
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práca sa zameriava na návrh vhodných marketingovo komunikačných 

nástrojov pre novo vznikajúcu spoločnosť. V prvej kapitole sa nachádzajú teoretické 

východiská práce. V ďalšej kapitole sa nachádza analýza novo vznikajúcej spoločnosti 

a súčasťou analýzy je aj marketingový výskum. V poslednej kapitole sa pojednáva 

o vlastnom návrhu riešenia. 

 

Abstract 

 

The diploma thesis focuses on a proposal of suitable marketing and communication tools 

for a newly emerging company. The first chapter contains the theoretical basis of the 

thesis. The next chapter contains an analysis of a newly emerging company and a part 

of this analysis is marketing research. The last chapter suggests a solution for possible 

problems. 
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ÚVOD 

V mojej diplomovej práci sa budem zaoberať návrhom vhodných marketingovo 

komunikačných nástrojov pre novo vznikajúcu spoločnosť . Cukrárska výroba Larkin´s 

Cakery sa bude špecializovať hlavne na prípravu svadobných a narodeninových tort, ale 

aj na prípravu zákuskov a kompletného sladkého baru. Motiváciou k založeniu cukrárskej 

výroby je môj veľmi blízky vzťah k pečeniu, ktorému sa venujem od detstva. Príprava 

tort a zákuskov je mojím koníčkom už niekoľko rokov a snažím sa v ňom stále 

zdokonaľovať. Aby cukrárska výroba uspela, musí dať o sebe patrične vedieť. Ako hovorí 

jedno americké príslovie:  

„Keď sliepka znesie vajce, robí veľký hukot. Ak znesie vajce kačica, ani nepípne. 

A výsledok? Na celom svete sa jedia len slepačie vajíčka.“ 

Diplomová práca je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej časti diplomovej práce 

sú teoretické východiská práce, ktoré budú popisovať najdôležitejšie pojmy, akými 

sú marketingový a komunikačný mix. Táto kapitola sa bude zaoberať aj online 

marketingovou komunikáciou, trendami v marketingu a novými výzvami v marketingu. 

Čerpať budem primárne zo zdrojov, ktoré som mala doporučené v zadaní. Ďalej budem 

čerpať najmä z kníh, ktoré sa zaoberajú marketingovou komunikáciou.  

Analytická časť diplomovej práce sa bude zameriavať na analýzu vnútorného 

a vonkajšieho marketingového prostredia novo vznikajúcej spoločnosti. Kapitola bude 

pozostávať z predstavenia novo vznikajúcej cukrárskej výroby Larkin´s Cakery 

a z marketingového mixu novo vznikajúcej spoločnosti. Ďalej bude analyzované 

vnútorné prostredie, ktoré bude pozostávať z analýzy konkurencie, dodávateľov 

a zákazníkov. Ďalšia časť bude pozostávať zo SLEPT analýzy, výskumnej časti a SWOT 

analýzy. 

V poslednej časti diplomovej práce sa budem zaoberať návrhmi vhodných marketingovo 

komunikačných nástrojov pre novo vznikajúcu spoločnosť. Návrhy budú navrhnuté tak, 

aby boli pre novo vznikajúcu spoločnosť čo najefektívnejšie a zároveň čo najlacnejšie. 

Realizáciou návrhov by malo dôjsť najmä k rozšíreniu povedomia o spoločnosti 

vstupujúcej na trh a k rastu záujmu o ponúkané produkty. 



13 

 

CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľom diplomovej práce je na základe analýz navrhnúť vhodné marketingovo 

komunikačné nástroje pre novo vznikajúcu spoločnosť. Realizáciou návrhov by malo 

dôjsť najmä k rozšíreniu povedomia o spoločnosti vstupujúcej na trh a k rastu záujmu 

o ponúkané produkty. Spoločnosť sa bude špecializovať najmä na prípravu svadobných 

a narodeninových tort, ale aj na prípravu zákuskov a kompletného sladkého baru. 

V prvej časti diplomovej práce bude využitá metóda literárnej rešerše. Pracovať budem 

s odbornou literatúrou a zákonmi. Pre druhú časť diplomovej práce bude využitá metóda 

analýzy. Analytická časť diplomovej práce sa bude pozostávať z analýzy vnútorného 

a vonkajšieho marketingového prostredia novo vznikajúcej spoločnosti. Kapitola bude 

pozostávať z predstavenia novo vznikajúcej cukrárskej výroby Larkin´s Cakery 

a z marketingového mixu novo vznikajúcej spoločnosti. Ďalej bude analyzované 

vnútorné prostredie, ktoré bude pozostávať z analýzy konkurencie, dodávateľov 

a zákazníkov. Pri analýze konkurencie sa zameriam na podobu marketingového mixu, 

webových stránok, stránok sociálnych sietí a u vybraných konkurentov vykonám 

aj mystery call. Dodávatelia budú v rámci analýzy rozdelení na tých, čo ovplyvňujú 

komunikačný mix novo vznikajúcej spoločnosti a tých, ktorí ho neovplyvňujú. V rámci 

analýzy zákazníka vykonám dotazníkové šetrenie. Ďalšia časť bude pozostávať 

zo SLEPT analýzy, výskumnej časti a SWOT analýzy. Návrhová časť diplomovej práce 

sa bude zaoberať samotnými návrhmi vhodných marketingovo komunikačných nástrojov 

pre novo vznikajúcu spoločnosť. Návrhy budú navrhnuté tak, aby boli pre novo 

vznikajúcu spoločnosť čo najefektívnejšie a zároveň čo najlacnejšie.  
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto kapitole diplomovej práce sú popísané najdôležitejšie pojmy, ktorými 

sú marketingový a komunikačný mix. Táto kapitola sa zaoberá aj online marketingovou 

komunikáciou, trendami v marketingu a novými výzvami v marketingu. Primárne som 

čerpala zo zdrojov, ktoré som mala doporučené v zadaní. Ďalej som čerpala najmä z kníh, 

ktoré sa zaoberajú marketingovou komunikáciou.  

1.1.  Marketingové prostredie 

Marketéri musia veľmi dobre poznať kľúčové faktory prostredia, v ktorom prebieha 

podnikanie a musia správne prognózovať jeho vývoj. Toto prostredie, označované aj ako 

trh, sa v čase viac či menej mení. Firmy sú nútené sa neustále prispôsobovať zmenám, 

čo je samozrejme náročné. Zmeny na trhu však treba vnímať pozitívne. Tým šikovnejším 

zmeny umožňujú, aby v priebehu času dostihli konkurenciu, alebo pred ňou dokonca 

získali náskok (1, s. 38). 

Marketingové mikroprostredie 

Ako marketingové mikroprostredie, sú označované faktory, ktoré majú najužšiu väzbu 

k firme a jej podnikaniu. Sú to teda zákazníci, konkurenti, distribútori a dodávatelia 

(1, s. 38).  

Analýza konkurencie pozostáva z jej charakteristiky a rozmeru, jej silných a slabých 

stránok, marketingovej stratégie a z identifikácie výrobkov, s ktorými prichádza na trh 

(2, s. 38).  

Focus group je typ skupinového rozhovoru, v ktorom malý počet účastníkov dôkladne 

diskutuje o nejakej téme. Má neformálny charakter a umožňuje sa zamerať na úzko 

vyhranenú tému. Udržanie špecifickosti témy a zaisťuje moderátor dopredu čiastočne 

pripravenými otázkami alebo tým, že uvedie tému a potom len stráži, aby účastníci 

neodbočovali od predom stanovenej témy. Moderátor by mal skupinu viesť, pýtať sa, 

naslúchať, ale nezdieľať názory, nezapojovať sa do diskusie a neformulovať závery pred 

skupinou (3, s. 301).  
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Marketingové makroprostredie 

Ako marketingové makroprostredie sa označuje širší rámec pre podnikanie na danom 

trhu. Jedná sa hlavne o politicko-právne, ekonomické, sociálno-kultúrne, technologické 

a prírodné prostredie (1, s. 38).  

SLEPT analýza je analýzou externého marketingového prostredia.  Vonkajšia analýza 

by mala byť zameraná najmä na odhalenie budúceho vývoja vnútorného prostredia firmy, 

v ňom existujúcich vývojových trendov, ktoré pre firmu môžu predstavovať buď hrozby, 

alebo príležitosti (všetko s dopadmi na marketing). V prípade, že SLEPT analýzu 

využívame pre zmapovanie faktorov ovplyvňujúcich marketing firmy, musia mať 

faktory, ktoré do analýzy vstupujú, na marketing priamy vplyv. Za takéto faktory 

považujeme tie, ktoré môžu ovplyvňovať rozhodovanie týkajúce sa niektorej z oblastí 

funkčnej stratégie marketingu (stratégie značky, komunikačnej stratégie, atď.). Zaradené 

by mali byť tie vývojové trendy a javy, v ktorých prípade je na základe analytickej 

diskusie možné odvodiť, či z hľadiska ďalšieho vývoja marketingu predstavujú hrozbu 

alebo príležitosť. V prípade hrozieb by mali byť riešené a v prípade príležitostí využité. 

Môžeme konštatovať, že je analýza relevantná v prípade, že sa takáto účelová filtrácia 

analyzovaných vývojových trendov pri SLEPT podarí. Akronym SLEPT je vytvorený 

z prvých písmen anglických slov označujúcich päť oblastí okolia firmy, ktorým by firma 

mala venovať pozornosť: 

• Social – spoločenské  a demografické faktory, 

• Legal – právne faktory, 

• Economic – ekonomické faktory,  

• Political – politické faktory,  

• Technological – technologické faktory (4, s. 96-97).  

U spoločenských faktorov a ich vplyve na marketing sa odporúča hodnotiť najmä tieto 

sféry: 

• Hodnotové stupnice a postoje ľudí (napr. zákazníkov, konkurentov, dodávateľov 

a zamestnancov) najmä vo vzťahu k oblasti nášho podnikania, produktu, 

potenciálnym substitútom atď. 

• Životný štýl a jeho zmeny, predovšetkým v cieľovej skupine. 

• Životná úroveň (najmä v cieľovej skupine) a jej zmeny. 
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• Demografické faktory, najmä vo vzťahu k cieľovej skupine (napr. jej nárast alebo 

zmenšovanie). 

• Ďalšie faktory, pokiaľ sú z hľadiska marketingu relevantné (napr. náboženská 

a iná štruktúra cieľovej skupiny) (4, s. 97). 

Právnymi faktormi sú zákony, ktorými je marketing jednoznačne zviazaný a do značnej 

miery aj limitovaný. Aj zákony je treba analyzovať, pretože majú priamy vplyv na podobu 

marketingovej stratégie. Marketingové aktivity regulujú aj tzv. samoregulačné inštitúty. 

V Českej republike je to Rada pre reklamu (4, s. 102). 

Z pohľadu marketingu sa treba pozrieť na tieto hlavné ekonomické oblasti: 

• Štádium hospodárskeho cyklu našej a svetovej ekonomiky (či ekonomika, 

prípadne „jej“ odvetvie či trh, je v štádiu depresie, recesie, oživenia alebo 

konjunktúry), 

• Hospodárska politika vlády (napr. podpora podnikania, regulácie), 

• Monetárna politika štátu (úrokové sadzby, vývoj kurzov k iným menám), 

• Fiškálna politika (daňové zaťaženie podnikov a jednotlivcov), 

• Miera inflácie (4, s. 104). 

Pre účely marketingovej stratégie je nutné zmapovať aj faktory súvisiace s politikou danej 

zeme. Zmeny v politike môžu mať na marketing nepriamy vplyv (najmä prostredníctvom 

legislatívy) (4, s. 106). 

Pre marketing sú zcela zásadné technologické faktory. Medzi hlavné trendy, ktoré majú 

na marketing výrazný vplyv sú rozvoj internetu, digitalizácia TV a rozvoj mobilných sietí 

(4, s. 107). 

SWOT analýza  

Je vhodným nástrojom pre systematické roztriedenie výstupov analýz. Je zameraná 

na identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb okolia a interného 

prostredia. Tieto kľúčové faktory sú potom verbálne ohodnotené v štyroch kvadrantoch 

SWOT tabuľky. Závery SWOT analýzy by mali byť relevantné (analýza by mala byť 

spracovaná s ohľadom na účel, pre ktorý je spracovávaná). Mala by byť dôveryhodná 

a mali by do nej vstupovať iba preverené fakty. Príležitosti a hrozby by mali byť 

výsledkami vonkajších analýz (mali by byť identifikované v SLEPT analýze, analýze 
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konkurentov a v ďalších externých analýzach). Silné a slabé stránky by mali spravidla 

predstavovať tie faktory, ktoré vyplývajú z vnútorného prostredia firmy (4, s. 139-140). 

1.2.  Marketingový mix 

V momente, keď podnik rozhodne o stratégii umiestnenia výrobku a budovania značky, 

začína vytvárať radu aktivít pre uspokojenie a ovplyvnenie potrieb a prianí zákazníka. 

Je využívaná rada nástrojov, ktoré sa premietajú do marketingových stratégií firiem pri 

týchto aktivitách. Tieto nástroje nazývame marketingovým mixom (5, s. 4).  

V marketingovom mixe je potrebné rešpektovať väzby jednotlivých nástrojov a ich 

uplatňovanie pri riešení konkrétnych situácií v rámci činností danej firmy. Výsledok 

závisí na správnej kombinácii všetkých zložiek marketingového mixu (6, s. 167). 

Produkt 

V rámci marketingového mixu má produkt nepochybne dominantnú pozíciu (6, s. 249). 

Jedným z hlavných nástrojov budovania pozície produktu na trhu je jeho kvalita. Kvalita 

produktu predstavuje komplexnú kategóriu a všeobecne sa dá povedať, že sa  jedná 

o spôsobilosť plniť požadované funkcie. Zahŕňa v sebe stránky ako sú jeho životnosť, 

spoľahlivosť, presnosť, funkčnosť, ovládateľnosť a podobne. Z pohľadu marketingu 

je kvalita produktu taká, ako ju vníma a hodnotí zákazník. Na kvalitu môže zákazníka 

upozorňovať značka, spôsob distribúcie, cena produktu a jeho obal, propagácia a iné 

faktory (6, s. 251). 

O variantoch prevedenia hovoríme vtedy, keď existujú okrem základného modelu 

aj modely, ktoré majú vyššiu úroveň a doplnkové, nadštandardné vybavenie. Je nutné 

poznať, čo z ponuky spotrebiteľ požaduje a koľko je ochotný zaplatiť za svoje 

požiadavky. Získané informácie sú konfrontované s výškou nákladov, ktoré 

sú vynaložené na zaistenie týchto požiadaviek (6, s. 251). 

Dôležitou súčasťou produktu je jeho značka. Môže byť tvorená názvom, znakom 

(symbolom), farbou, atď. Úlohou značky je označovať službu alebo výrobok a odlišovať 

ich od konkurenčných (6, s. 252). 

So značkou úzko súvisí obal, ktorého význam v poslednej dobe výrazne vzrástol. 

Na primárnej úrovni obal zaisťuje výrobok (drží ho pokope a chráni), na druhej a tretej 
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úrovni uľahčuje manipuláciu a skladovanie (kartóny, prepravky, atď.). Ďalšou funkciou 

obalu je prilákanie pozornosti zákazníka a zvýšenie atraktívnosti (6, s. 252-253). 

Cena 

Dôležitú úlohu pri rozhodovaní zákazníka o kúpe má cena. Správne nadstavenie ceny 

má kľúčový význam pre úspešné podnikanie. Je dôležité nájsť takú cenu, ktorá umožní 

firme vytvárať primeraný zisk vďaka vytvorenej hodnote pre zákazníka (7, s. 59). 

Cena veľmi ovplyvňuje predajnosť produktu. Faktory, ktoré pôsobia na citlivosť voči 

cene sú: 

• Vplyv jedinečnej hodnoty – zákazníci sú menej citliví na ceny v prípade, keď 

sa jedná o jedinečný produkt. 

• Vplyv povedomia o náhrade – zákazníci sú menej citliví na ceny, ak majú menšie 

povedomie o náhradných produktoch. 

• Vplyv celkových výdajov – zákazníci sú menej citliví na ceny, ak ceny 

predstavujú malý podiel z ich celkových príjmov. 

• Vplyv zložitého porovnania – zákazníci sú na ceny menej citliví, ak nemajú 

možnosť jednoducho porovnať kvalitu náhradných produktov. 

• Vplyv celkového úžitku – zákazníci sú na ceny menej citliví, čím väčší úžitok 

im plynie z používania produktu. 

• Účinok zdieľaných nákladov – zákazníci sú  na ceny menej citliví v tom prípade, 

keď ich výdaje hradí niekto iný. 

• Vplyv kvality – zákazníci sú na ceny menej citliví, keď je produkt vyššej kvality 

alebo má vyššiu prestíž alebo exkluzivitu (6, s. 170-171). 

Cenu považuje veľa spotrebiteľov za indikátor kvality. Predajcovia pre porovnávanie 

používajú často referenčné ceny (cenové porovnávanie s podobnými produktami). 

Mnoho predajcov je presvedčených, že by mala cena končiť nepárnou číslicou (Baťove 

ceny, napríklad 1199,-), ale ak chce obchodník vytvoriť image vysokých cien, mal 

by sa tejto taktike nepárnych koncových čísiel vyhnúť (6, s. 171). 

Miesto 

Ďalšou dôležitou súčasťou marketingového mixu je distribúcia. Na činnostiach 

distribúcie záleží, kedy a ako sa budú produkty dostávať k zákazníkom. Obsahuje celú 
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radu jednotlivých krokov, ktoré zahrňujú dodanie určitého produktu od výrobcu 

až ku konečnému spotrebiteľovi. Rozhodovanie o distribúcii zahŕňa čiastkové 

rozhodovanie o tom, ktoré distribučné kanály je vhodné v danej situácii použiť a kde 

a komu bude produkt predávaný. Základná podstata spočíva v dodaní čo najvýhodnejšou 

distribučnou cestou (8, s. 86). 

Propagácia 

Propagácia resp. marketingová komunikácia je prostriedkom, ktorým sa firmy snažia 

informovať, presvedčovať a pripomínať spotrebiteľovi – priamo či nepriamo – 

o výrobkoch, ktoré predávajú. V určitom zmysle je marketingová komunikácia hlasom 

spoločnosti. Marketingová komunikácia funguje aj vtedy, keď spotrebiteľom ukazuje, 

ako a prečo je výrobok používaný, kým je používaný, kedy a kde. Komunikácia v nich 

môže vyvolať túžbu výrobok vyskúšať. Dokáže prispieť k hodnote značky – vďaka vrytiu 

značky do pamäti spotrebiteľov a vytvorenia jej image – rovnako ako k rastu tržieb 

(9, s. 516).  

Technológie a ďalšie faktory výrazne menia spôsoby, akými spotrebitelia marketingovú 

komunikáciu spracovávajú, a dokonca aj to, či sa ju vôbec rozhodnú spracovávať. Rýchle 

šírenie viacúčelových smartphonov, širokopásmového a bezdrôtového pripojenia 

k internetu a digitálnych videorekordérov, ktoré dokážu preskakovať reklamy narušilo 

účinnosť hromadných médií. Spotrebitelia majú väčší výber médií a môžu sa rozhodovať, 

či a ako chcú byť vystavení reklamnému obsahu (9, s. 516).   

Tradičnými cieľmi marketingovej komunikácie sú: 

• vybudovať a pestovať značku; 

• poskytnúť informácie – najmä poskytovať informácie potenciálnym zákazníkom 

napríklad o dostupnosti výrobku alebo služby; 

• vytvoriť a stimulovať dopyt – prvoradý cieľ väčšiny činností; 

• diferencovať značku, produkt, firmu – diferenciácia dovoľuje ďaleko väčšiu 

voľnosť v marketingovej stratégii, hlavne v cenovej politike; predpokladom je ale 

dlhodobá a konzistentná komunikačná aktivita, ktorá učí zákazníkov unikátnym 

vlastnostiam značky či produktu a jej cieľom je vytvoriť v mysliach spotrebiteľov 

pozitívne asociácie, ktoré si so značkou firmy alebo produktu spoja v každej 

situácii; 
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• klásť dôraz na úžitok a hodnotu výrobku – ide o to ukázať výhodu, ktorú prináša 

nákup produktu alebo príjem služby; výrobok alebo služba môže týmto spôsobom 

získať právo na vyššiu cenu na danom trhu; 

• stabilizovať obrat; 

• posilniť firemnú image – k tomu slúži integrácia všetkých prvkov, ktoré vytvárajú 

identitu (meno firmy, logo, slogan, filozofia, hodnoty, farby a spôsob 

komunikácie) (10, s. 42-44). 

1.3. Komunikačný mix 

Hesková charakterizuje marketingovú komunikáciu ako súhrnný komunikačný program 

firmy, ktorý tvoria jednotlivé zložky alebo ich kombinácie. Podobne ako u iných častí 

marketingu ju tvoria jednotlivé nástroje v podobe komunikačného mixu. 

Do komunikačného mixu patria: 

• reklama (advertising),  

• podpora predaja (sales promotion), 

• osobný predaj (personal selling), 

• public relations (vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou), 

• priamy marketing (direct marketing) (11, s. 35). 

Výber efektívnych prostriedkov pre prenos oznámenia sa stáva zložitejším, pretože 

komunikačné kanály sú stále roztrieštenejšie a zahltenejšie. Rozdeľujeme ich na osobné 

a neosobné. Osobné komunikačné kanály umožňujú dvom alebo viacerým osobám 

komunikovať tvárou tvár alebo sa osobne prezentovať publiku pomocou telefónu, 

klasickej pošty alebo e-mailu. Ich účinnosť je založená na individuálnej prezentácii 

a spätnej väzbe a spadá pod ne priamy a interaktívny marketing, ústne šírenie a osobný 

predaj. Neosobné (hromadné) kanály sú komunikáciou zameranou na viac než jednu 

osobu a spadá pod ne reklama, podpora predaja, udalosti, zážitky a public relations. 

Napriek tomu, že osobná komunikácia často efektívnejšia než komunikácia hromadná, 

hromadné média môžu byť hlavným prostriedkom, ktorý osobnú komunikáciu stimuluje 

(12, s. 527 - 528). 

Zdrojom akejkoľvek komunikácie je osoba alebo organizácia, ktorá vytvára oznámenie 

a rozhoduje o jeho obsahu. V prípade reklamy to je napríklad firma, ktorá chce 

spotrebiteľom oznámiť informáciu o novom produkte, v prípade osobného predaja 
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to môže byť zástupca poisťovne ponúkajúci životnú poistku, u public relations   riaditeľ 

firmy poskytujúci interview novinárovi atď. Pre účinnosť komunikácie by mal byť zdroj 

správy prijateľný a atraktívny. Väčšia atraktivita zdroja je predpokladom väčšej 

pozornosti príjemcu správy. Známe osobnosti, krásne ženy, deti a obľúbené zvieratá 

môžu byť veľmi atraktívnym zdrojom ovplyvňujúcim pozornosť cieľovej skupiny voči 

oznámeniu. Príliš veľká atraktivita však môže byť rizikom „pochovania“ informácie, 

ktorá je obsahom správy. Z pohľadu komunikácie nemusí byť vždy uplatnenie 

atraktívneho zdroja vhodné, pokiaľ medzi ním a obsahom správy neexistuje žiadna 

súvislosť. Čím bližší je vzťah zdroja k jej obsahu, tým vyššia je účinnosť správy. Často 

sa využíva skutočnosti, že potenciálni zákazníci sa chcú priblížiť či podobať svojmu idolu 

a kúpia si výrobok, ktorý tento vzor propaguje (5, s. 6-7). 

Reklama 

Reklama, ako platená forma neosobnej masovej komunikácie, je uskutočňovaná 

prostredníctvom tlačových médií, rozhlasu, televízie, reklamných tabúľ, plagátov, 

výkladov atď. Jej cieľom je informovať čo najväčší okruh spotrebiteľov so zámerom 

ovplyvnenia ich kúpneho správania. Hlavným rysom reklamy je, že ovplyvňuje široké 

vrstvy obyvateľstva a je vhodná pre komunikáciu obmedzeného množstva informácií 

veľkému počtu osôb. Je to jedna z najrýchlejšie rastúcich foriem stimulácie zákazníkov. 

Jej nevýhodou je krátkodobé pôsobenie jednotlivých podnetov (13, s. 132). 

Reklama by mala pôsobiť výrazne kontrastne v zrakovom poli príjemcu a nemala by sním 

splývať ani v ňom zanikať.  Psychologické významy farieb sú pre reklamu veľmi 

významné. Napríklad červená farba má medzi spektrálnymi farbami zvláštne postavenie, 

pretože v sebe sústreďuje významné symbolické funkcie a je spojovaná s láskou, ohňom 

a silou. Napriek tomu, že individuálna preferencia farieb a ich odtieňov u jednotlivých 

ľudí je rôzna, pri empirických výskumoch preferencií farieb došlo k výsledkom, ktoré 

majú všeobecnú platnosť. Podľa Maxa Lüschera, ktorý najviac rozpracoval významy 

farieb, sú ich všeobecné významy, ktoré platia pre väčšinu populácie, nasledujúce: 

• Červená farba je farbou vzrušenia, ktoré sa môže vyjadriť jak v negatívnom 

zmysle (zloba), tak aj v pozitívnom (láska). Okrem toho pôsobí vznešene 

a vzbudzuje úctu a obdiv. Ďalším významom červenej farby je energická akcia, 

zmena, pretváranie a prenikanie vpred. Táto farba vzbudzuje vzburu, prevrat 
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a revolúciu. Je farbou mužskou a patriarchálnou, pretože je v nej obsiahnutý 

impulz dobývania. V psychologickom význame pozitívne oslovuje toho, kto 

je sám plný života, silný, sebavedomý a energický. Taký človek cíti v tejto farbe 

svoju moc. Ten kto je slabý, môže pri stretnutí s touto farbou mať pocit ohrozenia. 

Po fyziologickej stránke červená ovplyvňuje človeka zvýšením pulzu, zvýšením  

tlaku a zrýchleným dýchaním. Empiricky bolo zistené, že červená farba 

povzbudzuje chuť k jedlu. 

• Oranžovočervená farba – primiešaním žlti do červenej farby vznikne 

oranžovočervená farba, ktorá psychologické a fyziologické účinky červenej 

stupňuje. 

• Oranžová farba vzbudzuje pocit radosti a slávnostného vzrušeného očakávania. 

• Tmavočervená farba znamená prímerie a kľud. Je farbou spravodlivosti. 

• Ružová farba – v nej je zahrnutá voľnosť a zároveň energia.   

• Tmavomodrá farba – preferencia tejto farby reprezentuje potrebu kľudu, a to jak 

psychologicky tak fyziologicky. Tmavomodrá farba znamená nastolenie mieru 

a spokojnosti, v ktorom má človek pocit vonkajšej aj vnútornej harmónie. 

Tmavomodrá farba pôsobí vážne a smutne. 

• Modrá farba je farbou kľudu. Symbolizuje kľudnú vodu, reprezentuje flegmatický 

temperament, ženskosť, nehu, vernosť, dôveru, lásku a oddanosť. Z hľadiska 

chuti reprezentuje sladké (pôvodne bývali homole cukru v modrom balení). 

Modrá ďalej reprezentuje stálosť a predstavuje tradíciu. 

• Svetlo modrá farba patrí spolu s červenou medzi najobľúbenejšie. Je prívetivá, 

vyvoláva predstavu oblohy, vzduchu, ticha a túžby. 

• Žltá farba symbolizuje základnú ľudskú potrebu rozvíjať sa. Skrýva sa v nej túžba 

po radosti a nádej. Žltá farba povzbudzuje, oslobodzuje, pôsobí otvorene a veselo, 

znamená oslobodzujúce uvoľnenie z napätia.  

• Zlatá farba - symbol žiariaceho šťastia.  

• Hnedá farba predstavuje zem, teplo a bezpečie. Je farbou tradície. Je spojená 

s predstavou istoty a poriadku, ktorý sa drží v realite. Je spojovaná s teplom 

domova. 

• Biela farba je výrazom uvoľnenia, úteku a oslobodenia od všetkého, čo sa javí ako 

prekážka. Je farbou mieru a čistoty (14, s. 82-88). 



23 

 

Pre vnímanie reklamy je dôležité navodiť príjemcovi pozitívne naladenie. Toho 

sa dosiahne prostredníctvom usmievajúcej sa osoby, ktorá je v reklame zobrazovaná. 

Existuje niekoľko druhov úsmevov v reklame:  

• Thymolinový úsmev – odhaľuje celý chrup, je výrazom veľkého nadšenia 

a radosti; 

• úsmev s jemne pootvorenými ústami  - najmä u mladých dievčat; 

• zdržanlivý úsmev privretých úst – najmä u zrelých žien; 

• jemne naznačený úsmev kútikmi úst u mužov (14, s. 95-96). 

Od obsahu reklamy závisí vhodne zvolený použitý úsmev. Otvorený úsmev s odkrytými 

zubami zvýrazňuje sexuálnu symboliku. V takom úsmeve nachádzame spontánnosť 

a odovzdanie sa, mladistvý elán a optimistické naladenie. S luxusom, eleganciou 

a vyššou životnou úrovňou sa spája zdržanlivý úsmev. Jemne naznačený mužský úsmev  

vyžaruje sebakontrolu a prevahu, ktorá v spojení s reklamnou ponukou pôsobí 

dôveryhodnejšie než rozosmiata mužská tvár (14, s. 96). 

Humor v reklame z psychologického hľadiska patrí k emocionálnym apelom, 

navodzujúcim a aktivujúcim určitý citový stav. Vyvoláva dobrú náladu a príjemné pocity. 

Vďaka humoru sa reklama udrží dlhšie v pamäti, podporuje meno značky, zvyšuje 

záujem a prostredníctvom neho sa dá lepšie dosiahnuť pozornosti. Vtip, nápaditosť 

a originalita patria k hlavným požiadavkám na vlastnosti reklamy aj u českej verejnosti 

(14, s. 163).  

Humor pomáha riešiť niektoré zložité životné situácie, pomáha vyrovnávať 

sa s všadeprítomným stresom a je veľmi významnou a dôležitou súčasťou sociálnej 

komunikácie. Je významným sociálnym fenoménom, ktorý prestupuje všetkými 

oblasťami nášho života. Uľahčuje nadväzovanie sociálnych pút a vzťahov. Nie je divom, 

že tvorcovia reklamy humor stále častejšie využívajú pri komunikácii s cieľovými 

skupinami. Má schopnosť uvoľniť atmosféru a tým prelomiť lady a vytvoriť určité 

pozitívne puto medzi zdrojom reklamného oznámenia a jeho príjemcom. Vyvoláva pocity 

prekvapenia a pobavenia, ktoré z pohľadu emócií majú schopnosť vyvolať pozitívnu 

reakciu a následne uvádza recipientov do dobrej nálady, čo môže znamenať, že tento 

pozitívny pocit sa prenáša aj na propagovanú značku. Avšak nie vždy je humor vnímaný 

pozitívne. Niekedy vyvoláva aj negatívne reakcie. Deje sa to v prípadoch, kedy je humor 
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recipientmi považovaný za nudný, hlúpy, agresívny či znižujúci dôveryhodnosť 

propagovaného produktu (15, s. 431-435).   

Jednou zo základných podmienok úspechu a efektivity reklamy je kreativita. Kreativita 

je faktor, ktorý dáva reklame život. Tvorivá forma marketingovej stratégie je pre úspech 

reklamy nevyhnutná. Priláka pozornosť zákazníkov, je lepšie zapamätateľná a vyvoláva 

pozitívne emotívne reakcie. Všeobecne možno povedať, že reklama má tvorivé 

spracovanie vtedy, ak je nová a odlišná od iných, neočakávaná a nezvyklá. Podstatou 

originálnej myšlienky je to, že ju ešte nikto predtým nevymyslel. Jednou z podmienok 

úspešnej reklamy môže byť originálne výtvarné riešenie spojené s nezvyklým 

a zapamätateľným sloganom. Myšlienka obsiahnutá v reklamnom oznámení by okrem 

originality mala obsahovať niečo, čo je dôležité pre príjemcu oznámenia. Tvorivé 

spracovanie predpokladá aj určitú empatiu, vcítenie sa do myslenia cieľového príjemcu 

a pochopenie toho, ako cíti, aké sú jeho hodnoty, priority a čo vzbudí jeho pozornosť 

najviac (15, s. 223). 

Podpora predaja 

Podpora predaja zahŕňa aktivity stimulujúce predaj prostredníctvom dodatočných 

podnetov. Zameriava sa na jednotlivé články distribučných ciest alebo na konečných 

spotrebiteľov. Pre nich sa stáva nákup príťažlivejší prostredníctvom kupónov, prémií, 

súťaží, reklamných a darčekových predmetov. Je často využívaná preto, aby prinútila 

kupujúceho prejsť od záujmu alebo priania k akcii  (13, s. 134). 

Vernostné programy sú formou podpory predaja. Pomocou vernostných programov 

pracujú firmy so zákazníkmi dlhodobejšie s cieľom prinútiť ich k opakovaniu nákupu, 

pokiaľ možno viacnásobnému. Pre firmu majú omnoho väčšiu hodnotu vracajúci 

sa zákazníci, než zákazníci, ktorí nakúpia iba jeden krát. A to nielen preto, že prinášajú 

väčšie tržby a zisk, ale aj preto, že od neho môže firma získať cenné informácie pre 

zlepšenie svojej ponuky. Preto sa firmy snažia využiť najrôznejšie možnosti, ako prinútiť 

zákazníkov k opakovaným nákupom. Účasť vo vernostnom programe musí byť pre 

zákazníkov výhodná, aby sa naozaj vracali späť (16, s. 155). 

Charakteristické pre vernostné programy sú: 

• bonusy – zbieranie bodov (kreditov), ktoré je možné využiť pri ďalšom nákupe; 
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• zľavy – sú poskytované pri ďalších nákupoch, pričom ich platnosť je často 

obmedzená časom (napríklad ak je ďalší nákup uskutočnený do 60 dní, zľava 

je 10 %); 

• klub – zákazník získava členstvo v klube (klubovú kartu), ktorá mu umožňuje 

nákup so zľavou; 

• darčeky – fungujú na podobnom princípe ako bonusy, podľa výšky nákupu 

získava zákazník darčeky; 

• kupóny – v zásielke môže zákazník nájsť kupón na nákup doplnkového tovaru 

alebo zľavový kupón, ktorý uplatní pri ďalšom nákupe; 

• tovar alebo služby zdarma – napríklad 10x za peniaze a jedenásty krát zdarma 

(16, s. 155-156). 

Public relations 

Public reliations majú za cieľ vyvolať kladné postoje verejnosti k podniku. To potom 

vyvolá záujem zo strany zákazníkov. Vychádzajú z dlhodobej stratégie organizácie a ich 

pôsobnosť je taktiež dlhodobá. Úlohou je vybudovanie dôveryhodnosti organizácie 

(13, s. 135).   

Cieľom je koordinovať a smerovať všetky marketingové aktivity firmy s ohľadom 

na budovanie vzťahov so všetkými skupinami, ktoré aktivity firmy nepriamo či priamo 

ovplyvňujú. Online prostredie public relations sa výrazne rozširuje. Presýtenosť obsahom 

môže viesť k zapadnutiu kľúčového oznámenia medzi veľkým množstvom ďalších 

informácií. Zasiahnuť a ovplyvniť fungovanie firmy môže napríklad aj banálna chyba, 

ktorá sa môže virálne šíriť naprieč komunitami a rôznymi prostrediami (10, s. 182-183).  

Osobný predaj 

Osobný predaj je forma osobnej komunikácie s jedným alebo niekoľkými potenciálnymi 

zákazníkmi. Cieľom osobného predaja je dosiahnutie predaja. Obsah a forma oznámenia 

býva prispôsobená konkrétnemu zákazníkovi a situácii. Jedná sa o nákladnejší spôsob 

komunikácie, ktorý je vysoko efektívny. Jedná sa o jedinú komunikáciu, ktorá prebieha 

oboma smermi. Výhodami osobného predaja sú osobný kontakt, posilnenie vzťahov 

a stimulácia ďalšieho nákupu (13, s. 133). 
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Priamy marketing 

Priamy marketing predstavuje priamu adresnú komunikáciu medzi zákazníkom 

a predávajúcim. Je zameraná na predaj a založená na reklame prostredníctvom pošty, 

telefónu, novín a časopisov. Patrí sem napríklad katalógový predaj a e-mail marketing. 

Medzi výhody patrí efektívnosť cielenej komunikácie, ktorá umožňuje vytvorenie 

osobného vzťahu, kontrolovateľnosť a merateľnosť reakcií na ponuku a názorné 

predstavenie produktu (13, s. 136-137). 

1.4. On-line marketingová komunikácia 

Internet naberá v spoločnosti čím ďalej tým väčšiu dôležitosť. Pre určitý typ firiem 

je Internet hlavným a často jediným miestom, kde vykonávajú nielen marketingovú 

komunikáciu so svojím zákazníkom, ale aj samotný obchodný styk. Cieľová skupina 

týchto podnikateľov sa pohybuje najmä v prostredí internetu, a tak sa im celosvetový 

systém navzájom prepojených počítačových sietí stal prirodzeným trhoviskom, 

výkladnou skriňou, obchodným domom, komunikačným a reklamným médiom. Internet 

je veľmi dynamicky sa rozvíjajúce médium. Každým rokom sa zvyšuje pomer 

zákazníkov, ktorí vyhľadávajú informácie o nových produktoch na webe (17, s. 16). 

Možnosť riadenia vzťahu so zákazníkmi bola významne rozšírená vďaka moderným 

komunikačným technológiám. Zákazník môže sám iniciovať priamu komunikáciu 

s firmou, napríklad v prostredí sociálnych sietí alebo e-mailu (10, s. 191). 

Webové stránky 

Špecifickú a významnú úlohu v rámci online public relations hrajú vlastné webové 

stránky. Na rozdiel od ďalších nástrojov public relations sa jedná o prostredie, ktoré firma 

naplno kontroluje  a môže ho úplne ovplyvniť. Jedná sa o miesto, ku ktorému smeruje 

podstatná časť ďalších online aktivít firmy – k privedeniu užívateľa na vlastný web 

a k dokončeniu procesu uzavretia konverzie. Konverziu môže byť nielen nákup produktu, 

ale napríklad aj prihlásenie newsletteru, zvýšenie povedomia o firemných aktivitách, 

aktívne zapojenie do online komunity a podobne. Do komunikačnej stratégie firmy musia 

byť webové stránky plno integrované (10, s.185-186). 
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Online reklama 

V kontexte tradičného komunikačného mixu sa online reklamou rozumie platená 

neosobná forma propagácie v online prostredí. Niektoré formy online reklamy sa radia 

do priameho marketingu, pretože oslovujú konkrétneho užívateľa s individuálnou 

ponukou a iné naplňujú znaky nástrojov podpory predaja. V poslednej dobe význam 

online reklamy významne stúpol. V roku 2017 globálne výdaje na online reklamu  

presiahli výdaje na reklamu v televíznom odvetví a reprezentovali cez jednu tretinu 

celkových reklamných výdajov. Do mobilnej reklamy šli takmer tri štvrtiny online 

reklamných výdajov. V nasledujúcich rokoch sa majú celkové výdaje na online reklamu 

a aj podiel mobilnej reklamy naďalej zvyšovať. Dôvodom je najmä neustále väčší dosah 

online reklamy v súvislosti so zmenami preferencií v konzumácii mediálneho obsahu 

a taktiež aj nové formy reklamy, ktoré sa objavujú v súvislosti s rozmachom sociálnych 

médií. Vyznačuje sa vysokou mierou personalizácie, možnosťou interakcie alebo 

dokonca participácie. Avšak aj online prostredie sa nevyhlo negatívnym javom spojených 

s obrovským nárastom reklamy vo všetkých  médiách. Presýtenosť reklamou vedie 

k nevšímavosti, či dokonca k negatívnemu vnímaniu reklamy a inzerentov. Reklamná 

slepota je vedomé či podvedomé ignorovanie reklamného oznámenia. Pojem natívna 

reklama sa vyskytuje v súvislosti s presýtenosťou reklamy. Je to reklamný formát pri 

ktorom reklamné oznámenie na prvý pohľad nevyzerá ako inzercia, ale ako redakčný 

obsah. Dá sa toho dosiahnuť pomocou vhodnejšej formulácie  reklamných textov. 

Natívna reklama býva z pravidla efektívnejšia, pretože užívateľ si nemusí všimnúť, 

že sa jedná o reklamu. Býva menej vtieravá a menej rušivá, čo môže ovplyvniť ochotu 

užívateľa na kliknutie (10, s. 171-172). 

SEO 

Skratka SEO (Search Engine Optimization) v preklade znamená optimalizácia stránok 

pre vyhľadávače. Jedná sa o techniky, ktoré sa zaoberajú spôsobom, ako umiestniť 

stránky na čo najlepšie pozície vo vyhľadávaní (17, s. 16). 

Predpokladom týchto techník bolo, že vyššie zobrazené stránky vo vyhľadávači majú 

väčšiu šancu, že na ne hľadajúci užívateľ klikne. Cieľom je zvýšiť dosah online 

publikovaných informácií a zvýšiť povedomie o firme a jej aktivitách (10, s. 183).  
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Väčšina vyhľadávaní sa v dnešnej dobe uskutočňuje prostredníctvom mobilných 

zariadení. Preto je dôležitá aj optimalizácia webu pre mobilné zariadenia. Stránky, ktoré 

sú mobile-friendly, sú preferované nielen užívateľmi, ale aj vyhľadávačmi (10, s. 184). 

Budovanie užívateľských komunít 

Komunikácia s ovplyvňovanými skupinami či v širšej súvislosti s verejnosťou 

sa spravidla uskutočňuje cez prostredníkov a nie priamo. V offline svete sú to napríklad 

novinári zúčastňujúci sa tlačovej konferencie, preberajúci tlačové správy či zúčastňujúci 

sa promo akcií firmy. Ako prostredníci medzi firmou a kľúčovými skupinami môžu 

fungovať aj významné osobnosti verejného života alebo celebrity. V online svete 

sú odrazom ovplyvnených skupín komunity na sociálnych sieťach. Prostredníkom 

v online prostredí sa môže stať v podstate ktokoľvek, kto sa angažuje v prostredí 

sociálnych sietí. Sociálne médiá nahrávajú komunikácii všetkými smermi. Členovia 

online komunít môžu komunikovať nielen s influencermi, ale aj s firmami, ktoré s nimi 

spolupracujú. Podstatne sa tak zvyšuje dosah komunikácie a aj jej intenzita. 

O to náročnejšie je však takéto prostredie sledovať a ovplyvňovať. Práca s užívateľskými 

komunitami pozostáva z : 

• vertikálnej analýzy sociálnych sietí - zahrňuje identifikáciu sociálnych sietí 

(Facebook, YouTube, Instagram, Tumblr, Pinterest a iné), kde sa združujú 

užívateľské komunity, ktoré firmu zaujímajú; firma musí zvážiť, na ktorých 

sociálnych sieťach sa pohybujú komunity, o ktoré sa zaujíma; 

•  horizontálnej analýzy sociálnych sietí – spočíva v nájdení stránok a komunít, 

s ktorými chce firma komunikovať; členovia, ktorí sa v komunite angažujú viac, 

sú potenciálnymi influencermi; 

• monitoringu užívateľských komunít – môže prebiehať pasívne (napríklad len 

hľadaním zmienok o témach a naslúchaním) alebo aktívne (aktívnym 

prispievaním v rámci komunity, vyhlasovaním ankiet, hlasovaním a podobne) 

(10, s. 188-189). 

Cieľom krízového PR je reagovať na negatívne komentáre a vyriešiť problém. Niekedy 

je vhodnejšie viesť komunikáciu mimo verejného prostredia sociálnej siete, pretože 

by to mohlo viesť k ďalšej eskalácii negatívnych postojov. Pracovníkov, zodpovedných 
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za monitoring sociálnych médií, firmy na tieto situácie pravidelne školia, a vydávajú 

príučky pre krízovú komunikáciu na sociálnych sieťach (10, s. 190). 

Sociálne siete a priamy marketing 

Nielen v rámci priameho marketingu firmy využívajú kombináciu rôznych nástrojov. 

Okrem webových stránok je možné využiť aj nástroje, ktoré ponúkajú niektoré sociálne 

siete (napríklad Facebook Marketplace, Instagram Product Tags).  Sociálne siete napĺňajú 

definíciu priameho marketingu aj tým, že každá skupina či stránka je databázou jej 

členov, s podrobnými údajmi o aktivitách, záujmoch a osobných charakteristikách. 

K personalizácii komunikácie so zákazníkmi je možné ďalej tieto informácie analyzovať 

a spracovávať (10, s. 192-193). 

Bannerová reklama 

Bannerová reklama (display reklama), bola jedným z prvých reklamných formátov 

v online prostredí. Reklamný obsah mal vizuálnu podobu a bol vložený do obsahu 

webovej stránky, podobne ako je vložený inzerát do časopisu. Napriek tomu, že sa najmä 

na začiatku druhého desaťročia 21. storočia zdalo,  že display reklama ustúpi 

modernejším formám online reklamy, firmy ju začali opäť masívnejšie zaraďovať 

do svojich mediálnych plánov. V budúcich rokoch sa očakáva dvojciferný nárast výdajov 

na reklamu v tejto kategórii (10, s. 173). 

Bannery sú platené buď paušálnou platbou za určitý čas (napr. týždeň alebo mesiac) alebo 

platí firma za kliknutie na príslušný banner. Cena za kliknutie sa odvíja predovšetkým 

na návštevnosti príslušnej stránky. Pri využívaní tejto formy reklamy platí dvojnásobne 

to, či je príslušný web zaujímavý a či je navštevovaný cieľovou skupinou (5, s. 99). 

1.5. Trendy v marketingové komunikácii 

Z dôvodu presýtených trhov, hľadajú marketéri nové možnosti efektívneho oslovenia 

zákazníkov. Relatívne novými marketingovými trendami sú napríklad holistický 

marketing, vzťahový marketing, product placement, guerilla marketing, buzz marketing 

a virálny marketing. V mnoho prípadoch sa jedná o marketingové obory, ktoré môžu 

značne znížiť náklady na rozpočet propagačných stratégií a zvýšiť ich účinnosť. 

V komunikácii sa neustále stretávame s novými marketingovými prístupmi a nástrojmi, 

ktoré aktuálne reagujú na tržnú situáciu (18, s. 20). 
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Holistický marketing 

Je založený na vývoji, navrhovaní a implementácii marketingových programov, procesov 

a aktivít, ktoré skúmajú ich hĺbku a závislosť. Tento prístup sa zaoberá celým rozsahom 

a komplexnosťou marketingových aktivít a sleduje marketingovú filozofiu v zmysle 

komplexnejšieho pohľadu na potreby zákazníkov, komplexného pohľadu na všetky 

funkcie firmy, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zákazníka (objednávky, kvalita produktov, 

včasná a bezchybná fakturácia, apod.), komplexnejšieho pohľadu na trh, odvetvie 

v ktorom firma podniká (vývoj, príležitosti, hrozby). Rozpoznať nové hodnotové 

príležitosti pre obnovu vlastných trhov je jedným zo strategických cieľov holistického 

marketingu (18, s. 24).  

Vzťahový marketing 

Hlavným cieľom vzťahového marketingu je budovanie hlbokých a tesných vzťahov 

so všetkými osobami a organizáciami, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť 

úspech firemných marketingových činností. Kotler uvádza ako hlavný cieľ pre vzťahový 

marketing snahu vytvoriť dobré dlhodobé vzťahy so správnymi kľúčovými partnermi, 

ktorými sú zamestnanci, zákazníci, marketingový partneri (distribútori, dodávatelia, 

sprostredkovatelia) a členovia finančnej komunity (investori, akcionári). Ide o vytvorenie 

vzájomne silnej sociálnej, ekonomickej a technickej väzby (18, s. 26).  

Word-Of-Mouth 

WOM alebo „šírenie ústnym podaním“  má veľký vplyv na nákupné rozhodovanie. 

Odporúčania z WOM diskusií sú vnímané ako veľmi dôveryhodné a nezávislé, pretože 

WOM pochádza od ľudí „ako sme my“. V marketingovej komunikácii význam WOM 

nemožno ignorovať. Ak napríklad komunikačná kampaň bude o nejakom produkte tvrdiť, 

že je kvalitný, ale medzi ľuďmi sa o danom produkte budú šíriť negatívne informácie, 

nebude mať komunikačná kampaň svoj efekt. Produkt, ktorý vyvoláva negatívne WOM, 

obvykle nemôže byť zachránený marketingovou komunikáciou. Pozitívne WOM môže 

marketingovú komunikáciu zásadným spôsobom posilniť, alebo úplne nahradiť. 

Najčastejším stimulom, ktorý vedie spotrebiteľa k WOM, je osobná skúsenosť 

s produktom. Marketéri môžu stimulovať pozitívny WOM a môžu brániť vzniku 

negatívneho WOM niekoľkými spôsobmi. Najdôležitejšia je vysoká kvalita produktu 

a prevencia situácií, kedy je zákazník sklamaný produktom alebo správaním firmy. WOM 
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je možné stimulovať aj nekonvenčnými komunikačnými kampaňami. Také kampane 

môžu vzbudiť WOM diskusie aj v offline aj v online prostredí (19, s. 40-43).  

„Kampane, ktoré majú za cieľ stimulovať WOM, sú obvykle označované ako WOM 

marketing či buzz marketing. Pokiaľ je cieľom stimulácia WOM v online prostredí, hovorí 

sa obvykle o virálnom marketingu (19 s. 43)“. 

Buzz marketing 

Je jednou zo špecifických foriem marketingu zameraného na vyvolanie efektu ústneho 

šírenia oznámenia. Zameriava sa na vytváranie zážitkov alebo tém, ktoré ľudí prinúti, aby 

sa prirodzene rozprávali o našej značke, firme či produkte. Niekedy je interpretovaný ako 

získanie kladných odporúčaní a referencií (na produkt) od samotných zákazníkov. 

Upútava pozornosť zákazníkov a médií v takej miere, že hovoriť a písať o značke alebo 

firme je zábavnou, vzrušujúcou a zaujímavou témou. Cieľom buzz marketingu je vyvolať 

rozruch a dať ľuďom tému, o ktorej by mohli hovoriť. Je nutné ľuďom ponúknuť niečo 

neobvyklé, príťažlivé, zábavné, chytľavé a pozoruhodné, o čom by sa mohli podeliť 

s priateľmi, aby ich pobavili, vyzerali múdro alebo zaujímavo a aby zapôsobili. Buzz 

marketing je relatívne lacný, ale o to je náročnejší na prípravu. Je možné ho uplatniť všade 

tam, kde zlyhávajú tradičné prístupy, ktorých reklamné a marketingové oznámenia 

spotrebitelia ignorujú (18, s. 29). 

„Dôležité je upozorniť na skutočnosť, že buzz marketing nemôže byť jednorazovou 

a samoúčelnou technikou. Hughes uvádza šesť okolností, ktoré vedú k úspechu buzz 

marketingu: porušovanie tabu (sex, lži, drsný humor), nezvyčajnosť a prekvapivosť, 

prekročenie medzí, vtipnosť, pozoruhodnosť, obsah tajomstva (prípadne jeho 

prezradenie). Buzz marketing sa rozvinul, podobne ako ďalšie nekonvenčné formy 

marketingu (napr. virálny), s príchodom internetu (18, s. 29).“ 

Virálny marketing 

Forma virálneho marketingu (najmä) na internete spočíva vo vytvorení zaujímavej 

kreatívnej formy produktu, napríklad obrázku, videa či aplikácie, ktorý si užívatelia 

internetu sami medzi sebou preposielajú. Virálny marketing môže byť buď pasívny alebo 

aktívny. Pasívny spolieha na slovo doručené z úst zákazníka. Aktívny - pomocou vírovej 

správy ovplyvňuje priamo správanie zákazníka, s cieľom zvýšiť povedomie o značke 

alebo predaj produktu. Bezplatný objekt záujmu a nekomplikované predanie zaujímavej, 
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vtipnej alebo hodnotnej správy, zvyšujú úspešnosť virálnej kampane. Z finančného 

hľadiska je virálny marketing väčšinou menej náročný (18, s. 30). 

V rade prípadov je výhodou veľká rýchlosť šírenia a taktiež aj cena. Obsah musí byť 

najmä zaujímavý a relevantný k cieľovej skupine natoľko, aby ho návštevníci sami 

dobrovoľne zdieľali (5, s. 100). 

Guerilla marketing 

Cieľom guerilla marketingu je zaujať pozornosť spotrebiteľov bez toho, aby 

si uvedomovali že sa jedná o propagáciu. Názov je odvodený z vojnového prostredia 

a preto je chápaný ako stratégia, taktika, filozofia alebo postup pre jednanie v tržných 

situáciách. Úspešný guerilla marketing je založený na oslabovaní nepriateľa 

(konkurenčnú firmu), na taktike získať si ľudí (spotrebiteľov, spolupracovníkov) a zostať 

nažive (udržať sa v konkurenčnom prostredí) (18, s. 31). 

„Filozofiu guerilla marketingu prezentuje nasledujúcich sedem zásad: 

• Kto má rozhodnúť vojnu jedného proti desiatim, musí bojovať bitku desiatich proti 

jednému (koncentrácia síl – miestna, časová, tematická). 

• Guerilla je v ľuďoch zabývaná ako ryba vo vode (bez ideológie je produkt iba 

produktom). 

• Guerilla pochoduje oddelene, ale udrie spoločne (využitie synergie). 

• Jedna guerilla potrebuje dynamiku a energiu, ktorá vyrastá z asymetrie 

(požehnaním je obchádzka, pretože produkuje alternatívy). 

• Guerilla bojuje – pokiaľ môže víťaziť, pochoduje – ak toho nemôže docieliť 

(pohyblivosť víťazí nad zákopovým myslením) (18, s. 31).“ 

1.6.  Nové výzvy marketingovej komunikácie 

„Nové výzvy marketingovej komunikácie predstavujú oblasti, ktoré musí moderná 

marketingová komunikácia reflektovať, pokiaľ má zostať účinnou a zákaznícky 

relevantnou. Práca marketérov so zákazníckymi segmentami, tj relatívne veľkými 

a homogénnymi skupinami zákazníkov, prestáva dostačovať aktuálnym potrebám 

a hlavne v očiach mnoho príjemcov marketingovej komunikácie sa javí tak, 

že nedostatočne reaguje na ich individuálne potreby, priania a životný štýl. Preto 

sa v mnohých formách a spôsoboch snaží marketingová komunikácia prispôsobiť 
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konkrétnym jednotlivcom či firmám – príjemcom marketingovej komunikácie – a vytvárať 

také oznámenia, ktoré sú unikátne a vďaka tomu lepšie zacielené a viac výnosné. Tento 

trend možno označiť ako úsilie o personalizáciu či individualizáciu marketingovej 

komunikácie (10, s. 269).“    

Personalizácia 

V marketingovej komunikácii sa personalizácia prejavuje v dvoch pohľadoch – snahou 

o presnejšie zacielenie komunikácie konkrétneho potenciálneho zákazníka a využitím 

konkrétnych osôb a osobností pre multiplikáciu marketingového oznámenia. 

Je nevyhnutné získavať a analyzovať dáta o konkrétnom jedincovi alebo aspoň 

disponovať poznatkami o ľudskom správaní a chovaní všeobecne, k presnejšiemu 

zacieleniu oznámenia na konkrétneho zákazníka. Personalizácia taktiež spočíva 

v zvýšenom dôraze na emocionálnu stránku, pretože keď je informácia sprevádzaná 

aj emocionálnym vnemom sa zvyčajne lepšie zapamätá. Tým sa aj účinnosť 

marketingovej komunikácie zvyšuje (10, s. 269-270). 

Interactive marketing spočíva v posilňovaní spätnoväzbových komunikačných prvkov 

v marketingovej komunikácii. Posilnením interaktivity a dialogickej povahy 

marketingovej komunikácie môže byť dosiahnuto presnejšieho zacielenia na konkrétneho 

zákazníka. Zo svojej podstaty je marketingová komunikácia skôr procesom 

jednostranným, pri ktorom sú informácie vysielané smerom k príjemcom. 

Personalizáciou však môže byť dosiahnuto naviazaním spojenia medzi pôvodcom 

oznámenia a príjemcom. Interakcia spočíva často v tom, že najprv sú využívane offline 

a online techniky marketingovej komunikácie k tomu, aby bol vytvorený stály prúd 

záujemcov, napríklad návštevníkov webových stránok. Pôvodci marketingovej 

komunikácie nadväzujú často kontakt so zákazníkmi pomocou rôznych súťaží alebo 

kvízov v prostredí sociálnych sietí. Tento prúd záujemcov je nasledovne využitý 

ku komunikácii zamýšľaného oznámenia. Podstatu interaktívneho marketingu je možné 

vidieť aj v modeloch spotrebného správania, kedy po naviazaní kontaktu 

s potenciálnym zákazníkom a stimuláciou jeho možného záujmu o produkt nastáva fáza, 

ktorej cieľom je uzavretie transakcie (10, s. 270). 

Experiential marketing je ďalším smerom pri nadväzovaní väzby so zákazníkmi. 

Producenti a značky dávajú spotrebiteľom možnosť získať hlbšiu skúsenosť s produktom 
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a značkou, napríklad aj pred samotným nákupom. Experiental marketing stavia 

na rozprávaní a zdieľaní príbehov medzi zákazníkmi a je založený na stotožnení 

sa s ponúkajúcimi produktami. Silnejšie spojenie so značkami nadväzujú a pozitívne 

emocionálne reakcie vykazujú tí spotrebitelia, ktorí sa s príbehom stotožňujú (10, s. 270).  

Emócie sú veľkou témou v marketingu všeobecne. Emocionálny rozmer v marketingovej 

komunikácii v neďalekej budúcnosti bude určite stále častejšie zmieňovaný a využívaný 

nositeľom oznámenia. Presýtenosť verejného a mediálneho priestoru marketingovou 

komunikáciou ústi v snahu zadávateľov aj reklamných agentúr o neustále väčší 

emocionálny dopad komunikovaných oznámení. V marketingovej komunikácii 

sa emócie stávajú nielen častejšími, ale hlavne extrémnejšími. Stávajú sa hlavnou 

zbraňou, ako v množstve iných inzerentov upútať a strhnúť pozornosť k sebe. 

Emocionálny náboj v marketingovom oznámení robí oznámenie zapamätateľnejším. 

Emóciami sú napríklad strach, úzkosť, hnev, nenávisť, hanba, láska, šťastie, nádej, 

prekvapenie, radosť alebo rozpaky. Podľa ich dĺžky ich môžeme vnímať ako krátkodobé 

(afekty), strednodobé (nálady) a dlhodobé (vzťahy). Taktiež ich môžeme deliť 

na pozitívne (príjemné) a negatívne (nepríjemné). Keďže sú emócie vysoko subjektívne, 

vyžaduje spustenie kampane s emocionálnym prvkom omnoho starostlivejšiu prípravu 

a často tiež veľmi selektívne cielenie marketingovej komunikácie. Príliš veľká 

emocionalita v marketingovej komunikácie môže úplne zakryť oznámenie a spôsobiť, 

že potenciálny zákazník uprie všetku svoju pozornosť na vlastný prežitok bez toho aby 

došlo k racionálnemu prenosu oznámenia (10, s. 270-272). 

Influencer marketing je ďalším prejavom personalizácie marketingovej komunikácie. 

Zameriava sa na vplyvné osobnosti skôr než na cieľový trh ako celok. V rámci influencer 

marketingu sú vytipované osoby, ktoré môžu mať veľký vplyv na väčšiu skupinu 

zákazníkov. Medzi influencerov patria celebrity, osobnosti kultúrneho a športového 

života, ale v novom pojatí aj ľudia, ktorí často bulvárnym spôsobom vytvárajú svoju 

osobnú značku, bez toho aby vynikali v športe, kultúre či inom ľudskom konaní. Ďalej 

sem patria youtuberi, ktorí sa zaoberajú generovaním obsahu najmä pre YouTube. V roli 

influencerov sa môžu ocitnúť aj časti dodávateľského reťazca (dodávatelia, predajcovia) 

alebo aj zástupcovia médií. Influenceri často vystupujú v pozícii užívateľov konkrétnych 

produktov alebo služieb, čím poskytujú svedectvá potenciálnym zákazníkom (10, s. 272). 
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Influencer marketing je hybridom starých a nových marketingových nástrojov. Berie 

myšlienku podpory celebritami a umiestňuje ju do modernej marketingovej kampane 

zameranej na obsah. Hlavných rozdielom v prípade influencer marketingu je, 

že výsledkom kampane sú spolupráce medzi značkami a influencermi. Mnoho 

influencerov by sa v offline prostredí nikdy nepovažovali za slávnych. Influencer 

je niekto, kto má právomoc ovplyvňovať nákupné rozhodnutia ostatných vďaka jeho 

autorite, znalostiam, postaveniu alebo vzťahu s jeho publikom. V influencer marketingu 

sa odporúča: 

• byť organizovaný, zostaviť si stratégiu, plán, rozpočet a venovať čas výskumu; 

• rozhodnúť sa o svojom prístupe k hľadaniu influencerov (napr. pracovať 

prostredníctvom agentúry); 

• byť trpezlivý a ľudský – ľudia hovoria s ľuďmi a nie spoločnosti 

so spoločnosťami (20). 

Automatizácia 

„Marketingová komunikácia je založená na komunikácii so zákazníkom, a preto je veľmi 

silno ovplyvňovaná technickým a technologickým vývojom na poli informačných 

a komunikačných technológií. Marketingová komunikácia sa v posledných rokoch 

výrazne automatizuje za využitia technológií virtuálnej reality a umelej inteligencie 

(10, s. 273).“ 

Virtuálna realita sa využíva v marketingovej komunikácii rôznymi spôsobmi. Má vysoký 

potenciál pre komunikáciu reklamných oznámení, zvýšenie ich kontextovej relevantnosti 

a dosiahnutie emocionálnych zážitkov. Príjemcovia marketingovej komunikácie môžu 

virtuálne vyskúšať nakupované produkty a služby – napríklad šperky, obuv, odev alebo 

okuliare. Virtuálna realita sprostredkováva nový druh veľmi reálneho a blízkeho 

emocionálneho prežitku, v ktorom je možné veci nielen trojrozmerne vidieť, ale aj sa ich 

dotýkať, cítiť alebo počuť ruchy okolitého prostredia (10, s. 274-275). 

Eventizácia 

Súvisí so zahltenosťou tradičných kanálov marketingovej komunikácie a rastom počtu 

marketingových oznámení, ktorými sú spotrebitelia v rozvinutom svete vystavení.  

V snahe o dosahovanie konkurenčnej výhody pomocou marketingovej komunikácie 
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sa firmy uchyľujú k vytváraniu vlastných spôsobov komunikácie so zákazníkom 

(10, s. 278). 

„Pojem eventizácia sa pomerne vžil v umeleckej branži po roku 2010, kde sa prejavuje 

na jednej strane usporadúvaním špecifických umeleckých podnikov (napr. festivalov) 

a na strane druhej snahou o tvorbu neopakovateľných umeleckých zážitkov (akcií, 

eventov) aj v prostredí ustálených umeleckých formátov, napr. tvorbou tzv. živých 

umeleckých diel či unikátnych inštalácií. Ide o snahu prilákať diváka či poslucháča 

k účasti na unikátnej akcii, ktorá je buď zámerne združená do série podnikov podobného 

typu (festival), či naopak zámerne vyčlenená, aby na ňu bola uprená maximálna 

pozornosť. V marketingovej komunikácii je možné pojem eventizácia definovať ako snahu 

o zámerné vytvorenie takého marketingového oznámenia, ktorému bude príjemca 

venovať vysokú pozornosť v čase, kedy je produkované. Zatiaľ čo tradičný event 

marketing je chápaný najmä ako forma public relations, eventizácia ako celok toto 

pojatie ďalej prehlbuje a znamená prenikanie eventového pojatia v zásade do všetkých 

foriem a nástrojov marketingovej komunikácie (10, s. 279).“ 

1.7.  Konkurencia 

Konkurenciu je možné považovať za hlavný prejav správania firiem na trhu a v širšom 

kontexte ju je možné považovať za prirodzenú súčasť našej existencie. V Darwinovom 

koncepte prežívajú iba tí najsilnejší a prirodzený výber je fakticky formou konkurencie. 

Snaha dosiahnuť stanovených cieľov spravidla nejakým spôsobom naruší plány niekoho 

iného. Rast nášho tržného podielu pripraví konkurentov o percentá. Vyšší profit priláka 

ďalšie firmy – konkurentov. Firma, ktorá sa pohybuje v známom konkurenčnom 

prostredí, svojich konkurentov obvykle pozná, alebo si to aspoň myslí. V neznámom 

prostredí nového odvetvia alebo trhu je orientácia náročnejšia. Ani domáce ihrisko však 

nie je zárukou a môžeme sa stretnúť s firmami, ktoré sme zatiaľ za konkurentov 

nepovažovali. Dôvodom bude fakt, že  sa ich naše úsilie dosiahnuť vytýčené méty  dotklo 

(21, s. 48).  

Z hľadiska podnikateľských aktivít sa pri analýze konkurenčného prostredia najčastejšie 

opierame o marketingové, ekonomické alebo právne východiská. Tieto pohľady možno 

využívať, študovať a prípadne teoreticky rozvíjať oddelene, stratégia však vyžaduje 

syntézu všetkých možných pohľadov. Kombinácia tradičných a netradičných pohľadov 
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je pre strategické riadenie tiež prínosná. Potenciálne užitočný je akýkoľvek prístup, ktorý 

nám pomôže pochopiť podstatu konkurencie. Bez ohľadu na to, či ide o prírodovedné 

obory, filozofický pohľad alebo napríklad sociológiu. Úzke ponímanie konkurencie 

vymedzené vzťahom „firma-konkurent-zákazník“ nemusí byť zďaleka dostačujúce 

(21, s. 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 1 je znázornené základné pojatie konkurencie, ktoré je v zásade správne. 

Nie je nič zlé na koncepte, že naša firma má zákazníka, ktorý je zaujímavý aj pre iné 

firmy, čo vyústi v konkurenčný vzťah. Kontrolné mechanizmy, ktoré predstavujú 

nadradený „systém“ dohliadajúci na dodržovanie pravidiel hospodárskej súťaže, by mohli 

byť už len príjemným bonusom. Nevýhodou tohto na prvý pohľad veľmi prijateľného 

konceptu je fakt, že neodpovedá realite. Sú tu nedostatočne zohľadnené minimálne tri 

aspekty:  

• súťaž v oblasti zdrojov v zmysle akýchkoľvek vstupov, ktoré firma potrebuje; 

• fakt, že mnoho firiem jednoducho nerešpektuje pravidlá vymedzujúce to, 

čo spravidla býva hospodárskou súťažou; 

• rozlišovanie medzi konkurentmi (typológiu konkurentov je treba pojať v širšom 

kontexte a nie len či je to domáci konkurent alebo zahraničný, veľký či malý) 

(21, s. 49).  

Konkurent 

Firma 

Zákazník Konkurenčný vzťah 

Kontrolné mechanizmy 

Obrázok č. 1: Idealistické chápanie konkurencie  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 21) 
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„Koncepcia úspechu schopnosti chápe konkurenciu v zmysle súťaže firiem veľmi široko, 

a to v súlade s vymedzenými zdôrazňujúcimi: 

• cieľovú orientáciu, teda súťaž za účelom dosiahnutia cieľu, 

• súťaž jednak na strane produktov – výstupov a jednak na strane zdrojov – vstupov, 

• súťaž jak s konzistentnými, tak s nekonzistentnými konkurentami, 

• význam odlišnej charakteristiky súťaženia firiem a produktov, 

• systémový a procesný charakter konkurencie,  

• vplyvy externého prostredia  v zmysle široko vnímaného okolia firmy – tzv. 

konkurenčného priestoru (21, s. 49).“ 

Mystery metodika slúži k mapovaniu úrovne komunikácie a k mapovaniu úrovne 

starostlivosti o zákazníka. Postupuje sa podľa zadaného scenára ako fiktívny zákazník. 

Vďaka mystery callingu si môžeme overiť zručnosti a odbornosť operátorov, ich ochotu 

a ústretovosť, dĺžku hovoru, čakaciu dobu a efektívnosť komunikácie so zákazníkom 

(22). 
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2. ANALÝZA PROBLÉMU 

Analytická časť diplomovej práce sa zameriava na analýzu vnútorného a vonkajšieho 

marketingového prostredia novo vznikajúcej spoločnosti. V prvej časti kapitoly 

sa nachádza predstavenie podniku a marketingový mix novo vznikajúcej spoločnosti. 

Ďalej je analyzované vnútorné prostredie, ktoré pozostáva z analýzy konkurencie, 

dodávateľov a zákazníkov. V ďalšej časti kapitoly sa nachádza SLEPT analýza, 

výskumná časť a SWOT analýza. 

2.1. Predstavenie podniku 

Zakladateľkou a majiteľkou cukrárskej výroby, ktorá ponesie názov Larkin´s Cakery, 

budem ja, Lenka Ďurinová. Výroba bude umiestnená v okrese Brno – venkov, konkrétne 

v Šlapaniciach. Motiváciou k založeniu cukrárskej výroby je môj veľmi blízky vzťah 

k pečeniu. Pečeniu sa venujem od detstva, ale vo vášeň to prepuklo až v maturitnom 

ročníku, na jeseň roku 2015. V tej dobe som sa začala viac zameriavať na torty. Pridávala 

som fotky na internet, kde ich videli moji priatelia, ktorí si ich neskôr začali odo mňa 

pýtať. To, že sa im moje výtvory páčili a že im chutili, ma nakoplo ísť si za svojim 

podnikateľským snom. Z toho dôvodu som si podala prihlášku na obor Ekonomika 

podniku na FP VUT v Brne. V rokoch 2017 a 2018 som sa zúčastnila amatérskej súťaže 

Upeč co umíš v Nosislavi. Hodnotil sa vzhľad, chuť a celkový dojem. V roku 2017 som 

sa umiestnila na 2. mieste v kategórii Juniori a na 3. mieste v kategórii Fitness. V roku 

2018 som sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Juniori a 8. mieste v kategórii Fitness. 

Hodnotenie porotcov a ich konštruktívna kritika ma inšpirovali a posunuli ďalej.  

Cukrárska výroba sa bude zameriavať najmä na výrobu narodeninových a svadobných 

tort a na prípravu zákuskov a kompletného sladkého baru. Výrobky bude prispôsobovať 

širokému okruhu ľudí a vyhovie napríklad aj diabetikom, celiatikom a vegánom. 

V ponuke bude taktiež donáška výrobkov za príplatok a zapožičanie stojanov a dekorácii 

do sladkého baru. Vzhľad výrobkov bude možné prispôsobiť rôznym udalostiam. 

Cieľovú skupinu tvorí široké spektrum ľudí. Jedná sa o nevesty, mamičky, firmy, ale 

aj o iných ľudí, čo plánujú oslavu. Hlavným cieľom cukrárskej výroby Larkin´s Cakery 

z počiatku podnikania bude vybudovanie si dobrého mena, ktoré povedie k dosahovaniu 

zisku a jeho maximalizácii. Podnikanie bude založené na poctivej práci, kvalitných 

surovinách a prepracovanom dizajne. Na nasledujúcom obrázku je znázornené logo. 
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Obrázok č. 2: Logo Larkin´s Cakery  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

2.2. Marketingový mix novo vznikajúcej spoločnosti  

V tejto kapitole predstavím plánovaný marketingový mix novo vznikajúcej spoločnosti, 

ktorý je tvorený produktom, cenou, miestom a propagáciou. 

Produkt 

V rámci marketingového mixu sa venuje produktu najväčšia pozornosť. V ponuke mojej 

cukrárskej výroby budú najmä torty, pričom príchute korpusov, krémov a náplní 

si zákazník zvolí podľa jeho preferencií. Korpusy budú v príchutiach: 

• vanilkový, 

• kakaový, 

• čokoládový, 

• mrkvový, 

• levanduľový, 

• špenátový, 

• čučoriedkový, 

• mandľový, 

• kokosový, 

• orechový. 
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Na výber bude z týchto krémov: 

• vanilkový, 

• čučoriedkový, 

• pistáciový, 

• malinový, 

• čokoládová ganache z bielej, mliečnej alebo tmavej čokolády, 

• kokosový. 

Medzi krém a korpus sa ešte bude dať pridať: 

• lemon curd – citrónová omáčka, 

• omáčka z lesného ovocia, 

• malinová omáčka, 

• jahodová omáčka, 

• višňová omáčka, 

• slaný karamel, 

• sekané orechy (lieskovce, pistácie, pekany), 

• krájané čerstvé ovocie. 

Pre ľudí s obmedzeniami budú v ponuke napríklad aj bezlepkové a bezlaktózové torty, 

vegánske torty a RAW dezerty. V prípade, že by mal zákazník záujem aj o iné príchute, 

tak ak to bude v mojich možnostiach, tak sa im nebudem brániť.  

Ďalšími produktami v ponuke budú zákusky ako sú napríklad: 

• tartaletky,  

• profiterolky,  

• eclairs,  

• chceesecake,  

• brownies,  

• tiramisu,  

• panna cotta a iné. 

Vďaka pečeniu na objednávku je možné výrobok prispôsobiť zákazníkovi do posledného 

detailu. Dizajn produktu bude korešpondovať s prianím zákazníka a s príležitosťou, 

na ktorú bude vyhotovený. 
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Ako bolo zmienené v teoretickej časti diplomovej práce, jedným z hlavných nástrojov 

budovania pozície produktu na trhu je jeho kvalita. Z pohľadu marketingu je kvalita 

produktu taká, ako ju vníma a hodnotí zákazník. V rámci propagácie sa budem 

zameriavať aj na to, aby zákazníci vedeli, aké kvalitné suroviny sú obsiahnuté v mojich 

produktoch. Dodávateľov kvalitných surovín zmienim v kapitole Analýza dodávateľov.  

Na nasledujúcich obrázkoch sa nachádzajú ukážky toriet z vlastnej tvorby.  

 

Obrázok č. 3: Narodeninová torta pre ženu.  

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 11.5.2021, Ochoz u Brna) 
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Obrázok č. 4: Narodeninová torta 

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 17.4.2021, Ochoz u Brna) 

 

Obrázok č. 5: Torta na rozlúčku so slobodou 

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 21.9.2019, Praha) 
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Obrázok č. 6: Narodeninová torta 

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 24.10.2019, Šlapanice) 

 

Obrázok č. 7: Detská narodeninová torta 

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 27.4.2019, Šlapanice) 
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Produkty musia mať aj svoj obal. Okrem toho, že obal tortu zaisťuje, chráni, a uľahčuje 

manipuláciu a skladovanie, má aj ďalšiu dôležitú funkciu. Tou funkciou je zvýšenie 

atraktívnosti produktu a prilákanie pozornosti zákazníka. Na nasledujúcom obrázku 

sú znázornené návrhy priehľadaných obalov na torty, ktoré dávajú do popredia dizajn 

produktu. Myslím si, že schovávať krásu produktov za nepriehľadnými kartónovými 

krabicami je škoda. Zlaté pravidlo šetrnosti hovorí, že čím viac krát obal použijeme, tým 

šetrnejší nakoniec k prírode bude. Obal je zpravidla najnáročnejšie vyrobiť. Z toho 

dôvodu by som rada zaviedla dizajnové obaly na zálohu. Spravila by som tak z nich 

vratné obaly, ktoré by po určitú dobu šetrili prírodu (24). 

 

Obrázok č. 8: Ukážka obalov na tortu  

(Zdroj: 23) 

Cena 

Nákupné rozhodovanie spotrebiteľa vo veľkej miere ovplyvňuje cena. Pri jej tvorbe 

sa prihliada najmä na náklady, konkurenciu a dopyt. V nasledujúcej tabuľke 
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č. 1 sú zobrazené ceny jednoposchodových tort. Počet porcií je orientačný. Bezlepková 

verzia torty je s prirážkou 7 % z ceny.  

Tabuľka č. 1: Ceny jednoposchodových tort  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Priemer Počet porcií Cena 

Ø 16 cm min. 6 750 Kč 

Ø 16 cm  

(s dvojnásobnou výškou) 

min. 12 1 200 Kč 

Ø 24 cm min. 12 1 200 Kč 

Ø 26 cm min. 14 1 400 Kč 

V tabuľke č. 2 sa nachádzajú ceny viacposchodových tort. Cena sa môže zvýšiť 

v závislosti od náročnosti prevedenia.  

Tabuľka č. 2: Ceny viacposchodových tort  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Priemer Počet porcií Cena 

Ø 16/24 cm min. 22 2 100 Kč 

Ø 16/22/28 cm cca 100 6 100 Kč 

Ø 16/24/30 cm cca 120 6 900 Kč 

V tabuľke č. 3 sú zobrazené ceny zákuskov.  

Tabuľka č. 3: Ceny zákuskov  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Názov  Množstvo Cena Cena za kus 

Citrónová tartaletka 30 ks 840 Kč 28 Kč/Ks 

Profiterolky 25 ks 625 Kč 25 Kč/Ks 

Brownies  12 ks 240 Kč 20 Kč/Ks 

Čokoládové cookies 12 ks 240 Kč 20 Kč/Ks 

Cheesecake  Ø 24 cm, min. 12 porcií 900 Kč 75 Kč/Ks 
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Miesto 

Výrobky sú určené k osobnému odberu priamo na výrobni. Za príplatok však bude možná 

aj donáška na zákazníkom zvolené miesto. Do 20 km od výrobne, bude cena za donášku 

stanovená na 500 Kč. Za každý ďalší km navyše budem účtovať 6 Kč.  

Propagácia 

Propagácia v súčasnosti nie je. Návrh propagácie novo vznikajúcej spoločnosti bude 

v návrhovej kapitole diplomovej práce.  

2.3.  Analýza vnútorného prostredia 

Táto časť diplomovej práce je zameraná na analýzu konkurencie, analýzu dodávateľa 

a analýzu zákazníka. Analýzu konkurencie aj analýzu zákazníka budem vzťahovať 

k okresom Brno – město a Brno – venkov. Potenciálnymi zákazníkmi však môžu byť 

aj obyvatelia iných miest mimo okresy Brno – město a Brno – venkov, ktorý do Brna 

cestujú napríklad za prácou.  

 

Obrázok č. 9: Okresy Brno - město a Brno - venkov 

 (Zdroj: 52) 

Analýza konkurencie 

Za konkurentov by bolo možné považovať aj medovníky, veterníky, mrazené torty a iné 

cukrovinky zo supermarketov, tie však ja považujem za substitúty. Za konkurenciu 

považujem cukrárne a cukrárske výrobne, ktoré pečú na objednávku a vedia produkt 

prispôsobiť zákazníkovi. Konkurentov v tejto oblasti podnikania je veľa. Rozhodla som 
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sa urobiť prierez konkurenciou a vybrala som dokopy 6 konkurentov, silnejších, 

stredných aj slabších. Na sociálnych sieťach je možné sledovať ľudí, čo sa príprave tort 

a zákuskov venujú neoficiálne – potenciálni konkurenti. Od toho, aby sa tomu mohli 

venovať oficiálne a živiť sa tým ich oddeľujú bariéry vstupu na trh ako počiatočná 

investícia do zariadenia prevádzky alebo strach z konkurencie. Prekážky vstupu 

do odvetvia stavajú potenciálnych konkurentov do nevýhody.  

Analýza konkurencie je zameraná najmä na klasickú podobu marketingového mixu, teda 

na produkt, cenu, miesto a propagáciu. U vybraných konkurentov bol vykonaný mystery 

call (fiktívny telefonát). Otestovaná bola najmä ochota a ústretovosť cukrára. Dôvodom 

telefonátu bolo zistenie ceny torty s priemerom cca 24 cm (približne 12 porcií) a možnosť 

donášky do Šlapanic, ktoré sa nachádzajú cca 4 km od Brna.  

Pri produktoch hrá dôležitú úlohu chuť, avšak tá je veľmi subjektívnym vnemom 

a je veľmi individuálna. Pôvodným plánom bolo testovanie chutí tort od konkurencie 

a odo mňa na focus group. Žiaľ, súčasná pandemická situácia to neumožňuje a plán 

je nerealizovateľný. Z tohto dôvodu nebudem brať chuť v úvahu a v rámci diplomovej 

práce sa pri analýze konkurencie budem zameriavať na dizajn produktov. 

Jedným z konkurentov sú Dorty v Brně. Táto cukrárska výroba sa zameriava najmä 

na torty poťahované fondánom alebo marcipánom. Majiteľka na svojej webovej stránke 

uvádza, že má 20 ročné skúsenosti s pečením a s prípravou studenej kuchyne, 

že má stovky spokojných zákazníkov, ktorí sa veľmi radi vracajú, pretože vedia, akú 

kvalitu od nej dostanú. Uvádza, že sa vždy snaží zákazníkovi vyhovieť na 100 % a splniť 

jeho predstavy nielen po chuťovej a vizuálnej stránke, ale aj po cenovej. Sladké torty 

ponúka od 390 Kč za 1 kg. Ako potenciálny zákazník si však neviem predstaviť, koľko 

by torta pre 12 ľudí stála, preto nepovažujem uvádzanie ceny  za hmotnosť ako ideálne. 

Uvádza, že vyrába z klasických surovín ako je napríklad múka, orechy a maslo. Pani 

majiteľka poskytuje aj tlač na jedlý papier. Na facebookovej stránke, ktorá nie je moc 

aktívna, má 623 sledujúcich. V priemere pridáva jeden príspevok mesačne. Príspevky 

nemajú mnoho komentárov a ani „Páči sa mi to“. Jej instagramový profil (@dortyvbrne) 

má len jednoho sledujúceho a žiadny pridaný príspevok. YouTube kanál tejto cukrárskej 

výroby neexistuje. Na webovej ani facebookovej stránke som nenašla žiadnu informáciu 

k aktuálnej pandemickej situácii. Takže ako potenciálny zákazník neviem, či napríklad 
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poskytuje donášku domov. Na obrázku č. 10 sa nachádza úvodná stránka webu, ktorá 

ma ako potenciálneho zákazníka vôbec nezaujala. Stránka pôsobí chaoticky 

a neprehľadne. Fotografie produktov z môjho pohľadu nepôsobia lákavo. Táto cukrárska 

výroba sa podľa môjho názoru venuje najmä klasickej cukrárčine a neprispôsobila 

sa moderným trendom. Mystery call sa uskutočnil 25.3.3021. Ani po mnoho 

zazvoneniach hovor nebol prijatý. Pani majiteľka, Blanka Králová, zavolala naspäť 

za 50 minút. Cena torty s priemerom 24 cm (vanilkový korpus, vanilkový krém, ovocie) 

by bola okolo 800 - 1 000 Kč. Dovoz by pani teoreticky mohla poskytnúť za príplatok 

100 Kč, avšak neznela moc ochotne (25).  

 

Obrázok č. 10: Úvodná stránka webu Dorty v Brně 

 (Zdroj: 25) 

Cukrárna Rozprým bola založená v roku 1945 pánom Josefom Rozprýmom. Po štyroch 

rokoch prosperity cukrárne bol rodinný podnik v roku 1949 znárodnený. Vznik podniku 

s rovnakým názvom nastal v roku 1991. Podnik otvorili jeho deti Marie Lukešová a Josef 

Rozprým. V súčasnosti vedie túto cukráreň Marie Lukešová. Cukráreň má v ponuke vyše 

2 000 tort rôznych druhov najmä s marcipánovým zdobením. Podľa môjho názoru 

marcipán a fondán v dnešnej dobe strácajú na popularite. Ceny tort sa odvíjajú 

od požadovanej veľkosti, typu zdobenia, príchute a prácnosti torty. Torty vyrábajú 

z klasických surovín podľa tradičných receptúr a vyhotovujú ich aj v nadmerných 

veľkostiach a tvaroch.  Na webovej stránke uvádzajú, že nepoužívajú žiadne náhradky 

ani suché zmesi. Stránka síce nemá moderný dizajn, ale aspoň je prehľadná. Fotografie 

produktov ma nenadchli. Na stránkach som nenašla žiadnu zmienku o možnosti donášky. 
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Na sociálnej sieti Facebook majú 335 sledujúcich a celkom aktívny profil. Pridávajú 

približne 5 príspevkov mesačne. Príspevky majú väčšinou len do 10 „Páči sa mi to“ 

s výnimkou príspevkov týkajúcich sa vianočného alebo veľkonočného cukroví. Počas 

pandémie pridali na facebookovú stránku dva informatívne príspevky. Dňa 16.3.2020 

pridali informáciu, že prevádzka cukrárne ostáva  neprerušená a že objednané torty 

a zákusky zákazníkom radi vydajú cez výdajové okienko. Dňa 1.11.2020 pridali 

informáciu, že cukráreň je stále otvorená a naďalej pečú torty pre potešenie. 

Instagramový profil ani YouTube kanál daná cukráreň nemá. Rozhodla som 

sa do cukrárne zavolať a informovať sa na cenu torty č. 1984, ktorá je znázornená 

na obrázku č. 11 a na možnosť donášky. Mystery call sa konal 19.3.2021. Po asi 

16 sekundách mi dvihla telefón pani, ktorá neznela vôbec príjemne. Spýtala som jej, 

koľko stojí torta č. 1984 a aký má priemer. Trvalo minimálne 30 sekúnd, kým ho našla 

v katalógu. Informovala ma, že 30 cm priemer stojí 2 000 Kč a 20 cm priemer stojí 1 400 

Kč. Po položení mojej otázky, či je možný dovoz do Šlapanic, zaváhala. Bežne také 

služby neposkytujú. Zapísala si moje číslo a meno stým, že sa mi ozve. Hovor trval 1:54 

min. Pani sa mi ozvala až na druhý deň -  v sobotu dopoludnia. Oznámila mi (opäť nie 

moc príjemným tónom), že donáška do Šlapanic by ma stála 500 Kč a že si to mám teda 

rozmyslieť (26,27). 

 

Obrázok č. 11: Torta č. 1984 z Cukrárne Rozprým 

 (Zdroj: 28) 

U Koláčků považujem za silnejšieho konkurenta. Pani majiteľka má krajšie spravené 

webové stránky a logo. Na webovej stránke sa však vyskytujú chyby v zobrazovaní 

znakov. Ďalšia z vecí, ktorá mi na stránkach prekáža, je niekoľko krát zmienené, 

že momentálne neprijíma nové objednávky na vianočné pečovo, pretože kapacita 
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už je naplnená. Táto informácie je pravdepodobne niekoľko mesiacov stará, a v marci 

na webovej stránke podľa môjho názoru nemá čo robiť. Napriek tomu, že väčšinu toriet 

na stránke má potiahnuté fondánom alebo marcipánom, snaží sa prispôsobiť novým 

trendom a ponúka aj modernejšie torty a viac sa približuje k modernej cukrárčine. Okrem 

toriet a zákuskov má v ponuke aj slané torty a bezlepkové zákusky. Cenu za tortu 

má stanovenú od 390 Kč/kg podľa náročnosti a použitých surovín. Ako som už vyššie 

zmienila, tento spôsob oceňovania toriet nie je pre mňa, ako potenciálneho zákazníka, 

príjemný. O možnosti dovozu zmienka nie je. Na Facebookovom profile má 396 

sledujúcich a celkom aktívny profil. Mesačne pridáva približne 9 príspevkov. Príspevky 

nemajú mnoho komentárov ani označení „Páči sa mi to“. Podobne ako  Dorty v Brně, ani 

U Koláčků sa v žiadnom príspevku nevyjadrili, ako funguje ich prevádzka počas 

pandémie. Do tejto cukrárskej výroby som sa tiež rozhodla zavolať. Instagramový profil 

ani YouTube kanál U Koláčků nemá. Mystery call sa konal 24.3.2021 o 9:36 hod. Pani 

Kolačná, majiteľka výroby, mi zdvihla až po mnoho zazvoneniach. Informovala som 

sa na cenu torty, ktorá by mala priemer 24 cm, vanilkový korpus, mascarpone krém 

so šľahačkou a bola by zdobená ovocím. Informovala ma, že cena by bola od 750 

Kč a záležalo by, ako by finálne vyzerala a koľko by na nej bolo ovocia. Na otázku 

ohľadom možnosti dopravy do Šlapanic, mi odpovedala, že žiaľ rozvozy neposkytuje, 

pretože nemá tu možnosť. Z pani som mala zmiešané pocity a jej neutrálnym prejavom 

(bez milého, príjemného a ochotného vystupovania) ma ako potenciálneho zákazníka 

od kúpy torty odradila (29). 

 

Obrázok č. 12: Ponúkané výrobky z úvodnej stránky webu U koláčků  

(Zdroj: 29) 
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Ďalším konkurentom je cukráreň Větrník s. r. o., ktorá ponúka aj zakúpenie zákuskov 

a toriet prostredníctvom e – shopu, v čom vidím veľkú konkurenčnú výhodu. Na trhu 

je cukráreň už 25 rokov. Na webovej stránke sa prezentuje ako poctivá domáca cukráreň, 

ktorá nepoužíva žiadne náhradky ani polotovary. Webové stránky majú pekné 

a prehľadné. Veterník znázornený na úvodnej stránke webu je príjemným privítaním pre 

návštevníkov stránky. Fotografie produktov pôsobia vo väčšine prípadov chutne 

a lákavo. Úvodná stránka webu cukrárne Větrník je znázornená na obrázku č. 13. 

Na webových stránkach uvádzajú, že sú v prevádzke aj počas núdzového stavu. Ceny tort 

sa pohybujú okolo 650 Kč. Objednávky je možné vyzdvihnúť na 4 miestach v rámci 

Brna. Táto cukráreň s piatimi pobočkami má 11 418 fanúšikov na sociálnej sieti 

Facebook. Zaujali ma príspevky z doby, kedy sa začala zhoršovať koronavírusová 

situácia v Českej republike a nastali prvé obmedzenia. Cukráreň na svojom 

facebookovom profile začala aktívne danú situáciu riešiť a pohotovo sa obmedzeniam 

a novo vzniknutej situácii prispôsobila. Dňa 16.3.2020 zdieľali tento príspevok: 

„Premýšľame, či by sa vám páčilo, kebyže v tejto nepokojnej dobe začneme dovážať naše 

torty, zákusky, chlebíčky aj zmrzlinu priamo k vám domov alebo do firmy? (celé Brno). 

Moc by nám pomohlo, vedieť váš názor, mali by ste o takú službu záujem? Budeme vďační 

za akýkoľvek komentár. Večer objednáte, ráno doručíme. Predbežný štart od tejto 

soboty..?“ Po pozitívnych ohlasoch, oficiálne akciu (rozvoz po Brne zdarma) spustili. 

Príspevok, ktorý mal pozitívne ohlasy a mnoho zdieľaní, sa nachádza v prílohe č. 1. 

Príspevok zdieľalo 181 ľudí a „Páči sa mi to“ označilo 777 ľudí. Počas pandémie 

pravidelne na Facebooku upozorňovali svojich zákazníkov, že ktoré pobočky majú 

otvorené a ktoré sú uzatvorené. Na Instagrame majú 1 631 sledujúcich. Posledný 

príspevok bol pridaný pred viac ako troma mesiacmi, preto považujem profil za nie moc 

aktívny  (30, 31). 

.  

Obrázok č. 13: Úvodná stránka webu cukrárne Větrník s. r. o.  

(Zdroj: 30) 
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Mlsná holka je sympatická prevádzka Hany Pokornej. Bola založená v roku 2017 a od tej 

doby jej popularita stále narastá. Spočiatku bola prevádzka zameraná len na donuty, ale 

postupne sa k tomu pridali aj makronky, eclairs a torty. Všetky zákusky aj torty majú 

z môjho pohľadu moderný nádych. Cena torty s priemerom 25 cm sa pohybuje od 1 250 

Kč. Produkty sú k osobnému odberu na prevádzke, ale poskytujú aj donášku (svadobných 

tort alebo sladkého baru), pričom cena sa pohybuje od 1 800 Kč. Webová stránka 

má príjemný vzhľad a je prehľadná. Zverejnenie menu príchutí donutov na daný mesiac 

pôsobí aktuálne. V záložke s názvom „Svadby“ sa nachádzajú základné informácie pre 

budúce nevesty a ženíchov. Za príplatok 300 Kč zaisťuje štylizáciu sladkého baru 

na mieste konania svadby. Na obrázku č. 14 sa nachádza ukážka webu Mlsnej holky. 

Fotografie produktov pôsobia veľmi chutne a lákavo a vyvolávajú vo mne túžbu výrobky 

ochutnať. Jediné, čo kazí dojem aktuálnosti stránky, je mesiac stará informácia – možnosť 

zakúpenia svadobnej ochutnávky toriet a sladkého baru. Na YouTube má Mlsná holka 

len jedno video (z roku 2019), ktoré má 248 vzhliadnutí. Mlsná holka je veľmi populárna 

na sociálnej sieti Instagram, kde má k dnešnému dňu 15,8 tisíc sledujúcich. V rámci 

propagácie sa zúčastnila v roku 2018 aj veľtrhu športu, tanca a zábavy (Life! festival). 

So svojimi potenciálnymi zákazníkmi denne komunikuje na sociálnych sieťach Facebook 

a Instagram. Jej prezentácia na mňa pôsobí veľmi príjemne a priateľsky, z toho dôvodu 

som sa rozhodla neuskutočniť mystery call (32). 

 

Obrázok č. 14: Webová stránka Mlsná holka  

(Zdroj: 32) 
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Lenka nato peče je cukrárska výrobňa v centre Brna, ktorá sídli v espresso bare Komár 

Kafe s. r. o. Lenka Peigerová razí cukrárčinu v jednoduchej a ľahkej forme. Taktiež 

na webovej stránke uvádza, že nepoužíva žiadne práškové zmesi a poťahovacie hmoty. 

Cena za 24 cm tortu so stekajúcou čokoládou sa pohybuje od 1 050 Kč. Produkty 

sú k osobnému odberu na prevádzke, avšak po Brne je schopná prevoz svadobnej torty 

zaobstarať. Na webových stránkach má poctivo spracovanú sekciu venujúcu sa svadbám 

a zodpovedané najdôležitejšie otázky, ktoré by mohli budúcich mladomanželov 

zaujímať. Z jej webových stránok mám príjemný pocit a ako potenciálny zákazník 

by som si určite vybrala. Úvodná stránka z webu Lenka na to peče sa nachádza na obrázku 

č. 15. Fotky produktov pôsobia chutne a lákavo. Aktívne sa prezentuje na sociálnej sieti 

Instagram, kde má 2 331 sledujúcich a na Facebooku, kde má 1 619 sledujúcich. 

Rozhodla som sa do výrobne zavolať a informovať sa na možnosť dopravy 

jednoposchodovej torty do Šlapanic s priemerom 24 cm. Mystery call sa konal 

v pondelok 22.3.2021 o 16:12., avšak ani po niekoľkých zvoneniach hovor nebol prijatý. 

Za necelú hodinu mi zavolala naspäť. Pani Peigerová bola veľmi milá a moc 

sa ospravedlňovala, že mi nezdvihla, keď som jej volala. Po položení mojej otázky 

ohľadom možnosti donášky torty do Šlapanic, sa opäť ospravedlnila, že to žiaľ nebude 

možné. Oznámila mi, že pred Komár Kafe je parkovisko, a nie je problém zaparkovať 

v prípade, keď niekoho z mojich známych pre tortu vyšlem. Z pani som mala veľmi dobrý 

pocit. Pôsobila na mňa ako na zákazníka veľmi príjemne a priateľsky (33). 

 

Obrázok č. 15: Úvodná stránka webu Lenka na to peče  

(Zdroj: 33) 
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V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zhrnutie konkurencie. Všimla som si, že konkurencia 

moc nevyužíva platformy YouTube. Vo využívaní tejto platformy vidím jednu 

z príležitostí, ako sa v komunikácii odlíšiť. 

Tabuľka č. 4: Zhrnutie konkurencie  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Konkurent Dorty v Brně Cukrárna 

Rozprým 

U Koláčku Větrník Mlsná 

holka 

Lenka na to 

peče 

 

 

 

Produkt 

torty, cukroví 

a studená 

kuchyňa 

(chlebíčky, 

jednohubky..) 

 

 

torty a 

zákusky 

torty, 

zákusky, 

cukroví, 

rezy, slané 

torty, 

bezlepkové 

cukroví 

torty, 

zákusky, 

zmrzliny, 

chlebíčky, 

obložené 

misy 

donuty, 

slimáky, 

torty, 

makronky 

a iné 

dezerty 

 

 

torty a 

zákusky 

 

Cena torty 

 

od 390 Kč/kg 

nezverejnené 

ani 

orientačné 

ceny 

 

od 390 

Kč/kg 

 

od 596 Kč 

 

od 1 000 

Kč 

 

od 1 050 Kč 

 

Možnosť 

dovozu 

 

 

áno 

bežne 

neposkytujú, 

ale bolo by 

to možné 

 

nie je 

možný 

 

nie je 

možný 

iba 

svadobnú 

tortu 

alebo 

sladký bar 

 

iba svadobnú 

tortu a iba 

v rámci Brna 

 

 

 

 

 

 

 

Webová 

stránka 

nemoderný 

dizajn 

a neprehľadná 

stránka 

nemoderný 

dizajn 

a prehľadná 

stránka 

príjemný 

dizajn 

a prehľadná 

stránka ale 

chyby 

v zobrazení 

prvkov 

príjemný 

dizajn 

a prehľadná 

stránka 

príjemný 

a moderný 

dizajn, 

prehľadná 

stránka 

moderná, 

prehľadná 

a jednoduchá 

stránka 

fotky 

produktov 

nepôsobia 

lákavo 

fotky 

produktov 

nepôsobia 

lákavo 

niektoré 

fotky 

pôsobia 

lákavo 

fotky 

produktov 

pôsobia 

lákavo 

fotky 

produktov 

pôsobia 

veľmi 

lákavo 

fotky 

produktov 

pôsobia 

veľmi 

lákavo 

nemožno 

objednať 

nemožno 

objednať 

možnosť 

nezáväznej 

objednávky 

možnosť 

objednať 

nemožno 

objednať 

možnosť 

objednať 

online 
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online cez 

stránku 

online cez 

stránku 

cez webový 

formulár 

online cez 

stránku 

online cez 

stránku 

Facebook nie moc 

aktívna 

stránka 

celkom 

aktívna 

stránka 

celkom 

aktívna 

stránka 

celkom 

aktívna 

stránka 

veľmi 

aktívna 

stránka 

veľmi 

aktívna 

stránka 

Instagram neaktívny neexistuje neexistuje nie moc 

aktívny 

veľmi 

aktívny 

veľmi 

aktívny 

 

YouTube 

 

nemá 

 

nemá 

 

nemá 

 

nemá 

existuje, 

ale je 

neaktívny 

 

nemá 

Analýza dodávateľov 

Dodávatelia v tejto podkapitole sú rozdelení na tých, ktorí ovplyvňujú komunikačný mix 

a tých, ktorý ho neovplyvňujú. U vybraných dodávateľov zmienim počet sledujúcich 

na sociálnej sieti Instagram. V súčasnosti si všímam, že firmy zdieľajú na Instagram 

Stories (príbehy viditeľné len po dobu 24 hodín) príbehy ich zákazníkov, ktorí používajú 

ich produkty. Týmto spôsobom je možné na seba upozorniť. 

Najdôležitejšími surovinami pri príprave torty sú jednoznačne vajíčka a mliečne 

produkty. Tie budem odoberať od miestnych farmárov. Priamo v Šlapaniciach 

sa nachádza farmársky obchodík „NAŠE FARMY – obchod s bio masem a vejci 

ve Šlapanicích“. Sliepky, ktoré sú chované na farme vyzobú mnoho červov a chrobákov 

a až 20 % ich potravy tvorí tráva. Naproti tomu, vajíčka od sliepok z veľkochovu 

(je jedno, či z klietkového ustajnenia alebo z voľného halového) obsahujú to, čo sliepky 

zobú po celý ich produktívny život – obilie a zmes minerálov, farbív a liečiv  (34). 

Počas jari, leta a jesene mám v pláne nakupovať čerstvé ovocie na trhu a podporovať tým 

miestnych pestovateľov. Dodávateľom rezaných kvetov bude miestne šlapanické 

kvetinárstvo a jedlé kvety budú odoberané od Bylinky Horák.  Bylinky a jedlé kvety 

sú pestované bez použitia chémie iba s prírodnými hnojivami. Zdobenie dezertov a toriet 

jedlými kvetmi a bylinkami je v dnešnej dobe veľmi populárne. Produktom dodávajú ten 

správny šmrnc a pôsobia vďaka nim čerstvo a prírodne (35). 

Dodávateľom kvalitnej čokolády bude spoločnosť Chocolate hill s. r. o. sídliaca v Brne. 

Táto čokoládovňa sa venuje produkcii Bean to Bar, čo znamená, že čokoláda je vyrobená 

priamo z výberových kakaových bôbov. Najväčšia časť ich produkcie vzniká z bobov 
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vzácnej odrody Criollo z Peru, ktorej podiel na celosvetovej produkcii kakaových bobov 

je nižší než 2 % (36). 

Suroviny, ktoré možno zaobstarať bez obalu, budú nakupované v bezobalovom obchode 

Nasyp si. V tomto obchode sa snažia mať produkty nie len bez obalu, ale taktiež v bio 

kvalite a pokiaľ možno českého pôvodu. Instagramový profil (@nasypsi.cz) má 3 860 

sledujúcich (37).  

Koření od Antonína bude dodávateľom korenín akými sú napríklad škorica, hviezdicový 

aníz, citrónová kôra, klinčeky, rúžové korenie, zázvor a kardamon. Jedná sa o vyhlásený 

obchod s kvalitným korením z Plzne. Na instagramovom profile (@koreni_od_antonina) 

má 5 703 sledujúcich (38). 

Dodávateľom sušených jedlých kvetov ako sú napríklad levanduľa, nechtík lekársky 

a ruža bude Sonnentor, ktorý je priekopníkom vo výrobe kvalitných bioproduktov 

v oblasti bylín, čajov a korení a pracuje s ohľadom k životnému prostrediu. Spoločnosť 

Sonnentor s. r. o. chce svojím podnikaním byť inšpiráciou ostatným a ísť príkladom, 

že zlepšovanie nemusí byť na úkor prírody alebo zamestnancov. Boli priekopníkmi 

ekologického poľnohospodárstva v Česku. Ich snom je dosiahnuť plne 

kompostovateľných produktov a uzavrieť tak kolobeh prírody, stať sa bezodpadovou 

firmou. Na Instagrame (@sonnentor.cz) majú 18,8 tisíc sledujúcich (39). 

Farmári, pestovatelia a lokálni podnikatelia patria medzi dodávateľov, ktorí komunikačný 

mix novo vznikajúcej spoločnosti ovplyvnia. Ľudia v dnešnej dobe na farmárske 

produkty a lokálnu produkciu „počujú“. 

Dodávateľom, ktorý komunikačný mix podľa môjho názoru moc neovplyvní, 

je dodávateľ podložiek pod torty a výstuží CS GOSTROL TRADING spol. s r. o. 

Analýza zákazníka 

Za potenciálneho zákazníka považujem nevesty, ženíchov, maminky, firmy ale 

aj ostatných ľudí najmä z okresov Brno a Brno-venkov, ktorí plánujú oslavu. Analýze 

zákazníka sa budem venovať v podkapitole s názvom „Výskumná časť“, kde budem 

skúmať preferencie potenciálnych zákazníkov, týkajúce sa komunikačného mixu.   
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2.4. SLEPT analýza 

Táto kapitola diplomovej práce sa bude venovať SLEPT analýze, ktorá pozostáva 

zo spoločenských a demografických faktorov, právnych faktorov, ekonomických 

faktorov, politických a technologických faktorov. 

Spoločenské a demografické faktory 

Naša spoločnosť vníma tortu ako akýsi symbol oslavy. Torta vo väčšine prípadov 

nechýba na žiadnej svadbe, krste alebo narodeninovej oslave. V roku 2013 počet sobášov 

dosiahol historicky najnižšej hodnoty 43,5 tisíca. Od roku 2014 sobášnosť v Českej 

republike nepretržite rástla. Z toho dôvodu chcem vo veľkej miere cieliť na budúce 

nevesty a ženíchov a využiť tak tohto trendu. Najvyšší počet sobášov od roku 2007 nastal 

v roku 2019, kedy do manželstva vstúpilo 54,9 tisíca párov. Na jar roku 2020 bol však 

tento trend zastavený opatreniami, ktoré boli prijaté v súvislosti s ochorením Covid – 19. 

V prvých troch štvrťrokoch roku 2020 bolo uzatvorených niečo málo cez 38 tisíc sobášov, 

čo je o pätinu menej než za rovnaké obdobie roku 2019. Medzi rokmi 2001 a 2019 

sa výrazne zmenila veková štruktúra snúbencov. Výrazne klesol počet a podiel ženíchov 

a neviest vo veku do 25 rokov. V prípade  neviest z 43 % na 12 % a v prípade ženíchov 

z 23 % na 5 %. Počet a podiel snúbencov vo veku 40 rokov a starších naopak vzrástol. 

U neviest z 10 % na 21 % a u ženíchov z 15 % na 29 % (40). 

Ďalším spoločenským faktorom, ktorý ovplyvní komunikačný mix novo vznikajúcej 

spoločnosti je trend zdravšieho stravovania, ktorý v súčasnosti možno pozorovať. Avšak 

pod pojmom „zdravé stravovanie“ si môže predstaviť každý niečo iné. Podľa môjho 

názoru sa ľudia viac zaoberajú o zloženie a výživovú hodnotu stravy a jej kvalitu. 

Na sociálnej sieti Facebook vznikajú skupiny, kde sa združujú ľudia so spoločným 

stravovacím záujmom. Napríklad skupina „Nízkosacharidové (LOWCARB) stravování 

pro zdraví a hubnutí!“ má 184 364 členov a je veľmi aktívna. Cukrárska výroba Larkin´s 

Cakery bude chcieť tohto trendu využiť aj v rámci komunikačného mixu (41). 

Jedna z najväčších svetových výskumných agentúr Kantar uskutočnila šetrenie medzi 

150 000 respondentami z viac ako 60 zemí vrátane Česka, ktoré sa týka toho, ako 

koronavírus ovplyvňuje správanie a očakávanie ľudí. Výskum zistil, že ľudia viac 

nakupujú online, viac čítajú online médiá, viac sa spájajú cez sociálne siete, skúšajú nové 

recepty a majú viac času na osobný rozvoj. Až 76 % ľudí očakáva, že budú aj v dobe 
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po pandémii viac nakupovať online a viac sa online vzdelávať. Dlhodobo rastúci trend, 

lokalizmus, získal behom pandémie ešte väčšiu podporu. Ľudia sa viac zaujímajú o pôvod 

tovaru a podporujú lokálne podniky. Až 69 % opýtaných si myslí, že lokálne podniky 

sú dôležité pre ich komunitu. Ľudia chcú podporovať miestnu ekonomiku, svoj kraj, svoje 

mesto, svoju dedinu. Na základe tohto šetrenia zvažujem možnosť zakúpenia produktov 

online prostedníctvom e-shopu. Za vhodný komunikačný nástroj považujem sociálne 

siete, na ktorých budem v rámci komunikácie zdôrazňovať pôvod surovín od lokálnych 

dodávateľov. Keďže ľudia viac skúšajú nové recepty, tak sa mi pozdáva využiť platformy 

YouTube na video recepty (42). 

Právne faktory 

Vplyv na komunikačný mix novo vznikajúcej spoločnosti majú aj niektoré zákony. Jedná 

sa napríklad o Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů. Podľa tohto zákona reklama nesmie byť v rozporu s dobrými mravmi, najmä 

nesmie obsahovať akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu rasy, pohlavia alebo národnosti 

alebo napadať náboženské alebo národnostné cítenie, ohrozovať všeobecne 

neprijateľným spôsobom mravnosť, znižovať ľudskú dôstojnosť, obsahovať prvky 

pornografie, násilia alebo prvky využívajúce motív strachu. Tento zákon ma smeruje 

k tomu, ako by komunikácia mala vyzerať. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, sa zaoberá napríklad aj nekalou obchodnou praktikou, klamlivým konaním, 

agresívnou obchodnou praktikou a zákazom diskriminácie spotrebiteľa (43, 44).  

Reguláciou reklamy sa zaoberá aj tzv. samoregulačný inštitút, Rada pre reklamu. 

Hlavným cieľom je zaisťovať a presadzovať na území Českej republiky čestnú, legálnu, 

pravdivú a decentnú reklamu. Reklama je regulovaná pravidlami, ktoré  prijme sám 

reklamný priemysel. Tieto prijaté pravidlá sú vyjadrené v Kodexu reklamy. 

Samoregulácia doplňuje legislatívu o tie etické pravidlá, na ktoré sa legislatíva 

nevzťahuje. Je to veľmi flexibilný, rýchlo sa adaptujúci nástroj, ktorý pružne reaguje 

na všetky zmeny reklamného a mediálneho trhu. Rada pre reklamu sa zaoberá 

posudzovaním sťažností na reklamu, ktoré sa nachádzajú v tlači, na plagátových 

plochách, zásielkových služieb, v audiovizuálnej produkcii, v kinách, v rozhlasovom 

a televíznom vysielaní a na internete. Finančné pokuty či iné sankcie Rada pre reklamu 

ako neštátna, nezisková organizácia nemôže udeľovať. V prípade nerešpektovania ich 
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odporúčajúcich rozhodnutí, môže Rada pre reklamu predať podnet príslušnému 

Krajskému živnostenskému úradu k ďalšiemu riešeniu. Tieto úrady majú zákonom danú 

právomoc sankcie udeľovať (45).  

Ekonomické faktory 

Príjmy domácností pred príchodom pandémie rástli. Z výsledkov pravidelného šetrenia 

životných podmienok a príjmov v domácnostiach, ktoré zverejnil Český štatistický úrad 

vyplýva, že miera tzv. príjmovej chudoby činila 9,5 %. Ukazovatele v publikácii 

vychádzajú z údajov o príjmoch za rok 2019, teda z doby pred pandémiou spôsobenou 

ochorením Covid - 19. Na každú jednu osobu v domácnosti pripadal za rok 2019 

priemerný čistý príjem 209,8 tisíc korún, čo je o 14 700 korún viac než 

v predchádzajúcom roku. Po očistení o infláciu to znamená reálny nárast o 4,7 %. 

Centrum pre výskum verejnej mienky v spolupráci so spoločnosťou Median uskutočnili 

prieskum, týkajúci sa finančnej situácie domácností a vplyve pandémie na zamestnanie. 

Z výsledkov vyplýva, že trom pätinám domácností sa príjem nezmenil, zníženie 

finančných prostriedkov priznala len pätina a desatina respondentov uviedla, že zníženie 

príjmov citeľne zasiahlo do chodu domácnosti.  Približne 67 % domácností uviedlo, 

že má rovnaké príjmy ako pred pandémiou. Ekonomické zmeny najviac zasiahli osoby 

samostatne zárobkovo činné. Usudzujem, že príjmy domácnostiam môžu umožniť 

zakúpiť si torty alebo zákusky na výnimočné príležitosti (46, 47). 

Priemerná hrubá mesačná nominálna mzda v štvrtom štvrťroku roku 2020 vzrástla 

na prepočítané počty zamestnancov v národnom hospodárstve oproti rovnakému obdobiu 

predchádzajúceho roku o 6,5 % na 38 525 Kč, čo je o 2 363 Kč viac než v rovnakom 

období predchádzajúceho roku 2019. Za uvedené obdobie sa spotrebiteľské ceny zvýšili 

o 2,6 %, reálne tak mzda vzrástla o 3,8 % a medián miezd činil 32 870 Kč (48). 

Spotreba domácností kvôli pandémii spôsobenou ochorením Covid – 19 klesla. V Českej 

republike miera úspor domácností z disponibilného dôchodku vzrástla 

na 16,7 % (posledné dáta ku koncu tretieho štvrťroku 2020) proti normálu 

11,6 % (priemer rokov 2015 - 2019). Sú to úspory z opatrnosti a odložené nákupy. 

Domácnosti majú v súčasnosti o 120 miliárd korún vyššie úspory než v normálnych 

časoch. Očakáva sa, že po pokročení v očkovaní a uvoľnení ekonomiky sa miera úspor 
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zníži a vráti sa do normálu, spotreba domácností sa postupne zvýši a stane sa vedľa 

vývozu hlavným zdrojom rastu ekonomiky (49). 

Politické faktory 

Z môjho pohľadu politické faktory výrazne neovplyvňujú marketingovú komunikáciu 

novo vznikajúcej spoločnosti. Politické faktory v určitej miere ovplyvňujú právne faktory 

(viac rozpísané v podkapitole „Právne faktory“). 

Technologické faktory 

Hlavným technologickým faktorom, ktorý bude ovplyvňovať marketingovú komunikáciu 

je jednoznačne internet. Počas pandémie koronavírusu ho ľudia využívajú v ešte väčšej 

miere. Podľa dát Českého štatistického úradu najviditeľnejší rozmach zaznamenalo 

nakupovanie cez internet, ktoré skokovo vzrástlo.  Štatistici uviedli, že do roku 2019 

rástol podiel nakupujúcich na internete viac menej stabilným tempom, avšak medzi rokmi 

2019 a 2020 vzrástol tento podiel z 39 % na 54 %. Z Čechov, ktorí nakúpili na internete 

v posledných troch mesiacoch, uviedlo 30 %, že nakúpili šesťkrát alebo viac krát. V roku 

2019 používalo internet 81 % obyvateľov Česka starších 16 rokov a inteligentný telefón 

70 % z nich. Bez internetu bola v roku 2019 len necelá pätina domácností. Tri štvrtiny 

z nich tvorili domácnosti seniorov, ktorí zväčša uvádzajú, že s internetom nevedia 

pracovať alebo ho nechcú. Účet na sociálnych sieťach v Česku malo v rovnakom roku 

45 % firiem. Tieto dáta ma utvrdili v názore, vytvoriť e - shop pre novo vznikajúcu 

spoločnosť (50, 51). 

2.5. Výskumná časť – dotazníkové šetrenie 

Táto kapitola sa bude zaoberať skúmaním preferencií potenciálnych zákazníkov, 

týkajúcich sa komunikačného mixu. Ako už bolo zmienené vyššie, za potenciálneho 

zákazníka považujem nevesty, ženíchov, maminky, firmy ale aj ostatných ľudí najmä 

z okresov Brno a Brno-venkov, ktorí plánujú oslavu. Za výskumnú stratégiu bolo zvolené  

dotazníkové šetrenie (kvantitatívny prístup). Výhodou dotazníkového šetrenia 

je zachovanie anonymity respondentov, časová nenáročnosť zberu a spracovania dát 

a finančná nenáročnosť. V úvode dotazníku bolo zdôraznené, aby dotazník vypĺňali len 

obyvatelia okresov Brno a Brno – venkov. Šírený bol prostredníctvom sociálnej siete 

Facebook. Dotazník bol vyhodnotený po 15 dňoch od zverejnenia. Hlavným výskumným 

cieľom je: „Návrh nového komunikačného mixu pre ešte neexistujúcu spoločnosť 
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na základe preferencie potenciálnych zákazníkov“. Doplnkovým cieľom je: „Zistiť, kvôli 

akej príležitosti by potenciálny zákazníci vyhľadávali cukrárku a kde by hľadali 

informácie o kúpe torty alebo dezertu“. Centrálnou výskumnou otázkou je „Aké 

sú preferencie potenciálnych zákazníkov v rámci komunikačného mixu v oblasti 

cukrárstva?“. Stanovené boli nasledujúce hypotézy: 

• Hypotéza 1: Potenciálny zákazníci by vyhľadávali informácie o kúpe torty alebo 

dezertu na internete viac než v časopisoch.  

• Hypotéza 2: Ženy vo veku 25-34 rokov by vyhľadávali cukrárku najmä kvôli 

svadbe. 

• Hypotéza 3: Podiel výberu príležitosti najmä SVADBA a najmä NARODENINY 

je rovnaký u žien vo veku 18-24 a aj u žien vo veku 25-34. 

Analýza jednotlivých odpovedí 

Dotazníkového šetrenia sa zúčastnilo 153 respondentov z okresov Brno a Brno – venkov. 

Kompletné znenie dotazníkového šetrenia sa nachádza v prílohe č. 2. Prvá otázka 

sa zaujímala o pohlavie respondenta. Na pohlavie som sa pýtala najmä z toho dôvodu, 

aby som vedela, ktoré pohlavie ma na danú otázku aký názor a aby som neskôr vedela, 

na koho ako cieliť. Zo všetkých respondentov tvorili ženy 71 % a muži 29 % (Graf č.1). 

 

Graf č. 1: Pohlavie respondentov 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Čo sa týka vekového rozdelenia respondentov, tak najpočetnejšou skupinou sú ľudia 

vo veku 25-34 rokov (Graf č. 2). 
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Graf č. 2: Vek respondentov 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Ďalšia otázka sa pýtala na príležitosť, najmä kvôli ktorej by respondenti vyhľadávali 

cukrárku. Najmä kvôli svadbe odpovedalo 78 respondentov. Druhá najpočetnejšia 

odpoveď bola najmä kvôli narodeninám, ktorú zvolilo 48 respondentov (Graf č. 3). 

 

Graf č. 3: Najmä kvôli akej príležitosti by ste vyhľadávali cukrárku?  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Aby som vedela, kde na potenciálnych zákazníkov cieliť, zaujímala som sa, kde 

by respondenti hľadali informácie o kúpe torty alebo dezertu. Najpočetnejšia odpoveď 

bola na sociálnej sieti Instagram. Druhá najpočetnejšia odpoveď bola na internete (Graf 

č. 4). 
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Graf č. 4: Kde by ste hľadali informácie o kúpe torty alebo dezertu? 

 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Ďalšia otázka sa pýtala na to, či je respondent užívateľom Instagramu. Možnosť „Áno“ 

zvolilo 88 % respondentov (Graf č. 5).  

 

Graf č. 5: Ste užívateľom Instagramu?  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Respondenti v nasledujúcej otázke volili, aké informácie by mala obsahovať reklama, 

ktorá by ich oslovovala ku kúpe torty alebo dezertu. Najpočetnejšie odpovede boli čím 

sú výrobky výnimočné a vizuálna stránka – fotografie výrobku (Graf č. 6). Vďaka 

odpovediam na túto otázku predpokladám, čo by potenciálnych zákazníkov oslovilo 

a zapracujem to do návrhov. 
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Graf č. 6: Aké informácie by mala obsahovať reklama, ktorá Vás oslovuje ku kúpe torty alebo 

dezertu?  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Posledná otázka sa týkala podpory predaja a zaujímala sa, či je pre potencionálnych 

zákazníkov (respondentov) atraktívna nasledujúca ponuka: „4 cupcakes zdarma pri 

objednávke nad 6 000 Kč (napr. objednávka svadobnej torty“. Áno odpovedalo 

96 % z nich (Graf č. 7). Predpokladám, že táto ponuka by mohla byť najviac zaujímavá 

pre budúce nevesty a ženíchov. Cupcaky by mohli ladiť so svadobnou tortou a krásne 

by doplnili sladký bar.  

 

Graf č. 7: Pri objednávke nad 6 000 Kč (napr. objednávka svadobnej torty) dostanete 4 cupcakes 

zdarma. Je to pre Vás atraktívna ponuka? 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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to pre Vás atraktívna ponuka?

Nie

Áno
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Hypotéza 1 

Hypotéza 1: Potenciálny zákazníci by vyhľadávali informácie o kúpe torty alebo dezertu 

na internete viac než v časopisoch.   

Na základe údajov z tabuľky č. 5, je možné konštatovať, že respondenti by vyhľadávali 

informácie o kúpe torty viac na internete než v časopisoch. Hypotéza 1 sa potvrdzuje. 

Rozdiel v početnosti medzi odpoveďami na internete a v časopise je veľmi výrazný. 

Z toho dôvodu nie je nutné štatistické testovanie. Predpokladám, že štatistický test 

by hypotézu taktiež potvrdil.  

Tabuľka č. 5: Početnosti vyhľadávaní na internete a v časopise 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

vyhľadávanie 

informácií 

absolútna 

početnosť 

relatívna 

početnosť 

relatívna 

početnosť v % 

kumulatívna 

relatívna 

početnosť 

na internete 90 (90/99)=0,9090 90,9 % 90,9 % 

v časopise 9 (9/99)=0,0909 9,09 % 100 % 

spolu 99 1 100 % x 

Hypotéza 2 

Hypotéza 2: Ženy vo veku 25-34 rokov by vyhľadávali cukrárku najmä kvôli svadbe. 

Na základe údajov z tabuľky č. 6, je možné konštatovať, že ženy vo veku 25-34 rokov 

by vyhľadávali cukrárku najmä kvôli svadbe. Odpovedalo takto presne 33 žien. Hypotéza 

2 sa tým pádom potvrdzuje. Aj v tomto prípade je rozdiel výrazný a z toho dôvodu nie 

je nutné štatistické testovanie. Predpokladám, že štatistický test by hypotézu opäť 

potvrdil. 

Tabuľka č. 6: Početnosti príležitostí 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

príležitosť absolútne 

početnosti 

relatívne 

početnosti 

relatívne 

početnosti v % 

kumulatívne 

relatívne 

početnosti 

narodeniny 6 (6/45)=0,134 13,4 % 13,4 % 

svadba 33 (33/45)=0,734 73,4 % 86,8 % 

krstiny 0 (0/45)=0 0 % 86,8 % 

firemné akcie 6 (6/45)=0,134 13,4 % 100 % 

spolu 45 1 100 % x 
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Hypotéza 3 

Hypotéza 3: Podiel výberu príležitosti najmä SVADBA a najmä NARODENINY 

je rovnaký u žien vo veku 18-24 a aj u žien vo veku 25-34. 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú pozorované absolútne početnosti. Skúmala som, 

či je podiel výberu príležitosti u žien vo veku 18-24 rokov a vo veku 25-34 rokov 

rovnaký, pričom som sa zaujímala o dve najčastejšie odpovede a to svadba a narodeniny. 

Tabuľka č. 7: Pozorované absolútne početnosti 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

ženy vo veku Príležitosť, najmä kvôli kt. by vyhľadávali cukrárku  

celkom 

Svadba Narodeniny 

18-24 18 9 27 

25-34 33 6 39 

celkom 51 15 66 

V tabuľke č. 8 sa nachádzajú vypočítané očakávané početnosti. 

Tabuľka č. 8: Očakávané početnosti 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

očakávané početnosti   

20,86363636 6,136363636 

30,13636364 8,863636364 

Na základe týchto vypočítaných údajov, som spravila výpočet signifikácie chí-kvadrát 

testu. Hodnota signifikácie chí-kvadrát testu (P-hodnota) je 0,087. Keďže je väčšia ako 

0,05, prijímame hypotézu 3. Podiel výberu príležitosti najmä SVADBA a najmä 

NARODENINY je rovnaký u žien vo veku 18-24 a aj u žien vo veku 25-34. 

2.6.  SWOT analýza 

Táto kapitola sa zameriava na SWOT analýzu. Vyhodnotené budú silné a slabé stránky, 

príležitosti a hrozby.  

Silné stránky 

Za silnú stránku novovznikajúcej cukrárskej výroby Larkin´s Cakery považujem 

prispôsobivosť produktu pre rôzne skupiny zákazníkov ako sú napríklad celiatici, vegáni 

alebo ľudia zaujímajúci sa o low carb stravovanie. Ďalšou silnou stránkou, ktorej som 

tiež priradila vysokú váhu, je dizajn výrobkov, ktorý je taktiež možný prispôsobiť 
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zákazníkovi a danej príležitosti. Ďalšími silnými stránkami sú kvalitné a lokálne suroviny 

a dizajnový obal výrobkov. 

Slabé stránky 

Za slabú stránku považujem moju neskúsenosť v oblasti marketingovej komunikácie. 

Slabou stránkou je aj to, že cukrárska výroba Larkin´s Cakery doposiaľ nie je známa. 

Príležitosti 

Medzi príležitosti zaraďujem lokalizmus, ktorý je dlhodobo rastúcim trendom a počas 

pandémie získal ešte väčšiu podporu. Za ďalšiu príležitosť považujem odložené svadby, 

kvôli pandémii spôsobenou ochorením Covid-19. Ako bolo zmienené v SLEPT analýze, 

od roku 2014 sobášnosť v Českej republike nepretržite rástla a tak predpokladám, 

že po pandémii bude tento trend opäť pokračovať. Z analýzy taktiež vyplýva, že ľudia 

viac nakupujú online, viac čítajú online médiá, viac sa spájajú cez sociálne siete a skúšajú 

nové recepty. Príležitosť tak vidím v online nákupoch (predaj toriet a zákuskov 

prostredníctvom e - shopu) a video receptoch, ktoré sú príležitosťou, ako na seba 

upozorniť. Ďalšími príležitosťami sú propagácia na Facebooku v rámci skupín ľudí 

so spoločný stravovacím záujmom a propagácia na sociálnej sieti Instagram, ktorá 

je v dnešnej dobe veľmi obľúbená.   

Hrozby 

Za najväčšiu hrozbu považujem konkurenciu. Ďalšou hrozbou je zmena v právnych 

faktoroch.  

Zhrnutie SWOT analýzy 

Na nasledujúcej tabuľke sa nachádza zhrnutie SWOT analýzy. Jednotlivým faktorom, 

bola pridelená váha a hodnotenie, z ktorej sa následne vypočítal súčin a súčet súčinov. 

Na záver sa vyčíslila interná a externá časť SWOT analýzy a ich súčet. Interná časť 

je súčtom súčtov súčinov silných a slabých stránok a externá časť je súčtom súčtov 

súčinov príležitostí a hrozieb. Konečný súčet je rovný hodnote 2,8. Novovznikajúca 

spoločnosť by sa mala zamerať na podporenie silných stránok a na využitie príležitostí.  
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Tabuľka č. 9: SWOT analýza 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Silné stránky Váha Hodnotenie Súčin 

prispôsobivosť produktu 
pre rôzne skupiny 
zákazníkov 

0,3 4 1,2 

dizajn výrobkov 0,3 5 1,5 

dizajnový obal výrobkov 0,15 3 0,45 

kvalitné a lokálne suroviny 0,25 5 1,25 

Súčet súčinov 
  

4,4 

Slabé stránky 
   

neskúsenosť v oblasti 
marketingovej 
komunikácie 

0,5 -3 -1,5 

cukrárska výroba nie je 
známa 

0,5 -3 -1,5 

Súčet súčinov 
  

-3 

Príležitosti 
   

lokalizmus 0,1 3 0,3 

odložené svadby 0,05 2 0,1 

online nákupy 0,05 4 0,2 

video recepty 0,1 4 0,4 

propagácia na Facebooku 
v rámci skupín ľudí 
so spoločným stravovacím 
záujmom 

0,3 5 1,5 

propagácia na Instagrame 0,4 5 2 

Súčet súčinov 
  

4,5 

Hrozby 
   

konkurencia 0,7 -4 -2,8 

Zmena v právnych 
faktoroch 

0,3 -1 -0,3 

Súčet súčinov 
  

-3,1 

Interné 1,4 

Externé 1,4 

Súčet  2,8 
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3. NÁVRHOVÁ ČASŤ 

V tejto časti diplomovej práce navrhnem vhodné marketingovo komunikačné nástroje pre 

novo vznikajúcu spoločnosť. Návrhy budú navrhnuté tak, aby boli pre novo vznikajúcu 

spoločnosť čo najefektívnejšie a zároveň čo najlacnejšie. Realizáciou návrhov by malo 

dôjsť najmä k rozšíreniu povedomia o spoločnosti vstupujúcej na trh a k rastu záujmu 

o ponúkané produkty. Hlavným marketingovo komunikačným nástrojom bude internet, 

ktorý ľudia počas pandémie koronavírusu využívajú v ešte väčšej miere (50, 51).  

3.1.  Instagram 

Na základe výskumu a následnej komunikácie s odborníkom, som sa rozhodla šíriť 

informácie o mojej budúcej cukrárskej výrobe Larkin´s Cakery najmä prostredníctvom 

sociálnej siete Instagram, ktorá je v dnešnej dobe veľmi obľúbená a ľudia  na nej trávia 

viac času. Odborník (53) odporučil využívať reklamy na Instagrame, ktorá je podľa jeho 

názoru pre menšiu lokálnu firmu účinnejšia, než napr. PPC reklama na webových 

stránkach. Odporučil mieriť reklamu lokálne, vybrať si cieľovú skupinu a správne 

sa na ňu zamerať. Cenu za propagáciu na sociálnej sieti Instagram odhadol na 3 000 

Kč mesačne pri zobrazení 20 000 užívateľom. Čím lepšie zamierenie na určitú skupinu 

ľudí bude, tým lepšia bude účinnosť. V profile budú informácie ako e-mail, telefónne 

číslo, adresa prevádzky a odkaz na webové stránky. Na instagramový profil budú aktívne 

pridávané fotky výrobkov, pričom fotky by mali ľudí nadchnúť a vyvolať v nich túžbu 

ochutnať. Instagram funguje na princípe takzvaných “hashtagov“, ktoré slúžia 

na popísanie toho, čo sa na fotke nachádza. Vďaka ním sa na profil dostanú noví ľudia, 

ktorí sa neskôr môžu stať zákazníkmi. Prostredníctvom Instagramu môžem byť 

so zákazníkmi v kontakte, informovať ich o dostupnosti voľných termínov a odpovedať 

im na otázky. Okrem aktívneho vystupovania počítam aj s platenou propagáciou. 

Pomocou propagácie príspevku môžem osloviť konkrétny okruh ľudí, ktorí zatiaľ nie 

sú mojimi sledujúcimi a inšpirovať ich k tomu, aby sa stali mojimi budúcimi zákazníkmi. 

Prostredníctvom príspevkov sa budem snažiť informovať, presvedčovať a pripomínať 

potenciálnym zákazníkom. Ako už bolo zmienené, marketingová komunikácia 

je v určitom zmysle aj hlasom spoločnosti a funguje aj vtedy, keď spotrebiteľovi ukazuje, 

ako a prečo je výrobok používaný, kým je používaný, kedy a kde. Komunikácia môže 

v potenciálnych zákazníkoch vyvolať túžbu výrobok vyskúšať. Príspevok na Instagrame 



71 

 

bude obsahovať okrem fotografie aj popis, v ktorom sa bude nachádzať aj odkaz 

na webové stránky. V nasledujúcich odrážkach sa nachádzajú príklady príspevkov, ktoré 

plánujem spropagovať: 

• Príspevok, ktorý sa bude zobrazovať najmä mamičkám z okresov Brno - město 

a Brno - venkov. Na fotografii sa nachádza ročné dievčatko. V popredí 

je dievčensky ladená torta. Thymolinový úsmev dievčatka, ktorý odhaľuje celý 

chrup, je výrazom veľkého nadšenia a radosti. Otvorený úsmev s odkrytými 

zúbkami predstavuje spontánnosť, mladistvý elán a optimistické naladenie. Jej 

uprený pohľad na tortu má znázorňovať, že radosť je práve z torty v popredí. 

Fotografia by mala vyvolávať pozitívne emócie a v mamičkách by mala evokovať 

túžbu objednať takú tortu aj svojmu dieťaťu. V popise príspevku bude: „Žiadne 

dieťatko nie je také roztomilé, aby mamička nebola šťastná, keď večer konečne 

zaspí.“ - (Ralph Emerson)..a po chutnej tortičke bude zaručene spokojne spinkať 

:) Objednáte na www.larkinscakery.cz 

 

Obrázok č. 16: Príspevok s dievčatkom  

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 1.5.2021, Praha) 
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•  Príspevok, ktorý sa bude zobrazovať užívateľom Instagramu z okresov Brno 

a Brno – venkov. Zrak ženy je opäť uprený na tortu, ktorú dáva do pozornosti. 

Ako už bolo zmienené v teoretickej časti diplomovej práce, pre vnímanie reklamy 

je dôležité navodiť príjemcovi pozitívne naladenie, ktoré je možné dosiahnuť 

prostredníctvom usmievajúcej sa osoby. Zdržanlivý úsmev ženy sa spája 

s eleganciou a luxusom. V popise príspevku bude: „Lahodné torty z lokálnych 

surovín :) objednáš na www.larkinscakery.cz“ 

 

Obrázok č. 17: Príspevok so ženou  

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 1.5.2021, Praha) 
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• Nasledujúci príspevok sa bude taktiež zobrazovať užívateľom Instagramu 

z okresov Brno – město a Brno – venkov. V popredí fotografie sa nachádza lúčne 

ladená torta z domácich vajec. Lokalizmus je dlhodobo rastúci trend, ktorý počas 

pandémie získal ešte väčšiu podporu. Ľudia sa viac zaujímajú o pôvod tovaru 

a radi podporujú lokálne podniky. Myslím si, že keď sa užívateľom Instagramu 

zobrazí tento príspevok, len tak ho neprehliadnu. Jednou zo základných 

podmienok úspechu a efektivity reklamy je kreativita, ktorá je faktorom, ktorý 

dáva reklame život. Tvorivá forma marketingovej stratégie priláka pozornosť 

zákazníkov, je lepšie zapamätateľná a vyvoláva pozitívne emotívne reakcie. 

Sliepka na stole pri torte je veľmi neočakávaná a nezvyklá. Z fotografie by mala 

vyžarovať láska a úcta ku zvieratám a domácim produktom. V popise príspevku 

bude: „Torta z vajec od najšťastnejších sliepok :) Podpor lokálnu produkciu 

na www.larkinscakery.cz“ 

 

Obrázok č. 18: Príspevok s tortou z vajec od najšťastnejšej sliepočky 

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 11.5.2021, Ochoz u Brna) 
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• Platená propagácia nasledujúceho príspevku bude vyfiltrovaná tak, aby 

sa zobrazovala užívateľkám Instagramu z okresov Brno a Brno – venkov 

zaujímajúcim sa o svadobnú tematiku vo vekovej kategórii 18-44 rokov. V popise 

príspevku bude: „Jedinečnú a originálnu svadobnú tortu a dokonalý candy bar 

plný dezertov Vám ušijem na mieru. Svadobná sezóna sa nám pomaly blíži, 

rezervujte si svoj termín na www.larkinscakery.cz :) (A ak sa ženíte po tretí krát, 

máte u mňa 10 % zľavu! :D“ 

 

Obrázok č. 19: Príspevok so svadobnou tortou 

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 22.6.2019, Trenčianská Turná) 

Na Instagrame plánujem využívať aj Instagram Stories (príbehy viditeľné len po dobu 

24 hodín). Príbehy je možné využiť na zdieľanie krátkych videí priamo z cukrárskej 

výroby, aby zákazníci videli v akom prostredí torty a dezerty vznikajú a kto za výrobou 

stojí. Vďaka Instagram Stories ostanem sledujúcim stále na očiach. Instagram Stories 

budú slúžiť aj na zdieľanie príbehov od spokojných zákazníkov, v ktorých budem 

označená. Potenciálny zákazníci tak uvidia skutočných spokojných zákazníkov a možno 

ich to povzbudí k vytvoreniu objednávky. Aby som predišla možným problémom, budem 

http://www.larkinscakery.cz/
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pred zdieľaním fotografií od zákazníkov vyžadovať povolenie, že môžem ich fotografiu 

použiť.  

3.2.  Webová stránka a e - shop 

Webová stránka je podľa môjho názoru v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Stránku plánujem 

mať prepojenú s Instagramom, to znamená, že sa na ňu automaticky budú pridávať 

príspevky z Instagramu a tak bude pôsobiť stále aktuálne. Mnoho vyhľadávaní 

je uskutočňovaných prostredníctvom mobilných zariadení. Z toho dôvodu je dôležitá 

aj optimalizácia webu pre mobilné zariadenia. Stránky, ktoré sú mobile-friendly, 

sú preferované užívateľmi aj vyhľadávačmi. Na stránke sa budú nachádzať nasledujúce 

záložky: 

• E - shop – možnosť zakúpenia produktov online. Štatistici uviedli, že medzi rokmi 

2019 a 2020 vzrástol podiel nakupujúcich na internete z 39 % na 54 %. Možnosť 

zakúpenia produktov online bude pre zákazníkov, ktorí presne vedia čo chcú, 

veľmi pohodlná (50). 

• Svadby – predpokladám, že budúce nevesty a ženísi budú tvoriť podstatnú časť 

zákazníkov. V tejto záložke budú obsiahnuté všetky dôležité informácie pre 

snúbencov ohľadom svadobnej torty, sladkého baru a zapožičania stojanov 

a dekorácií. 

• Ponuka – v tejto záložke zákazníci nájdu torty (jednoposchodové 

aj viacposchodové), cupcaky, tartaletky, cheesecaky, profiterolky, brownies a iné. 

Produkty budú prehľadne roztriedené. Nebudú chýbať fotografie, popis produktu,  

cenník a chuťové kombinácie.  

• Recepty – v tejto záložke sa budú nachádzať video recepty, ktoré sú z môjho 

pohľadu populárnejšie ako klasické recepty obsahujúce len text a fotky. Pre ľudí 

je pohodlnejšie vidieť celú prípravu daného pokrmu na videu. K video receptom 

sa viac rozpíšem v podkapitole s názvom „YouTube“. 

• O mne – táto záložka bude pozostávať z môjho príbehu, ako som sa k pečeniu 

dostala, aké suroviny používam a aké naopak nie.  

• Kontakt – v tejto záložke sa budú nachádzať informácie ako adresa prevádzky, 

telefónne číslo, e-mail, otváracie hodiny, odkaz na Facebook, Instagram 

a YouTube.  
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V ľavom hornom rohu sa nachádzajú ikonky so symbolmi sociálnych sietí. Po kliknutí 

na ikonku bude návštevník stránky presmerovaný na stránku sociálnej siete cukrárskej 

výroby. Cena mobile-friendly webovej stránky, ktorá by spĺňala moje očakávania 

je 15 000 Kč. E - shop bude stáť 10 000 Kč. Cena web hostingu je 1 200 Kč ročne 

a doména 200 Kč ročne (53). Na nasledujúcom obrázku sa nachádza návrh úvodnej 

stránky webu Larkin´s Cakery.  

 

Obrázok č. 20: Návrh úvodnej stránky webu Larkin´s Cakery 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

3.3.  Svadobné veľtrhy 

Ako bolo zmienené v analytickej časti práce, sobášnosť od roku 2014 v Českej republike 

nepretržite rástla a tak predpokladám, že po pandémii bude tento trend opäť pokračovať. 

Aj napriek tomu, že respondenti nezvolili veľtrhy ako miesto, kde by hľadali informácie 

o kúpe torty alebo dezertu, si myslím, že je vhodné sa ich zúčastňovať. Budúce nevesty 

a ženísi by sa týmto spôsobom mohli o mne dozvedieť. Na svadobnom veľtrhu by som 

mala štýlovo vyzdobený stánok so sladkým barom a tortou, ktorý by okoloidúcich upútal. 

Snúbenci by si na mieste mohli zakúpiť aj ochutnávkovú krabičku a tak si vybrať, ktorá 

kombinácia príchutí by im najviac na svadobnú tortu vyhovovala. Výhodami osobného 

predaja sú osobný kontakt, posilnenie vzťahov a stimulácia ďalšieho nákupu. Návštevníci 

veľtrhu obdržia vizitku Larkin´s Cakery. Jedným z výsledkov výskumu je, že potenciálny 

zákazníci by vyhľadávali cukrárku najmä kvôli svadbe. Z tohto dôvodu plánujem 
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v budúcnosti nadviazať spolupráce so svadobnými agentúrami a svadobnými salónmi. 

Vizitky v počte 2 500 ks vyjdú na 2 795,1 Kč s DPH. Všetky prezentačné materiály ako 

sú pult, obrus, stojany a dekorácie mám k dispozícii a s ich užitím nevzniknú žiadne 

náklady. Dvojdňová účasť na veľtrhu by nemala presiahnuť čiastku 11 000 

Kč za prenájom stánku o veľkosti 3 m2 (54, 56). 

3.4.  YouTube 

Ďalším výsledkom výskumu je, že ľudia trávia viac času na internete, skúšajú nové 

recepty a majú viac času na osobný rozvoj. Cukrársku výrobu Larkin´s Cakery plánujem 

zariadiť v loft štýle s retro prvkami a bude slúžiť nielen na výrobu, ale aj na natáčanie 

video receptov, ktoré budú pridávané na YouTube. Na sociálnu sieť Instagram bude 

pridávaná len upútavka s odkazom na celé YouTube video. Video bude zdieľané 

aj na Facebooku. Video recepty sú podľa môjho názoru populárnejšie ako klasické 

recepty obsahujúce len text a fotografie, pretože je pohodlnejšie vidieť celú prípravu 

daného pokrmu na videu. Video recepty považujem za zaujímavú formu ako sa dostať 

do povedomia ľudí. Pri vysokej sledovanosti sa ponúka možnosť spolupráce so známymi 

značkami na propagáciu ich produktov v mojich videách. Z analýzy vyplýva, 

že konkurencia túto platformu moc nevyužíva. Video recepty si budem natáčať sama 

vo svojom voľnom čase. Z osobnej skúsenosti viem, že natočenie video materiálu trvá 

zhruba 2 hodiny a strihanie videa približne 1,5 hod. S touto platformou nie sú spojené 

žiadne náklady. 

3.5.  Facebook 

Facebook je najpopulárnejšou sociálnou sieťou. V profile facebookovej stránky bude 

aj odkaz na webovú stránku s e-shopom. Výhodou je možnosť vloženia recenzie 

zákazníkov. Okrem aktívneho vystupovania na facebookovej stránke cukrárskej výroby 

je plánované sa prezentovať aj v skupinách, kde sa združujú ľudia so spoločným 

stravovacím záujmom. Napríklad vo facebookovej skupine „Nízkosacharidové 

(LOWCARB) stravování pro zdraví a hubnutí!“, v ktorej sa združuje 184 364 členov. 

Skupina je veľmi aktívna. Pre skupiny so špeciálnym zameraním budú vytvárané cielené 

príspevky, akými sú napríklad v tomto prípade video recepty na nízko sacharidové 

dezerty a ponuka nízko sacharidových toriet a dezertov na objednávku. Členovia skupiny 

sa tak o tvorbe Larkin´s Cakery dozvedia a mohli by sa z nich stať budúci zákazníci. 
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Takýchto skupín ľudí so špeciálnym zameraním je však na Facebooku viac a ja sa budem 

snažiť tohto trendu využiť. Budem sa snažiť reagovať na potreby, priania a životný štýl 

rôznych zákazníckych segmentov. Budem sa zameriavať na personalizáciu 

marketingovej komunikácie a vytvárať také oznámenia, ktoré sú unikátne a teda aj lepšie 

zacielené a viac výnosné. Čas, ktorý strávim vo svojom voľnom čase komunikáciou cez 

sociálnu sieť Facebook, odhadujem na 2,5 hodiny týždenne.  

3.6.  Podpora predaja 

Podpora predaja zahŕňa aktivity, ktoré stimulujú predaj prostredníctvom dodatočných 

podnetov. K objednávkam nad 6 000 Kč zákazníci obdržia 4 cupcaky zdarma. 

V poslednej otázke dotazníkového šetrenia 96 % respondentov uviedlo, že by to bola pre 

nich atraktívna ponuka. Domnievam sa, že pre konečných spotrebiteľov by mohol byť 

nákup príťažlivejší. Nasledujúcu fotografiu budem zdieľať v rámci platenej propagácie 

na Instagrame. Cupcaky sa pripravujú po 12 ks a čistý čas prípravy je 30 min 

(nezapočítavam dobu pečenia v rúre, chladnutia, atď.). Náklady na suroviny 4 cupcakov 

sú 72 Kč. 

 

Obrázok č. 21: Cupcaky zdarma k objednávke nad 6 000 Kč 

(Zdroj: vlastná fotografia, zhotovená 16.5.2021, Ochoz u Brna)  

Ctyri cupcaky zdarma 

k objednávce nad 6 000 Kc 

ˇ ˇ 

ˇ 
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3.7.  E - mail marketing 

E - mail marketing spadá pod priamy marketing, a predstavuje priamu a adresnú 

komunikáciu medzi zákazníkom a predávajúcim. Táto komunikácia je zameraná 

na predaj a založená na reklame prostredníctvom e-mailu. Jednou z výhod je aj názorné 

predstavenie produktu. Ďalšou výhodou je presné zacielenie na  určitú skupinu 

zákazníkov a nízke náklady. Zákazníci budú vyplňovať svoj e - mail aj v rámci 

objednávky cez e- shop, kde môžu zakliknúť, že súhlasia s občasným zasielaním 

e - mailov. V prípade, ak po čase s e - mailami nebudú súhlasiť, budú mať možnosť 

napísať si o zrušenie odberu a budú z odberu noviniek odhlásený. Obsahmi e - mailov 

budú najmä špeciálne ponuky. Bude sa jednať napríklad o valentínske sladké krabičky, 

veľkonočné a vianočné pečivo, sladké krabičky ku dňu matiek, ku dňu žien, ku dňu detí, 

ku dňu učiteľov, svadobné ochutnávkové balíčky atď. E - mail bude obsahovať nafotenú 

ponuku s popisom, čo obsahuje, koľko stojí a odkaz na e - shop, kde si ju môžu hneď 

objednať. Tento marketingový nástroj stojí 193,6 Kč mesačne v prípade, že v databáze 

bude do 500 kontaktov. Pri 1 000 kontaktoch v databáze je cena 363 Kč mesačne (55). 

3.8.  Pohľadnica oslávencovi a výzva 

Zákazníci k narodeninovým tortám, ktoré kupujú oslávencovi, obdržia pohľadnicu. 

Pohľadnica bude vyrobená špeciálne pre Larkin´s Cakery. Na výber bude z viacerých 

variantov a zákazník si tak bude môcť vybrať buď s citátom, s prianím alebo pohľadnicu 

s vtipnou hláškou. Cieľom je potešiť nielen zákazníka niečím navyše, ale aj oslávenca, 

ktorý si ju môže pripnúť na chladničku. Obdarovaný tak bude mať logo Larkin´s Cakery 

často na očiach a v prípade, že bude chcieť kúpiť niekomu tortu, možno sa na Larkin´s 

Cakery obráti. Cena 1 000 ks pohľadníc je 3 363,8 Kč s DPH (57). 

Na nasledujúcom obrázku sa nachádza návrh jednej z pohľadníc. Na základe môjho 

zadania bol návrh vyhotovený Evgeniou Genaevou. S hláškou „Neboj, to vyběháš!“ bude 

spojená aj výzva na sociálnych sieťach. Sledujúci budú zdieľať príspevky na svoj 

instagramový profil s hashtagom #nebojtovybehas. Na konci každého mesiaca náhodne 

vyberiem jedného sledujúceho, ktorý získa tortu s priemerom 16 cm zdarma. Náklady 

na suroviny sú približne 290 Kč.  
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Obrázok č. 22: Pohľadnica „Neboj, to vyběháš!“  

(Zdroj: 58) 

3.9.  Časový harmonogram návrhov  

Marketingovo komunikačné nástroje  budú využívané počas celého roka 2022. 

Propagáciu na Instagrame v podobe platených príspevkom plánujem využiť v siedmich 

mesiacoch roku. Predpokladám, že počas hlavnej svadobnej sezóny platená propagácia 

nebude nutná a taktiež ani v decembri, kedy bude prebiehať pred vianočný zhon. Aktívna 

však na tejto sociálnej sieti budem takmer každý deň.Webovú stránku s e – shopom, 
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podporu predaja, e – mail marketing a pohľadnice, ktoré sú spojené s nákladmi, plánujem 

využívať celoročne. V rámci e – mail marketingu počítam v prvom polroku s databázou 

do 500 kontaktov a v druhom polroku s databázou do 1 000 kontaktov. Na YouTube 

plánujem pridávať minimálne jeden video recept mesačne a na Facebook niekoľko 

príspevkov týždenne. Svadobného veľtrhu sa plánujem zúčastniť jeden krát v roku. 

Na nasledujúcej tabuľke sa nachádza časový harmonogram návrhov. 

Tabuľka č. 10: Časový harmonogram návrhov  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Návrh/Mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Instagram x x x x x     x x  

Webová 

stránka 

s e - shopom 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Veľtrh  x           

YouTube x x x x x x x x x x x x 

Facebook x x x x x x x x x x x x 

Podpora 

predaja 

x x x x x x x x x x x x 

E-mail 

marketing 

x x x x x x x x x x x x 

Pohľadnica x x x x x x x x x x x x 

Výzva x x x x x x x x x x x x 

 

3.10. Finančné zhrnutie návrhov a prínosov 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza finančné zhrnutie návrhov. U podpory predaja 

sú otázniky z dôvodu neznámeho počtu objednávok nad 6 000 Kč. Odhadnuté čiastky 

súvisiace s podporou predaja sú zobrazené v tabuľke č. 14. Predpokladané celkové ročné 

náklady, spojené s marketingovou komunikáciou sú 71 378,5 Kč  + neznáma čiastka 

za podporu predaja v podobe 4 cupcakov k objednávke nad 6 000 Kč. Čiastka sa pre malú 

cukrársku výrobu môže zdať byť vysoká, avšak veľkú časť z nej tvorí založenie webovej 

stránky s e – shopom, ktorá je jednorazová vo výške 25 000 Kč. 
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Tabuľka č. 11: Finančné zhrnutie návrhov   

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Návrh Náklady na rok 2022 

Instagram 7 x 3 000 = 21 000 Kč 

Webová stránka s e - shopom 15 000 + 10 000 + 1 200 + 200 = 26 400 Kč 

Svadobný veľtrh 11 000 + 2 795,1 = 13 795,1 Kč 

YouTube 0 

Facebook 0 

Podpora predaja ?? 

E-mail marketing 6 x 193,6 + 6 x 363 = 3 339,6 Kč 

Pohľadnica 3 363,8 Kč 

Výzva 290 x 12 = 3480 Kč 

Celkové ročné výdaje 71 378,5 Kč + ?? 

Ako marketingová komunikácia podporí nárast záujmu o ponúkané produkty cukrárskej 

výroby Larkin´s Cakery sa odhaduje naozaj veľmi ťažko. Všetky hodnoty v nasledujúcich 

tabuľkách sú orientačné. Pri výpočte som brala do úvahy špeciálne udalosti, ktoré 

nastávajú v jednotlivých mesiacoch, ako sú napríklad Valentín, Medzinárodný deň žien, 

Deň matiek, atď. V mesiacoch júl a august je hlavná svadobná sezóna, preto počítam 

s najväčším objemom produkcie práve v týchto mesiacoch. V decembri zase počítam 

najmä s krabičkami s vianočným pečivom. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú 

odhadnuté vypočítané hodnoty pre príspevky na pokrytie nákladov na marketingovú 

komunikáciu v jednotlivých mesiacoch roku 2022 v troch variantoch – pesimistickom, 

realistickom a optimistickom. Napr. v októbri v pesimistickom variante počítam 

s produkciou 6 toriet s ø 16 cm, 4 torty s ø 24 cm a 2 dvojposchodové torty s ø 16 a 24 cm, 

takže výpočet je 6*460+4*750+2*1210= 8 180 Kč. 

Tabuľka č. 12: Výpočty príspevkov na pokrytie nákladov na marketingovú komunikáciu 

v jednotlivých mesiacoch roku 2022 v troch variantoch [v Kč] 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Mesiac/Variant Pesimistický Realistický Optimistický 

Január 6000 12000 18000 

Február 8180 25760 44840 

Marec 8180 25760 44840 

Apríl 8180 25760 44840 

Máj 17580 35160 63640 
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Jún 18600 37200 66700 

Júl 23300 46600 71400 

August 23300 46600 71400 

September 17580 35160 63640 

Október 8180 25660 43480 

November 8300 26780 45720 

December 14500 36000 57500 

 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú výsledky výpočtov jednotlivých príspevkov 

na pokrytie nákladov na marketingovú komunikáciu. Príspevok je rozdielom predajnej 

ceny produktu a nákladov na suroviny.  

Tabuľka č. 13: Náklady na suroviny, predajná cena a príspevok na pokrytie nákladov 

na marketingovú komunikáciu [v Kč]  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Priemery toriet, 

vianočné pečivo 
Náklady na 

suroviny 
Predajná 

cena 
Príspevok na pokrytie nákladov na 

marketingovú komunikáciu 

ø 16 cm 290 750 460 

ø 24 cm 450 1200 750 

ø 16, 24, 30 cm 2200 6900 4700 

ø 16, 24 cm 890 2100 1210 

vianočné 
pečivo 

400 1250 850 

 

Ako už bolo zmienené, predpokladané celkové ročné náklady, spojené s marketingovou 

komunikáciou sú 71 378,5 Kč + neznáma čiastka za podporu predaja v podobe 

4 cupcakov k objednávke nad 6 000 Kč. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza orientačný 

výpočet nákladov na podporu predaja v podobe 4 cupcakov zdarma k objednávke nad 

6 000 Kč. Predpokladám, že takéto objednávky budú vznikať pri objednávkach 

trojposchodových toriet. Náklady na suroviny na 4 cupcaky sú 72 Kč. Napr. vo februári 

v realistickom variante uvažujem s produkciou dvoch trojposchodových toriet, takže 

výpočet je 2*72= 144 Kč. 

Tabuľka č. 14: Orientačný výpočet nákladov na podporu predaja v podobe 4 cupcakov zdarma 

k objednávke  nad 6 000 Kč [v Kč] 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Mesiac/Variant Pesimistický Realistický Optimistický 

Január 0 0 0 

Február 0 144 288 

Marec 0 144 288 

Apríl 0 144 288 

Máj 144 288 576 
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Jún 216 432 792 

Júl 288 576 864 

August 288 576 864 

September 144 288 576 

Október 0 144 288 

November 0 216 432 

December 0 0 0 

 

Následne výpočty príspevkov na pokrytie nákladov na marketingovú komunikáciu 

v jednotlivých mesiacoch roku 2022 ponížim o orientačný výpočet nákladov na podporu 

predaja v podobe 4 cupcakes zdarma k objednávke nad 6 000 Kč. Výsledky 

sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 15: Ponížené výpočty príspevkov na pokrytie nákladov na marketingovú komunikáciu 

v jednotlivých mesiacoch roku 2022 v troch variantoch, o orientačný výpočet nákladov na podporu 

predaja [v Kč] 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Mesiac/Variant Pesimistický Realistický Optimistický 

Január 6000 12000 18000 

Február 8180 25616 44552 

Marec 8180 25616 44552 

Apríl 8180 25616 44552 

Máj 17436 34872 63064 

Jún 18384 36768 65908 

Júl 23012 46024 70536 

August 23012 46024 70536 

September 17436 34872 63064 

Október 8180 25516 43192 

November 8300 26564 45288 

December 14500 36000 57500 

Návratnosť investície v pesimistickom variante je odhadnutá na 7 mesiacov, 

v realistickom variante na 4 mesiace a v optimistickom variante na 3 mesiace. Prínosom 

realizácie vyššie zmienených návrhov by malo byť najmä rozšírenie povedomia 

o cukrárskej výrobe Larkin´s Cakery vstupujúcej na trh a rast záujmu o ponúkané 

produkty.  
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ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce bolo na základe analýz navrhnúť vhodné marketingovo 

komunikačné nástroje pre novo vznikajúcu spoločnosť. Cukrárska výroba Larkin´s 

Cakery sa bude špecializovať hlavne na prípravu svadobných a narodeninových tort, ale 

aj na prípravu zákuskov a kompletného sladkého baru. Motiváciou k založeniu cukrárskej 

výroby je môj veľmi blízky vzťah k pečeniu, ktorému sa venujem od detstva. Príprava 

tort a zákuskov je mojím koníčkom už niekoľko rokov a snažím sa v ňom neustále 

zdokonaľovať. 

Diplomová práca je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej časti diplomovej práce som 

spracovávala teoretické východiská práce, ktoré popisujú najdôležitejšie pojmy, akými 

sú marketingový a komunikačný mix. Táto kapitola sa zaoberala aj online marketingovou 

komunikáciou, trendami v marketingu a novými výzvami v marketingu. Využitá bola 

metóda literárnej rešerše. Čerpala som primárne zo zdrojov, ktoré som mala doporučené 

v zadaní. Ďalej som čerpala najmä z kníh, ktoré sa zaoberajú marketingovou 

komunikáciou.  

Analytická časť diplomovej práce sa zameriavala na analýzu vnútorného a vonkajšieho 

marketingového prostredia novo vznikajúcej spoločnosti. Kapitola pozostáva 

z predstavenia novo vznikajúcej výroby Larkin´s Cakery a z marketingového mixu novo 

vznikajúcej spoločnosti. Ďalej bolo zanalyzované vnútorné prostredie, ktoré pozostáva 

z analýzy konkurencie, dodávateľov a zákazníkov. Pri analýze konkurencie som 

sa zamerala na podobu marketingového mixu, webových stránok, stránok sociálnych sietí 

a u vybraných konkurentov som vykonala aj mystery call. Dodávatelia boli v rámci 

analýzy rozdelení na tých, čo ovplyvňujú komunikačný mix novo vznikajúcej spoločnosti 

a tých, ktorí ho neovplyvňujú. V rámci analýzy zákazníka som vykonala dotazníkové 

šetrenie. Ďalšia časť pozostáva zo SLEPT analýzy, výskumnej časti a SWOT analýzy. 

V poslednej časti diplomovej práce som sa zaoberala návrhmi vhodných marketingovo 

komunikačných nástrojov pre novo vznikajúcu spoločnosť. Na základe výskumu 

a následnej komunikácie s odborníkom, som sa rozhodla šíriť informácie o mojej budúcej 

cukrárskej výrobe najmä prostredníctvom sociálnej siete Instagram, ktorá je v dnešnej 

dobe veľmi obľúbená. Okrem aktívneho pôsobenia  na sociálnej sieti plánujem aj platenú 

propagáciu príspevkov. Ďalším návrhom je vytvorenie webovej stránky, ktorá je podľa 
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môjho názoru v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Stránku plánujem mať prepojenú 

s Instagramom, to znamená, že sa na ňu automaticky budú pridávať príspevky 

z Instagramu a tak bude pôsobiť stále aktuálne. Súčasťou mobile-friendly webovej 

stránky bude aj e – shop, vďaka ktorému budú mať zákazníci možnosť si zakúpiť 

produkty online. Ďalšími návrhmi sú zúčastnenie sa na svadobnom veľtrhu, využívanie 

platformy YouTube na zdieľanie video receptov, aktívne vystupovanie na sociálnej sieti 

Facebook aj v rámci skupín ľudí s rovnakým stravovacím záujmom. V rámci podpory 

predaja dostanú zákazníci 4 cupcaky zdarma k objednávkam nad 6 000 Kč. Domnievam 

sa, že pre konečných spotrebiteľov by tak mohol byť nákup príťažlivejší. Ďalej navrhujem 

zaviesť aj e - mail marketing. Obsahmi e - mailov budú najmä špeciálne ponuky. Bude 

sa jednať napríklad o valentínske sladké krabičky, veľkonočné a vianočné pečivo, sladké 

krabičky ku dňu matiek, ku dňu žien, ku dňu detí, svadobné ochutnávkové balíčky atď. 

E - mail bude obsahovať nafotenú ponuku s popisom, čo obsahuje, koľko stojí a odkaz 

na e - shop, kde si ju môžu hneď objednať. Poslednými návrhmi sú pohľadnica 

oslávencovi a výzva na sociálnej sieti Instagram s názvom „Neboj, to vyběháš!“. 

Predpokladané celkové ročné náklady, spojené s marketingovou komunikáciou na rok 

2022 sú približne 71 378,5 Kč. Čiastka sa pre malú cukrársku výrobu môže zdať byť 

vysoká, avšak veľkú časť z nej tvorí založenie webovej stránky s e – shopom, ktorá 

je jednorazová vo výške 25 000 Kč. Návratnosť investície v pesimistickom variante  

je odhadnutá na 7 mesiacov, v realistickom variante na 4 mesiace a v optimistickom 

variante na 3 mesiace. Návrhy boli navrhnuté tak, aby boli pre novo vznikajúcu 

spoločnosť čo najefektívnejšie a zároveň čo najlacnejšie. Realizáciou návrhov by malo 

dôjsť najmä k rozšíreniu povedomia o spoločnosti vstupujúcej na trh a k rastu záujmu 

o ponúkané produkty. 
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Prílohy  

Príloha č. 1. Príspevok z 19.3.2020 na facebookovej stránke cukrárne Větrník (31) 

 

  



II 

 

Príloha č. 2: Dotazník: Preferencie komunikácie potenciálnych zákazníkov 

Dobrý deň, 

volám sa Lenka Ďurinová a som študentkou druhého ročníka magisterského štúdia 

na FP VUT v Brne.  Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý 

je súčasťou mojej diplomovej práce. Dotazník skúma, aké sú preferencie potenciálnych 

zákazníkov v rámci komunikačného mixu v oblasti cukrárstva. Poprosím aby dotazník 

vyplňovali len obyvatelia okresov Brno a Brno-venkov. Vopred ďakujem za Vaše 

odpovede a Váš čas. 

1. Aké je Vaše pohlavie? 

• Žena 

• Muž 

 

2. Koľko máte rokov? 

• 0-17 

• 18-24 

• 25-34 

• 35-44 

• 45-54 

• 55-64 

• 65+ 

 

3. Najmä kvôli akej príležitosti, by ste vyhľadávali cukrárku? 

• Svadba 

• Narodeniny 

• Krstiny 

• Firemné akcie 

• Iné 

 

4. Kde by ste hľadali informácie o kúpe torty alebo dezertu? 

• Na internete 

• Na veľtrhoch 

• Na sociálnej sieti Instagram 

• Na sociálnej sieti Facebook 

• V časopisoch 

• Cez známych 

• Iné 

 

5. Ste užívateľom Instagramu? 

• Áno 

• Nie 

 



III 

 

6. Aké informácie by mala obsahovať reklama, ktorá Vás oslovuje ku kúpe torty 

alebo dezertu? 

• Čím sú výrobky výnimočné 

• Pôvod surovín 

• Variabilita prevedenia – prispôsobenie výrobku zákazníkovi 

• Cena 

• Vizuálna stránka – fotografie výrobkov 

• Úspechy spoločnosti 

• Iné 

 

7. Pri objednávke nad 6 000 Kč (napr. objednávka svadobnej torty) dostanete 

4 cupcakes zdarma. Je to pre Vás atraktívna ponuka? 

 

 

• Áno 

• Nie 

 

 


