jelikož hlavním faktorem, který ovlivňuje ziskovost společnosti je celková 

hodnota jejich zákazníků. (Kotler a spol., 2013) 

Podle business modelu Canvas jsou tři úrovně zákaznické hodnoty. První je úroveň 

funkční, která upozorňuje na užitek, který zákazník na základě produktu získá. Pod 

pojmem užitek se rozumí kvalita produktu a jeho spolehlivost. Druhá je úroveň 

emociální. Jedná se o pocit, kterého zákazník docílí při užívání produktu. Emociální 

hodnota je individuální, jelikož každý zákazník si vybaví jiné asociace ve spojení 

s produktem, spotřebitel chce docílit pocitu spokojenosti na základě koupeného 

produktu. Třetí úroveň je sociální. Tato hodnota užitek pro zákazníka, který mu přinese 

daný stupeň začlenění do společnosti. (Maurya, 2016 In: Menzlová, 2020) 

1.6 Hierarchie firemní strategie 

• firemní strategie – definuje chování a záměr firmy jako celku. Tvoří prostor pro 

následné definování oblastí podnikání i souvisejících obchodních jednotek                   

a vzájemnou koordinaci. 

• business strategie – jsou rozdělány pro jednotlivé strategické obchodní jednotky          

a vymezují jejich chování na určitém trhu. 

• funkční strategie – jde o strategické zajištění jednotlivých funkčních oblastí jako 

je výroba, marketing, výzkum a vývoj, personalistika, finanční řízení apod. pro 

jednotlivé strategické obchodní jednotky. (Zich, 2012) 
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Obrázek č. 3: Tradiční pojímaní hierarchie firemní strategie 

(Zdroj: Zich, 2012) 

1.6.1 Business strategie 

Business strategie navazuje na firemní strategii. Vyjadřuje základní strategické cíle a 

cesty, které vedou k jejich dosažení pro danou strategickou obchodní jednotku. Vtiskuje 

každému podnikání na určitém trhu specifický charakter. Při zpracování se může využít 

struktura business modelu, který popisuje způsob, kterým firma podniká, přesněji 

řečeno zajištuje udržitelnost své existence. (prezentace) 

Pro jednotlivé strategické obchodní jednotky existují různé trhy a od toho se odvíjející 

rozdílné cíle a jim odpovídající strategie. (Mallya, 2007) 

Úroveň obchodní strategie tvoří integrovaný a koordinovaný souhrn závazků a aktivit, 

pomocí nichž firma získává konkurenční výhodu užíváním základních kompetencí na 

specifickém trhu. (Hitt, 2007) 

Formulace business strategie se může využít pomocí struktury business modelu. 

Business model je model podnikání, business koncept nebo systém podnikání. (Voelpel 

a kol., 2004) Popisuje způsob, kterým firma podniká, lépe řečeno zajišťuje udržitelnost 

své existence. (Hamel a kol., 2004) 

Rámec business strategie 

Business strategie každého podniku obsahuje informace o tom, jak provozuje svoji 

činnost. Měla by obsahovat: 

• vymezení cílů, 
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• charakter konkurenčního chování, 

• vlastní strategické chování firmy. (Zich, 2018) 

 

Funkční strategie 

V návaznosti na business strategii by na hierarchicky o jeden stupeň nižší úrovni měly 

existovat dílčí strategie a strategická řízení individuálních specifických oblastí 

strategických obchodních jednotek. Role těchto strategických řízení spočívá 

v zabezpečování strategického rozvoje důležitých specifických oblastí s celkovým 

strategickým rozvojem firmy/strategické obchodní jednotky. Každá business strategie 

by v tomto směru měla být dále rozpracována do několika funkčních strategií, například 

do strategie marketingu, personální strategie, výroby, financí. Funkční strategie by měly 

vycházet z nadřazených business strategií, ty by je měly podporovat a konkretizovat ve 

specifických oblastech. (Hanzelková a kol., 2013) 

Marketingová strategie 

Smyslem rozpracování marketingové strategie na úrovni funkční strategie je změna 

nadřazených strategických cílů do oblasti marketingu oprávněné strategické obchodní 

jednotce a konkretizace způsobů/cest jejich realizace. Marketing je chápán jako jedna 

z důležitých funkcí, které se podílejí na naplňování strategických cílů business strategie. 

Marketingová strategie se zaměřuje také na komunikační strategii, která zde bude 

vysvětlena.  

Komunikační strategie 

Moderní marketing žádá více než jen přípravu dobrého produktu, stanovení atraktivní 

ceny    a zpřístupnění cílovým zákazníkům. Firmy komunikují se svými současnými i 

budoucími zákazníky, to co jim sdělují nelze nechat náhodě. Stejně jako je kvalitní 

komunikace významná pro budování a udržování každého vztahu, je i klíčovým prvkem 

snažení společnosti navázat vztah se zákazníky. Komunikační mix se skládá z reklamy, 

osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a nástrojů přímého marketingu 

(Kotler a kol., 2007). Zde jsou vypsány pouze ty komunikační nástroje, které jsou 

využity v návrhové části práce. 
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Reklama 

Neosobní forma komunikace, kdy různé subjekty na základě různých médií oslovují 

současné a potenciální zákazníky s cílem oznamovat jim a přesvědčit je o užitečnosti 

svých výrobků, služeb nebo myšlenek.  (Přikrylová a kol., 2019) 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje sestává z krátkodobých nabídek, mají podpořit základní přínosy, které 

jsou nabízené výrobkem či službou, mají povzbudit nákup nebo prodej výrobku či 

služby. Zatímco reklama poskytuje důvody, proč si výrobek nebo službu koupit, 

podpora prodeje poskytuje důvody, proč si je koupit právě teď. Usiluje o motivaci 

zákazníka k okamžitému nákupu. (Kotler a kol., 2007) 

Přímý marketing 

Představuje přímou komunikaci s pozorně vybranými individuálními zákazníky s cílem 

dosáhnout okamžitou odezvu a vybudovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. (Přikrylová 

a kol. 2019) 

Internetový marketing 

Nejnovějšími a nejrychleji rostoucími kanály komunikace i přímého prodeje 

zákazníkům jsou ty elektronické. Internet nabízí marketérům a spotřebitelům příležitost 

výrazně vyšší interakce a individualizace. (Kotler a Keller, 2013) 

1.7 Model Canvas 

Model Canvas se začal využívat v roce 2010 týmem konzultantů z Amsterodamu, který 

vedl Alex Osterwalder. Pojednává o celkovém nastavení společnosti, projektu nebo 

výrobku. Model Canvas zohledňuje zákazníka, poskytovanou hodnotu, popisuje zdroje, 

aktivity            a partnerství, která jsou nezbytná pro nabízení hodnot. V dolní části je 

finanční část business modelu, která popisuje odvětví a metody platby zákazníků a na 

druhé straně jsou náklady, které se vztahují k chodu business modelu. Business model 

Canvas je nástroj pro formulaci strategie. 
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Obrázek č. 4: Business model Canvas 

(Zdroj: www.dobra-strategie.webnode.cz) 

Hlavními výhody postoje je: 

• zdůraznění tvorby hodnoty; 

• propojení peněžních toků na jednotlivé prvky modelu; 

• vytváření zisku; 

• nabytí úplného přehledu o všech prvcích systému, které jsou na jednom místě; 

• diskuze; 

• prezentace business modelu pomocí jednoho listu papíru. 

Business model tvoří devět prvků. Každý z prvků může mít u každého business modelu 

jiný význam, v pár business modelech nemusí být veškeré prvky použity. 

 

Prvky Canvas modelu 

1. Zákaznické segmenty 

Jde o různé skupiny lidí nebo subjektů, na které se společnosti zaměřuje. Jádrem 

jakéhokoli business modelu jsou zákazníci. Bez zákazníků nemůže žádná ze 

společností dlouho přežít. Společnost zlepší zákaznické služby seskupením do 

segmentů na základě potřeb, chování nebo dalších vlastností. Společnost pak 

udělá jasné rozhodnutí na základě segmentů, na které se bude zaměřovat a 

naopak, které bude ignorovat. 

 

  

http://www.dobra-strategie.webnode.cz/
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2. Hodnotové nabídky 

Jedná se o spojení produktů a služeb, vytvářející hodnotu pro zákaznický 

segment. Pojem hodnotová nabídka dává důvod, proč zákazníci dávají 

preferenci jedné společnosti před druhou. Nabídka řeší specifický zákaznický 

problém nebo uspokojuje jeho potřebu. Hodnotová nabídka je složena 

z produktů nebo služeb, odpovídající na potřeby speciálního segmentu 

zákazníků. V tomto významu je hodnotová nabídka balíčkem výhod, které jsou 

nabízeny zákazníkům. Některé nabídky můžou být inovativní a tvoří novou nebo 

„rušivou“ nabídku. Ostatní se můžou podobat současným nabídkám na trhu, 

můžou ale zahrnovat další znaky a atributy. 

3. Kanály 

Popisují, jak společnost komunikuje se segmenty zákazníků a jak k nim přihlíží, 

na základě předání hodnotové nabídky. Komunikace, distribuce a prodejní 

kanály tvoří hranici mezi společností a zákazníky. Kanály jsou styčné body, 

které jsou významné  u spokojenosti zákazníků. Mají různé funkce: 

• Zvyšování povědomí o produktech a službách společnosti mezi 

zákazníky; 

• Pomoc zákazníkům s ohodnocením hodnotové nabídky společnosti; 

• Návrh koupit si určité produkty a služby; 

• Předání hodnotové nabídky zákazníkům; 

• Nabízení poprodejní zákaznické pomoci. 

4. Vztahy se zákazníky 

Jde se o vztahy, které si společnost staví s jednotlivými zákaznickými segmenty. 

Společnost by si měla objasnit, který typ vztahu chce s jednotlivým segmentem 

zákazníků stavět. Vztahy můžou být rozdílné, od osobních po automatizované. 

Vztahy se zákazníky můžou vystupovat z následných motivací: 

• Nabytí zákazníků; 

• Zachování zákazníků; 

• Zvyšování prodeje (tzv, upselling). 

Podoba vztahu se zákazníky principiálně působí na celkovou spokojenost zákazníků. 
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5. Zdroje příjmů 

Popisují hotovost, kterou společnost vytváří z každého zákaznického segmentu. 

Společnost se sama sebe ptá: „Za jakou hodnotu je každý zákaznický segment 

opravdu ochoten platit?“ Odpověď na předchozí otázku společnosti dovolí 

vytvářet z kteréhokoli zákaznického segmentu jeden nebo více zdrojů příjmů. 

Každý zdroj příjmů smí používat rozdílné cenotvorné mechanismy, např. pevné 

ceníkové ceny, dohadování, aukci, závislost na trhu atd. 

Existují dva typy zdrojů příjmů: 

• „Transakční příjmy z jednorázových zákaznických plateb“; 

• Opakující se příjmy z plateb, buď na základě předání hodnotové nabídky 

nebo nabízení poprodejní pomoci. 

6. Klíčové zdroje 

Jedná se o nejdůležitější aktiva, podle kterých business model funguje. Klíčové 

zdroje potřebuje každá společnost a pomáhají ji tvořit a představovat 

hodnotovou nabídku, prorazit na trhy, udržovat vztahy se zákazníky a vytvářet 

příjmy. Na základě typu business modelu jsou třeba různé klíčové zdroje. 

Mohou mít fyzickou, peněžní, duševní nebo lidskou formu. Společnost je může 

mít nebo je může pronajímat, eventuálně si je může koupit od partnerů. 

7. Klíčové činnosti 

Jedná se o nejdůležitější aktivity, provádějící společností, aby business model 

fungoval. Každý business model se zakládá na klíčových činnostech. Jak klíčové 

zdroje tak i klíčové činnosti jsou potřebné k tvorbě a představení hodnotové 

nabídky, prorazit na trh, udržovat vztahy se zákazníky a vytvářet příjmy. Také se 

odlišují na základě typu business modelu.  

8. Klíčová partnerství 

Jde o síť dodavatelů a partnerů, která je potřeba, aby business model fungoval. 

Společnosti navazují partnerství z velkého množství důvodů a samotná 

partnerství jsou pak podstatnou složkou několika business modelů. Spojenectví 

se vytváří např. z optimalizace business modelů, zmenšení rizika nebo nabytí 

zdrojů. 

Jsou čtyři typy partnerství: 

• Strategická spojenectví mezi subjekty, které si nejsou konkurenty; 
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• Partnerství, tzn. strategická spolupráce mezi konkurenty; 

• Společné společnosti, které mají za cíl tvořit podnikatelské projekty; 

• Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem, kteří mají za cíl si opatřit řádné 

dodávky. 

9. Struktura nákladů 

Zahrnuje všechny náklady, které souvisí s fungováním business modelu. 

Produkce a představení hodnotové nabídky, udržování vztahů se zákazníky i 

vytváření příjmů tvoří náklady. Jak jsou definovány klíčové zdroje, klíčové 

činnosti a klíčová partnerství, je možné tyto náklady poměrně lehce vyčíslit. 

Nějaké business modely jsou náklady motivovány více než ostatní. 

 

1.8 Value Proposition Canvas  

Strategický nástroj, na základě kterého se rozklíčují reálné potřeby zákazníků podniku. 

Pomocí Value Proposition Canvas (PVC) se najdou přijatelné výrobky/služby, které 

mají být zákazníkovi poskytnuty a také poukáže na jejich slabá místa. 

Na následujícím obrázku č. 4 můžete vidět z čeho se PVC skládá. 

 

Obrázek č. 5: Value Proposition Canvas 

(Zdroj: Osterwalder a spol., 2014) 

Z pohledu zákazníka se řeší pravá strana (Customer segment) a skládá se z: 
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• Customer jobs – jedná se o úkoly, problémy nebo potřeby zákazníka, které se 

snaží vyřešit. Může se to týkat profesního nebo soukromého života, 

• Pains – co zákazníky trápí, problémy, obavy, rizika. Můžou se týkat 

technických problémů, negativních emocí atd, 

• Gains – touhy, výstupy a benefity, které jsou zákazníky očekávány. Jedná se               

o příjemné prostředí, ušetření nákladů atd. 

Samotný výrobek/službu a aktivity řeší levá strana (Value prosposition), pomáhají 

se zákaznickými problémy a skládá se z: 

• Product & Service  - co se zákazníkům poskytuje, 

• Pain Relievers – popisuje prostředky, kterými se můžou odstraňovat jednotlivé 

Pains zákazníka, 

• Gain Creators – které aspekty výrobku nebo služby odpovídají na určité žádané 

výhody zákazníka a jak je docílí. 

FIT je výsledkem Value Proposition Canvas, jedná se tedy o spojení obou částí. 

Podle něj můžeme určit způsob, jak naplnit skutečné potřeby zákazníků. 

(Osterwalder a spol., 2014) 

1.9 Implementace strategie 

Implementací strategie se chápe praktické realizování strategie a její zavedení do 

skutečného života. Základem implementace strategie je potvrzení obsahu strategie 

(managementem, představenstvem…), její rozvinutí do dalších plánů, programů, 

rozpočtů a utvoření organizačních podmínek pro implementaci strategie. Důležitou 

podmínkou je přijatelná organizační struktura, podstatné však je také asimilace systémů 

a procesů. Obsah strategie      a z ní plynoucí úkoly a předpokládání by měly být uvnitř 

podniku pečlivě komunikovány, strategické přednosti a realizace strategických záměrů 

by se měly ukázat do stimulace pracovníků. Jen tak je sice možné docílit toho, aby se 

pracovníci se strategií, kterou „stratégové“ vyjádřili, porovnali a aby ji ukázali do své 

každodenní práce. (Lukášová, Nový   a kol., 2004) 

 

Zatímco formulace business strategie je částí strategického, tedy dlouhodobého řízení 

firmy, do realizace jsou zapojeny i prvky taktického a operativního, tedy střednědobé a 
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krátkodobé řízení firmy. V implementační části návrhů by neměl chybět harmonogram 

implementačních úkolů. Důležité je také uvědomit si, že jednotlivé fáze strategického 

řízení nejsou v realitě jednoznačně ohraničenými, lineálně na sebe navazujícími 

aktivitami. Kontrola naplňování strategie by měla být v procesu strategického řízení 

permanentní činností. Platit by to mělo     i pro kontrolu naplňování business strategie, 

jelikož musí být uskutečňována průběžně, přes celý časový horizont, pro který byla 

strategie stanovena. (Hanzelková a kol., 2013) 

 

1.10 Souhrn teoretické části 

Teoretická východiska diplomové práce definují základní pojmy, které se týkají 

strategického řízení rozvoje podniku. Je zde popsána business strategie, která vyjadřuje 

základní strategické cíle a cesty, které vedou k jejich dosažení (Hanzelková a kol., 

2013). Dále je zde popsána konkurenceschopnost, za kterou lze považovat každou 

firmu, která působí na trhu a dosahuje ekonomicky pozitivních výsledků v činnosti 

(Viturka a kol., 2010). Je zde vyjádřena i konkurenční výhoda a konkurenční strategie. 

Podstatné pro tuto práci byla definice hodnoty pro zákazníka, která vyjadřuje vztah 

mezi uspokojením potřeby a zdroji, které jsou použité pro dosažení tohoto uspokojení 

(Vlček, 2002) Definován byl i Business model Canvas, který slouží podniku 

k formulaci business strategie.  
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2 Analýza současného stavu 

Analytická část diplomové práce se skládá se základní charakteristiky firmy. Provedeny 

jsou zde i analýzy, které hodnotí vnější a vnitřní faktory, které působí na danou firmu. 

2.1 Základní charakteristika analyzované firmy 

Podnik nese název Mýdlovar a sídlí ve městě Moravské Budějovice na ulici Havlíčkova 

877, vznikl v září 2019. Majiteli Mýdlovaru jsou manželé Mgr. Bc. Kateřina Almqvist a 

Morten Almqvist. Mýdlovar vyrábí a prodává přírodní mýdla, která jsou určená na praní 

a na kosmetiku. 

 

Mýdlovar 

IČO:    08119554 

Sídlo:     Havlíčkova 877, 676 02 Moravské Budějovice 

 

 

Obrázek č. 6: Logo společnosti 

(Zdroj: www.mydlovar.cz, 2020) 

 

 

2.1.1 Začátek podnikání s mýdly 

V roce 2016 se manželům Almqvist narodil chlapeček Edvínek, který má. Rodinu dále 

tvoří další členové, šestiletá Julinka a roční dvojčata Arvid a Laila. Nesmí se 

zapomenout i na labradoodlice Cassei. Dnes už jsou Edvínkovi tři roky, navštěvuje 

lékaře, fyzioterapeuty, má odcvičených nespočet hodin a už se dokáže otočit ze zad na 

http://www.mydlovar.cz/
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bříško, pase koníčky, ale nesedí   a nemluví. Veselý je ale každý den, nikdy se nevzteká, 

nezlobí a je vděčný za každý dotek i slovo. 

Jelikož je péče o Edvínka časově náročná tak si jednoho dne, přesně v květnu v roce 

2019, manželé sedli a komunikovali spolu jak všechno tohle zvládat i při jiném 

zaměstnání. Majitelka už několik let vyrábí mýdla pro jejich dříve ekzematické děti a na 

tomto základě manželé dostali nápad, že budou vařit mýdla jak na praní, tak i na 

kosmetiku. Jejich slova byla taková, jestliže jim obchod alespoň trochu půjde, manžel 

majitelky odejde z práce, ve které trávil dost času a budou pro Edvínka dělat všechno to 

navíc, co potřebuje.  

Mýdla se začala prodávat od září roku 2019 a lidé si je zamilovali.  

 

Něco o mýdlech 

Co je na mýdlech nejlepší? - Jednoznačně kvalita složení z vybraných zdrojů, která je 

promyšlená pro různé typy pokožky i kožní. Mýdla jsou určená:  

• pro miminka, 

• na obličej, 

• vlasy, 

• pro muže, 

• pro pleť zralou, ekzematickou i suchou, 

• praní, mytí nádobí i další úklid. 

 

Mýdla voní esenciálními oleji, jsou barveny jen rostlinnými barvivy. V sortimentu jsou 

již mýdla s kakaovým a bambuckým máslem, konopným, vavřínovým olejem také 

extraktem      z měsíčku lékařského.  

Příroda je také jeden z faktorů této mýdlárny. Majitelé chtějí přírodě s jejich mýdly 
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pomáhat. Chtějí ji osvobozovat od tekutých prostředků, používat co nejvíce lokálních 

surovin, ekologické balení svých mýdel i přepravních obalů, tedy do recyklovaných 

obalů. Mýdla jsou netoxická pro vodní organismy. 

Finanční stránka 

Jak již bylo řečeno, Mýdlovar začal své podnikání v září 2019. Teprve od listopadu 

2019 evidují své tržby na fakturační službě iDoklad. Jsou zde představeny tržby za 

jednotlivé měsíce. 

 

Graf č. 1: Vývoj tržeb 

(Zdroj: www.idoklad.cz, 2020) 

Jak můžete vidět na grafu č. 1 začátek podnikání v roce 2019 byl relativně ve vysokých 

číslech. V listopadu se tržby vyšplhaly na 73 571 Kč a v prosinci na 132 463 Kč. Za 

velký propad je pak měsíc leden, který ukázal částku 5 065 Kč. Následující měsíce 

prodej rostl a do vysokých čísel se dostal měsíc květen, který vykazuje částku 93 954 

Kč. Červen poté s červencem opět klesly.  

2.2 Analýza vnitřního prostředí 

Součástí analýzy vnitřního prostředí bude představeno vykonávání podniku, tj. budou 

vypsány nabízené produkty a služby, organizační struktura podniku, způsob prodeje, 

cenová politika a důležitá komunikace a propagace společnosti. 

 

 

http://www.idoklad.cz/
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Produkty 

Podnik se zabývá výrobou přírodních mýdel. Mýdlovar má celkem 21 druhů mýdel. 

Vyrobená mýdla musí minimálně 3 měsíce zrát a až po této době mohou být zařazeny 

do sortimentu k prodeji. Velikost mýdel je 60 g nebo 130 g. Přírodní mýdla jsou 

vyráběna pro všechny typy pokožky, tudíž si vyberou lidé s normální, suchou i mastnou 

pokožkou, dále jsou mýdla určena pro ženy, muže, miminka, pro problémovou pleť, 

jako je akné, ekzém nebo lupénka. Mýdla jsou určena také na vlasy, obličej, jsou extra 

čistící, peelingové a také bez esenciálních olejů. Ke každé objednávce jsou přidány 

vzorečky mýdel. Vzoreček mýdla si může zákazník vybrat dle svého výběru nebo výběr 

nechá na paní majitelce. Každé mýdlo se skládá z jiných surovin, tudíž každí mýdlo 

vypadá jinak a má také jinou vůni. Mezi další produkty, které Mýdlovar nabízí jsou 

vlastnoručně vyrobené mýdlenky pod mýdla.  

Služby 

Formou poskytování služby může být komunikace se zákazníky, tedy jejich osobní 

nákup. Poskytnutím služby je odborný komentář k jednotlivým mýdlům, o kterých chce 

zákazník vědět informace a ochota. V případě online nákupu je službou vyřízená 

objednávka, následné zabalení a odeslání dotyčnému zákazníku.  

Další služby, které Mýdlovar nabízí je zakázková výroba mýdel pro firmy, pro svatební 

hosty a také si zákazník může vybrat mýdla v barvách a vůních, které bude chtít. O další 

doplňkové služby např. o workshopy o výrobě přírodních mýdel a pracích prášků mají 

lidé zájem a paní majitelka s touto doplňkovou službou souhlasí a do budoucna by se 

workshopům ráda věnovala. 

Organizační struktura 

Organizační struktura zatím neexistuje. Na veškerou činnost v Mýdlovaru dohlíží sama 

majitelka, jelikož nemá žádného zaměstnance, musí hlídat zásoby, aby se kdyžtak 

zavčas vše potřebné objednalo. Změny, které se týkají složení mýdel, webových 

stránek, cen, nových mýdel, nových produktů atd. má také na starost sama majitelka.  
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Cenová politika 

Cena za mýdla se pohybuje od 69-149 Kč. Zákazník si také může vybrat dárkovou 

krabičku na mýdla, která se pohybuje v rozmezí od 25-30 Kč. Objednávky jsou posílány 

přes službu Zásilkovny na území České republiky. Při nákupu nad 899 Kč je doprava 

zdarma, na pobočku Zásilkovny za 65 Kč a doručení na přesnou adresu za 79 Kč. Platba 

bankovním převodem je zdarma, dobírkou za příplatek 15 Kč. Možnost je platit hotově 

na adrese Moravské Budějovice, Havlíčkova 877. 

Způsob prodeje 

Podnik využívá, kromě přímého prodeje také e-shop, kde si může mýdla koupit kdokoli 

z České republiky a dále jsou mýdla z Mýdlovaru prodávány pouze na území České 

republiky v Brně – Fichema a U Alberta, v Praze - fiami HRAVÝ DESIGN a 

bezobalový koloniál Jelen, v Českých Budějovicích – Slunečnice a v Oponěšicích – 

Opobchod. Do budoucna by paní majitelka chtěla zvýšit velkoobchodní prodej, jak 

kamenný tak internetový obchod v České republice a také začít prodávat mýdla ve 

Švédsku. Paní majitelka jezdí prodávat mýdla také na trhy, které se uskutečňují po celé 

České republice, tohoto prodeje by se chtěla držet a jezdit pravidelně prodávat.  

Reklama, propagace, komunikace 

Podnik se propaguje pouze přes webové stránky a Facebook. Mýdlovar nevyužívá 

žádné reklamy např. na billboardech, placené reklamy na Facebooku, rozesílání letáků 

atd, protože mýdla nemají konečné zákazníky. Jelikož chce Mýdlovar získat nové 

zákazníky, je důležité si zvolit segment cílových zákazníků, které bude oslovovat a 

mýdla tak přizpůsobí jejich potřebám. 

Webové stránky jsou dobře propracované, zákazníci se jednoduše dozví veškeré 

informace, které potřebují vědět. Na webových stránkách jsou jednotlivé fotografie 

všech produktů, které Mýdlovar nabízí a samozřejmě každé mýdlo obsahuje popis, pro 

který typ pokožky je mýdlo vhodné, cenu a také z čeho se mýdlo skládá. Nově má 

Mýdlovar v nabídce dva druhy velikostí mýdel, mezi kterými se může zákazník 

rozhodnout. Na hlavní stránce jsou jednotlivá mýdla, která jsou také rozdělena do 

různých kategorií. Ukázka hlavní stránky webových stránek je na obrázku č. 7. 
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Obrázek č. 7: Webové stránky 

(Zdroj: www.mydlovar.cz, 2020) 

Profily na sociálních sítích Mýdlovar má, ale využívá z nich pouze Facebook, na 

kterém je docela aktivní, zákazníci zakoupená mýdla mohou vložit na tento profil a 

potenciální zákazníky tak mohou nalákat na tyto produkty, také mohou fotografie 

označit názvem profilu a ta se jim také na profilu ukáže a bude dělat reklamu. Mýdlovar 

už má také pár hodnocení, kde vyjadřují kladné recenze a doporučení. Instagram sice 

založený mají, ale nevyužívají ho. 

2.3 Vymezení trhu 

Jak již bylo uvedeno, Mýdlárna se zabývá výrobou přírodních mýdel. Řadí se mezi 

výrobce kosmetických prostředků. V České republice je kolem 25 mýdláren. 

(www.mydlarny.webnode.cz, 2020). Mýdlárna nabízí svá mýdla pro celou Českou 

republiku, tudíž primární trh je pro ni celá Česká republika, tedy 10 693 939 obyvatel. 

Ve smyslu konkurence byly vybrány mýdlárny, které vyrábí také přírodní mýdla i další 

přírodní produkty. Dle mého názoru mnoho lidí nakupuje z pohodlí domova přes 

internetové stránky svých oblíbených výrobců, proto byla vybrána konkurence, kterou 

paní majitelka posuzuje za největší internetové konkurenty. Jedná se tedy o Almara 

Soap, kteří ručně vyrábí mýdla už od roku 2014 a v polovině roku 2019 k nim přidali i 

přírodní kosmetiku. Dalším konkurentem je Naturinka, která byla založena v roce 2013. 

http://www.mydlovar.cz/
http://www.mydlarny.webnode.cz/
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Zákazníci 

Ohledně vymezení trhu dle zákazníků Mýdlovar cílí na obyvatele České republiky. 

Zákazníky jsou jak ženy, tak muži a mýdlo z největší části nakupují, protože je šetrné ke 

kůži a je netoxické. Tento typ mýdel nabízí většina konkurenčních mýdláren, proto 

většinou zákazník, který mýdlo kupuje, si vybere podle designu. Jelikož jsou mezi 

zákazníky i lidé, kteří mají problémy s pletí a přírodní mýdla jim vyhovují tak bych 

Mýdlovaru doporučila se na tento segment zákazníků zaměřit a více na ně cílit 

produkty. Z dotazníku bylo také zjištěno, že lidé zakupují mýdla kvůli akné. 

V případě nebarevných mýdel by klientela Mýdlovaru mohla klesnout a hledala by 

barevnější u konkurence. Mýdlovaru by určitě neprospěla změna názoru zákazníků na 

ekologii, kterou by začali ignorovat a používali by nadále klasická konvenční mýdla. 

(rozhovor, 2020) 

2.4 Analýza nového segmentu zákazníků 

Problémy s pletí v České republice 

Zde jsou použita sekundární data z článků a diskusí na internetu. Problémová pleť je 

rozdělena na akné, ekzém a lupénku. 

Akné 

Akné má za život 95 % lidí. Nejvíce tím trpí náctiletí, ale může se projevit i 

v dospělosti. Trudovitostí trpí 64 % lidí, starších 25ti let a až 5 % lidí trpí ve věku 40 až 

49 let. Akné více trápí ženy, což souvisí s hormony. (www.tyden.cz, 2020) 

V České republice je celkem 10 693 939 obyvatel a pokud 95 % lidí za život má akné 

tak celkový počet je 10 159 242.  

Na základě uvedených screenů z diskuzí na portálu emimimo.cz je zřejmé, že ženy 

s akné mají zájem o přírodní kosmetiku, která by jim s problémovou pletí pomohla.  

http://www.tyden.cz/
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Obrázek č. 8: Diskuse 1 

(Zdroj: www.emimino.cz, 2020) 

 

Obrázek č. 9: Diskuse 2 

(Zdroj: www.emimino.cz, 2020) 

 

Jak můžete vidět níže, podle různých odpovědí, které byly na tomto portálu, jsem 

vybrala některé odpovědi, která jsou ženám doporučeny. Bambucké máslo, které je 

jedním z doporučených produktů na akné je dle přírodní kosmetiky správná volba. 

Přírodní mýdla z Mýdlovaru také obsahují bambucké máslo, tudíž jsou tato mýdla 

vhodná pro tento typ problémové pleti. 

 

http://www.emimino.cz/
http://www.emimino.cz/
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Obrázek č. 10: Diskuse 3 

(Zdroj: www.emimino.cz, 2020) 

 

 

Obrázek č. 11: Diskuse 4 

(Zdroj: www.ordinace.cz, 2020) 

 

 

Obrázek č. 12: Diskuse 5 

(Zdroj: www.ordinace.cz, 2020) 

http://www.emimino.cz/
http://www.ordinace.cz/
http://www.ordinace.cz/
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Obrázek č. 13: Diskuse 6 

(Zdroj: www.ordinace.cz, 2020) 

 

Jako další doporučené produkty, které byly zmíněny na portále, je peeling, maska na 

obličej   a citrón.  

Přírodní kosmetika neustále roste. Lidí se více zajímají o složení produktů a stejně jako          

u potravin preferují přírodní ingredience než chemické náhražky. Právě díky tomu se 

v posledních letech rozrostly firmy, které se začaly zajímat o výrobu přírodní kosmetiky         

a jejich kvalita je srovnatelná s nejluxusnějšími přípravky známých značek. Tyto 

produkty naleznete i u českých značek. 

Zlomový rok odborníci tipují na rok 2015, kdy začali vznikat výrobci přírodní 

kosmetiky na Slovensku a poté i v Česku. Cesta k zákazníkovi nebyla jednoduchá, 

protože museli nejdříve mnoho času strávit vývojem produktu, poté vybrat správný 

obal, design a také splnit všechny zákonné normy. 

„Je opravdu potěšující, že už nejde jen o směsi olejů a našlehaná másla, tvůrci se 

pouštějí také do krémů, gelových textur a více přemýšlejí i nad obalem, aby byl co 

nejvíce ekologický, případně zero waste,” říká Andrea Mouaddab Vémolová. 

(www.novinky.cz, 2020) 

Ekzém 

Atopický ekzém má v Česku asi 800 tisíc lidí. Atopickou dermatitidou je postiženo 20 

% dětské populace. (www.pravdyoatopii.cz, 2020) Celkem dětí ve věku 0-14 je v České 

republice 1 710 202, tedy 20 % postižených je 342 040 dětí. V dospělosti zasahuje 

kolem 3 % lidí, což z celkového počtu 6 852 107 je 205 563 dospělých lidí. 

(www.mojezdravi.cz, 2020)  

http://www.ordinace.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.pravdyoatopii.cz/
http://www.mojezdravi.cz/
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Atopický ekzém je jeden ze zánětlivých kožních problémů, který je zvaný dermatidy. 

(www.zena-in.cz, 2020) 

Léčba atopického ekzému 

Ekzém se zhoršuje v prašném prostředí, také v kontaktu se saponáty a chemickými 

prostředky, ale také v kontaktu se zvířaty nebo pyly rostlin. Místa je nutné neustále 

promazávat hodně mastnými hypoalergenními přípravky, které mají kalcium a vitamíny        

A     a E. Vhodné je také se vyvarovat používání parfémovaných sprchových gelů nebo 

mýdel a zaměřit se na speciální oleje do koupele nebo do sprchy. (www.vitella.ch, 

2020) 

Z portálu zeny.e15.cz jsou zobrazeny také komentáře, které se týkají ekzému. V těchto 

komentářích se objevuje také přírodní kosmetika, která pomáhá při ekzému. Dle roku 

uveřejnění jde vidět, že přírodní kosmetika už byla vyhledávaná. V dnešní době dle 

mého názoru je přírodní kosmetika více propagována, tudíž o ní lidé mají více 

informací a v těchto případech by mohla být více vyhledávaná. 

 

 

Obrázek č. 14: Diskuse 7 

(Zdroj: www.zeny.e15.cz, 2020) 

 

http://www.zena-in.cz/
http://www.vitella.ch/
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Obrázek č. 15: Diskuse 8 

(Zdroj: www.zeny.e15.cz, 2020) 

 

Lupénka 

Je to nepříjemné autoimunitní onemocnění, které má v České republice okolo 3 % 

populace, což je z 10 693 939 lidí celkem 320 818 lidí. 

Léčba lupénky 

Základem léčby a odstranění příznaků je pravidelné promazávání ložisek na kůži. Jsou 

vhodné krémy, masti, mléka nebo také roztoky, gely, které obsahují účinné látky, např. 

bílý ichthyol. Tahle látka přispívá ke zpomalování olupování kůže. Pro zmírnění 

lupénky ve vlasové části hlavy jsou využívány speciální roztoky a šampóny. 

(www.vitella.ch, 2020) 

Pokožka by měla být vláčná a hydratovaná za pomoci různé kosmetiky k promazávání. 

Vyřaďte to, co Vám dělá jakékoliv potíže, a to prací prášky a aviváže. (www.benu.cz, 

2020)  

Mýdlovar má v nabídce také prací sady, které jsou určené pro praní prádla pro člověka 

s problémovou pletí nebo kůží. 

Zde je screen z facebookové stránky Mýdlovaru, kde je komentář, že paní s mýdly, 

které používá na lupénku je spokojená a jiné nechce. Tudíž je vhodné tyto mýdla 

nabízet i lidem, kteří mají lupénku.  

http://www.zeny.e15.cz/
http://www.vitella.ch/
http://www.benu.cz/
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Obrázek č. 16: Příspěvek na Facebooku 

(Zdroj: www.facebook.cz, 2020) 

 

2.5 Analýza konkurence 

Analýza konkurence ukáže nabídky mýdláren. Tyto mýdlárny byly zvoleny z důvodu 

majitelky Mýdlovaru, která tyto dvě mýdlárny považuje za největší konkurenty. 

2.5.1 Almara Soap        

Sídlo mýdlárny je kousek od Prahy a výrobna se sklady je v Praze 9 – Horní Počernice. 

Mýdla a přírodní kosmetiku mohou lidé koupit na jejich e-shopu na webových 

stránkách www.almarasoap.cz, ale i v desítkách prodejen, které jsou po celé České 

republice, na Slovensku a zahraničí. Almara Soap nabízí svá mýdla v 291 prodejnách. 

 

Obrázek č. 17: Logo společnosti Almara Soap 

(Zdroj: www.almarasoap.cz, 2020) 

V nabídce si zákazník může vybrat mezi mýdly, které mají rozděleny na přírodní, fancy         

a limitky, dále kosmetikou, která se dělí na scruby, masky, soli do koupele, vlasová 

péče, balzámy a oleje. Dále nabízí mýdlenky, na které se dává mýdlo, dále doplňky 

s plechovým hrnkem, bavlněným pytlíčkem na mýdlo, eko žínkou, mycím pufem z lufy 

a mořskou houbou na obličej. 

Ceny za přírodní mýdla se pohybují kolem 149-169 Kč. Hmotnost mýdla je 90 g +- 5 g. 

Celkem Almara Soap nabízí 13 přírodních mýdel. Almara Soap se odlišuje tvarem 

mýdel. U každého mýdla je popis, pro jaký typ pokožky je mýdlo určeno a také složení 

http://www.facebook.cz/
http://www.almarasoap.cz/
http://www.almarasoap.cz/
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mýdla. Za zajímavé považuji to, že u každého mýdla na webových stránkách je uvedeno 

hodnocení, které může zákazník udělit. 

 

Obrázek č. 18: Design mýdel 

(Zdroj: www.almarasoap.cz, 2020) 

Doprava 

Objednávky jsou posílány buď přes Zásilkovnu, Kurýra DPD nebo GLS. V České 

republice u Zásilkovny může zákazník využít platby předem za 85 Kč (do 5 kg) nebo na 

dobírku za 115 Kč (do 5 kg). U Kurýra DPD se může také platit předem za 85 Kč (do 5 

kg) nebo za 165 Kč (do 10 kg), dobírka je za 115 Kč (do 5 kg) nebo za 185 Kč (do 10 

kg). Na Slovensku u Zásilkovny je také platba předem a to za 3 eura (do 5 kg) a na 

dobírku za 4 eura (do 5 kg). U Kurýra GLS je platba předem za 3 eura (do 5 kg) a za 15 

eur (do 10 kg) u dobírky je cena 4 eura (do 5 kg) a 16 eur (do 10 kg). 

Webové stránky jsou již v této době nezbytnou součástí každé společnosti, proto se tyto 

stránky musí aktualizovat a přizpůsobit jednotlivým třídám zákazníků, jen u každých 

webových stránek bude obsah jiný. Odlišnost může být například v umístění stránek na 

internetových vyhledávačích, např. na Google.com., je tedy potřeba také zlepšovat tyto 

pozice ve vyhledávačích. 

Almara Soap se prezentuje na svých webových stránkách, také na sociálních sítích 

Facebook a Instagram. Almara Soap má na svých webových stránkách také vše             

o mýdlech co je pro zákazníka důležité. Hlavní stránka obsahuje stručně rozdělení 

produktů, které Alamara Soap nabízí. Kromě mýdel si může zákazník vybrat mezi 

http://www.almarasoap.cz/
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přírodní kosmetikou a také doplňky. Vše je designově nafoceno, produkty jsou popsány, 

u každého produktu je uvedena cena a složení.  

V dnešní době považuji za samozřejmé, že společnosti mají profil na sociálních sítích 

Facebook nebo také na Instagramu. Každý profil má jinou úroveň a jak už zákazníci 

nebo potenciální zákazníci si zde mohou prohlédnout fotografie, které jsou nasdíleny 

firmou nebo také zákazníky, kteří si mýdla nakoupily. Mohou si také přečíst recenze 

nebo se podívat na hodnocení. 

Sociální sítě Almara Soap využívá aktivně. Zákazníci mohou na tyto profily dávat 

fotografie nakoupených produktů. Vzhled webových stránek je moderní a dle mého 

názoru může ovlivnit potenciálního zákazníka k nákupu nějakého výrobku. Úvodní 

stránku na webových stránkách můžete vidět na obrázku č. 19. Za pozitivní považuji, že 

se lidé mohou hned na úvodní straně prokliknout na facebookový a instagramový profil 

společnosti. 

 

Obrázek č. 19: Webové stránky 

(Zdroj: www.almarasoap.cz, 2020) 

Níže je zobrazena tabulka, kde je zmíněno, čím Almara Soap disponuje. 

http://www.almarasoap.cz/
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Tabulka č. 1: Aktivity Almary Soap 

(Zdroj:Vlastní zpracování, 2020) 

Kritéria Almara Soap 

Webové stránky ano 

Instagram ano 

Facebook ano 

Focení mýdel ano 

Fotky na sociálních profilech ano 

Fanoušci na Facebooku (30.6.2020) 3 001 

Fanoušci na Instagramu (30.6.2020) 20 400 

 

 

2.5.2 Naturinka   

Sídlo mýdlárny je v Brně na ulici Štolcova 465/14. Mýdla si mohou lidé zakoupit také 

přímo na e-shopu www.naturinka.cz a také v dalších prodejnách po celé České 

republice i na Slovensku a také na různých trzích. Naturinka nabízí svá mýdla ve 175 

prodejnách.  

 

Obrázek č. 20: Logo společnosti 

(Zdroj: www.naturinka.cz, 2020) 

Nabídka obsahuje produkty na ekopraní, mýdla, šampony, oleje, balzámy a masti, péče 

o rty, veterinární péče a doplňky. 

Ceny za mýdla se pohybují od 55-159 Kč. Naturinka nabízí tři varianty velikostí a to 45 

g, 110 g a 220 g. Celkem má 33 mýdel a nabízí je i bez obalu. Mýdla mají klasický 

obdelníkový tvar, také obsahují popis produktu, pro jaký typ pokožky je mýdlo vhodné 

a složení. 

http://www.naturinka.cz/
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Obrázek č. 21: Design mýdel 

(Zdroj: www.naturinka.cz, 2020) 

Doprava 

Využít mohou zákazníci osobní odběr v mýdlárně v Brně na Štolcové 14, který je 

zdarma. Objednávky posílají prostřednictvím PPL nebo Zásilkovny. V České republice 

je přepravné 99 Kč a v případě dobírky je účtováno dobírkovné 39 Kč. U objednávky 

nad 1500 Kč je poštovné zdarma. Na Slovensko je přepravné 199 Kč a platba na 

dobírku není možná. Objednávka nad 2000 Kč je bez poštovného. U Zásilkovny 

v České republice je přepravné za 59 Kč a při platbě na dobírku je dobírkovné za 39 Kč, 

stejně jak u služby PPL, objednávka nad 1500 je bez poštovného. Na Slovensku je 

přepravné za 129 Kč a platba na dobírku není možná. Stejně jak u služby PPL je 

objednávka také nad 2000 Kč bez poštovného. Platit zákazníci mohou hotově, platební 

kartou, převodem na účet nebo platbou on-line. 

Naturinka využívá webové stránky a také sociální síť Facebook. Na webových 

stránkách se zákazník dozví veškeré informace o mýdlech, ale také o dalších 

produktech. Hlavní stránka nabízí rozdělení produktů. Každý produkt je nafocený         

a obsahuje popis, také cenu a složení. 

Facebook Naturinka využívá aktivně. Přes tuto sociální síť Naturinka komunikuje 

s lidmi a sděluje jim, kde mýdla mohou koupit, na jakých trzích se objeví, dělají různé 

soutěže atd. Vzhled webových stránek je klasický, jednoduchý a přehledný. Úvodní 

stránka webových stránek je na obrázku č. 19. Za dobré považuji výběr měny. 

Instagram Naturinka vlastní, ale nepřidávají tam žádné příspěvky. 

http://www.naturinka.cz/
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Obrázek č. 22: Webové stránky 

(Zdroj: www.naturinka.cz, 2020) 

Níže je uvedená tabulka, kde je zobrazeno co Naturinka využívá. 

Tabulka č. 2: Aktivity Naturinky 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Kritéria Naturinka 

Webové stránky ano 

Instagram ano (nepoužívá) 

Facebook ano 

Focení mýdel ano 

Fotky na sociálních profilech ano 

Fanoušci na Facebooku (21.7.2020) 2 709 

Fanoušci na Instagramu (21.7.2020) 100 

  

http://www.naturinka.cz/
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2.6 Zhodnocení a porovnání konkurence 

V tabulce č. 3 je uvedeno porovnání konkurence z hlediska počet druhů mýdel, 

sociálních sítí, dalších produktu/služeb a počet prodejen. Největší výhodu v počtu druhů 

mýdel má Naturinka, která jich má nejvíce. Dle mého názoru se lidé mohou více 

rozmýšlet podle designu mýdla, což mají konkurentní výhodu Mýdlovar a Almara Soap. 

Vzhledem k propagaci a sociálních sítí, všechny mýdlárny využívají Facebook, Almara 

Soap využívá i Instagram, Mýdlovar a Naturinka mají Instagram založený, ale 

nevyužívají ho. Z tohoto důvodu získává Almara Soap konkurenční výhodu, jelikož 

počet uživatelů Instagramu v České republice je k září 2019 celkem 2 275 000 a na 

Slovensku celkem 1 020 800 uživatelů. (www.businessgram.eu, 2020) Pro Mýdlovar 

bych doporučila začít být aktivní i na Instagramu, kde by se o něm mohli dozvědět 

potenciální zákazníci a mohli by mýdla začít také nakupovat. Také bych začala cílit 

zdravotní mýdla zákazníkům, kteří mají problémovou pleť. Nejvíce produktů v nabídce 

má Almara Soap, čímž je zase ve vedení oproti Mýdlovaru a Naturince. Co se týče 

zakázkové výroby tak tu nabízí pouze Mýdlovar, který, když by tuto službu více 

propagoval tak by mohl také uspět. Počet prodejen má nejvíce Almara Soap, která 

mýdla prodává i na Slovensku a v zahraničí, nejméně prodejen má potom Mýdlovar. 

  

http://www.businessgram.eu/
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Tabulka č. 3: Porovnání konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  Mýdlovar Almara Soap Naturinka 

počet druhů mýdel  21 13 33 

sociální sítě Facebook x x x 

Instagram  x  

další produkty/služby zakázková výroba x   

 scruby  x  

masky  x  

soli do koupele  x  

vlasová péče  x  

balzámy  x x 

oleje  x x 

mýdlenky x x x 

bavlněný pytlíček 

na mýdlo 

 x  

eko žínka  x  

mycí puf z lufy  x  

prací sady se 

strouhaným 

mýdlem 

x   

tuhá kostka pracího 

mýdla 

x   

šampony x x x 

veterinární péče   x 

počet prodejen  7 291 175 
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2.7 Analýza zákazníků 

Dle rozhovoru s paní majitelkou Mýdlovaru jsou jejich zákazníci z České republiky. 

Převážně se jedná o ženy. 

Pro analýzu zákazníků bylo využito dat ze sekundárních zdrojů, obdržených ze sociální 

sítě. 

Na Facebooku má Mýdlovar celkem 25 hodnocení a to 5 z 5. Podrobnější hodnocení je 

uvedeno v tabulce č. 4. Nejvíce lidé hodnotili kvalitu mýdel, ekologické balení i design 

balení, personál, tedy majitelku Mýdlovaru, která je velmi ochotná a se vším poradila, 

také rychlost dodání a komunikaci s paní majitelkou. Se všemi těmito body jsou 

zákazníci spokojeni a neobjevila se žádná negativní recenze. Do budoucna bych 

Mýdlovaru doporučila, aby např. při objednávce online, přišel zákazníkovi zpětně        

e-mail s hodnotící tabulkou, díky které by se mohl Mýdlovar zlepšit nebo vyvarovat 

případnému nedostatku. 

Tabulka č. 4: Hodnocení zákazníků na Facebooku 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Hodnocení zákazníků na 

Facebooku 

Kvalita ✓  

Ekologické balení ✓  

Personál ✓  

Doba dodání ✓  

Komunikace  ✓  

 

2.7.1 Vyhodnocení dotazníku 

Dotazník byl zaměřen na zákazníky Mýdlovaru, celkem obsahoval 15 otázek, které by 

měly pomoci Mýdlovaru s přizpůsobením nabídky pro stávající, ale také potenciální 

zákazníky. Dotazník je vložen v přílohách. 
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Dotazník bylo možno vyplnit na Facebookovém profilu Mýdlovaru, který dotazník 

sdílel mezi své fanoušky a také byl zákazníkům podáván písemnou formou přímo ve 

výrobně Mýdlovaru. Celkem dotazník vyplnilo 83 respondentů. 

První otázka se jednala o pohlaví respondenta, více v Mýdlovaru nakupují ženy, celkem 

77 žen. Na otázku odkud se o Mýdlovaru lidé dozvěděli, odpovědělo nejvíce 

respondentů, že od přátel a známých, celkem 46 respondentů a dále z Facebooku, 41 

respondentů. Zbytek odpovědí bylo, že na internetu, celkem 3 respondenti a 7 

respondentů uvedlo vlastní odpověď, nejzajímavější odpovědi jsou, že na trhu a 

z internetového obchodu. Jak všichni víme, kvalitní reklama jak již pozitivní nebo 

negativní se šíří nejlépe mezi lidmi, Mýdlovaru se tato reklama vyplácí, ale každopádně 

by to chtělo vytvořit i jiný způsob reklamy, např. na Facebooku, kde se o něm dozví 

také mnoho lidí.  

Další otázka zněla, z jakého důvodu si lidé mýdlo zakoupili, tak nejvíce odpovědí byly, 

protože je šetrné ke kůži a je netoxické, dále protože je ekologické a bezobalové, také 

protože chtěli pomoci rodině Almqvist, že je to dobrý dárek, a že chtěli zkusit něco 

jiného. Typu        a složení mýdel se Mýdlovar bude určitě držet nadále a na odpověď, 

že je to dobrý dárek bych doporučila propagovat mýdla jako dárky, pro každéhokoliv i 

v nové dárkové krabici. Zkusit něco jiného je také zajímavé pro Mýdlovar a při větší 

propagaci by se o mýdlech mohli dozvědět i potenciální zákazníci a mýdla by mohli 

také vyzkoušet. 

Na otázku jestli lidé koupili mýdlo i z jiného důvodu než jen na klasické mytí pokožky, 

převaha lidí odpovědělo, že ne. Větší počet byl také u odpovědi, že ho koupili na 

citlivou kůži, pro dětskou pokožku a na akné. Vhodné by bylo právě mýdla zaměřovat i 

na lidi, kteří mají problémy s kůží/pletí, protože mýdla mají uzdravující účinky. 

Nejčastěji zákazníci využívají formu nákupu ve výrobně Mýdlovaru a také na internetu. 

Jak internetovému obchodu, tak i kamennému obchodu by chtěl Mýdlovar zvýšit 

velkoobchodní prodej, tudíž obě volby jsou správné a myslím, že se ujmou. 

Na otázku jaký typ mýdel zákazníci upřednostňují, nejvíce odpovědí bylo, že s vůní                

a barevné, tudíž je jasné, že by se měl Mýdlovar nejvíce zaměřovat na tato mýdla. 
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Tyto vůně chybí: citrusové, rozmarýn, frezie, ovocné, máta, krémové, vanilka, zelený 

čaj, kokos, levandule, růže a tymián. Jelikož chce Mýdlovar rozšířit nabídku produktů 

tak s novými vůněmi může začít přizpůsobovat mýdla pro zákazníky. 

Velikost mýdla, která především zákazníkům vyhovuje je větší ze současné nabídky. 

Tudíž bych Mýdlovaru doporučila nepůlit mnoho mýdel a v případě poptávky po 

menších mýdlech, mýdla napůlit. 

Otázka jestli zákazníkům vyhovuje minimalistický obal na mýdla a jestli by byli 

v případě nového balení ochotni zaplatit více, vyšlo, že obal zákazníkům vyhovuje. 

V tomto případě bych Mýdlovaru doporučila např. na klasické obaly přidat jméno nebo 

různé názvy pro koho mýdlo je. 

Na otázku jaké nové produkty by zákazníci uvítali, bylo nejvíce odpovědí na tuhý 

deodorant, balzám na rty, vlasové kůry, peelingy na tělo a obličej, šlehaná másla na tělo 

a ruce a masky na obličej. Jelikož je přírodní kosmetika více a více moderní tak si 

myslím, že zavedení přírodní kosmetiky bude pro Mýdlovar velkou částí příjmů.  

Jaké služby by zákazníci uvítali, bylo nejvíce odpovědí pro workshopy výroby 

ekologických mýdel a pracích prášků. Jelikož byly dotazy ohledně workshopů už dříve 

tak paní majitelka sama tuto službu do dotazníku navrhla.  

Otázka, co by zákazníci dále uvítali, byla nejvíce přírodní kosmetika, dále také 

věrnostní kartičky a dárkové poukazy. Věrnostní kartičky a dárkové poukazy bych 

určitě v Mýdlovaru poskytovala. 

Ohledně prací sady byla otázka, jestli zákazníkům vyhovuje velikost a nejvíce lidí 

odpovědělo, že ji ještě nezkoušeli a další odpověděli, že jim velikost vyhovuje. Velikost 

bych zatím tedy neměnila. 

V jakých obchodech/salónech/trzích zaměřených na ekologii a zdravý životní styl by 

zákazníci mýdla uvítali, byly odpovědi: kosmetické salóny, zdravá výživa, drogerie, 

masérské salóny, kadeřnictví, bezobalový obchod, v Kauflandu, lékárna, online, 

přírodní kosmetika, farmářské trhy, manufaktura a bio obchody. Na základě těchto 

odpovědí může paní majitelka kontaktovat některé obchody nebo salony, jestli by u nich 

mohla prodávat jejich mýdla. Tento způsob prodeje by mohl Mýdlovaru také přinést 

více příjmů. 
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Mají zákazníci konkrétní tip na své oblíbené místo, kde by mohl Mýdlovar mýdla 

nabídnout? Odpovědi jsou následující: Place store Brno, Zdravá výživa Moravské 

Budějovice, vlastní obchod, Domix Moravské Budějovice, Zdravíčko Třebíč, Info 

centrum Moravské Budějovice, JH Zero, Květinářství Chvátal Moravské Budějovice, 

Andělský obchod Otrokovice, Naturela – dary přírody ve Znojmě, Brno – Nasypsi, 

zdravá výživa Campus Square, Brána ke zdraví na Orlí v Brně, Bezobalové obchody 

v Českých Budějovících a Českém Krumlově, Lékárna       u Hromádků Moravské 

Budějovice, Jen zdravě v Brně v Bohunicích, Friendly place, Zvaž to, Place baby, eko 

drogerie U Krokodýla v Táboře, Biokošíky Ostrava – Poruba, Rynek Moravské 

Budějovice, Špajzka (SR), bezobalový obchod Kardamon v Plzni, bezobalový obchod 

v Prostějově a cukrárna U tří koček v Moravských Budějovicích. Konkrétní tipy paní 

majitelce také pomůžou a ví, kam lidé nejčastěji chodí nakupovat a kde by se mýdla 

mohla chytit. Jak v předchozí otázce tento způsob prodeje by mohl Mýdlovaru také 

přínést více příjmů. 

2.7.2 Současné trendy 

Nákup online 

V posledních 12 měsících v roce 2019 nakoupilo přes internet 59 % osob v České 

republice. Podíl se rok od roku zvyšuje. V roce 2005 nakupovalo pouhých 6 % 

obyvatelstva. 

V době koronaviru výrazně vzrostly platby přes internet. Lidé začali více spoléhat na 

online nákupy. Během prvních třech týdnů karantény se zdvojnásobily a ve čtvrtém 

týdnu došlo ke snížení růstu na 66 %, se zmínil ekonom České spořitelny David 

Navrátil. (www.businessinfo.cz, 2020) 

Bezobalové obchody 

Nakupovat do bezobalového obchodu v Praze chodí jak ostřílení bezobaláči, začátečníci 

tak    i zvědavci a společně si všichni předávají zkušenosti a myšlenku zero waste šíří 

dál. Pozornost se stále zvyšuje u všech generací, bezobalové obchody nabízí lidem 

mnohem více než ty běžné. (www.komunalniekologie.cz, 2020)  

http://www.businessinfo.cz/
http://www.komunalniekologie.cz/
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2.8 Analýza obecného okolí 

Analýza obecného okolí má za úkol zjistit, jaké obecné faktory na společnost působí a 

jak se na ní projevují. 

2.8.1 Sociální faktory 

Na základě rostoucí kvalifikační struktury populace a také rostoucí životní úrovně ve 

všech regionech v České republice se lidí více dívají do budoucnosti. Také se lidé více 

zamýšlí nad jednotlivými činnostmi své práce, jak by mohli ovlivnit životní prostředí.  

Jedna čtvrtina zákazníků Mýdlovaru jsou obyvatelé města Moravských Budějovic, ve 

kterém Mýdlovar působí. Město Moravské Budějovice je menší městečko se 7 300 

obyvateli, nachází se v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Mýdla odebírají lidé ve věku 15-

70 let a převážně se jedná o ženy. Zbytek zákazníků tvoří lidé po celé České republice, 

kteří si mýdla objednají přes e-shop. Dle odhadu majitelky Mýdlovaru se po České 

republice nachází 25 mýdláren. (www.wikipedia.org, 2020) 

Důležité je pro Mýdlovar, kolik lidé v České republice má problémy s pletí, např. 

s akné, ekzémém a lupénkou. V kapitole č. 2.4 je tato problematika více rozebrána. 

Celkem obyvatel v České republice je 10 693 939. Z toho je 5 271 996 můžu a 5 421 

943 žen. Počet obyvatel v České republice lehce stoupá. Lidé s akné v České republice 

trpí až 95 %, z toho více než 85 % mladistvých a až 5 % dospělých. Ekzémem trpí 

celkem 800 tisíc lidí, z toho 20 % mladistvých a 3 % dospělých. Lupénku má v České 

republice kolem 3 % obyvatel. 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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Tabulka č. 5: Přehled obyvatel s akné, ekzémem a lupénkou 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 Akné Ekzém Lupénka 

Stav obyvatel 

k 31.12.2019 

10 693 939 

Lidé s akné 95 % 800 tisíc 3 % 

Mladiství více než 85 % 20 % 

Dospělí až 5 % 3 % 

 

2.8.2 Legislativní faktory 

Firmy, které vyrábí přírodní mýdla tak i ostatní firmy, které provozují svou činnost v 

České republice podléhají zákonům, vyhláškám, nařízením vlády i jiným právním 

normám určité země, které musí respektovat a řídit se jimi. Důležité právní předpisy, 

kterými se Mýdlovar řídí jsou: 

• Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník - upravuje postavení firmy ze strany 

formy podnikání a také obchodní závazkové vztahy atd. 

• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví - tento zákon upravuje rozsah a způsob jak 

vést účetnictví. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník - upravuje vzájemná práva a povinnosti 

osob, které vytváří ve svém souhrnu soukromé právo. 

Podnik musí také splňovat zákony, které jsou platné pro prostředí, ve které jsou mýdla 

vyráběna. Místa, kde se zpracovávají mýdla, musí být v čistotě. Jedná se o hygienické 

normy a požadavky. Prostory, kde se mýdla skladují musí být udržovány v čistotě a 

celkově celý areál musí být v dobrém technickém stavu a nesmí se v těchto prostorách 

shromažďovat nečistoty. Tyto prostory musí být schváleny stavebním úřadem a 
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krajskou hygienickou stanicí, také se posuzuje protipožární ochrana. (www.khshk.cz, 

2020) 

Jakmile chce podnik uvést produkty na trh je potřeba provést zhodnocení kosmetických 

přípravků ve vztahu ke zdraví osob fyzických. Před uvedením produktu na trh je 

potřeba ještě provést registraci údajů, které se vztahují k novému kosmetickému 

přípravku a to se provede v evropském notifikačním portálu CPNP (cosmetic products 

notification portal). Každé mýdlo musí být schváleno zvlášť. Označovací povinnost se 

na výrobce mýdel vztahuje i tehdy, pokud již registrované kosmetické přípravky budou 

balit pouze do vlastních obalů. (www.eshop.ekokoza.cz, 2020) 

 

2.8.3 Ekonomické faktory 

V březnu 2020 se začala šířit pandemie COVID-19, který zasáhl většinu českých firem. 

Firmy musely být uzavřeny nebo musely svůj provoz omezit na minimum. Mýdlovaru 

se tato opatření netýkala, tudíž se mýdla vyráběla stejně jak před touto krizí. Ba naopak 

podnik svá mýdla nabízel i jako náhradu za desinfekci, jelikož mýdla obsahují i tyto 

složky. 

HDP 

Hrubý domácí produkt je souhrn hodnot, jež jsou přidané zpracováním výrobků nebo 

služeb v odvětvích činností, které jsou považovány v systému národního účetnictví za 

produktivní. Růst HDP označuje růst životní úrovně obyvatelstva. 

Hrubý domácí produkt v České republice stále roste. Nejvyšší dosažená hodnota 

meziročního růstu byla v roce 2017 o 4,5 %. V roce 2019 je dle kurzy.cz celkem 

5 647 181,0 mld. Kč. (www.kurzy.cz, 2019) 

Klesající HDP má také vliv na celkovou nezaměstnanost, ta oproti předchozímu roku 

tedy roku 2018 vzrostla o 0,7 % na 5 455 tis. osob. Jestliže hrubý domácí produkt roste 

tak to má pozitivní dopad na růst dalších podnikatelských činností, snižuje se 

nezaměstnanost a zvyšuje konkurenční prostředí v ekonomice. Klesající HDP není příliš 

dobré jak pro celé národní hospodářství, tak i pro Mýdlovar. 

 

http://www.khshk.cz/
http://www.eshop.ekokoza.cz/
http://www.kurzy.cz/
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Tabulka č. 6: Vývoj růstu HDP od roku 2015 do 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle czso.cz) 

Roky 2015 2016 2017 2018 2019 

Meziroční změna 

HDP 

4,3 % 2,1 % 4,5 % 3,1 % 2,4 % 

 

Kvůli šíření koronaviru se tento rok 2020 HDP v České republice podle prognózy 

poklesne    o 5,6 %. Původně se očekával růst 2,5 %, ale v březnu 2020 udával resort 

pokles na 5,1 %. Od druhého pololetí státní ekonomové očekávají obnovení, které by se 

v příštím roce mělo změnit na růst o 3,1 %. (www.idnes.cz, 2019) 

 

Úroková míra 

Poslední změna za rok 2020 proběhla 27.3.2020, kdy aktuální úroková sazba činí 1 %. 

Nízká úroková míra může být zajímavá pro společnosti, které se rozhodují nad 

investicemi. Mýdlovar nemá žádné bankovní úvěry. Kdyby se podnik do budoucna 

rozhodl pro investiční možnosti tak aktuální výše úrokové míry je pozitivní. 

 

Kvůli šíření koronaviru oznámila česká národní banka dne 16.3.2020 snížení úrokových 

sazeb, viz. tabulka č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Úroková míra 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle cnb.cz) 

Stav 7.2.2020 17.3.2020 27.3.2020 

Sazba v % 2,25 1,75 1 

 

 

Míra inflace 

Míra inflace se v České republice drží relativně na nízké úrovni, v březnu roku 2020 

byla 3,1 %. Tato pevnost cen má kladný vliv na podnikatelské prostředí v České 

republice. (www.czso.cz, 2019) 

Podle cnb.cz šíření koronaviru povede k útlumu české ekonomiky a také snížení inflace. 

(www.cnb.cz, 2019) 

http://www.idnes.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.cnb.cz/
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Tabulka č. 8: Míra inflace 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle czso.cz) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inflace 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 

 

Růst mezd 

Mzdy za rok 2019 v České republice vzrostly meziročně o 7,1 %, přírůstek byl tedy 

2 257 Kč. Také se ale zvýšily spotřebitelské ceny o 2,8 %, reálně se tedy mzda zvýšila o 

4,2 %. V následující tabulce můžete vidět, že průměrné hrubé mzdy se v jednotlivých 

regionech liší. Pozitivní dopad může mít růst mezd také na Mýdlovar na základě větších 

poptávek po mýdlech. (www.czso.cz, 2020) 

Tento rok může vývoj mezd nepříjemně ovlivnit epidemie koronaviru, což může mít pro 

podnik špatný vliv ohledně nízkých poptávek po přírodních mýdlech. (www.idnes.cz, 

2020) 

 

Tabulka č. 9: Růst mezd 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle czso.cz) 

 2018 2019 

Praha *40 059 Kč *42 553 Kč 

Středočeský *32 393 Kč *34 900 Kč 

Jihočeský *28 870 Kč *30 985 Kč 

Plzeňský *31 032 Kč *33 154 Kč 

Karlovarský *27 974 Kč *29 962 Kč 

Ústecký *29 290 Kč *31 430 Kč 

Liberecký *29 682 Kč *31 703 Kč 

Královéhradecký *29 622 Kč *31 925 Kč 

Pardubický *28 685 Kč *30 659 Kč 

Olomoucký *28 646 Kč *30 784 Kč 

Moravskoslezský *28 796 Kč *30 810 Kč 

Jihomoravský *30 736 Kč *32 896 Kč 

http://www.czso.cz/
http://www.idnes.cz/
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Zlínský *28 427 Kč *30 425 Kč 

Kraj Vysočina *29 256 Kč *31 147 Kč 

* předběžný odhad 

 

2.8.4 Politické faktory 

Politické factory se vztahují k vládní politice, stpni vládní intervence do ekonomiky, jak 

hodlá vláda podporovat business a jaké jsou priority v této oblasti. Vláda může mít 

dopad na mnoho oblastí, jenž jsou pro podnikání důležité. Mezi politické faktory je 

možno zařadit: aktuální politickou situaci, pozice a stabilitu vlády, monetární a fiskální 

politiku a podporu zahraničního obchodu. (www.altaxo.cz, 2020) 

Mýdlovar není plátce DPH a jejich činnost ještě nepodléhá Elektronické evidenci tržet 

(EET), jelikož spadá mezi poslední fázi zavádění EET. Start této fáze byl stanoven na 1. 

května 2020, ale kvůli koronaviru se to odkládá na dobu neourčitou. 

(www.jaknatrzby.cz, 2020) 

Podnik je na tuto změnu připravený od začátku svého provozu. Majitelka podniku tedy 

žádné dopady s přejitím na systém EET nepředpokládá. 

 

2.8.5 Technické faktory 

V případě výroby mýdel se jedná o modernější spotřebiče a nástroje, ve kterých a 

kterými se mýdla vyrábějí. Do technického faktoru se také zahrnuje i informační 

technologie, pomocí kterých Mýdlovar komunikuje se zákazniky. Jedná se o webové 

stránky, e-mail, ale také program iDoklad. Vývoj technologií je důležité sledovat a také 

reagovat na různé inovace nebo na novinky. 

Důležité pro internetový prodej je internetové připojení domácností. Podle českého 

statistického úřadu bylo v roce 2019 celkem 81,1 % domácností s internetem. Internet            

v domácnostech je velice důležitý i pro Mýdlovar, jelikož mu může udělat velkou 

klientelu    v online prodeji. (www.czso.cz, 2020) 

 

http://www.altaxo.cz/
http://www.jaknatrzby.cz/
http://www.czso.cz/
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2.8.6 Ekologické faktory 

Přírodní mýdla jsou tvořena z přírodních, kvalitních esenciálních olejů, bylinek, bio 

surovin   a rostlinných barviv s nejvyšším ohledem na přírodu. Mýdla jsou balená v 

ekologických recyklovatelných obalech, které se dají zpracovat dále nebo se jednoduše 

rozloží a nezatěžují tím přírodu. Přírodní mýdla jsou netoxická pro vodní organismy.  

Porovnání klasických konvenčních mýdel s přírodními mýdly 

Klasická konvenční mýdla jsou tvořena na základě mycích, pěnivých složek, což může 

být SLS (Sodium lauryl sulfate dále také Lauryl sulfát sodný) a další. SLS může být 

syntetického původu, tzn., že lauryl alcohol, je získaný z ropy. Některá mýdla jsou 

vyrobena z látek, které dříve sloužily k mytí strojů a my je jimi myjeme, aniž bychom o 

tom věděli. (www.encyklopedie.biooo.cz, 2020) 

Přírodní mýdla neobsahují chemické složky a vyrábí se z přírodních, za studena 

lisovaných bylinek a olejů, což je šetřnější k mýdlům a umožňuje jim uchovat všechny 

výživné látky, minerály a vitamíny, které jsou přirozeně obsažené v rostlinnýh olejích. 

Neobsahují tedy umělá barviva, konzervanty a umělé složky. Přírodní mýdla nejsou 

testována na zvířatech. (www.mydlarnaudvoukocek.cz, 2020) 

2.9 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model se používá k analýze konkurenčního prostředí společnosti. Pojednává o 

pěti prvcích, které ovlivňují konkurenceschopnost daného podniku. 

Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků je poměrně vysoká, protože čím dál více lidí se snaží měnit 

svůj životní styl a přemýšlí více ekologicky. Veškeré přání se snaží firma svým 

zákazníkům uskutečnit. Klientela je složena především z jednotlivců, ale také se 

objevuje zakázková výroba pro firmy a jejich zaměstnance nebo také pro svatební 

hosty. Každý zákazník je pro firmu důležitý a proto se Mýdlovar snaží vyhovět 

veškerým přáním a připomínkám. 

Zákazníci se dělí do tzv. kategorií. Je zákazník, který si kupuje mýdlo, protože je 

přírodní a je vyrobeno z kvalitního složení z vybraných zdrojů, dále je zákazník, kterého 

http://www.encyklopedie.biooo.cz/
http://www.mydlarnaudvoukocek.cz/
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zaujal popis každého mýdla a samozřejmě také vzhled, tudíž si mýdla kupuje pro radost 

a také je zákazník, který si mýdlo koupil na základě doporučení od spokojených 

zákazníků. Dalšími odběrateli jsou kamenné obchody a různé e-shopy.  

Samozřejmě na trhu existuje mnoho konkurentů, kteří poskytují podobná přírodní 

mýdla jako Mýdlovar. Aby vyjednávací síla byla nižší, je důležité zaměření na 

zákazníka, aby měl pocit důvěry ze strany firmy a neměl jiný důvod hledat konkurenci. 

Důležitá je tedy v tomto směru prezentace Mýdlovaru a její komunikace se zákazníky, 

ale také s potencionálními zákazníky. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů není nijak vysoká. Největší část tvoří sortiment, který 

slouží k výrobě mýdla. Se všemi dodavateli je Mýdlovar spokojený a nehodlá žádného 

z nich vyměnit, do budoucna by ale určitě majitelé měli popřemýšlet nad dalšími 

dodavateli jiných surovin, které budou potřeba na výrobu případných nových produktů. 

Podstatné je také s těmito dodavateli udržovat dobré vztahy, které mohou vést např. ke 

snižování cen. 

Mezi hlavní dodavatele surovin patří: 

Fichema – dodavatel, od kterého Mýdlovar odebírá suroviny z 90ti %, 

Fabio produkt – odběr českých olejů, mezi které patří: řepkový olej, slunečnicový olej            

a rostlinný olej, 

Phytos – 100% esenciální oleje, 

Pivovar Dalešice – odběr dalešického piva, 

Prodejna bylin – odběr bylin, čajů atd., 

Nature – Store – kosmetické suroviny, 

Jihlavanka – odběr kávy, 

MIKO Office – ekologické balení. 
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Hrozbě nově vstupujících firem 

Hrozba vstupu nových firem na trh s přírodními mýdly nastat může, jelikož neexistuje 

extra velká bariéra vstupu na tento trh. Na českém trhu dle odhadů majitelky je kolem 

25 mýdláren, jde vidět, že tento druh podnikání není nějak vyhledávaný. Potenciální 

konkurenty může také odrazovat nejednoduchost vytváření nových a lepších produktů, 

které ještě žádný výrobce mýdel nevyrobil. Je tedy, ale možné, že do budoucna se tento 

druh podnikání rozšíří, jelikož lidé více začínají přemýšlet ekologicky a také 

vyhledávají zdravý životní styl. Vliv vstupu firem do odvětví je nízký. 

Hrozba substitučních produktů 

Mezi substituty patří hlavně průmyslově zpracovaná klasická konvenční mýdla, která se 

vyrábí velkovýrobně. Veškerý takový výrobek může nahradit přírodní mýdlo nebo 

přírodní prací prášek. Cena těchto substitutů je v průměru stejná, některé jsou i nižší 

oproti přírodním mýdlům z Mýdlovaru. Rozdíl mezi těmito rozdílnými produkty je 

takový, že všechny produkty z Mýdlovaru jsou přírodní a mají i uzdravující účinky, 

zatímco klasická tuhá, tekutá mýdla i prací prostředky jsou plné chemických látek. 

Výhodou přírodních mýdel, oproti klasických mýdel jsou jejich uzdravující účinky 

v případě problémové pleti nebo kůže. Hrozbu substitučních produktů považuji za 

poměrně vysokou, do budoucna možná s menším vlivem. 

Konkurenti v odvětví a jejich soupeření 

Přírodní mýdla jsou dnes na internetu poměrně dost propagována a prodávána. Největší 

konkurenti podle majitelky byli popsáni v kapitole analýza konkurentů a jedná se o 

Almara Soap a Naturinku. Každý z konkurentů nabízí svá mýdla na svých internetových 

stránkách nebo také na různých portálech. Mýdlovar považuje konkurenci spíše na 

internetovém obchodě, jelikož si zákazník může mýdla porovnat s konkurencí na 

základě popisu mýdla, ceny, designu mýdla atd. Konkurence tedy je poměrně vysoká. 

Aby bylo soupeření nižší, doporučovala bych firmě zacílit svůj sortiment také na nový 

segment zákazníků, aby se odlišili od konkurence a získali nové zákazníky a začít 

prodávat mýdla ve více prodejnách. 
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Tabulka č. 10: Shrnutí analýzy pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Jednotlivé části Porterova modelu 

pěti konkurenčních sil 

Vyjednávací síla Hlavní faktor 

Vyjednávací síla zákazníků poměrně vysoká není cílený segment 

zákazníků 

Vyjednávací síla dodavatelů  není nijak vysoká - 

Hrozba nově vstupujících firem  nízká - 

Hrozba substitučních produktů poměrně vysoká cena a zvyklost na klasická 

konvenční mýdla 

Konkurenti v odvětví a jejich 

soupeření  

poměrně vysoká málo prodejních míst 

 

Shrnutí analýzy pěti sil 

Jelikož jsou stále v prodeji klasická konvenční mýdla, která lidé kupují na základě jejich 

nižší ceny a také z důvodu zvyklosti je vyjednávací síla substitutů poměrně vysoká. 

Stejně jsou na tom zákazníci, kteří si mohou přírodní mýdlo zakoupit u jiných 

konkurentů. Konkurentů jak již bylo zmíněno je kolem 25 mýdláren v České republice a 

z vybraných dvou konkurentů je vyjednávací síla poměrně vysoká z důvodu velké 

distribuční sítě. Odvětví hodnotím jako atraktivní pro Mýdlovar, který musí počítat 

s poměrně vysokou vyjednávací sílou zákazníků. 

2.10 SWOT analýza 

SWOT analýza nám pomůže ukázat veškeré silné a slabé stránky společnosti a odhalí 

nám příležitosti a hrozby. Dle vyhodnocení této analýzy získáme lepší přehled o situaci, 

ve které se společnost nachází. 
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Tabulka č. 11: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Silné stránky Slabé stránky 

kvalitní produkty neexistence strategie 

know-how paní majitelky malá distribuční síť 

kvalitní dodavatelé slabá propagace 

služba zakázkové výroby neexistence zaměstnance 

kladné recenze zákazníků krátkodobé působení na trhu 

Příležitosti Hrozby 

nový segment zákazníků nové nabídky ze strany stávající 

konkurence 

loajálnost zákazníků levnější substituční produkty 

růst lidí se zaměřením na ekologii odmítnutí produktů 

 

Mezi nejsilnější stránky Mýdlovaru patří jejich kvalitní produkty, které voní 

esenciálními oleji, jsou barveny jen rostlinnými barvivy, jsou netoxická a navíc jsou 

ekologicky balena. Což mnoho zákazníků bere na vědomí, tuto cestu chválí a chtějí ji 

podporovat. Co zákazníci oceňují, jsou znalosti paní majitelky, která zodpoví na každý 

dotaz, který je podán. Mýdlovar má své vybrané dodavatele a především chtějí 

podporovat jen lokální dodavatele surovin. Další silnou stránkou Mýdlovaru je 

zakázková výroba, kterou mohou využít jak firmy tak např. ženich s nevěstou pro 

svatebčany atd. Jako další silnou stránkou jsou kladné recenze, které uvedli zákazníci, 

kteří si mýdla zakoupili. Pro Mýdlovar může být tato silná stránka přínosem, která může 

ovlivnit potenciálního zákazníka k nákupu. 

 

Slabou stránkou je neexistence strategie, kterou Mýdlovar nemá vytvořenou. Cílem je 

zvýšit velkoobchodní prodej, jak kamenných tak i internetový obchod, získat nové 

zákazníky, začít vyrábět nové produkty nebo začít nabízet nové služby pro zákazníky a 

také udržet si spokojené zákazníky tím, že s nimi bude Mýdlovar více komunikovat. 

Další slabou stránkou je malá distribuční síť, kterou jak již bylo zmíněno v cílech, chce 

Mýdlovar rozšířit a začít mýdla více prodávat. Mýdlovar také nevyužívá jinou formu 
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propagace než jen na Facebooku, která je určitě účinná, ale ne natolik jak by si 

představoval. Slabou stránkou je pro Mýdlovar více zmiňovaná neexistence 

zaměstnance, který by zastal práci, která by ušetřila čas paní majitelce a tak by se díky 

tomu mohla věnovat dalším potřebným aktivitám. Další slabou stránkou je krátkodobé 

působení na trhu, tím pádem o Mýdlovaru neví mnoho lidí, kteří by měli třeba o 

přírodní mýdla zájem. 

 

Příležitostí, která by mohla uskutečnit cíle Mýdlovaru je nový segment zákazníků, na 

který by bylo cíleno. Jednalo by se o lidi, kteří mají problémy s pletí nebo kůží. Na 

základě dotazníku bylo zjištěno, co by uvítali stávající zákazníci na již nabízených 

mýdlech nebo také jaké nové produkty by zákazníci uvítali. Díky tomuhle zjištění může 

být zajištěna dlouhodobá věrnost zákazníků. Výroba přírodních mýdel je v České 

republice již několik let a začíná být trochu vyhledávaná a proto je tu příležitost, která 

se může projevit v růstu lidí, kteří se budou zaměřovat na ekologii a přírodní kosmetiku. 

Hrozbou můžou být pro Mýdlovar nové nabídky produktů nebo služeb ze strany 

stávající konkurence, jelikož právě zmiňovaná konkurence je známější, a také více 

propagovanější. Jako další hrozbou, což i teď jsou, jsou substituční produkty, které by 

mohly být levnější, a lidé by byli ovlivněni pouze cenou a tudíž by tato klasická 

konvenční mýdla nadále kupovali. Další hrozbou může být neprobojování se na trh, jak 

se stávajícími produkty tak s novými produkty, ale také na trh s novým segmentem, 

jelikož lidé budou zvyklí na konkurenční podniky a nebudou mít potřebu si kupovat 

produkty někde jinde. 
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Tabulka č. 12: IFE matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle Fotr a spol. (2012), 2020) 

S/W Popis Váha Body Celkem Suma 

S1 kvalitní produkty 0,13 4 0,52 1,73 

S2 know-how paní majitelky 0,1 4 0,4 

S3 kvalitní dodavatelé 0,09 4 0,36 

S4 služba zakázkové výroby 0,07 3 0,21 

S5 kladné recenze zákazníků 0,08 3 0,24 

W1 neexistence strategie 0,14 1 0,14 0,67 

W2 malá distribuční síť 0,13 1 0,13 

W3 slabá propagace 0,12 1 0,12 

W4 neexistence zaměstnance 0,08 2 0,16 

W5 odmítnutí produktů 0,06 2 0,12 

 

Celkové hodnocení je 2,4, nejlepší hodnocení je 4 a nejhorší 1. Střední hodnoty by měly 

být kolem 2,5, to znamená, že záměr podniku je podepřen středně silnou interní pozicí. 

Tabulka č. 13: EFE matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle Fotr a spol. (2012), 2020) 

O/T Popis Váha Body Celkem Suma 

O1 nový segment zákazníků 0,1 4 0,4 1,24 

O2 loajálnost zákazníků 0,08 3 0,24 

O3 růst lidí se zaměřením na ekologii 0,15 4 0,6 

T1 nové nabídky ze strany stávající 

konkurence 

0,3 2 0,6 0,97 

T2 levnější substituční produkty 0,3 1 0,3 

T3 neprobojování se na trh 0,07 1 0,07 

 

Celkové hodnocení vyšlo 2,21, z toho je nejlepší hodnocení 4 a nejhorší 1. Střední 

hodnoty by se měly pohybovat kolem 2,5, tudíž záměr podniku je podepřen středně 

silnou interní pozicí.  
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2.11 Shrnutí analytické části 

Mýdlovar nemá žádnou dlouhodobou strategii a počítá se stávajícími zákazníky, ale                

i s novými zákazníky, kteří si přírodní mýdla zamilují. Co se týče organizační struktury 

Mýdlovaru, bylo by vhodné přijmout brigádníka, který by majitelům s mýdly pomáhal, 

jelikož momentálně veškerou práci dělají oni sami. Mýdlovar nemá žádnou propagaci, 

má jen Facebook, na kterém je aktivní. Instagram založený mají, ale nevyužívají ho. 

Co se týče konkurence, bylo zjištěno, že Mýdlovar má větší sortiment než Almara Soap, 

ale menší než Naturinka. Oproti Naturince má Mýdlovar ale hezčí design mýdel, který 

více přiláká zákazníky a také má levnější mýdla než oba konkurenti. Z analýzy širší 

konkurence vyšlo, že se obě mýdlárny zaměřují i na výrobu přírodní kosmetiky a nabízí 

mýdla ve více prodejnách. Mýdlovar má jako jediný zakázkovou výrobu mýdel, což je 

velká výhoda.  

Podle zákazníků bylo zjištěno, že mýdla kupují nejvíce, protože jsou šetrná ke kůži       

a jsou netoxická, tudíž díky tomu je pro ně výjimečný. K službám, které Mýdlovar 

nabízí, nemají zákazníci žádné výtky, jen by brali, kdyby se konaly workshopy výroby 

ekologických mýdel a pracích prášků. 

Z analytické části jde vidět, že Mýdlovar potřebuje vytvořit novou strategii, aby měl 

větší počet zákazníků a měl větší sortiment mýdel než konkurenti, ještě zařadit do své 

nabídky i přírodní kosmetiku a zvětšit velkoobchodní prodej, kde by se razantně zvýšily 

tržby Mýdlovaru. Strategie by měla obsahovat plány, které povedou ke zvyšování tržeb, 

což je cílem Mýdlovaru. Také by měla prostřednictvím business modelu Canvas, 

rozšířit distribuční síť, která je momentálně malá a na základě nového segmentu podnítit 

potenciální zákazníky   o nákupu mýdel. V této oblasti by měla diplomová práce 

vytvořit návrhy, které povedou k udržení stávajících zákazníků,           k získání nového 

segmentu zákazníků a k vyšším tržbám Mýdlovaru. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Návrhová část, která bude mít konkrétní návrhy k řešení problému, který byl uveden na 

začátku práce, má za cíl vytyčit návrh možného směru strategického rozvoje na základě 

business modelu Canvas a Value proposition Canvas. Dílčím cílem návrhové části pro 

implementaci strategie do podniku. 

3.1 Směr, vize, mise a hodnoty firmy 

Směr firmy, kterého se bude po dobu 3-5 let držet, je získávání nových zákazníků, na 

základě nového segmentu, také se zaměřovat na spokojenost stávajících zákazníků        

a také rozšířit distribuční síť. Vizí společnosti je „Být rodinnou mýdlárnou 

s celorepublikovým dosahem, být v top 5 nejznámějších mýdláren a mít největší 

sortiment přírodních mýdel.“ 

Misí společnosti je vyrábět kvalitní přírodní mýdla barvená pouze rostlinnými barvivy  

a dále vyrábět i přírodní kosmetiku. Používat pouze lokální suroviny a dělat lidem 

radost. 

Hodnoty společnosti 

Profesionalita – profesionální zaměstnanec i zaměstnavatel musí být vždy, jak při 

kontaktu mezi s sebou tak také při kontaktu se zákazníky.  

Know-how – odborné znalosti jsou předností paní majitelky, tudíž je zde kladen velký 

důraz znalostí jak při výrobě tak i při předávání informací zákazníkům. 

Kvalita – produkty pouze z přírodních a kvalitních surovin bez žádných chemických 

látek.  

3.2 Cíle business strategie 

Cíle podniku se doposud skládaly pouze rozjet podnikání ve výrobě s přírodními mýdly          

a vytvořit si stálou zákaznickou klientelu. Komplexní strategii pro další roky Mýdlovar 

nemá, ale tato práce ji navrhne. Strategie by měla být pro podnik po dobu 3-5 let, ale 

bude se muset lehce upravovat, aby odpovídala současným trendům a potřebám 

zákazníků i Mýdlovaru. 
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Cíle podniku vycházejí z metody SMART. Jedná se tedy o Specific (specifické), 

Measurable (meřitelné), Achievable (akceptovatelné), Realistic (realistické) a Timed 

(časově vymezené). 

Cíle podniku: 

• ekonomické – trojnásobný růst tržeb, 

• externí – zvyšování rozsahu, povědomí, známosti brandu, 

• interní – rozvoj kapacit, rozvoj produktů a služeb. 

 

Specifický cíl – specifické cíle musí dosahovat finančních prostředků, které zajistí 

podniku nadále fungovat. Jedná se o prostředky, které zajistí náklady na materiál, do 

budoucna tvorbu finančních rezerv a třeba i investice do dalšího rozvoje. Strategie musí 

být jasná, specifická    a pochopitelná. 

Měřitelný cíl – měřitelný cíl musí být u každé nově provedené změny v podniku. 

Akceptovatelný cíl – tento cíl definuje vztah k externím zájmovým skupinám, 

například se zákazníky nebo dodavateli. U zákazníka by chtěl Mýdlovar již nabízený 

sortiment přizpůsobit potřebám, zaměřit se na jejich spokojenost a vyrábět pro ně nové 

produkty nebo nabízet nové služby. 

Reálný cíl – cíl, který by měl pro podnik reálný a dosažitelný, co se týče změn 

v podniku       a také finanční stránky. 

Časově ohraničený cíl – veškeré změny by měly dodržovat časový harmonogram 

vytvořený v této práci. 
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3.3 Postup stanovení konkurenčního charakteru strategie podle 

Portera 

Strategie vedoucích nákladů 

Strategie vedoucích nákladů je pro společnost nepřijatelná, jelikož oproti konkurentům 

nebude dosahovat takových výsledků a nemá tak široký sortiment prodeje a distribuční 

síť.  

Strategie diferenciace 

Strategie diferenciace dává společnosti příležitost se odlišovat od svých konkurentů       

a dát zákazníkům něco navíc. Výroba přírodních mýdel pouze z rostlinných barviv, 

balených do ekologického obalu dává zákazníkům pocit kvality a ochrany životního 

prostředí. Společnost bude využívat strategii diferenciace. Tuto strategii by měly 

využívat právě malé začínající firmy. Cílem je vytvořit konkurenční výhodu, která 

prostřednictvím nových a kvalitních produktů a služeb a lepší profesionálnější 

komunikace, vytvoří hodnotu pro zákazníka. U této strategie je nutné nabízet produkty  

i služby s vyšší kvalitou než konkurence, proto bude podstatné školení paní majitelky, 

aby měla lepší přehled o kvalitnější výrobě nových mýdel   a přírodní kosmetiky            

i školení nového zaměstnance, který bude vypomáhat s přípravou mýdel a bude 

v kontaktu se zákazníky přes sociální sítě. 

Soustředění pozornosti 

Společnost se musí zaměřovat jen na několik tržních segmentů, a ne usilovat o celý trh. 

Tuto strategii společnost využívat nebude, jelikož se zaměřuje na celou Českou 

republiku. 

3.4 Business model Canvas 

Business model Canvas popisuje jednotlivé prvky business strategie, která bude sloužit 

jako podklad pro rozvoj a řízení podniku na následující roky. V této kapitole je vytvořen 

business model, který je v další podkapitole popsán. Cíl nově zavedených produktů       

a služeb bude pro podnik růst tržeb, které by podnik chtěl do budoucna investovat do 

výstavby nové mýdlárny s prodejnou. 



69 

 

Obrázek č. 23: Business model Canvas 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle miro.com, 2020) 
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3.5 Value Proposition Canvas 

Value Proposition Canvas popisuje profil zákazníka a mapu hodnot. Pravá část ukazuje profil 

zákazníka a řeší jeho úkoly, obtíže a přínosy pro něj. Levá strana ukazuje mapu hodnot a jde 

zde o produkty a služby, produkci přínosů a řešení obtíží. 

Cílem podniku je se zaměřovat na vztahy se svými zákazníky a poskytnout jim produkt, který 

jim dodá lepší pocit při koupeli, větší ochranu životního prostředí a také uzdravující účinky 

problémové pleti/kůže. Úkolem Mýdlovaru je poskytnout zákazníkům kvalitní produkty         

a služby, které budou plnit zákazníkovy připomínky. 
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Obrázek č. 24: Value Proposition Canvas 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle creatlr.com, 2020) 
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3.6 Návrhy pro podnik 

V této kapitole jsou uvedené návrhy možného směru strategického rozvoje podniku. Návrhy 

jsou rozděleny do podkapitol. Podkapitola rozvoj produktů a služeb, rozvoj distribuční sítě     

a rozvoj komunikačních kanálů. 

3.6.1 Rozvoj produktů a služeb 

Nová business strategie Mýdlovaru klade důraz na rozvoj produktů a služeb. Novými 

produkty je přírodní kosmetika, služby ve formě workshopů a doplňkové služby Mýdlovaru. 

3.6.1.1 Přírodní kosmetika 

Nově si může zákazník zakoupit v Mýdlovaru přírodní kosmetiku, která obsahuje: 

• tuhý deodorant, 

• balzám na rty, 

• vlasové kůry, 

• peelingy na tělo a obličej, 

• šlehaná másla na tělo a ruce,  

• masky na obličej. 

Veškeré produkty jsou v ekologickém balení. Na nové produkty bude uvedena první týden 

sleva 10 %, která by mohla ovlivnit zákazníky k nákupu a vyzkoušení nové kosmetiky. 

Produkty budou nafoceny a vloženy na webové stránky a sociální sítě. 

Cena za tuhý deodorant bude 189 Kč, jelikož Almara Soap ani Naturinka nemají tuhý 

deodorant je Mýdlovar v konkurenční výhodě. Balzám na rty bude za 99 Kč, přičemž bude 

balen do ekologického papíru, na základě požadavků zákazníků mohou být balzámy vyráběny 

v ekologicky skleněném obalu. Peelingy na tělo a obličej budou v ekologickém papíru a cena 

bude 159 Kč. Šlehaná másla na tělo a ruce budou baleny v ekologicky skleněném obalu          

a cena bude 239 Kč. Masky na obličej budou také v ekologickém skleněném obalu a cena 

bude 139 Kč. Cena za tyto produkty jsou orientační, přesné ceny si stanoví paní majitelka 

sama podle použitých surovin na výrobu. 
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3.6.1.2 Workshopy 

Workshopy se budou týkat výroby ekologických mýdel i pracích prášků, které lidé 

vyhledávají. Workshopy budou určeny pro začátečníky. Cena za osobu bude 890 Kč. Podle 

zájemců se mohou také konat workshopy výroby přírodní kosmetiky. 

Náplň workshopu bude představovat přednášku o přírodních mýdlech, surovinách, které se 

mohou kombinovat při výrobě mýdel a pomůcky, které jsou potřeba k výrobě a poté samotná 

výroba vybraného mýdla.  

3.6.1.3 Mýdla s věnováním 

Jako originální verze bude mýdlo s věnováním. Na obalu mýdla bude, dle přání zákazníka 

uvedeno jméno, přezdívka nebo obecný text např.: pro maminku, pro tatínka, pro dědečka, 

pro babičku, pro bráchu, pro ségru atd. Tato verze obalu mi přijde originální a osobní, u žádné 

konkurence jsem ji ještě neviděla, tudíž bude Mýdlovar první a zákazníka by mohl originální 

obal přilákat k nákupu. Mýdlo s věnováním bude vhodné jako dárek pro kohokoliv. Cena za 

toto mýdlo bude o 20 Kč dražší než klasické. 

3.6.1.4 Nová mýdla 

Od zákazníků bylo zjištěno, jaké vůně mýdel jim v nabídce chybí a Mýdlovar bude postupně 

tyto vůně doplňovat. Každý měsíc by měla být vyrobena mýdla s jinou vůní. Cena za menší 

mýdlo bude 76 Kč a za větší mýdlo bude 149 Kč. Také bylo zjištěno, že zákazníci 

upřednostňují mýdla barevná, tudíž některá nová mýdla budou více barevnější. 

 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny jednotlivé ceny za nové produkty a služby Mýdlovaru. 
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Tabulka č. 14: Ceník nových produktů a služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Ceník nových produktů a služeb 

Přírodní kosmetika tuhý deodorant 189 Kč 

balzám na rty 99 Kč 

peelingy na tělo a obličej 159 Kč 

šlehaná másla na tělo a ruce 239 Kč 

masky na obličej 

 

139 Kč 

Workshopy  890 Kč/osoba 

Mýdla s věnováním  169 Kč 

Nová mýdla  76-149 Kč 

 

3.6.2 Rozvoj distribuční sítě 

Z analytické části bylo zjištěno, že má Mýdlovar malou prodejní základnu, kterou by chtěl 

rozšířit. Zaměřovat se budu na distribuční offline kanály, ale také na distribuční online kanály, 

jelikož lidé využívají obě formy nákupu. 

Omezené distribuční kanály Mýdlovaru mohou mít špatný vliv na její rozvoj. Nové kanály by 

mohly pomoci získat nové zákazníky nebo nabízet stávajícím zákazníkům nové produkty       

a služby. 

3.6.2.1 Offline distribuce 

Nová prodejní místa 

Jelikož se Mýdlovar zaměřuje na celou Českou republiku, důležité pro něj bude se dostat 

momentálně do větších měst na území České republiky. Z dotazníku bylo zjištěno, kde by 

stávající zákazníci přírodní mýdla uvítali, proto tyto typy budou použity pro návrh nových 

míst. 

Brno 

• Place Store Brno – jedná se o kamenný obchod, ale také e-shop. Na prodejnách se 

prodávají hand made kvalitní a originální zboží. Place Store poskytuje prodejní místo 
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výrobcům, kteří si pronajmou polici nebo celý regál. Veškerý výdělek jde potom tedy 

výrobci. Webové stránky - www.placestore.cz 

• Nasyp si – bezobalový obchod Brno – kamenný obchod, ale i e-shop. Nasyp si nabízí 

potraviny drogerii, kosmetiku, i dobroty převážně v bio kvalitě z České republiky a od 

drobných prodejců. Webové stránky - www.nasypsi.cz  

• Prodejna Jen zdravě – zdravá výživa. Webové stránky - www.jen-zdrave.cz 

• Brána ke zdraví na Orlí v Brně – kamenný obchod i e-shop. Nabízí zdravé 

potraviny, drogerii atd. Webové stránky – www.branakezdravi.cz 

• Friendly place – bezobalový obchod s přírodní kosmetikou. Webové stránky – 

www.friendlyplacebrno.com 

• Zvaž to – bezobalový obchod Brno – potraviny, drogerie a kosmetika. Webové 

stránky - www.bezobalovyobchod.cz 

• Place baby – vše pro děti a maminky. Webové stránky - www.placebaby.cz 

Třebíč 

• Zdravíčko Třebíč – nabízí zdravou výživu, raw potraviny, bylinky, kosmetiku, 

rukodělné výrovky atd. Webové stránky - www.zdravickotrebic.cz 

Znojmo 

• Naturela – dary přírody ve Znojmě – zdravý životní styl, bio nebio potraviny, 

doplňky stravy i do domácnosti atd. Facebook - 

https://www.facebook.com/Naturela.dary.prirody/ 

České Budějovice – zde konkrétní typ nebyl, jen respondent napsal bezobalové obchody 

v Českých Budějovicích, tudíž jsem na základě hodnocení zvolila tento obchod. 

• Trvalé Pytliště – potraviny, drogerie a další. Webové stránky – 

www.trvalepytliste.cz 

Český Krumlov – zde také nebyl konkrétní typ, tudíž jsem vybrala obchod také na základě 

hodnocení. 

• PoHanka zdravá výživa – zdravá výživa, ekologické čistící prostředky, 

kosmetika atd. Webové stránky – www.zdrava-vyziva-krumlov.cz 

 

 

http://www.placestore.cz/
http://www.nasypsi.cz/
http://www.jen-zdrave.cz/
http://www.branakezdravi.cz/
http://www.friendlyplacebrno.com/
http://www.bezobalovyobchod.cz/
http://www.placebaby.cz/
http://www.zdravickotrebic.cz/
https://www.facebook.com/Naturela.dary.prirody/
http://www.trvalepytliste.cz/
http://www.zdrava-vyziva-krumlov.cz/
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Tábor 

• Eko drogerie U Krokodýla v Táboře – přírodní kosmetika, ekologické přírodní 

prostředky atd. Webové stránky – www.ukrokodyla-tabor.cz 

Ostrava 

• Biokošíky Ostrava – Poruba – potraviny, biopotraviny, přírodní drogerie             

a kosmetika. Webové stránky - www.biokosiky.cz 

Plzeň 

• Bezobalový obchod Kardamon – Webové stránky - www.bezobaluplzen.cz 

Prostějov 

• Bez Obalu v srdci Hané – obchod s potravinami a všech možných výrobků 

s ohledem na přírodu. Webové stránky - www.bezobal.cz 

Otrokovice 

• Andělský obchod – byliny, potraviny, přírodní kosmetika atd. Webové stránky -  

www.serafinbyliny.cz 

Jindřichův Hradec 

• JH Zero – potraviny, ekologické čistící prostředky, přírodní kosmetika, pomůcky 

pro bezodpadkovou domácnost. Webové stránky - www.jhzero.cz 

 

Moravské Budějovice – typů v Moravských Budějovicích bylo zmíněno více, ale jelikož je 

to menší město tak je ideální mít mýdla na jednom místě, které bude všem zákazníkům 

dostupné. 

• Zdravá Výživa Svobodová Hana – zdravá výživa. Webové stránky – nejsou. 

Slovensko – jeden typ byl i obchod na Slovensku, proto zde bude také navržen a paní 

majitelka se poté může rozhodnout, zda neexpandovat také do této země. 

• Slovenská špajzka – potraviny. Webové stránky – www.slovenskaspajzka.sk 

 

http://www.ukrokodyla-tabor.cz/
http://www.biokosiky.cz/
http://www.bezobaluplzen.cz/
http://www.bezobal.cz/
http://www.serafinbyliny.cz/
http://www.jhzero.cz/
http://www.slovenskaspajzka.sk/


77 

 

Na obrázku č. 25 je uvedena mapa České republiky, na které jsou zobrazena jednotlivá města, 

ve kterých by mýdla mohly být prodávány. Celkem prodejen i se stávajícími prodejnami je 

25. Podle vyjádření všech obchodů a souhlasu prodeje mýdel z Mýdlovaru a následných 

poptávek bude potřeba znovu rozšířit prodej do dalších ještě neobsazených míst v České 

republice. Někteří prodejci mají také k dispozici e-shop, přes který si zákazníci také mohou 

kupovat produkty. Měsíčně by měly být přidány alespoň tři nová místa. 

 

 

 

Obrázek č. 25: Mapa prodejních míst 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

Tato mapa bude přidána na webové stránky a sociální sítě, aby zákazníci měli přehled, kde si 

přírodní mýdla mohou také nakoupit. 

Dále bylo z dotazníku zjištěno v jakých obchodech/salónech/trzích zaměřených na ekologii    

a zdravý životní styl by zákazníci mýdla uvítali. Vybrala jsem pouze tři nejzajímavější, pro 

jejichž zákazníky by moly být mýdla zajímavým doplňkem prodeje. Navrženy budou 

kosmetické salóny, masérské salóny a wellness centra. Vybrán bude prozatím z každé služby 

jeden podnik ze dvou největších měst v České republice a to z Brna a Prahy. Pro úspěch 

prodeje budou mýdla do různých podniků ve stejných, ale i nových městech přidávány. 

 

Brno – 9x 
Znojmo – 1x 

 

Třebíč – 1x 

Č. Budějovice – 2x 

Č. Krumlov – 1x 

Tábor – 1x 

Ostrava – 1x 

Plzeň – 1x 

Prostějov – 1x 
Otrokovice – 1x 

J.Hradec – 1x 

Mor. Budějovice – 2x 

Praha – 2x 

Oponěšice – 1x 
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Brno 

Kosmetický salón 

• Kadeřnictví a kosmetika Hairex – Grohova 22. Webové stránky - 

www.hairex.cz 

Masérský salón 

• Ateliér krásy – Cyrilská 2. Webové stránky – www.atelierkrasy.cz 

Wellness centrum 

• Golf Resort Kaskáda – Na Golfu 1772. Webové stránky - www.golfbrno.cz 

 

Praha 

Kosmetický salón 

• Salon Ilony Halířové Time4Beauty Prague – Maiselova76/12. Webové stránky 

– www.time4beauty.cz 

Masérský salón 

• Salon Elite – Vodičkova 1935/38. Webové stránky - www.salonelite.cz 

Wellness centrum 

• Privat wellness Radlice – Na Neklance 8. Webové stránky – www.wellness-

radlice.cz 

 

3.6.2.2 Online distribuce 

Nové internetové prodeje 

Lidé čím dál více využívají nákup přes internet a proto i stávajícím a potenciálním 

zákazníkům Mýdlovaru bude nabídnut prodej mýdel na různých internetových stránkách. 

Tato forma prodeje zvýší povědomí o Mýdlovaru a také bude budovat lepší značku.  

• Scuk.cz – je internetový velkoobchodní prodej různých výrobků a potravin přímo 

od farmářů. Webové stránky - www.scuk.cz 

http://www.hairex.cz/
http://www.atelierkrasy.cz/
http://www.golfbrno.cz/
http://www.time4beauty.cz/
http://www.salonelite.cz/
http://www.wellness-radlice.cz/
http://www.wellness-radlice.cz/
http://www.scuk.cz/
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• EKOMARKET.cz – e-shop spojený s přírodou. Webové stránky – 

www.ekomarket.cz 

• Folly.cz – on-line ecomarket. Webové stránky - www.folly.cz 

 

3.6.3 Rozvoj komunikačních kanálů 

Rozvoj komunikačních kanálů Mýdlovaru se bude zaměřovat na komunikaci pomocí 

sociálních sítí a modernějších nástrojů. Návrh propagace posilní komunikaci se zákazníky      

a připraví reklamu, která se týká nových produktů a služeb v Mýdlovaru.  

3.6.3.1 Internetový marketing 

Zde budou představeny návrhy, které se týkají internetového marketingu. Jedná se o webové 

stránky Mýdlovaru, komunikace se zákazníky na Facebooku a využívání Instagramu 

k propagaci Mýdlovaru. 

Webové stránky 

Na webových stránkách není žádný velký nedostatek. Nově bude na webových stránkách 

rozdělení záložek na základě segmentace zákazníků. Záložky budou rozděleny pro lepší 

orientaci na: 

• přírodní mýdla, 

• přírodní kosmetika, 

• služby, 

• zakázková výroba, 

• problémová pleť/kůže 

V kategorii přírodních mýdel bude další podkategorie, pro koho jsou mýdla určena, jestli 

ženy, muži, děti, miminka atd., pro jaký typ pokožky mýdlo je atd., a v těchto záložkách 

budou zobrazena mýdla. 

Přírodní kosmetika bude také rozdělena do kategorií na základě druhů produktů. 

V záložce služeb se budou moci lidé dozvědět o workshopech, kde se také na něj budou moci 

přihlásit a sledovat sdílené aktuality. 

http://www.ekomarket.cz/
http://www.folly.cz/
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Zakázková výroba bude mít svoji extra složku, aby byla stále lidem na očích a kdykoliv mohli 

tuto službu využít. Také bude rozdělena na kategorie, kam se pak budou přidávat fotografie 

z vyrobených mýdel na zakázku. 

Problémová pleť/kůže bude mít také podkategorie, pro určitý typ problému. 

Nově budou také pořízeny fotografie menšího mýdla, který Mýdlovar nabízí. V nabídce 

budou také dárkové poukazy, informace o soutěži na Facebooku a také nové okno Blog, kde 

bude paní majitelka pravidelně přidávat články o mýdlech nebo jejich rodinném příběhu. 

Facebook 

Facebook je v České republice nejvyužívanější sociální sítí, proto je vhodné, aby byl 

Mýdlovar aktivní a nestále v kontaktu s lidmi. 

Cíle komunikace: 

• rozšíření povědomí o Mýdlovaru, 

• získání nových fanoušků, 

• propagace nových produktů a služeb Mýdlovavu, 

• rychlá komunikace se zákazníky, 

• oslovení nových zákazníků. 

Rizika komunikace: 

• nepoutavé příspěvky, 

• žádné nebo negativní komentáře u příspěvků, 

• malý dosah komunikace, 

Náklady na komunikaci: 

• měsíční mzda zaměstnance, 

• propagace produktů a služeb. 

 

Facebooková propagace bude cílená na muže i ženy ve věku 15-60 let z České republiky. 

Příspěvky budou cílené na uživatele, kteří vyhledávají přírodní mýdla, přírodní kosmetiku      

i relax. Měsíční rozpočet kampaně bude celkem 2 100 Kč, v případě neúčinnosti kampaně se 

bude cílování měnit. Mýdlovar by měl přidávat příspěvky minimálně dvakrát týdně. Obsah by 

měl obsahovat příspěvky z výroby mýdel, balení mýdel, výroby přírodní kosmetiky, mohlo by 
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se vytvořit i nějaké video, které by pojednávalo o celém procesu výroby mýdla. Lidé se raději 

dívají na kratší videa než, aby si přečetli nějaký. Dále by měly být přidávány příspěvky 

ohledně připravovaných novinek, fotografie surovin, ze kterých jsou mýdla vyráběna, 

příspěvky z obchodů, kde jsou mýdla prodávána, z trhů, které Mýdlovar navštívil atd. Vhodné 

by také bylo zveřejňovat ceny mýdel, připravit uživatele na workshop o výrobě ekologických 

mýdel a pracích prášků, zveřejňovat dárkové poukazy, také například přidávat na Facebooku 

v sekci jednodenních stories fotografie nebo videa, která jsou také velice oblíbená mezi 

uživateli Facebooku a dát najevo aktivitu a komunikaci s nimi. Také by měly být přidávány 

příspěvky zakázkové výroby, která je využívána zatím minimálně. V letní sezóně se nejvíce 

pořádají např. svatby, tudíž by bylo vhodné mýdla zveřejňovat se zacílením na tyto akce. Jako 

novinku zveřejnit Instagram, kde bude nově Mýdlovar aktivní a bude přidávat také různé 

příspěvky a komunikovat se zákazníky. 

Instagram 

Instagram v České republice používá 21 % české populace. Mýdlovar Instagram založený má, 

ale nevyužívá ho. Nově bude tedy Mýdlovar využívat i tento profil, kde bude přidávat také 

různé propagační příspěvky a videa. Placená reklama zatím využitá nebude, instagramový 

účet bude zveřejněn na facebookové stránce, odkud by se mohli přidat fanoušci, kteří by        

o novém Instagramu mohli říci svým přátelům a na tomto základě by se o něm mohlo 

dozvědět více lidí. Instagramový účet bude veřejně dostupný pro všechny uživatele této 

sociální sítě. 

 

3.6.3.2 Podpora prodeje 

Dárkové poukazy 

Pro podporu prodeje Mýdlovaru budou nově vytvořeny poukázky na nákup mýdel, přírodní 

kosmetiky nebo také workshopu. Tyto poukázky budou prezentovány na webových stránkách 

Mýdlovaru, na Faceboovém a Instagramovém profilu. Tyto poukázky bude možné zakoupit 

buď na e-shopu nebo ve výrobně Mýdlovaru. Poukázky budou nabízeny v různých 

hodnotových variantách. Obrázek č. 26 zobrazuje vytvořenou poukázku. 
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Obrázek č. 26: Dárkový poukaz 

(Vlastní zpracování, 2020) 

 

Soutěže 

Dále budou zvoleny soutěže přes sociální sítě, kde budou muset uživatelé příspěvek 

okomentovat a také sdílet a poté bude vyhlášen výherce zvoleného produktu. Díky této 

podpoře prodeje se Mýdlovar dostane více do povědomí novým lidem.  

Věrnostní kartičky 

Pro stálé zákazníky budou vytvořeny věrnostní kartičky, kdy vždy na patnácté mýdlo bude 

udělena 50% sleva. Tato forma podpory prodeje by měla zákazníky lákat k nákupu. Kartičky 

dostanou zákazníci přímo ve výrobně Mýdlovaru a při nákupu budou vždy udělena razítka. 

Při online nákupu budou kartičky přibaleny k objednávce, a když bude zákazník chtít tuto 

akci využívat tak zašle fotku kartičky na Facebookový profil a bude mu uděleno elektronické 

razítko.  

 

 

DÁRKOVÝ POUKAZ 

pro:      v hodnotě: 

www.mydlovar.cz Facebook: Mýdlovar 

 

Instagram: mydlovar_cz 
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3.6.3.3 Přímý marketing 

Direct mail 

U každé provedené objednávky je uvedený e-mail zákazníka, který objednávku provedl, na 

tento uvedený e-mail mu budou chodit novinky přírodních mýdel, kosmetiky nebo také 

služeb. Direct mail se bude používat pouze u potvrzeného souhlasu (opt-in) od zákazníka. 

Zákazník potom bude mít pocit věrnosti ze strany Mýdlovaru. 

3.6.3.4 Trhy 

Mýdlovar se uskutečňuje trhů, které probíhají po celé České republice. Nově se bude účastnit 

na akcích v okolí sídla. Jedná se např. o Vinobraní ve Znojmě, vánoční trhy, velikonoční trhy 

atd. Účast na těchto trzích oslovuje jak stávající tak potenciální zákazníky, dochází 

k přímému kontaktu, což je také velice důležité. Trhy jsou jedním z významných nástrojů pro 

budování image firmy a posilování známosti značky. 

3.6.4 Nový segment zákazníků – lidé s problémovou pletí/kůží 

Z analytické části bylo zjištěno, že Mýdlovar doposud nabízí svá mýdla pro všechny a necílí 

na konkrétní segment zákazníků. Komunikuje především online, přes Facebook, kde má své 

zákazníky. Aby se o Mýdlovaru dozvěděli konkrétní segmenty zákazníků, kterým by byla 

mýdla nabízena, musí být tyto segmenty oslovovány s obsahem, který bude pro ně 

přizpůsobený. Jak již bylo zmíněno v cílech práce Mýdlovar chce docílit vyšších tržeb a proto 

je důležité oslovovat nové potenciální zákazníky.  

Nový segment zákazníků jsou tedy lidé s problémovou pletí nebo kůží. Může se jednat           

o akné, ekzém nebo lupénku. Tito lidé mají zájem o přírodní mýdla nebo kosmetiku a díky 

 

Věrnostní kartička 

10. 11. 12. 13. 14. 9. 8. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Obrázek č. 27: Věrnostní kartička 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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těmto zálibám hledají informace o těchto produktech na různých internetových stránkách. Na 

tento nový segment se bude Mýdlovar nově zaměřovat a bude mu nabízen obsah 

přizpůsobený přímo pro něj. 

Díky těmto internetovým stránkám, na kterých stále probíhají různé diskuze a cílová skupina 

se tam vyskytuje bude vhodné vložit reklamu, která by se těmto lidem zobrazovala. 

Z analytické části bylo zjištěno, že nejvíce tyto diskuze probíhají na internetových stránkách 

emimino.cz a zeny.cz, tudíž by nová reklama mohla oslovit velké množství potenciálních 

zákazníků. 

Segmentací zákazníků budou vytvořeny skupiny zákazníků, pro které bude vytvořený obsah 

nabídky. 

Jedná se tedy o 4 cílové skupiny zákazníků: 

• Aktuální cílová skupina – lidé, kteří mají kladný vztah k přírodním mýdlům, 

protože jsou šetrná ke kůži a jsou netoxická. Tato skupina mýdla nakupuje nejvíce. 

Další cílovou skupinou jsou firmy a svatby, které službu Mýdlovaru zatím využívají 

minimálně. Jako další skupinou jsou kamenné obchody a e-shopy jiných prodejců, 

kde jsou nabízena mýdla, které si může zákazník koupit. 

• Potenciální cílová skupina – lidé s problémovou pletí nebo kůží. Mýdla budou pro 

tuto skupinu nabízeny s tím, že jsou zcela přírodní a neobsahují žádné chemické látky 

a mají uzdravující účinky. Je potřeba s touto skupinou správně komunikovat a předat 

jim poutavý obsah. 

Nová cílová skupina zákazníků by měla Mýdlovaru přinést větší povědomí o značce mezi 

stávajícími, ale i novými zákazníky a také větší tržby. V případě spokojenosti s produkty bude 

Mýdlovaru zaručena věrnost zákazníků, kteří budou tyto produkty kupovat nadále. 

3.6.5 Zaměstnanci 

Nově do podniku přibyde nový zaměstnanec, který bude nejpravděpodobněji zaměstnán na 

dohodu o pracovní činnosti, jelikož je tato forma pro podnik nejideálnější. Zaměstnanec bude 

vypomáhat pár hodin v týdnu např. s balením mýdel nebo jinou přípravou. Dále se také bude 

starat o komunikaci se zákazníky přes sociální sítě. 

U výroby nových druhů mýdel i přírodní kosmetiky bude muset paní majitelka navštívit 

nějaké kurzy o výrobě těchto produktů. Dále bych také doporučila navštívit nějaký kurz 
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dekorace a aranžování nebo také navštěvovat webovou stránku Pinterest, která svým 

uživatelům umožňuje si prohlížet různé tématické kolekce obrázků nebo fotografií, jelikož 

design balení udělá na zákazníky první dojem, který je ovlivňuje k nákupu.  

 

3.6.6 Zhodnocení pomocí Business model Canvas 

Obrázek č. 28 představuje Business Model Canvas a jeho barevných částí, kterých se nové 

návrhy týkají. 

 

Obrázek č. 28: Upravený Business model Canvas 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle dobra-strategie.webnode.cz, 2020) 

 

 

Zákaznické segmenty 

Zákazníky Mýdlovaru jsou obyvatelé České republiky. Přesněji řečeno se jedná o jednotlivce, 

kteří rádi zkouší něco jiného nebo mýdla zakupují z důvodu problémové pleti nebo kůže, dále 

jsou lidé, kteří mýdla kupují, protože jsou šetrná ke kůži a jsou netoxická. Další skupinou jsou 

firmy, které nechávají dělat mýdla pro své zaměstnance nebo také ženich s nevěstou, kteří 

mýdla dají svatebčanům. Jsou i lidé, kteří od Mýdlovaru neočekávají jiné služby nebo 

produkty a vyhovuje jim stávající nabídka, se kterou jsou spokojeni. Další skupinou 

zákazníků jsou kamenné obchody nebo e-shopy, které nakupují mýdla ve větším množství     

a nabízí je ve svých prodejnách. Nová strategie by se měla zaměřovat na nový segment 

zákazníků, kterými jsou lidé s problémovou pletí nebo kůží. Nová mýdla, přírodní kosmetika  

i workshopy mohou nalákat více zákazníků, kteří vyhledávají takovéto přírodní produkty. 

http://www.dobra-strategie.webnode.cz/
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Poskytovaná hodnota 

Hodnotová nabídka, která je nabízena zákazníkům jsou přírodní mýdla. Mýdlovar nabízí 21 

druhů mýdel a zákazníci si mohou vybrat mezi dvěma velikostmi mýdel. Mýdla jsou nabízena 

jak pro normální pokožku, suchou pokožku, tak i pro mastnou pokožku a mnoho dalších, 

proto Mýdlovar vyhoví každému s různým typem pokožky. Také si zákazník může zvolit 

variantu, že si nechá více druhů mýdel zabalit do dárkové krabičky. Přidanou hodnotou pro 

zákazníky je e-shop, na kterém jsou mýdla prodávána, a koupit si je může kdokoliv. Další 

přidanou hodnotou, kterou Mýdlovar nabízí je, že při objednávce každému zákazníkovi jsou 

poslány vzorky dalších mýdel, dle jejich vlastního výběru nebo dle výběru paní majitelky. 

Kdykoliv potřebuje zákazník s výběrem mýdel pomoct tak paní majitelka pomůže a poskytne 

odborný výklad. Nové poskytované hodnoty pro zákazníky jsou ve formě nových produktů, 

přírodní kosmetiky a workshopy. Přizpůsobování nabídky na základě zákazníků je důležité    

a zákazníci si toho budou více vážit a budou se rádi vracet. 

Distribuční kanály 

Komunikace se zákazníky je prostřednictvím telefonu, webu a přes Facebook. Nová strategie 

by měla zvýšit využití kanálů, které představují nabídku Mýdlovaru a sdělují veškeré 

informace a také se bude zaměřovat na rozšíření distribuční sítě. Mýdlovar začne aktivněji 

využívat sociálních sítí, které jsou jako komunikace se zákazníky nejlepší variantou. Sociální 

sítě, které by měl Mýdlovar využívat v následujících několika letech je Facebook, který už 

využívá a také Instagram, který založený mají, ale nevyužívají ho. Díky těmto sociálním sítím 

by měla být komunikace se zákazníky rychlá a snadná. Spokojený zákazník předává 

informace dalším lidem o produktech a službách a toto je jedna z nejlepších forem propagace. 

Doručení mýdel je prostřednictvím poštovní zásilky nebo osobního vyzvednutí.  

Vztahy se zákazníky 

Vztahy se zákazníky se v Mýdlovaru projevují jak osobně tak online přes sociální sítě. Při 

osobním nákupu přímo ve výrobně jsou vztahy se zákazníky prohlubovány znalostmi paní 

majitelky, která o každém mýdlu dokáže hovořit a vše, co zákazník potřebuje mu paní 

majitelka zodpoví. Ochota a laskavost udělá na zákazníky velký dojem a rádi se vrací zpět.   

U online nákupu je důležitá komunikace přes sociální sítě. Pro online komunikaci se 

zákazníky bude vytvořena nová pracovní pozice, kterou by měl na starost nový zaměstnanec  

a v průběhu jeho pracovní doby by odpovídal zákazníkům na různé dotazy a případně by 

mohl řešit objednávky, jelikož paní majitelka vyřizuje objednávky večer tak by ji to určitě 
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usnadnilo práci a čas. O nových produktech a službách se zákazníci dozví přes jejich webové 

stránky, ale také na sociálních sítích. 

Zdroje příjmů 

Nejdůležitějším zdrojem příjmů pro Mýdlovar jsou jejich tržby z prodeje přírodních mýdel. 

Prodej přírodních mýdel zůstane stále základní složkou příjmů Mýdlovaru. Dalšími zdroji 

příjmů budou nové služby v podobě workshopů o výrobě ekologických mýdel a pracích 

prášků a nových produktů v podobě přírodní kosmetiky. 

Klíčové zdroje 

Klíčovým zdrojem pro Mýdlovar jsou sami majitelé, jelikož veškerou práci dělají oni sami, 

starají se o jeho chod a zajišťují veškeré potřebné suroviny k výrobě mýdel. Oni sami zajišťují 

zákazníkům kvalitní produkty, které jim jsou co nejrychleji poslány. Nový zaměstnanec může 

přinést do Mýdlovaru nové nápady, které mu mohou pomoci. Společnost chce všechny 

návrhy financovat z vlastních finančních prostředků. 

Klíčové činnosti  

Nejzákladnějšími aktivitami pro Mýdlovar je prodej přírodních mýdel přes e-shop a také 

v sedmi různých obchodech po České republice. Jelikož by si lidé k mýdlům rádi přičichli než 

si je koupí, je důležité pro zákazníky hledat různé obchody, kde by mýdla mohla být 

nabídnuta. Další bod je takový, že služba musí být komunikována se zákazníky. Hlavní 

činností nadále zůstává prodej přírodních mýdel, nově k ní ale přibyl důraz na nová prodejní 

místa a také na komunikaci se zákazníky. 

Klíčová partnerství 

Partnery Mýdlovaru jsou jeho dodavatelé, kteří dodávají suroviny pro výrobu mýdel. Majitelé 

podporují lokální dodavatele, tudíž veškeré suroviny jsou z České republiky. Dalším 

klíčovým partnerstvím pro Mýdlovar jsou obchody, kde se mýdla prodávají. Obchody 

podporují Mýdlovar tak, že mu dělají reklamu. Dalšími partnery Mýdlovaru budou různé 

salóny a trhy, na kterých se mýdla budou prodávat.  

Struktura nákladů 

Náklady se skládají z nákladů na objednávání surovin pro výrobu mýdel, energie a může se 

jednat i o nové vybavení. Nové náklady se projeví u nové strategie, která se bude zaměřovat 

na marketingovou komunikaci se zákazníky pomocí sociálních sítí a nového zaměstnance. 
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3.7 Implementace strategie 

Navržená strategie musí být prodiskutována majiteli Mýdlovaru, musí zvážit všechna její 

pozitiva a negativa. Jelikož byla strategie navržena podle strategických cílů, je tato možnost 

uskutečnění podle mého názoru reálná. 

Navržená strategie bude potřebovat mnoho času, proto si musí majitelé předem zvolit volné 

dny, ve kterých bude probíhat realizace strategie. Například u workshopů detailně popsat 

průběh celého workshopu, mít dostatek materiálu a pomůcek k výrobě, dát o něm vědět na 

webových stránkách a sociálních sítích atd., u nových mýdel si pečlivě nastudovat nové 

suroviny, které budou potřeba k jejich výrobě, u nových prodejních míst mít vyrobené poličky 

nebo nějaký menší regál pro výstavu mýdel atd. 

Podle teoretické a analytické části je jasné, že navržení strategie by měl mít každý podnik.    

V tabulce č. 15 je časový harmonogram činností, které musí být v podniku vytvořeny pro 

získávání nových zákazníků a spokojenost stávajících zákazníků.  

 

Tabulka č. 15: Harmonogram návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Návrh Termín 

Návrh strategie 1.1.2021 

Přírodní kosmetika 1.4.2021 

Workshop 1.6.2021 

Mýdla s věnováním 7.1.2021 

Nová mýdla 1.3.2021 

Nová prodejní místa 7.1.2021 

Nové internetové prodeje 7.1.2021 

Internetový marketing 14.1.2021 

Podpora prodeje 1.4.2021 

Přímý marketing 1.4.2021 

Trhy 3.4.2021 

Oslovení nového segmentu zákazníků 14.1.2021 

Nový zaměstnanec 7.1.2021 
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3.8 Hodnocení navrhované strategie metodou SMART 

Specifičnost strategie 

Strategické kroky byly důkladně rozpracovány a přiblíženy. Strategie je tedy jasná, specifická 

a pochopitelná. 

Měřitelnost strategie 

Úspěšnost strategie je možno změřit podle realizace v období, na které je plánovaná a také 

podle reálného počtu nových prodejních míst. Další měřitelné prvky se ukáží v celkových 

nákladech nebo v postupném navyšování tržeb. 

Akceptovatelnost strategie 

Strategie odpovídá stanoveným směrům a vizi společnosti, jsem si jistá, že se bude majitelům 

Mýdlovaru líbit. Celou novou strategii budou mít na starost právě majitelé a po přijmutí 

nového zaměstnance bude do této strategie zapojen také.  

Reálnost strategie 

Navržená strategie je utvořena tak, aby byla její realizace dosažitelná a nepředstavovala by 

pro firmu obrovský, nezvladatelný růst. Náklady na rozvoj firmy se orientují v částkách, které 

firma bude financovat sama z vlastních finančních prostředků. 

Časová ohraničenost strategie 

Návrh strategie je vytvořen pro následující tří až pětileté období. S novou strategií se začne 

v roce 2021. V průběhu roku jsou naplánované různé aktivity, kterých se musí firma držet, 

v dalším časovém období budou tyto aktivity rozšiřovány např. o další nová prodejní místa, 

nové druhy mýdel nebo přírodní kosmetiky, další workshopy, přijmutí nového zaměstnance 

nebo účastí na nových trzích. V prvním roce dojde k novým druhům mýdel, které nenabízí 

žádná z konkurence a navíc i některé produkty z přírodní kosmetiky, které konkurence taky 

nenabízí, tudíž bude Mýdlovar v konkurenční výhodě asi jen dočasně, protože může tyto 

produkty časem okopírovat. Je vhodné být stále o krok vpřed a vymýšlet nové produkty          

a služby. 
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3.9 Analýza rizik 

Analýza rizik bude provedena podle skórovací metody s mapou rizik. Tato metoda obsahuje 

tři následující fáze. První fází je identifikace rizik, druhou fází je ohodnocení rizik a třetí fází 

jsou návrhy na opatření ke snížení rizika. (Doležal a spol., 2009) 

V následující tabulce č. 16 jsou vypsána rizika, která se mohou objevit při zavádění nové 

strategie v podniku. Ke každému riziku byla přidělena pravděpodobnost jeho vzniku a dosah 

jeho dopadu. Tyto hodnoty se získají stanovením škály 1-10, kdy 1 znamená nicotné riziko    

a 10 nejvážnější riziko. Vynásobením těchto hodnot se vypočítá hodnota rizika. Pro všechny 

rizika byla zvolena opatření, která sníží pravděpodobnost vzniku daných rizik. Opět byla 

zvolena pravděpodobnost rizika po opatření i s novým dopadem. Byla dopočítána i nová 

hodnota rizika. 
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Tabulka č. 16: Analýza rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 Riziko PPST Dopad Hodnota 

rizika 

Náklady na opatření Nová 

PPST 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

rizika 

1. nezkušený zaměstnanec 

v oblasti propagace 

5 9 45 - ukázka z již provedených propagací 

-výkaz o studiu s marketingovým 

zaměřením 

1 9 9 

2. nevhodné cílení na 

sociálních sítích 

3 10 30 pravidelné kontroly efektivnosti 1 10 10 

3. nedostatek finančních 

zdrojů 

3 9 27 kalkulace nákladů všech návrhů 2 9 18 

4. větší nárůst zákazníků 

než se očekává 

1 8 8 provedení marketingového výzkumu a 

jeho analýzy 

1 8 8 

5. nefunkční marketingová 

strategie 

3 10 30 návrh nových produktů a služeb 2 9 18 

6. odmítnutí mýdel ze 

strany oslovených 

obchodů 

4 10 40 hledání nových obchodů 1 9 9 

7. špatný výběr nového 

segmentu zákazníků 

2 9 18 nový segment zákazníků 1 8 9 
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3.9.1 Mapa rizik 

Mapa rizik je znázorněna podle pavučinového grafu. Veškeré hodnoty jsou z tabulky č. 16 a 

jsou zde uvedeny pravděpodobnosti a dopady a nové pravděpodobnosti a nové dopady po 

implementaci protiopatření.  

 

 

Graf č. 2: Mapa rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

3.10 Náklady realizace strategie 

V následující tabulce č. 17 jsou uvedeny náklady, které se týkají realizace strategie na půl rok. 

Nákup surovin pro nové druhy mýdla a přírodní kosmetiky vyjde přibližně na 30 000 Kč. 

Nákup materiálu pro workshopy (kuchyňské pomůcky atd.), do nových prodejních míst, jedná 

se o dřevo a příslušenství, ze kterého pan majitel sestaví polici a nákup ekologického balení 

pro přírodní kosmetiku vyjde přibližně na 18 300 Kč. Každý půl rok by měly přibýt alespoň 

tři nová prodejní místa, která budou stát kolem 18 000 Kč, dle vyhledávání na internetu jsou 

nájmy za místa probrány ještě na místě s výrobci, tudíž každý nájem bude v jiné cenové 

relaci. Cena za nájem jednoho místa se pohybuje od 1 000-3 000 Kč. Cena za propagaci na 

Facebooku vyjde zhruba na 12 600 Kč. Propagace na webových stránkách Emimino.cz 

prvního půl roku nebude, jelikož v červenci právě na tyto webové stránky byl vydán článek o 

Mýdlovaru. Na základě počtu objednávek bude o této propagaci přemýšleno. Nájem za trhy 
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na různých akcích je celkem za 5 000 Kč. Mzda zaměstnance po dobu půl roku bude 114 000 

Kč. 

Tabulka č. 17: Náklady na strategii 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Náklady na strategii 

Nákup surovin 30 000 Kč 

Nákup materiálu (workshop, dřevo na police, 

obaly na přírodní kosmetiku) 

18 300 Kč 

Nájem míst (3 místa za půl roku) 18 000 Kč 

Propagace na Facebooku 12 600 Kč 

Nájem místa na trzích 5 000 Kč 

- Znojemské Historické vinobraní 4 800 Kč/2 dny 

- Vánoční jarmark v Jihlavě 200 Kč/den 

Mzda zaměstnance 114 000 Kč 

Celkem 197 900 Kč 

Propagace na webových stránkách (Emimino.cz)  30 000 Kč/týden 

 

Tabulka č. 17 zobrazuje náklady, které budou vynaloženy na realizaci nově navržení strategie 

pro prvních 6 měsíců. Nejsou zde zobrazeny náklady na provoz Mýdlovaru, jelikož jsou 

stejné jako doposud. Náklady v tabulce jsou uvedeny na půl roku, protože podnik bude po této 

době kontrolovat efektivnost zvolené strategie. 

Nového tedy v podniku bude větší propagovanost Mýdlovaru, která zvýší povědomí               

o podniku mezi potenciálními zákazníky, také bude probíhat větší komunikace se zákazníky 

prostřednictvím nového zaměstnance, který s nimi bude více komunikovat a dělat Mýdlovaru 

reklamu. Nově si budou moci lidé na různých místech koupit mýdlo a rozšíří se sortiment      

o nová mýdla, přírodní kosmetiku a služby. Zavedením nové strategie do podniku by se měl 

navýšit počet zákazníků a také tržeb. 

Po půl roce implementace strategie proběhne kontrola strategie, jestli je pro podnik efektivní  

a přínosná. Kontrolovat se bude komunikace na Facebooku a Instragramu, také nové produkty 

a služby, které Mýdlovar nově nabízí a zpětná vazba od zákazníků pro tyto produkty a služby. 

V případě úspěšnosti strategie se bude stejně pokračovat dále. Po dalších 6 měsících proběhne 

stejná kontrola, a jestli strategie bude mít úspěch, bude ji Mýdlovar využívat další roky, než 
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bude potřeba zajistit inovativní produkty či služby z hlediska potřeb zákazníků a nových 

trendů na trhu. Kdyby se strategie projevila jako neefektivní, bylo by potřeba na základě 

analýzy zákazníků zjistit, jaké nové produkty či další služby by uvítali. 

3.11 Shrnutí návrhů 

Problémem této práce je, že v podniku neexistuje žádná strategie. Pomocí Business modelu 

Canvas a Value Proposition Vanvas bylo potřeba vytvořit a popsat strategii, která mu zobrazí 

přehled a na co se musí zaměřit a co udělat jinak. Strategie se zabývá získáváním nových 

zákazníků, ale také spokojenosti stávajících zákazníků, proto byl zvolen nový segment 

zákazníků, aby se na tyto zákazníky přesně cílilo a na základě dotazníků na stávající 

zákazníky bylo zjištěno, co nového by uvítali, proto byly vytvořeny nové produkty a služby, 

díky kterým Mýdlovar získá nové tržby, které budou potřeba do budoucna na výstavbu nové 

mýdlárny. 

Veškeré návrhy jsou vytvořeny na základě stanovených cílů společnosti, kterých chce 

dosáhnout. Výsledkem je větší komunikace mezi stávajícími i potenciálními zákazníky, větší 

propagace Mýdlovaru než byla doposud, lidem se dostane více do povědomí a bude si 

budovat lepší pozici na českém trhu. Za účelem trojnásobného zvýšení tržeb, který je jeden 

z cílů podniku byl zvolen nový segment zákazníků a také přidány nové produkty a služby.  

V kapitole implementace jsou uvedené návrhy a termíny, kterých by se měl podnik držet. 

V práci se objevují i náklady na strategii, které obsahují finanční prostředky týkající se 

nákupu surovin a materiálu, dále za nájem nových míst a účasti na trzích, také za propagaci na 

Facebooku a náklady vynaložené na mzdy nového zaměstnance. Nová strategie se kladně 

projeví v nárůstu zákazníků podniku, ve spokojenosti stávajících zákazníků a v tržbách 

podniku. 
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Závěr 

Teoretická část popisuje základní pojmy a definice, které se týkají zpracovávaného tématu. 

Jedná se o definice strategie, business strategie nebo konkurenceschopnost. 

Analytická část se věnuje analyzováním podniku vnějšími a vnitřními faktory, ze kterých 

vyšla určitá fakta, která byla přenesena do poslední shrnující analýzy a to SWOT analýzy, kde 

byly vytyčeny silné a slabé stránky podniku a také příležitosti a hrozby. Z této analýzy vyšel 

nástin pro tvorbu budoucí strategie podniku. 

Hlavním cílem diplomové práce byl návrh možného směru strategického rozvoje pro 

Mýdlovar, který mu bude sloužit po dobu tří až pět let. Návrh byl vytvořen přes Business 

Model Canvas, který popisuje jednotlivé segmenty, kterých se nová strategie týká. Dále byl 

vytvořen Value Proposition Canvas, který zobrazuje přehledné plátno na kterém je profil 

zákazníka a mapa hodnot. 

Vytvořená strategie se zabývá získáváním nových zákazníků, proto byl zvolen nový segment 

zákazníků, tedy zákazníci s problémovou pletí/kůží, díky kterým bude dosaženo vyšších 

tržeb, což bylo cílem podniku dosáhnout trojnásobného růstu tržeb. Dále se zabývá 

spokojeností stávajících zákazníků, pro které byl vytvořen dotazník, který poptával jejich 

spokojenost se stávajícími produkty a nabízenými službami. Z výsledků se proto navrhují 

nové produkty a nové služby, které by měli společnosti zaručit jejich loajálnost k podniku. 

Mýdlovar chtěl také rozšířit jejich distribuční síť, proto se strategie zabývá návrhem nových 

prodejních míst po celé České republice. Tyto nová místa pomůžou Mýdlovaru se dostat více 

lidem do povědomí a budou budovat podniku známost brandu. V neposlední řadě se strategie 

zaměřuje na online komunikaci se zákazníky a také na propagaci nového Mýdlovaru. Veškeré 

finance budou využity pro výstavbu nové mýdlárny s prodejnou a případně expanze do 

Švédska. 
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Příloha č. 1 Dotazník pro stávající zákazníky 

Dobrý den, 

Jmenuji se Sabina Vodičková a jsem studentka 5. ročníku Vysokého učení technického 

v Brně na Fakultě podnikatelské. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude 

sloužit k mé Diplomové práci. Zároveň Vaše odpovědi pomohou rodinnému Mýdlovaru 

přizpůsobit nabízený sortiment. Dotazník je anonymní a vyplnění Vám nezabere více jak 5 

minut. 

Děkuji za Vaši ochotu a vyplnění. 

 

1. Pohlaví 

o muž 

o žena 

 

2. Odkud jste se o Mýdlovaru dozvěděl/a? (vyberte jednu nebo více odpovědí) 

o facebook 

o instagram 

o internet 

o přátelé, známí 

o uveďte další………………………………… 

 

3. Z jakého důvodu jste si mýdlo zakoupil/a? (vyberte jednu nebo více odpovědí) 

o protože je ekologické a bezobalové 

o protože je šetrné ke kůži a netoxické 

o chtěl/a jsme zkusit něco jiného 

o kvůli problémům s pletí/kůží 

o protože dobře vypadá 

o je to dobrý dárek 

o chtěla jsem pomoci rodině Almqvist 

o uveďte další………………………………........ 

 

4. Koupil/a jste si mýdlo i z jiného důvodu než jen na klasické mytí pokožky? (vyberte 

jednu nebo více odpovědí) 

o na akné 

o na ekzém 

o na lupénku 

o na citlivou kůži 

o pro dětskou pokožku 

o na praní prádla pro člověka s ekzémem 

o na vlasy 

o ne 

o uveďte další......................................................... 
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5. Jakou formu nákupu v Mýdlovaru využíváte? (vyberte jednu odpověď) 

o internetový obchod 

o kamenný obchod 

o výrobna Mýdlovaru 

 

6. Jaký typ mýdel upřednostňujete? (vyberte jednu nebo více odpovědí) 

o bílé  

o barevné 

o s vůní  

o bez vůně 

 

7. Jsou nějaké vůně, které Vám v nabídce chybí? 

o uveďte odpověď……………………….. 

 

8. Která velikost Vám vyhovuje? (vyberte jednu nebo více odpovědí) 

o větší ze současné nabídky 

o menší ze současné nabídky 

o mohlo by být jedno ještě větší 

o mohlo by být jedno ještě menší 

 

9. Vyhovuje Vám minimalistický obal na mýdla? Byli byste v případě nového balení 

(krabičky) ochotni zaplatit více? (vyberte jednu nebo více odpovědí) 

o vyhovuje 

o byl/a bych ochoten/a zaplatit více 

 

10. Jaké nové produkty byste uvítali? (vyberte jednu nebo více odpovědí) 

o cestovní mýdlenka 

o pytlíček na mýdlo 

o tuhý deodorant 

o koule do koupele 

o šlehaná másla na tělo a ruce 

o vlasové kůry 

o balzám na rty 

o balzám na pokožku 

o peelingy na tělo a obličej 

o masky na obličej 

o žádné 

o uveďte další…………………………………….. 

 

11. Jaké služby byste uvítali? (vyberte jednu nebo více odpovědí) 

o workshopy výroby ekologických mýdel a pracích prášků 

o uveďte další………………………………… 
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12. Uvítali byste (vyberte jednu nebo více odpovědí) 

o dárkové poukazy      

o věrnostní kartičky (15. mýdlo zdarma)   

o přírodní kosmetiku (tuhý deodorant atd.)  

o psí šampon      

 

13. Vyhovují Vám velikosti prací sady? (vyberte jednu odpověď) 

o vyhovují 

o mohou být větší 

o mohou být menší 

o nezkoušel/a jsem ještě 

o uveďte další……………………………. 

 

14. V jakých obchodech/salónech/trzích zaměřených na ekologii a zdravý životní styl 

byste mýdla uvítali? 

o obecně typ obchodu (zdravá výživa, bezobalový obchod, klasická drogerie, u 

maséra, kosmetičky…) 

 

uveďte odpověď………………………………….. 

 

15. Máte konkrétní tip na své oblíbené místo, kde bychom mýdla mohli nabídnout?  

 

uveďte odpověď………………………………….. 

 

 

 

Děkuji za Vaši ochotu a přeji příjemný den. 

 


