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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o vytvoření reálné marketingové strategie pro 

hygienický produkt obchodní společnosti Hygset s.r.o. se sídlem v Brně. V první části 

práce jsou shrnuta teoretická východiska a vymezeny pojmy týkající se marketingové 

strategie. Navazuje komplexní analýza současného stavu za pomoci odborných metod a 

výzkumného šetření. Na základě poznatků z předchozích částí je zpracováno řešení 

samotné marketingové strategie zaměřené na spotřebitele tak, aby byly reflektovány 

strategické cíle společnosti. 

 

Klíčová slova 

marketing, marketingová strategie, marketingový mix, online marketing, obchodní 

společnost 

 

Abstract 

The master‘s thesis is about creating a real marketing strategy for the hygienic product 

by the trading company called Hygset s.r.o. located in Brno. The first part summarizes 

the theoretical basis of the thesis and defines terms related to marketing strategy. Follows 

complex analysis of the current state by professional methods and research. Based on the 

findings in the previous parts, consumer-oriented marketing strategy itself is prepared so 

the strategic goals of the company are reflected. 
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ÚVOD 

S marketingem se v nejrůznějších formách setkáváme denně. Obklopuje nás v reálném 

světě i v rozhlehlém online prostoru a působí na nás tak prakticky nepřetržitě. V okamžiku 

může dobrý marketing naprosto změnit postoj spotřebitele a obrátit jeho lhostejnost či 

nezájem ve spokojenost a loajálnost. Vyznat se v nepřeberném množství nabídek 

produktů v různých variacích a specifikacích se stává nejtěžší úlohou konzumenta spíše 

než potenciální nedostupnost či neúplné uspokojení potřeb. Vytvořit zajímavou 

marketingovou strategii a uspět na takto bohatém a dostupném trhu se stává disciplínou 

náročnější než kdy dříve. Přesto je však marketing nejdokonalejším nástrojem pro 

představení předností produktu potenciálnímu zákazníkovi a odlišení se od ostatních 

nabídek konkurenčních subjektů. Neoddělitelně je tak spjat s tržbami podniku, ziskem a  

tržním podílem,  jakožto i s jeho úspěchem celkově. 

„Marketing není umění o hledání chytrých způsobů, jak se zbavit toho, co vyrábíte. Je to 

umění vytvářet skutečnou hodnotu pro zákazníka. Jedná se o umění pomáhat vašim 

zákazníkům zlepšovat se.“  

Philip Kotler 

Vlastnímu podnikání jsem se, i se svým kolegou, začal věnovat před více než dvěma lety 

a tato mladá společnost Hygset s.r.o. má s jednorázovými papírovými sedátky za svou 

krátkou dobu existence stovky uzavřených obchodů, tisíce prodaných kusů zboží a 

spoustou různých zákazníků od konečných spotřebitelů po velkododavatele do dalších 

řetězců. I když je podnik stále ještě v plenkách, je pro jeho další rozvoj marketingová 

strategie významným činitelem, díky kterému je možné posouvat společnost stále dál. 

Tato diplomová práce se tedy zabývá sestavením reálné marketingové strategie produktu 

u vybrané obchodní společnosti Hygset se sídlem v Brně. Hlavním produktem, na který 

je činnost podniku soustředěna, jsou jednorázová papírová sedátka na toaletu ve 

variantě kapesního balení, která při použití zejména společných toalet uspokojují 

hygienické i komfortní nároky uživatele. Marketingová strategie se zaměřuje právě na 

tento produkt, který v současnosti vykazuje největší potenciál co se týká možných zisků 

i dalšího rozvoje.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Hlavním cílem této diplomové práce je příprava reálné marketingové strategie zaměřené 

na spotřebitele hygienického produktu obchodní společnosti se sídlem v Brně tak, aby 

reflektovala strategické cíle společnosti. Dílčími cíli této práce jsou: 

• vhodný výběr teoretických východisek pro marketingovou strategii, 

• provedení analýzy současného stavu,  

• komplexní zpracování vlastních návrhů. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se věnuje teoretickým východiskům 

práce. V ní jsou pomocí odborné literatury a článků od českých i zahraničních autorů 

vymezeny související pojmy, použité postupy a analýzy, které jsou úzce spjaty 

s přípravou zdárné marketingové strategie.  

Část druhá se věnuje analýze současného stavu za pomoci analytických metod, jež byly 

teoreticky popsány v první části práce. První užitou analýzou je SLEPTE, která hodnotí 

šest hlavních faktorů vnějšího prostředí a snaží se predikovat další vývoj. Dalším v pořadí 

je Porterův model. Ten slouží k posouzení vnějšího prostředí v odvětví pomocí pěti 

konkurenčních sil. Analýzou vnitřního prostředí je model McKinsey 7S, která sdružuje 

a hodnotí sedm vzájemně provázaných interních faktorů podniku. V rámci analýzy 

současného stavu byl uskutečněn i kvalitativní výzkum spokojenosti zákazníků 

společnosti v několika vybraných oblastech. Konečnou analýzou, která sdružuje a 

hodnotí poznatky z předchozího zkoumání, je SWOT analýza. Marketingová strategie je 

hodnocena z hlediska silných a slabých stránek a poukazuje na hrozby a příležitosti.  

Na základě teoretických východisek z první části a také za pomoci výsledků analýz z části 

druhé následuje třetí částí práce obsahující vlastní návrhy řešení. Metodou syntézy 

získaných dat je sestavena reálná marketingová strategie pro konkrétní vybraný produkt 

obchodního podniku Hygset s.r.o. se zaměřením na koncové zákazníky. Je zde obsažena 

zejména rozsáhlá marketingová strategie z pohledu marketingového mixu 4P a dále také 

harmonogram realizace projektu. Projekt je následně zhodnocen z finanční stránky 

nákladů, rozpočtu a zdrojů. Jsou také hodnocena rizika a opatření k jejich minimalizaci.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato první kapitola obsahuje seznámení se základními teoretickými podklady, které jsou 

potřebné k tvorbě marketingové strategie. Zabývá se základními pojmy marketingu, 

marketingovým mixem, online marketingem nebo analýzami marketingového prostředí. 

1.1 Vymezení základních pojmů 

Jako jakýsi úvod do problematiky jsou nyní uvedeny některé elementární pojmy, které 

jsou úzce spjaty s tvorbou marketingové strategie. Definovány a vyloženy zde jsou pojmy 

jako marketing, marketingová strategie nebo segmentace trhu.  

1.1.1 Marketing 

V odborné domácí i zahraniční literatuře je nespočet různých definicí marketingu. 

Neexistuje jediné správné vymezení tohoto širokého pojmu a proto jsou zde uvedeny ty 

z nich, které pomohou pojem ohraničit. 

„Marketing je společenským procesem, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny 

získávají, co potřebují a chtějí cestou vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb 

s ostatními.“ (Kotler, 2013, s. 35) 

Zamazalová (2010, s. 3-4) popisuje marketing jako soubor aktivit, jejichž cílem je 

předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka. Můžeme jej definovat i 

jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny 

produktů a hodnot to, co požadují. Autorka následně uvádí tři k pochopení podstaty 

marketingu významné pojmy: 

• Potřebu lze chápat jako objektivní pociťovaný stav nedostatku. Rozlišovat 

můžeme mezi vrozeným a naučeným nebo materiálním či nemateriálním, 

• Požadavek vyjadřuje subjektivní pociťovanou potřebu formovanou například 

osobní zkušeností, kulturou či osobními rysy jednotlivce, 

• Poptávka je část potřeb, která se realizuje pomocí směny na trhu. Odpovídá 

množství požadovaných produktů a její rozsah je dán kupní silou a ochotou 

nakoupit. 
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1.1.2 Strategie 

Slovo strategie v současnosti můžeme nacházet v řadě spojení s dalšími termíny. Známe 

podnikovou strategii, marketingovou strategii, produktovou strategii nebo cenovou 

strategii. V kontextu podnikání byla strategie použita poprvé v roce 1951 Williamem 

Newmanem. Strategie je jen o tom, jak organizace dosáhne vytyčených cílů. Nejlépe 

strategii ve smyslu podnikání popisuje výraz obchodní strategie, který se soustředí na 

to, jak klíčová rozhodovací jednotka organizace hospodaří se svými zdroji k dosažení 

stanoveného obchodního cíle (Fifield, 2007, s. 9).   

Rozšířením významu strategie v marketingu je pak marketingová strategie klíčovým 

prvkem pro obchodní úspěch. Výběr účinné obchodní strategie vyžaduje znalost toho, 

jaké různé alternativní marketingové strategie existují a pochopení jejich fungování za 

různých podmínek prostředí a organizace (Shaw, 2012, s. 33) 

Marketingová strategie jako proces slouží k efektivnímu rozdělení zdrojů společnosti za 

účelem zvýšení prodejů. Jestliže chce být společnost úspěšná, měla by se zaměřit na 

marketingovou strategii a na spokojenost zákazníka. Jedná se o jednu z nejdůležitějších 

strategií zaměřující se na konečného zákazníka, který přináší společnosti zisk a je tak 

důležitá pro celý podnik (Kotler, 2007, s. 38).  

Dle Fifielda (2007, s. 16) můžeme smysl marketingové strategie chápat jako proces, 

kterým se organizace přizpůsobuje trhu, na kterém se rozhodla sloužit. 

1.1.3 Strategický marketing 

Jedná se o proces sladění silných stránek společnosti se skupinami zákazníků, kterým 

podnik může složit. Strategický marketing ovlivňuje celkový směr a budoucnost podniku, 

a proto je pro celý proces nutná znalost makroprostředí, mikroprostředí a obsluhovaných 

trhů (Kotler, 2007, s. 66). 

Zamazalová (2010, s. 24) uvádí tři základní kroky při volbě cílového trhu: 

• Segmentace trhu je proces rozdělení trhu do určitých homogenních skupin 

zákazníků. Takové tržní segmenty jsou skupiny zákazníků, které shodně reagují 

na použité marketingové nástroje. Cílem je hodnotit rozdíly v potřebách a přáních, 
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• Výběr cílového trhu (targeting) je proces vyhodnocení atraktivity jednotlivých 

segmentů a výběr jednoho či více segmentů, které bude podnik obsluhovat, 

• Stanovení pozice (positioning) je určení postavení, které bude podnik u 

zákazníků zaujímat a kterým se vymezí vůči konkurenci. Jde o ukotvení 

informace o výhodách či odlišnosti značky v mysli zákazníka. 

Strategický je proto, že se vztahuje k budoucnosti podnikání a potenciálu úspěšnosti. 

Strategický marketing je nedílnou součástí řízení podniku, který uplatňuje marketingovou 

koncepci (Zamazalová, 2010, s. 25).  

1.2 Marketingový mix 

Následuje rozhodnutí o marketingovém mixu, které bere v potaz výsledek segmentace 

trhu, cílový trh i stanovenou pozici. McCarthy (1995, s. 53) klasifikoval nejrůznější 

marketingové aktivity do čtyř širokých kategorií nástrojů marketingového mixu, které 

označil jako 4P marketingu: 

• Product – produkt, 

• Price – cena, 

• Place – distribuce, 

• Promotion – propagace, marketingová komunikace. 

1.2.1 Produkt 

„V marketingu se za produkt považuje vše, co lze na trhu nabízet k vyvolání zájmu, 

k  získání pozornosti, ke  směně, k  používání nebo ke  spotřebě, co má schopnost 

uspokojit přání a  potřeby druhých lidí. Proto sem řadíme jak fyzické předměty a  služby, 

tak také osoby, místa, organizace a  mnohé další.“ (Foret, 2011, s. 191). 

Produktem je nejen samotný výrobek či služba, ale také všechny další faktory ovlivňující 

to, jak uspokojí potřeby a očekávání zákazníka. Může jimi být šíře sortimentu, kvalita 

design, balení, záruky nebo služby. Všechny tyto faktory tvoří kompletní rozšířený 

produkt, který daný zákazník vnímá a který rozhoduje o míře uspokojení jeho potřeb. 

Produkt je bezpochyby hlavním článkem nejen marketingového mixu ale také celého 

podniku, protože přímo plní požadavky zákazníků (Moudrý, 2018, s. 13).  
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Dle Foreta (2011, s. 192) lze v analytickém pohledu rozlišovat až 4 úrovně produktu. 

Konkrétně se jedná o jádro produktu, tedy uspokojení základních potřeb. Dále Vlastní 

produkt a následně rozšířený produkt. Společně pak všechny vrstvy společně se svými 

atributy tvoří kompletní produkt. Názorně úrovně zobrazuje Obrázek č. 1. 

1.2.2 Cena 

Cena představuje množství platebních jednotek požadovaných za produkt či službu. 

Vyjadřuje aktuální hodnotu produktu na trhu a je tedy zřejmé, že není neměnná. Oproti 

dalším prvkům marketingového mixu se dá s cenou pracovat velice pružně. Lze ji tedy 

považovat za důležitý a oblíbený nástroj komunikace se zákazníkem a je jediným prvkem 

marketingového mixu, kterým si podnik vytyčuje příjmy. Rozhodování a stanovení ceny 

ovlivňují faktory interní i externí. Základ interních faktorů tvoří pochopitelně náklady 

na vytvoření produktu, na jeho distribuci, prodej a propagaci a obvykle limitují spodní 

hranici ceny. Čím jsou nižší, tím může být také nižší cena. Fixní  náklady se nemění 

podle objemu produkce a jsou bez ohledu na ni stálé. Zahrnují nájemné, mzdy, daně apod. 

Naopak variabilní náklady, jako materiál či spotřeba energie, rostou se zvětšujícím se 

objemem produkce (Foret, 2011, s. 211).  

Obrázek č. 1: Úrovně produktu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Foret, 2003, s. 192) 
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Foret (2011, s. 212-213) uvádí, že praxe používá v  zásadě některý z  následujících tří 

základních postupů určování ceny, jež lze podle začátečních písmen anglických názvů 

zkráceně označit za 3C: 

• Přístup založený na nákladech (cost function), nejběžnější a zároveň nejméně 

logický způsob určení ceny podle nákladů na produkt a procentní přirážce k nim. 

Takto stanovená cena může být nerovnovážná vůči situaci na trhu, 

• Přístup podle konkurence (competitors´ prices) vychází z běžné tržní ceny 

obdobné konkurenční nabídky. Menší podniky často přebírají ceny těch větších, 

• Přístup orientovaný na zákazníka (customers´ demand schedule) spočívá ve 

stanovení ceny produktu dle hodnoty, kterou mu přisuzuje sám zákazník. 

V některých případech bývá cena i předem stanovena. 

Na spotřebitele působí také samotná čísla v ceně. Psychologie tvorby ceny nám říká, 

jaký efekt má výsledná cena na zákazníka. Aby nabízené produkty vypadaly kvalitně a 

exkluzivně, používají se sudá čísla. Opačný efekt mají čísla lichá, která vyvolávají dojem 

nižší ceny. Psychologický efekt má také posloupnost čísel. Například u ceny 1 568 Kč 

člověk věnuje největší pozornost první číslici, o polovinu méně pozornosti věnuje druhé 

číslici a desítky a jednotky už skoro nebere v potaz. Zákazník tedy vidí cenu kolem 

1 500 Kč (Vysekalová, 2004, s. 194). 

1.2.3 Distribuce 

Rozhodnutí o distribučních cestách (kanálech) patří v  komunikaci se zákazníkem mezi 

nejdůležitější a  následně ovlivňuje použití ostatních marketingových nástrojů. 

Kupříkladu výši ceny v hypermarketech nebo ve specializovaných maloobchodech či 

dokonce samotný produkt (kvalitu, provedení, značku) a  zejména v  rámci rozšířeného 

produktu i jeho propagaci. Budování odbytových cest je obvykle vázáno dlouhodobými 

smlouvami a nelze je měnit operativně. Jedná se tak o časově náročnější záležitost. 

Za distribuční kanál se považuje souhrn všech podniků a jednotlivců, kteří se stanou 

vlastníky nebo budou nápomocni při převodu vlastnických práv v případech, kdy se 

produkt dostává od výrobce ke konečnému zákazníkovi nebo k dalšímu průmyslovému 

zpracování (Foret, 2011, s. 221). 
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Dle Foreta (2011, s. 223) se konkrétní podoby diferencované distribuční kanály vytvořily 

v praxi. Samotné distribuční strategie lze rozdělit do tří základních způsobů:  

• Intenzivní distribuce se používá hlavně u zboží každodenní spotřeby. Produkty 

se dostávají do co největšího počtu prodejen, aby byly zákazníkovi k dispozici 

nejlépe celý den po sedm dnů v týdnu, 

• Exkluzivní distribuce, kdy prodejce získává výhradní právo, za což producent 

očekává lepší podporu prodeje svého jedinečného až luxusního produktu. Dokáže 

posílit image značky a umožňuje prodejci stanovit si vyšší přirážku,  

• Selektivní distribuce je kompromisem mezi předchozími druhy distribuce. 

Umožňuje lepší pokrytí trhu než exkluzivní distribuce, ale zároveň zaručuje větší 

kontrolu nad produktem než v případě intenzivní distribuce. 

1.2.4 Propagace 

Jedná se pro zákazníka o nejviditelnější část marketingového mixu, která zvyšuje 

povědomí o produktu či službě. Do propagace lze zařadit řadu činností jako reklamu, styk 

s veřejností, osobní prodej nebo podporu prodeje (Horáková, 2003, s. 26). 

Dále se této problematice věnuje následující kapitola 1.3 Komunikační mix. 

1.3 Komunikační mix 

Marketingový komunikační mix je podsystém mixu marketingového. Marketingový 

manažer se snaží pomocí optimální kombinace různých nástrojů dosáhnout 

marketingových a i firemních cílů. Součástmi mixu jsou jak osobní tak i neosobní formy 

komunikace, každý plní svou funkci a vzájemně se doplňují (Přikrylová, 2019, s. 42). 

Foret (2011, s. 243) uvádí, že obecně komunikace využívá dvou základních strategií:  

• Strategie tlaku (push-strategie) se snaží produkt protlačit přes distribuční kanály 

ke konečnému zákazníkovi. Zejména osobní prodej a podpora prodeje, 

• Strategie tahu (pull-strategie) chce naopak nejprve vzbudit zájem zákazníků 

a vyvolat poptávku po přitažlivém produktu. Sází především na reklamu 

a publicitu ve sdělovacích prostředcích, jež vyvolávají zájem a žádost zákazníků.  
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Marketingové pojetí propagace se tradičně opírá o  čtyři následující základní nástroje. 

Reklama jako placená forma extenzivní a  neosobní prezentace nabídky ve sdělovacích 

prostředcích. Podpora prodeje představující krátkodobé podněty pro zvýšení nákupu 

produktu. Public relations vytváří a rozvíjí dobré vztahy s veřejností. Osobní prodej 

reprezentuje přímou osobní komunikaci s  potenciálními zákazníky (Foret, 2011, s. 242). 

1.3.1 Reklama 

Reklama má mnoho forem a způsobů použití – propaguje určitý konkrétní produkt nebo 

také dlouhodobou představu, již si mají o podniku vytvořit klíčové segmenty veřejnosti. 

Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků dokáže oslovit široký okruh 

veřejnosti, zároveň však díky neosobnosti je méně přesvědčivá. Jedná se pouze 

o jednosměrnou formu komunikace a může být velice nákladná. Zadavatel reklamu i její 

šíření sám platí a ovlivňuje mimo jiné i její obsah. Spíše se v ní nevyváženě nadsazují 

a přehánějí klady, než by se objektivně připouštěly nedostatky (Foret, 2011, s. 256). 

Dle Foreta (2011, s. 257) lze vymezit základní funkce reklamy jako:  

• Informativní, kdy reklama informuje o novém produktu, o jeho vlastnostech. 

Účelem této reklamy je vyvolat zájem a poptávku, 

• Přesvědčovací reklama nastupuje v  období zvýšeného konkurenčního tlaku. Jde 

o to, aby zapůsobila na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš produkt. Někdy 

tato reklama přechází do  reklamy porovnávající přímo náš produkt s jiným, 

• Připomínací reklama má udržet v  povědomí zákazníků produkt i značku, 

například před nadcházející sezonou.  

Vedle těchto tradičně uváděných funkcí reklamy je však možné si představit i další, 

například funkci prestižní (reklama v  určitém médiu) a další (Foret, 2011, s. 257).  

Hromadná reklama již není ani zdaleka tak účinná, jak bývala, proto marketéři 

prozkoumávají nové formy komunikace, jako jsou experienciální komunikace, zábava 

a virální marketing. Stále častěji sdělují zákazníci své názory na určité společnosti a jejich 

výrobky ostatním spotřebitelům pomocí e-mailu, blogů, podcastů a dalších digitálních 

médií. Sdělení vysílaná samotnou společností tvoří stále menší zlomek všech konverzací 

týkajících se výrobků a služeb (Kotler, 2013, s. 23). 
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1.3.2 Podpora prodeje 

Využití podpory prodeje může být výhodné pro konkurenty s malým tržním podílem, 

protože ti nemají kapacity vyrovnat se reklamnímu rozpočtu lídra trhu. Bez dostatečných 

podnětů je pro ně těžké přimět spotřebitele k vyzkoušení jejich výrobku, dominantní 

značky podporu prodeje využívají méně (Kotler, 2013, s. 560).  

Foret uvádí (2011, s. 282) nejpoužívanější prostředky podpory prodeje u zákazníků: 

• Slevy, výprodeje a další akce lákající na nižší, výhodnější cenu,  

• Vzorky na  vyzkoušení (sampling) jsou zpravidla zdarma nebo sníženou cenu, 

• Kupony umožňují získat při nákupu určitou úsporu či náhradu,  

• Prémie je produkt nabízený výhodněji a může být přibalena vně produktu, 

• Odměny se poskytují  za  pravidelné nakupování, například věrnostní karty, 

• Soutěže dávají možnost vyhrát cenu díky štěstí nebo s vynaložení vlastního úsilí, 

• Veletrhy, prezentace a  výstavy, které umožňují předvést i prodávat produkty, 

• Výhodná balení na obalu upozorňují, že část produktu získáváme zdarma. 

Podpora prodeje obchodníků (maloobchodu, případně i velkoobchodu) se kromě 

školení, udělování certifikátů a licencí zaměřuje hlavně na následující finanční podpory: 

• Kupní slevy, zejména při zavádění nových produktů do prodeje, obratová sleva, 

zvláště u dlouhodobě skladovaných položek či sleva u opakovaných odběrů,  

• Bezplatné zboží se praktikuje při zavádění nové nabídky. Ve snaze uchytit se 

poskytuje první dodávku zboží zdarma nebo za symbolickou cenu,  

• Merchandising jako odměna za mimořádnou prezentaci produktu a prodejní 

péči, jako je umístění nabídky na zvláště viditelném místě,  

• Kooperativní reklama je příspěvek poskytnutý na lokální propagaci, kterou si 

obchodník zadá v místních médiích, případně vydává vlastní letáky, katalogy,  

• Obchodní seznamy představují tiskoviny, které informují zákazníka, kde si může 

produkt zakoupit; například v propagačních materiálech. 

Konečně podpora prodeje samotného prodejního personálu má motivovat ke zvýšeným 

výkonům. Vedle školení a informačních setkání se jedná hlavně o různé soutěže v objemu 

prodeje a získávání nových zákazníků (Foret, 2011, s. 284). 
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1.3.3 Public relations 

Pod pojmem public relations, zkráceně také PR, se skrývá budování vztahů s veřejností, 

médii a novináři. Pojmem veřejnost se rozumí nejen média, ale i zákazníci a zaměstnanci, 

majitelé a manažeři, akcionáři, politici i pracovníci státní správy. Hlavním cílem PR 

aktivit je zejména budování dobrého image společnosti, vyvolávání pozitivní publicity, 

případně také řízení publicity negativní (Verčič, 2001, s. 377). 

Foret (2011, s. 309) uvádí, že se běžně k základním nástrojům public relations počítá 

široká škála v komunikační praxi vzájemně se kombinujících a doplňujících aktivit:  

• Aktivní publicita je i historicky základem public relations, především v podobě 

tiskových zpráv, tiskových konferencí, interview ve  sdělovacích prostředcích, 

• Events (organizování událostí) jako jsou například vlastní předvedení nového 

produktu, oslavy výročí založení podniku či udělení významného ocenění, 

• Lobbying (lobování) v  podobě zastupování a  prezentace názorů organizace při 

jednáních se zákonodárci a politiky, získávání nebo předávání informací,  

• Sponzoring (sponzorování) kulturních, politických, sportovních či sociálních 

aktivit. Souvisí s účastí a zainteresovaností podniku na místních akcích,  

• Reklama organizace jako spojení reklamy a public relations, které je zaměřeno 

na  podnik jako celek. Smyslem je zvýšení povědomí a zlepšení image organizace. 

Dalšími v současnosti populárními pojmy jsou guerilla marketing a buzz-marketing. 

Představují ve své podstatě nízkonákladovou podobu marketingové komunikace, která 

prezentuje zejména na trh vstupující novinku neobvyklým, nápaditým a překvapujícím 

způsobem, o čemž se mezi lidmi mluví (Word of Mouth - WOM), a je to proto přitažlivé 

pro sdělovací prostředky (Foret, 2011, s. 314). 

1.3.4 Osobní prodej 

Osobní prodej zahrnuje osobní komunikaci mezi prodejcem a jeho stálými nebo 

potenciálními zákazníky. Tato forma prodeje je založena primárně na získání 

zákazníkovy důvěry, prodej produktu je často až druhořadou záležitostí. Díky důvěře má 

prodejce příležitost vybudovat si se zákazníkem dlouhodobý vztah, získat jeho loajalitu a 

následně jej přimět k častějším návštěvám (Grewal, 2018, s. 167). 
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Zvláštní případ velice rozšířeného a hojně diskutovaného osobního prodeje představuje 

multilevel marketing, u nás také označovaný pojmy jako strukturní obchod nebo 

víceúrovňový marketing. Jedná se o přímý prodej prostřednictvím sítě nezávislých 

distributorů, kteří postupně přijímající a zaučující své další spolupracovníky, prodejce. 

Jejich atraktivní příjmy se odvozují jednak z uspořených nákladů na jejich činnost 

a  z rozdílů mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami (Foret, 2011, s. 302). 

1.4 Internetová marketingová komunikace 

Od vynálezu knihtisku v roce 1450 je největší změnou v komunikaci vznik internetu 

v roce 1990, který umožnil lidem dosud nevídané rozšíření přístupu k informacím, a to 

prakticky okamžitě. Nastal informační věk (Janouch, 2014, s. 13). 

Svět online marketingu je relativně nový, proto pro něj existuje mnoho různých definic. 

Není ovšem příliš jasné, kde rozlišovat mezi online marketingem a internetovým 

marketingem. Online marketing je velmi často srovnáván s online reklamou, 

výkonovým marketingem a marketingem ve vyhledávačích, ačkoli tyto pojmy nemají 

stejný význam. Měl uživatele internetu vést k tomu, aby nakupovali na konkrétní webové 

stránce nebo objednávali určitý produkt nebo službu. Prezentace produktu či podniku na 

webu je tedy hlavním předmětem online marketingu. Lze sem zahrnout také reklamu 

mimo internet, která zobrazuje odkaz na web (URL). Internetový marketing je pak 

cílené použití internetových nástrojů, jako jsou weby nebo e-mail. Zde je hlavní složkou 

internetová stránka (Schwarzl, 2015, s. 188). 

Online reklama zobrazuje banner od inzerující společnosti na webové stránce jiné 

společnosti. Kromě bannerů se k získání pozornosti uživatelů na webových stránkách 

používají také reklamy ve vrstvách, vsunuté reklamy nebo videa. Výkonový marketing 

se skládá z faktorů, jejichž cílem je získat měřitelnou reakci zákazníků, takzvané 

konverze. Nejčastěji je to kliknutí na banner, nákup produktu nebo registrace na webu. 

Hlavním cílem je vysoká úroveň interakce se zákazníky, která ovlivňuje jejich postup. 

Marketing ve vyhledávačích je součástí online marketingu a zahrnuje všechna opatření k 

získání zákazníků na základě online vyhledávacích nástrojů. Díky způsobu, jakým 

Google v současnosti prezentuje výsledky vyhledávání, se marketing ve vyhledávačích 

stal složitějším (Joy, 2013, s. 44). 
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1.4.1 Webové stránky 

Web tvoří internetovou tvář společnosti. Podnik by měl vytvářet takové webové stránky, 

které budou vyjadřovat její účel, historii, výrobky a vizi a které budou na první pohled 

dostatečně atraktivní a zároveň dostatečně zajímavé k podnícení další návštěvy 

zákazníkem. Návštěvníci posuzují stránky podle snadnosti použití a atraktivity vzhledu. 

Snadnost použití je to, jak rychle se stránka načte, stránka je snadno pochopitelná a je 

snadné přejít na další rychle se načítající stránky. Atraktivita vzhledu je zajištěna, když 

jsou jednotlivé stránky čisté a nezahlcené obsahem, fonty a velikost písma jsou dobře 

čitelné a stránka vhodně využívá barvy, případně zvuky. Vedle hlavních stránek jsou i 

mikrostránky, ty slouží jako doplněk hlavních stránek (Kotler, 2013, s. 582). 

Rayport a Jarowski (2001, s. 116) navrhují, aby efektivní weby zahrnovaly designové 

prvky označené jako 7C, zastřešené neopomenutelnou konstantní změnou: 

• Kontext jako rozvržení a design stránek, 

• Obsah jako texty, obrázky, zvuky, videa, které stránky obsahují, 

• Komunita, jak stránky podporují vzájemnou komunikaci mezi uživateli, 

• Customizace, tedy schopnost stránky přizpůsobovat se či umožnit přizpůsobení, 

• Komunikace je, jak stránka podporuje obousměrnou komunikaci mezi subjekty, 

• Propojení a tedy míru propojení stránky s dalšími weby, 

• Komerce jako schopnost stránky zprostředkovat transakce. 

Aktivitu uživatele na webových stránkách, jeho chování a konverze lze sledovat a měřit 

v nástroji Google Analytics. Díky těmto datům může podnik optimalizovat a 

přizpůsobovat stránky k ještě dokonalejší interakci s klienty (Janouch, 2014, s. 322).  

1.4.2 E-mailing 

E-mailový marketing je jednou z možností komunikace, budování vzájemného vztahu a 

loajality zákazníků. Důležitou součástí procesu e-mailového marketingu je CRM systém, 

tedy databáze kontaktů a práce se všemi dostupnými údaji o zákaznících. Díky dnešním 

možnostem integrace s podnikovými systémy je možné e-mail marketing využívat 

efektivněji, než kdy dříve. Pro personifikovaný e-mailový marketing je vhodné využívat 

věrnostní systémy, které zachytí a analyzují informace o zákazníkovi (Kirš, 2010, s. 18) 
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V našem každodenním životě se však stále považuje komunikace prostřednictvím 

internetu přes všechny své nesporné přednosti a výhody za méně závaznou a jistou. Vžilo 

se, že na e-mailové zprávy není potřeba reagovat a mohou být často považovány 

za  nevyžádanou poštu a  automaticky zlikvidovány. Proto tento druh komunikace se 

zákazníkem není tak efektivní, jako tomu bylo dříve (Foret, 2011, s. 358).  

Dle Janoucha (2014, s. 208) patří zejména mezi hlavní typy emailových kampaní:  

• Propagační newslettery nabízející akční nabídky, slevy, blogy,  

• Uvítací proces při registraci zákazníka nebo vytváření objednávky,  

• Mikro kampaně jako jednorázové hromadné emaily, např. pozvánka na akci.  

Při praktikování emailového marketingu je vhodné působit osobním dojmem. Dělit 

emaily dle databáze a zaujmout zákazníka hned na samém začátku. Vhodné je také občas 

posílat i jiné emaily, než pouze obchodní nabídky. Může se jednat například o přání k 

narozeninám či svátku (Janouch, 2014, s. 209). 

1.4.3 Internetové vyhledávače 

Vyhledávače na internetu užívají lidé po celém světě k vyhledávání informací ale také 

k nakupování a hledání produktů. Není tedy divu, že jsou lákavým a zároveň dostupným 

kanálem pro inzerci. V České republice připadá na dominantní Google a Seznam 93% 

všech vyhledávání na internetu. Bývalé prvenství Seznamu překonal Google v roce 2014 

a od té doby převládá v českém vyhledávání (Václavík, 2020).   

Tyto internetové vyhledávače využívají reklamu na top pozicích. V praxi to vypadá tak, 

že první tři stránky zobrazené ve vyhledávání jsou placené reklamy a jsou zároveň 

označené jako sponzorované. O umístění reklamy rozhoduje algoritmus zohledňující řadu 

faktorů. Může se jednat o klíčová slova, maximální nabídnutou cenu za proklik nebo 

stupeň relevance k vyhledávanému výrazu (Janouch, 2014, s. 95). 

Cena za inzerci ve vyhledávání není fixní a může být pro specifické potřeby do určité 

míry ovlivněna. Nejčastěji se jedná o metodu PPC, tedy situaci, kdy inzerent platí za 

každé realizované kliknutí na reklamu. Obvykle je taková kampaň ohraničena konkrétním 

rozpočtem. Poměrně velkou výhodou této metody je tedy způsob a podmínky platby a 
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možnost zacílení pomocí klíčových slov. Úskalím se může stát potřeba neustálé kontroly, 

nebo zbytečné prokliky nerelevantních zákazníků (Roberts, 2013, s. 198). 

Optimalizací stránek pro internetové vyhledávače se zabývá SEO. Cílem je umístit 

stránku ve výsledcích vyhledávání nejen na první stránce ale hlavně co nevýše. Snahou 

SEO expertů je optimalizovat web tak, aby díky své pozici ve vyhledávání oslovil 

zákazníka, dostal jej na stránku a dovedl až ke konverzi. Algoritmy vyhledávačů, které 

se neustále a rychle vyvíjí a adaptují, zohledňují řadu kritérií a vlastností webů a samy je 

vyhodnotí. Neexistuje ovšem přesný návod, jak při hodnocení algoritmem dosáhnout co 

nejlepší pozice. Jak přesně řazení stránek funguje totiž ví jen málo kdo. Jistě se dá však 

říci, že algoritmus přikládá velkou váhu vnitřnímu nastavení webu, jeho rychlosti a 

klíčovým slovům, co obsahuje. Míru SEO zohledňují i PPC reklamy a pro podnik je tedy 

výhodné investovat do placeného i neplaceného vyhledávání (Roberts, 2013, s. 200). 

Google Ads 

Společnost Google vyvinula vlastní reklamní systém dnes známý pod názvem 

Google Ads, dříve zvaný jako Google AdWords. Tento systém umožňuje nastavení a 

zobrazování placené inzerce stránek či produktů ve vyhledávání Google, na přidružených 

platformách jako je YouTube nebo Google Maps, jakožto i obsahovou reklamu v podobě 

bannerů na partnerských webech. Nastavení reklamy je poměrně jednoduchá záležitost a 

Google samotný poskytuje podpůrné materiály k práci s Ads. Vyhledávač Seznam 

poskytuje obdobnou službu pod názvem Sklik (Janouch, 2014, s. 99). 

Google Ads rozlišuje reklamy podle toho, jaký plní účel konverze. Mohou složit pro 

zvýšení návštěvnosti na webu, ke zvýšení počtu návštěv kamenné prodejny nebo ke 

zvýšení telefonních hovorů do společnosti. Dále se reklamy mohou dělit dle typu 

kampaně, tedy umístění. Rozlišujeme kampaně ve vyhledávací síti, tedy v textové 

podobě mezi výsledky vyhledávání. Dále kampaně obsahové sítě, které se zobrazují na 

webových stránkách nebo aplikacích partnerských subjektů. A také video kampaně, která 

se v podobě videí zobrazují nejčastěji na YouTube. Dále také kampaně v Nákupech 

Google, které se často zobrazují ve separátní kategorii vyhledávání spolu s další placenou 

inzercí konkurenčních produktů. Google Ads umožňuje upravovat pro reklamy konkrétní 

cíle zobrazováni, klíčová slova, rozpočet i cílení. Platba probíhá nejčastěji jako PPC, lze 

však platit i za zobrazení či konkrétní konverzi (Google Ads, 2020). 
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1.4.4 Sociální média 

Jde o souhrn technických nástrojů a platforem, jako jsou sociální sítě, on-line komunity 

a sítě umožňující sdílení videa a obrázků bez nutnosti instalování dalšího softwaru. Často 

se stává, že uživatelé si představují pod pojmem sociální média nebo sociální sítě hlavně 

Facebook nebo YouTube. V zásadě se sociální média dělí na publikační, sdílená, 

diskusní, virtuální světy a společenské hry, ale také livecasty. Samozřejmě jsou tu sociální 

sítě, k nimž patří Facebook, LinkedIn nebo Twitter (Frey, 2011, s. 47). 

Facebook 

Facebook je v ČR sociální síť s největším počtem uživatelů. V roce 2019 bylo 

registrovaných 5,3 milionů účtů. Dál komunita Facebooku nijak výrazně nenarůstá. 

Facebook, jako největší sociální síť u nás, je zároveň nejpoužívanějším nástrojem 

inzerce na sociálních sítích, ovšem jeho obliba se u uživatelů snižuje, přičemž hlavně 

mladší generace tíhne spíše k Instagramu (Klement, 2020, s. 2).  

Facebook může být pro podnik skvělým nástrojem komunikace se zákazníky. 

Umožňuje komunikovat, navazovat vztahy a sdílet obsah různého druhu. Společnost si 

na této platformě může vybudovat základnu fanoušků a komunikovat s nimi, tvořit image 

podniku, formovat lovebrand, předvádět produkty a mnoho dalšího. Komunikace se 

zákazníky by přitom měla být rychlá a smysluplná. Příspěvky na stránce by měly být 

tvořeny s ohledem na cílovou skupinu i celkovou strategii (Janouch, 2014, s. 187). 

Obsah na Facebooku je možné podpořit placenou reklamou. Facebook for Business je 

přehledný nástroj pro propagaci příspěvků, profilů nebo produktů. Od založení první 

reklamy až po hodnocení výsledků poskytuje Facebook průvodce reklamou a obsáhlý 

manuál. Inzerci lze zacílit a specifikovat dle cílové demografie na konkrétní segment 

uživatelů, jakožto i omezit výdaje za reklamu konkrétním rozpočtem. Dle jsou reklamní 

kampaně děleny do několika kategorií dle jejich účelu. Nejčastěji se jedná o propagaci 

příspěvků, stránek a událostí. Dále jsou kampaně ke zvýšení návštěvnosti externího webu 

nebo zvýšení návštěvnosti fyzické pobočky či prodejny. Propagovat lze také tlačítko 

poslat zprávu na Facebooku pro intenzivnější komunikaci se zákazníky nebo tlačítko 

s názvem dozvědět se více. Kampaň lze také cílit na získání více potenciálních zákazníků 

(Facebook, 2020).  
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Instagram 

Druhou nejpočetnější uživatelskou síť má Instagram. Data z roku 2019 říkají, že měl 

aktivních 2,2 milionů českých účtů. Právě tato sociální síť zaznamenala největší nárůst 

uživatelských účtů. Za posledních několik let se platforma Instagramu stala jedním z 

nejvyužívanějších marketingových nástrojů (Klement, 2020, s. 2). 

Internetová a mobilní aplikace Instagram umožňuje jeho uživatelům sdílet fotografie, 

videa a komunikovat s ostatními uživateli díky přímým zprávám nebo vzájemným 

komentářům pod příspěvky. Pozornost uživatelů může být ztracena během několika 

sekund, proto může mít obrázek větší hodnotu než samotná slova. Neplacený obsah na 

firemním profilu by měl rozvíjet image podniku, být originální, inspirativní, smysluplný, 

konzistentní a autentický. Atraktivní fotografie a videa nutí uživatele navštěvovat profil 

a zjišťovat více (Miles, 2019, s. 23).  

Od roku 2012 je vlastníkem Instagramu Facebook a proto jsou tyto dvě platformy 

propojeny jedním Business správcem a lze příspěvky propagovat i vytvářet z jednoho 

místa, čímž se marketingová strategie zjednodušila. Jako i na Facebooku, i Instagram 

poskytuje podpoření příspěvků reklamou. Takto inzerovaný obsah se může objevit ve 

stálém feedu, to je mezi příspěvky ostatních uživatelů, nebo v časově omezených stories, 

tedy v příbězích uživatelů, nebo i v živém vysílání. Potenciál spatřuje i reklamní 

spolupráce s influencery. Jedná se o uživatele Instagramu s větším počtem sledujících. 

Nejčastěji za úplatu bude osoba v podobě influencera na svém profilu prezentovat určitý 

produkt nebo službu svému publiku. Velikou předností takové reklamy je specifické 

cílové publikum a možnost flexibilní dohody (Miles, 2019, s. 94) 

YouTube 

V současnosti se jedná o největší internetový server pro sdílení videa. Umožňuje 

uživatelům zdarma nahrávat a sledovat obsah v podobě videí a podporuje i živé vysílání. 

V roce 2006 byl web zakoupen společností Google. Inzerce na tomto webu je proto 

součástí Google Ads. Jako je to i u ostatních sociálních sítí, i zde může být potenciál 

platformy využit dvěma způsoby. Nahraný obsah v podobě videí bez placené propagace 

dotváří image společnosti a prezentuje její identitu a dokonce může začít tvořit finanční 

příjem. Placená inzerce existuje na YouTube nejčastěji ve formě krátkých video spotů, 

které se cílovému uživateli zobrazí před, nebo během sledování jiného vybraného videa. 
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Cena takové inzerce může záviset od několika faktorů jako je délka reklamního videa, 

počet zobrazení, počet kliknutí na odkaz nebo třeba možnost přeskočení reklamy. 

Podobně jako u Instagramu tak i zde se nabízí možnost placené spolupráce i influencery, 

neboli youtubery, které může sledovat velké publikum cílové skupiny zákazníků. Dnes je 

tento typ spolupráce běžný v mnoha odvětvích průmyslu (Burgess, 2018, s. 53-67) 

LinkedIn 

Jako poslední sociální síť je uveden LinkedIn. Ten se dostává stále více do povědomí 

společnosti, jakož i jeho počty uživatelů vzrůstají. V roce 2019 měl v Česku aktivních 1,6 

milionů účtů. Zde lze dle odborníků očekávat i největší potenciál rozvoje, kde podniky 

začínají soustředit brandovou komunikaci (Klement, 2020, s. 12).  

Jedná se o platformu orientovanou na byznys a je využívána zejména k profesnímu 

networkingu, tedy k tvoření sítě pracovních kontaktů. Lze vystavit profil jak samotného 

podniku, tak osobní profil. Umožňuje vyhledat obchodní partnery a sdílet s nimi 

kontakty, začlenit se do profesních komunit na národní či světové úrovni. Jde o využívaný 

a účinný B2B nástroj, díky němuž lze navázat kontakt s profesními partnery z celého 

světa. Základní členství je zdarma, ovšem je nabízen i placený účet, který rozšiřuje funkce 

základní verze o možnost propagace profilu, příspěvků nebo zpráv (Frey, 2011, s. 48). 

Frey (2011, s. 49) popisuje v zásadě funkce sítě LinkedIn takto: 

• Navazování kontaktů, 

• Nabídky práce, 

• Odborné diskuse, 

• Interní pošta. 

• Aplikace jako například Slide Share, ke sdílení prezentací. 

1.5 Marketingové prostředí 

V této poslední kapitole teoretických východisek práce bude rozebráno marketingové 

prostředí společnosti. Zkoumání marketingového prostředí je podstatnou částí tvorby 

strategie, jelikož umožňuje lepší pochopení a ucelený pohled na situaci na trhu, na kterém 

se podnik pohybuje. Interní i externí faktory, které ovlivňují obě vrstvy prostředí podniku, 

jsou zkoumány pomocí řady odborných analýz či výzkumů.   
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Marketingové prostředí se skládá ze dvou oddělených segmentů. Prvním je činné 

prostředí, které zahrnuje všechny aktéry zahrnuté do výroby, distribuce a propagace 

nabídky podniku. Může se jednat o společnost, dodavatele, distributory, dealery nebo 

cílové zákazníky. Do skupiny dodavatelů spadají dodavatelé materiálu nebo služeb, 

k distributorům patří například brokeři nebo zástupci výrobců, kteří vyhledávají 

zákazníky a prodeje. Širší prostředí se skládá ze šesti součástí. Z demografického 

prostředí, ekonomického prostředí, společensko-kulturního prostředí, přírodního 

prostředí, technologického prostředí a politicko-právního prostředí. Podnik musí pozorně 

sledovat trendy a vývoj na těchto prostředích a úměrně jim přizpůsobovat marketingovou 

strategii. Nové příležitosti se objevují neustále (Kotler, 2013, s. 42). 

1.5.1 Marketingový výzkum 

Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a  objektivní 

informace o situaci na trhu a především o zákazníkovi. Data o tom, kdo to je, také kde 

a co nakupuje nebo nenakupuje, jak je spokojen či naopak nespokojen s  nabídkou, co by 

chtěl nebo potřeboval, jaké jsou jeho životní a  hodnotové orientace (Foret, 2011, s. 111).  

Dle Tomka a Vávrové (2007, s. 40) také tržní výzkum, je východiskem při tvorbě 

marketingové strategie. Za pomoci vhodných odborných nástrojů dochází k dokumentaci 

informací a ucelené kompletaci obrazu o skutečné podobě trhu a jeho činitelů. Autoři 

uvádějí 4 kroky marketingového výzkumu: 

• Návrh výzkumu, který vytyčí cíle a zaměření, centrální výzkumná otázka, 

• Metodika sběru dat, určení zdrojů, rozsah, nástroje, 

• Sběr dat, který účelně získá informace, jejich transkripce, vyhodnocení analýzy 

vedoucí k výstupu výzkumu, 

• Dokumentace výsledků, se stěžejní interpretací a prezentací výsledků. 

Dle typu dat, která jsou shromažďována a hodnocena, členíme marketingový výzkum na 

kvantitativní přístup, který se zaměřuje na počet zkoumaných jevů a hodnot objektivně, 

při kterých lze dané jednotky měřit. V zásadě odpovídá na otázku kolik. A kvalitativní 

přístup,  jenž je zaměřen na subjektivní pohled respondentů, na jejich příčiny chování, 

postoje či motivy. Tento přístup se ptá zejména na otázku proč (Tomek, 2007, s. 31). 
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1.5.2 SLEPTE analýza 

Jakubíková (2008, s. 83) o této analýze říká, že by měla být především zaměřena na 

odhalení budoucího vývoje a existujících trendů vnějšího prostředí podniku. Měl by být 

diskutován minulý vývoj, současný stav a predikován budoucí vývoj pro jednotlivé 

determinanty analýzy. Autorka uvádí, že u vnějšího prostředí by tedy měla být věnována 

pozornost následujícím faktorům: 

• Social – U společenských faktorů se hodnotí aspekty jako je společensko-

politický systém a klima ve společnosti ve vztahu k zaměstnávání pracovníků. 

Dále životní styl, životní úroveň a jejich změny a demografické faktory a struktura 

populace včetně kvalifikační struktury, 

• Legal – Právní faktory hovoří především o předvídání vývoje právních norem 

týkajících se konkrétního podnikání a hodnocení, zda mohou představovat hrozby 

nebo příležitosti. 

• Economic – Současnými a budoucími ekonomickými faktory, které ovlivňují 

situaci podniku, může být studium hospodářského cyklu naší i světové 

ekonomiky, hospodářská politika vlády nebo monetární politika státu, 

• Political – Související politické faktory informují například o vítězích voleb a 

podobě jejich programů, jestli nehrozí na trhu válka či embarga nebo třeba změny 

v zaměstnávání, 

• Technological – Technologické faktory monitorují nové technologie, které může 

podnik využít ve svůj prospěch při zlepšování kvality výroby a produkce, ke 

zkvalitnění komunikace se zákazníky či dodavateli nebo další technologie 

pozitivně ovlivňující podmínky výkonu práce, 

• Enviromental – Tedy faktory životního prostředí pak kladou důraz na ekologii a 

dopady podnikání subjektu na životní prostředí. 

1.5.3 Porterův pětifaktorový model 

Porterův model poskytuje rámec pro analýzu konkurenčních podmínek vnějšího prostředí 

a k ziskovosti podniku. Ve svém modelu identifikoval Porter pět konkurenčních sil, které 

mohou celkově vést konkurenci nebo určit ziskový potenciál nebo sílu celého odvětví 

(Saji, 2014, s. 351). Síly identifikované Porterem v jeho studii znázorňuje Obrázek č. 2. 
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Do oborové konkurence patří například rychlost růstu odvětví, množství volné kapacity 

v odvětví, diferenciace mezi konkurenčními subjekty nebo bariéry vstupu nebo výstupu. 

Pokud potenciální konkurenti překonají bariéry vstupu na trh, mohou pak ovlivnit cenu 

nebo množství nabízeného zboží a překvapením způsobí potíže stávajícím subjektům. 

Substituty, můžeme dělit na dva druhy. Substitut produktu, tedy obdobný produkt plnící 

stejnou funkci a druhý, často špatně uchopitelný, typ substitutu řešení, který neplní přímo 

stejnou funkci, nicméně dokáže uspokojit potřeby spotřebitele jiným způsobem. 

Dodavatelé zase mohou vyjednávat určitou mírou síly o ceně s existencí náhradních a 

diferenciovaných vstupů. Cenu a množství poptávaného zboží ovlivňují zákazníci. Hrají 

tu roli třeba náklady na přechod odběratele k jinému podniku v odvětví nebo ochotu 

zákazníka přejít na nový produkt či o poměr ceny a užitku (Fifield, 2007, s. 64-69) 

1.5.4 Model McKinsey 7S 

Jak uvádí autoři Kotler a Keller (2013, s. 86), jedná se o analýzu a model vnitřního 

prostředí podniku podle společnosti McKinsey, která se skládá ze 7 faktorů úspěšného 

fungování podniku, v angličtině začínajících na písmeno S. První 3 zásadní faktory 

modelu lze považovat za hardware úspěchu. Zbývající 4 tvoří pomyslný software 

úspěšného fungování. Faktory se vzájemně ovlivňují a rozhodují o naplnění vytyčené 

firemní strategie. Názorně jsou faktory modelu uvedeny také na Obrázku č. 3.   

Obrázek č. 2: Schéma Porterova pětifaktorového modelu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Fifield, 2007, s. 64) 
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Následuje shrnutí významu a obsahu jednotlivých faktorů modelu. Strategií se rozumí 

hlavní mise podniku a jakým způsobem bude udržovat konkurenční výhodu a měnit 

externí prostředí. Strukturou se chápe organizační uspořádání ve smyslu nadřízenosti, 

spolupráce nebo sdílení informací na základě specializace a koordinace. Systémy jsou 

formální i neformální prostředky, procedury, řídící systémy jako například komunikační 

nebo dopravní systémy, podporující strategii a strukturu (Alshaher, 2013, s. 1951).  

Styl vedení jako prvek znamená, že vedení sdílí společné způsoby přemýšlení a jednání. 

Schopnosti značí, že zaměstnanci mají potřebné schopnosti k uvedení firemní strategie 

do skutečnosti. Prvek spolupracovníků odkazuje na potřebu společnosti přijímat ty 

správné lidi, dobře je vyškolit a zařadit je na ta správná místa. Sdílené hodnoty 

představují společné hodnoty mezi zaměstnanci kteří se jimi řídí. Jakmile jsou všechny 

prvky 7S na svém místě, dosáhne společnost při implementaci svých strategií větších 

úspěchů (Kotler, 2013, s. 86). 

1.5.5 SWOT analýza 

Celkové zhodnocení silných a slabých stránek společnosti, dále i jejích příležitostí a 

ohrožení se nazývá analýza SWOT. Jedná se o nástroj monitorování vnějšího a vnitřního 

marketingového prostředí (Kotler, 2013, s. 80). 

Obrázek č. 3: Schéma modelu McKinsey 7S 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kotler, 2013, s. 86) 
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Dle Zamazalové (2010, s. 16) se tato analýza skládá z následujících faktorů: 

• Strengths – silné stránky, 

• Weaknesses – slabé stránky, 

• Opportunities – příležitosti, 

• Threats – hrozby.  

Čím více silných stránek je identifikováno, tím lépe. Může mezi ně silná ekonomická 

situace, inovační či nákupní schopnosti, marketingové, manažerské nebo personální 

schopnosti. Opakem jsou slabé stránky. Jejich výčtem podnikatel prokazuje, že si jich je 

vědom a že se nad nimi zamyslel. U každé slabiny je vhodné na ni vzápětí uvést její 

kladné řešení. Příklady schopností slabých stránek se zrcadlí k těm silným. Příležitosti a 

hrozby se soustředí spíše na okolí podniku. Vyplívají zejména ze změn na trhu, z chyb 

konkurence nebo naopak z konkurenčního tlaku či z podnětu nebo tlaku zájmových 

skupin. Příležitosti jsou posuzovány z hlediska atraktivnosti a hrozby z hlediska 

závažnosti. Podnik by měl mít účelně koncipovaný systém situačních analýz a prognóz a 

měl by ho kontinuálně používat. Analýza musí být realistická. Neměla by přeceňovat 

přednosti organizace, ani podceňovat její slabiny, protože tyto vlastnosti umožňují 

podniku provádět strategické kroky (Zamazalová, 2010, s. 17). 

  Strengths Weaknesses 

Opportunities SO strategie  WO strategie 

Threats ST strategie WT strategie 

kde: 

SO – využít silné stránky a získat výhody, 

WO – překonat slabiny využitím příležitosti, 

ST – využít silné stránky na čelení hrozbám, 

WT – minimalizovat náklady čelit hrozbám (Jakubíková, 2008, s. 104). 

  

Tabulka č. 1: Matice SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková, 2013, s. 104) 

 



34 

 

2 ANYLÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této druhé části diplomové práce bude pozornost věnována analýzám prostředí a 

současné konkurenční pozici podniku. Zpočátku je představen samotný podnik. Dále jsou 

provedeny analýzy vnějšího prostředí, tedy analýza SLEPTE a Porterův pětifaktorový 

model. Následuje analýza současného marketingového mixu a také tržní segmentace. Byl 

proveden kvalitativní výzkum spokojenosti současných zákazníků pomocí osobního 

dotazování. Je konstruován také model McKinsey 7S. Analýza současného stavu je 

zakončena shrnující SWOT analýzou.  

2.1 Představení podniku 

Podnikatelský subjekt, který je předmětem řešení této diplomové práce, nese 

název Hygset s.r.o. Jak již z názvu plyne, jedná se o společnost s ručeným omezeným. 

Vznikla zápisem do obchodního rejstříku 7. února 2019 v Brně a v Brně-Líšni 

v současnosti také stále sídlí. Obecně se tedy o podniku dá říci, že se jedná o mladou 

společnost. Jako statutární orgán má společnost 2 aktivní jednatele, kteří jednají za 

společnost samostatně. Jedná o studentský podnikatelský projekt, jelikož oba jednatelé v 

čase založení i psaní této práce stále aktivně studují  (Hygset.cz, 2021).  

Hygset s.r.o. působí na trhu s drogistickým zbožím jako obchodní společnost. Nabízí 

velice specifický produkt, kterým jsou jednorázová papírová sedátka na toaletu. Podnik 

rozlišuje dvě varianty. První jsou sedátka v zásobnících k pevnému uchycená na veřejné 

toaletě. Pro nestálý zájem zákazníků však podnik od této varianty pomalu upouští. 

Druhou variantou jsou kapesní balení sedátek po 10 kusech, pro možnost použití kdekoli. 

Jelikož tato varianta produktu prokázala největší potenciál, chce se podnik ve své činnosti 

soustředit zejména na tato kapesní balení a dále je rozvíjet.  

Obrázek č. 4: Logo Hygset s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hygset.cz, 2021) 
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2.2 Analýzy vnějšího prostředí 

Následující kapitola slouží k analýze vnějšího prostředí společnosti. Pro analýzu 

externího prostředí společnosti byla zvolena SLEPTE analýza a analýza konkurence 

pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. 

2.2.1 SLEPTE analýza 

Tato analýza umožňuje prozkoumat externí okolí společnosti, které ji obklopuje. Pomáhá 

pochopit jednotlivé vnější faktory a vlivy působící na podnik Hygset. SLEPTE tak 

přispívá k ucelenému obrazu silných a slabých stránek, jakožto i k příležitostem a 

hrozbám. Tato analýza se soustředí na faktory společenské, právní, ekonomické, politické, 

technologické a faktory životního prostředí.  

Sociální faktory 

Z geografického pohledu sídlí podnik Hygset s.r.o. v současnosti v druhém největším městě 

ČR, ve statutárním městě Brně. Město se nachází strategicky v srdci Evropy a je protnuto 

několika hlavními cestami. Díky svému umístění působí pozitivně na spoustu oblastí sociální 

sféry a demografický vývoj populace. Nachází se zde 6 veřejných a 6 soukromých vysokých 

škol a studuje zde zhruba pětina všech studentů v ČR. S tím souvisí nadprůměrná úroveň 

vzdělanosti a kvalifikované pracovní síly. Významné je postavení Brna v oblasti vědy, 

výzkumu a inovací a má silnou tradici v elektrotechnice a strojírenství. Brno se tak stává 

centrem domácích i zahraničních investic do technologických parků, center vývoje nebo 

sdílených služeb. V Brně se formuje silný potenciál firem zabývajících se informačními 

technologiemi, tvořený převážně středními a malými podniky (Brno, 2020).  

Tabulka č. 2: Počet obyvatel Brna-města a České republiky 

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

 Počet obyvatel k 31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2020 

Brno-město 377 028 377 973 379 527 380 654 381 168 

ČR 10 578 820 10 610 055 10 649 800 10 669 324  10 701 777 
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Tabulka č. 2 zobrazuje vývoj populace v Brně i v celé České republice. Brno má téměř 

400 000 stálých obyvatel, k tomu nutno počítat také osoby, které do města přijíždějí za 

prací či studiem, což je přibližně dalších 150 000 osob. Do roku 2016 docházelo v Brně 

k mírnému, avšak průběžnému snižování počtu obyvatel, od té doby obyvatel každý rok 

mírně přibývá. Na úrovni celé České republiky lze jednoznačně vysledovat rostoucí trend. 

Nárůst obyvatel nejen na lokální ale i na celorepublikové úrovni je pro podnikání dobrým 

znamením, protože indikuje více potenciálních zákazníků. Zatím nic nenapovídá tomu, 

že by pandemická situace nějak zásadně ovlivnila dosavadní trend růstu počtu obyvatel 

v republice. Opatření vlády proti šíření viru však bezpochyby mají určitý vliv na chování 

lidí jako potenciálních i současných zákazníků (ČSÚ, 2020).  

 

Graf č.1 zobrazuje složení obyvatelstva v závislosti pohlaví a věku. Co se pohlaví týká, 

obecně jsou ženy početnější než muži. Na úrovni ČR převažuje počet žen o více jak 

150 000 osob. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou lidé v lidé v produktivním věku, tedy 

od 15 do 64 let, a to jak v Brně, tak i v celé České republice. Druhou skupinou jsou lidé 

Graf č. 1: Věková struktura obyvatel ČR k 31. 12. 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 
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v důchodovém věku a následně až děti a mladiství do 14 let. Dlouhodobý trend je ale 

takový, že obyvatelstvo stárne a tím se zvyšuje ekonomická zátěž v populaci, a to nejen 

u nás, ale i ve většině zemí Evropy. Podle predikce ČSÚ se bude nejvýrazněji měnit 

seniorská skupina osob. V roce 2001 činil její podíl na celkové populaci 13,9 %, do roku 

2017 narostl na 19,2 % a v roce 2050 by měla představovat 28,6 %. 

Prodlužuje se délka života a populace tedy stárne a to zejména díky lepší zdravotní péči 

a kvalitnějším potravinám (ČSÚ, 2020). 

Pokud jsou zahrnuty osoby v produktivním věku, obecná míra nezaměstnanosti od roku 

2012 průběžně klesá. Zatím co v letech 2012 a 2013 byla její hodnota 7,0 %, v roce 2018 

je obecná míra nezaměstnanosti na hodnotě jen 2,2 %. Ve druhém kvartále roku 2020 

zaznamenala nezaměstnanost zvýšení na 2,4 %. Dle prognózy ČNB, jak je vidět na 

grafu č. 2, lze předpokládat větší pokles v zaměstnanosti obyvatelstva v následujícím 

období, nejspíše v důsledku restriktivních vládních opatření k zamezení šíření nákazy 

COVID-19, které jsou v průběhu roku 2020 upravovány (Prognóza ČNB, 2020). 

Právní faktory 

Při podnikání je velmi důležité řídit se aktuálními legislativními předpisy, které v platnost 

uvádí jak Česká republika, tak i Evropská unie, kterou je ČR součástí. Na podnikatele 

jsou kladeny stále větší nároky a zákonů a vyhlášek je celá řada. Základním právním 
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předpisem, o který se podnikání opírá, je zákon č. 89/2012 Sb., neboli nový občanský 

zákoník a dále v případě společnosti s ručením omezeným pak zákon č. 90/2012 Sb. o 

obchodních korporacích. Jistě je třeba v souvislosti se zaměstnáváním také zmínit zákony 

o nemocenském pojištění a o veřejném zdravotním pojištění a dále pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Podnikatelů se dále týká zákon 

o účetnictví, zákon o dani z příjmů, dani silniční, dani z přidané hodnoty nebo zákon o 

regulaci reklamy. Důležitým zákonem je i zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 

(Zákony pro lidi, 2020). 

Pozornost musí být věnována také minimální mzdě, buď měsíční či hodinové. Příkladem 

nařízení z Evropské unie z poslední doby může být ochrana osobních údajů GDPR, nebo 

plánované omezení používání plastových výrobků. Protože je podnik obchodní 

společností a svoje výrobky dováží ze zemí mimo Evropu, musí bedlivě sledovat 

legislativní opatření, týkající se dovozu zboží. Zejména se jedná o celní zákon č. 242/2016 

Sb. a s tím související náležitosti DPH při dovozu do EU (Zákony pro lidi, 2020). 

Nová nařízení či omezení se mohou objevit například v daňových zákonech nebo 

v zákoně o ochraně spotřebitele, jako je informační povinnost prodejce na jeho 

produktech nebo materiál použitý k výrobě obalu. Lze předpokládat, že bude docházet 

k časté aktualizaci a obměňování právních faktorů. Proto je velice důležité, aby podnik 

novinky v zákonech sledoval, aby nedošlo k neúmyslnému porušení zákona.  

Ekonomické faktory 

V této další části analýzy SLEPTE bude pozornost věnována ekonomickým faktorům, 

které podnik ovlivňují. Zkoumá zejména makroekonomické ukazatele, konkrétně minulý 

vývoj HDP, inflace nebo měnového kurzu a jejich budoucí očekávaný vývoj.  
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Graf č. 3 znázorňuje minulý vývoj a zároveň predikci hrubého domácího produktu. Od 

roku 2016 lze jednoznačně vysledovat rostoucí trend, který je narušen poněkud strmějším 

pádem s počátkem v začátku roku 2020. V nejnižším bodě představuje změna HDP 

pokles asi 13 %. Je bezpečné tvrdit, že toto narušení předešlého stoupání mají na svědomí 

opět epidemická opatření české vlády. Dle prognózy ČNB by se pokles měl brzy zastavit 

a dále následovat opět další růst do původních hodnot výše HDP minulého roku. Klesat 

a tedy dosáhnout 0 % změny by měl vývoj dosáhnout během 1. kvartálu roku 2021. ČNB 

uvádí, že současná nejistota ohledně budoucího vývoje HDP je poměrně vysoká prognóza 

růstu HDP reflektuje tuto zvýšenou nejistotu (Prognóza ČNB, 2020). 

Oproti ostatním státům Ochrany hospodářské spolupráce a rozvoje (OECD) je v Česku 

zdanění práce u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy za rok 2019 

sedmá nejvyšší daň ze mzdy. Jedná se o dlouhodobý problém a stále přetrvává. Na jedné 

straně je tedy podnikatel tlačen zvyšujícími se mzdami, na druhé zase vysokým zdaněním 

a odvody za zaměstnance (Gola, 2020). 
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Křivky grafu č. 4 znázorňují meziroční vývoj a prognózu celkové inflace spolu 

s měnověpolitickou inflací. Obě křivky více méně kopírují stejný vývoj. Zhruba od roku 

2017 se díky monetární politice ČNB dařilo držet inflaci kolem 2 %, konkrétně v intervalu 

od 1 % do 3 %. Nad 3 % se inflace vyšplhala kolem před koncem roku 2019 a začátkem 

roku 2020 dosáhla hodnoty 3,6 % a následně opět mírně klesá. Dle predikce ČNB by měla 

celková inflace klesat i nadále a do půlky roku 2021 se opět pohybovat kolem hodnoty 

2 %. ČNB uvádí, že spolehlivost prognózy celkové inflace by neměla být ovlivněna 

současnou situací (Prognóza ČNB, 2020). 
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Posledním, pro podnik podstatným faktorem, je vývoj měnového kurzu vůči 

zahraničním měnám. Americký dolar je užíván při nákupech a dovozech zboží, eura zase 

při prodejích produktů do členských zemí EU. U dolarů podnik preferuje maximální 

posílení koruny. Tato apreciace posílí nákupní sílu při dovozu zboží ze zemí mimo EU. 

Depreciace koruny vůči euru by zase podpořila podnik k zacílení na vývoz z ČR do 

okolních států, zejména pak na Slovensko, Polsko či Rakousko.  

Graf č. 5 představuje minulý vývoj i budoucí predikci ČNB pro kurzy obou těchto 

zahraničních měn. Opět jsou zde patrné dopady pandemické krize a souvisejících 

vládních opatření, nejen domácí vlády, proti šíření viru. Začátkem roku 2020 začala 

koruna vůči oběma zahraničním měnám oslabovat. Za 1 EUR v nejvyšším bodě vývoje 

bylo třeba zaplatit 27,1 CZK, za 1 USD zase 24,6 CZK. ČNB předpovídá další vývoj na 

pozvolné posilování koruny na hodnoty roku 2019, nicméně její odhady se do dneška 

nadále potvrzují spíše jako příliš optimistické. Takový vývoj, jak jej ČNB predikuje, by 

podniku spíše pomohl (Prognóza ČNB, 2020). 

Politické faktory 

Česká republika je formou státního zřízení parlamentní republika. ČR je také od 

1. května 2004 členem Evropské unie a díky schengenskému prostoru a jednotnému trhu 

zde platí volný pohyb zboží služeb a kapitálu. ČR je také členem OSN 19. ledna 1993 po 

rozdělení Československa jako zakládajícího člena a také NATO od 12. března 1999.  

Po vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 je v čele 

politické hnutí ANO se současným premiérem Ing. Andrejem Babišem. V současnosti se 

tato vláda opírá o podporu Komunistické strany Čech a Moravy, což by jistým způsobem 

mohlo v budoucnu znamenat ohrožení podnikání. Vláda v demisi ani stále se objevující 

kauzy podnikání ve státě nijak neovlivnily. Politické strany kvůli demografickému 

stárnutí populace podporují zvedání starobních důchodů nebo příspěvky od zdravotních 

pojišťoven, což je pozitivní pro vyšší kupní sílu potenciálních zákazníků. Ze světového 

pohledu je ČR velice stabilním státem již od roku 1989 a díky stálému politickému režimu 

bez větších spektrálních změn ve vládnoucích stranách a žádným válečným sporům je 

situace pro podnikání ideální. Dle Indexu stability států (Fragile States Index) získala 

Česká republika hodnotu 155 a řadí se tak mezi velmi stabilní státy spolu se Velkou 

Británií nebo Japonskem (FSI, 2020). 
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Technologické faktory 

Technologický pokrok je dnes rychlejší než kdy předtím. S tím souvisí inovace zejména 

v oblasti výroby a marketingu. Protože podnik poptává zboží ze zahraničí, přímo výrobu 

ovlivnit nemůže. Ta má však obrovský vliv na kvalitu produktu a celkové vnímání zboží 

očima zákazníků. Nepřímo lze ovlivnit produkci pomocí požadavků na výrobce. Ten 

může použít kvalitnější materiál či postup. Souvisí to však často s vyššími náklady. 

Úspornější výroba však může nabídnout i levnější výrobky, což může na trhu vytvořit 

určitou výhodu. Co však podnik jednoznačně ovlivňuje je marketingová stránka a tedy 

technologická úroveň komunikace se zákazníkem. Marketingové trendy jsou neustále 

aktualizovány a preference zákazníků se tím velice rychle mění. Reklama je zákazníkům 

prezentována výhradně elektronicky, dále software, který je používán jako CRM systém 

nebo účetnický program. Na začátku podnikání probíhal prodej i přes e-shop. Od tohoto 

způsobu prodeje bylo upuštěno a tak je třeba hlídat inovace týkající se webových stránek 

a jejich aktuálnosti. Neustálý technologický vývoj vpřed je třeba sledovat ve všech 

možných oblastech, těm je pro udržení konkurenceschopnosti třeba se přizpůsobovat.  

Faktory životního prostředí  

Téma životního prostředí je právem v dnešní době často probíraným tématem. Je proto 

důležité, aby jednali všichni zodpovědně, od jednotlivce po velkou společnost. Podnikatel 

nese zodpovědnost za svoje počínání vzhledem k životnímu prostředí a dodavatelé i 

zákazníci mohou taktéž tomuto tématu přikládat velkou důležitost. 

Papírová sedátka jsou pouze z papíru, a tak se po spláchnutí chovají jako obyčejný 

toaletní papír. Jsou tedy velmi šetrná, dokonce úspornější, než při použití toaletního 

papíru k obložení toalety. Dodavatel garantuje použití dřeva ze zodpovědných zdrojů, 

které jsou šetrné k životnímu prostředí. Obal kapesního balení sedátek je z plastu, aby 

spolehlivě chránil papír uvnitř proti vlhkosti nebo dalšímu poškození. Zadní strana obalu 

pak zobrazuje výzvu k recyklaci tohoto obalu. Jak s ním uživatel naloží je již na něm. 

V podniku je také poctivě tříděn odpad a je kladen důraz také na co nejmenší produkci 

odpadu jako takového. Dále může jít o užívání automobilů se spalovacími motory, pro 

toto podnikání je užíván jeden starší dieselový automobil. Společnost může ovlivnit 

regulace výrobních surovin, ze kterých jsou výrobky produkovány. Současné tendence 

již nyní směřují k použití alternativních a šetrnějších výrobních surovin. 
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Shrnutí SLEPT analýzy  

Z této analýzy vyplývají možné příležitosti a hrozby, které skýtá vnější prostředí podniku. 

Následující tabulka č. 3 shrnuje poznatky v jednotlivých faktorech, které analýza 

zkoumala. Tyto výsledky jsou pak uplatněny při závěrečné SWOT analýze. 

Tabulka č. 3: Shrnutí SLEPTE analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktor 
Příležitosti / 

Hrozby 
Poznatky 

Sociální 

Příležitosti 

Taktické umístění sídla podnikání, potenciál kvalifikovaných 

zaměstnanců nebo další spolupráce. Větší zastoupení žen 

v populaci, stárnutí populace (více si potrpí na hygienu). 

Pandemická situace nabádá k rozšíření hygienických 

návyků. Celkový nárůst populace. 

Hrozby 
Pokles zaměstnanosti může ohrozit příjmy domácností a ty 

budou omezovat výdaje jen na základní potřeby.  

Právní 

Příležitosti Možnost volné realizace podnikatelských plánů. 

Hrozby 
Nové legislativní opatření ČR nebo EU, která by regulovala 

nebo jinak omezovala podnikatelskou činnost subjektu. 

Ekonomické 

Příležitosti 

Předcházející stabilní růst HDP a predikce budoucího 

návratu na původní hodnoty. Poměrně stálá míra inflace. 

Návrat měnových kurzů na hodnoty před pandemií.  

Hrozby 
Razantní pokles HDP v důsledku opatření, zvyšující se mzdy 

a jejich vysoké zdanění. Další oslabení koruny vůči dolaru.  

Politické 
Příležitosti 

Obecně velmi stabilní politická situace jakožto dobré 

prostředí pro podnikání. 

Hrozby Pandemická situace a související restrikce. 

Technologické 

Příležitosti 

Možnost zlepšování produktů, využití nových 

marketingových trendů a zajímavé nové reklamní kampaně. 

Zlepšení a modernizace komunikace se zákazníkem. 

Hrozby 

Příchod nového trendu může být pro podnik nedostupný 

z finančních či kvalifikačních důvodů. Požadavky 

zákazníků, které ujdou pozornosti podniku.  

Životní 

prostředí 

Příležitosti 
Možnost zabývat se alternativními materiály šetrnějšími 

k životnímu prostředí. 

Hrozby 
Možné restrikce, které by mohly ovlivnit podnikatelskou 

činnost subjektu. 
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2.2.2 Porterův pětifaktorový model 

Pro analýzu konkurenčního prostředí vybrané společnosti bude nyní aplikován Porterův 

pětifaktorový model, který patří k elementárním základním nástrojům. Tento model 

monitoruje působení pěti externích sil, které jsou následně popsány. 

Oborová konkurence  

Tento první faktor z 5 monitoruje současnou rivalitu mezi existujícími podniky. Kapesní 

balení sedátek společnosti Hygset nebylo na trhu úplnou novinkou. Produkt se na trhu 

vyskytoval v několika málo provedeních, nejčastěji jako jeden z mnoha produktů 

některého z menších internetových obchodů. I nyní v současnosti lze najít nabízené zboží 

jiných značek. Jak se v praxi ukázalo, spotřebitelé v tomto produktu spatřují  praktické 

využití pokud o něm vědí, nebo na něj náhodou narazí při běžném nakupování, ať už 

v kamenné prodejně či internetovém obchodě. Často však o jeho samotné existenci 

nevědí, nebo mohou být vůči neznámému produktu skeptičtí (Vala, 2021).  

Společnost Hygset nyní dodává produkt do dalších internetových a kamenných obchodů, 

s konečným zákazníkem při prodeji již nepřichází do styku. V tomto směru aktuálně 

nemá přímou konkurenci. V době psaní této práce je produkt v nabídce 24 kamenných 

prodejen a 21 internetových obchodů v ČR i SK, někdy se podaří dostat produkt i do 

akční nabídky řetězce supermarketů. Jedná se zejména o obchody s drogistickým zbožím, 

zdravotnickými potřebami nebo potřebami pro cestování. Konkurence však nepřímo 

v oboru působí ve formě obdobných výrobků různých značek v nabídce několika 

subjektů. Jednoznačně největším konkurentem je Německý nadnárodní řetězec drogerií 

DM, který má obdobný produkt někdy v nabídce kamenných prodejen, na internetu od 

tohoto konkurenta zatím k dostání není. Jedná se o poměrně významnou konkurenci 

zejména proto, že prodejny tohoto řetězce jsou velmi navštěvované a díky většímu 

množství dováženého zboží německého dodavatele se daří drogerii konkurovat i cenou 

(Vala, 2021).  

V prostředí internetových obchodů takto významná konkurence nefiguruje. Objevují se 

ovšem nyní spíše již ojedinělé případy konkurenčních produktů. Většinou se však jedná 

o výrobky bez popisu v češtině s nezajímavými obaly, příliš velkým množstvím v balení 

nebo často také s příliš vysokou cenovkou. Za zmínku stojí například výrobek s názvem 
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GO Hygiene na portálu veStoje.cz. Obal není příliš vizuálně přívětivý, disponuje textem 

jen v angličtině a cena je poměrně vysoká. Při vyhledávání na českém Google však 

produkty Hygset naprosto dominují. Otázkou však zůstává, kolik lidí bude související 

pojmy vyhledávat (Vala, 2021).  

Jistou konkurencí podniku jsou i velkododavatelé zboží a materiálu do nejrůznějších 

zdravotnických a drogistických prodejen. V praxi s tak často stává, že při oslovení 

nového potenciálního odběratele je nabídka odmítnuta jen proto, že všechny produkty 

v jeho nabídce odebírají od jednoho či dvou velkododavatelů, kteří se před vstupem 

dalších dodavatelů chrání smlouvami. Velký potenciál skýtá možná spolupráce 

s takovými velkododavateli (Vala, 2021). 

Potenciální konkurenti  

Další faktor odhaluje ve vnějším prostředí hrozbu nových konkurentů. Jak je již zmíněno 

výše, podnik není jediným, kdo nabízí tento produkt. Hrozba nových konkurentů je 

v tomto případě poměrně vysoká. Ovlivňují to zejména nízké bariéry vstupu na tento trh 

s hygienickými papírovými sedátky na toaletu. Jedná se zejména o nutnost relativně malé 

investice do zásob zboží, pro většinu subjektů je to však investice velmi nejistá.  Pro 

nového konkurenta se zde může skýtat poměrně velký prostor pro inovace, nové nápady 

a odlišný přístup (Vala, 2021).  

Náročnější a zdlouhavý se může jevit proces uzavírání výhodného obchodu se 

zahraničními dodavateli a řešení dopravy. Případně existuje také možnost vlastní výrobní 

linky spojená s velkými náklady na pořízení. Časová náročnost spolu s na první pohled 

ne tak lákavým výdělkem může potenciálního konkurenta lehce odradit. V době, kdy byl 

podnik zakládán, existovala na trhu poměrně velká mezera s papírovými sedátky, kterou 

se podařila vcelku úspěšně zaplnit. Pro nového konkurenta tak bude náročné překonat 

výrobek Hygsetu nejen v jeho vlastnostech a ceně, také ale v překonání sítě partnerských 

prodejen (Vala, 2021).  

S rostoucími prodeji podniku je příchod konkurence stále pravděpodobnější a tak lze 

předpokládat, že k tomu dříve či později dojde. Upevňování stávající pozice a stále 

zvyšování tržního podílu je jednou z hlavních priorit současného přístupu k podniku. Pro 

další expanzi a je na trhu stále prostor a je nutné ho využít a naplnit (Vala, 2021). 
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Substituty 

Tento faktor hovoří o hrozbě náhradních produktů. Hygienické nároky zákazníka může 

přímo uspokojovat správce toalety pomocí několika dostupných řešení. Tím může být 

automatický dávkovače dezinfekce, jež nanesenou na toaletním papíře si pak uživatel 

toalety může sedátko vyčistit. I přes výhody dezinfekce jsou při užití tohoto zařízení po 

uživateli toalety vyžadovány kroky navíc v podobě nanesení dezinfekce a očištění sedátka 

toalety. Dále existuje prkénko na toaletu, které automaticky otáčí plastovou pokrývku po 

jeho obvodu. Toto zařízení je však mnohem nákladnější než výše zmíněné produkty a 

vzniká také přebytečný plastový odpad (Vala, 2021). (Campi-shop.cz, 2021) 

Největší předností kapesního balení papírových sedátek je, že zákazník je může mít 

neustále u sebe, použít je na jakékoli toaletě a bude se tak cítit čistě a pohodlně, ať je 

kdekoli. Oproti předchozím produktům papírová sedátka také z velké části vylučují přímý 

kontakt uživatele se záchodovým prkénkem a tento faktor přispívá k pocitu jeho pohodlí 

při užití. Hrozba přímých substitutů je však v tomto případě velmi malá. Podobný produkt 

totiž zatím neexistuje. Tuto situaci lze však řešit pravděpodobně nepřímým substitutem, 

kterým jsou kalíšky, umožňující ženám močit ve stoje, jak na obrázku č. 5. V podstatě 

je tak vyřešen problém s usednutím na veřejnou toaletu při vykonání malé potřeby. Jedná 

se však jen o částečnou substituci, neboť při velké potřebě opět vzniká potřeba se na 

toaletu posadit. Papírová sedátka jsou taktéž užitečnou pomocí pro maminky, které 

mohou na toaletu dítě při potřebě bez obtíží posadit, tento problém zatím taktéž jiný 

produkt neřeší. Celkově je tedy možno usoudit, že je hrozba náhradních produktů 

poměrně nízká (Vala, 2021). 

Obrázek č. 5: Příklad nepřímého substitutu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Campi-shop.cz, 2021) 
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Dodavatelé  

Následující faktor hodnotí zejména vyjednávací sílu dodavatelů společnosti. Hlavní 

dodavatel, který zásobuje podnik produkty sídlí v Číně, kde je při obchodu naprosto 

běžné o ceně smlouvat. Při obchodování s čínskými dodavateli je tedy absolutní nutností 

o ceně vyjednávat, kdy ideální strategií pro obě strany je snaha o vzájemný prospěch, tedy 

aby byly výsledkem jednání zájmy všech zúčastněných co nejlépe uspokojeny bez 

konfliktu s požadavky druhých. S tímto stejným dodavatelem proběhly již 4 obchody, 

každý bez větších problémů. Jeho vyjednávací síle je přesto poměrně vysoká. Jeho ochota 

slevit na ceně se přirozeně stupňuje s poptávaným množstvím. I když je jeho přístup velmi 

vstřícný, často však má při ceně zboží i dopravy poslední slovo. Podstatným faktorem 

zahraničních obchodů jsou také měnové kurzy, které je třeba sledovat, v tomto případě se 

jedná o americký dolar (Vala, 2021). 

Dále má společnost externího dodavatele, který na zakázku dle grafického návrhu 

zhotovuje tiskařské práce. Jedná se zejména o tisk a řez POP krabiček do kamenných 

prodejen, různých samolepek nebo fyzických bannerů s reklamou. Konkurence v tomto 

oboru je poměrně velká a tak vyjednávací síla tohoto dodavatele je vcelku nízká. Vždy se 

však snaží co nejlépe vyhovět požadavkům na výrobu i cenu a společnost je se spoluprací 

velmi spokojena. V neposlední řadě je také hodno zmínit dodavatele telekomunikačních 

služeb. V tomto případě spolupráce nemá podnik téměř žádnou možnost službu ovlivnit. 

Jedinou možností by byl přechod ke konkurenci, nabídky produktů jsou však velice 

podobné u většiny operátorů (Vala, 2021). 

Zákazníci 

Posledním faktorem této analýzy je vyjednávací síla, kterou disponují zákazníci. Konečný 

spotřebitel, nakupující kapesní balení sedátek u některého z partnerských obchodů, nemá 

v podstatě žádnou možnost vyjednávat. Ceny jsou vždy pevně stanoveny a konkurence 

není dostatečně viditelná k přechodu k ní. Zákazníky společnosti jsou však vlastníci či 

provozovatelé internetových a kamenných prodejen. Při oslovení potenciálního klienta a 

jím projeveném zájmu je většinou představena cena s množstevními slevami. Často jsou 

s cenami klienti spokojeni a přijmou ji tak, jak je přednesl podnik. Občas ale také dojde 

na smlouvání. V zájmu podniku samozřejmě je, aby byl výrobek do nabídky subjektu 

zařazen, a tak je potřeba nalézt cestu, která bude vyhovovat oběma zúčastněným. Zatím 



48 

 

se nestalo, že by nedošlo ke shodě. Zákazníci také vyžadují dopravu zdarma nad určitou 

částku, POP krabičky k vystavení zdarma, nebo zpětný odběr neprodaných produktů. 

Dnes jsou tyto požadavky brány spíše jako samozřejmost. Vyjednávací síla zákazníků je 

tedy poměrně znatelná (Vala, 2021). 

Shrnutí Porterova pětifaktorového modelu   

Z této poslední dílčí analýzy vyplývají možné příležitosti a hrozby, které odhaluje 

konkurenční prostředí společnosti. Následující tabulka č. 4 shrnuje poznatky pěti 

jednotlivých faktorů. 

Tabulka č. 4: Shrnutí Porterova pětifaktorového modelu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktor 
Příležitosti / 

Hrozby 
Poznatky 

Oborová 

konkurence 

Příležitosti 

Poměrně velká síť prodejců a pokrytí trhu. Konkurence 

zaostává v designu i ceně. Velkododavatelé a možnost 

nabídky produktu ve dříve nedostupných prodejnách. 

Hrozby 

Zákazníci nemají o produktu moc povědomí, mohou být 

skeptičtí. Velká nadnárodní společnost může mít velkou sílu 

v přesvědčení zákazníka. 

Potenciální 

konkurenti 

Příležitosti 
Mezera zaplněna kvalitním výrobkem, upevnění pozice a zisk 

většího tržního podílu.  

Hrozby 
Nízké bariéry vstupu na trh a potenciální hrozba příchodu 

konkurence. 

Substituty 

Příležitosti Nízká hrozba náhradních produktů, žádný přímý substitut. 

Hrozby 
Řada produktů s částečně podobnou funkcí, spíše ve formě 

doplňků. 

Dodavatelé 

Příležitosti 
Dobré současné a budoucí vztahy s dodavateli, oboustranně 

spokojené obchody. 

Hrozby 
Riziko větších požadavků dodavatele zboží tím, že má velkou 

vyjednávací sílu. 

Zákazníci 

Příležitosti 
Zisk nových zákazníků se stejnými cenami, více pokrytí trhu a 

větší objemy prodejů.  

Hrozby 
Tlak zákazníka na snižování ceny, další nadstandardní služby 

zdarma. 
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2.2.3 Cílové trhy 

V začátcích podnikání se společnost Hygset zaměřovala zejména na trhy B2C, postupem 

času však spatřoval stále větší potenciál ve spolupráci ve formě B2B. V současné i 

budoucí formě podnikání je však důležité znát oba tyto cílové trhy, tedy jakým subjektům 

produkt nabízet a jací jsou koneční spotřebitelé, na které je zacílena reklama. 

Segmentace B2C 

Jak podnik uvádí (Vala, 2021), za dobu své existence zná svoje konečné zákazníky velmi 

dobře. Dá se říci, že první rok podnikání důkladně zkoumal cílovou skupinu, poznával 

její členy a zjišťoval, jaký segment zákazníků skýtá největší potenciál. S koncovými 

spotřebiteli probíhala na denní bázi komunikace přes sociální sítě, vyřizování dotazů a 

objednávek. Ze zkušeností podniku lze jednoznačně určit cílový zákaznický segment: 

• Ženy ve věku 25 – 65 let (z toho početnější segment 30 – 55 let tvoří zhruba 70% 

konečných zákazníků), 

• Příjem domácnosti disponuje po odečtení výdajů přebytkem,  

• Ženy v očekávání, maminky, rodiny s dětmi, lidé v produktivním věku, starší lidé, 

• Zákazníci často cestují, navštěvují podniky, veřejné toalety (sami či s dětmi), 

dbají o hygienu a osobní čistotu, nosí s sebou příruční tašku s osobními věcmi, 

• Jsou aktivní na sociálních sítích, nakupují na internetu, navštěvují drogerie, 

zdravotnické a domácí potřeby.  

Segmentace B2B 

Druhou polovinu podnikání společnost Hygset věnuje obchodu se segmentem odběratelů 

v podobě dalších společností. I zde lze usoudit, že svůj cílový segment zná dobře. 

Podmínky jej vymezují přísněji, než předchozí segment a reklama je časově i finančně 

náročnější. Zde se podnik soustředí zejména na právnické osoby (výjimečně i fyzické), 

které provozují obchod se zdravotnickým či hygienickým sortimentem. Může se jednat 

jak o velkoobchody, kteří distribuují produkt dalším subjektům a do dalších prodejen, tak 

i přímo o samotné prodejce, kteří nabízejí produkt přímo konečným zákazníkům. V praxi 

se tak jedná o velkoobchody s drogistickým zbožím a zdravotnickým materiálem, 

kamenné i internetové obchody s takovým sortimentem a specializované prodejny 

s cestovatelskými potřebami či sezónní akcí (Vala, 2021). 
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2.3 Analýzy vnitřního prostředí 

Tato kapitola obsahuje analýzy, jejichž záměrem je zkoumat současné vnitřní prostředí 

podniku. To bude provedeno pomocí marketingového mixu, tržní segmentace a modelu 

McKinsey 7S. V další kapitole navazuje výzkum spokojenosti zákazníků. 

2.3.1 Analýza marketingového mixu 

Následuje kapitola, která se soustředí na současný stav marketingového mixu společnosti 

v podobě 4P, tedy produktu, ceny, distribuce a propagace. Jako součást faktoru propagace 

je také popsán aktuální stav komunikačního mixu  pomocí reklamy, podpory prodeje, 

vztahů s veřejností a osobního prodeje.  

Produkt 

První a zřejmě i nejpodstatnější součástí marketingového mixu je produkt. Ten je centrem 

pozornosti veřejnosti a přímo uspokojuje požadavky zákazníků. Pro účely této práce je 

z důvodu reálného zaměření podniku Hygset bráno v potaz jen kapesní balení sedátek. 

To se v čase ukázalo jako produkt s největším potenciálem a jen díky němu dnes může 

podnik mluvit o úspěšném začátku. Celý podnik se od svého založení soustředí na produkt 

v podobě jednorázových papírových sedátek na toaletu a jeho propagaci a podpoře 

věnuje všechny dostupné prostředky. Podnik v současnosti neplánuje rozšiřovat 

portfolium, je však této možnosti velmi otevřený.  

Obrázek č. 6: Kapesní balení sedátek Hygset 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hygset.cz, 2021) 
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Užití kapesního balení sedátek Hygset v praxi vypadá tak, že je spotřebitel nosí stále u 

sebe a může je použít v případě potřeby na veřejných toaletách. Nejčastěji tedy na 

cestách, v práci nebo v podniku. Díky malým rozměrům se pohodlně vejde do kabelky, 

batohu a kapsy (Vala, 2021). 

S rozměry zobrazuje kapesní balení obrázek č. 6. Vzhled obalu je navržen jako čistý a 

moderní design s ohledem na to, aby upoutal pozornost při vystavení v prodejně či na 

internetu. Uživateli je produkt přiblížen výčtem jeho výhod a vlastností na zadní straně, 

stejně tak i uvnitř balení, kde je uveden návod ke správnému použití. Obal uvádí i všechny 

povinné údaje, čárový kód EAN i výzvu k recyklaci obalu kapesního balení. Obal je 

vyroben z polypropylenu (tipplen) a chrání tak papírová sedátka proti vlhkosti i 

mechanickému poškození při skladování či manipulaci (Vala, 2021). 

 

Předchozí obrázek č. 7 zobrazuje použití papírového sedátka (100 % celulóza) na toaletě 

i s jeho rozměry. Samotná papírová sedátka Hygset slouží jako hygienický produkt pro 

každodenní použití. Při aplikaci na veřejné toaletě zabraňují přímému kontaktu s toaletou, 

a tak pro jejich uživatele zvyšují pocit ochrany proti bakteriím, pohodlí a čistotu. Díky 

prostřední části sedátka se splachují do toalety samy a nedochází tak ke zbytečné 

manipulaci a kontaktům navíc. Jako obyčejný toaletní papír, stejně tak se i sedátka v 

Obrázek č. 7: Použití papírového sedátka na toaletě 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hygset.cz, 2021) 
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odpadu rozpouštějí. Nevzniká tak zbytečný odpad a využití papíru je dokonce šetrnější, 

než když člověk požije k obložení toalety běžný toaletní papír. Kapesní balení obsahuje 

10 jednorázových papírových sedátek (Vala, 2021). 

Cena 

Cena produktu není pevně stanovena a většinou je s odběratelem řešena individuálně. 

Pohybuje se však ve stanovených hranicích, které se odvíjí od nákladů a poptávky. Na 

náklady na produkt má vliv několik faktorů, zejména pak základní cena stanovena 

výrobcem, náklady na dopravu nebo kurz české koruny vůči americkému dolaru. Náklady 

na produkt se tak mohou i mírně lišit v případě změn těchto faktorů v různých nákupních 

várkách. Náklady s přičtenou marží tak představují nejnižší možnou cenu za produkt. Na 

druhé straně ovlivňuje cenu poptávka, kterou vyjadřují odběratelé, v závislosti i na 

konečném zákazníkovi. Odběratelé od společnosti nakupují produkty s úmyslem dalšího 

prodeje, tudíž výsledná cena pro konečného zákazníka je navýšena o další marži 

odběratele. Tento proces tak musí být zohledněn i v ceně nabízené podnikem Hygset. Při 

jednání s odběratelem je většinou zaslán základní ceník s množstevními slevami a dle 

dalších požadavků klienta je případně o objednávce vedena další diskuse (Vala, 2021).  

Tabulka č. 5: Příklad ceníku s množstevními slevami 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vala, 2021) 

Množství Cena bez DPH 

Do 100 ks 21 Kč / ks 

100 – 99 ks 19 Kč / ks 

200 – 299 ks 18 Kč / ks 

300 – 399 ks 17 Kč / ks 

Nad 400 ks 16 Kč / ks 

Distribuce 

Jak již bylo zmíněno, podnik sám není výrobcem produktu. Výroba je v současnosti 

realizována na zakázku čínským výrobcem. Tato cesta byla zvolena zejména z důvodu 

nejnižších nákladů. Pojí se s ní však často náročné logistické plánování. To musí 

respektovat aktuální zásoby na skladě podniku, aktuální zájem o produkt a zejména pak 

dobu dopravy. Podnik sleduje stav zásob i poptávané množství pomocí softwaru a tak má 

přehled o aktuální situaci. Cesta produktu začíná zadáním výroby dle kritérií výrobci. Ten 
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hotovou zakázku předá lodnímu dopravci, který ji dopraví do přístavu Terst. Po celním 

řízení je zboží předáno silniční dopravě k cestě do skladu podniku. Doprava zabere 

většinou 1,5 až 2 měsíce. Odtud je zboží distribuováno odběratelům (e-shopy, drogerie, 

atd.), které je nabízejí konečným zákazníkům (Vala, 2021).  

 

 

Obrázek č. 8: Příklad distribuční cesty  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vala, 2021) 

Propagace 

Jako poslední P marketingového mixu bude propagace posuzována z pohledu 

komunikačního mixu. Konkrétně z pohledu reklamy, podpory prodeje, PR a osobního 

prodeje. Níže následuje zevrubné popsání současného stavu těchto faktorů. V současnosti 

podnik aplikoval zejména strategii tlaku (push-strategii). Oslovoval zejména potenciální 

distribuční kanály, které nabízejí produkt svým zákazníkům (Vala, 2021). 

Reklama byla podnikem značně využívána v začátcích podnikání, kdy byl produkt 

nabízen přímo konečným zákazníkům a to hlavně ve formě reklamy na sociálních sítích, 

ve vyhledávání a ve srovnávačích zboží. Se změnou zaměření podniku na prodej dalším 

distributorům se upustilo i od reklamy zaměřené na zákazníky jako takové a aktuálně je 

tedy reklama nevyužívaný faktor propagace. Podpora prodeje byla opět jako i u reklamy 

postupně ovlivněna změnou zaměření podniku. V začátcích byla podpora prodeje 

zaměřena na konečné zákazníky. Byly poskytovány například slevy nebo vzorky a také 

soutěže o produkty zdarma. Tato forma se postupně překlenula v podporu prodeje 

zaměřenou na odběratele. V současné době je tak při komunikaci s odběrateli využíváno 

zejména kupních slev ve formě množstevních nebo kooperativní reklama při lokální 

propagaci odběratele ve formě různých letáků a propagačních materiálů. Public relations 

budoval podnik opět zejména v začátcích podnikání a do dneška bylo, nepříliš záměrně, 

od vztahů s veřejností poněkud upuštěno. Podnik má stále sociální sítě, kde není příliš 

aktivní a kontakt s konečným zákazníkem podnik již prakticky nemá. Každý rok podnik 

přispívá poměrnou část výdělku na dobročinné účely. Několikrát bylo uvažováno o 

     Výrobce                 Hygset s.r.o.                Velkoobchod                 Drogerie          Konečný zákazník 
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guerilla marketingu ovšem nikdy nápad nebyl dotažen do konce. Nakonec osobní prodej 

byl a i současně je nejvyužívanějším prvkem propagace a který se také nejvíce osvědčil. 

Většinová část uskutečněných obchodů s odběrateli pochází z osobních návštěv jednatelů 

a jednání s klienty. Opakované obchody pak nejsou tak časté (Vala, 2021). 

2.3.2 Model McKinsey 7S 

Při analýze vnitřního prostředí je užit tento model s cílem odhalení klíčových faktorů 

úspěchu. Poznatky vycházejí zejména z vlastních zkušeností ale také z diskuze mezi 

jednateli. Následuje jednotlivě oněch sedm faktorů tohoto modelu. 

Strategie 

Hlavním cílem podniku je řešení situace s často špatným stavem veřejných toalet. 

Produkt v podobě jednorázových papírových sedátek řeší tento problém a poskytuje 

zákazníkům chybějící komfort a hygienickou jistotu. Postupně se podniku daří dostávat 

se do povědomí zákazníků a stále více lidí začíná tento problém řešit právě pomocí 

sedátek Hygset. Dosud je však produkt i značka relativní neznámou, což skrývá jistý další 

potenciál k rozvoji a prosazení (Vala, 2021). 

V současnosti se podnik začíná zaměřovat jen na kapesní variantu sedátek, nakolik skýtá 

větší potenciál než varianta se zásobníky. Jistou výhodou je soustředěnost podniku jen na 

jeden výrobek. To dává možnost vyladit i ty nejmenší nedostatky a plně se věnovat jak 

produktu tak zákazníkovi. Kapesnímu balení se podařilo vytvořit pro zákazníky atraktivní 

produkt, zejména díky modernímu a funkčnímu designu obalu a také samotnou 

praktičností sedátek. Prodej kapesních balení byl ze začátku uskutečňován na vlastním 

e-shopu s podporou internetové reklamy na sociálních sítích nebo ve vyhledávání. Tento 

způsob prodeje se však brzy ukázal jako neefektivní a byl odsunut na úkor prodeje přímo 

dalším distributorům s vlastními e-shopy, propagací a zákazníky. Podniku se daří 

vyčnívat nad konkurenčními výrobky a díky větší síti odběratelů s velkým dosahem má i 

jistou konkurenční výhodu, pokud by se na trhu objevil nový vyzyvatel.  Přes tyto 

pozitivní záležitosti existuje jistě velký prostor pro další možnou propagaci a podporu 

prodeje u konečných zákazníků, kteří narazí na produkt Hygset při nakupování spíše 

náhodou. Díky dobře cílenému marketingu by mohli zákazníci produkt vyhledávat cíleně, 

což by vedlo k potenciálně mnohem vyšším prodejům (Vala, 2021).  
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Struktura 

Subjekt byl založen jako společnost se dvěma společníky. Společenská smlouva 

stanovila, že jeden společník má podíl nastaven ve výši 51 % a druhý 49 %. Tento poměr 

zachovává váha hlasů, aby při řešení konfliktů a zásadních otázek společnosti nedošlo 

k patové situaci a jeden společník měl tak vždy při hlasování poslední slovo, jakožto i 

rozdělování zisku mezi společníky. Za období existence podniku zatím nedošlo při 

rozhodování ani k patové situaci, ani k rozdělování zisku. Oba společníci jsou zároveň 

jednateli společnosti a mají právo jednat samostatně (Vala, 2021).  

Podnik nemá zaměstnance jako takové. Většinu práce odvádějí sami jednatelé. Jedná se 

většinou o komunikaci s dodavateli či odběrateli, příprava objednaných zásilek, správu 

webových stránek, vedení účetnictví nebo daní. Některé činnosti jako doprava nebo 

dodatečná výroba jsou prováděny externími subjekty. Jediné důvody, kdy je třeba využít 

dodatečné pracovní síly, jsou náhlé větší objednávky, párkrát do roka. V takovém případě 

jsou najati brigádníci nejčastěji na DPP z řad známých. Hlavním důvodem nenajímání 

zaměstnanců častěji jsou jednoznačně ušetřené náklady. Je to však na úkor času, který 

musejí společníci podniku věnovat. Párkrát také došlo k menšímu zaváhání či pochybení 

v některých administrativních či právních věcech, žádná z chyb však podnik nijak 

neohrozila. V dohledné době, po skončení pandemie, plánuje obsadit pozice obchodních 

zástupců, kteří se budou starat o stávající i potenciální odběratele, nebo například i 

pracovníků skladu (Vala, 2021). 

Systémy 

Jednatelé se nescházejí pravidelně. V práci se potkají nejčastěji pokud je třeba vyřídit 

objednávku nebo probrat nebo vyřešit určitou věc. Pokud lze vyřešit danou situaci na 

dálku, je tato možnost, i kvůli pandemii, preferována. Časová a komunikační flexibilita 

společníků, kteří mohou být díky moderním technologiím, za předpokladu internetového 

připojení, téměř stále v kontaktu, je nespornou výhodou. Pokud je pracovní den, 

organizace takového není nijak striktně stanovena. Společníci se potkají z pravidla v 8 

hodin. Při společné ranní kávě je zběžně probrán osobní život a následně jsou řešeny 

pracovní záležitosti. Dle rozsahu nebo náročnosti daných úkolů je pracovní den ukončen 

v čase oběda a odevzdáním balíků přepravci či prodloužen do odpoledních hodin, jak je 
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třeba. Celková efektivita práce je podpořena společným kalendářem, elektronickou tabulí 

ve stylu potřebných úkolů, těch v řešení a dokončených úkolů. V době pandemie jsou 

nepostradatelným nástrojem video hovory. Společná práce v jedné místnosti je stále 

společníky preferovaný způsob. Nejlépe jsou tak hodnoceny splněné úkoly, získána 

vzájemná zpětná vazba, řešeny problémy nebo plánován další strategický postup. Takové 

setkání se uskutečňuje zpravidla minimálně jednou týdně a je tak nedílnou součástí a 

zaběhlým zvykem současného organizačního systému podniku Hygset. Ještě častější 

setkávání může být jen k prospěchu podniku a může tak podpořit jeho výkonnost jako 

takovou a zároveň i nadšení společníků (Vala, 2021). 

Styl vedení 

V současnosti se nedá hovořit o vztahu vedoucího pracovníka a zaměstnance, protože až 

na nárazové výjimky s brigádníky nejsou žádní stálí zaměstnanci přítomni, a o vše se 

starají dva společníci. Ve společnosti se velmi nepřikládá váha podmínkám stanoveným 

společenskou smlouvou o postavení společníků, nýbrž v praxi mají oba v organizační 

struktuře stejná práva a povinnosti. Mezi společníky panuje naprostou většinu času vroucí 

přátelský vztah. Ten vždy napomáhá k uvolněné a kamarádské atmosféře. Vzájemná 

důvěra a vztah společníků dává prostor plně projevit jakékoli své názory, nápady či 

obavy. Vztah mezi přáteli však dává i prostor k odbíhání od tématu a snadno tak dojde 

k přerušení toku myšlenek. Oba společníci jsou si ale schopni uvědomit vážnost situace, 

když je to potřeba a tedy kdy jednat rozvážně a seriózně a plně se soustředit na 

vyskytnutou záležitost (Vala, 2021). 

Při plánovaném nástupu zaměstnanců v budoucnu jsou již nyní mezi společníky ujasněny 

určité základní hranice mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci, mezi kterými by měla 

obecně panovat přátelská atmosféra, ovšem autorita a organizační postavení 

managementu musí být jistě zjevně zachováno. Obecně není stanovena přesná pracovní 

doba, kdy musejí být zaměstnanci přítomni v práci, musejí však zvládnout splnit 

stanovené úkoly. Je však preferována pružná 8 hodinová pracovní doba a vynechání 

osobního života z pracovní doby a naopak. Jednou týdně je pak vyžadována účast všech 

zaměstnanců na pravidelné poradě. Zaměstnanci pak musejí být za dobře odvedenou práci 

řádně odměňováni a chváleni před ostatními pracovníky, naopak při problémech s jejich 

činností zase musejí být pokáráni v soukromí (Vala, 2021). 
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Spolupracovníci 

Jak vedoucí pracovníci, tak zaměstnanci by musejí být orientováni jako společenství ke 

stejným cílům a všichni se dohromady musejí snažit o blaho podniku. Tím je v první řadě 

maximální spokojenost koncového uživatele a uspokojení jeho potřeb a zároveň dokonalé 

vyhovění objednávce a servisu pro zákazníky a odběratele, kteří jsou součástí 

partnerských subjektů. V řadě druhé je třeba soustředit se  na maximalizaci tržní hodnoty 

a podílu společnosti na trhu. Zaměstnanci si musejí být vědomi, že jejich výkon a snaha 

dopadá na celkový výsledný prospěch podniku a pokud oni sami odvedou dobrou práci, 

vede to ku prospěchu podniku jako společenství, kde se na úspěchu i neúspěchu svým 

dílem podílejí všichni zúčastnění. Vedoucí zase musejí správným vedením tento pocit 

v zaměstnancích vyvolat a podněcovat motivaci a zavádět stimulaci (Vala, 2021).  

Pro výběr zaměstnanců na hledané pracovní pozice jsou preferováni lidé z řad přátel a 

známých na základě osobních zkušeností nebo doporučení, případně vzdálenější rodiny. 

Musí však zároveň být brán v potaz také jejích profesní způsobilost a zkušenosti na danou 

pracovní pozici. Tento systém jednoznačně přispěje k dobré atmosféře a vztahům na 

pracovišti. Nedostatky se pak mohou objevit při možné nedostatečné kvalifikaci pro 

danou pracovní pozici. Vždy by tak měla být preferována kvalifikace kandidáta jakožto 

potenciálním přínosem, před osobní stránkou. Zaměstnanci by měli být efektivně 

motivováni a stimulování k lepším výkonům. Kromě možného budoucího zvýšení mezd 

při prosperování podniku budou moci pracovat z domu, pokud jim to pozice či aktuální 

úkol dovolí, jakožto i volný čas příchodu či odchodu, nebo si vybrat nadstandardní volno, 

například v církevní svátky nebo na prodloužený víkend (Vala, 2021).  

Schopnosti 

Oba společníci disponovali dostatečnými schopnostmi v podnikání, zejména v oblastech 

marketingu a managementu, již při samotném zakládání podniku, což se v praxi jen 

potvrdilo. Jazyková vybavenost, která je při obchodování se zahraničím nepostradatelná, 

je na dobré úrovni se skvělou znalostí angličtiny a obstojnou znalostí němčiny. 

Zkušenosti, které byly získány při samotném podnikání, jsou však k nezaplacení. Praxe 

vlastního podniku poskytla možnost naučit se či zdokonalovat nejrůznější oblasti, 

zejména pak profesionální komunikaci se zákazníky a dodavateli, účetnictví a daně, které 
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byly na začátcích největší neznámou, nebo konkrétně internetový marketing. Není však 

překvapením, že stále existuje řada nedostatků, ať už jsou si jich společníci vědomi, či 

nikoli. Prostor pro zdokonalení je vždy, v tomto případě například opět v elektronickém 

marketinku či rozsáhlých právních povinnostech. Velkou výhodou je, že společníci 

disponují rozdílnými specifickými dovednostmi a nadáním, tudíž se každý může starat o 

tu oblast v podnikání, ve které se mu přirozeně daří, rád se jí věnuje a rozvíjí. V roce 2021 

by měli taktéž oba mít dokončené magisterské studium (Vala, 2021). 

Pro zaměstnance platí podobný princip a práce je jednoduše musí bavit. Práce se totiž 

vykonává nejlépe, je-li zároveň zábavou. Zaměstnanci musejí mít předpoklady a znalosti 

o pozici, kterou budou vykonávat. Pro jejich vlastní prospěch, a také prospěch celého 

společenství, by se měli snažit také vzdělávat v oblasti, která je baví a ve které se jim daří, 

a to nejlépe z vlastní iniciativy nebo alespoň na žádost společnosti. Silnou vlastností 

společenství by měla být pospolitost a vytvoření společenství, kde jsou lidé ochotni 

například zastoupit kolegu, když sám nemůže pracovat. V takovém ideálním prostředí 

mohou vnikat ty nejlepší výsledky, v praxi se takovému dokonalému stavu můžeme 

snažit alespoň přiblížit (Vala, 2021).  

Sdílené hodnoty 

Společníky spojuje hned několik věcí. Na ideu podnikání nahlížejí velmi obdobně 

s touhou budování a utváření vlastními silami fungující a prosperující společnost a 

zodpovídat se jen sami sobě a dbát na spokojenost zákazníka, přičemž zisk stojí až na 

druhém místě. Oba jsou ochotní pro podnik obětovat podobné množství času a energie. 

Taktéž oba stále přicházejí s novými nápady a inovacemi. Oba berou společný podnik za 

vlastní a chtějí dále přispívat k jeho vývoji a zlepšením. Společníky spojuje dobré a 

dlouholeté přátelství a s přímým vztahem ke skautskému hnutí, kde se oba od dětství 

angažují. Ideje skautingu jako věrnost, soudržnost či obětavost jsou jim oběma vlastní a 

to se promítá i do jejich životního stylu a tedy do společného podnikání. Taktéž oba sdílejí 

i křesťanské hodnoty, jelikož jsou oba aktivními členy Římskokatolické církve. Oba také 

nalézají zálibu ve sportu, především v pěší turistice, cyklistice nebo lyžování 

(snowboardingu). Všechny tyto společné vlastnosti i záliby pomáhají určovat směr 

podniku, usnadňují práci, vzájemnou komunikaci, porozumění a řešení problémů. 

Existuje tedy již teď jakási podniková kultura. Pro úspěšný chod společnosti by tedy bylo 
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nejlepší, kdyby i budoucí zaměstnanci vyznávali stejné nebo alespoň podobné hodnoty, 

protože je tak velmi usnadněna práce jak na horizontální úrovni, tak i při komunikaci 

mezi úrovněmi (Vala, 2021). 

Shrnutí modelu McKinsey 7S  

Z této analýzy vyplývají silné a slabé stránky, které skýtá vnitřní prostředí podniku. 

Následující tabulka č. 6 shrnuje poznatky v jednotlivých faktorech modelu. 

Tabulka č. 6: Shrnutí modelu McKinsey 7S 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktor Silné / Slabé Poznatky 

Strategie 

Silné stránky 

Zaměření podniku na jeden produkt, soustředěnost na něj a 

na zákazníky. Úspěšný a atraktivní produkt. Síť 

distributorů s širokým dosahem. 

Slabé stránky 
Relativně neznámý produkt, mezery v propagaci u 

konečných zákazníků. 

Struktura 

Silné stránky 
Nemožnost patové situace při rozhodování, naprosté 

kontrola nad procesy, externí spolupráce. 

Slabé stránky 
Občasné časové vytížení jednatelů, možné nedostatky ve 

znalostech. 

Systémy 

Silné stránky 
Možnost práce na dálku, flexibilita práce, radost z práce 

osobně, nadšení společníků. 

Slabé stránky 
Nepravidelné scházení, minimálně však jednou týdně, 

práce na dálku, další povinnosti mimo podnikání. 

Styl vedení 

Silné stránky 
Společná představa o přístupu k zaměstnancům, dobrá 

atmosféra, možnost uvolněné i seriózní situace. 

Slabé stránky 
Absence stálých zaměstnanců, odbíhání od tématu. 

Oddělení pracovního a soukromého života. 

Spolupracovníci 
Silné stránky 

Společná orientace a motivace ke stejnému cíli, podnikové 

společenství, atmosféra. 

Slabé stránky Systém přijímání zaměstnanců, možná menší kvalifikace. 

Schopnosti 

Silné stránky 
Kontinuální zlepšování schopností, zaměření a specializace 

společníků. Dřívější i postupně nabité znalosti. 

Slabé stránky 
Nedostatky v oblasti legislativních povinností nebo 

například v elektronickém marketingu. 

Sdílené hodnoty 
Silné stránky 

Stejný pohled na podnikání, sdílené životní hodnoty a 

postoje, sdílené záliby. 

Slabé stránky Nemožnost obohacení názorem odlišného konce spektra. 
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2.4 Výzkum spokojenosti 

Spokojeností zákazníků by se měl zabývat každý podnik, nehledě na jeho předmět 

podnikání. Spokojený a tedy rentabilní zákazník se bude vracet. Zkoumání spokojenosti 

zákazníka je tedy nezbytným předpokladem pro rozvoj a zlepšování v mnoha oblastech 

podniku jako jsou nabízené produkty, image podniku nebo marketingová komunikace. 

V těchto a dalších oblastech byl proveden kvalitativní výzkum spokojenosti zákazníků. 

2.4.1 Metodologie výzkumu 

Hlavním výzkumným cílem je na základě zpětné vazby analyzovat spokojenost nynějších 

B2B zákazníků (obchodních partnerů) podniku Hygset s.r.o. Následně stanovit díky nim 

vhodné návrhy na implementaci do marketingové strategie. Výzkum by měl tedy 

prezentovat konkrétní faktory, se kterými jsou zákazníci a partneři při spolupráci s danou 

společností spokojeni a s jakými naopak spokojeni nejsou a navrhnout opatření. 

Z hlavního cíle jsou potom odvozeny parciální cíle: 

• Zjištění současné úrovně spokojenosti zákazníků, 

• Rozbor spokojenosti v jednotlivých oblastech (viz dále), 

• Formulace návrhů pro zvýšení spokojenosti. 

Výsledná spokojenost zákazníka či partnera společnosti je určována pomocí více činitelů. 

Pro účely výzkumu byly stanoveny následující oblasti spokojenosti: 

• Produkt (kvalita, provedení, rozmanitost, zkušenosti, atd.), 

• Cena (splatnost, platební podmínky, atd.), 

• Služby (odbornost, ochota, přívětivost, doprava, rychlost komunikace, atd.), 

• Image (celková image podniku, web nebo vystupování jednatelů, atd.). 

Centrální výzkumná otázka 

K dosažení stanovených cílů je nezbytné zodpovědět centrální výzkumnou otázku 

(CVO), která je formulována takto: 

„Jaká je úroveň spokojenosti odběratelů/partnerů (B2B) obchodní společnosti 

Hygset s.r.o. v klíčových oblastech v období od 30. 11. 2019?“ 
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Z této centrální výzkumné otázky se pro získání relevantních informací od zákazníků 

odvíjí i dílčí témata a otázky rozhovoru otevřeného i zkoumavého charakteru. Od 30. 11. 

2019 společnost Hygset s.r.o. ukončila prodej koncovým uživatelům a dále se soustředí 

jen na velkoobchod B2B, cílový segment zákazníků se tedy od uvedeného data změnil. 

Proto byl určen tento časový rámec výzkumu, který se bude orientovat na aktuální a 

relevantní zaměření zkoumaného podniku a jeho zákazníků. 

Strategie a metody výzkumu 

Úmyslem výzkumu je získat kvalitativní data, která vedou k vymezení současného stavu 

spokojenosti zákazníků společnosti na jejichž základě budou vytyčeny rekomandace ke 

zlepšení vedoucí k větší spokojenosti. Strategie je založena zejména na induktivním 

přístupu. Zjištěná data nebudou srovnávána s jinými podniky v oboru ani mimo něj, 

budou sloužit k interní konfrontaci a modifikacím k dosažení zdokonalení. Jak již bylo 

zmíněno, před koncem roku 2019 se začala společnost orientovat zejména na obchod 

stylem B2B z důvodu většího potenciálu a kapacitně je dotazovaných na spokojenost tedy 

výrazně méně, než kdyby byli zkoumáni zákazníci z předchozích činnosti B2C, kdy by 

jich bylo početně podstatně více. Je záhodno tedy zkoumat názory a zkušenosti relevantní 

skupiny zákazníků, která ovšem čítá jen několik desítek zákazníků. 

Z důvodů výše zmíněných v této podkapitole měla být realizace výzkumu prováděna 

kvalitativně, v podobě částečně strukturovaného rozhovoru při osobní návštěvě 

respondentů se záměrem vyjádření jejich osobních zkušeností, názorů, postojů v jim 

známém prostředí souvisejících s výzkumnými oblastmi a stanovenými cíli. S ohledem 

na nastalou situaci pandemie COVID-19 byli respondenti požádáni o uskutečnění 

rozhovoru na dálku pomocí telefonního hovoru (nejčastěji Skype a Messenger). Částečně 

strukturovaný rozhovor byl veden tak, aby měli respondenti prostor vyjádřit se 

subjektivně k dané problematice co nejhodnotněji a zároveň aby konverzace neplynula 

mimo podstatné oblasti výzkumu. Vícekrát byly připravené okruhy otázek rozšířeny ještě 

o doplňující dotazy během rozhovoru. Samotné otázky, k nahlédnutí jako Příloha č.2, 

byly koncipovány a seřazeny tak, aby si odběratel dokázal znovu vybavit subjektivní 

názory a pocity při zkušenostech s podnikem Hygset s.r.o. a všemi s tím souvisejícími 

oblastmi. Celá koncepce výzkumu má dopomoci co nejlepšímu a nejdetailnějšímu 

porozumění aktuální situace spokojenosti zákazníků. 



62 

 

Respondenti výzkumu 

Pro získání respondentů by rozeslán e-mail (příloha č.1) 48 obchodním partnerům, kteří 

se společností spolupracovali jednou či vícekrát od 30. 11. 2019. Pozitivní odpověď 

s ochotou účastnit se výzkumu zaslalo zpět 18 osob z různých subjektů. Odběratelé 

produktů společnosti se zaměřují na rozličné oblasti podnikání a tak byl způsob finální 

selekce uzpůsoben tak, aby každý konečný respondent zastupoval specifické zaměření 

činnosti a aby zároveň hrál významnou roli pro zkoumanou společnost a výsledek tak 

tvořil diversifikovanou skupinu respondentů. Nakonec bylo vybráno 5 relevantních 

výsledných dotázaných. Odpovídali 4 muži a jedna žena. 

Obchodní partneři společnosti, kteří se účastnili výzkumu jsou přehledně popsáni 

v následující tabulce č. 7. V rámci zachování anonymity nejsou uvedena jejich osobní 

jména ani názvy společností, pouze přidělená čísla. Čísla mají pouze orientační charakter, 

nereprezentují významnost zákazníka v podniku. 

Tabulka č. 7: Přehled účastníků výzkumu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Pozice respondenta Charakter činnosti  Důvody výběru 

1 Jednatel lokální 

prodejny  

Kamenná prodejna 

drogerie 

Komunikace probíhala výhradně s jednatelem. 

Zástupce kamenné drogerie, produkty jsou 

vystavovány přímo na prodejně. Prodej 

konečným zákazníkům. 

2 Majitelka lokální 

prodejny  

Kamenná prodejna 

zdravotnických potřeb 

Komunikace probíhala výhradně s majitelkou. 

Zástupce kamenných zdravotnických potřeb, 

produkty jsou vystavovány přímo na prodejně. 

Prodej konečným zákazníkům. 

3 Majitel e-shopu 

E-shop se 

zdravotnickými 

potřebami 

Komunikace probíhala výhradně s majitelem. 

Zástupce e-shopů se zdravotnickými potřebami, 

produkty jsou dostupné na jejich webu, není 

aktivní online reklama. Prodej konečným 

zákazníkům. 

4 Manažer e-shopu 
E-shop s vybavením 

na kempování 

Komunikace probíhala zejména s manažerem. 

Zástupce subjektu s primárně odlišným zbožím, 

produkty jsou dostupné na jejich webu, je 

aktivní online reklama. Prodej konečným 

zákazníkům. 

5 Obchodní ředitel 
Dodavatel pro další 

subjekty 

Komunikace probíhala zejména s obchodním 

ředitelem. Zástupce subjektů, kteří distribuují 

zboží dalším prodejcům (prodejnám). 
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Harmonogram 

Činnosti časového náročného charakteru je vhodné pečlivě naplánovat, aby byl výsledek 

kvalitně proveden i zpracován a vše ve stanovený termín. Taktéž i tento výzkum a jeho 

zpracovávání probíhalo v několika fázích. Následující tabulka obsahuje zobrazení 

harmonogramu a průběhu aktivit jednotlivých etap výzkumného procesu. 

 

Tabulka č. 8: Harmonogram činností výzkumu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2020 Činnost 

5. 2. – 19. 2. Vytváření nápadů a myšlenek o směrování diplomové práce a výzkumu, 

brainstorming. Definování zaměření projektu a rozvržení časového rámce. 

19. 2. – 13. 3. 
Tvorba literární rešerše a shromažďování podkladů pro výzkum. Efektivnost 

vyhledávání v praxi. Stanovení centrální výzkumné otázky, vymezení cílů projektu, 

volba výzkumné strategie a přístupu pro dosažení stanovených cílů. 

23. 3. – 17. 4. 
Uskutečnění příprav otázek, struktury rozhovoru a realizace samotného 

výzkumného projektu. Rozeslání e-mailů, výběr respondentů, domluva na termínu 

a uskutečnění rozhovorů na dálku.  

17. 4. – 30. 4. Analýza získaných dat, jejich interpretace, příprava prezentace projektu. 

30. 4. – 13. 5. Zpracování připomínek vyučující podle prezentace, finální úpravy projektu. 

2.4.2 Analýza dat a výsledky výzkumu 

Třetí část projektu je věnována vlastní analýze dat a zejména uvedení samotných 

relevantních a podstatných výsledků pro jednotlivé oblasti výzkumu.  

Povaha částečně strukturovaného rozhovoru umožňovala v průběhu rozhovoru pokládat 

doplňující otázky nebo komentáře pro lepší pochopení okolností nebo nastínění situace 

s efektem hodnotnějších a podstatnějších odpovědí pro výzkum. Všech 5 rozhovorů bylo 

během konání nahráváno. Následně byly přímo z nahrávek během jednotlivých sekvencí 

zachycovány a extrahovány významné odpovědi na otázky. Výsledky byly následně 

vizuálně separovány do tabulky shrnujícího protokolu dle jednotlivých otázek na jedné 

straně a respondentů na straně druhé pro lepší přehlednost (příloha č.3). Relevance a 

hodnocení odpovědí záležela na přímé souvislosti s daným faktorem, v potaz byla brána 

četnosti výskytu pozitivních a negativních odpovědí v porovnání s ostatními rozhovory. 

Jevy, které byly zmiňovány vícekrát, mají tedy i větší váhu. Ve vyhodnocování rozhovorů 

jsou výsledné interpretace spojeny do souvislých tvrzení, která jsou následně často 
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doprovázena i doslovnou transkripcí některých odpovědí pro podporu závěrů z oblastí 

výzkumu nebo uvedení výjimečné odpovědi. 

Rezultáty jsou diferencovány jednotlivě do 4 oblastí (produkt, cena, služby, image) dle 

jejich příslušnosti v rámci rozhovoru. V rámci každé oblasti jsou již výsledky volně 

děleny i podle podotázek kladených v rámci rozhovoru.  

Produkt 

Odpovědi všech dotázaných se shodují na tom, že provedení produktu, co se týká designu 

je moderní a atraktivní a zároveň se shodují na tom, že tento aspekt produktu s sebou nese 

pro ně taktéž velkou váhu. Je pro zákazníka snadno identifikovatelný a zároveň decentní. 

Oba respondenti v kamenných prodejnách taktéž kladně hodnotili POP krabici, která je 

určena k vystavení v prodejně. Respondentka č. 2 upozorňovala na to, že krabice není 

příliš pevná a že ji nelze příliš dobře přenášet.  

„Jako to balení se mi líbí a myslím, že lidem taky. Jde to dobře vidět v regálu jak je to 

v té krabici vaší. (…) No je to (vzhled produktu) důležitý, dost, jako u všech produktů. 

Musí to nějak vyniknout.“ (Respondent č. 1) 

Respondent č. 4 ve svých odpovědích narážel na to, že je obal výrobku z plastu, na což 

jsou podle jeho vyjádření: „(…) lidi dneska trochu háklivý.“. V této souvislosti se 

nepřímo vyjádřila i respondentka č. 2, která rovnou navrhovala pro produkt papírový 

obal. 

Oba respondenti (respondenti č. 1 a č. 2), kteří mají produkt v kamenné prodejně, se 

shodují na tom, že je potřeba mít produkt opravdu na očích zákazníků. V obchodě se 

zdravotnickými potřebami je spousta produktů za pultem, což podle Respondentky č. 2 

není pro tento produkt ideální, protože zákazníci přicházejí hlavně pro jiné zboží, je tedy 

potřeba produkt vystavit a upoutat pozornost kupujícího v prodejně. 

„Že by o to (produkt) byl velkej zájem se říct nedá, ale jako několik se normálně prodalo. 

My jsme to dávali taky jako dárky k objednávkám (…) Je to, podle mě, taková pozornost 

praktická.“ (Respondent č. 4) 
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Respondent č. 5, který dodává dalším subjektům (zejména prodejnám zdravotnických 

potřeb), sdělil, že jeho odběratelé reagují vesměs pozitivně a o výrobek zájem jeví, takže 

v tomto směru je se spoluprací spokojen. Podotknul, že zaznamenal ze strany odběratelů 

vůči produktu jistou skepsi, což chápe, jelikož byl (a stále také trochu je) skeptický, jako 

ke každému novému produktu, na který lidé nejsou zvyklí. 

Všichni dotázaní se jasně vyjádřili, že dodavatel s jedním produktem je neobvyklý. 

Převládají tvrzení, že rozšíření produktového portfolia společnosti Hygset jako 

dodavatele by uvítali, například o další neobvyklé nebo zajímavé produkty. Respondent 

č. 5 řekl, že význam to pro něj má znatelný, sice to za problém nepovažuje. Pro ostatní 

by to bylo spíše plus navíc.  

„Je to prostě víc starostí pro nás. Ono je totiž jednodušší, když nemusím řešit 50 faktur 

ale jenom jednu. Takže třeba proto by bylo fajn, kdybyste toho dodávali víc.“  

(Respondent č. 3) 

Odpovědi na otázku, co odběratele přesvědčilo o zařazení produktu do sortimentu, 

můžeme rozdělit v podstatě do dvou kategorií. Většinu (3 respondenty) o zařazení 

produktu do jejich portfolia přesvědčil neobvyklý výrobek jako takový a přitažlivý design 

balení. Další dva respondenti č. 2 a č. 4 odpověděli, že funkčnost a praktičnost produktu. 

„Mně to (produkt) prostě dává smysl, proto. (…) Já se snažím nabízet věci, který bych 

sama používala, který jsou podle mě užitečný, rozumíte.“ (Respondentka č. 2) 

Cena 

Cena produktu je určována z jednoho základu, není však pro všechny klienty stejná. 

Odvíjí se zejména od odebíraného množství a pravidelnosti, přihlíženo je také 

k individuálním potřebám zákazníka. Ceny byly tak většinou stanoveny vzájemnou 

domluvou obou stran. Názory zákazníků se tedy nevážou k totožné nominálně ceně. 

Odběratelé se shodli na velkém významu ceny, nákupní i prodejní. Většina 

(4 respondenti) také vyjádřila spokojenost s tím, že nákupní cena není pevně stanovena 

je možné se na ní dohodnout. Respondent č. 4 uvedl, při dohodě na ceně byla podle něj 

mailová komunikace poněkud zmatená a také zdlouhavá. Prodejní cenu si odběratelé 
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určují sami, a podle nich nabízejí jejich klientům adekvátní cenu, se kterou jsou všichni 

dotázaní spokojeni. 

„Jako cena je samozřejmě hodně důležitá (…) s tím, jak jsme si to spolu dohodli jsem 

spokojenej, kdybyste mi to ale prodali levněji, nic by se nestalo.“ (Respondent č. 3) 

Podle všech dotázaných je cena produktu alespoň adekvátní jeho kvalitě. 3 respondenti 

se vyjádřili tak, že podle nich kvalita produktu předčila jejich očekávání, pozastavili se 

také nad praktičností obalu nebo jeho příjemností na dotek. Podle respondenti č. 3 a č. 5 

je kvalita ve srovnání s cenou v pořádku. Podle respondenta č. 3 se jedná o standardní 

provedení v této cenové kategorii, dle respondenta č. 5 je kvalita na naprosto dostačující 

úrovni. 

S dobou splatnosti neměl žádný respondent vysloveně problém. Dva (respondent č. 1 a 

respondentka č. 2) se však vyjádřili ve smyslu, že by byli rádi za možnou dohodu na době 

splatnosti. Konkrétně respondentka č. 2 ještě uvedla, že by jí vyhovovala flexibilní doba 

splatnosti podle toho, jak zrovna potřebuje. Ostatním respondentům vyhovovala 

standardní doba splatnosti dvou týdnů, se kterou jsou spokojeni. Co se týká platebních 

podmínek tak každý zákazník má trochu jiné zkušenosti podle toho, jaký způsob platby 

preferuje. 4 z respondentů mají zkušenosti pouze se standardní platbou na fakturu. 

Respondent č. 3 objednával zboží pouze na dobírku. Všichni dotázaní se ke způsobům a 

průběhu plateb staví pozitivně, nikomu by dle odpovědí nevyhovoval jiný způsob než ten, 

který volí běžně při objednávkách. 

Služby 

Všichni respondenti se vyjádřili tak, že rychlost komunikace je pro ně velmi důležitá. 

Chtějí, aby dodavatelé a partneři obecně rychle reagovali na dotazy nebo objednávky, aby 

byl jejich požadavek vyřízen co nejrychleji. Většina respondentů uvedla, že s komunikací 

se společností Hygset nepocítili žádný zásadní problém, rychlost komunikace je podle 

nich v pořádku. Respondent č. 1 uvedl, že na odpověď na jeden e-mail čekal poněkud 

déle, nespokojenost však přímo nevyjádřil. Respondenti č. 3 a č. 4 pociťovali v e-mailové 

a následné telefonické komunikaci menší zmatečnost (opakující se informace, drobný 

nesoulad některých dat).  
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Způsob dopravy ocenili zejména respondentka č. 2 a respondent č. 5. Sídlo mají ve 

stejném městě jako společnost a byla jim poskytnuta doprava zboží zdarma. Konkrétně 

respondentka č. 2 to označila za: „(…) milou pozornost.“. Ostatní respondenti neměli 

k poskytnuté dopravě a její ceně zvláštní výhrady. Respondent č. 3 dodal, že by možná 

ocenil i další možnosti dopravy, protože s aktuálním dopravcem, kterého společnost 

k přepravě balíků používá, nemá dobré zkušenosti. 

Většina dotázaných brala oslovení s nabídkou naprosto rutinně, podle jejich slov 

reagovali jako na každou jinou nabídku, tedy neutrálně. Oslovení telefonem hodnotili 

respondenti lépe, než oslovení e-mailem. Respondentka č. 2 naznala, že podle ní je 

nejlepší zavolat předem a po domluvě pak přijít produkt ukázat osobně. Většina 

respondentů však také uvedla, že nabídky celkově jsou obtěžující v podstatě v jakékoli 

formě, kterou jsou jim předkládány.  

 „Víte, sice jsem si už dokázal docela zvyknout, ale vždycky, když mi někdo zavolá 

s nabídkou, tak protočím oči.“  (Respondent č. 4) 

Odbornost společnosti i konkrétně jednatelů hodnotili respondenti obecně příznivě. Často 

zákazníci uvedli, že jde vidět soustředěnost a podniku na jeden produkt, což jde opět na 

úkor šíře portfolia. Ocenili dále přípravu a pečlivost návrhu produktu, české texty, 

dostupné informace nebo názorné návody. Jisté pochybnosti vyjádřil respondent č. 4, 

které se týkaly znalosti jednatelů v administrativních činnostech (byla mu poprvé 

vystavena faktura se špatnou hodnotou). Spíše tím varoval před větší chybou, za problém 

z jeho strany to nepovažoval. Výhrady k ochotě nebo přívětivosti jednatelů neměl žádný 

respondent. Význam pozitivního přístupu k zákazníkovi však vyjádřila většina 

dotázaných. Například respondentka č. 2 uvedla, že pokud s ní lidé jednají mile, bude i 

milá ona k nim. Komunikace je podle ní velmi důležitá a jednání je potom snazší a lidé 

si lépe rozumí.  

Jako důvody k setrvání ve spolupráci se společností Hygset zákazníci uváděli několik 

důvodů. Nejpočetnějším argumentem, který uvedl každý respondent, je produkt samotný. 

Zejména pak jeho design i praktické vlastnosti. Dále pak také neobvyklost nebo 

unikátnost. Respondent č. 5 uvedl, že podle jeho názoru se jedná o praktický produkt a 

vidí potenciál v jeho rozšíření mezi další zákazníky. Uvedl později také jistou obavu o 
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příchodu silnější konkurence s obdobným, kupříkladu levnějším produktem, která by 

mohla ten stávající vytlačit. Dále byl uveden důvod budoucího potenciálu podniku, který 

by mohl přicházet s dalšími zajímavými produkty, konkrétně respondentem č. 3. O 

nadějné budoucí spolupráci se zmínil i respondent č. 1. V neposlední řadě zmínila jeden 

důvod navíc i respondentka č. 2, že jsou vidět i výsledky a zájem zákazníků. 

„Jde o zajímavej produkt, to každopádně. (…) a jde na tom vidět, že si dáváte záležet na 

všem. (…) Jo, zákazníci o to zájem docela jeví, podle mě to má budoucnost.“ 

(Respondentka č. 2)  

Image 

Odpovědi respondentů se u první otázky ohledně vystupování na schůzkách se dají 

rozdělit do dvou kategorií. Do první kategorie spadají odpovědi respondentů č. 2, č. 4 a 

č. 5. Tito tři zákazníci se ve svých responzích pozastavili nad prvním dojmem na schůzce, 

když byli překvapeni mládím jednatelů. Respondent č. 4 poznamenal, že i když ho věk 

na první pohled překvapil, dále nebyla schůzka ničím neobvyklá. Odpovědi těchto tří 

respondentů se obecně shodují na tom, že průběh schůzky byl uvolněný a přátelský. 

Schůzka byla taktéž podle odpovědí svižná a nezdržovala, s průběhem jsou spokojeni. 

„(…) míváme jednání se zástupci různých firem v podstatě každý den, jenom je jim 

většinou aspoň přes třicet.“ (Respondent č. 5) 

Ve druhé kategorii odpovědí o průběhu jednání zbývajících dvou respondentů č. 1 a č. 3 

oproti předchozí kategorii odpovědí na otázku nebyla o věku jednatelů ani zmínka. 

Zákazníci hodnotili pouze samotný průběh schůzek. Oba se shodli na tom, že první dojem 

je pro průběh schůzky důležitý. Obě odpovědi také vyzdvihovaly rychlost schůzky. 

Odpověď respondenta č. 3 naznačovala, že cítil jistou nezkušenost ze strany jednatele, 

ale že mu to přišlo spíše úsměvné a na výsledek jednání to prý nemělo vliv, doporučil 

dále rozvíjet jednání s lidmi. Respondent č. 1 znovu ocenili znalost produktu a schopnost 

hbitě odpovídat na kladené otázky. Průběh jednání byl podle obou v pořádku. Oba také 

uznali, že pokud by schůzka probíhala jinak, mohl být i výsledek odlišný. 

Respondenti se shodli na tom, že společnost na ně působí novým a moderním dojmem. 

Respondentka č. 2 poznamenala, že se jí líbí elán, se kterým se do podnikání jednatelé 
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pouští. Respondent č. 3 navázal na odpověď u předchozí otázky a odpověděl, že s mládím 

působí společnost nezkušeně. Webové stránky společnosti hodnotila většina dotázaných 

kladně, respondent č. 4 podotknul, že mu na webových stránkách trvalo chvilku najít, co 

chtěl vědět. Dle vyjádření by mohly být stránky přehlednější. Respondentka č. 2 podotkla, 

že se jí některé fotografie na stránkách zdály v neostrém rozlišení nebo nepřesné ve 

smyslu barev. Logo podniku bylo hodnoceno jako jednoduché a jasné. Nikdo 

z dotázaných nehodnotil stránky nebo logo podniku jako podstatné záležitosti.  

2.4.3 Diskuse výsledků, doporučení a limity výzkumu 

Z výsledků výzkumu můžeme pomocí významnosti a četnosti výroků usoudit několik 

závěrů. Jako nesilnější faktor identifikuji produkt samotný. Dotázaní mnohokrát 

zmiňovali jeho vzhled i funkčnost jako významné přednosti spolupráce. Dále také 

častokrát vyjádřili spokojenost s reakcemi jejich zákazníků. Slabší stránkou produktu 

může být jeho současná POP krabice, která je dle výpovědi nepevné konstrukce, 

manipulace s ní není přívětivá. Další slabinou může být i obal z plastu, který není 

rozložitelný. Dále také značná neinformovanost a skepse o produktu mezi uživateli a 

potřeba upoutání pozornosti při nákupu. Širší portfolio produktů společnosti by zákazníci 

uvítali. Zákazníci jsou tedy s produktem s jistými připomínkami spokojeni. Zákazníci 

jsou spokojeni také se současnou cenou produktu, oceňují také množstevní slevy. Podle 

zákazníků je cena důležitá a adekvátní kvalitě a provedení produktu. Kvalitu jiní 

respondenti hodnotili dostatečně. Doprava a splatnost je obecně bez problémů, s určitými 

připomínkami. Zákazníci si cení rychlé komunikace, s tím jsou u společnosti spíše 

spokojeni. Někteří zákazníci pocítili zmatečnost a zdlouhavost při komunikaci.  Dva 

respondenti jsou s dopravou velmi spokojeni, ostatní se k poskytnuté dopravě staví spíše 

neutrálně. Zákazníci preferují oslovení s nabídkou i komunikaci telefonem. Obecně však 

nabídky vnímají spíše negativně, nehledě na způsob kontaktování. Odbornost jednatelů 

hodnotili zákazníci příznivě, ocenili například informovanost nebo zaměření na jeden 

produkt, připomněli pochybení v administraci. Dobře se staví k pozitivnímu přístupu 

jednatelů. Zákazníci jsou s dosavadní spoluprací spokojeni, zejména pak vyzdvihovali 

samotný produkt, unikátnost, potenciál nebo zájem zákazníků. Vyvstaly mezi zákazníky 

také mírné obavy o příchodu konkurence. Zákazníky při osobních jednáních často 

překvapil věk jednatelů, za problém to však obecně nikdo nepokládá. První dojem je pro 
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respondenty důležitý. Schůzky byly obecně uvolněné a svižné. Někteří respondenti zde 

pocítili mírnou rozpačitost ze strany jednatelů. Průběh schůzky je podle respondentů 

důležitý pro její výsledek. Společnost na zákazníky působí celkově moderním, svěžím 

dojmem s mírnou nezkušeností. Přes pozitivní reakce na webové stránky se objevily i 

jisté připomínky k jejich úpravám. Image podniku je hodnocena kladně, oslovení 

zákazníci tomu však nepřikládají velkou váhu.  

Obecně můžeme usoudit, že pozitiva vnímaná zákazníky převažují nad nedostatky. Přesto 

může být navrženo několik doporučení pro zlepšení aktuální situace a zvýšení 

spokojenosti zákazníka. Navržení lepší konstrukce krabice, která by zvládla manipulaci 

a přenášení nebo dopravu. Spokojenost zákazníků by mohla zvýšit i inovace aktuálně 

plastového obalu produktu, jehož materiál by byl více ekologicky přívětivý a také 

rozšiřování portfolia. Informovanost a skepse koncových zákazníků by mohla být 

vylepšena účinným B2C pull-marketingem zaměřeným na spotřebitele. Společnost by 

mohla také zapracovat na e-mailové a telefonické komunikaci, jakož i jednání s lidmi. 

Prostor pro zlepšení je i v poskytnutí více možností dopravy nebo flexibilní doby 

splatnosti. Prostor pro zlepšení je i v pečlivosti administrace k zamezení chyb. Je potřeba 

také pečlivě monitorovat aktuální dění na trhu. Společnost by měla věnovat pozornost 

webu, jeho přehlednosti a kvalitě pro zlepšení uživatelského zážitku. Nakonec vidím 

potenciál ve vyjádřeném zájmu zákazníků o spolupráci na dalších produktech. Pro 

společnost je dobrým znamením do budoucna, že má základnu zákazníků, na které se 

může s určitou jistotou obrátit.  

Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat spokojenost současných zákazníků společnosti 

Hygset na základě jejich zpětné vazby. Spokojenost byla zkoumána u nynějších B2B 

zákazníků, na které se podnik v současnosti zaměřuje ve stanoveném relevantním období. 

Primární cíl byl dále rozdělen na cíle parciální. Ty se zaměřily na zjištění současné úrovně 

spokojenosti zákazníků a dále rozbor spokojenosti v jednotlivých faktorech, mezi které 

patří: produkt, cena, služby a image podniku. Třetí dílčí cíl obsahuje formulaci návrhů 

pro zvýšení spokojenosti zákazníků. Cílů bylo dosaženo díky kvalitativnímu výzkumu za 

použití individuálních částečně strukturovaných rozhovorů. Výsledky výzkumu ukazují, 

že zákazníci jsou se spoluprací s podnikem obecně i v jednotlivých oblastech poměrně 

spokojeni, v každém je však prostor pro určitá zlepšení.  
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Za omezení můžeme považovat skutečnost, že výsledky výzkumu se vztahují pouze na 

zkoumaný podnik, zjištěné faktory spokojenosti však mohou sdílet další podniky, nejen 

v tomto oboru. Odpovědi respondentů jsou vyjádřením jejich subjektivních názorů a tak 

nemohou být považovány za všeobecně platné. Omezením může být také jejich počet, 

který je jen zlomkem celkového počtu zákazníků společnosti. Další výzkum by mohl být 

proveden při osobním jednání na místě, které zvolí zákazník. Také by mohl být rozšířen 

o větší počet respondentů pro získání širšího spektra odpovědí na danou problematiku. 

Další výzkum by se mohl zaměřit i na koncové zákazníky jakožto uživatele produktů, 

jejich spokojenost a praktické zkušenosti, které povedou ke zlepšení samotného produktu. 

2.5 SWOT analýza 

Tato konečná analýza pomůže odhalit silné a slabé stránky společnosti a také příležitosti 

a hrozby, které byly ve spojení s podnikem identifikovány. Používá k tomu a kombinuje 

poznatky plynoucí ze všech předchozích analýz, modelů i výzkumu spokojenosti. Cílem 

této analýzy je eliminace hrozeb a využití příležitostí. Výstupy z této analýzy mohou být 

využity pro návrh řešení nové marketingové strategie.  

2.5.1 Zhodnocení SWOT analýzy 

Následující dvě tabulky, tabulka č. 9 a tabulka č. 10 tvoří dohromady SWOT matici. 

Vypisují silné a slabé stránky podniku a dále hrozby a příležitosti, které byly 

identifikovány při předchozím zkoumání. Faktorům byla nejprve udělena důležitost pro 

podnik a následně stupeň vlivu. Přidělené hodnoty byly ustanoveny společným 

vyhodnocením vedení podniku Hygset. 

Váha vyjadřuje důležitost dané položky, čím je hodnota vyšší, tím je položka důležitější. 

V každé kategorii SWOT matice je součet vah roven 1. Na stupnici od 1 do 4 byly 

jednotlivé faktory hodnoceny z pohledu vlivu na daný podnik. 1 na stupnici značí malý 

vliv, 4 naopak velký vliv faktoru. Vzájemným vynásobením váhy faktoru a stupně vlivu 

faktoru je získáno hodnocení faktoru. Suma těchto součinů v jedné kategorii dává vážené 

hodnocení oné kategorie. Celá SWOT matice je takto celkově vyhodnocena. 
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Tabulka č. 9: Interní faktory podniku 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktor Váha Vliv 
Hodnota 

faktoru 

Hodnota 

kategorie 

Silné stránky 

• Zaměření na 1 produkt 0,12 3 0,36 

2,95 

• Úspěšný produkt 0,20 4 0,80 

• Síť distributorů 0,18 4 0,72 

• Spokojení zákazníci 0,15 3 0,45 

• Flexibilita práce 0,10 2 0,20 

• Pracovní prostředí 0,08 1 0,08 

• Kontinuální zlepšování 0,08 2 0,16 

• Sdílené postoje, hodnoty 0,09 2 0,18 

Slabé stránky 

• Neznámý produkt 0,24 4 0,96 

3,15 

• Slabá propagace 0,20 4 0,80 

• Absence zaměstnanců 0,15 2 0,30 

• Pracovní vytížení 0,13 3 0,39 

• Menší znalosti 0,14 2 0,28 

• Úzké portfolio 0,14 3 0,42 

Za jednoznačně silnou stránku podniku lze považovat úspěch produktu, který překonal 

prodejní odhady při založení podniku. S tím souvisí i zaměření na jeden produkt, díky 

čemuž se mohou jednatelé plně věnovat právě jemu. Další předností je i vybudovaná 

rozsáhlá síť distributorů, kteří díky svému dosahu nabízejí zboží podniku svým 

zákazníkům. Jak vyplynulo zejména z výzkumu, odběratelé jsou s produktem spokojeni, 

jak s jeho provedením, tak i odbytem. Mezi další silné stránky můžeme řadit celkové 

pracovní prostředí, sdílené hodnoty či představy o směřování podniku.  

Slabou stránkou jistě je, že i po více jak 2 letech fungování se podnik stále potýká 

s relativní neznámostí jeho produktu. Pro veřejnost stále není příliš dostupný. Úzce 

souvisí samozřejmě slabá, zejména elektronická, propagace, která dostatečně 

nepředstavuje daný produkt spotřebitelům. Právě zde se objevuje největší prostor pro 

zlepšení, který by mohl vést k nejvýraznějším změnám a k lepšímu postavení podniku na 

trhu. Dále se objevuje občasná pracovní vytíženost jednatelů i díky absenci zaměstnanců. 

Stálí zaměstnanci by se však zatím podniku nevyplatili. Potíže mohou působit také jisté 

nedostatky znalostí. Odběratelé také uvedli, že by uvítali rozšíření sortimentu. 
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Tabulka č. 10: Externí faktory podniku 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktor Váha Vliv 
Hodnota 

faktoru 

Hodnota 

kategorie 

Příležitosti 

• Složení obyvatelstva 0,05 2 0,10 

3,00 

• Větší důraz na hygienu 0,20 4 0,80 

• Predikce ekon. ukazatelů 0,13 3 0,39 

• Stabilní prostředí 0,05 2 0,10 

• Technické příležitosti 0,08 1 0,08 

• Slabá konkurence 0,20 4 0,80 

• Kvalitní produkt 0,15 3 0,45 

• Žádný přímý substitut 0,08 2 0,16 

• Potenciál více odběratelů 0,06 2 0,12 

Hrozby 

• Pokles zaměstnanosti 0,10 3 0,30 

2,92 

• Pandemické restrikce 0,07 2 0,14 

• Pokles HDP 0,10 3 0,30 

• Oslabení CZK vůči USD 0,15 3 0,45 

• Nové tech. požadavky 0,05 1 0,05 

• Vstup silné konkurence 0,22 4 0,88 

• Povědomí o produktu 0,18 3 0,54 

• Částečné substituty 0,05 2 0,10 

• Tlak na snižování cen 0,08 2 0,16 

Největší identifikovanou příležitostí je zatím stále slabá konkurence. Zatím nikdo přímo 

podnik neohrožuje podobnou nabídkou či produktem. Současná, sice nešťastná situace 

s pandemií i napřímo nahrává hygienickým produktům obecně. Lidé si v dnešní době na 

čistotu více potrpí, což je poměrně velká příležitost k rozšíření. ČNB predikuje návrat 

ukazatelů jako je HDP, inflace a měnové kurzy zpět na hodnoty před pandemií. Jedná se 

tak o potenciál a příležitost vyrovnání ekonomiky v budoucnu. Potenciál dalšího rozšíření 

podpírá i kvalitní provedení produktu. Dalšími méně vlivnými příležitostmi je například 

neexistence přímého substitutu pro produkt nebo potenciál rozšíření sítě odběratelů i o 

velkododavatele. 

Významnou hrozbou podniku je příchod silné konkurence. Pro nadnárodní síť 

drogistického zboží by náklady pro konkurování byly nevýznamné. Naopak pro malý 
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podnik jako je Hygset by byly likvidační. Dalšími významnými hrozbami je například 

pokles zaměstnanosti a HDP a v důsledku oslabení kupní síly spotřebitele nebo 

restriktivní opatření kvůli pandemii, které ovlivňují zejména odběratele podniku. Neblahý 

dopad na náklady podniku má i oslabení koruny vůči dolaru, který tak zvýší pořizovací 

náklady zboží. Hrozbu představuje také nízké povědomí o produktu, které se podnik bude 

snažit obrátit. Méně význačné faktory představí i částečné substituty produktu, příchod 

nových technických požadavků, které podnik nezvládne podchytit, nebo možný budoucí 

tlak odběratelů na snižování cen. 

Interní faktory = Silné stránky + Slabé stránky = 2,95 + 3,15 = 6,10 

Externí faktory = Příležitosti + Hrozby = 3,00 + 2,92 = 5,92 

Bilance = Interní faktory – Externí faktory = 6,10 – 5,92 = 0,18 

Rovnice č. 1: Výpočet bilance SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek bilance mezi interními a externími faktory je roven hodnotě 0,18. K vyrovnání 

hodnot by se měl podnik zaměřit na minimalizaci slabých stránek interního prostředí, 

které převažují nad silnými stránkami. V externím prostředí jsou příležitosti na vyšší 

hodnotě než hrozby. Je vhodné se zaměřit i na minimalizaci těchto hrozeb. V další 

podkapitole analýzy SWOT budou přestaveny možnosti strategií k využití silných stránek 

a příležitostí k překonání slabých stránek a hrozeb. 

2.5.2 Strategie mezi faktory 

Ze SWOT matice vyplývají jednotlivé silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby. 

Díky hodnocení a bilanci faktorů a oblastí je možní identifikovat také významné a 

důležité činitele, na které je vhodné se zaměřit a zabývat se jimi. Obecně se jedná o 

posílení silných stránek a využití příležitostí. Na druhé straně zase o minimalizaci slabých 

stránek a snížení rizik a jejich následků. Jednotlivé následující strategie využívají oněch 

faktorů k vylepšení pozice podniku. 
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SO strategie 

Je strategií, kdy je pomocí silné stránky podniku zužitkována příležitost. Podnik by měl 

využít současné situace, kdy na trhu není přítomna významnější konkurence ani substitut 

a spotřebitelé si nyní více než kdy dříve potrpí na hygienu. Tím lze docílit soustředěností 

na jeden produkt, který je mezi spokojenými zákazníky úspěšný. Kvalitní výrobek je třeba 

dobře prezentovat v B2C marketingové kampani, který na něj upozorní potenciální 

spotřebitele, kteří jej budou poptávat u odběratelů společnosti Hygset. Napomáhá situaci 

i vidina zlepšení ekonomické situace díky predikcím ČNB. Využití příležitostí také 

napomáhá dobré pracovní prostředí, specializace a zlepšování jednatelů, nebo flexibilita 

zapojených spolupracovníků. 

WO strategie 

Tato strategie hovoří o příležitostech, kterými lze překonávat slabé stránky podniku. 

Nejvýznačnějšími slabými stránkami je relativně neznámý produkt spolu se slabou 

propagací. Tyto slabiny mohou být překonány využitím příležitosti, jakou je současná 

situace s větším důrazem spotřebitelů na hygienu v prostředí s malou konkurencí a 

kvalitním produktem. Vše může spojovat marketingová kampaň, která těchto příležitostí 

využije k částečné či úplné eliminaci slabých stránek. Tyto slabé stránky jsou příležitostí 

k využití pull-strategie ve formě B2C kampaně zaměřené na spotřebitele, která by mohla 

zvýšit povědomí o produktu a zároveň poptávku po něm. Spotřebitelé tak v důsledku 

budou více vyhledávat produkt u prodejců a B2B odběratelé Hygsetu zvýší objednávané 

množství. S narůstajícím počtem odběratelů a odebíraných kusů zboží se tak stále více 

upevňuje pozice společnosti na trhu. Celé situaci bude v budoucnu snad i nahrávat 

stabilizace HDP, inflace či měnových kurzů. 

ST strategie 

Popisuje, jakých silných stránek může být využito k eliminaci hrozeb. Jednoznačně 

největší hrozbou je příchod nové konkurence ve formě silnějšího subjektu. Této hrozbě 

se dá čelit pomocí využití několika silných stránek. V první řadě je to samotný produkt, 

který je sám o sobě silný. Je důležité, aby si mezi zákazníky vybudoval dobré jméno a při 

příchodu jiné značky byl brán jako originál, jako správná volba. Toho lze docílit další 

silnou stránku, kterou je síť distributorů. Tu je třeba stále rozšiřovat a podporovat pomocí 
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služeb dodavatelům a marketingem. Distributoři také pomáhají překonávat nedostatečné 

povědomí o produktu, které by mohlo být ohrožením. Síť distributorů také napomáhá 

jistým způsobem překonávat omezení provozu některých provozoven v důsledku 

opatření proti šíření viru a produkt bude tak vždy k dostání. 

WT strategie 

Problém může působit střet slabých stránek s hrozbami. K největší hrozbě, kterou je vstup 

silné konkurence, negativně přispívá slabá propagace společnosti nebo slabší právní 

znalosti či méně zkušeností v podniku. Ten může být tlačen nejen na snižování cen 

odběrateli ale také hrozbou přechodu ke konkurenci. Povědomí o produktu  je třeba co 

nejdříve posílit dostupnými prostředky a upevnit jméno značky a produktu. Na vstup 

silného konkurenta je třeba se co nejlépe připravit. Jeho příchod může být totiž pro podnik 

Hygset devastující. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V pořadí 3. kapitola diplomové práce je věnována vlastnímu návrhu nové marketingové 

strategie. Tato podstatná část si klade za cíl přípravu reálné marketingové strategie pro 

produkt společnosti Hygset, která bude reflektovat strategické cíle společnosti a zaměří 

se zejména na spotřebitele. Podkladem pro návrhy řešení jsou poznatky z obou 

předchozích částí práce, zejména pak poznatky analýz současného stavu, které odhalily 

možnosti využití současných předností podniku či potenciál oblastí hodných zlepšení. 

3.1 Identifikace cílů strategie 

Z analýzy současného stavu plyne několik podstatných faktorů, které má možnost 

společnost pomocí marketingové strategie ovlivnit či využít. Ze slabých stránek 

nejpodstatnější je zejména neznámý produkt podniku a jeho slabá propagace, což ukazuje 

právě na nedokonalou komunikaci s konečnými zákazníky, kteří mohou k takovému 

produktu chovat nedůvěru nebo se o něj zkrátka nezajímat, když na něj při nákupu narazí. 

Toto plyne také z výpovědí odběratelů, kteří takové zkušenosti potvrzují. Je tedy zřejmé, 

že zlepšení současné situace nastane, pokud bude o produktu informováno více 

potenciálních zákazníků B2C cílového trhu, kteří budou mít s produktem spojeny kladné 

asociace získané právě díky promyšlené marketingové kampani. 

Návrh marketingové strategie se zaměřuje na spotřebitele (zejména faktor propagace)  

a v některých oblastech, které jsou v souladu s politikou podniku upravovány v menší 

míře, také upravuje komunikaci s odběrateli (faktory cena či distribuce). Společnost 

přímo zákazníkům na konci dodavatelského řetězce neprodává. Z poznatků výše 

uvedených analýzou současného stavu získaných však plyne, že lze jednoznačně docílit 

zlepšení těchto oblastí pomocí marketingové pull-strategie, zaměřené směrem B2C. 

Taková úspěšná kampaň by tak měla jak pozitivní dopad na tyto faktory a jejich 

redukování, tak by zejména ve svém důsledku ovlivnila samotný podnik Hygset s.r.o. 

Zvýšený zájem ze strany spotřebitelů ovlivní poptávku po produktu u maloobchodníků a 

ta se promítne v odebíraném množství z jejich strany. Redukce nedostatků společnosti je 

podpořena zejména silnými stránkami jako je úspěšný a kvalitní produkt, využití rozsáhlé 

sítě distributorů a jejich spokojenosti nebo příležitostí v podobě většího důrazu na 

hygienu vlivem současné situace a aktuálně slabé konkurence podniku. 
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3.2 Úprava marketingového mixu 

Tato část vlastních návrhů se bude věnovat samotné podobě upravené marketingové 

strategii. Pro tento účel je zvolena podoba marketingového mixu 4P, který již zobrazil 

současnou situaci a přehledně tak představí i úpravy v navrhované strategii. Struktura 

změn je přehledně zobrazena na následujícím obrázku č. 9. Návrhy reálné marketingové 

strategie se zaměřením zejména na spotřebitele, jsou představovány v souladu se 

strategickými cíli podniku současně respektující poznatky současného stavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Přehled návrhů změn marketingové strategie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.1 Produkt 

Produkt se obecně jeví jako pevný základní kámen podniku, zejména díky designu a 

funkčnosti. Jeho podstata tedy nebude návrhy nijak modifikována. Produktová stránka 

podniku by však zasloužila jiné změny jako pak ekologičtější variantu obalu produktu 

nebo rozšíření nabízeného produktového portfolia. Na oba tyto nedostatky se zaměří tato 

první kapitola návrhů změn marketingového mixu. 

Obalový materiál produktu 

Současný materiál, ze kterého je obal produktu vyráběn je polypropylen (tipplen). Obal 

tedy není, jako samotná papírová sedátka, biologicky rozložitelný, lze však recyklovat a 

výzva k třídění je i na obalu. Současné trendy a požadavky zákazníků ukazují na použití 

přírodních a rozložitelných materiálů. Změna obalového materiálu by tedy v ideálním 

případě měla uspokojit jak ekologický aspekt, tak stejným stupněm i ochranný aspekt 

současného materiálu, jako je ochrana proti vlhkosti či mechanickém poškození. 

S požadavky na rozložitelný obalový materiál byl kontaktován současný výrobce a 

dodavatel společnosti Hygset, jakožto i další 3 zahraniční i tuzemští výrobci obalových 

materiálů. Jediný materiál, ve kterém je současný dodavatel schopný dodat hotový 

výrobek, je krabička z tvrdého papíru (jednovrstvý karton). Tento materiál by naprosto 

splňoval požadavek zákazníků na ekologický, recyklovatelný i kompostovatelný obal. 

Bohužel naprosto nevyhovuje protekčním požadavkům. Tvrdý papír snadno podlehne 

mechanickému poškození tlakem, tahem nebo vlivem vlhkosti a vody. Jako další možnost 

se jeví zadání výroby obalu jinému producentovi s následnou kompletací finálního 

produktu samotným podnikem. Specializovaný výrobce by vyrobil obal dle požadavků 

z upraveného antikorozního papíru (térový papír, olejový papír aj.). Tento materiál je 

náchylnější k mechanickému poškození než polypropylen, dobře však chrání proti vodě 

a částečně tak splňuje požadavky ochrany. Materiál je také kompostovatelný a 

rozložitelný. Ne všichni mají možnost kompostovat, použití tohoto materiálu by tak 

zvyšovalo množství směsného odpadu, jelikož takto upravený papír není možné 

recyklovat.  

Uspokojení požadavků konečných zákazníků rozložitelným obalem by mohlo přinést 

výše zmíněné komplikace. Přechodem na alternativní obalový materiál by tedy musely 
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být obětovány ochranné vlastnosti obalu nebo možnost jeho recyklace. Závěrem je tedy 

nutno říci, nehledě na cenu nových materiálů, použití současného obalového materiálu se 

stále jeví jako ideální kompromis požadavků na obal všech zainteresovaných stran.  

Produktové portfolio 

Kapesní balení papírových sedátek Hygset je nyní jediným nabízeným produktem 

společnosti. Odběratelé by preferovali rozšíření nabízeného sortimentu, zejména kvůli 

zjednodušení objednávacího procesu, dopravu nebo platby (více produktů, jeden 

dodavatel).  Ve stejném duchu osobní hygieny, cestování, čistoty na toaletách a 

každodenním použití je navrženo rozšíření produktového portfolia o kapesní balení 

dezinfekčních vlhkých ubrousků. Jedno balení obsahuje celkově 15 ks ubrousků, které 

jsou jednorázové, biologicky rozložitelné a tedy i splachovatelné, antialergické s Aloe 

pravou a Měsíčkem lékařským. Balení je z polypropylenu (tipplenu), které bude mít 

vlastní moderní design.  

Obrázek č. 10: Návrh podoby nového produktu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odběratelé tak ocení rozšíření nabídky nyní žádaného sortimentu hygienických pomůcek. 

Pro spotřebitele přibude další pomůcka pro udržení čistoty při cestování a každodenní 

návštěvy veřejných prostor a zejména toalet. Koneční zákazníci se při nakupování 

v kamenných prodejnách a na internetu začnou setkávat s druhým produktem se značkou 

Hygset. Rozšíření značky bude mít pozitivní vliv na ty zákazníky, kteří jsou již seznámeni 

z předchozím produktem Hygsetu. Tato dvojice produktů bude představovat jakési duo 

každodenních pomocníků při udržování hygieny na veřejných místech. Uvedení produktu 

je třeba představit odběratelům i spotřebitelům, více v kapitole 3.2.4 Propagace.    
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3.2.2 Cena 

Cenu produktů hodnotili odběratelé jako adekvátní a odpovídající provedení produktu. 

Jak uvedla analýza marketingového mixu společnosti, jediná cenová úprava, která je 

v současnosti aplikována, jsou množstevní slevy. Další možnosti slev podpoří frekvenci 

objednávek, množství prodaných produktů a pokrytí a dostupnost na trhu. V rámci 

faktoru ceny jsou tedy navrženy tyto nové způsoby slev pro odběratele:  

• Nejdůležitějším navrhovaným novým systémem cen jsou slevy při opakovaném 

nákupu. Ty budou nejvíce motivovat odběratele k opakovaným nákupům a 

propagaci produktu v jejich dosahu. Navržena je odběrateli sleva 25 % na celou 

objednávku pod podmínkou, že bude snížena i výsledná cena pro konečné 

zákazníky (např. pro spotřebitele z doporučených 35 Kč s DPH na 29 Kč s DPH, 

což je zhruba 18 %). Odběratel bude mít při takové slevě stále na prodaných 

produktech zisk v dostatečné výši, aby tímto podpořil prodeje a několikrát do roka 

akci uskutečnil. Cena bez slevy je pro něj však stále výhodnější, takže jí bude 

využívat příležitostně, například s připomínku e-mailové kampaně Hygsetu. 

• Dále také bezpodmínečná sleva 20 % na celou další objednávku, která bude 

odběratelům zaslána e-mailem jako součást novoročního (vánočního) přání, 

• Alternativou procentní slevy může být nabídka 50 ks zboží zdarma při objednávce 

minimálně 200 ks zboží (zboží je baleno nejčastěji po 250 ks), 

• Všechny slevy budou mít omezenou platnost využití 14 dní od začátku akce a 

nebude možné je kombinovat, resp. nebude docházet k jejich souběhu, 

• Množstevní slevy zůstanou zachovány v současné podobě, viz 2.3.1 Analýza 

marketingového mixu. 

• S dodavateli je v současnosti udržován spíše chladný kontakt, a tak by bylo 

vhodné pravidelně zasílat informační maily, newslettery, nabídky slev, přání 

k svátkům nebo i mail s pozdravem k udržení dobrých vztahů a připomínat stále 

výhody nákupu a produktů nebo dopravu zdarma.    

Tyto slevy přímo podpoří prodeje podniku pro odběratele a v konečném důsledku budou 

také pozitivní dopad na výslednou cenu produktu pro spotřebitele. Produkt by se pro ně 

tak stal ještě dostupnějším a zároveň levnějším. Akce na produkt více upozorní a posunou 

do popředí. Podpoří také větší informovanost o produktu a známost mezi spotřebiteli. 
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3.2.3 Distribuce 

Z analýz současného stavu a zejména z výzkumu spokojenosti vyplývá, že s distribucí 

jsou odběratelé spokojeni. Někteří odběratelé by však preferovali více možností dopravy. 

V současnosti využívá podnik jen jednoho poskytovatele balíkových služeb a sice Českou 

poštu. Odběratel tedy nedostává na výběr. I zde je však vždy preferována nejlevnější 

varianta služby. Nutno podotknout že Hygset nabízí odběratelům dopravu zdarma při 

objednávce nad 2 000 Kč bez DPH. Česká pošta byla zvolena zejména díky nadstandardní 

službě bezplatného vyzvedávání balíků a zásilek kurýrem přímo ze sídla podniku a 

přepravní údaje jsou předávány podnikem na poštu elektronicky. Není tedy nutné balíky 

ani doklady nikam fyzicky nosit. 

Jako další možnost dopravy je navržen poskytovatel přepravních služeb Zásilkovna. Tato 

zásilková služba se pyšní hustou sítí podacích a odběrných míst, jakož i dodáním kurýrem 

přímo na konkrétní adresu a dále jsou náklady na přepravu balíků řádově nižší, zejména 

u přepravy mimo ČR. Předání informací o zásilkách probíhá elektronicky a založení účtu 

je zdarma bez smluv. Nevýhodou toho způsobu dopravy je nutnost fyzicky donést zásilky 

na jedno z odběrových míst Zásilkovny. Nejbližší takové místo je od sídla podniku přes 

ulici vzdáleno cca 70 metrů chůze (bezbariérový dojezd dopravního vozíku při větších 

objemech). Odběratel bude mít tedy možnost volby takového způsobu přepravy, který mu 

nejvíce vyhovuje, ať je důvodem cena, možnost odběrových míst či zkušenosti s dopravci. 

Vyhovění požadavkům odběratelů bude mít i pozitivní dopad na spotřebitele. Více 

možností výběru dopravy pro odběratele podpoří uskutečnění jeho objednávky a produkt 

se s větší pravděpodobností a dříve dostane do nabídky maloobchodu. Levnější varianta 

dopravy se může promítnout i do výsledné, nižší ceny produktu. 

3.2.4 Propagace 

V následující kapitole budou představeny návrhy změn faktoru propagace podniku 

Hygset a jeho produktu. Analýza současného stavu poukázala na slabou propagaci a mezi 

spotřebiteli na málo známý produkt, což jsou významné slabiny. Redukce těchto činitelů 

bude docíleno zejména online marketingovou komunikací. V této kapitole je spojeno 

několik nežádoucích jevů s vysokou prioritou a dopadem na podnik, proto se jedná 

z daleka o nevíce rozpracovanou a rozsáhlou oblast upraveného marketingového mixu.  
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Webové stránky 

V začátcích podniku byly webové stránky hygset.cz stěžejním nástrojem prodeje. Jelikož 

byl prodej zaměřen směrem B2C, probíhal zejména právě prostřednictvím tohoto 

e-shopu. Po přeorientování na prodej B2B, byl internetový obchod postupně deaktivován. 

Dnes, slouží podniku webové stránky pouze jako informativní a reprezentativní.  

Kromě několika připomínek ze strany odběratelů není web nijak problematickým 

činitelem. Je relativně přehledný, obsahuje všechny potřebné informace, působí svěže a 

moderně. Zasloužil by si však v duchu plánovaných změn propagace jisté obměny, aby 

aktuálně reprezentoval současné zaměření a image podniku. Největší změna stránek, 

která přispěje k větší jednoduchosti, přehlednosti, lepší orientaci a také rychlosti načítání 

a hledání informací na webu, je přechod na one-page layout (rozložení webu na jedné 

stránce) a přesun všech důležitých informací na hlavní stránku. V praxi to tedy bude 

vypadat tak, že návštěvník webu může stránky v celku prohlížet posouváním od začátku 

až do konce, nebo jednoduše vybrat položku kategorie z horního menu, která ho zajímá, 

a stránka se tam automaticky přesune. Pro zákazníka je velká výhoda, že nemusí čekat na 

načtení další stránky, což bude mít pozitivní dopad na zvýšení trvání relací návštěv. 

Nevýhoda může tkvět v tom, že se na jedné stránce hůře sleduje pohyb návštěvníka. Na 

stránky by bylo vhodné také zapojit nového maskota podniku, který bude návštěvníka 

webem provázet a díky němu bude působit živěji, viz další kapitolu. S vizuální prezentací 

webu souvisí také použití světlejších barev a motivů, aby stránky působili ještě více 

svěžím dojmem. Celkově by tedy stránky měly z nynější strohosti a chladnosti nabýt 

přívětivější imprese, aby se návštěvník cítil vítán a chtěl v prohlížení webu pokračovat. 

Záměr všech těchto změn je samozřejmě přesvědčit potenciálního odběratele o výhodách 

produktu a spolupráce s podnikem, aby projevil zájem o zapojení produktů do nabídky. 

Maskot podniku 

Maskoti využívají a odrážejí hluboce zakořeněnou lidskou tendenci přisuzovat lidské 

vlastnosti a charakteristiky zvířatům i neživým objektům, aby s nimi utvořili citové pouto. 

Primární důvod, proč by měl značku reprezentovat maskot, je upevnění identity značky a 

povědomí o ní. Maskoti jsou tváře, propůjčí anonymní společnosti osobnost, které lze 

důvěřovat, a která dá zákazníkovi důvod se se značkou spojit. Zosobnění značky může 

představovat jakési překlenutí propasti mezi podnikem a jeho zákazníky (Cayla, 2013). 
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V rámci úpravy marketingového mixu je navrženo zapojení maskota do marketingové 

strategie podniku na většině úrovní komunikace. Obecné důvody a kladný vliv na 

vnímání značky díky zapojení maskota dobře shrnuje úvodní odstavec převzatý 

z odborného článku. Zařazení tohoto reprezentanta značky do komunikace Hygsetu je 

tedy při této příležitosti orientace propagace na spotřebitele příznačně vhodným 

nástrojem k navázání kontaktu se zákazníky, přiblížení neznámého produktu a osobnější 

komunikaci. Použití maskota v praxi může vypadat tak, že bude součástí příspěvků na 

sociálních sítích, soutěží, her, webových stránek, nebo e-mailů a to v různých pozicích 

s jinými výrazy tváře tak, aby u spotřebitele vyvolal požadovanou emoci pro interakci či 

reakci. Navrhované pojmenování maskota zní „Hygi“, jednoduché a zapamatovatelné 

jméno odvozené od názvu podniku. Měl by se stát nedílnou součástí tváře společnosti 

Hygset, kterou bude reprezentovat a která bude díky němu mezi zákazníky rozpoznatelná.  

Vzhled maskota byl inspirován zejména klasickými postavičkami kreslených filmů 

z první poloviny 20. století. Je to podoba, kterou většina lidí podvědomě rozpozná a 

navodí dojem známosti a lehké nostalgie. Samotná postavička připomíná svým tvarem 

kapesní balení sedátek, přičemž je oblečena do kalhot s logem podniku. Použitá barevná 

paleta byla zvolena co nejjednodušší, s ohledem na podnikové barvy. 

Obrázek č. 11: Návrh podoby maskota podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Video spoty 

Zákazníky a spotřebitele je také možné dobře zaujmout video spotem, který nějakým 

způsobem představí produkt nebo podnik. Nejlépe aby opět vyvolal nějakou emoci a 

zároveň reprezentoval podnik bez přehnaně nápadného dojmu cílené propagace. Lidé rádi 

sledují zábavná videa, již méně rádi reklamy. Proto je v této části práce navrženo 

vytvoření dvou video spotů, které pomohou podniku zaujmout potenciální spotřebitele a 

nové zákazníky. K natočení spotů bude osloven externí autor se zkušenostmi a vhodným 

vybavením, s ním bude konzultováno přesné znění textů, scénář nebo lokace. Klipy 

budou použity zejména v YouTube propagaci ale také v kampani na sociálních sítích. 

Idea prvního videa je oproti tomu následujícímu pojata více konzervativně, tradičně. 

Tento spot bude sloužit jako krátký demonstrativní klip, který ukáže produkt v přirozené 

situaci s výhodami jeho použití. Reprezentuje podnik a produkt střízlivým způsobem a 

prakticky s lehkým humorem. Návrh scénáře klipu popisují následující řádky. Ústřední 

postavou videa je mladá žena, kterou kamera snímá většinu času zepředu. V prvním 

záběru slečnu potkává kamera na ulici, dívka kameru spatří, pozdraví a bude komunikovat 

přímo s diváky. Slečna dále pokračuje do blízké kavárny, celou dobu udržuje kontakt 

s diváky jak pohledem, tak i monologem. V kavárně si vyzvedne nápoj a s vtipnou 

anekdotou se dovolí odskočit si na toaletu. Cestou tam a na toaletě představí divákovi 

produkt a jeho výhody, ukáže použití na toaletě a rozloučí se další vtipnou poznámkou. 

Klip uzavře bílá obrazovka s produktem, jeho názvem a názvem značky. Toto video by 

mělo trvat kolem 30 sekund. Druhé video je pojato méně tradičním způsobem s účelem 

vyvolat silnější emoci a přimět diváka k reakci, čímž by se mělo video sířit, krom jeho 

propagace, i samovolně. Toho bude docíleno svižným klipem, vtipnou a nečekanou 

pointou a menším šok faktorem. Je třeba počítat s pozitivní i negativní odezvou, na reakce 

diváků také odpovídat. Video začíná krátkým záběrem na plnou diskotéku, hraje hlasitá 

hudba, lidé tancují a baví se. Následuje rychlý prostřih na prázdnou toaletu směrem na 

zavřené dveře vchodu, kudy dovnitř vrazí vášnivě se líbající pár, vzadu za otevřenými 

dveřmi lze spatřit diskotéku. Pár se zavírá do kabinky se záměrem intimního sblížení. 

Dívka se zeptá, zda má chlapec „ochranu“. On začne hledat a v náprsní kapse bundy se 

objeví kapesní balení sedátek Hygset. Když to dívka vidí, tak neváhá, chopí se sedátek a 

následuje záběr, jak je chlapec vyhozen z kabinky a zmateně odchází, klip je uzavřen 

logem podniku a vtipným sloganem. Druhý klip by neměl přesáhnout trvání 20 sekund.   
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Online komunikace 

Samotné návrhy na konkrétních online sociálních platformách jsou popsány dále. Je však 

důležité nějakým způsobem sjednotit myšlenku a celkový styl komunikace, kterou chce 

podnik na sítích prezentovat. Podnik se bude snažit oslovit spotřebitele zejména na 

Facebooku, Instagramu a YouTube. 

Hlavním záměrem online komunikace je zvýšení povědomí o značce Hygset a jeho 

produktech. V důsledku by měla propagace na spotřebitele působit tak, že buď aktivně 

vyhledají produkt na internetu nebo v prodejně, nebo jej zakoupí díky dříve nabité 

znalosti o něm, až na něj u prodejce narazí. Potenciálně noví zákazníci budou oslovování 

zejména v první cílové skupině žen 22-35 roků (posílení slabšího segmentu) a druhé 

cílové skupině žen 36-55 roků (upevnění početného segmentu). Dle cílových segmentů 

se bude také dělit propagovaný obsah, který bude přizpůsoben věku zájmové skupiny. 

Dalším zaměřením online komunikace je na vylepšení vnímání značky a produktu a 

dosažení věrnosti a spokojenosti spotřebitelů, aby doporučovali produkt známým a šířili 

dobré jméno podniku (word of mouth). Očekává se v důsledku propagace přírůstek 

fanoušků stránek podniku, kteří budou tvořit jakousi komunitu a aktivně a přirozeně 

reagovat na příspěvky. S touto komunitou fanoušků je třeba neustále pracovat, neb je 

v prostředí sociálních sítí cenným a užitečným nástrojem.   

Online komunikace by měla působit jednotným dojmem. Zabarvení příspěvků by mělo 

reprezentovat postoj podniku ke svým zákazníkům, v tomto případě uvolněná, přátelská 

iniciativa starostlivého maskota Hygiho, který chce pro své přátele jen tu nejlepší 

hygienu. Není třeba dodržovat příliš formální komunikaci, přátelský maskot by měl 

navodit přirozené prostředí. Pro podporu interakce a kýžené nálady cílového publika je 

vhodné používat emotikony v textech příspěvků. Vhodné je však vyhýbat se 

oposlouchaným frázím, texty vždy zkušeně promyslet.  

Příspěvky musejí publiku vždy něco zajímavého nebo užitečného sdělovat. Je důležité 

využít silných stránek, kterými podnik a produkt disponují. Jsou to jeho design, kvalita, 

praktičnost a způsob využití. Tyto vlastnosti je potřeba vyzdvihovat. Spotřebitelé se 

musejí s produktem seznámit, ocenit jeho dobré vlastnosti a zapamatovat si jej. Hygiena 

a spokojenost uživatelů sedátek je pro podnik na prvním místě. Může se také jednat o 

sdílení různých soutěží, her, oznámení o nových spolupracích a kde je produkt k dostání.  
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Facebook  

Facebook je v ČR stále nejnavštěvovanější sociální sítí s nejvíce aktivními uživateli. 

Stránku na platformě již podnik má, užíval ji zejména v začátcích podnikání při provozu 

vlastního e-shopu. Snažil se zde navazovat kontakt přímo se zákazníky a produkty 

propagovat. Po přeorientování na velkoobchod postupně péče o účet upadla až do dneška, 

kdy se na profilu Hygset sdílí obsah málo kdy a placená propagace není využívána vůbec. 

Demograficky se na Facebooku jedná spíše o starší publikum, jelikož mladší tíhnou 

k Instagramu. I z toho důvodu by měly příspěvky cílit spíže na stanovený starší cílový 

segment 36-55 roků, což je u klientely podniku silnější skupina zákazníků. 

 

Obrázek č. 12: Návrh podoby příspěvku soutěže na Facebooku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V první řadě je třeba opět začít pravidelně přidávat obsah ve formě běžných příspěvků, 

fotografií, videí, odkazů, tipů, soutěží atd. a to alespoň dvakrát týdně. Důležité je mít 

přitom na paměti hodnoty, které mají být spotřebitelům prezentovány (zejména kvality 

produktu, dále viz Online komunikaci). Takové příspěvky udržují pozornost sledujících, 

kteří si o podniku díky tomu tvoří určitou představu. Díky fanouškům jsou na příspěvky 

generovány organické reakce, které slouží jako přirozená podpora stránky v kruzích 

sledujících a mezi jejich přáteli bez potřeby placené propagace. Příklad takového 

příspěvku ukazuje předchozí obrázek č. 12.  

V řadě druhé je vhodné zavést alespoň v nějaké formě placenou propagaci. Na to je 

dobré myslet již při tvorbě obyčejného příspěvku s tím, že by mohl oslovit nové 

potenciální uživatele. Je totiž vhodné začít propagovat již vytvořený příspěvek, jelikož 

má již určitý počet To se mi líbí, komentářů a sdílení. Pokud se takový příspěvek potom 

objeví jako propagace uživateli, který není fanoušek stránky, nebo o ní ani nikdy neslyšel, 

bude příspěvek působit mnohem důvěryhodněji a přesvědčivěji. Placená propagace je 

nejlepším nástrojem pro oslovení nových zákazníků, kteří by se o produktu jinak 

nedozvěděli. K nastavení placených kampaní slouží nástroj Facebook Business, kde je 

nutné pečlivě nastavit demografické údaje cílové skupiny, zaměření kampaně a další 

informace. Aby byla propagace efektivní, je třeba uváženě určit rozpočet kampaně.  

Na reakce a komentáře u příspěvků je také potřeba odpovídat, aby lidé viděli, že názorů 

a připomínek si podnik váží a uživatelů produktu si váží. Výsledný efekt jak běžných, tak 

placených příspěvků by měl být však jednotný a to takový, aby přiměly spotřebitele 

k nákupu produktu u některých z partnerských odběratelů podniku. Díky dobrému 

pokrytí webu partnerskými prodejci při vyhledávání pomocí nákupů Google nebo 

v dalších srovnávačích a v propagaci ve vyhledávání je velice pravděpodobné, že ať 

člověk zadá do vyhledávání jakoukoli kombinaci souvisejících výrazů, produkty Hygset 

budou na vrcholu vyhledávání. Komunikace na Facebooku a Instagramu (následující 

kapitola) by měla být stylem jednotná, barevně i obsahově, nikoli však totožná s ohledem 

na rozdílné cílové skupiny, které každá platforma ze svojí přirozenosti oslovuje lépe. O 

sociální sítě se budou starat sami jednatelé, což odhadem zabere asi 4 hodiny týdně. Tyto 

náklady ve formě stráveného času vyjádřeny penězích a další náklady propagace jsou 

shrnuty pro všechny návrhy změn v kapitole 3.4 Finanční zhodnocení.    
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Instagram 

Tato platforma je druhou největší u nás a jsou na ní aktivní zejména mladší uživatelé, 

proto je vhodné příspěvky obsahově i vizuálně přizpůsobit druhé cílové skupině 22-35 

roků. Tento segment je mezi klientelou podniku slabším segmentem, což je dobrou 

příležitostí pro posílení základny a zisk nových zákazníků. Instagram je v mnohém 

obdobný jako předchozí Facebook a jsou také vzájemně propojeny pomocí prostředí 

Facebook Business, která usnadňuje propagaci a správu účtů na různých platformách. 

 

 

Obrázek č. 13: Návrh podoby běžného příspěvku na Instagramu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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I zde disponuje podnik aktivním účtem, který již delší dobu není využíván a základna 

sledujících není nijak rozsáhlá. Jak představuje předchozí obrázek č. 13, idea běžných 

příspěvků je obdobná jako na platformě Facebook. S ohledem na cílovou skupinu by 

měly být tvořeny příspěvky s organickým dosahem a budování komunity fanoušků. 

Témata příspěvků budou taktéž obdobná ve smyslu fotografií, videí, odkazů, tipů, soutěží 

a to opět alespoň dvakrát týdně. I zde je stejný potenciál získání zájmu nových uživatelů 

díky placené propagaci, kterou se vyplatí aplikovat na již vytvořené příspěvky z důvodu 

důvěryhodnosti. Dobré je na Instagramu využívat u příspěvků atributu hashtag, která 

sdružuje příspěvky od různých uživatelů pod stejným označením do jedné složky. 

Příhodné hashtagy pro podnik by mohly být #hygset, #hygiena, #cistota, #cestovani a 

další, které například přímo souvisí s příspěvkem jako #soutez, #giveaway a jiné. Obsah 

na profilu podniku by měl být, opět originální, smysluplný, konzistentní a autentický. U 

příspěvků na Instagramu platí podobné zásady a účel jako u příspěvků na Facebooku. 

 

Obrázek č. 14: Návrh podoby stories na Instagramu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V současnosti velmi populárním nástrojem jsou Instagram stories. Jedná se o zábavnou 

a často interaktivní formu prohlížení příspěvků sledovaných stránek následujících 

nepřerušovaně po sobě. Je to skvělý nástroj pro upoutání pozornosti a udržení zákazníka 

soustředěného na prezentované informace. I zde, jako u předchozích nástrojů, lze využít 

běžných stories i podpory placenou propagací. Nejčastěji se jedná o zajímavé fotografie 

nebo krátká videa, často doprovázené anketou, otázkou nebo jinou výzvou k interakci, 

nebo sdílení. Vcelku důležité je, aby lidé nevnímali příspěvky jako reklamy nebo 

propagaci, ale spíše jako příspěvek od svých přátel a oblíbených sledovaných osob. 

Jednotlivé příspěvky stories by na sebe měly také navazovat a vytvářet jakousi souvislou 

událost. Příklad použití Instagramových stories představuje předchozí obrázek č. 14. 

Jak pro příspěvky na Instagramu, tak i jinde, je vhodné podporovat vztahy i s odběrateli, 

a to označením jejich stránky v příspěvku nebo stories a rozšířit tak okruh potenciálního 

publika o fanoušky odběratele. Jde o vzájemně prospěšnou podporu obou stran. Potenciál 

skrývá taky spolupráce s influencery (osobami s větším počtem sledujících), kteří za 

úplatu poskytnou určitou formu propagace na svém profilu, pro své fanoušky. 

V současnosti tato forma spolupráce není do návrhů zahrnuta, jelikož se často za tuto 

službu jedná o velké finanční obnosy. V budoucnu je to však potenciální prostředek 

propagace. Náklady na tuto formu propagace jsou opět uvedeny ve společné kapitole 

finančního zhodnocení pro všechny prostředky společně. 

YouTube 

Kanál YouTube je v současnosti podnikem vytvořen, obsahuje jedno instruktážní video 

ke staršímu produktu. Bylo by vhodné využít tuto platformu jako video ukázku podniku 

a jeho produktů v širší míře a prezentovat zde již popsané video spoty a upoutávky, které 

budou následně propagovány také jako placená reklama. 

YouTube je jediná z  Google i dalších platforem s velkým dosahem, na které má smysl 

propagovat výrobky i podnik. Podnik zde totiž nemá v současnosti žádné zastoupení, jako 

je tomu u nákupů Google a jiných srovnávačů, v PPC ve vyhledávačích nebo v obsahové 

reklamě na webech ve formě bannerů. Všechny tyto kanály jsou relativně dobře pokryty 

díky partnerským webům. Účely online kampaně dobře dosáhnout i díky video reklamám 

na YouTube, které se přehrávají před videem nebo během něj. I zde je potřeba pečlivě 

rozlišit cílové publikum. Obsah jednotlivých propagačních videí již není tak snadno 
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upravitelný a vychází zejména z podoby samotného video spotu, který je již předtočen. 

Taktéž je potřeba reagovat na připomínky, podněty a komentáře uveřejněné uživateli. 

Stejně jako u předchozích online platforem by měla tato forma propagace sloužit ke 

zvýšení povědomí o produktu a jeho kvalitách, seznámení s ním širší publikum a 

v konečném důsledku zvýšit poptávané množství u obchodníků. 

Ostatní návrhy 

Jako poslední návrh online propagace je navrženo využívání newsletterů, jakož to 

nástroje pro udržení kontaktu zejména s odběrateli. Je to provázáno zejména 

s navrhovanými změnami týkajícími se ceny a slevových akcí, které budou oznamovány 

právě prostřednictvím těchto e-mailů. Krom akčních nabídek budou newslettery 

rozesílány při oznámení nových produktů, jako přání ke svátkům nebo jiné zajímavosti. 

Důležité je, aby e-maily nepůsobily dojmem reklamy. Musí se jednat o vizuálně zajímavé, 

nikoli vtíravé zprávy. Je dobré tohoto nástroje využívat střídmě, čistě pro udržení 

upřímného kontaktu. 

V neposlední řadě je navržen polep podnikového vozu, který je využíván na obchodní 

cesty za klienty, dovoz některých balíků nebo jiné obchodní účely. Zajímavý polep 

automobilu, který by na sebe upozornil, by mohl upoutat a přivést nové zákazníky nebo 

alespoň vzbudit jejich zvědavost nebo ukotvit do podvědomí jméno a vizuál značky. 

Povrch auta lze jednoduše vnímat jako pojízdnou reklamní plochu, za kterou není krom 

počátečních nákladů vkládat další prostředky, které shrnuje kapitola o finančním 

zhodnocení. Návrh polepu uvádí následující obrázek č. 15. 

Obrázek č. 15: Návrh polepu podnikového automobilu 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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3.3 Harmonogram realizace 

Při realizaci komplexnějšího projektu je vhodné řídit se dle určitého časového plánu, 

který určuje praktické kroky a postup k naplnění kýženého výsledku. Navržená opatření 

z minulých kapitol jsou v této části práce sestavena do návrhu časového plánu. 

Harmonogram byl sestaven pomocí Ganttova diagramu, který dokáže zobrazit jednotlivé 

události v časovém horizontu i ve vzájemném překrytí jejich trvání. Pro realizaci návrhů 

byly zvoleny letní měsíce, kdy bude o prázdninách podpořena poptávka po produktu 

z důvodu častějšího cestování a využívání dopravních prostředků, a hlavně veřejných 

toalet. Jedná se o jednu z možných podob harmonogramu, který lze upravit dle potřeb 

interních i externích činitelů. V současné situaci je zásadní situace s pandemickými 

opatření proti šíření onemocnění, které mají značný dopad na prodeje produktu 

v maloobchodě. Jde zejména o omezení cestování nebo navštěvování společenských 

podniků. 

Samotné události jsou rozděleny do tří etap. První je přípravná etapa, která zastřešuje 

činnosti, které chystají všechny potřebné podklady před samotným spuštěním kampaně. 

Obsahuje činnosti jako tvorba video spotů nebo příprava postů na sociální sítě. V grafu 

jsou její činnosti zbarveny modře. Následuje etapa realizační, což je samotné spuštění 

propagace. Konkrétně tedy nastavení, testování a spuštění kampaní na jednotlivých 

platformách, jejich sledování a úpravy. Činnosti náležící do této etapy jsou zbarveny 

zeleně. Třetí a závěrečná etapa zakončuje uskutečnění návrhů. Návrhy však nemají 

zmizet, nýbrž stát se součástí strategie společnosti, která by jich měla pravidelně využívat. 

Tato konečná fáze zajišťuje v první řadě kontrolu provedených návrhů, zda byla jejich 

realizace úspěšná a zda měly kýžený efekt. Následně může být rozhodnuto, zda jsou 

vhodné pro trvalé zakotvení do strategie podniku Hygset. Činnosti v této etapě jsou žluté. 

Na následující straně je zobrazen jako tabulka č. 11 samotný návrh harmonogramu 

projektu. Jedná se o obecnější výčet činností a odhadů jejich trvání, založeném zejména 

na základě předchozích zkušeností. Jednotlivé události jsou i podrobněji popsány na 

dalších stranách spíže z informativně obsahového hlediska, podrobnější členění 

samotného harmonogramu a časové odhady trvání drobnějších událostí by byly poněkud 

spekulativní. 



 

 

9
4
 

č. Činnost Dnů

1 Design nového produktu 2

2 Výroba a přeprava 35

3 Cenová úprava a slevy 1

4 Nová přeprava 1

5 Nová podoba webu 2

6 Finalizace maskota 1

7 Příprava video spotů 3

8 Filmování video spotů 4

9 Editace video spotů 4

10 Podoba příspěvků 3

11 Cílové skupiny 1

12 Newslettery 1

13 Design polepu vozu 1

14 Uvedení do nabídky 1

15 Cenové nabídky 1

16 Nová přeprava 1

17 Rozložení webu 4

18 Nastavení kamapní 2

19 Testovací provoz kampaní 4

20 Úprava dle testování 1

21 Spuštění online propagace 1

22 Sledování propagace 20

23 Úprava obsahu, nastavení 1

24 Sledování propagace 30

25 Polep vozu 1

26 Kontrola výsledků 1

27 Vyhodnocení kampaně 1

28 Zakotvení do strategie -

1.7.2021 1.8.2021 31.8.202114.6.2021
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Začátek harmonogramu je naplánován na polovinu měsíce června tak, aby většina 

činností přípravné etapy byla hotova před začátkem prázdninové sezóny. První činností 

je design nového produktu, zejména pak grafické zhotovení obalu a zajištění všech 

potřebných náležitostí, které musí obsahovat. Následně je produkt zadán do výroby. Dle 

zkušeností bude nový produkt dostupný nejdříve ve druhé polovině měsíce července. 

Dále bude finalizována podoba cenové úpravy, zejména pak systém slev. U nového 

poskytovatele přepravy bude domluvena spolupráce, internetové rozhraní a podmínky. 

Započne také příprava na změnu rozložení webu na one-page layout a rozhodnutí o jeho 

obsahu. Bude rozhodnuto o finální podobě maskota a bude připraven ke snadné 

manipulaci do póz pro různé situace. Následně započne příprava video spotů. Před 

natáčením je třeba detailně promyslet scénáře obou videí, dohodnout herce, externího 

autora nebo prostory. Potom může postupně začít samotné filmování a následně 

zpracovávání natočeného materiálu v editačním programu. Následně musejí být 

přichystány příspěvky na sociální sítě v podobě fotek, krátkých videí a popisků k nim a 

detailní rozhodnutí a demografická specifikace o cílových skupinách kampaně. Dále 

vizuální podoba a obsah zasílaných newsletterů a finalizace designu polepu vozu. 

Po přípravách může započnout realizační etapa. V podobě newsletterů může být 

zahájeno zasílání cenových nabídek obchodním partnerům spolu s nabídkou nového 

způsobu přepravy. Dále bude realizována přestavba webu, která bude probíhat bez 

narušení původní stránky. Po dokončení nového rozložení bude web převeden najednou. 

Kampaně na jednotlivých platformách (Facebook, Instagram, YouTube) budou ve 

správcích reklam pečlivě nastaveny a následně bude spuštěn krátký testovací provoz, 

který ukáže první výsledky. Dle jeho úspěšnosti a podnětů budou kampaně upraveny pro 

zvýšení efektivity. Po úpravách bude spuštěna první vlna propagace, která bude po zbytek 

měsíce pravidelně monitorována. Po příchodu nového zboží může být produkt zařazen 

do nabídky podniku a vystaven na web. Po skončení první vlny propagace budou 

kampaně přenastaveny a obměněn jejich obsah (texty, fotky, videa, nastavení). Proces je 

pak obdobně zopakován i pro tuto druhou propagační vlnu.  

Po skončení všech realizací nastává závěrečná etapa, kde musejí být výsledky kampaně 

zhodnoceny a zkontrolovány, jestli splnily očekávání a jak byla propagace efektivní. 

Všechny pozitivní poznatky musejí být zakotveny do marketingové strategie podniku. 
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3.4 Finanční zhodnocení  

Následující kapitola pojednává o významné části tvorby marketingové strategie, kterou 

je finanční zhodnocení. Zde jsou předchozí návrhy a poznatky zobrazeny v konkrétních 

číselných podobách tak, aby byly návrhy efektivní a zároveň finančně hospodárné. 

3.4.1 Náklady realizace 

Návrhy změn jsou nyní vyjádřeny v číselné formě, totiž z pohledu nákladů, které ponese 

samotný podnik Hygset s.r.o. Částky byly určeny jako reálné a co nejpravděpodobnější, 

zejména vlastní dřívější zkušeností jednatelů a dále pak rozhovory s odborníky nebo 

pomocí poptávek dodavatelským podnikům.  

Je třeba jistě podotknout, že částky uvedené v této kapitole nejsou zdaleka absolutní a při 

samotné realizaci návrhů se mohou lišit. U online marketingu lze nejsnáze ovlivnit 

náklady pomocí rozpočtu kampaně v nástrojích jednotlivých platforem. Inzerent sám 

určuje maximální či minimální výdaje kampaně, a tak lze jednoduše regulovat, zda budou 

náklady sníženy či zvýšeny, což se často odvíjí od úspěšnosti online propagace. 

V následující tabulce č. 12 jsou zobrazeny odhadované náklady za jednotlivé položky 

návrhů změn marketingové strategie. Jednotlivé náklady jsou také rozděleny do 

příslušného období dle časového plánu uvedeného v předchozí kapitole 3.3. 

Tabulka č. 12: Náklady na zavedení změn 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nákladové položky Červen Červenec Srpen 

Rozšíření produktového portfolia 117 000 Kč   

Cenová úprava, slevy 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

Úprava webových stránek  7 000 Kč  

Příprava příspěvků, maskot 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 

Video spoty 26 000 Kč   

Rozpočet Facebook a Instagram  6 000 Kč 8 000 Kč 

Rozpočet YouTube  3 000 Kč 4 000 Kč 

Polep podnikového automobilu   9 000 Kč 

Náklady za měsíc 149 000 Kč 22 000 Kč 27 000 Kč 

Náklady celkem 198 000 Kč 
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V tabulce nejsou uvedeny tři položky z předchozích návrhů, které nevstupují do 

kalkulace nákladů. Jedná se o materiál nového obalu, který byl prozatím odmítnut 

z důvodu nevyhovujících vlastností alternativních materiálů. Dále o novou možnost 

přepravy pro zákazníky, která bude rozšířena o služby Zásilkovny, vstup do tohoto 

partnerství je bez poplatků. A nakonec rozesílání newsletterů, které vyžaduje 

specializovaný program pro hromadné e-mailové kampaně, jenž podnik již vlastní. 

Položky v tabulce uvedené jsou vyčísleny pomocí odhadů nákladů, které budou třeba 

k jejich realizaci (resp. stanovení reálného rozpočtu), částky jsou uváděny vždy bez DPH. 

Nový produkt bude vyrábět současný spolehlivý podnikový dodavatel, nabídku ceny za 

objednávku 20 000 ks nových produktů s vlastním obalem stanovil po smlouvání na 

celkem 105 000 Kč. Zásilku bude přepravovat taktéž již ověžený tuzemský dopravce, 

tudíž zde byla dle atributů zásilky stanovena cena za přepravu ve výši 12 000 Kč, clo se 

na toto zboží nevztahuje a podniku je jako plátci DPH při vstupu zboží do unie zároveň 

odvedená daň vrácena. Plánovaná slevová politika bude mít také nepřímý dopad do 

financí podniku, lze ji tedy odhadem vyjádřit i jako průměrný měsíční náklad. Částka 

byla stanovena z průměrného počtu prodaných kusů za měsíc při průměrné ceně tak, že 

průměrnou slevu 20% využije jedna třetina odběratelů (většina z nich nemá možnost 

slevu využít, nebo se ji rozhodnou nevyužít) na celkový podíl 25% prodaných kusů zboží 

na celkovém počtu. Odhad nákladů na slevy je tedy měsíčně 4 000 Kč. Úprava 

webových stránek bude realizována jednatelem podniku, za službu tedy nebude přímo 

nikomu zaplaceno. Čas strávený prací na webu lze však vyjádřit i v penězích a promítnout 

jej tak do nákladů. Odhadovaný čas strávený na úpravách je 35 hodin. Podobně jsou 

ohodnoceny i náklady na příspěvky na sociálních sítích a podobu maskota, zde je čas 

odhadován na průměrných 10 hodin měsíčně. Další položkou jsou video spoty. Částka 

osahuje jak ohodnocení času přípravy ve výši 2 000 Kč tak honorář pro specialistu 

filmaře, herce a místa. Na společné platformě Facebooku a Instagramu bude stanoven 

testovací rozpočet, který může být dle výsledků kampaně zvýšen, případně snížen. 

Konkrétní výše rozpočtu byla stanovena na zhruba 2 000 Kč za týden. Rozpočet na 

YouTube byl stanoven zhruba 1 000 Kč na týden, jedná se opět o testovací rozpočet. 

Nakonec je uvedena cena za polep automobilu, který bude vyhotoven externím 

specializovaným podnikem. Náklady jsou sumarizovány za každý měsíc zvlášť a také 

dohromady za celý proces změny, následuje zakotvení do strategie podniku. 
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Tabulka č. 13: Optimistická, realistická a pesimistická varianta nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

N. položky optimistické varianty Červen Červenec Srpen ∈ sezóny ∉ sezóny 

Rozšíření produktového portfolia 110 000 Kč     

Cenová úprava, slevy 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 

Úprava webových stránek  5 000 Kč    

Příprava příspěvků, maskot 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 

Video spoty 22 000 Kč     

Rozpočet Facebook a Instagram  4 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč 

Rozpočet YouTube  2 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 1 500 Kč 

Polep podnikového automobilu   8 000 Kč   

Náklady za měsíc 136 500 Kč 15 500 Kč 21 500 Kč 13 500 Kč 9 000 Kč 

 

N. položky realistické varianty Červen Červenec Srpen ∈ sezóny ∉ sezóny 

Rozšíření produktového portfolia 117 000 Kč     

Cenová úprava, slevy 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

Úprava webových stránek  7 000 Kč    

Příprava příspěvků, maskot 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 

Video spoty 26 000 Kč     

Rozpočet Facebook a Instagram  6 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 4 000 Kč 

Rozpočet YouTube  3 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 2 000 Kč 

Polep podnikového automobilu   9 000 Kč   

Náklady za měsíc 149 000 Kč 22 000 Kč 27 000 Kč 18 000 Kč 12 000 Kč 

 

N. položky pesimistické varianty Červen Červenec Srpen ∈ sezóny ∉ sezóny 

Rozšíření produktového portfolia 125 000 Kč     

Cenová úprava, slevy 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Úprava webových stránek  10 000 Kč    

Příprava příspěvků, maskot 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 

Video spoty 30 000 Kč     

Rozpočet Facebook a Instagram  8 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 

Rozpočet YouTube  4 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 2 500 Kč 

Polep podnikového automobilu   10 000 Kč   

Náklady za měsíc 164 000 Kč 31 000 Kč 34 000 Kč 24 000 Kč 16 500 Kč 
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Návrhy změny marketingové strategie by měly být zakotveny do celkové strategie 

podniku, který by je měl aplikovat do svojí běžné činnosti. V praxi to tedy vypadá tak, že 

práce na propagaci, sociálních sítích nebo webových stránkách je zažitou činností 

v podniku, která obsahuje určité náklady, zároveň však podniku přináší hodnotu v podobě 

povědomí o značce a produktu a v konečném důsledku i větší podíl na trhu a vyšší tržby. 

Na předchozí stránce jsou uvedeny 3 varianty nákladů (optimistická, realistická, 

pesimistická) na počáteční zavedení a následný provoz změn marketingové strategie.  

Dle časového harmonogramu jsou rozděleny náklady prvních 3 měsíců. Další dva sloupce 

reprezentují typ měsíce v sezóně a měsíce mimo sezónu. V sezóně lidé více cestují, 

navštěvují společenské podniky a veřejné toalety, obecně jsou to letní měsíce (duben až 

září). Mimo sezonu jsou ostatní, spíše chladné měsíce (říjen až březen), kdy se lidé 

pohybují méně. Přirozeně je tedy mimo sezónu poptávka po produktech menší, stále se 

však vyplatí produkty propagovat, zvyšovat povědomí o značce. Realistická varianta je 

zároveň nejpravděpodobnější podoba nákladů a odvíjí se od ní i rozpočet změny a 

provozu. Optimistická varianta představuje nižší náklady, než je očekáváno. To se může 

projevit lepší cenovou nabídkou od dodavatelů produktů a služeb nebo potřebou nižšího 

rozpočtu pro efektivní online propagaci. Opak představuje pesimistická varianta, která 

znázorňuje náklady v nepříliš přijatelné formě. Produkty a služby jsou dražší, než se 

předpokládá a online propagace není efektivní. Při dosahování těchto částek je třeba 

přehodnotit využití financí a nastavení propagace. 

3.4.2 Rozpočet a zdroje financování 

Přijatelný rozpočet na celý návrh změn marketingové strategie prvních třech měsíců 

vyplývá z předchozích propočtů nákladů a je stanoven ve výši 200 000 Kč. Na běžný 

následný provoz je stanoven rozpočet ve výši 20 000 Kč měsíčně. Obě tyto částky 

vycházejí zejména z realistické varianty nákladů, která se jeví jako nejpravděpodobnější. 

Zároveň počítají s jistou rezervou, představují však nevyšší přijatelnou částku nákladů na 

marketing. Přesáhnutí rozpočtu, a tedy překročení hranice z realistické do pesimistické 

varianty je nevyhovující pro strategii podniku a jeho podmínky. Veškeré plánované 

aktivity budou financovány z interních zdrojů podniku Hygset. Prostředky podnik 

získává svou aktivitou, tedy zejména prodejem zboží. Zdroje jsou samozřejmě omezené, 

a tak je třeba dbát na stanovený rozpočet a průběžně výdaje monitorovat a řídit. 



 

100 

 

3.5 Analýza rizik 

Tato část diplomové práce se věnuje analýze rizik aplikace návrhů změn marketingové 

strategie. Při zavádění této změny je potřeba počítat s určitými riziky, které se k ní pojí. 

Nejdříve byla rizika identifikována, následně určena jejich hodnota v současnosti a 

sestavena mapa rizik. Posléze jsou představena opatření k eliminaci rizik a sestaveno 

nové hodnocení po zavedení těchto opatření. 

3.5.1 Identifikace rizik 

V rámci této analýzy byla identifikována rizika, která mohou provedení změn 

marketingové strategie zkomplikovat nebo přímo ohrozit. Rizika jsou popsána z pohledu 

jejich obsahu. Následně jsou hodnocena z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a 

pak z pohledu míry dopadu na podnik. Obě stupnice jsou škálou od 0 do 10. Představují 

procentní pravděpodobnost výskytu, respektive procentní dopad rizika na podnik. Jsou 

slovně hodnocena od velmi nízké, nízké, střední, vysoké a velmi vysoké 

pravděpodobnosti výskytu. Dopad rizika je pak hodnocena slovně jako minimální, méně 

významný, významný, velmi významný a kritický. Součin hodnot těchto dvou veličin pak 

dává výslednou hodnotu rizika. Slovně hodnoceno je jako zanedbatelné, běžné, závažné 

až kritické. Pro přehlednost byly tyto faktory i s jejich slovní interpretací sestaveny do 

následující hodnotící tabulky č. 14. Takové hodnocení je prospěšné zejména proto, že 

dokáže identifikovat závažná rizika od těch zanedbatelných a soustředí se na ta podstatná, 

kterým je třeba věnovat pozornost. Čím vyšší hodnota rizika nastane, tím větší by mu 

měla být věnována pozornost a poskytnuta opatření pro jeho zmírnění. 

Tabulka č. 14: Interpretace pravděpodobnosti, dopadu a hodnoty rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pravděpodobnost výskytu  Dopad rizika Hodnota rizika 

0-1,9 Téměř žádná 1-2 Minimální 0-10 Zanedbatelné 

2-3,9 Nízká 3-4 Méně významný 11-25 Běžné 

4-5,9 Pravděpodobná 5-6 Významný 26-65 Závažné 

6-7,9 Více pravděpodobná 7-8 Velmi významný 66-100 Kritické 

8-10 Vysoce pravděpodobná 9-10 Kritický   
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Tabulka č. 15: Identifikace rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

č. Riziko Pravděpodobnost 1 Dopad rizika 1 Hodnota rizika 1 

1 Malý dosah kampaně 3,9 7 27,3 

2 Nedostatek financí 7,5 5 37,5 

3 Nedostatek pracovní síly 3,3 3 9,9 

4 Příliš velká poptávka 5,7 5 28,5 

5 Přetrvávající opatření 4,2 7 29,4 

6 Nesprávné zacílení 3,5 5 8,4 

7 Malá poptávka 3,3 7 14,5 

8 Nespokojení zákazníci 4,2 10 26,6 

 

Rizika, která lze předvídat, byla identifikována a sestavena do předchozí tabulky č. 15. 

Hodnoty představují aktuální pravděpodobnost, dopad rizika a její hodnotu, před 

zavedením jakýchkoli opatření na jejich zmírnění.  

Nejvyšší hodnotu má riziko nedostatku financí k vedení úspěšné marketingové strategie 

a změny. Dostatečné zdroje jsou zásadním prostředkem po provedení návrhů a vedení 

reklamní kampaně. Následují přetrvávající vládní opatření, která zamezují cestování a 

navštěvování podniků. To má přímý dopad na používání produktu a ten je tak méně 

kupován spotřebiteli a v tom důsledku i odběrateli podniku. Následuje riziko příliš velké 

poptávky po produktu, což spočívá v nepřipravenosti podniku zejména v podobě zásob, 

dále materiálu či dalších prostředků. Následuje malý dosah kampaně, který spočívá 

v chybném nastavení ve správcích reklam na rozdílných inzertních platformách a v tom 

důsledku by bylo osloveno malé množství potenciálních spotřebitelů. I v případě oslovení 

velkého počtu nemusí být osloven správný segment. Na produkt se také mohou objevit 

špatné ohlasy, nebo jiná obecná nespokojenost s reklamní kampaní. Oproti velké 

poptávce může podnik čelit naopak příliš malé poptávce, která by opět ukazovala na 

nesprávné nastavení kampaně, chybu v rozpočtu nebo špatný obsah inzerce a 

nepochopení produktu samotného. Menší riziko pak představuje nesprávné zacílení 

kampaně ve výběru segmentu zákazníků a jejich demografických údajů a dále nedostatek 

pracovní síly v podobě brigádníků, kteří pomáhají s expedicí objednávek, zejména 

v období sezóny a větší poptávky po produktech. 
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Mapa rizik vizuálně zobrazuje jednotlivá rizika dle jejich hodnot. Je třeba ke každému 

riziku přistupovat jednotlivě a řešit je každé zvlášť. V kvadrantu významných hodnot se 

nachází nejvýše riziko č. 8. Na pomezí běžné a kritické hodnoty zase rizika č. 2 a č. 4. 

3.5.2 Opatření proti rizikům 

V následující tabulce č. 16 jsou uvedena rizika po opatřeních, která povedou k jejich 

minimalizaci, upraveny jsou také výsledné hodnoty. Konkrétní návrhy opatření následují. 

Tabulka č. 16: Rizika po opatřeních 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

č. Riziko Pravděpodobnost 2 Dopad rizika 2 Hodnota rizika 2 

1 Malý zájem zákazníků 2,2 7 15,4 

2 Nedostatek financí 5,6 3 16,8 

3 Nedostatek pracovní síly 2,5 1 2,5 

4 Příliš velká poptávka 2,3 3 6,9 

5 Přetrvávající opatření 3,9 5 19,5 

6 Nesprávné zacílení 2,8 3 8,4 

7 Malá poptávka 2,9 5 14,5 

8 Nespokojení zákazníci 3,8 7 26,6 
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Graf č. 6: Mapa identifikovaných rizik  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Rizika, která byla víše identifikována, musejí být co nejvíce potlačena. Z jejich 

identifikace vyplývá, že většina z nich by neměla být zanedbána a podnik by se měl 

pokusit pomocí opatření o jejich eliminaci. Následují konkrétní návrhy na opatření, která 

povedou k minimalizaci rizik změny marketingového plánu, pomocí kterých bude 

dosaženo hodnot uvedených v předchozí tabulce.  

Riziko v podobě malého dosahu kampaně lze potlačit dobrou přípravou a pečlivým 

nastavením kampaně pomocí nástrojů pro nastavení propagace na platformách sociálních 

sítí. Musí být vizuálně i zvukově poutavá a dobře představovat produkt. Do úvahy musejí 

být vzaty všechny připomínky testovací skupiny, reakce a podněty ke změně. Nedostatek 

financí v první řadě opět částečně řeší nastavení kampaně. Pokud bude nastavení správné, 

bude s daným rozpočtem hospodařit efektivně. V druhé řadě je vhodné vytvořit určitou 

finanční rezervu, ze které se bude moci v případě potřeby čerpat. S nedostatkem 

pracovní síly se může podnik vyrovnat předběžnou dohodou s pomocnými pracovníky, 

kteří budou moci flexibilně nastoupit i odejít dle potřeby podniku, s hodinovou mzdou za 

práci. Příliš velkou poptávku je možno podchytit dostatečnou přípravou. Před spuštěním 

kampaně je třeba mít na skladě dostatečnou zásobu produktů. Dále musí mít podnik 

přichystané dodatečné materiály jako POP krabice nebo například poštovní štítky. 

Přetrvávající opatření proti šíření coronaviru nemůže podnik příliš ovlivnit. Produkt lze 

však inzerovat jako hygienickou pomůcku, což riziko částečně vyrovná. Spotřebitelé nyní 

hygienické produkty vyhledávají více. Riziko nesprávného zacílení lze potlačit 

pečlivým studiem cílového segmentu a jeho demografických vlastností, identifikace 

jejich potřeb a správná prezentace uspokojení jejich potřeb. Poptávka po produktu může 

být podpořena ještě akcí, slevou pro zákazníky, reklamou v letácích partnerských 

prodejců a pečlivě připravenou kampaní. Nespokojenost zákazníků často pramení 

z nepochopení produktu nebo jeho nesprávného použití. Část kampaně se zaměřuje na 

edukaci zákazníků o využití produktu a jeho vlastnostech. 

Graf č. 7 na následující straně zobrazuje mapu rizik po zavedení opatření. Je jasně 

vidět, že navržená opatření výrazně snižují dopady rizik. Nyní se v kvadrantu 

významných hodnot nachází nejvýše riziko č. 1 a č. 8. a na pomezí ještě rizika č. 5 a č. 7. 

V běžných hodnotách se nachází už jen riziko č. 2. Ostatní rizika po opatřeních zaujímají 

pozici bezvýznamných hodnot, což svědčí o úspěšných opatřeních k jejich omezení. 
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Následující pavučinový graf vizualizuje hodnoty rizik jak před, tak i po opatřeních 

společně v jedné grafice. Čím větší plochu mnohoúhelník pokrývá, tím významnější 

dopad by rizika na podnik měla. Cílem minimalizace rizik je tedy učinit zaujímanou 

plochu co nejmenší. I zde lze názorně pozorovat, že zavedená opatření pomáhají 

minimalizovat hodnoty rizik a po jejich zavedení je podnik před nimi částečně uchráněn.  
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Graf č. 7: Mapa rizik po opatřeních 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf č. 8: Pavučinový graf rizik před a po opatřeních 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo připravit reálnou marketingovou strategii 

zaměřenou na spotřebitele hygienického produktu obchodní společnosti se sídlem v Brně 

tak, aby reflektovala strategické cíle společnosti. Byly taktéž stanoveny dílčí cíle, kterým 

byl vhodný výběr a zpracování teoretických východisek pro marketingovou strategii, dále 

provedení analýzy současného stavu a zpracování komplexních vlastních návrhů. 

Práce byla rozdělena do tří hlavních částí. První část pojednávala o teoretických 

východiscích práce. Vymezila pomocí odborné literatury a článků základní pojmy, 

podobu marketingového a komunikačního mixu, prvky internetové marketingové 

komunikace a také metody analýz vnitřního i vnějšího marketingového prostředí. Tato 

část se stala základním teoretickým podkladem pro následující dvě praktické části práce.   

Část druhá z počátku analyzovala vnější prostředí. Zabývala se nejprve SLEPTE 

analýzou vnějšího prostředí. Bylo zjištěno, že současné podmínky jsou pro marketing, 

zejména po stránce řady příležitostí a nízké hrozby, příznivé. Jako další byl sestaven 

Porterův pětifaktorový model, který zmapoval méně početnou současnou a potenciální 

konkurenci podniku. Bylo stanoveno, jakými způsoby vyjednávají odběratelé i 

dodavatelé a také jakým substitutům produkt čelí. Podnik má množství příležitostí 

zaujmout nové zákazníky. Byly analyzovány také cílové trhy odběratelů B2B i 

spotřebitelský segment B2C. Byla provedena analýza vnitřního prostředí pomocí 

modelu 7S firmy McKinsey. Byly odhaleny klíčové faktory úspěchu pomocí oněch 7 

oblastí, které odhalují silné a slabé stránky podniku, které napomáhají či brání úspěšné 

realizaci marketingové strategie.  

V rámci analytické části byl proveden také kvalitativní výzkum spokojenosti 

současných odběratelů podniku. Od 5 respondentů z částečně strukturovaných rozhovorů 

vyplynulo několik podnětů ke zlepšení propagace či distribuce, které jsou využity ve 

vlastních návrzích řešení. Právě odběrateli zmíněná neznámost produktu ukazuje na 

potenciál použití pull-marketingu při navrhování samotné reálné strategie ve třetí části. 

Závěr druhé kapitoly všechny předchozí analýzy shrnul pomocí SWOT analýzy. Ta 

přehledně popisuje silné a slabé stránky podniku, stejně jako jeho příležitosti a hrozby.  
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Třetí částí byly zpracovány vlastní návrhy řešení, a tedy i konkrétní reálné návrhy úprav 

marketingové strategie podniku Hygset s.r.o. Nejprve byly identifikovány cíle strategie, 

které vyplynuly z předchozího snažení a podnik je může pomocí strategie ovlivnit nebo 

jich využít. Zřejmým nedostatkem, který je třeba kompenzovat je neznámost produktu, 

proto byla pull-marketingová strategie zaměřena zejména na spotřebitele produktu 

v cílových segmentech, především pak návrhy faktoru online propagace. 

Následně je navržena úprava marketingového mixu 4P, zaměřené zejména na 

komunikaci se spotřebiteli online, redukci slabých stránek a využití příležitostí. U 

produktu bylo konzultována změna obalového materiálu a rozhodnuto o rozšíření 

produktového portfolia. Dále je upravena cenová politika, zvláště pak s důrazem na 

systém slev pro odběratele. Faktor distribuce byl obohacen o další možnosti výběru 

přepravy, kterou odběratelé požadovali. Nejrozsáhlejší propagace se pak zaměřila na 

online komunikaci se záměrem rozšíření povědomí mezi spotřebiteli. V rámci tohoto 

faktoru bylo upraveno rozložení webových stránek, navržen maskot podniku, video spot 

a reklamy nebo polep auta. Podstatnou částí celé marketingové strategie je rozsáhlá 

komunikace na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube, kde bude realizována 

placená propagační kampaň. Návrhy byly následně zařazeny do časového plánu 

v průběhu 3 měsíců s odhady trvání.  

Podstatnou částí bylo také finanční zhodnocení návrhů, který všechny předcházející 

plány převedl do konkrétních číselných podob. Zobrazil nákladové položky a odhadl výši 

částky, která bude vynaložena. Náklady byly představeny ve třech variantách, 

v optimistické, reálné a pesimistické. Reálná varianta je považována za 

nejpravděpodobnější obraz skutečnosti. Vychází z ní i určení rozpočtu, který je pro 

implementaci změn prvních tří měsíců stanoven na 200 000 Kč, a následný měsíční 

provoz propagace na 20 000 Kč. Provedena byla také analýza rizik, která identifikovala 

rizika, zhodnotila je a následně navrhla opatření k jejich minimalizaci.  

Závěrem lze konstatovat, že tato diplomová práce splnila hlavní cíl i dílčí cíle, které jí 

byly na počátku stanoveny. Prezentované návrhy jsou reálné a vhodné pro uskutečnění a 

následnou implementaci do marketingové strategie podniku Hygset s.r.o.  
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Příloha č. 1: Podoba e-mailu zaslaného potenciálním respondentům 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dobrý den pane/paní (jméno oslovovaného), 

dovoluji si Vás oslovit na základě naší vzájemné předchozí spolupráce. Nyní se na vás obracím 

v záležitosti přípravy výzkumném projektu, který zpracovávám v rámci studia na Fakultě 

podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně. 

V rámci výzkumu bych vás chtěl poprosit o telefonní hovor (či hovor na jiné platformě jako 

Skype, Hangouts a podobně, která vám nejvíce vyhovuje). Téma výzkumu zní „Výzkum 

spokojenosti zákazníků“, který se zaměřuje na zkvalitnění našich nabízených produktů a 

služeb pro větší spokojenost zákazníků. Vaše názory jsou v této problematice velice cenným 

zdrojem dat pro výzkum i další rozvoj našeho podniku. 

Výzkum je zcela anonymní, vaše osobní informace nebudou nikde zveřejněny. 

Předem děkuji za váš čas a ochotu. 

S pozdravem 

Oldřich Sedláček  



 

II 

 

Příloha č. 2: Podklad pro témata částečně strukturovaného rozhovoru 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ÚVOD 

Úvodní informace před začátkem samotného rozhovoru: Poděkování respondentovi za 

vyhrazený čas. Krátké představení výzkumu a jeho akademického účelu i hodnoty pro podnik 

jako takový. Prosba o odpovědi na kladené upřímně a do detailu, pozitivně i negativně.  

Informovaný souhlas: 

Celý rozhovor je nahráván v počítači z důvodu nemožnosti výzkumníka spoléhat při přepisu 

rozhovoru pouze na svoji paměť a zejména pak k zachování plynulosti rozhovoru bez nutnosti 

zaznamenávat data. Nahrávka slouží pouze jako materiál pro zpracování výzkumu. Všechny 

zaznamenané materiály budou zpracovány podle platných zákonů o ochraně dat. Za žádných 

okolností nebudou Vaše osobní údaje nikterak sdílena ani zveřejňována. Nahrávka a její celý 

přepis nebude zveřejněn. Po ukončení šetření bude celá nahrávka smazána. 

Tematické okruhy: 

Produkt, Cena, Služby, Image 

 

1. PRODUKT 

Naším produktem jsou jednorázová papírová sedátka na toaletu HYGSET v cestovním balení, 

které máte i Vy ve svojí nabídce (další konkretizace jako v prodejně, na eshopu atd.).  

Jak vnímáte provedení a kvalitu produktu? 

(doplňující otázky ohledně významnosti designu, vystavení, balení) 

Jaké máte zkušenosti s produktem na prodejně (v eshopu…)? 

(doplňující otázky na reakce zákazníků, dalších odběratelů) 

Jaký je Váš názor na šíři našeho sortimentu? 

(doplňující otázka: Jak je to pro Vás důležité?) 

Co Vás přesvědčilo o zařazení našeho produktu do sortimentu? 

(doplňující otázka: Jaké z uvedených věcí jsou podstatné?) 



 

III 

 

2. CENA  

Případné doplnění informací o ceně produktu, pokud si respondent nepamatuje. 

Jaký máte názor na nákupní a prodejní cenu produktu?  

(doplňující otázka: Jak je cena důležitá?) 

Co soudíte o ceně ve srovnání s kvalitou produktu? 

Co říkáte na naši dobu splatnosti a jak vám vyhovují naše platební podmínky? 

(případné doplnění informací) 

3. SLUŽBY 

Jak je pro vás důležitá rychlá komunikace? 

(doplňující otázky ohledně hodnocení dosavadní komunikace, jednoduchosti) 

Jaký je Váš postoj k dopravě která byla poskytnuta? 

(doplňující otázky ohledně důležitosti způsobu dopravy nebo ceně) 

Jak jste vnímal(a) situaci, když Vás naše společnost oslovila s nabídkou? 

(doplňující otázky vzhledem na povahu oslovení - telefonát, e-mail) 

Jak se stavíte k naší odbornosti? 

(doplňující otázky o významu ochoty a přívětivosti jednatelů) 

Jaké jsou Vaše důvody k setrvání ve spolupráci? 

4. IMAGE 

Jak na Vás působilo moje vystupování, když jsem u Vás byl (nebo kolega) na jednání? 

(doplňující otázka: Jak je prezentace pro Vás důležitá?) 

Jakými domy na Vás společnost celkově působí? 

(doplňující otázky ohledně loga, webu) 

Je něco, co byste chtěl(a) dodat? 

UKONČENÍ 

Poděkování za účast na výzkumu atd.
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Provedení a 

kvalita 

Moderní design, důležitý 

vzhled, dobrý pultový stojan. 

Podstatný vzhled, který je 

povedený, možná papírový 

obal? Krabice pěkná, není 

pevná. 

Elegantní balení, snadno 

identifikovatelné, povedený 

design, funkčnost. 

Pro zákazníky pěkný vzhled i 

funkčnost, obal je z plastu, možný 

problém v budoucnu 

Pěkné a praktické, produkt je 

důležitý, potenciál. 

Zkušenosti 

Je třeba aby byl produkt vidět, 

krabice pomáhá, lidé si 

všimnou. 

Produkt musí být na očích, 

zájem zákazníků po vystavení 

vedle pokladny. 

Docela se prodává, zájem 

zákazníků je, rozšíření 

sortimentu vždy vítá. 

Produkt není příliš populární, 

sympatické jako dárek. 

Spokojen se spoluprací, jeho 

klienti zájem jeví, kladné 

ohlasy, skeptický. 

Šíře sortimentu 
Není to potíž, více by bylo 

lepší, nebývá to často. 

Nezvyklá, další produkty uvítá. 

Problém to není. 

Více faktur = více starostí, rád 

další spolupráci. 

Více zajímavých produktů, lepší 

více pro jednoduchost. 

Jeden produkt je neobvyklý, 

význam to má ale není to 

problém. 

Přesvědčení 
Neobvyklý výrobek, design 

balení a krabice. 

Praktický produkt, použila by 

vždy, užitečné, do běžného 

života. 

Nový neokoukaný produkt, 

pěkný obal, poutavé. 

Funkční a praktický produkt, 

zajímavý doplněk, hygienické. 

Netradiční produkt, něco 

nového, zajímavého. 

C
E

N
A

 

Názor na cenu 
Cena je velmi důležitá, výše je 

ok, jednání o ceně je plus. 

Cení si množstevních slev, 

výsledná cena je přiměřená. 

Význam ceny velký, levnější by 

ocenil, spokojenost. 

Cena hraje velkou roli, jednání o 

ceně trochu zmatené, zdlouhavé. 

Cena pro klienty je adekvátní, 

důležitý faktor, množstevní 

slevy. 

Cena vs. kvalita 
Kvalita lepší než čekal, 

funkční i pěkné. 

Kvalita je dobrá, s cenou nemá 

problém, jiný materiál na obal 

možná. 

Kvalita v pořádku, standardní, 

adekvátní ceně 

Cena slušná, kvalitní obalový 

materiál, příjemný na dotek. 

Kvalita je dostačující, cena 

přiměřená. 

Splatnost a 

platba 

Lepší dohoda na době 

splatnost, platba na fakturu 

ideální. 

Flexibilní splatnost, spíše delší, 

vždy na fakturu. 

Preferuje platbu dobírkou, vše 

mu vyhovuje standardně. 

Spokojený s dobou splatnosti, 

platba na fakturu, karta. 

Spokojený s dobou splatnosti, 

faktury platí ihned. 
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Rychlost 

komunikace 

Důležité, delší čekání na mail, 

jinak ok. 

Rychlé reakce důležité, bez 

problému. 

V e-mailech menší zmatky, vše 

nakonec vyjasněno. 

Co nejrychlejší, některé informace 

nadbytečné, opakující se. 

Komunikace je důležitá, zde v 

pořádku. 

Doprava 
Žádný problém s dopravou, 

doručeno včas. 

Cení dopravu zdarma, 

pozornost. 

Žádný problém, možná dát na 

výběr z dopravců. 
Doprava i balík v pořádku. Doprava zdarma dobré gesto. 

Oslovení 
Rutinní záležitost, telefonní 

hovor lepší. 

Průběh normální, nejdříve 

zavolat, pak osobní návštěva. 

Je jedno jestli telefon nebo e-

mail, celkově otravné. 

Nabídky pořád, nemá to rád, 

telefonát byl ok. 
Neutrální reakce, řeší denně. 

Odbornost 
Jeden produkt, množství 

informací, podkladů, fotek. 

Příprava a pečlivost balení,  

komunikace velmi důležitá. 

Zaměření na jeden produkt vs. 

šíře portfolia, množství 

informací. 

Obavy o administrativu, chyba na 

faktuře.  

Vše česky na obalu, návrh 

produktu, návod. 

Důvody setrvání 
Design produktu, unikátnost. 

Budoucí spolupráce 

Určitě zajímavý produkt, zájem 

zákazníků. 

Zajímavý produkt, potenciál 

dalších hygienických novinek. 

Neobvyklý produkt, zajímavý, 

praktický. 

Praktický produkt s 

potenciálem, příchod 

konkurence. 

IM
A

G
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 Vystupování 

První dojem důležitý, cení 

znalost produktu, rychlé 

odpovědi. 

Překvapena věkem, pozitivně, 

rychle vyřízeno 

Zachytil nezkušenost, cvičit, 

první dojem, rychlost. 

Překvapen mírně věkem, schůzka 

dále normální, přátelská atmosféra 

Uvolněná schůzka, věk trochu 

překvapil, svižná 

Dojmy 
Názorná web, působí 

profesionálně, moderně. 

Elán a nadšení do podnikání, 

stránky přehledné, fotky trochu 

rozmazané,  

Drobná nezkušenost s mládím, 

fandí, web dobrý. 

Možná nepřehlednost stránek, 

špatná orientace, jinak v pořádku. 

Působí svěže, stránky ok, 

nedůležité. P
ří

lo
h
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