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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií firmy vyrábějící produkty umělec-

kého kovářství. Práce obsahuje teoretická východiska marketingových strategií, analýzu 

současné situace firmy a celého odvětví. Následně jsou vypracovány návrhy a doporu-

čení, které přispějí k vyšším ziskům společnosti a také k vyššímu podílu na trhu. 
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ABSTRACT 

This thesis is focused on marketing strategy of company, which produces smithery pro-

ducts. Thesis includes teoretical informations about marketing strategy, analysis of 

current situation of company and market situation. On the basis of the analysis are made 

recommendations and suggestions, which will lead to higher profit of company and also 

to higher market share. 
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1  ÚVOD 

Ve vývoji lidstva měl málokterý materiál tak rozhodnou a významnou roli jako železo. 

Zpracováním železa, oceli a jiných kovů zpravidla při tepelné úpravě se odedávna za-

bývalo kovářské řemeslo. Umělecké kovářství a kovářství obecně v minulosti patřilo 

mezi nejvýznamnější obory lidské činnosti. Jedno ze základních hledisek určujících 

vyspělost starověkých civilizací byla právě schopnost zpracovávat železnou rudu. Bez 

kováře se v minulosti neobešla žádná vesnice. 

V dnešní době se ve vyspělých zemích z nezbytného řemesla stává kovářství spíše 

řemeslem uměleckým. Právě proto jsou dnes ceny kovářských výrobků na vysoké úrov-

ní a mají stoupající tendenci. Díky velké konkurenci v tomto odvětví je důležitější než 

dříve správně využívat marketingové nástroje k podpoře prodeje a vymezení se vůči 

konkurenci. 

Mnoho lidí si pod pojmem marketing představí pouze prodej a reklamu. Dnešní 

marketing je ale třeba chápat nikoli ve starém významu jako schopnost přesvědčit a 

prodat, ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji dochází až po 

vyrobení produktu. Naopak marketing začíná dávno před tím, než má podnik připravený 

produkt k prodeji. Bez správně identifikovaných potřeb zákazníka není možné vyrobit 

produkt, který by uspokojil potřeby zákazníků. 

V této práci je představeno a následně analyzováno Umělecké kovářství. Kovářství 

má svoji provozovnu v malé obci u Třebíče a nabízí velké množství výrobků umělecko-

řemeslného zpracování kovů od kovaných plotů a bran až po umělecké předměty, mezi 

které patří svícny, poštovní schránky a další. Dále kovářství nabízí zámečnické práce. 

Problémem tohoto uměleckého kovářství je snižující se množství zákazníků, který 

je způsoben nejen finanční krizí, ale také velkým množstvím konkurentů, kteří působí 

v blízkém okolí. Tato práce analyzuje umělecké kovářství a navrhuje možné změny, tak 

aby se zastavil snižující počet zákazníků a došlo k růstu tržeb a finanční stabilitě umě-

leckého kovářství. 
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2 CÍL PRÁCE A METODIKA 

Hlavním cílem je vypracování návrhů na zlepšení obchodní situace uměleckého kovář-

ství na trhu kovářských produktů. Součástí cíle je také zvýšení tržeb uměleckého kovář-

ství a zvýšení počtu zákazníků. Umělecké kovářství se potýká se snižujícím se počtem 

zákazníků, což je způsobeno velkým množstvím konkurentů a také déle trvající finanční 

krizí, kdy potenciální zákazníci šetří a nepoptávají produkty uměleckého kovářství 

v takové míře jako dřív. K dosažení tohoto cíle je využito cíle dílčího, kterým je analýza 

současné situace. 

Dílčím cílem této práce je analýza stávající situace ve vybraném uměleckém ko-

vářství. Součástí této analýzy je vyhodnocení současné marketingové strategie. Veškeré 

analýzy jsou provedeny z volně dostupných informací a z informací poskytnutých za-

městnanci uměleckého kovářství. 

Práce vychází z teoretických východisek, ve kterých je definován marketing, jeho 

historický vývoj a vymezeny další odborné pojmy. Součástí teoretické části je také po-

pis veškerých použitých analýz. Nejprve je analyzováno makroprostředí pomocí PEST 

analýzy a následně také mikroprostředí uměleckého kovářství, které je analyzováno 

pomocí dílčích analýz trhu, konkurence, zákazníků a také dodavatelů. 

V další části je vypracován marketingový mix současné situace vybraného umě-

leckého kovářství, ve kterém je rozpracován produkt, cena, distribuce a současná pro-

pagace kovářství. Na závěr je vypracována analýza SWOT, která definuje slabé a silné 

stránky podniku a také jeho příležitosti a hrozby. 

Na základě provedených analýz je navržena strategie, která by měla uměleckému 

kovářství pomoci získat větší množství zákazníků a zvýšit tržby z prodeje svých pro-

duktů. Strategie je také porovnávána s konkurenty a obsahuje návrhy k posílení pozice 

uměleckého kovářství vůči ostatním konkurentům. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1 Podstata marketingu a jeho vývoj 

Podstatou marketingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatel-

ského subjektu. Z toho vyplývá, že klíčovým bodem každé marketingové úvahy a ná-

sledně i marketingového rozhodnutí by měl být zákazník. 

 Marketing je také možno chápat jako soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, 

zjišťovat, stimulovat a uspokojovat potřeby zákazníků. Podnik samozřejmě nesmí za-

pomínat ani na další priority a cíle. Jedním z dalších cílů je také realizace přiměřeného 

zisku.(14) 

 Marketing se ve svém pojetí zásadně liší od pouhého prodeje zboží. Zatímco 

„prodej“ se snaží přimět zákazníky k nákupu toho zboží, které podnik vyrobil, „marke-

ting“ usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával to zboží, jež zákazník požaduje, a to 

tím, že jeho potřeby a přání zjišťuje a že jim přizpůsobuje jak své produkty, tak také 

jejich cenu, způsob prodeje, propagaci, design, balení a další faktory. 

Dříve bylo mnohdy mylně akcentováno zaměření marketingu na stimulaci poptáv-

ky, a to zejména za situace, kdy existuje převis nabídky nad poptávkou. Úkolem marke-

tingu však je, aby zabezpečoval úspěšné podnikání v jakýchkoli tržních podmínkách, a 

to na základě systematického zjišťování potřeb zákazníků a sledování situace na trhu.(3) 

3.1.1 Definice marketingu 

V literatuře, která se zabývá marketingem a jeho různými typy, můžeme nalézt velké 

množství různých definic tohoto pojmu. V této kapitole jsou uvedeny nejvýznamnější 

definice: 

 

Philip Kotler  – „Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny 

získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnot-

ných produktů s ostatními.“(16) 

 

Michael Solomon – „Marketing je jedna z činností vykonávaných organizacemi a 

sada procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vzta-
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hů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupi-

ny s ní spojené.“(17) 

 

Jana Boučková a kol. – „Marketing lze pojímat jako soubor aktivit, jejichž cílem 

je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka.“(14) 

 

American Marketing Association (AMA) – „Marketing je proces plánování a 

soubor procesů pro vytváření, propagaci a distribuci hodnot spotřebitelům a vytváření 

spotřebitelských vztahů způsobem, který směřuje k uspokojení potřeb organizace a je-

jích podílníků.“(18) 

 

Miroslav Foret – „Marketing představuje integrovaný komplex činností zaměře-

ných na sledování postojů spotřebitelů a situace na trhu.“(3) 

3.1.2 Vývoj marketingových koncepcí 

Každý podnik musí při svých aktivitách komunikovat s okolím, musí zjišťovat momen-

tální situaci na trhu, vyhodnocovat ji a snažit se zvolit ten nejlepší způsob, jak své zá-

kazníky oslovit. Soubor těchto opatření bývá nazýván „podnikatelské koncepce“. 

V současné době je obecně uznáváno celkem pět podnikatelských koncepcí: 

• Výrobní 

• Výrobková 

• Prodejní 

• Marketingová 

• Sociální 

Na těchto koncepcích lze dokumentovat posun, který v moderním marketingovém 

řízení probíhal a stále probíhá.(3) 

Výrobní koncepce vychází z předpokladu, že zákazník dává přednost levným a 

snadno dostupným výrobkům. Výrobce se soustřeďuje hlavně na zvýšení objemu pro-

dukce, dosažení nižších nákladů než konkurence a zajištění širokého pokrytí trhu. Vý-

robní koncepce je tady prioritně zaměřena na potřeby výrobce, nikoli zákazníka. 
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Prodejní koncepce vychází z předpokladu, že spotřebitel, který je obvykle pasiv-

ní, musí být ke koupi přemluven. Pasivního spotřebitele je nutné ke koupi stimulovat 

pomocí aktivního a často také až agresivního prodeje podporovaného nanejvýše rekla-

mou. Prodejní koncepce je zaměřena na potřeby, které má prodejce. 

Výrobková koncepce je založena na předpokladu, že zákazník preferuje při náku-

pu nejvyšší kvalitu a je také ochoten za ni zaplatit vysokou cenu. Podnik se tady orien-

tuje tímto směrem. Z přílišného soustředění se na výrobek a jeho parametry nebo také 

výjimečnost dochází často k opomíjení požadavků zákazníka. 

Marketingová koncepce se trvale orientuje na zákazníka a jeho potřeby. V rozvi-

nutých ekonomikách se začala objevovat 50. a 60. letech dvacátého století. Zákazníko-

vy potřeby a jejich uspokojení je hlavní prioritou a trvalým zájmem podnikatelského 

subjektu. Marketingová koncepce nutí uznat suverenitu zákazníka a tím se odlišuje od 

předchozích koncepcí. Hlavním cílem této koncepce je poznávání potřeb zákazníka a 

jejich uspokojování. 

Sociální koncepce marketingu vychází z požadavku, aby činnost výrobců a pro-

dejců vedla nejen k dokonalému uspokojování potřeb zákazníků, ale aby také neměla 

nepříznivý vliv na kvalitu životního prostředí a na fungování lidské společnosti. Podni-

katelé nesmějí respektovat pouze dosažení zisku, ale musejí si také uvědomovat svoji 

vlastní společenskou odpovědnost. Cílem společensky orientovaného marketingu je 

zlepšení kvality života.(14) 

3.2 Strategické plánování 

Slovo strategie je odvozeno od starořeckého slova stratégia a původně znamenalo umě-

ní vést válku a řešit válečné operace tak, aby bylo dosaženo vítězství.(3) 

V obecném slova smyslu se strategií rozumí určité schéma postupu, schéma, které 

naznačuje, jak za daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů. Je to přehled možných 

kroků a činností, které jsou přijímány „s vědomím“ částečné neznalosti všech budou-

cích podmínek, okolností a souvislostí, kde nejsou poznány všechny přístupné alternati-

vy a nelze přesně označit jednotlivé výhody a nevýhody pro potřeby budoucího rozho-

dování. Konečným účelem strategie by mělo být dospění k náležité součinnosti veške-
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rých aktivit všech složek podniku a vytvořit jednotný a nedělitelný celek jeho dalších 

perspektiv.(1) 

Strategické plánování se pochopitelně týká všech sfér činnosti podniku. Zabývá se 

jím vrcholový podnikový management, který vytyčuje dlouhodobé cíle a určuje směry 

vývoje. Tyto strategické cíle by však měly být stanoveny tak, aby přetrvaly i v období 

případných změn a všichni manažeři podniku musí být s těmito cíli naprosto ztotožně-

ni.(3) 

3.2.1 Marketingové strategie 

Marketingové strategie představují základní směr postupu vedoucí ke splnění marketin-

gových a také podnikových cílů. Strategie je třeba budovat především na síle podniku 

na využití vhodných příležitostí pro podnik. Porozumět a pochopit silné stránky a po-

rovnat je s příležitostmi plynoucími z prostředí – to je předpoklad tvorby spolehlivé 

marketingové strategie.(14) 

Základní rámec marketingové strategie lze vyjádřit následovně: 

• Cíle, jichž má být dosaženo. Na jejich základě potom můžeme vyjádřit, 

zda strategie byla či nebyla účinná. 

• Uvažované strategické alternativy. Vymezení cílových skupin zákazníků, 

na něž se hodláme zaměřit. 

• Cíloví zákazníci. Stanovení přesných parametrů zvolených cílových 

skupin zákazníků. 

• Identifikace konkurentů pro každou cílovou skupinu zákazníků. Jedná se 

o značky a výrobce nabízející zákazníkům podobné produkty. 

• Výběr nabízených produktů s ohledem na cílové zákazníky a konkurenty. 

• Prezentace podstaty strategie cílových zákazníků, zahrnuje tři části: 

výhody – v čem je naše nabídka lepší než nabídka konkurence, pozice 

produktu – jak je vnímán zákazníky a vyjádření hodnoty – proč by si měl 

zákazník koupit právě náš produkt. 

• Marketingový mix jako rozhodnutí o ceně a distribuci atd.(4) 
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K základním, nejznámějším a také nejrozšířenějším strategiím, označovaným také jako 

konkurenční strategie patří následující: 

• Strategie minimálních nákladů 

• Strategie diferenciace produktu 

• Strategie tržní orientace (3) 

3.2.2 Marketingový plán 

Marketingové plánování je specifickým typem plánování vycházejícím z celkových 

plánů podniku. Marketingové plány se oproti komplexním plánům zaměřují pouze na 

oblasti produktu a trhu a rozpracovávají strategicky stanovené cíle, týkající se určeného 

cílového trhu. Marketingový plán je ústředním nástrojem pro řízení a koordinování ce-

lého marketingového úsilí. Slouží k implementaci a praktickému ověření marketingové 

strategie, z níž každý marketingový plán vychází.(3) 

Každý produkt (výrobek, služba, myšlenka, místo aj.) musí být podložen marke-

tingovým plánem. Tento plán má logickou strukturu, prokazuje návratnost investované-

ho času a finančních prostředků. Základním stavebním kamenem marketingového plánu 

je jednotlivost, tj. sortimentní položka. Jakýkoliv nový výrobek nebo služba by měly být 

podloženy marketingovým plánem, který obsahuje výši plánovaných tržeb, úroveň ná-

kladů i plánovanou výši zisku za celý rok.(2) 

 

Marketingový plán se obvykle skládá ze tří částí: 

1. Charakteristika cílového trhu, jeho velikost, struktura, chování, plánované 

umístění produktu, rozsah prodeje, předpokládaný podíl na trhu a plánované 

finanční výdaje 

2. Stanovení plánovaných cen, cenová a rabatní politika, distribuční a logistické 

strategie a marketingový rozpočet na první rok. 

3. Dlouhodobý předpokládaný výhled prodeje nového produktu, ziskové cíle a 

strategie marketingového mixu na delší období.(3) 

 

Obsah plánu ve většině případů tvoří závěry šetření uskutečňovaného v rámci situační 

analýzy, prezentující nejdůležitější silné a slabé stránky ve vztahu k nejzávažnějším 
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příležitostem a klíčovým hrozbám. Marketingové plány ukazují, kde si podnik přeje být 

v určitém časovém momentě v budoucnosti a pomocí jakých prostředků toho chce do-

sáhnout. Jedná se o písemné dokumenty, které slouží jako výchozí materiál ke stanovení 

odpovědnosti za dosažení vytyčených úkolů.(14) 

3.3 Marketingový výzkum 

Jedná se o funkci, která propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí 

informací, které jsou používány pro identifikaci a definici marketingových problémů a 

příležitostí, vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových aktivit, monitoring marke-

tingového výkonu a lepší porozumění marketingovému procesu. Pracovníci výzkumu 

určí, jaké informace potřebují, navrhnou metodu jejich získání, řídí a provádějí sběr dat, 

analyzují výsledky a sdělují zjištění a jejich důsledky.(5) 

Proces marketingového výzkumu zahrnuje čtyři základní kroky: 

• Definování problému a stanovení cílů výzkumu 

• Vytvoření plánu výzkumu 

• Implementace plánu 

• Interpretace a sdělení zjištění 

 

Definice problému a stanovení cílů výzkumu – Marketingový manažer a vý-

zkumník musí úzce spolupracovat na definici problému a musí se dohodnout na cílech 

výzkumu. Manažer zná rozhodnutí, pro které informace potřebuje, výzkumník ovládá 

marketingový výzkum a ví, jak informace získat. 

Tvorba plánu výzkumu – Druhým úkolem procesu marketingového výzkumu je 

určit, jaké informace jsou třeba, vytvořit plán jejich získání a plán předložit marketin-

govému managementu. Tento plán uvádí zdroje informací a vysvětluje metody kontak-

tu, konkrétní přístupy, vzorové plány a nástroje, které výzkum využije při získávání 

potřebných údajů. 

Implementace plánu – V této fázi by měl být definovaný plán výzkumu uveden 

do chodu. To znamená sběr, zpracování a také analýzu získaných informací. Sběr in-

formací mohou provádět pracovníci marketingového výzkumu firmy, avšak častěji je 

provádí externí firmy, které se přím na výzkumy specializují. 
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Výklad a prezentace zjištění – Důležité je získané informace správně interpreto-

vat a utvořit z nich závěry a ty předložit managementu. Neměl by se snažit zahltit ma-

nagement čísly a nejrůznějšími statistickými přístupy. Spíše je důležité předložit zjiště-

ní, jež mohou být důležitá pro rozhodnutí, která musí management učinit.(5) 

3.4 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí firmy je tvořeno mnoha faktory, které bývají často vzájemně 

závislé. Charakterizuje je značný stupeň nejistoty a také vysoká dynamičnost, co se týče 

jejich vývoje, ať již probíhá plynule nebo ve skocích. Všechny faktory, jimiž je podnik 

ovlivňován, kladou na marketingové pracovníky mimořádně vysoké nároky. Existují 

určité nástroje, a to především marketingový informační systém a marketingový vý-

zkum, které jim do jisté míry umožňují lepší orientaci v konkrétním marketingovém 

prostředí, a tím i žádoucím způsobem reagovat na rychle se měnící podmínky. 

Marketingové prostředí zahrnuje jak faktory, které firma do jisté míry určitými po-

stupy ovlivnit může, tak faktory, na které nemá prakticky žádný vliv a jež legálními 

formami ovlivnit nelze. Podle kritéria – ovlivnitelný nebo neovlivnitelný faktor - roze-

znáváme mikroprost ředí a makroprostředí.(14) 

3.4.1 Makroprostředí 

Makroprostředí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, v němž se podnik pohybuje. Takové vlivy, jako je politická stabilita, míra infla-

ce, dovozní omezení týkající se surovin, demografický pohyb populace v dané oblasti či 

revoluční technologické inovace, mohou významně působit na efektivnost podniku a 

také na jeho úspěšnost.(5) 

Pro zkoumání makroprostředí firmy se nejčastěji využívá analýza PEST.  

 

PEST analýza vychází z analýzy důležitých událostí, které se uskutečnily v minulosti a 

následně se snaží odhadnout, jaký důsledek to bude mít pro budoucí vývoj vztahu ke 

konkrétní organizaci.(4) Každé z písmen v názvu analýzy zahrnuje jeden z faktorů, kte-

ré působí v makroprostředí. 
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P – politické a legislativní faktory – Zahrnují stabilitu zahraniční a národní poli-

tické situace, členství země v EU. Pro firmy představují tyto faktory významné příleži-

tosti, ale současně i ohrožení. Politická omezení se dotýkají každého podniku prostřed-

nictvím daňových zákonů, protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, 

ochrany životného prostředí, cenové politiky a mnoha dalších činností zaměřených na 

ochranu lidí ať již v roli zaměstnanců, či spotřebitelů, ochrany životného prostředí atp. 

E – ekonomické faktory – Vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů 

ekonomického rozvoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Podnik je při svém 

rozhodování významně ovlivněn vývojem makroekonomických trendů. Základními 

indikátory stavu makroekonomického okolí, které mají bezprostřední vliv na plnění 

základních cílů každého podniku, jsou míra ekonomického růstu, míra inflace, úroková 

míra, směnný kurz a také daňová politika. 

S – sociální a demografické faktory – Odrážejí vlivy ochrany životního prostředí, 

růstu populace, průměrného věku, životní úrovně a pracovní síly obyvatelstva. Sociální 

faktory také zahrnují důvěru, ocenění, postoje, výběr a životní styl obyvatelstva. Tyto 

elementy jsou výsledkem ekonomických, demografických, kulturních, vzdělávacích, 

náboženských a etických podmínek života člověka. Poznávání trendů v této oblasti jed-

noznačně vede k získání předstihu před konkurenty v boji o zákazníka. 

T – technické a technologické faktory – K tomu, aby se podnik vyhnul zaostalosti 

a prokazoval aktivní inovační činnost, musí být informován o technických a technolo-

gických změnách, které v jeho okolí probíhají. Změny v této oblasti mohou náhle a 

velmi dramaticky ovlivnit okolí, ve kterém se podnik pohybuje. Souhrnná analýza vlivů 

nových technologických změn představuje studie očekávaných vlivů nových technolo-

gií jak na stav okolí, tak na konkurenční pozice.(4) 

3.4.2 Mikro prostředí 

Do této skupiny patří faktory, které může podnik jistým způsobem využít a jež bezpro-

středně ovlivňují možnost podniku realizovat svou hlavní funkci – uspokojovat potřeby 

zákazníků. 

Mezi hlavní faktory mikroprostředí patří: 

• Daný subjekt (podnik, firma nebo organizace) 
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• Zákazníci 

• Dodavatelé 

• Distribuční články a prostředníci 

• Konkurence 

 

Na základě těchto faktorů je nutné celé mikroprostředí podniku analyzovat. K analýze 

mikroprostředí se využívá několik dílčích analýz. Patří mezi ně: 

1. Analýza trhu 

2. Analýza konkurence 

3. Analýza zákazníků 

4. Analýza dodavatelů (14)(15) 

 

ANALÝZA TRHU  

Trh v marketingovém pojetí představuje soubor všech stávajících a potenciálních kupu-

jících, kteří v určitých situacích koupí výrobku nebo služby uspokojí jednu nebo několik 

potřeb. Trh je také prostorem, ve kterém řada firem usiluje o stejné zákazníky, a to ty, 

kteří jsou ochotni nakupovat určité produkty. 

Při kvantitativní analýze trhu se zkoumá tržní potenciál, kapacita trhu, tržní podíl 

firmy a také relativní tržní podíl firmy. Tržní potenciál se vyjadřuje počtem potenciál-

ních zákazníků a také objemem produktů, které může teoreticky kupující koupit. Tržní 

podíl je podílem prodeje určitého produktu firmy na celkovém trhu v procentech. Kapa-

cita trhu kvantifikuje současný rozsah prodeje určitého produktu na daném trhu: 

 

Kapacita trhu = rozsah vlastní výroby + odhad rozsahu výroby konkurentů + do-

voz – vývoz (2) 

 

Při analýze trhu je velmi důležitá také správná segmentace daného trhu. Tržní segment 

se skládá ze skupiny zákazníků, kteří sdílejí podobný soubor potřeb a přání. Vlastní 

proces segmentace probíhá v několika na sebe navazujících fázích.  
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1. Vymezení daného trhu: 

Nejprve je třeba rozhodnout, jaký trh budeme segmentovat. Všeobecně se uvádí 

rozměr kategorie produktu a geografický rozměr. Také je možné ještě využít typ 

zákazníka a druh uspokojované potřeby. 

 

2. Postižení významných kritérií 

Je třeba zvážit, jaké druhy tržních projevů, jaké charakteristiky zákazníků mezi 

nimi na vymezeném trhu značně diferencují, v čem se mezi zákazníky projevují 

významné odchylky. Kritéria můžeme rozdělit na kritéria tržních projevů (pří-

činná a kritéria užití) a kritéria popisná (tradiční a psychografická kritéria). Tato 

kritéria jsou přehledně zobrazena v tabulce č. 

Tab. 1 Přehled segmentačních kritérií na spotřebních trzích 

Kritéria tržních projevů  

(vymezující proměnné) 

Kritéria popisná – založená na charak-
teristikách 
(vysvětlující proměnné) 

Příčinná Kritéria užití Tradi ční Psychografická 

Očekávaná hod-
nota 

Uživatelský status Demografická Sociální třída 

Vnímaná hodnota Míra užití Etnografická Životní styl 

Příležitosti Věrnost Fyziografická Osobnost 

Postoje, preferen-
ce 

Difúzní proces Geografická  

 Způsob užití  
 

Zdroj: (14) 

 

3. Odkrytí segmentů 

Jádrem třetí fáze segmentace trhu je rozhodnutí o takové kombinaci důležitých 

kritérií, která nejúčelněji z hlediska homogenity a heterogenity odkrývá segmen-

ty. Vymezující roli sehrávají kritéria tržních projevů. Pokud má mít segmentace 
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marketingový význam, musí být zahrnuto alespoň jedno kritérium tržních proje-

vů. 

4. Rozvoj profilu segmentu 

Odkrytí segmentů znamená přiřazení konkrétních zákazníků jednotlivým seg-

mentům. Rozvoj profilu pak obohacuje popis segmentů o další marketingově 

užitečné charakteristiky, např. sledování médií, účast na výstavách 

apod.(14)(15) 

 

Po poznání a postižení významných segmentů přichází rozhodování o tom, na které 

segmenty by se měla firma zaměřit. Tomuto rozhodování se říká tržní zacílení. V roz-

hodování by měla firma brát v potaz atraktivitu každého segmentu, jeho velikost, růst, 

kupní sílu, rentabilitu, hrozbu substitutů, tlaky distribučního a nákupního prostředí atd. 

Celý postup by měl být založen na objektivních podkladech. Výsledky je pak možné 

převést do zobrazení ve formě segmentační mapy, kde osami budou absolutní tržní 

atraktivita a postavení firmy. 

Po výběru tržních segmentů se začíná rozvíjet koncepční marketingová práce, roz-

voj marketingového přístupu k vybraným segmentům. Tržní umístění představuje pro-

stor strategických marketingových úvah, který je v dalším sledu naplňován v rámci 

marketingového plánu zapojením odpovídajících marketingových nástrojů.(14) 

 

ANALÝZA KONKURENCE  

Konkurenční prostředí vytváří tlak na snižování nákladů, zdokonalování výrobků a také 

jejich inovaci. Pokud chce být podnik na trhu úspěšný, musí dobře znát své konkurenty 

a snažit se, aby požadavky a potřeby zákazníků uspokojoval lépe než oni.(14) 

Jakmile společnost identifikuje své hlavní konkurenty, musí si udělat přehled o je-

jich strategiích, cílech a silných a slabých stránkách. 

Skupina firem, řídících se na daném cílovém trhu stejnou strategií, se nazývá stra-

tegická skupina. Jestliže společnost úspěšně vstoupí do některé ze skupin, členové této 

skupiny se stanou jejími hlavními konkurenty. 

Poté co společnost identifikuje své hlavní konkurenty a jejich strategie musí se ze-

ptat: Co každý z konkurentů na trhu hledá? Co je motivem chování každého konkuren-
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ta? Cíle konkurentů jsou závislé na mnoha faktorech, včetně velikosti, historie, součas-

ného vedení a finanční situace. Společnost musí shromažďovat informace o silných a 

slabých stránkách svých konkurentů. 

Obecně lze říci, že by měla společnost při analýze konkurentů sledovat tři veličiny: 

1. Podíl trhu. Podíl konkurenta na cílovém trhu. 

2. Podíl mysli.  Procento zákazníků, kteří jmenují konkurenta v odpovědi na 

otázku: Můžete jmenovat společnost, která Vám v tomto odvětví přijde na 

mysl jako první? 

3. Podíl srdce. Procento zákazníků, kteří jmenují konkurenta v odpovědi na 

otázku: Můžete jmenovat společnost, které byste dali přednost při nákupu 

výrobků? 

 

Společnosti, které dokáží postupně získávat vyšší podíly mysli a srdce, dosáhnou 

nevyhnutelně i zvýšení tržního podílu a ziskovosti. Pro vylepšení svého tržního podí-

lu mohou firmy využívat také benchmarking svých nejúspěšnějších konkurentů, stejně 

jako předních světových firem v dané oblasti. 

Jakmile společnost provede analýzu hodnoty pro zákazníky a také pečlivý prů-

zkum svých konkurentů, může se začít soustředit na útok na jednu z následujících tříd 

konkurentů: silné nebo slabé, blízké nebo vzdálené a „dobré“ nebo „špatné“. 

• Silné nebo slabé. Většina firem zaměřuje své údery na slabé konkurenty, 

protože na získání jednoho procentního bodu podílu vynaloží méně 

prostředků. Firma by ale neměla zapomínat ani na silné konkurenty, i ti 

mají svá slabá místa. 

• Blízké nebo vzdálené. Firmy většinou soupeří s konkurenty, kteří jsou jim 

nejvíc podobní. Důležité je zohledňovat i vzdálené konkurenty. 

• „Dobré“ nebo „špatné“.  V každém odvětví jsou dobří i špatní konkurenti. 

Strategií firmy by měl být útok na špatné konkurenty a podpora těch 

dobrých. Dobří konkurenti hrají podle pravidel odvětví a mají také 

realistické předpoklady o potenciálu růstu trhu. Na druhou stranu špatní 

konkurenti se spíše snaží podíl koupit než si ho zasloužit, přijímají značná 

rizika a porušují rovnováhu v odvětví.(15) 
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ANALÝZA DODAVATEL Ů 

Tento faktor mikroprostředí tvoří ti, kteří ovlivňují možnosti podniku získat potřebné 

množství zdrojů v požadované kvalitě a také požadovaném čase. Marketingové pracov-

níci musí neustále sledovat dostupnost dodávek, jejich nedostatek nebo zpoždění mohou 

v krátkém období snížit tržby a v dlouhém období poškodit spokojenost zákazníka. 

Je také nutné sledovat cenové trendy klíčových vstupů. Zvýšené náklady vstupů 

mohou vést ke zvyšování cen, které poškozují objem tržeb společnosti. Dnes jsou často 

dodavatelé považováni za partnery při vytváření a poskytovány hodnoty pro zákazní-

ka.(5) 

 

ANALÝZA ZÁKAZNÍK Ů 

Zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů marketingového mikroprostředí. Spo-

třebitelský trh není homogenní. Konečný spotřebitel vyžaduje jiný přístup než zákazník 

na trhu průmyslového zboží nebo kupec výrobků určených pro další průmyslové i ne-

průmyslové zpracování. Efektivní uspokojení potřeb zákazníků pomáhá firmě získat 

výhodu nad jejími konkurenty. Je důležité perfektně znát svoje zákazníky, aby jim mohl 

být nabídnut nejvhodnější produkt. 

 

Při analýze zákazníků je nutné si odpovědět na následující otázky: 

• Které produkty budou poskytovány kterým zákazníkům 

• Jaké motivy přimějí zákazníka ke koupi 

• Na jaké zákazníky je vhodné se zaměřit 

• Jaké má náš zákazník nákupní zvyklosti 

 

Ne vždy jsou všechny otázky významné. Úkolem analýzy je odhadnout činitele budoucí 

poptávky. Je možné také využívat různé seznamy pro odhadnutí potenciálních zákazní-

ků (seznamy statistických úřadů, telefonní seznamy, veletržní katalogy atd.). (5)(14) 
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3.5 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá 

k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může 

udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Možné způsoby se dělí do čtyř skupin 

označovaných jako 4P: produktová politika (product), cenová politika (price), komuni-

kační politika (promotion) a distribuční politika (place). Na obr.1 jsou uvedeny marke-

tingové nástroje spadající pod jednotlivá P.(5) 

Marketingový mix je nazýván mixem z toho důvodu, že všechny složky, které jsou 

v něm obsaženy, jsou proměnlivé a dají se kombinovat a míru jejich využití v konkrét-

ním marketingovém plánu lze přizpůsobit charakteru a potřebám daného produktu. 

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které podnik využívá, aby 

vyvolal poptávku po produktu.(8) 

 

Obr. 1 Marketingový mix (27) 

• Product  - Definice základních parametrů produktu, jeho základní užitek, úroveň 

kvality, provedení, styl, design, záruky, servis td. 

• Price – Nastavení základní cenové politiky, systému slev, srážek, termínů 

placení, úvěrových a platebních podmínek a dalších parametrů (vždy s ohledem 

na ekonomiku produktu a požadovanou minimální ziskovost. 
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• Promotion – Zahrnuje segmentaci trhu, tj. rozdělení zákazníků do skupin se 

stejnými potřebami, přáními a srovnatelnými reakcemi na marketingové a 

komunikační aktivity. Dále je součástí také zacílení, tj. výběr konkrétních 

segmentů, respektive jejich cílových skupin. 

• Place – Vymezuje trh a potřebné distribuční cesty (vlastní prodejny, 

velkoobchody, sítě maloobchodů), pokrytí (intenzivní, selektivní, exkluzivní), 

výběr typů lokalit.(7) 

 

Philip Kotler ve svých publikacích uvádí, že k tomu, aby byl marketingový mix 

správně používán, se na něj marketingový manažer nesmí dívat z pohledu prodávající-

ho, ale z hlediska kupujícího. Marketingový mix pak bude vypadat následovně: 

• z produktu se stane hodnota pro zákazníka (customer value) 

• z ceny se stane vydání zákazníka (cost to the customer) 

• místo se přemění na pohodlí pro zákazníka (convenience) 

• z propagace se stane komunikace se zákazníkem (communication) 

 

Zákazník požaduje hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci nikoli pro-

pagaci. Ze 4P se pak stanou 4C. Uplatnění marketingového mixu v praxi znamená, že 

pokud chce být podnikatel úspěšný, musí nabídnout kvalitní produkt (výrobek nebo 

službu), musí navrhnout relevantní cenu danému trhu, resp. Příslušným cenovým skupi-

nám, musí o sobě dát vědět, tj. komunikovat – podpořit prodej, a musí mít efektivně 

vyřešen způsob přemístění výrobku ke konečnému spotřebiteli a jeho prodej.(8) 

3.5.1 Produkt 

Základem každého podnikání je produkt nebo nabídka. Cílem podniku by mělo být do-

sažení toho, aby se jeho produkt odlišil od konkurentů a také zlepšil způsobem, který 

přiměje cílový trh, aby je preferoval, a dokonce za ně platit i vyšší cenu. 

Produkt je zakoupen zákazníkem ke splnění jeho potřeb a přání. Ty mohou být 

praktické, emocionální nebo základní. Kvalitní produkty jsou předpokladem úspěchu 

firmy na trhu. V konkurenčním úsilí je nutné vyvíjet prvotřídní produkty a vylepšovat ty 

stávající. Firmy by se měly zabývat sledováním konkurenčního postavení svých produk-
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tů, které je mnohými odborníky považováno za rozhodující faktor ovlivňující celkovou 

prosperitu firmy.(2) 

Z analytického pohledu může být produkt rozdělen na tři úrovně: 

• Jádro produktu  – představuje řešení přání a problému zákazníka, splnění 

jeho tužeb a očekávání. Zpravidla se pohybuje v pocitové oblasti. 

• Vlastní (skutečný, reálný) produkt – je souborem charakteristických 

vlastností, které zákazník od produktu vyžaduje. Je předmětem 

konkurenčního úsilí (vyhotovení, značka, kvalita, styl, image, design, obal 

a tvar balení, název, jméno výrobce, dosažitelnost produktu). 

• Rozšířený produkt – obsahuje další služby nebo výhody k produktu, které 

představují dodatečné užitky pro zákazníky. Může se jednat o servis, 

záruční lhůty, garanční i jiné opravy, odbornou instruktáž, poradenství nebo 

také o leasing.(11) 

 

V běžném tržním prostředí procházejí produkty uvedené na trh čtyřmi fázemi, které 

poskytují jedinečné příležitosti, ale i hrozby dosažení životnosti. Konkurenční klima je 

v každé fázi životního cyklu produktu jiné. Proto je potřebné během životního cyklu 

produktu měnit marketingové strategie. Jedná se o tyto fáze: 

1. Fáze zavádění – výrobek je málo známý, zákazníci váhají s jeho koupí. 

Výrobek se nevyrábí v ekonomicky výhodném množství. Podnik vynakládá 

značné prostředky na marketing. Na trhu je málo konkurentů se stejným 

nebo podobným produktem. 

2. Fáze růstu – výrobek se stává známým, poptávka stoupá. Úspěch 

ovlivňuje konkurenci, která přichází se stejnými, podobnými, 

zdokonalenými či inovovanými výrobky. Cena se nesnižuje a podnik 

proniká na nové trhy. 

3. Fáze zralosti – výrobek už není novinkou, je kupován i konzervativními 

zákazníky. Slabší konkurenti odpadávají, podnik se také snaží prosadit 

novými variantami výrobku. 

4. Fáze nasycení – obrat dosahuje nejvyššího bodu, ale vlivem snižování cen 

klesá zisk. Poptávka stagnuje a tržní potenciál je prakticky vyčerpán. 
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5. Fáze útlumu – poptávka po výrobku klesá a nepomáhají ani marketingová 

opatření. Výrobní kapacity nejsou plně vytíženy a výroba vyžaduje vysoké 

náklady. Uvažuje se o stažení výrobku z trhu.(12) 

3.5.2 Cena 

Cena je suma peněz, množství výrobků nebo objem služeb, jež kupující poskytuje pro-

dávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí určité služby. Cena 

výrobků nebo služeb je pro podnik zdrojem zisku. Z hlediska kupujícího vyjadřuje cena 

hodnotu určité komodity, tj. poměr mezi vnímanou kvalitou a množstvím peněz. Z eko-

nomického hlediska je cena kompromisem mezi poptávkou a nabídkou a označuje se 

jako rovnovážná cena. Trvalá rovnováha však neexistuje, stále se mění a vyvíjí, a proto 

se v marketingu používá termín tržní cena.(12) 

U produktu je velice důležité stanovit optimální cenu. Pro stanovení této optimální 

ceny existují různé metody. Mezi nejpoužívanější patří: 

 

1. Metody orientované na náklady – náklady určují dolní hranici ceny, horní 

hranice je limitována poptávkou. Pro marketéry představuje důležité 

východisko pro rozhodování o prodejních cenách, možných slevách, velikosti 

prodejních sérií nebo distribučním mixu. 

 

2. Metody orientované na poptávku – tyto metody využívají cenovou elasticitu 

poptávky vycházející z ekonomické teorie nabídky a poptávky. 

 
3. Metody orientované na konkurenci – cena založená na konkurenci se řídí 

cenou konkurence a věnuje menší pozornost vlastním nákladům, případně 

poptávce. 

 

Mezi další, ale již méně využívané, metody patří například: Stanovení ceny respektující 

návratnost investic, stanovení ceny jako vyjádření hodnoty vnímané zákazníkem a dal-

ší.(2) 

Při aplikaci cenové strategie má firma na vybranou, kterým směrem bude při sta-

novení výše cen svých produktů postupovat. Při této volbě pomáhá rozhodovací tabul-
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ka, ve které je znázorněna kombinace dvou faktorů: výše stanovené prodejní ceny a 

výše prostředků investovaných do propagace.(12) 

Tab. 2 Stanovení cenové strategie 

STRATEGIE Náklady na propagaci vysoké Náklady na propagaci malé 

Vysoká cena Strategie rychlého sbírání Strategie pomalého sbírání 

Nízká cena Strategie rychlé penetrace Strategie pomalé penetrace 

Zdroj:(12) 

 

Výši ceny v tržním prostředí ovlivňují nejrůznější faktory. Podle toho odkud působí, je 

rozlišujeme na faktory vnitřní a vnější. Mezi vnitřní faktory zejména patří cíle firmy, 

cenová strategie, marketingový mix, diferenciace a inovace produktů a také náklady. 

Mezi vnější faktory je řazena poptávka, konkurence distribuční síť, politická situace, 

ekonomické podmínky a také opatření centrálních nebo řídících orgánů.(12) 

3.5.3 Distribuce 

Distribuce zahrnuje celou řadu jednotlivých kroků a činností, které zahrnují dodání urči-

tého produktu od jeho výrobce až ke koncovému spotřebiteli. Rozhodování o distribuci 

zahrnuje dílčí rozhodování o tom, které distribuční cesty (někdy nazývané také distri-

bučními kanály) je nejvhodnější v dané situaci použít, ale do velké míry také o tom, kde 

a komu bude produkt prodáván.(12) 

K základním vlastnostem distribuce z marketingového pohledu patří následující 

skutečnosti: 

1. Fyzická distribuce – řízení přepravy zboží a jeho skladování tak, aby zákazníci 

byli na základě své poptávky vždy co nejvíce uspokojeni. 

2. Změna vlastnických vztahů – produkty mění majitele, ať už se jedná o 

obchodníky nebo o koncové spotřebitele. 

3. Podpůrné a doplňkové služby – např. marketingový průzkum trhu, propagace, 

poradenství nebo také přepravní pojištění.(12) 
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Distribuci můžeme rozdělit dle počtu případných distribučních mezičlánků na distribuci 

přímou a distribuci nepřímou. 

V přímé distribuci dodává výrobce výrobek přímo spotřebiteli. Mezi výhody toho 

typu distribuce mžeme zařadit přímý kontakt a komunikace se spotřebitelem, účinné 

zpětné vazby a citlivý přístup k zákazníkům, lepší kontrolu nad zacházením s produk-

tem nebo také nižší náklady vzhledem k absenci mezičlánků. Na druhou stranu velkou 

nevýhodou je nutnost navazovat značný počet kontaktů s velkým počtem partnerů. 

V nepřímé distribuci je výrobek dodáván přes zprostředkovatele (obvykle zboží 

prochází hned přes několik mezičlánků, například přes dovozce, vývozce, zprostředko-

vatele, velkoobchod a maloobchod). Hlavními přednostmi této varianty je větší efektivi-

ta prodeje zboží, výrobce může přenechat část prodejních úkonů distribučním mezičlán-

kům, což přináší snížení objemu aktivit u výrobce i spotřebitele. Výrobce také nemusí 

budovat finančně nákladná servisní střediska či příruční sklady. Jako nevýhoda se jeví 

ztráta kontroly nad zbožím, které prodává jiný účastník distribuční cesty. Výrobce je 

také závislý na marketingové strategii mezičlánků. 

Aby si podnik zvolil nejvhodnější distribu ční cestu, musí brát v potaz velké 

množství faktorů. Mezi nejdůležitější patří: 

1. Výrobek – jeho charakter a průběh životního cyklu, rozměry, hmotnost, 

technická úroveň, stupeň standardizace atd. 

2. Dodavatelské výrobní podniky – jejich výrobní kapacity a rozmístění, 

úroveň fyzické distribuce, technologické, finanční, materiálové a 

personální možnosti atd. 

3. Trhy (spotřebitel/uživatel) – jejich charakteristika, jejich počet, místo a 

doba nákupu, jejich velikost, nákupní chování a zvyklosti spotřebitelů a 

uživatelů. 

4. Distribuční mezičlánky – jejich hustota a dostupnost, jejich specializace 

nebo univerzálnost, technická vybavenost, úroveň a šíře poskytovaných 

služeb atd. 
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5. Faktory prostředí – hospodářské a sociální poměry v dané zemi, existující 

právní omezení, poskytované finanční služby, míra úspor obyvatelstva, 

geografické rozložení a hustota obyvatelstva atd. 

 

Rozhodování o výběru konkrétní distribuční cesty předpokládá nutnost respektovat 

podmínky účinného dosažení cílového trhu nebo segmentu cílového trhu a také pod-

mínky optimálního uspokojení zákazníků na cílovém trhu. K výběru nejefektivnější 

konkrétní cesty dochází až po zhodnocení všech alternativních možností.(13) 

3.5.4 Propagace 

Pro propagaci se také často používá výraz marketingová komunikace. Hlavní úlohou 

marketingové komunikace je vyvolání zájmu o firmu a její produkci, udržení stávajících 

zákazníků, ovlivnění jejich nákupního chování a získání zákazníků nových. Podle Kot-

lera je propagace „tvorbou a veřejným šířením věrohodných informací, které mají za 

úkol přilákat zákazníky“. 

V praxi se při propagaci používá pět základních komunikačních nástrojů: 

1. Reklama 

2. Podpora prodeje 

3. Public relations 

4. Osobní prodej 

5. Přímý (direct) marketing 

 

To, který z uvedených komunikačních nástrojů, kdy a v jaké kombinaci firma použije, 

patří mezi firmou ovlivnitelné faktory. Důležitá je však co nejpřesnější návaznost na 

ostatní nástroje marketingového mixu.(12) 

 

REKLAMA  

Reklama je jedna z hlavních součástí propagace. Zahrnuje použití placených médií ke 

sdělení informací o produktu (výrobku, službě, myšlence, místě aj.) s cílem informovat, 

přesvědčit nebo připomenout.(2)  
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Konečným cílem reklamního sdělení je přimět spotřebitele, aby učinil nákupní 

rozhodnutí. Dalším úkolem reklamy je také působení na stávající zákazníky a snaha 

přesvědčit je pomocí podobných argumentů, aby koupi daného produktu opakovali. Má-

li být reklama úspěšná, musí být prováděna odborníky, musí využívat všech marketin-

gových poznatků, které jí umožní oslovit určité segmenty trhu a musí být orientována 

na překonávání všech existujících bariér, jež mohou mít buď racionální nebo emocio-

nální příčiny.(13) 

Podle předmětu činnosti se rozeznávají dvě kategorie reklamy a to: 

1. Produktová reklama – jejím úkolem je zdůraznit přednosti a také výhody 

plynoucí z používání produktů, které jsou objektem reklamy. 

2. Firemní reklama – je zaměřena na budování image firmy, zvýšení její 

známosti nebo také představení jejích cílů. 

 

Kritérium životního cyklu produktu umožňuje reklamu rozdělit na tři základní typy. 

Reklama zaváděcí má za úkol seznámit spotřebitele s určitým výrobkem. Používá se 

hlavně v první fázi životního cyklu výrobku. Reklama přesvědčovací se využívá pře-

vážně ve druhé fázi životního cyklu, kdy je nutné posilovat pozici výrobku na trhu. Re-

klama připomínací se používá ve stádiu zralosti. Je nutné výrobek stále připomínat a 

přesvědčovat spotřebitele o tom, že jeho nákupní rozhodnutí bylo správné.(2) 

 

PODPORA PRODEJE 

Podpora prodeje na rozdíl od reklamy působí na zákazníka okamžitě. Nutí ho učinit 

rychlá rozhodnutí. Podpora prodeje usiluje o zvýšení obratu. Toho dosahuje například 

dočasným snížením ceny, nabídkou většího balení, odměněním stávajících zákazníků a 

získáváním nových, zvýšením četnosti nákupů nebo zvýšením přitažlivosti zboží doda-

tečnými opatřeními.(2) 

Mezi nejčastěji používané metody podpory prodej směrem k zákazníkům, tzv. zá-

kaznické podpory, patří kupony, dárky, vzorky zdarma, refundace, rabaty, prémie, věr-

nostní karty, soutěže, ochutnávky, výstavy, nabídka vrácení peněz při nespokojenosti 

zákazníka se zbožím atd. 
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Podpora prodeje zaměřená na firmy (prostředníky na distribuční cestě) nebo na je-

jich prodejce používá tyto nástroje: obchodní výstavky a mítinky, peněžní odměny, pro-

dejní soutěže, příspěvky na předvádění výrobků, dárky nebo také obchodní příspěvky a 

speciální nabídky.(13) 

 

 

PUBLIC RELATIONS  

Práce s veřejností představuje takový druh komunikačního působení podniku na veřej-

nost, který vytváří a udržuje pozitivní postoje a vztahy veřejnosti k podniku, jeho služ-

bám, výrobkům a aktivitám. Práce s veřejností je zaměřena jednak na komunikaci 

s vnějším marketingovým prostředím a jedna na vnitřní prostředí podniku.(13) 

Důležitou formou vztahu k veřejnosti je sponzorská činnost. Sponzoring spočívá 

v poskytnutí služby za získání protislužby. Sponzor poskytuje věcný nebo peněžní dar a 

za to dostává protislužbu, která mu napomáhá k dosažení marketingových cílů. Sponzo-

ring může zvýraznit značku firmy nebo produktu na těch místech, ve kterých se sou-

středí významná část cílového publika. Podle místa a cílových skupin se rozlišuje spor-

tovní, kulturní a sociální sponzoring.(2) 

 

OSOBNÍ PRODEJ 

Osobní prodej je velmi často efektivním nástrojem marketingové komunikace, a to pře-

devším v těch situacích, kdy dochází k vytváření preferencí spotřebitelů. Díky svému 

bezprostřednímu osobnímu působení je prodejce prostřednictvím osobního prodeje 

schopen přesvědčit zákazníka o přednostech produktu mnohem lépe a ovlivnit jeho 

chování mnohem účinněji než běžná reklama.(13) 

K cílům osobního prodeje se řadí vyhledávání zákazníků, komunikace se zákazní-

ky, prodej produkt zákazníkům, poskytování služeb, shromažďování informací, rozmis-

ťování zboží aj. Osobní prodej může být uskutečňován přímým kontaktem prodejce se 

zákazníkem (kontakt z očí do očí), přes telefon nebo přes personalizovanou korespon-

denci. Strategií osobního prodeje je být ve správnou dobu, se správným zbožím a správ-

ným způsobem u správného zákazníka. Prodejní personál zpravidla podstupuje speciální 
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trénink. Následně je odborně veden, motivován a za dosažené výsledky hodnocen a 

odměňován.(2) 

Zvláštní formou osobního prodeje je tzv. multilevel marketing, nazývaný někdy ta-

ké jako network marketing. Jde o systém budování obchodní sítě prodavačů, kteří po 

proškolení a získání zkušeností přijímají a zaškolují další prodejce, z jejichž prodeje pak 

profitují. Zisk mají tedy jednak z vlastního prodeje, jednak z prodeje celé sítě, kterou 

vybudovali.(12) 

 

DIRECT MARKETING  

Direct marketing je založen na budování stálého vztahu se zákazníky prostřednictvím 

různých komunikačních cest, například telefonem, poštou, internetem nebo osobní ná-

vštěvou. Základem dobrého direct marketingu jsou kvalitní adresy (přesná segmentace 

trhu). Stále častěji se využívá přímé komunikace se spotřebitelem prostřednictvím mo-

bilního telefonu, neboť je specifickým médiem, které má spotřebitel prakticky stále u 

sebe. Výhodou tohoto typu direkt marketingu je jeho efektivnost a rychlá připravenost 

akce. Umožňuje okamžitou reakci na spotřebitelův zájem a navázání další komunikace 

s ním. Bývá doplňován a zesilován dalšími tradičními formami marketingové komuni-

kace, například spotřebitelskými soutěžemi.(2) 

Direct marketing využívá předností dnešní elektroniky, především počítačů, k cíle-

né a soustavné komunikaci se zákazníky. Mezi jeho hlavní výhody patří zaměření na 

jasně vymezený segment, efektivnost komunikace a vytváření osobnějších vztahů, kon-

trolovatelnost a měřitelnost odezvy na nabídku firmy, operativnost realizace a také ná-

zorné předvádění produktů.  

V rámci direct marketingu rozlišujeme marketing adresný a neadresný. V prvním 

případě lze pochopitelně vytvářet a doručovat marketingová sdělení mnohem přesněji. 

Mezi neadresné formy patří například letáky a tiskoviny, které jsou zdarma doručovány 

do poštovních schránek anebo rozdávány na frekventovaných veřejných místech.(13) 

3.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je východiskem k vypracování každého marketingového plánu a k navr-

žení marketingové strategie. Zkratka SWOT vznikla spojením počátečních písmen slov 
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Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a 

Threats (ohrožení). SWOT analýza vychází jednak z interní analýzy, tj. analýzy vlastní 

firmy, jejích silných a slabých stránek, ale také z externí analýzy – příležitostí a hrozeb, 

do níž patří analýzy makroprostředí a také mikroprostředí.(8) 

Tab. 3 Matice SWOT analýzy  

                 Vnitřní 

                        prostředí 

 

Vnější 

Prostředí 

Silné stránky 

Strengths 

1. 

2. 

3. 

Slabé stránky 

Weaknesses 

1. 

2. 

3. 

Příležitosti 

Opportunities 

1. 

2. 

3. 

Strategie SO 

maxi-maxi 

1. 

2. 

3. 

Strategie WO 

mini-maxi 

1. 

2. 

3. 

Hrozby 

Threats 

1. 

2. 

3. 

Strategie ST 

maxi-maxi 

1. 

2. 

3. 

Strategie WT 

mini-maxi 

1. 

2. 

3. 

Zdroj: (4) 

 

Pro tuto analýzu bývá často využívána SWOT matice (viz Tab. 3), kde na základě vzá-

jemného porovnávání silných a slabých stránek vnitřního prostředí a příležitostí a hro-

zeb vnějšího prostředí vzniká matice se čtyřmi strategiemi. Strategie SO – maxi-maxi 

zaměřená na využití silných stránek k získání výhod z příležitostí vnějšího prostředí, 

strategie WO – mini-maxi zaměřené na překonávání vlastních slabých stránek a využí-

vání výhod z příležitostí vnějšího prostředí, strategie ST – maxi-mini zaměřené na vyu-

žití silných stránek a na snížení negativních účinků hrozeb z vnějšího prostředí a strate-

gie WT – mini-mini  zaměřené na minimalizaci slabých stránek a vyhnutí se hrozbám 

z vnějšího prostředí.(9) 
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SWOT analýza by měla být prováděna pro každý segment, který je považován za 

důležitý v rámci budoucnosti společnosti. Měla by být rovněž obsahovat několik po-

známek výhradně ke kritickým faktorům a zdůraznit diferenční vnitřní silné a slabé 

stránky ve vztahu ke konkurenci a k rozhodujícím externím hrozbám a příležitos-

tem.(10) 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU 

4.1 Základní údaje o firmě 

Vybrané umělecké kovářství se zabývá zakázkovou výrobou v širokém sortimentu ko-

vářského řemesla. Mezi činnosti, které umělecké kovářství provozuje, patří: 

• Umělecké kovářství včetně kovaných zábradlí 

• Kované brány a ploty  

• Kovoobrábění 

• Zámečnictví 

 

Kovářství se nachází v malé obci vzdálené 15 kilometrů od okresního města Třebíč a 

v současné době má 5 zaměstnanců. 

4.2 Analýza makroprostředí  

K analýze makroprostředí se nejčastěji využívá PEST analýza. Tato analýza umožňuje 

vyhodnotit případné dopady různých změn na projekt, které pocházejí z různých oblastí 

vnějšího prostředí uměleckého kovářství a rozdělují se podle následujících faktorů. 

4.2.1 Politické a legislativní faktory 

Pro umělecké kovářství je z politických faktorů nejdůležitější forma a stability vlády. 

Současná vláda prochází častými krizemi, které by mohly vyústit v předčasné volby a 

ke změně vládnoucích stran. Ke stabilitě nepřispívá ani daňový balíček, který byl schvá-

len v posledních dnech roku 2012, a podnikatelé dlouho nevěděli, jaké daně budou platit 

v roce 2013. Pokud by se situace opakovala, mohlo by to podnikatelům a zaměstnavate-

lům způsobovat problémy.  

Každoroční změny daní také nezvyšují politickou stabilitu. Dalším důležitým fak-

torem je také postoj vlády vůči soukromému sektoru a do velké míry i podpora malého 

a středního podnikání. 

Mezi legislativní faktory, které ovlivňují chod uměleckého kovářství, patří platná 

legislativa. Platnými zákony se musí řídit i všichni konkurenti. Mezi nejdůležitější zá-

kony, kterými se firma řídí, patří: 
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• Zákon č. 40/1964 Sb. – Občanský zákoník, od 1.1.2014 nový občanský 

zákoník 89/2012 Sb. 

• Zákon č. 143/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže 

• Zákon č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Živnostenský zákon 

 

Mezi další faktory ovlivňující kovářství patří také funkčnost soudů nebo vymahatelnost 

práva. Legislativní a politické faktory hrají významnou roli v podnikatelském sektoru a 

zásadně jej také ovlivňují. 

4.2.2 Ekonomické faktory 

Pro zvýšení obratu a zisku musí umělecké kovářství stále sledovat vývoj ekonomické 

situace hlavně v České republice. Ekonomická situace ve velké míře ovlivňuje množství 

potenciálních zákazníků a také množství a velikost objednávek. V době dobré ekono-

mické situace je schopné kovářství realizovat větší počet zakázek, lidé mají více vol-

ných finančních prostředků na investování a také více nakupují. 

Mezi nejdůležitější ukazatele patří hodnota hrubého domácího produktu a také in-

flace. Tyto dva ukazatele mají přímý vliv na ekonomickou situaci v České republice. 

Díky tomu, že ovlivňují ekonomickou situaci v České republice, ovlivňují také ekono-

mickou situaci potenciálních zákazníků kovářství. V případě zvyšující se inflace a sni-

žujícího se HDP se snižuje i kupní síla zákazníků a kovářství ztrácí zákazníky, protože 

občané více šetří. 

 

Vývoj HDP 

Hrubý domácí produkt se v makroekonomii používá pro určování výkonnosti ekonomi-

ky států. Jedná se o klíčový ukazatel vývoje národního hospodářství. Dle tab. 4 nejvyšší 

pokles HDP nastal v roce 2009 o 4,5 %. Hodnota hrubého domácího produktu v daném 

roce byla 3 759 milionů korun. 

V letech 2010 a 2011 hrubý domácí produkt opět rostl. V roce 2010 meziročně o 

2,5 % a v roce 2011 o 1,9 %. Tento růst byl z velké části způsoben koncem finanční 

krize a také dobrou kondicí české ekonomiky. 
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Tab. 4 Vývoj HDP 2007-2011 

  2007 2008 2009 2010 2011 
HDP (mil. Kč) 3 662,60 3 848,40 3 759,00 3799,5 3841,4 
změna HDP 
(%) 

5,7 3,1 -4,5 2,5 1,9 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Hodnoty HDP pro celý rok 2012, ještě nejsou známé. Předpokládá se, že dojde k pokle-

su hodnoty hrubého domácího produktu. V prvním, druhém i třetím čtvrtletí roku 2012 

hodnota HDP klesala a změna by neměla nastat ani v poslední čtvrtletí roku 2012. 

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl ve 3. 

čtvrtletí roku 2012 podle předběžného odhadu meziročně o 1,5 % a ve srovnání s před-

chozím čtvrtletím o 0,5 %. V roce 2012 celkově HDP klesala průměrně o jeden pro-

centní bod. V dlouhodobé předpovědi by hodnota HDP neměla růst, hlavně z důvodu 

snižovaní podpory prorůstových opatření. 

Tab. 5 Čtvrtletní vývoj HDP 2007-2012 (%) 

  Q1 Q2 Q3 Q4 
2007 6,8 6,3 6,3 6,3 

2008 5,3 4,6 4,7 0,7 

2009 -4 -4,9 -4,4 -3,2 

2010 1,2 2,3 2,8 2,6 

2011 2,8 2,2 1,2 0,6 

2012 -0,7 -1 -1,5   

Zdroj: Český statistický úřad (20) 

 

Snižování růstu hrubého domácího produktu je možné sledovat již se začátkem roku 

2011. Kdy růst HDP činil 2,8 % a na přelomu následujícího roku 2012, již prakticky 

nedocházelo k růstu HDP a od začátku roku 2012 se hodnota hrubého domácího pro-

duktu snižuje až na hodnotu -1,5% ve třetím čtvrtletí roku 2012. Hodnoty pro čtvrté 

čtvrtletí roku 2012 ještě není známo. 
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Vývoj inflace 

Obecně znamená inflace všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjádření 

inflace vychází ze zjištění čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. 

Cenové indexy poměřují úroveň cen ve spotřebním koši. 

Do spotřebního koše patří potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák…), nepo-

travinářské zboží (odívání, nábytek, drogerie…) a služby (opravárenské, vzdělání, zdra-

votnictví…).  

Vývoj inflace za roky 2008 až 2012 jsou uvedeny v tab. 6. Hodnoty jsou uváděny 

měsíčně v procentech. Hodnota pro prosinec 2012 nebyla v době vypracování práce 

ještě známa. Vysoká míra inflace způsobuje růst cen, který nepříznivě působí na kupní 

sílu obyvatelstva a také snižuje export. 

Z tabulky je patrné, že největší míra inflace byla v České republice v druhém polo-

letí roku 2008, kdy inflace dosahovala hodnot nad 6%. Tato vysoká hodnota byla způ-

sobena finanční krizí, která byla způsobena problémy na americkém hypotečním trhu.  

Tab. 6 Měsíční vývoj inflace 2008-2012 (%) 

  Měsíc 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2008 3,4 3,9 4,3 4,7 5 5,4 5,8 6,1 6,4 6,6 6,5 6,3 
2009 5,9 5,4 5 4,6 4,1 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,3 1 
2010 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 
2011 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 
2012 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3  

Zdroj: Český statistický úřad (19) 

 

Nejnižší míra inflace byla v první polovině roku 2010, kdy právě již pominula zmiňo-

vaná finanční krize. V roce 2012 se inflace zvyšovala z 2,1% v lednu až na 3,3% v lis-

topadu téhož roku. Dle prognóz by se inflace měla dále držet nad hranicí 3%. V porov-

nání s okolními státy se jedná o vyšší hodnotu.(19) 

4.2.3 Sociální a demografické faktory 

Kovářství má svoji dílnu v obci, která leží asi 10 km od okresního města Třebíč. Třebíč-

ský okres má jednu z největších nezaměstnaností v rámci České republiky. 
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Dle tabulky 7 se míra nezaměstnanosti v okrese Třebíč pohybuje nad úrovní 12%. 

Jedná se o hodnoty k 31. prosinci daného roku. Hodnota nezaměstnanosti k 31. prosinci 

2011 činí 12,64%. Vysoká míra nezaměstnanosti působí negativně na množství zákaz-

níků kovářství. Jelikož výrobky kovářství nepatří mezi nezbytné statky, nezaměstnaní 

lidé a lidé s nízkými příjmy odkládají nákup kovářských výrobků na pozdější dobu.(21) 

Tab. 7 Základní statistické údaje – Okres Třebíč 

  2008 2009 2010 2011 
Míra nezaměstnanosti 8,38% 12,75% 13,84% 12,64% 
Volná pracovní místa 359 159 151 109 
Počet obyvatel 114 028 113 812 113 590 113 330 

Zdroj: Český statistický úřad – Jihlava (21) 

 

I přestože, se snižuje počet obyvatel okresu Třebíč, volných pracovních míst stále ubývá 

a množství nezaměstnaných se pohybuje stále na stejné úrovni. Počet obyvatel v roce 

2011 činil 113 330, což v porovnání s minulým rokem znamená pokles o 260 obyvatel. 

Z celkového pohledu se nejedná o zásadní pokles.  

Vysokou míru nezaměstnanosti způsobují také umělečtí kováři. V Třebíči se na-

chází Střední škola řemesel Třebíč, nabízí obory Uměleckořemeslné zpracování kovů – 

práce kovářské a zámečnické a Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce pasířské. 

Na každý obor je ročně přijímáno 20 a 20 studentů. Vždy jich daný obor dokončí více 

než polovina. Z toho vyplývá, že v okrese Třebíč přibude minimálně 20 mladých zpra-

covatelů kovů.  

Je jasné, že ne všichni práci najdou. Snaží se proto zakládat si svoje vlastní kovár-

ny a zvyšují tím konkurenci v tomto oboru. Ne všichni jsou obchodně zdatní a dokáží se 

dostatečně prosadit, a proto končí na úřadu práce. 

4.2.4 Technické a technologické faktory 

Umělecké kovářství se neustále snaží nabízet kvalitní služby a hlavně výrobky. Každý 

výrobek je několikrát kontrolován. Základem jsou kvalitní nástroje, kterými je opraco-

váván materiál. Důraz je kladen i na nákup kvalitního materiálu. Materiál je kupován u 
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společnosti Lukáš trade s.r.o. Tato společnost je dlouholetým dodavatelem kovářství. 

Materiál od společnosti Lukáš trade s.r.o. je vysoké kvality. 

Kovářství využívá také internet. A to nejen k nabídce výrobků a služeb přes svoje 

vlastní internetové stránky. Také přes internet uskutečňuje objednávky materiálu. Ko-

munikace se zákazníky probíhá také částečně přes email. 

4.3 Analýza mikroprostředí 

4.3.1 Analýza trhu 

Vybrané umělecké kovářství se pohybuje na trhu spotřebitelském. Cílovými zákazníky 

kovářství jsou jednotliví občané, kteří si mají dostatečné příjmy pro nákup kovářských 

výrobků. 

 

SEGMENTACE TRHU 

Proniknutý trh  – jedná se o trh, na kterém se nacházejí všichni bývalí i současní zá-

kazníci uměleckého kovářství. Pro tyto zákazníky byla již v minulosti realizovaná určitá 

zakázka a je předpoklad, že budou realizovány další. 

 

Potenciální trh – součástí tohoto trhu jsou všichni lidé, kteří uvažují o koupi výrobků 

uměleckých kovářů a kteří mají dostatečné množství finančních prostředků pro nákup. 

 

Dostupný trh – převážná část zakázek uměleckého kovářství je od obyvatel Kraje Vy-

sočina. Malá část objednávek je také z jiných krajů České republiky a díky blízkosti 

státních hranic také z Rakouska. 

 

Dle informací Českého statistického úřadu bylo v roce 2011 na území Kraje Vysočina 

195 587 domácností. Na základě údajů o výši příjmů na osobu, které zveřejnil Český 

statistický úřad, byla sestavena tab. 8, zobrazující rozdělení domácností dle měsíčního 

příjmu na osobu v roce 2011. Dle tabulky je možné určit množství domácností, které 

tvoří potenciální nový trh uměleckého kovářství.(22) 
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Tab. 8 Rozdělení domácností dle měsíčního příjmu na osobu v roce 2011 

Příjmy Počet domácností 
do 4 000 Kč 3 129 

4 001 - 6 000 Kč 6 063 
6 001 - 8 000 Kč 16 429 
8 001 - 10 000 Kč 36 966 
10 001 - 15 000 Kč 86 254 
15 001 - 20 000 Kč 29 142 
20 001 - 30 000 Kč 13 691 
30 001 - 50 000 Kč 3 325 
50 001 Kč a více 587 

Celkem domácností 195 587 

Zdroj: Český statistický úřad (22) 

Většina výrobků vybraného uměleckého kovářství se řadí mezi zboží luxusní, a proto 

musí mít zákazník dostatečné množství finančních prostředků ke koupi takových vý-

robků. Měsíční příjem potenciálních zákazníků by měl být vyšší než 20 tisíc korun na 

osobu, u dražších a větších zakázek (kované ploty nebo brány) by měl činit více než 30 

tisíc korun.  

Zvýše uvedeného vyplývá, že potenciální zákazníky v Kraji Vysočina tvoří 17 603 

domácností v případě menších kovaných doplňků a pouze 3912 domácností v případě 

větších zakázek. Potenciálními zákazníky mohou být také firmy, které chtějí mít svoje 

reprezentační prostory na vysoké úrovni a jsou ochotny zaplatit za kvalitní kovářské 

výrobky. 

 

ODHAD TRŽNÍCH PODÍL Ů V OBLASTI  

Služby uměleckých kovářů nabízí na území okresu Třebíč velké množství firem a živ-

nostníků. Odhadnout tržní podíly nejvýznamnějších z nich je velice složité. Většina 

kovářských dílen má prakticky stejně velké množství zákazníků a většinu provozují 

pouze živnostníci často i bez dalších zaměstnanců. 

Jako hlavní hodnotící faktory jsou zvoleny velikost kovářství a postavení na trhu. 

Konkurenti jsou dle Kotlera rozděleni na vládce trhu, vyzývatele, následovatele a vý-

klenkáře. 
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• Vůdce trhu – největší podíl na trhu zaujímá Zámečnictví a kovářství 

Lojda. Toto kovářství má dle odhadu největší tržní podíl. Často dostává i 

obecní zakázky a dodává venkovní mobiliář a různé typy zábradlí. 

Kovářství se chová jako vůdce trhu, neustále se snaží svoje produkty 

inovovat a hledá nové směry rozvoje, aby o svoje zákazníky nepřišel a 

nesnížil se mu tržní podíl. 

 

• Tržní vyzývatel – tuto strategii zastává Umělecký kovář Lukáš Rygl, který 

je sice menší než kovářství Lojda, ale má velký potenciál a svůj podíl se 

snaží efektivně zvyšovat. Lukáš Rygl se snaží aplikovat poznatky, které 

přiházejí z dílny kovářství Lojda a dále je rozvíjí, i přesto nedosahuje 

takového tržního podílu. 

 
 

• Následovatel – do této skupiny patří Umělecký kovář Luboš Jan, který se 

snaží udržet si svůj podíl na trhu blížící se podílu hodnoceného uměleckého 

kovářství. Luboš Jan nabízí pouze stabilní a osvědčené produkty a nesnaží 

se inovovat svoji nabídku. Protože nenabízí nic, o by bylo unikátní musí 

nabízet produkty za nižší ceny, aby byl pro zákazníky dostatečně zajímavý. 

Možným řešením je zvýšená marketingová aktivita. Za následovatele 

považuji také mnou analyzované kovářství. 

 

• Výklenkář – do této kategorie patří Kovorytectví a umělecké kovářství 

Václav Noha. Václav Noha nabízí jako specializaci práci ve výškách, jako 

jsou rekonstrukce křížů na kostelních věžích. Tuto službu další kováři 

nenabízejí. Snaží se tedy najít mezery v nabídce ostatních kovářů a využít 

těchto mezer. 

 

V následující tabulce je ještě jednou přehledně uveden seznam kovářství a jejich rozdě-

lení dle tržního podílu a zvolené strategie. 
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Tab. 9 Rozdělení jednotlivých společností podle strategie 

Název společnosti Tržní pozice 

Zámečnictví a kovářství Lojda Vůdce trhu 

Umělecký kovář Lukáš Rygl Tržní vyzývatel 

Umělecký kovář Luboš Jan Následovatel 

Kovorytectví Václav Noha Výklenkář 

Zdroj: Vlastní práce 

Mimo tyto konkurenty trh ovlivňují i další umělečtí kováři, kteří působí v okrese Třebíč 

a jeho okolí. O dalších konkurentech a hlavně o těch největších bude více pojednáno 

v následující kapitole. 

Umělecké kovářství, kterému je marketingová strategie navrhována se tržním podí-

lem řadí mezi následovatele. Jeho současným cílem je udržet svůj stávající tržní podíl a 

ubránit se přicházejícím novým konkurentům v podobě nově vystudovaných kovářů. 

Aby bylo kovářství konkurence schopné, musí se snažit ceny držet níže než konkurence. 

4.3.2 Analýza konkurence 

Kovářské služby v Třebíči a širším okolí nabízí velké množství malých kovářských dí-

len, které provozuje jedna fyzická osoba, nebo mají pouze několik málo zaměstnanců. 

V tomto odvětví se jedná o běžnou situaci. Konkurence v Třebíči a jejím okolí je z vel-

ké části ovlivněna Střední školou řemesel Třebíč, která nabízí studium dvou oborů umě-

leckořemeslného zpracování kovů. Každoročně tato škola přijme na dané obory 40 stu-

dentů a studia ukončí okolo 20 kovářů, kteří se snaží najít práci ve svém oboru. Právě 

díky nemožnosti najít zaměstnání v oboru uměleckého kovářství jich velká část pracuje 

v jiných oborech a druhá část si zakládá svoje vlastní živnosti a kovářské dílny. Tím se 

zvyšuje konkurenční tlak na trhu s produkty uměleckých kovářů. V současné době slo-

žité situace na trhu práce se prakticky všem kovářům snižuje počet objednávek a někteří 

se dostávají do existenčních problémů. 

V následující části práce jsou představeni největší konkurenti zvoleného umělec-

kého kovářství. Protože konkurentů je velké množství, pro analýzu byli vybráni pouze 

hlavní konkurenti. Ostatní konkurenti jsou zmíněni na konci kapitoly. 

 



 

47 
 

Kovářství a zámečnictví brat ří Lojdů 

Provozovatelem tohoto kovářství je Jan Lojda, kterému pomáhá jeho bratr Jaroslav. 

Provozovna této kovárny se nachází v Nové Vsi u Třebíče. Firma vznikla v roce 2000. 

Kovářství nabízí hlavně produkty uměleckého kovářství a také stavební zámečnic-

kou výrobu. Jedná se o výrobu a montáž ocelových konstrukcí (montované haly, pří-

střešky, konstrukce pro reklamní panely), opravy koreb nákladních automobilů a další 

zámečnické práce. Z uměleckého kovářství  se jedná hlavně o ploty, brány, poštovní 

schránky, kříže, reklamní předměty, postele a další nábytek. Kovářství nabízí také vý-

robku uměleckých kovaných plastik. 

Jako hlavní přednost kovářství prezentuje komplexnost služeb a také odbornost a 

spolehlivost. Tato informace je několikrát zmiňována na internetových stránkách kovář-

ství. Komplexnost služeb znamená příprava grafických návrhů, jejich vizualizace, dů-

kladné zaměření místa instalace, výroba a následná montáž hotového produktu. 

Kovárna ke svojí propagaci využívá pouze internetový web. Web je nově vytvoře-

ný od první poloviny roku 2012. Na první pohled velice přehledný. Obsah stránek dobře 

členěný. V galerii je pouze 14 fotografií ukázek prací. 

Co se týče referencí, kovářství bratří Lojdů je autorem velkého množství mobiliáře 

ve městě Třebíči (zábradlí, lavičky, odpadkové koše, oplocení a vybavení dětských 

hřišť), což je pro kovářství dobrá reklama. Mezi další realizace patří interiér Paukertovy 

rybárny v Praze, realizace oprav kostela sv. Markéty v Rousínově, ocelové konstrukce a 

schodiště pro firmy S.O.K. a Vesas nebo zámečnické konstrukce v hotelu Volcano 

Complex.(23) 

 

Luboš Jan – Umělecký kovář 

Druhý konkurent provozuje svoji kovárnu od roku 2009. Jedná se o samostatně podni-

kající osobu dle živnostenského zákona. Před otevřením vlastní kovárny pracoval 10 let 

v dílně uměleckého kováře Pavla Tasovského v Náměšti nad Oslavou. Z různých setká-

ní uměleckých kovářů má velké množství ocenění. 

Luboš Jan se zabývá zakázkovou výrobou dle vlastních návrhů i návrhů zákazníka. 

Zhotovuje ploty, brány, zábradlí, dveřní kování a také panty. Dále také vyrábí lampy, 

svícny, krbové zástěny, dvířka a v neposlední řadě nerezové šperky. 
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Tento konkurent se propaguje pouze na internetu, kde provozuje svoje vlastní 

stránky. Důležitou součástí jeho prezentace je informace o 10 leté spolupráci s kovářem 

Pavlem Tasovským a také o tom, že umělecké zpracování kovů vyučuje na Střední ško-

le řemesel v Třebíči. Internetové stránky působí stroze. Není na nich mnoho informací. 

Reference a fotogalerii realizovaných zakázek má přehledně rozdělenou. 

Mezi jeho realizace patří zakázky pro město Třebíč a velké množství dalších men-

ších zakázek pro soukromé zákazníky, kteří si objednávají ploty či kované brány.(24) 

 

Pavel Tasovský – Umělecký kovář 

Tento konkurent má svoji kovárnu spolu s galerií v Náměšti nad Oslavou. Jedná se o 

celorepublikově známého kováře, který se již objevil v několika pořadech České televi-

ze. Nejedná se o přímého konkurenta, protože se více specializuje na uměleckou tvorbu 

a významné zakázky po celé České republice.  

Byl mnohokrát oceněn na největších kovářských sympóziích. V současné době 

provozuje také svoji vlastní výstavní galerii. Mezi jeho poslední realizace patří interiér 

kostnice u kostela sv. Jakuba v Brně, vstupní brána pivovaru Regent v Třeboni nebo 

také nerezová instalace stébla v Univerzitním kampusu Brno Bohunice. 

 

Kovorytectví a umělecké kovářství Václav Noha 

Provozovatelem kovárny je fyzická osoba Václav Noha, podnikající dle živnostenského 

zákona. Kovárna se nachází v obci Štěměchy u Třebíče. Václav Noha se uměleckému 

kovářství věnuje od roku 2006.  

Stejně jako ostatní konkurenti nabízí výrobu kovaných bran, plotů, zábradlí, mříží, 

postelí nebo také krbové nářadí. Službou, kterou nenabízí žádný z dalších konkurentů, 

je práce ve výškách. Jedná se hlavně o opravy křížů na kostelních věžích a další výško-

vé práce. Dále nabízí ruční rytí kovů, kam patří jemné rytiny prstenů, rytiny na lovecké 

zbraně a také výroba raznic. Nově také nabízí pozlacování metalem do interiérů. 

K propagaci využívá svoje webové stránky. Stránky jsou přehledné a nabízejí veš-

keré potřebné informace. Několikrát se také Václav Noha a jeho kovářská dílna objevila 

v článcích internetových novin, jako opravář kostelních věží. Tyto články nemají pova-

hu PR. Prezentuje se také na různých kovářských setkáních a sympóziích.(25) 
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Umělecké kovářství Lukáš Rygl 

Jedná se o mladého konkurenta. Jeho živnost vznikla na konci roku 2010. I přestože je 

na trhu nováčkem, má velký potenciál se zlepšovat.  

Jako pozitivum je považována prodejní galerie s jeho výrobky v Třebíčském ži-

dovském městě, které je zapsáno mezi památkami UNESCO a každoročně jej navštíví 

velké množství turistů. Negativní věcí jeho propagace jsou jednoznačně internetové 

stránky, které neobsahují mnoho informací, které potřebuje zákazník k výběru dodava-

tele. 

Jako ostatní konkurenti nabízí běžné produkty uměleckého kovářství. Jedná se o 

svícny, plastiky, šperky, brány, ploty atd. Lukáš Rygl klade velký důraz na estetiku, 

umístění, funkci, přání klienta, ale také na kvalitní technické zpracování.(26) 

 

Na trhu se pohybují další konkurenti. Obor uměleckého kovářství není omezen pouze na 

Třebíč a okolí, ale zákazníka z Třebíče je schopen uspokojit také umělecký kovář 

z Brna, Jihlavy a jiných měst v rámci České republiky. 

V této kapitole jsou zmíněni pouze hlavní konkurenti z blízkého okolí provozovny 

Uměleckého kovářství. Další konkurenti se uměleckému kovářství nevěnují v plném 

rozsahu, ale pouze ve svém volném čase.   

4.3.3 Analýza zákazníků 

Cílovou skupinou uměleckého kovářství jsou občané s průměrným a vyšším příjmem. 

Mezi další zákazníky uměleckého kovářství se řadí také firmy a města. 80% zákazníků 

bydlí nebo má svoji provozovnu na území kraje Vysočina. Část zákazníků (10%) se 

nachází i v jiných částech České republiky a v poslední době se zvýšil počet zákazníků 

z Rakouska (10%).  

Díky náročnosti výroby a také ceně materiálu nejsou výrobky dostupné pro všech-

ny obyvatele České republiky. Podíl všech typů zákazníků na celkovém obratu je násle-

dující: 

• Fyzické osoby – 62% celkového obratu 

• Firmy – 31% celkového obratu 
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• Obce a města – 7% celkového obratu 

 

Co se týče opakovanosti nákupů, velice záleží na spokojenosti zákazníků. Pokud jsou 

zákazníci spokojení, vrátí se a uskuteční další objednávky a také doporučí umělecké 

kovářství svým známým a přátelům. Dle interního šetření majitele uměleckého kovář-

ství se opakovanost nákupů pohybuje dlouhodobě okolo 40%. V případě firem se jedná 

o 75% zákazníků, kteří uskuteční druhou zakázku. 

  

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné ceny zakázek, které jsou dodávány 

zákazníkům. 

Tab. 10 Průměrné ceny zakázek 

 Průměrná cena zakázky v roce 2012 

Fyzické osoby 22 850 Kč 

Firmy 64 280 Kč 

Města a obce 72 872 Kč 

Průměrná cena celkem 32 860 Kč 

Zdroj: Informace majitele kovářství 

 

Většina přicházejících zákazníků má určitou představu o výrobku, který si chce nechat 

zhotovit. Z toho vyplývá, že většina zákazníků přijde s návrhem a až následně je výro-

bek vyroben. I přestože zákazníci mají představu o požadovaném produktu, zaměstnan-

ci vždy se zákazníkem jeho požadavky probírají a následně se dohodnou na funkčním 

výrobku. Pokud se jedná o ploty či brány, zákazník většinou nemá představu o finální 

podobě. Dostane návrh, který následně schválí, případně přidá svoje připomínky. 

Se zákazníky většinou jedná sám majitel a provozovatel kovárny. Vždy se snaží 

dosáhnout co největší spokojenosti zákazníků. Zásady slušného chování a také vstřícná 

komunikace jsou základem úspěšné a dlouhodobé spolupráce mezi zákazníkem a kovář-

stvím.   
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4.3.4 Analýza dodavatelů 

Vybrané umělecké kovářství je z velké části závislé na svých dodavatelích. Od dodava-

telů odebírá veškerý materiál potřebný k výrobě. Pokud by dodavatelé nedodávali mate-

riál včas případně v nedostatečné kvalitě, mohlo by to způsobit odliv zákazníků a sníže-

ní počtu objednávek a s tím spojených tržeb. 

Nejdůležitějším dodavatelem kovářství je společnost Trade Lukáš s.r.o., která na-

bízí veškeré služby týkající se vody, koupelen, topení, plynu, sanity a hutního materiálu. 

Kovářství od společnosti Trade Lukáš s.r.o. odebírá hutní materiál ve velkém množství. 

Jedná se o jediného dodavatele hutního materiálu. Tato skutečnost může způsobovat 

několik problémů. Pokud nemá dodavatel dostatečné množství požadovaného materiálu 

přímo ve skladu, může docházet ke zpoždění objednávky. V případě snížení kvality 

materiálu je nutné vyhledat jiného dodavatele. V případě potřeby je možné využít na-

bídky společnosti Ferrum s.r.o., která také nabízí hutní materiál přímo v Třebíči nebo 

také společnosti KOBRA hutní materiál s.r.o. U dodavatelů je důležité porovnávat nejen 

cenu materiálu, ale také jeho kvalitu. Z výše uvedeného vyplývá, že se kovářství nemusí 

obávat problémů, které by nastaly výpadkem současného dodavatele. Dodávky dokáží 

pokrýt další potencionální dodavatelé. 

V následující tabulce jsou srovnány ceny současného dodavatele s dodavateli po-

tenciálními. 

Tab. 11 Porovnání cen dodavatelů 

Produkt Trade Lukáš s.r.o. Ferrum s.r.o. KOBRA s.r.o. 

Kulatina 25 mm 18 Kč/kg 20 Kč/kg 18,50 Kč/kg 

Čtyřhran 20 mm 18,50 Kč/kg 18 Kč/kg 18,50 Kč/kg 

Ocelový plech 2m2 22,80 Kč/kg 23 Kč/kg 23 Kč/kg 

Zdroj: Vlastní práce autora 

 

Z tabulky je patrné, že současný dodavatel Trade Lukáš s.r.o. má nejnižší ceny dodáva-

ného materiálu, vyjma Čtyřhranů. Cena materiálu se může zdát nízká, ale jelikož umě-

lecké kovářství odebírá materiál v řádu tisíců kilogramů, rozdíly v cenách různých do-

davatelů jsou v celkovém množství výrazné. 



 

52 
 

Co se týče vyjednávací pozice, umělecké kovářství nemá silnou pozici ve vyjedná-

vání lepších cen a lepších služeb. Jelikož se jedná o malého odběratele, musí se vždy 

řídit běžnými ceníkovými cenami a nemá možnost ceny stanovovat smluvně. 

4.4 Marketingový mix 

V této kapitole je analyzován marketingový mix zvoleného uměleckého kovářství. Mar-

ketingový mix je rozdělen na 4 základní části. Jako první je zhodnocen produkt nabíze-

ný kovářstvím, dále cena a distribuce a jako poslední také propagace kovářství. 

4.4.1 Produkt 

Kvalitní výrobek zákazníka uspokojuje a také ho motivuje k další koupi. Aby byl zá-

kazník spokojen, musí kovářství nabídnout takovou hodnotu, kterou zákazník ocení a 

také musí být nabídka kovářství zajímavější než nabídka konkurence. 

Mezi produkty uměleckého kovářství patří produkty uměleckého kovářství, kovo-

obrábění a zámečnictví. Největší podíl na celkových tržbách má umělecké kovářství, 

které tvoří 45% tržeb. Zámečnictví zaujímá 30% a kovoobrábění 35% z celkových tr-

žeb. 

V dnešní době už se umělečtí kováři nespecializují pouze na umělecké kovářství, 

ale snaží se rozšiřovat portfolio svých služeb hlavně o již zmiňované kovoobrábění a 

také veškeré zámečnické práce, jako je výroba regálů, stojanů, zábradlí či kovových 

schodišť. 

 

Umělecké kovářství – Jedná se o výrobky z vlastních návrhů, což jim zaručuje je-

jich originalitu. Samozřejmostí je také práce podle návrhů zákazníka. Výrobky umělec-

kého kovářství se vyznačují vysokou estetickou hodnotou a dlouhodobou životností.  

Při výrobě jsou využívány kvalitní materiály společnosti Trade Lukáš s.r.o. Tato spo-

lečnost nabízí k prodeji hutní materiál ve formě plechů, profilů, jäklů, úhelníků, hranolů 

a ocelových trubek. Mezi konkrétní produkty uměleckého kovářství patří: 

• Zábradlí 

• Mříže 

• Krby a krbové soupravy 
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• Svícny 

• Poštovní schránky 

• Dveřní kování 

• Čísla 

• Plastiky 

• Postele 

• Vybavení vinných sklípků 

 

Brány jsou vyráběny zajíždějící do boku, jednokřídlé nebo dvoukřídlé. Zajíždějící brány 

jsou sladěny na jeden ovladač také se sekčními garážovými vraty. Jako ochrana před 

korozí jsou všechny výrobky zinkovány pomocí žárového, galvanického nebo šopova-

ného zinkování. Na konečnou povrchovou úpravu jsou používány speciální kovářské 

barvy s přídavkem grafitu. 

Veškeré produkty jsou vytvářeny s maximální pečlivostí a každý výrobek je něko-

likrát konzultován se zákazníkem. Produkty jsou vyráběny v maximální možné kvalitě, 

která se poté ale také promítne do ceny produktů. 

 

Kovoobrábění – jedná se hlavně o soustružnické práce a také drobnou lisovou vý-

robu. Kovy jsou vždy obráběny na zakázku zákazníků. 

 

Zámečnictví – tyto služby využívají především firmy a živnostníci. Výroba v ob-

lasti zámečnictví se řídí nejmodernějšími trendy v systémech jednoduchosti a variabili-

ty. Ze zámečnických výrobků jsou vyráběny hlavně: 

• Regály 

• Stojany 

• Zábrany 

• Schodiště 
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4.4.2 Cena 

Stanovení ceny výrobků je velice složité a individuální. Při stanovování ceny hraje svoji 

roli velké množství faktorů. Cenu výrobku stanovuje sám majitel.  

U běžného zboží platí, že čím vyšší je cena, tím nižší je poptávka. Toto pravidlo 

v oboru uměleckého kovářství platí pouze z části. Zákazníci si uvědomují, že za vyšší 

cenu si kupují originální ruční práci, která má designovou hodnotu a také prestiž. Z toho 

důvodu jsou ochotni vynaložit za výrobky uměleckých kovářů vyšší částky. Na druhou 

stranu se nejedná o zboží nezbytně nutné a v případě, že se potenciální zákazník rozho-

duje kde ušetřit, často si odepře právě výrobky podobné výrobkům uměleckých kovářů. 

Tvorba ceny vychází hlavně z hodnoty celkových nákladů na daný výrobek. Z toho 

vyplývá, že kovářství využívá ke stanovení ceny výrobku nákladové strategie. Při kal-

kulaci ceny jsou vyčísleny přímé a nepřímé náklady výrobku a k této ceně se přičítá 

procento zisku = obchodní marže. V nákladech jsou započítány mzdy zaměstnanců, 

energie, doprava zákazníkovi a hlavně celková cena použitého materiálu, který kovář-

ství nakupuje u společnost Trade Lukáš s.r.o.  

Orientační ceny výrobků jsou uvedeny v následující tabulce. Vždy záleží na množ-

ství materiálu, ale velkou roli hraje i časová náročnost zvolených prvků. 

Tab. 12 Orientační ceny výrobků 

Výrobek Cena 

Kovaný plot 3 000 – 10 000 Kč/m2 

Kované brány 5 000 – 12 000 Kč/m2 

Kovaná poštovní schránka 2 000 Kč 

Kované zábradlí (3 schody) 6 000 Kč 

Dveřní kování 1 000 Kč 

Kovaná lavička  8 000 Kč 

Zdroj: Informace majitele kovářství 

 

Samozřejmě je možné se zákazníkem v případě větších objednávek dohodnout určité 

slevy, ale protože většina cen je smluvních a stanovují se zvlášť ke každému výrobku, 

bývají slevy zahrnuty již v konečné ceně. Konkrétní ceny například kovaných bran a 
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plotů se pohybují v řádu desetitisíců korun v závislosti na složitosti výroby a množství 

materiálu. 

Kontrolovat ceny konkurence a porovnávat je s vlastními cenami je v tomto odvět-

ví nereálné. Žádný z konkurentů nemá ceny za výrobky pevně stanoveny a nikde zve-

řejněny. Ceny vždy stanovují na základě konkrétní objednávky od zákazníka. Není tedy 

možné cenu měnit v závislosti na konkurenci. Nejdůležitější je kontrola nákladů a snaha 

o jejich snižování, aby i cena za výrobek byla co nejnižší a přilákala zpět stávající zá-

kazníky a také zákazníky nové. 

Platbu za výrobek inkasuje umělecké kovářství až po předání výrobku na základě 

vystavení faktury. Ve většině případů si kovářství neúčtuje zálohu. Ne vždy je zákazník 

solventní a proto musí majitel v některých případech platby urgovat prostřednictvím 

telefonu. 

4.4.3 Distribuce 

Umělecké kovářství zvolilo model přímého prodeje. Svoje výrobky dodává přímo svým 

zákazníkům a nevyužívá žádné zprostředkovatele. Po vytvoření objednávky zákazníkem 

je požadovaný výrobek vyroben a následně je dodáván přímo od výrobce (uměleckého 

kovářství) zákazníkovi. Kovářství využívá k přepravě nadměrných výrobků nákladní 

automobil. V ceně výrobku je i jeho doprava a instalace na místě, přímo u zákazníka. 

Materiál a části výrobků skladuje výrobce přímo ve svojí výrobně, která se nachází 

v malé obci u Třebíče. Zákazníci si mohou přímo v kovárně prohlédnout některé výrob-

ky a v případě zájmu si mohou hotový výrobek sami odvézt bez pomoci výrobce. Větši-

na zákazníků preferuje dovoz od výrobce a usazení výrobku na místo.  

Umělecké kovářství klade velký důraz na komunikaci se zákazníky a snaží se jim 

ve všem vyjít vstříc a nabídnout co nejlepší služby, mezi které patří také doprava dle 

přání zákazníka. 

4.4.4 Propagace 

Umělecké kovářství nevyužívá mnoho forem komunikace. Nejdůležitější formou ko-

munikace je komunikace přímá, přímo se zákazníky. Příliš nejsou využívány složky 

propagace, kterými jsou public relations nebo reklama.  
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Dle zjištění kovářství stávající zákazníci předávají informace o kovářství mezi své 

známé a přátele a tím pomáhají propagaci samotného uměleckého kovářství. Většina 

nových zákazníků se o kovářství dozvídá právě díky referencím od současných zákaz-

níků. 

Prezentace na internetu je dnes samozřejmostí a ani zvolené umělecké kovářství 

není výjimkou. Webové stránky kovářství jsou na dnešní dobu již zastaralé. Design ne-

působí moderně a zasloužil by si úpravy. Obsah stránek je dostatečný, i když některé 

části jsou méně zaplněné. V e-shopu, který je součástí internetových stránek, jsou umís-

těny pouze 4 výrobky. Tato skutečnost může potenciální zákazníky mást a mohou si 

myslet, že kovářství nemá dostatečně množství kvalitních výrobků určených k prodeji. 

Vzhledem k internetovým prezentacím konkurentů jsou webové stránky kovářství nedo-

stačující.  

Co se týče podpory prodeje, není uměleckým kovářstvím ve velké míře využívána. 

V dřívější době se majitel kovářství účastnil kovářských sympozií, ale v poslední době 

se již touto formou neprezentuje. 

Nejvíce využívanou složkou propagace je osobní prodej. Jedná se o oboustrannou 

komunikaci majitele uměleckého kovářství se zákazníkem, který má zájem o realizaci 

jakéhokoli výrobku. Majitel se zákazníkem dohodne bližší podrobnosti, předá mu návrh 

výrobku, který se zákazníkem upravuje až do konečné podoby, kdy je výrobek vyroben 

a následně umístěn na svoje stálé místo u zákazníka. Osobní prodej a komunikace se 

zákazníky probíhá buď telefonicky, emailem a velká část obchodního styku také přímo 

tváří v tvář. Jedná se o nejefektivnější formu prodeje, i přestože je finančně i časově 

velmi náročná.  

Celkově jsou vztahy s veřejností zajišťovány přímo osobou majitele. Majitel zastu-

puje kovářství při komunikaci, která směřuje k zaměstnancům, zákazníkům, dodavate-

lům, bankám, státní správě atd. Tato skutečnost vychází z toho, že majitel je fyzická 

osoba podnikající dle živnostenského zákona. 
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4.5 SWOT analýza 

SWOT analýzu tvoří velké množství faktorů, které mohou ovlivnit umělecké kovářství. 

Tyto faktory se dělí na 4 základní skupiny – silné stránky a slabé stránky, které zahrnují 

interní prostředí a dále příležitosti a hrozby, které kovářství ovlivňují navenek. 

4.5.1 Silné stránky 

Ze silných stránek Uměleckého kovářství byly vybrány nejdůležitější silné stránky. Jed-

ná se o tyto faktory: 

• Zručnost všech 5 pracovníků 

• Zkušenost pracovníků v oboru 

• Široký sortiment výrobků 

• Kvalitní výrobky 

• Jednoduchá organizační struktura 

• Nabídka komplexních služeb 

• Vlastní doprava zákazníkovi 

• Individuální přístup k zákazníkům 

• Schopnost realizovat velké zakázky 

 

4.5.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky uměleckého kovářství patří hlavně tyto faktory: 

• Nekvalitní internetové stránky 

• Poloha a lokalita umístění kovárny 

• Nedostatečná propagace 

• Nevhodně zajištěné platební podmínky – nevyžadují zálohy 

• Malé všeobecné povědomí o kovárně v okolí 

• Zaměření převážně na segment zákazníků s vyššími příjmy 

• Vysoká cena výrobků  

• Zaměstnanci ani majitel nemají ekonomické vzdělání 

• Chybějící logo kovářství 
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4.5.3 Příležitosti 

Mezi příležitosti, kterých může Umělecké kovářství využít, ke zlepšení svojí pozice na 

trhu patří: 

• Orientace na nové skupiny zákazníků 

• Nabídka velkého množství dodavatelů 

• Zvyšující se počet potenciálních zákazníků, kteří hledají informace na 

internetu 

• Úbytek konkurentů z důvodu zvyšujících se nákladů na provoz kováren a 

snižujícího se množství zákazníků 

• Globalizace trhu uměleckých kovářů (v rámci České republiky) 

 

4.5.4 Hrozby 

Mezi hrozby, které ohrožují současnou pozici uměleckého kovářství, se řadí tyto fakto-

ry: 

• Velké množství konkurentů 

• Velké množství potenciálních nových konkurentů 

• Zvyšující se nezaměstnanost mezi potenciálními zákazníky 

• Finanční krize 

• Legislativní změny a omezení 

• Růst cen materiálu 

• Zvyšování DPH 

• Globalizace trhu uměleckých kovářů 

• Zpožděné úhrady faktur zákazníky 

• Nedostatek finančních prostředků 

 

Z výše uvedených faktorů vyplývá, že umělecké kovářství může stavět hlavně na zku-

šenostech a zručnosti pracovníků a také na kvalitě výrobků. Hlavní slabinou je slabá 

prezentace a zastaralé internetové stránky. Velkou hrozbou se zdá být velké množství 
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konkurentů, kteří se pohybují na trhu uměleckých kovářů. Mezi nejvýznamnější příleži-

tosti se řadí hlavně zvyšující se význam internetu, kterého mže využít umělecké kovář-

ství jako součást svojí propagace. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

5.1 Stanovení cílů 

Je důležité, aby si umělecké kovářství vytyčilo cíle, kterých chce ve svém podnikání 

dosáhnout. Dosažení těchto cílů by mělo kovářství podřídit veškeré činnosti, které se 

v podniku uskutečňují. 

Umělecké kovářství je malou firmou, která klade největší důraz na spokojenost zá-

kazníků. Protože pokud je zákazník spokojený doporučí služby kovářství i svým přáte-

lům a známým. 

Návrh následující marketingové strategie by měl kovářství pomoci dosáhnout ná-

sledujících cílů: 

 

Hlavní cíl: 

• Zvýšení stávající hladiny tržeb a zvýšení počtu zákazníků 

 

Vedlejší cíle, které by měli napomoci dosažení cíle hlavního: 

• Uspokojení veškerých potřeb zákazníků 

• Udržení stávajících zákazníků a rozšíření spolupráce s nimi 

• Zvýšení počtu nových zákazníků 

• Zvýšení povědomí o uměleckém kovářství 

• Zkvalitnění internetových stránek a e-shopu 

 

5.2 Návrh marketingové strategie 

V následující kapitole jsou rozpracovány marketingové strategie, které by měly dopo-

moci uměleckému kovářství k dosažení výše uvedených cílů. Marketingová strategie je 

členěna na základě marketingového mixu na produktovou strategii, strategii cenovou, 

distribuční a také propagační. 
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5.2.1 Produktová strategie 

Základem produktové strategie by měla být nabídka kvalitních produktů, které plně 

uspokojí požadavky klientů. Z toho důvodu je důležité používat kvalitní materiál a veš-

keré výrobní činnosti vykonávat s maximální péčí a přesností.  

Důležité je také neustále sledovat nabídku konkurence a snažit se přizpůsobit se je-

jich nabídce. Na to také navazují inovace, které jsou důležité v porovnání s konkurencí. 

Kovářství musí přicházet neustále s novými možnostmi a produkty. 

Další možností je vytvoření produktového katalogu a také katalogu s návrhy řeše-

ní. V produktovém katalogu si zákazník udělá přesnou představu o nabízených produk-

tech. Zákazník nemá vždy přesnou představu o tom, jak má výsledný produkt vypadat 

(například u kovaných plotů a bran). Při zhotovení katalogu s návrhy řešení může ko-

vářství zákazníkovi poskytnout velké množství variant řešení. Zákazník je vidí namalo-

vané a může si udělat jasnou představu o konečné podobě jím požadovaného produktu. 

Tyto návrhy jsou možné pouze u uměleckého kovářství, v zámečnictví se prakticky po-

každé jedná o jedinečný produkt, který se nedá předem očekávat a mít připravený ná-

vrh. Katalogy by byly využívány hlavně při osobním kontaktu se zákazníkem.  

Z důvodu finanční náročnosti jejich realizace se neplánuje rozdávat katalogy na 

prezentačních akcích, ale obdrží je pouze vážní zájemci o služby uměleckého kovářství. 

V budoucnu je možné katalogy vytisknout ve větším množství a v propagaci je využívat 

ve větší míře. Cena za výrobu 2 druhů katalogu po 30 kusech se pohybuje okolo 9500 

Kč. V případě, že by o katalogy byl velký zájem ze strany zákazníků, uskutečnil by se 

jejich dotisk. 

 

Shrnutí produktové strategie 

• Zaměřit se na kvalitní produkt na úkor kvantity 

• Sledovat nabídku konkurence a přizpůsobovat produkty trhu 

• Vytvoření produktového a návrhového katalogu 

• Součástí produktů je i komplexní servis pro zákazníka 
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5.2.2 Cenová strategie 

Správné určení ceny výrobků je jedním z nejdůležitějších úkolů majitele uměleckého 

kovářství. Při stanovování ceny by měl vycházet z celkových nákladů na výrobu daného 

výrobku. Do celkových nákladů musí zahrnout nejen cenu materiálu, ale také mzdy za-

městnanců a další režijní náklady. Celková cena výrobku po sečtení marže a nákladů by 

měla být maximálně na úrovni konkurentů, případně nižší. Jedná se o nejvhodnější ce-

novou strategii, protože kovářství nenabízí produkty, které by byly kvalitnější nebo uni-

kátnější než produkty konkurentů. Nemůže tedy nabízet produkty za vyšší ceny, pokud 

nabízí produkty ve stejné kvalitě jako konkurenti. 

Jelikož ceny konkurence nejsou volně přístupné a liší se v závislosti na typu vý-

robku, bylo by vhodné zjistit ceny konkurentů prostřednictvím anonymní žádosti o na-

cenění předem definovaného výrobku. Jako nejvhodnější formu zjištění nejen cen, ale 

také celkového přístupu konkurentů k zákazníkům, navrhuji „mystery shopping“. Fik-

tivní zákazník by kontaktoval konkurenty s žádosti o kalkulaci ceny na přesně defino-

vaný vzor kovaného plotu o přesně daných rozměrech. Díky „mystery shoppingu“ by 

mohlo umělecké kovářství lépe analyzovat svoje konkurenty nejen z pohledu cenové 

strategie, ale také z pohledu přístupu k zákazníkům, rychlostí reakce nebo také varian-

tami řešení. Není možné tímto způsobem určovat cenu každého výrobku. Metoda slouží 

pouze k orientačnímu srovnání cen.  

Umělecké kovářství by mělo zavést platbu zálohy. Zavedením nutnosti platby zá-

lohy ještě před dodáním zboží se nebude umělecké kovářství dostávat do platební ne-

schopnosti a díky inkasovaným zálohám, může nakupit další materiál potřebný k výro-

bě. Záloha by měla být vybírána u výrobků s cenou nad 10 tisíc korun a záloha by měla 

být minimálně ve výši 30% z ceny výrobku. U stálých zákazníků a zákazníků s velkým 

odběrem zboží je možnost dohodnout individuální platební podmínky. 

Další částí cenové strategie je snižování nákladů. Jedná se hlavně o volbu nejlev-

nějšího dodavatele materiálu, ale musí být také přihlédnuto ke kvalitě dodávaného ma-

teriálu. Snížit náklady je možné i efektivním zacházením s materiálem a zamezení jeho 

plýtvání.  

Nemalé částky může kovářství ušetřit také neustálým sledováním trhu s energiemi, 

mezi které patří i elektřina. Dobrá volba dodavatele energií může kovářství ušetřit část-
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ku v řádu tisíců korun ročně. V následující tabulce je přehled cen elektrické energie. 

Jedná se o srovnání tarifů C03d. 

Tab. 13 Srovnání cen elektrické energie 

 Cena kW/hod Cena za odběr (měsíčně)  

E.ON 1,58 Kč 58,08 Kč 

ČEZ 2,08 Kč 54,45 Kč 

PRE 2,04 Kč 119,79 Kč 

RWE 1,95 Kč 58,08 Kč 

Bohemia Energy 1,90 Kč 66,55 Kč 

Zdroj: (28) 

Z tabulky vyplývá, že nejvýhodnější ceny má společnost E.ON. Současný dodavatel 

ČEZ nabízí vyšší ceny elektřiny. Doporučuji tedy nejprve zkusit vyjednávat se společ-

ností ČEZ  o dorovnání ceny na úroveň společnosti E.ON nebo případně změnit doda-

vatele elektřiny na společnost E.ON. 

Poslední částí strategie by měla být nabídka akčních cen, které budou inzerovány v 

měsících s menší poptávkou. Možností jsou také množstevní slevy. Tato část strategie 

úzce souvisí s komunikační strategií a konkrétně s podporou prodeje. Blíže bude roz-

pracována v podpoře prodeje v kapitole 5.1.4 Komunikační strategie. 

 

Shrnutí cenové strategie 

• Ceny stanovovat na základě určení celkových nákladů 

• Porovnat ceny s konkurencí a upravit je na jejich úroveň 

• Snížení nákladů na materiál a režijních nákladů 

• Zavést akční ceny a množstevní slevy 

• Zavedení výběru zálohy 

 

5.2.3 Distribuční strategie 

Pro umělecké kovářství je výhodné zůstat u modelu přímého prodeje zákazníkovi. 

Vzhledem k množství objednávek je schopen vše vyřídit sám majitel kovářství. Díky 
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přímému prodeji odpadají zvýšené náklady na distribuci, které by bylo kovářství povin-

no platit zprostředkovatelům prodeje. 

Kovářství by mělo nastavit přesná pravidla pro dopravu výrobků. Zákazník by měl 

za dopravu platit kilometrickou sazbu. Platit by se ale nemělo za dopravu v dojezdové 

vzdálenosti 30 kilometrů od kovárny. V případě, že se jedná o stálého zákazníka nebo 

velkou objednávku, je možno zákazníkovi jako bonus nabídnout dopravu zboží zdarma. 

Umístění a montáž výrobků by měla zůstat i nadále zdarma jako samozřejmost. 

Kovářství by mělo na svých stránkách zřídit internetový obchod, ve kterém by byly 

nabízeny menší výrobky uměleckého kovářství, jako jsou svícny, kříže, poštovní 

schránky, věšák, kliky a další dekorativní výrobky. Díky internetovému obchodu by si 

zákazníci mohli výrobky zakoupit přímo na internetových stránkách kovářství a nemu-

seli by vyhledávat jiného výrobce. Tento prodej by mohl být uskutečňován po celém 

území České republiky bez nutnosti osobního kontaktu. 

 

Shrnutí distribu ční strategie 

• Zůstat u modelu přímého prodeje bez zprostředkovatelů 

• Zavést platby za dopravu – v některých případech jako bonus doprava zdarma 

• Zavedení internetového obchodu 

 

5.2.4 Propagační strategie 

Dobrá a efektivní propagace pomáhá firmě ve zviditelnění se a také v prodeji vlastních 

výrobků. V případě uměleckého kovářství se zaměřím na nejefektivnější části propa-

gační strategie, kterými je dle mého názoru podpora prodeje a reklama. 

Aby byla propagační strategie účinná, je nutné, aby mělo umělecké kovářství svoje 

logo, kterým se bude prezentovat nejen na propagačních materiálech, ale současně také 

na všech navrhovaných reklamních panelech. Logo by měl být schopen navrhnout sám 

majitel kovářství, který má zkušenosti s navrhováním různých uměleckých předmětů. V 

případě potřeby je možno využít pomoci odborníků, kteří navržené logo v grafickém 

programu převedou do patřičného elektronického formátu. 
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Reklama 

Jako nejefektivnější reklamu v dnešní době považuji cílenou reklamu na internetu. Zá-

kladem této části propagace jsou kvalitní internetové stránky, na kterých se zákazník 

dozví veškeré potřebné informace o výrobcích a produktech uměleckého kovářství.  

Důležité je mít velice dobře zpracovaný design stránek, aby na první pohled zá-

kazníka zaujal. Samozřejmostí by mělo být velké množství fotografií všech výrobků. 

Nejlevnější varianty již předpřipravených webů s eshopem jsou na trhu nabízeny již od 

7 tisíc korun. Kovářství doporučuji dodavatele, který dodává komplexní řešení i s jed-

noduchou a intuitivní administrativní částí.  

Dalším krokem v propagaci je PPC1 kampaň. Jedná se o reklamu na internetových 

vyhledávačích, kdy se platí pevná sazba za každý „proklik“ na cílové stránky. Tato 

kampaň se dá velice dobře zaměřit na cílové zákazníky definováním přesných vyhledá-

vaných výrazů, u kterých jsou stránky inzerovány. Základem by měla být kampaň S-

klik ve vyhledávači seznam.cz a také kampaň AdWords ve vyhledávači google. Protože 

je kovářství malá firma, nemá velké množství volných finančních prostředků, které by 

mohla investovat do reklamy. I z toho důvodu je PPC kampaň nejlepší variantou place-

né reklamy na internetu.  

V rámci České republiky je v systému google výraz „umělecké kovářství“ vyhle-

dáván průměrně 1300 krát. V první fázi by byla kampaň zaměřena pouze na vyhledává-

ní v kraji Vysočina, kde je daný výraz vyhledáván průměrně 120 krát do měsíce. Po-

dobné hodnoty vykazuje i služba S-klik. Návrh klíčových slov a počet vyhledávání 

v kraji Vysočina uvádím v následující tabulce: 

                                                 
1 Pay per click – platba za „proklik“ 



 

66 
 

Tab. 14 Návrh klíčových slov PPC kampaně 

Klí čové slovo Počet vyhledávání za rok Cena za rok 

Umělecké kovářství 1300 2200,- Kč 

Zámečnictví 1700 2600,- Kč 

Kovovýroba 2000 3000,- Kč 

Kované mříže 20 50,- Kč 

Kované ploty 150 320,- Kč 

Zábradlí 1400 1800,- Kč 

Schodiště 1600 2130,- Kč 

Zdroj: Vlastní práce autora 

 

Celková cena PPC kampaně na jeden rok ve vyhledávačích google a seznam.cz by se 

měla orientačně pohybovat okolo 12 tisíc korun. Důležité je kampaň průběžně vyhod-

nocovat a případně měnit její nastavení. Cílem této kampaně je zvýšení počtu návštěv-

níků internetových stránek, kteří přímo hledají produkty nabízené uměleckým kovář-

stvím. V současné době je návštěvnost stránek 700 unikátních návštěv za rok. Díky PPC 

kampani by se návštěvnost stránek měla zvýšit až na 4 000 návštěv ročně. Z toho důvo-

du je opravdu existenčně důležité mít kvalitní internetové stránky, které by příchozí 

návštěvníky zaujaly a přesvědčily k nákupu. Pokud by tomu tak nebylo, bude celá PPC 

kampaň neefektivní. 

Registrace kovářství v katalogu firmy.cz a také v systému google, podpoří pozici 

kovářství ve vyhledávačích a také zpřístupní informace o kovářství na více místech in-

ternetu. Díky této registraci bude kovářství také přímo viditelné na serveru mapy.cz a 

maps.google.com. Tyto registrace jsou zdarma. V ceně registrace na serveru Firmy.cz 

jsou tyto součásti: 

 

• Název firmy (podle zápisu v Obchodním rejstříku)  

• Adresa 

• Mapa (náhled na umístění firmy na Mapy.cz s přímým odkazem)  

• Popis činnosti 
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• Otevírací hodiny 

• Odkaz na www stránky (s obrázkovým náhledem) 

• Kontakt + pobočky (email, telefon) 

• Fotografie provozovny 

• Kontaktní formulář (přímo z firemního detailu můžete poslat firmě e-mail)  

• Zařazení do jedné příslušné kategorie  

 

Po naplnění eshopu produkty uměleckého kovářství je vhodné také eshop zaregistrovat 

na cenových srovnávačích heuréka.cz a zboží.cz. Protože každý produkt uměleckého 

kovářství je jiný, nebudou se výrobky porovnávat s jinými, ale hlavní výhodou této re-

gistrace bude bezplatné rozšíření informací o uměleckém kovářství. 

Jako další reklamu navrhuji polepení automobilu uměleckého kovářství s kontakt-

ními údaji na kovářství. Automobil bude dobře reprezentovat kovářství a také mu dělat 

bezplatnou reklamu všude kudy bude projíždět. Cena potisku se pohybuje okolo 6 tisíc 

korun za jeden automobil. 

Poslední částí reklamní části propagační strategie navrhuji lepší označení sídla ko-

vářství a jejich kovárny. Kovářství neleží přímo u hlavní silnice, je důležité, aby poten-

ciální zákazníci našli cestu ke kovárně. Označení by mělo být nejen v těsné blízkosti 

kovárny, ale umístil bych jej také na všechny příjezdové cesty do obce, ve které umě-

lecké kovářství provozuje svoji kovárnu. Reklamní poutače by měly být umístěny nej-

lépe na plotech rodinných domů, s jejichž majiteli může kovářství vyjednat výhodné 

ceny za umístění reklamy. Reklama by tím pádem působila na všechny projíždějící au-

tomobily a tím by se zvyšovalo povědomí o uměleckém kovářství. 

První čtyři bannery budou umístěny při vjezdu do obce a pátý přímo na budově 

kovárny. Bannery budou o rozměru 2x1 m2 a výroba jednoho banneru vyjde na 1200,- 

Kč. Nájemné za umístění reklamy předpokládám v ceně 1500,- Kč ročně za jeden ban-

ner. Celkové náklady na realizaci této reklamy jsou 12 000 Kč za rok. 

 

Podpora prodeje 

Jako podporu prodeji by si mělo kovářství nechat vytvořit malé dárky, které bude roz-

dávat svým zákazníkům a obchodním partnerům. Jako nejvhodnější dárek navrhuji ka-
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lendář s velkými fotkami produktů kovářství, případně fotografie z výroby. Fotografie 

by měly být nafoceny odborníkem, aby kalendář vypadal profesionálně a také zákazní-

ky zaujal. Obsahovat by měl samozřejmě i veškeré kontakty na umělecké kovářství s 

popisem nabízených služeb. Jako další dárky je možné využít malé kapesní kalendáře, 

vína s logem kovářství, propisky, igelitové tašky nebo také zápisníky s logem kovářství. 

V následující tabulce je konkrétní návrh reklamních předmětů, které by měly ko-

vářství stačit na jeden rok. Ceny jsou orientační určeny porovnáváním cen různých re-

klamních agentur. U kalendářů je důležité načasování výroby, aby byly zákazníkům 

předávány před koncem roku, nejpozději v prvních dnech roku nového. 

Tab. 15 Náklady na vytvoření dárků a propagačních předmětů 

Název Počet ks Cena 

Kalendáře 20 ks 4500,- Kč 

Láhve vína 30 ks 2500,- Kč 

Propisky 100 ks 2000,- Kč 

Igelitové tašky 100 ks 800,- Kč 

Zápisníky 30 ks 1000,- Kč 

Zdroj: Vlastní práce autora 

 

Další možností podpory prodeje jsou množstevní slevy a slevy věrnostní. Konkrét-

ně navrhuji, novým zákazníkům při předání první zakázky předat slevový poukaz na 5% 

slevu z dalšího nákupu v uměleckém kovářství. Další možností je nabídnout k objedna-

nému produktu například od částky 50 tisíc korun malý kovaný svícen jako bonus 

zdarma.  

Třetí možností jsou věrnostní karty, díky kterým by měli stálí zákazníci dopravu až 

na místo určení zdarma. Věrnostní karty by byly nabízeny zákazníkům, kteří již usku-

tečnili více než 3 samostatné nákupy. Následně by mohly být držitelům věrnostních 

karet nabízeny další různé akční ceny. 

Podpora prodeje formou množstevních slev a věrnostních karet je mířena na fyzic-

ké osoby nepodnikatele. U firem je situace jiná. Firmy mají většinou větší zakázky, u 

kterých se ceny stanovují dohodou. Je proto důležité naplno využívat první možnost 
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podpory prodeje, jímž jsou dárky s logem kovářství. Tyto dárky jsem zmiňoval na za-

čátku této kapitoly. Je důležité udržet si přízeň těchto zákazníků, aby využívali služeb 

kovářství opakovaně. Proto jsou důležité dárky pro vedení těchto firem (alkohol, kalen-

dáře, dárky přímo vykované v kovárně např. svícny). 

Poslední navrhovanou možností podpory prodeje je uspořádání dne otevřených 

dveří v kovárně, kde se budou moci lidé seznámit s provozem kovárny. Shlédnout jak 

probíhá výroba produktů uměleckého kovářství. Tuto akci je nutné inzerovat v místním 

tisku a dalších médiích. Den otevřených dveří se může rozšířit na setkání nebo soutěž 

uměleckých kovářů. Další možností je společná organizace s třebíčskou Střední odbor-

nou školou řemesel, která by mohla poskytnout organizační pomoc a také mladé studen-

ty oboru umělecké kovářství. Samozřejmostí by měla být nabídka občerstvení a dopro-

vodný program. 

 

Shrnutí propagační strategie 

• Vytvoření loga uměleckého kovářství 

• Vytvoření kvalitních internetových stránek 

• PPC kampaň 

• Registrace v katalogu firmy.cz a také v systémů google 

• Tvorba eshopu a registrace na heureka.cz a zbozi.cz 

• Reklama na automobilu uměleckého kovářství 

• Označení sídla a kovárny uměleckého kovářství 

• Zhotovení reklamních předmětů a využít je jako dárky pro zákazníky 

• Zavedení množstevních slev a věrnostních karet 

• Organizace dne otevřených dveří v kovárně 

 

5.2.5 Ekonomické zhodnocení návrhu 

Ekonomické zhodnocení návrhu je nedílnou součástí celé marketingové strategie. Cílem 

marketingové strategie je zvýšení tržeb a také zvýšení počtu zákazníků uměleckého 

kovářství. 
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K dosažení těchto cílů jsou navrženy dílčí strategie, které ale ve většině případů 

vyžadují dodatečné náklady na realizaci. Zvýšení tržeb a počtu zákazníků musí být tedy 

vyšší než náklady spojené s marketingovou strategií. Jedině v tomto případě bude mar-

ketingová strategie účinná a efektivní. Pokud by se tržby zvýšily nedostatečně, kovář-

ství by se tím pádem snížil také zisk na nižší hodnoty, než kterých dosahoval v době 

před provedením změn. 

Přehled očekávaných nákladů spojených s realizací marketingové strategie je uve-

den v následující tabulce. 

 

Tab. 16 Náklady na realizaci marketingové strategie 

Zdroj: vlastní práce autora 

Celkové plánované náklady jsou ve výši 62 000,- Kč. Ne všechny navrhované části stra-

tegie vyžadují dodatečné náklady. Kovářství musí zvážit, zda má dostatečné množství 

volných finančních prostředků k zavedení strategie v plné míře. Je možné navrhované 

změny provádět postupně v horizontu několika let, ale v tom případě je důležité každý 

rok reagovat na změnu současné situace přizpůsobením strategie. 

Náklad Cena 

Vytvoření produktových a návrhových katalogů 9500,- Kč 

Vytvoření loga uměleckého kovářství 500,- Kč 

Vytvoření kvalitních internetových stránek a eshopu 7000,- Kč 

Internetová PPC kampaň 12000,- Kč 

Reklama na automobilu uměleckého kovářství 6000,- Kč 

Označení sídla a kovárny uměleckého kovářství 12000,- Kč 

Zhotovení reklamních předmětů  10800,- Kč 

Organizace dne otevřených dveří v kovárně 7000,- Kč 

Celkem 65 000,- Kč 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvoření návrhu marketingové strategie pro umělecké kovářství. 

Umělecké kovářství se potýká se snižujícími se tržbami a také počet zákazníků se snižu-

je. Právě navržená strategie by měla kovářství pomoci zvýšit snižující se hodnoty tržeb 

a počtu zákazníků. 

Celá práce je rozdělená do tří částí. V první části je teoreticky rozebrána problema-

tika návrhu marketingových strategií. Nejprve je definován marketing a související po-

jmy. Následně jsou také popsány veškeré potřebné analýzy, které byly využity v druhé 

části práce. 

Druhá část práce se zabývá analýzou současné situace v uměleckém kovářství, kte-

ré se nachází v obci ležící v blízkosti města Třebíče. V analýze je popsáno a zároveň 

analyzováno makro a mikro prostředí kovářství za pomoci PEST analýzy, analýzy trhu, 

konkurence, zákazníků a dodavatelů. Další část analýzy obsahuje marketingový mix 

současné situace kovářství. Na závěr byla provedena SWOT analýza. 

Poslední část práce je zaměřena na konkrétní návrhy marketingové strategie. Ná-

vrhy jsou rozděleny dle marketingového mixu na část cenovou, produktovou, distribuč-

ní a propagační. Všechny návrhy jsou vyčísleny finančně pro lepší přehled majitele 

uměleckého kovářství. 

Vybrané umělecké kovářství je malá firma, která si nemůže dovolit jednorázově 

investovat velké finanční prostředky do nové marketingové strategie. Proto je důležité 

nejprve zrealizovat návrhy, které nevyžadují další finanční náklady. Postupně pak reali-

zovat i další návrhy, které jsou finančně náročnější na realizaci. Realizace je závislá na 

množství volných finančních prostředků uměleckého kovářství a nelze nastavit přesný 

plán realizace. 

Po realizaci všech návrhů by mělo dojít ke zvýšenému zájmu zákazníků o produkty 

uměleckého kovářství a také by se mělo zvýšit povědomí o firmě v jejím geografickém 

okolí. Dalším Ke zvýšení počtu zákazníků a tržeb by mělo dojít do několika měsíců od 

realizace návrhů a náklady vynaložené na realizaci by se měly kovářství vrátit do jed-

noho roku od realizace. Pokud bude firma návrhy realizovat postupně a déle než rok, 

návratnost nákladů vynaložených na strategii by se mohla prodloužit. 
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