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Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingové strategie produktu, kterým je 

sádrová samonivelační stěrka společnosti Sika CZ, s.r.o. Na základě teoretických poznatků 

analyzuje zvolenou strategii a dosavadní zkušenosti zákazníků s produktem a vytváří návrh 

marketingové strategie. Jejím výstupem jsou konkrétní návrhy na její zlepšení. 

 

Abstract 

 

 This master thesis focuses on the proposal of marketing stratégy of product, which is 

gypsum based self leveling compound produced by Sika CZ, s.r.o. Based on theoretical 

knowledge analysis chosen strategy and current customers experiences. Designs the proposal 

of marketing startegy. Outcome of this thesis are relevant proposals for its improvement. 
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ÚVOD 

 

Pro tuto diplomovou práci jsem si vybrala společnost Sika CZ, která je dceřinou 

společností firmy Sika AG sídlící ve Švýcarsku. Tato společnost se zabývá výrobou a distribucí 

materiálů z oboru stavební chemie a má více než stoletou tradici. Konkrétním produktem, o 

kterém bude tato práce pojednávat, je samonivelační kalcium sulfátová stěrka Sikafloor 1100 

Level. V odborných kruzích se pro tento typ stěrek zažilo označení „sádrová“ stěrka, proto i já 

tento termín ve své práci používám. 

 

Tento produkt byl společností Sika CZ uveden na trh v roce 2016 jako novinka. Produkt 

je konkurenčními společnostmi na trh dodáván již řadu let a získal si oblibu mezi zákazníky, 

jimiž jsou zejména drobní podlaháři, kteří se živí kladením podlah v interiérech a tuto stěrku 

používají jako vyrovnávací pod různé následné vrstvy podlah, kterými jsou například PVC, 

vinyl, dřevo a podobně. Novinkou je tak tento produkt pouze v sortimentu společnosti Sika, 

která tak využívá svoje zkušenosti s výrobou obdobných produktů. Důvodem pro vývoj tohoto 

produktu byla snaha o získání tržního podílu na trh se základními a cenově dostupnějšími 

produkty pro podlaháře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je na základě provedených analýz a vlastního 

průzkumu navrhnout soubor opatření, které povedou ke zlepšení marketingové strategie 

produktu. Ve vybraném podniku bude cílem analyzovat konkrétní situaci produktu, 

samonivelační stěrky, a její současnou marketingovou strategii.  

 

Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické 

části se budu věnovat základním pojmům, jejich vymezení a vysvětlení. K tomu budu využívat 

dostupné odborné literatury a také zdrojů dostupných on-line. Teoretická část se také bude 

zabývat analytickými metodami, které budu dále používat v praktické části. Pro analýzu 

současné stavu ve společnosti budu používat tyto analýzy: 

 

 PEST analýzu 

 Porterovu analýzu pěti sil 

 SWOT analýzu 

 

                      V praktické části provedu zmíněné analýzy a budu se také věnovat vlastnímu 

průzkumu. Ten bude zkoumat zejména současnou situaci, ve které se společnost s daným 

produktem nachází. Oslovím v něm ty firmy, které jsem oslovila v první fázi zavádění výrobku 

již společnost Sika a kteří již nějakou zkušenost s daným produktem mají. 

 

 V poslední fázi praktické části se budu snažit o identifikaci strategických kroků 

tak, aby společnost dosáhla vylepšení pozice tohoto produktu na trhu. Výsledky analýz, 

průzkumu a navržené kroky budu prezentovat také vedení společnosti 

             

            Návrhová část bude na základě analytické části tvořit opatření, která povedou ke 

zlepšení pozice tohoto produktu na stavebním trhu v České Republice.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 MARKETING 
 

                Hlavní roli v marketingu hraje zákazník a jeho potřeby. Úkolem marketingu je znát 

potřeby zákazníka tak, aby je byl podnik schopný uspokojit. Marketing se snaží na základě 

znalostí potřeb klientů vytvářet silné vztahy se zákazníky. 

  

Pochopení a soulad mezi podnikem a okolím podporuje Public Relation, mnohdy 

zkratkou označováno jako PR. Cílem Public Relation je pozitivně ovlivňování veřejného 

mínění o podniku a taky o komunikaci mezi podnikem a okolím. Public Relation tvoří v 

menších firmách manažeři marketingového oddělení a ve větších podnicích jsou to specialista 

na vnější vztahy. Jsou podniky, většinou ty větší, které si najímají Public Relation agentury a 

ty pak zlepšují PR v podnikem definovaných oblastech. 

 

„Marketing lze definovat jako proces, v němž  jednotlivci a skupiny získávají 

prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. Obsahem tohoto procesu je 

poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly 

současně dosaženy i cíle organizace.“1 

 

Podle americké marketingové asociace je marketing je aktivita, soubor záměrů a 

procesů, sloužících k vytvoření, komunikaci a doručení sdělení. Toto doručení poskytuje střet 

nabídky a poptávky, který má prezentovat hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a 

společnost.“2 

 

Jedním z nejznámějších odborníků v oblasti marketing je Američan Philip Kotler. Ten 

rozděluje dva přístupy k marketingu, jeden je sociální přístup a druhý přístup je manažerský. V 

sociálním přístupu je vnímán marketing jako sociální proces, ve kterém jednotlivci a skupiny 

získávají to, co chtějí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotových 

produktů a služeb s ostatními.  Manažerský přístup mluví o marketingu jako o „umění prodávat 

produkty“.3 

                                                           
1 Boučková, J.: Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003. Str. 3 
2 PORTÁL American Marketing Association: Definition of Marketing. [online]. 2012 [cit. 2013-03-05]. 
3 Kotler, P.: Marketing Management. Praha: Grada publishing, 2001. Str. 24 



 

 

Jednodušeji řečeno marketing je„ společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny 

produktů a hodnot“.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 KOTLER, Philip, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong Moderní marketing. [s.l.] : Grada Publishing, 2007.  

1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 40 

https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-80-247-1545-2


 

 

2 MARKETINGOVÁ STRATEGIE 
 

Strategie jako pojem je velmi používaný, však není jednoduché jej definovat. Název 

jako takový pochází z řečtiny. Stratégiá znamenala ve starořečtině původně umění vést válku. 

Kořenem je také slovo stratagem, což v překladu znamená trik, nečekaný zvrat, předstírání, 

fintu, nebo také překvapující rozuzlení.5 

 

Hlavní úloha marketingu je v uspokojení potřeb zákazníka. K tomu, aby byly potřeby a 

přání zákazníka splněny, musí podnik znát potřeby zákazníků a pravidelně obnovovat svou 

marketingovou strategii. Marketingová strategie pak naplňuje cíle a dává odpovědi na dané 

otázky. Marketingovou strategii řídí buď top management, nebo vlastníci firmy.  Některé 

činnosti v podniku mají k marketingu blíže, jiné dál a na marketingovém myšlení se podílí 

všichni zaměstnanci. Nejdůležitějším úkolem marketingové strategie je stanovení 

marketingových cílů. Určují se na základě analytických procesů, výběru a formulace 

marketingových strategií pro dosažení cílových trhů a to s výsledkem lepším než konkurenční 

podniky.  

 

Podle Johna Middletona, podle kterého je velké množství definic marketingové 

strategie, z nich vyzdvihne nadhodnotu: „Strategie je zamýšlena jako vývoj a pochopení 

současné situace (kde jsme teď), uchopení představy o budoucí situace (kde chceme být) a 

cestu, jak organizaci pozvednout ze současné situace do stavu budoucího (jak se tam 

dostaneme).“ 6 

Při tvoření vhodné marketingové strategie musíme mít potřebná data. K nejdůležitějším 

údajům patří pozice na trhu, vnímaní podniku zákazníky, na co konkrétně zákazníci zareagují, 

kapacita podniku a potenciál odbytu a další factory, které jsou důležité pro vytvoření správné 

marketingové strategie na úrovni podniku. 

 

Marketingová strategie se dělí na dvě hlavní oblasti:  

 

 segmentace a targeting – slouží k zaměření na cílového spotřebitele. 

                                                           
5 JIRÁSEK, A. Jaroslav Strategie – umění podnikatelských vítězství. Praha : Kamil Mařík – PROFESSIONAL 

PUBLISHING, 2003, 183 s., ISBN 80-86419-46-2, s. 25 
6 MIDDLETON, J.: The Ultimate Strategy Library: The 50 Most Influential Strategic Ideas of All Time (The 

Ultimate Series). Capstone Reference Publishing. 2003, 243 str. ISBN: 1-84112-180-0. 



 

 

 positioning - zavádí jedinečné prodejních vlastností v mysli zákazníka, na jejich 

základě je uskutečněn následný prodej produktu nebo přistoupení k poskytnutí 

služeb. 

 

„Dobrý marketing není výsledkem náhody, ale důsledkem pečlivého provedení a plánování. 

Marketingové praktiky jsou neustále vylepšovány a přetvářeny prakticky ve všech odvětvích, 

aby se zvýšila šance na úspěch.“7 

 

2.1 Marketingové řízení 

 

Stanovením marketingové strategie začíná marketingové řízení. Marketingové řízení 

udává způsob, jakým bude dosažený cíl marketingové strategie. Marketingové řízení také 

zajišťuje specifickou konkurenční výhodu v podniku, dále určuje základní parametry 

podnikání. Definuje pravidla jednání v různých situacích, které umožňují dosáhnout 

vytyčených cílů. Pokud má marketingové řízení dosáhnout svých cílů, musí umět plně využít 

všechny dostupné zdroje a schopnosti podniku. 

 

Marketingové řízení se dělí na tři etapy a to etapu plánování, realizace, kontroly, které 

jsou rozepsány v následujících kapitolách. 

 

2.1.1 Etapa plánování 
 

V této etapě se jedná o upřesnění situace, ve které se podnik nachází. Je to v kontextu 

vnitřních omezení a venkovních vlivů. Za těchto podmínek dochází ke stanovení cílů a 

vytvoření strategie, která vyústí z marketingového plánu. V plánovací etapě jsou prováděny 

analýzy prostředí s využitím marketingových nástrojů. Jednou z nejčastějších analýz je SWOT 

analýza, STEP analýza a Porterova analýza konkurenčního prostředí. Plánovací etapa je 

zaměřena na potřeby zákazníka. 

 

                                                           
7 KOTLER, P.: Marketing management. 12. rozš. vyd. Nakladatelství Grada. 2007, 792 str. ISBN: 978-80-247-1359-5. 



 

 

Etapu strategické marketingového plánování v praktickém užití nejčastěji usměrňuje 

zvolený styl, který je možné charakterizovat ve třech různých podobách jako: 8 

 

 plánování směrem shora dolů (Top - Down): ve schématu dochází prvně k vytvoření 

strategického plánu, od kterého jsou následně odvíjeny cíle a strategie. 

 plánování směrem zdola nahoru (Down - Top): výchozí částí je jednotlivá marketingová 

aktivita od které se odvíjí sumarizací celkový strategický marketingový plán. 

 propojení systému Top – Down a Down – Top: využívá vyhotovení strategických cílů 

a strategií, které se využijí  k doplnění strategického marketingového plánu. 

 

2.1.2 Etapa realizace 

 

Sestavený marketingový plán s vymezenými cíli tvoří vychází z plánovací etapy. 

Dosažení určených cílů značí realizace marketingového plánu. Realizace nejvíc záleží na 

marketingových pracovnících. Ti musí mít co nejvíce informací o structure a chodu podniku. 

V etapě realizace se využívá vymezení odpovědnosti, stanovení pozic a delegování. 9 

 

Etapa realizace se znázorňuje pomocí metriky OSCAR: 10 

 

 as Objectives (cíle) – ukazují výstup v podobě měřitelného cíle dosaženého po realizaci 

aktivit. 

 S as Specialization (specializace) – směřuje činnost na určenou oblast nebo konkrétní 

aktivitu. 

 C as Coordination (koordinace) – manažerský proces, který řídí synchronizaci a 

propojení všech činností do jednoho celku. 

 A as Authority (pravomoc) – organizační jednotce nebo jedinci v podobě zaměstnance 

dává marketingové řízení pravomoc potřebnou pro vykonání svěřené funkce. 

                                                           
8 JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2008. 272 str. ISBN: 978-80- 

247-2690-8. 
9 KOTLER, P.: Marketing management. 12. rozš. vyd. Nakladatelství Grada. 2007, 792 str. ISBN: 978-80-247- 

1359-5. 
10 JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2008. 272 str. ISBN: 978-80- 

247-2690-8. 



 

 

 R as Responsibility (odpovědnost) – odpovědnost pracovníka za dosažení výsledků, při 

kterých musí být efektivně naloženo s pracovním časem. 

 

2.1.3 Etapa kontroly 

 

Etapa kontroly vyplývá z etapy realizace sestavením vlastního plánu a vytvořením 

marketingové strategie. Vyhodnocují se marketingové activity, hodnotí se objemy 

realizovaného prodeje, vzájemné proporce nákladů a zisků společně s marketingovým auditem. 

Aby kontrola byla validní je potřeba si určit přesnou míru očekávaných výsledků.  

  

Podle Kotlera a Armstronga rozlišují sledování a marketingové řízení z hlediska úrovní:11 

 

 kontrola ročního plánu – upřesňuje dosažení cílů, které vychází přímo z ročního plánu. 

První krok je určit měsíční a kvartální cíle, druhým krokem je sledování výkonnosti na 

trhu, třetí krok určuje příčiny rozdílu s naplánovaným výkonem a čtvrtý krok navrhuje 

opatření korigující stav chtěným směrem. Nástroje analýzy tvoří analýza prodeje, 

podílu na trhu, analýza marketingových výdajů a finanční analýza. 

 kontrola rentability – značí kontrolu ziskovosti, hodnotí se formou návratnosti 

produktů, segmentů zákazníků a dalších faktorů. 

 kontrola efektivnosti – analyzuje vztah mezi výdaji na marketingové aktivity a 

měřitelné přínosy. 

 kontrola marketingové strategie – hlavní nástroj tvoří marketingový audit. Výstupem 

je doporučení na podkladě výsledků výzkumu, možnosti zlepšení dílčími i 

komplexními úpravami zlepšit výsledky společnosti v oblasti marketingového řízení. 

 

2.2 Nástroje marketingové strategie 

 

                                                           
11 KOTLER, P., AMSTRONG, G.: Marketing. 4. vyd. Nakladatelství Grada. 2004, 856 str. ISBN: 978-80-247- 
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Nástroje marketingové strategie se využívají k prvotním analýzám marketing. Mají za cíl 

poznat a pochopit potřeby zákazníka a v souladu se strategií podniku ovlivnit jejich intenzitu, 

načasování a  složení. Marketingovou strategii členíme do čtyř fází: 12 

 

 

Fáze marketingová strategie : 

 

 Fáze analýz – do této fáze řadíme segmentaci trhu, průzkum trhu, targeting, positioning. 

Dále analýzy jako jsou například SWOT, analýza pěti sil, BCG analýza, PESTLE 

analýza a další. 

 Fáze syntézy – v této fázi hraje hlavní úlohu marketingový mix a jeho složky 

vytvoření marketingového mixu, dale určení prodejních cílů, stanovení ceny, určení 

způsobů propagace a distribuce apod. 

 Fáze realizace – se spadá výroba a prodej produktu nebo služby. 

 Fáze kontroly a korekce - vyhodnocení výsledků prodeje a úprava marketingové 

strategie. 

 

2.2.1 Fáze analýz 

 

Segmentace trhu a zákazníků je metodou analýzy trhu. Tato analýza má za úkol rozeznat 

strukturu trhu, na který chce podnik umístit službu nebo výrobek. Díky segmentaci se 

přizpůsobí marketingové aktivity podniku daným segmentům trhu tak, aby byly tyto segmenty 

co nejlépe obslouženy. 

 

Podnik by si měl zvolit pouze segmenty trhu, které je schopen dlouhodobě efektivně 

obsluhovat v souladu se strategii podniku. Mezi nejčastější kritéria segmentace patří tyto 

vymezení: 
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 Geografická – rozdělení zákazníků podle svého geografického rozmístění jako jsou 

kontinenty, zěmě nebo region.  . 

 Demografická – tady se klienti dělí podle věku, pohlaví, náboženství, etniky, rodinného 

stavu a dalších kritérií  

 Socioekonomická – rozlišení zákazníků podle socioekonomického status, povolání, 

vzdělání, příjmů, společenského postavení. 

 Psychologická – zde se klienti deli podle zájmů, životních hodnot a postojů  

Targeting je druhá fáze segmentation-targetig-positioning kde se na základě provedené 

segmentace se vybere cílový segment trhu. 

 

Positioning doslovným překladem umísťování. Zde jde o tvoření názorů a postojů, které si 

zákazník spojí se značkou podniku, výrobku nebo služeb. Jednodušeji řečeno jde o vyvolání 

potřeby zákazníka dosáhnout cíleného produktu či služby. 

 

MIS neboli marketingový informační systém je nástrojem, který složí k vyhodnocení 

získaných dat.  V malých podnicích jde spíše předávání informací jednotlivých útvarů e-mailem 

nebo na sdílených discích. 

 

Matice BCG (Bostonská matice, anglicky BCG Matrix, Growth-share matrix) je metoda, 

která pochází z firmy Boston Consulting Group (BCG). Využívá se k hodnocení nabídky 

produktů organizace při marketingovém a prodejním plánování. Jejím cílem je hodnoti 

jednotlivé výrobky a služby podniku a to v růstu trhu a tržní pozice. 

 

PEST analýza slouží ke strategické analýze vnějšího prostředí podniku. PEST je zkratka 

prvních písmen různých typů vnějších faktorů, více se o ní zmiňuji v samostatné kapitole. 

 

2.2.1.1  Marketingový výzkum 

 

Každý výzkum má za úkol získat určitá data. Marketingový průzkum můžeme tedy 

označit za sběr relativních informací, které se analyzují pro zlepšení rozhodnutí a určení dalších 

https://managementmania.com/cs/produktove-portfolio
https://managementmania.com/cs/produktove-portfolio
https://managementmania.com/cs/marketing
https://managementmania.com/cs/produkt


 

 

možností v marketingu podniku. Tento výzkum podniku přiblíží informace o konkurenci a 

znalosti trhu. 

 

Cílem jakéhokoliv výzkumu bývá získání konkrétních a pro podnik důležitých 

informací. Nejinak je tomu u marketingového výzkumu. Trhy jsou v dnešní době velmi 

dynamické a stále se mění. Proto je pro podnik důležité mít neustále dostatek informací, aby 

mohl činit strategická rozhodnutí. Marketingový výzkum by se dal tedy popsat jako sběr 

relevantních informací, které podnik dále analyzuje a to za účelem zacílení rozhodování a 

nalezení dalších možností, kam marketing ve společnosti směřovat. Takový výzkum rozvíjí 

znalosti například o trhu, konkurenci, analyzuje chování veškerých subjektů a pomáhá zacílit 

případnou reklamu. Výzkum je samozřejmě využíván I v případě zavádění nových produktů. 

Marketingový výzkum zahrnuje velké množství různých procesů a metod, proto je velmi 

důležité předem stanovit plán a cíle, kterých chce podnik na trhu dosáhnout. Teprve poté je 

třeba vybrat metodu, jakou budou jednotlivá data sbírána. Každá metoda si žádá jiné množství 

a typ respondentů. Před samotným výzku je třeba si zvolený postup ověřit na malém množství 

respondentů, případně interně ve společnosti. Jedině tak se dají odchytit chyby, které mohou 

následný výzkum výrazně zkreslit. Získaná data musejí být pečlivě analyzována a teprve poté 

využita pro další kroky. 13 

 

Marketingový výzkum má dva hlavní přístupy ke sběru a vyhodnocování dat: 

 

 Kvantitativní sběr dat 

 Kvalitativní sběr dat 

 

Kvantitativní sběr dat je zaměřený, jak již z jeho názvu vyplývá, na kvantitu. Snaží se o 

sběr dat od velkého počtu respondent a je následně zanášen do tabulek a grafů. Nejznámější 

metodou pro kvantitativní sběr dat je dotazníkové šetření 
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Kvalitativní výzkum se naopak snaží získávat co nejdetailnější informace, které 

poskytují subjekty o svém chování. Tento typ výzkumu je zaměřen na osobní kontakt s 

respondenty a mívá většinou formu strukturovaného rozhovoru. 14 

 

Marketingový výzkum obecně čerpá ze dvou různých informačních kanálů. Jedním z 

nich jsou již jednou vyzkoumaná a publikovaná data, která můžeme získat z běžně dostupných 

zdrojů. Takový výzkum nazýváme sekundárním výzkumem. Data, která získáme vlastním 

zkoumáním poté nazýváme primárním výzkumem.15 

 

Primární výzkum 

 

Jak již bylo zmíněno v textu výše, primární výzkum je prováděn vlastními silami. 

Společnosti získávají primární data nejčastěji za pomoci specializovaných agentur. Většinou 

mají formu dotazníkového šetření, ať už kvalitativní nebo kvantitativní metodou, nejčastěji 

oběma. Kvalitativní část bývá na prvním místě, kdy společnosti získají detailní informace, které 

poté ověřují pomocí kvantitativní metody. 16 

 

Dotazování 

 

Nejčastější používanou formou primárního výzkumu je dotazování. Má většinou 

podobu dotazníku a to jak v kvalitativní tak i kvantitativní formě. Rozdíl je většinou v tom, že 

kvantitativní sběr je prováděn anonymně, na itnternetu případně telefonicky, v kvalitativní 

formě je veden v rovině osobního rozhovoru. Při něm může tázající sledovat take reakce 

respondenta a případně používat různé doplňující otázky. Rozhovor je velmi často 

zaznamenávám, aby ti, kteří jej budou analyzovat, měli k dispozici vše, co bylo při takovém 

rozhovoru řečeno.17 
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Všechny otázky v dotaznících mají své konkrétní funkce. Na začátku bývají otázky, 

které pomáhají definovat, zda patří respondent vůbec do správné cílové skupiny. Takové otázky 

jsou velmi důležité zejména v kvantitativních částech výzkumu. V následné analýze jsou poté 

odpovědi respondentů, kteří do cílové skupiny nepatří, vyřazeny. Samotné analytické otázky 

jsou uvedeny až následně. Na konci dotazníku bývají otázky, které daného respondenta v rámci 

cílové skupiny dale rozřadí. Typicky věk, pohlaví a nejvyšší dosažené vzdělání.18 

 

Skupinový rozhovor  

 

Další, rozšířenou, formou dotazování je dotazování ve skupině. Tato metoda je stale 

častěji používaná zejména v případech, kdy je potřeba kvalitativní formou zjistit odpovědi na 

složitější a náročnější otázky, které by nebylo možno reálně zodpovědět bez detailnější nebo 

odborné znalosti zkoumaného problému. Reálně takový skupinový rozhovor probíhá mezi 

tazatelem, výzkumníkem, a větší skupinou respondent, kteří v takové skupině řeší určitý 

problém. Ve velkém množství případů je při takovém skupinovém dotazování přítomno vice 

marketingových výzkumníků, kteří provádějí například pozorování, což je další metoda 

primárního výzkumu. Většinou zde opět dochází k zaznamenávání takových skupinových 

rozhovorů. Tato metoda je poté ideálním nástrojem, při kterém jsou nejen zodpovězeny otázky, 

včetně těch doplňkových, ale zároveň dochází také k doplnění výzkumu chování subjektů a 

jejich názorů na daný problém. Tato metoda je samozřejmě náročnější na čas, finance a také 

přípravu.19 

 

Je to metoda, která zkoumá také reakce na určité podněty. Subjekty se nacházejí v 

pečlivě navrženém a monitorovaném prostředí, jehož úkolem je odstranit vnější vlivy prostředí. 

Pozorovaným respondentům je tak možno navodit specifické situace, což je následně důležité 

pro vyhodnocení šetření, jelikož se dá předpokládat, že reakce respondentů jsou přirozené. 20 

 

Pozorování 
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V textu výše je naznačeno, jakým způsobem metoda pozorování probíhá. Výzkumník, 

pozorovatel, zaznamenává chování a jednání subjektů, kterým je nastíněn nějaký problém. V 

průběhu pozorování nenavazuje kontakt s respondenty, jejich chování a jednán je 

zaznamenáváno, ať už audiovizuálně, nebo na papír. Chování subjektů by tak mělo být 

nezkreslené a tím pádem objektivní. Pozorování může být vedeno dvěma způsoby. V prvním 

případě je pozorovatel zaměřený na subjekt jako takový a zaznamenává pouze ty vlastnosti, 

které považuje za důležité. V druhém případě je naopak zaměřený na konkrétní jevy, které se v 

chování pozorovaných subjektů vyskytují.21 

 

Velmi často jsou dnes taková pozorování prováděny automaticky. Jsou to různá 

záznamová zařízení, která sledují dané chování subjektů plně automaticky. Uchovávány jsou 

poté digitálně, díky čemuž jsou velmi rychle dostupné a zpracovatelné. Jsou to například různé 

peoplemetry, turnikety, aplikace v chytrých telefonech a podobně. 22 

 

Sekundární výzkum 

 

Sekundární výzkum většinou předchází výzkumu primárnímu. Jedná se takzvaný desk 

research, kdy jsou analyzována data, která jsou běžně přístupná ať už v interních databázích, 

nebo v externích. Tento termín tedy znamená, že se jedná o sběr a analýzu dat, která již sesbíral 

někdo jiný a zveřejnil je. Tato data jsou však problematická, protože většinou neznáme způsob 

jejich sběru ani jejich zdroje, jedná-li se zejména o data externích společností. Proto, pokud 

chce mít výzkumník data přesná a jasná, musí využít primárního sběru, byť v dnešní době je 

dostupné a jednoduše dohledatelné velké množství dat. Jiné je to u dat interních, kde je jejich 

důvěryhodnost vyšší a také díky elektronickým systémům, které využívá již většina společností, 

je vyhledávání v nich mnohdy velmi komfortní.23 

 

Obecně by plán marketingového výzkumu měl obsahovat několik, na sebe navázaných, 

kroků. V první fázi je třeba stanovit, jaké informace z takového výzkumu očekáváme. Poté se 

                                                           
21 FORET, Miroslav. Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. 1. vydání. Brno: Computer Press, 

2009, 122 s. ISBN 978-80-251-2183-2 

 
22 FORET, Miroslav. Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2009, 122 s. 

ISBN 978-80-251-2183-2 
23 KOZEL, Roman a kolektiv. Moderní marketingový výzkum. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2006, 280 s. ISBN 80-247-

0966-X 



 

 

snažit získat maximální možný objem informací z vnitřních zdrojů, které by měly doplnit 

informace ze zdrojů vnějších. Poté následují již metody primárního výzkumu, kdy v první fázi 

zjišťujeme informace kvalitativními metodami, jejichž zjištění následně potvrzujeme 

kvantitou.24 

 

2.2.1.2 Test cenové citlivosti 

Test cenové citlivosti vznikl v Holandsku. Jeho cílem bylo původně optimalizovat 

cenovou politiku, kde výsledkem je optimální cenové rozpětí.  

 

Mezi hlavní výhody testu cenové citlivosti patří zjištění: 

 

 Postavení ceny produktu ve Srovnání s konkurencí  

 Současné vnímané cenové hladiny produktu 

 Reakce zacílení skupiny na změnu ceny u zavedeného produktu 

 Optimální ceny produktů a následné nastavení v praxi 

 

Dotázaní si vybírají odpovědi nejméně ze třiceti hodnot na tyto otázky: 

 

1) Při jaké ceně vám bude výrobek připadat jako levný? 

2) Při jaké ceně vám bude výrobek připadat jako drahý? 

3) Při jaké ceně vám bude výrobek připadat tak drahý, že si jej v žádném případě nekoupíte? 

4) Při jaké ceně vám bude výrobek připadat tak levný, že budete pochybovat o jeho kvalitě? 

 

Hodnoty z testu se vyhodnotí tak, že se uspořádají vzestupně nebo sestupně do 

dostatečně široké cenové škály, aby nebyl žádný respondent limitován. Podle odpovědí a 

kumulativní četnosti se následně vyhotoví graf. Příklad grafu znázorňuje následující graf: 
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Graf 1: Test cenové citlivosti 

 

 

Pramen: cs.wikipedia.org 

 

Z grafu lze poté vyčíst jednotlivé body: 

 

 OCB – optimální cenový bod je průsečíkem křivek příliš drahé a příliš levné. V tomto 

rozmezí je největší skupina respondentů, kteří považují cenu za přijatelnou, proto bývá 

také často doporučována jako optimální při výstupech z testu cenové citlivosti. 

 ICB – indiferenční cenový bod je takový bod, ve kterém je podíl těch, kteří považují 

produkt za levný, stejný, jako těch, kteří ji považují za příliš vysokou. Ve vztahu k 

trhu je poté tato cena považována za standardní. Bývá to cena lídra trhu, nebo obvyklá 

cena v daném odvětví. 

 BML – bod marginální levnosti je bodem, ve kterém stejný počet lidí považuje 

produkt za příliš levný a drahý. Pokud by cena byla nižší, tak by byl poměr těch, 

kterým přijde cena příliš levná, větší, než těch, pro které cena levná není. 

 BMD – bod marginální drahoty je bodem, ve kterém stejný počet lidí považuje 

produkt za levný a příliš drahý. Pokud by cena byla vyšší, tak by se zvýšil poměr těch, 

pro které by byla cena příliš vysoká. 

 



 

 

2.2.1.3 PEST analýza 

 

PEST analýza je jednou z velmi komplexních analýz, zkoumající vnější okolí. Popisuje 

konkrétní skutečnosti z okolí daných podniků, které jsou pro vývoj jejich vnějšího prostředí 

důležité. Zkoumá zejména minulost a změny prostředí, ke kterým v ní docházelo. Poté se snaží 

o odhad, jak a jestli jsou tyto změny pro podnik důležité a zda se jejich důležitost ve vztahu ke 

konkrétnímu podniku mění.25 PEST analýzu tvoří čtyři faktory vnějšího okolí: 

 

 Politické faktory 

 Ekonomické faktory 

 Sociálně kulturní faktory 

 Technologické faktory 

 

Co je obsahem jednotlivých faktorů naznačuje následující obrázek: 
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Obrázek 1: PEST analýza 

 

                        

Ač mají na podnik vliv všechny výše zmíněné faktory, jejich výčet je velmi podrobný a 

většinou nejsou všechny tyto vnější vlivy pro podnik důležité. Tuto analýzu by měl konkrétní 

podnik hodnotit zejména pohledem svého typického zákazníka. Podniky, které vycházejí z této 

PEST analýzy by měly být schopny definovat svoje příležitosti a hrozby. Analýza by take měla 

mít přínos při definici dlouhodobých vnějších vlivů na podnik, případně pomoci při snaze 

předvídat jejich výskyt a dopady v budoucnosti.26 

 

Při  PEST analýze je velmi důležité položit si tyto dvě otázky:27 

 

 Jaké jsou klíčové vlivy a hnací síly změn 

 Jaké jsou rozdílné dopady klíčových vlivů okolního prostředí 
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Pokud si podnik zodpoví první otázku, pomůže mu rozpoznat takové vnější vlivy, které 

mají buď velmi významný vliv na podnik jako takový, nebo na ty, které jsou schopny ovlivnit 

větší množství jiných vlivů okolí tak, že postupně promění prostředí celkově. Zde může 

příkladem jakákoliv legislativní změna, která změní podmínky mezinárodního obchodu v zemi. 

Díky ní mohou začít proudit do země nové produkty, případně se z ní začít jiné vyvážet a tím 

pádem změnit chování subjektů v ekonomice. Nemluvě o ekonomických faktorech, které mají 

také schopnost měnit celkové prostředí ve společnosti. 

 

PEST analýza také pomáhá zkoumat, jak různě tyto klíčové vlivy dopadají na jednotlivé 

subjekty dané ekonomiky. Díky přesné definici toho, jaké vlivy jsou pro konkrétní podnik ty 

zásadní, může vedení daného podniku zhodnotit, zda budou mít zkoumané změny vliv také 

konkurenty v daném odvětví. Následně se mohou rozhodovat, jak se zachovají, jaké strategické 

možnosti.28 Dobrým příkladem jsou v tomto případě diskutované emisní povolenky pro ty 

podniky, které vypouštějí škodlivé látky do ovzduší. Ty podniky, které investovaly do svých 

provozů, které se tím staly ekologičtějšími, nepotřebují takové množství emisních povolenek a 

díky jejich prodeji tak mohou získávat další finanční prostředky na rozvoj svého podnikání. 

Nehledě k tomu, že se jejich vydávání může nadále zpřísňovat a jejich cena na trhu tím pádem 

dále poroste. 

 

2.2.1.4 Porterova analýza 5F (Porter’s Five Forces) 

 

Tento typ analýzy je definován v nepřeberném množství publikací. Souhrně se dá chápat 

jako analýza daného konkurenčního prostředí podniku, která zkoumá pět hlavních sil, které 

poté následně identifikují chování konkurenčních podniků na trhu.29 Další definice říká, že tato 

analýza je prostředkem ke zkoumání konkurenčního prostředí na úrovni strategické obchodní 

jednotky a ke zjištění konkrétních sil, které ovlivňují stupně konkurence a definují možnosti 

konkurenčního zvýhodnění.30  
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30 JOHNOSON, Garry. SCHOLES, Kevan.  Cesty k úspěšnému podniku.  Praha : Computer Press, 2000, 803 s., 

ISBN 80-7226-220-3, s. 100 



 

 

Pět sil je definováno takto: 

 

 Rivalita konkurentů v rámci odvětví 

 Možnost vstupu nových konkurentů 

 Síla dodavatelů 

 Síla odběratelů 

 Hrozba substitutů 

 

Zjednodušený model je znázorněn na obrázku níže: 

 

Obrázek 2: Porterova analýza 5F 

 

 

 

 

 

Podrobněji k jednotlivým silám 

 

Rivalita konkurentů v rámci odvětví 

 

Tato síla se zabývá nejen, jak by se mohlo zdát, současnou na trhu působící konkurencí. 

Tu je v každém případě třeba dobře znát a dá se predikovat, že většina úspěšných podniků své 

přímé konkurenty velmi dobře zná. Kvalitu jejich výrobků, ceny, obecně jejich počet a 

podobně. Podnik měl být schopen odhadnout jejich reakci na své kroky, zda vůbec takové kroky 

je schopna zaznamenat. Tato síla však zkoumá trh jako celek. Zda je v růstu nebo v poklesu, 



 

 

zda je plánu spojení některých konkurentů fúzí, zda je možná a žádoucí diverzifikace výrobků 

a podobně. Podnik by měl ideálně také znát a být schopen předpovídat strategické kroky 

konkurentů.  

 

Potenciální noví konkurenti 

  

Tento důležitý a široký segment se snaží zkoumat, jak reálná a vysoká je možnost, že 

na konkrétní trh vstoupí nový konkurent. Úroveň této hrozby je dána různými faktory a je 

determinována především existence a výší bariér vstupu do daného odvětví. Ty mohou být 

různé, od legislativních, přes vysokou obsazenost a tím sníženou cenu produktů v odvětví až 

po nákladnost investic k tomu, aby mohl podnik na trh vstoupit. Pokud je taková hrozba vysoká, 

musí podnik rozšířit své obzory zkoumání I mimo známou a dobře zmapovanou konkurenci. 

 

Síla dodavatelů 

 

 V tomto bode analýza zkoumá sílu dodavatelů v odvětví. Dá se odhadnout, pokud se 

pohybujeme na trhu monopolního dodavatele, že bude jeho síla velká. Příkladem může být 

dodavatel vody do domácností, který má velkou sílu na změnu podmínek pro své odběratel. Na 

trhu se stavebním materiálem je situace zcela opačná a dodavatelé do tohto odvětví příliš velkou 

silou nedisponují. Podnik by měl dobře znát svoji sílu na trhu, stejně ta I sílu svých vlastních 

dodavatelů. 

 

 

 

Síla odběratelů 

 

Předchozí bod napovídá, co zkoumá tato část. Ta představuje přesně opačný vztah a 

zkoumá, jakou silou disponují odběratelé. Jak jsou schopni ovlivňovat chování dodavatelů na 

konkrétním trhu. I v tomto případě by měl být podnik velmi dobře informovám o svojí pozici, 

stejně jako o síle svých vlastních odběratelů. 

 

Hrozba substitutů 

 



 

 

 Hrozba substituce jiným výrobkem ve smyslu této analýzy neznamená přechod od 

jednoho výrobce k jinému, ale změnu na daném trhu jako takovém. V praxi se můžeme setkat 

s těmito příklady takové substituce:31 

 

 Produkt místo jiného produktu – příkladem může být e-mail místo klasického 

dopisu 

 Náhrada potřebného produktu – lepší kvalita odlévání může snížit potřebu 

obráběcích nástrojů 

 Obecná substituce – různé produkty a služby z různých odvětví na trhu soutěží 

o stejné zákazníky, například výrobci automobilů se stavebními firmami.  

 Vyloučení – za substituci musíme pokládat I takovou situaci, pokud se někdo 

rozhodne například přestat s kouřením 

 

Takových možností je vice a podnik by takové hrozby měl znát a snažit se jim předcházet 

například poskytováním dodatečných služeb, jejich zlepšováním nebo vyvíjet takové produkty, 

které naopak budou vhodnými substituty samy.  

 

 Z Porterovy analýzy pěti sil, které působí v okolí podniků, musí, kvůli jejich dobrému 

fingování, neustále vyplývat jednotlivé dílčí strategie, které podnik zahrnuje do své celkové 

strategii. Neustálým mapování svého blízkého okolí může tyto strategie přizpůsobovat a 

upravovat vůči neustále se měnícím požadavkům tak, aby se mohl možným vlivům co 

nejúčinněji bránit a předcházet jim, nebo aby je mohl ovlivňovat ve svůj vlastní prospěch.32 

 

2.2.1.5 SWOT analýza 

 

Analýza SWOT je dnes velmi oblíbená ve většině firem velmi často používaná analýza. 

Dá se o ní napsat, že je jednoduše pochopitelná a srozumitelná pro většinu manažerů a dá se 

jednoduchým způsobem interpretovat a předat téměř všem zaměstnancům v podniku. Tato 

analýza kombinuje čtyř faktory. Tyto faktory jsou 
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 Na silné stránky (strengths) 

 Slabé stránky (weaknesses) 

 Příležitosti (opportunities) 

 Hrozby (threats) 

Z anglických názvů těchto faktorů pochází název SWOT. Zjednodušeně se tedy dá říci, že 

analýza SWOT je jakousi volbou společnosti, mezi jeho klady a zápory, které na trhu 

reprezentuje s ohledem na příležitosti a hrozby, které na trhu existují.33  

 

Jestliže podnik SWOT analýzu používá ke zvolení své strategie jako budoucího nástroje 

řízení, který by mu měl přinést zlepšení jeho konkurenčního postavení, pomáhá to k pochopení 

analýzy jako takové. Pro podnik by mělo být klíčové využít svých silných stránek k tomu, aby 

dokázal využít maxima možných příležitostí pomocí snahy o eliminování svých slabých stránek 

a snahy připravit se na možný dopad okolních hrozeb. 

 

Do silných stránek podniků můžeme zahrnout různé faktory. Těmi bývají všechny 

vlastnosti a schopnosti podniku, které mu pomáhají být lepší než konkurence. Podnik může mít 

například lepší technologie, kvalitnější výrobky nebo vzdělanější a zkušenější zaměstnance. 

Slabé stránky jsou poté opakem těch silných. Jsou to všechny nedostatky podniku, které 

konkurenci chybí, nebo se u ní nevyskytují v takovém rozsahu. Typicky to může být špatná 

finanční stabilita, nedostatek zaměstnanců, méně schopný management a podobně. Obecně jsou 

oba tyto faktory ty, jež může daný podnik svojí vlastní činností ovlivnit. 

 

Příležitosti je poté potřeba chápat jako vnější vlivy, které představují pro podnik 

možnost, jak profitovat v budoucnu. Pro společnosti to může být například rostoucí ekonomika, 

případně měnící se trendy směrem k jejich výrobkům. Hrozby jsou poté všechny vnější vlivy, 

které využití takových příležitostí ohrožuje. Aktuálně je takovou hrozbou pro všechny 

exportéry posilující kurz koruny vůči euru. Obecně tak platí, že příležitosti a hrozby jsou takové 

faktory, které společnost nebo podnik ovlivnit nemůže. 

 

                                                           
33 JIRÁSEK, A. Jaroslav Strategie – umění podnikatelských vítězství. Praha : Kamil Mařík – PROFESSIONAL 

PUBLISHING, 2003, 183 s., ISBN 80-86419-46-2, s. 57 



 

 

SWOT analýza je tak ve své podstatě souhrnem pro podnik všech důležitých 

předchozích analýz, díky kterým je schopna definovat všechny své silné a slabé stránky, stejně 

tak jako příležitosti a hrozby. Neměla by však končit pouhým výčtem všech těchto faktorů. Aby 

splnila svůj účel, musí z ní vedení podniku vycházet při sestavování svých tržních strategií. 

Měnit své interní procesy a nastavení tak, aby se snažila zbavit nebo omezit své slabé stránky. 

Definice těch silných je naopak nutná k tomu, co musí podnik na trhu využít k tomu, aby byl 

silnějším.  

 

Dá se tedy konstatovat, že výsledkem všech předchozích analýz, shrnutých do SWOT 

analýzy musí být výstup v podobě konkrétních kroků. Pokud se tak nestane a zůstane pouze u 

konstatování dané situace, jsou všechny analýzy provedeny zbytečně. K lepší orientaci a 

znázornění výsledků pomáhá následující obrázek.34 

 

Obrázek 3: SWOT analýza 

 

         

 

Kvadrant I znázorňuje situaci, kdy je podnik dobře nastaven k tomu, aby využil svých 

hlavních předností k maximalizaci užitku z možných příležitostí. Jestliže se podnik náchází v 

kvadrantu I, je vhodné ho rozvíjet a investovat, čímž posílí svoje postavení na trhu.  

 

                                                           
34 ŠULEŘ, Oldřich. Firemní strategie – plánování a realizace. Praha : Computer Press, 2002, 124 s., ISBN 80-

7226-657-8, s. 56 



 

 

Kvadrant II podniku naznačuje, že aktuálně nebude v jeho silách využít okolních 

příležitostí vzhledem ke jeho vlastním slabým stránkám. V takové situaci je vhodné snažit se o 

eliminaci těchto nedostatků s pomocí vnějších příležitostí.  

 

Kvadrant III ukazuje situaci, kdy jsou vnější hrozby schopny využít slabých stránek 

podniku tak, aby ohrozily fungování podniku v jeho podstatě. V takových chvíli je nutné situaci 

vyřešit třeba I ukončením činnosti, aby podnik předešel dalším pravděpodobně zbytečně 

vynaloženým nákladům na provoz.  

 

Kvadrant IV poté ukazuje možnost útoku vnějších hrozeb na silné stránky podniku. 

V takové situaci může daný podnik využívat svoje přednosti k tomu, aby eliminoval takové 

vnější hrozby. 

 

Podnik by tak měl využívat různých přístupů podle jeho pozice tak, aby definoval své 

budoucí strategie pro jeho další působení.  

 

 

2.2.2 Fáze syntézy 

 

Ve fázi syntézy se nejvíce využívá marketingový mix. Je to klíčový nástroj 

marketingové strategie. Složení marketingového mixu 4P je souhrn čtyř základních nástrojů: 

 

 PRODUCT- uspokojení potřeb zákazníka. Označuje výrobek ,služby, sortiment, 

kvalitu, záruky, image výrobce, značku a další vše co z pohledu spotřebitele  uspokojí  

jeho potřeby. 

 PRICE-  hodnota výrobku pro zákazníka. Cena se vyjadřuje v penězích, za kterou se 

výrobek prodává. 

 PROMOTION- propagace výrobku. Propagace neboli reklama je nejviditelnější 

složkou marketingového mixu. Urřuje cestu jak se o výrobku spotřebitel dozví. 

 PLACE- distribuční cesty. Udává kde a jak se výrobek bude prodávat. 

 



 

 

Jednotlivé složky marketingového mixu 4P se také označují:35 

 Produktový mix 

 Kontraktační mix 

 Distribuční mix 

 Komunikační mix 

Na  schématu jsou vidět základní souvislosti modelu marketingového mixu, které mají 

vliv na cílový trh ze čtyř různých pozic, které se vzájemně podporují. 

 

 

 

Obrázek 4: Marketingový mix  

 

Zdroj: Portál Managementmania 
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Propagace 

 

Propagace je jedna z hlavních činností marketingu. Znamená šíření informací o určité 

věci a má za cíl uvést ve známost produkt, službu, akci nebo událost. Propagace zvyšuje vědomí 

o tom, co chce podnik svým možným zákazníkům sdělit. 

 

Existují dva druhy propagace: 

 

 propagace nepřímá -  směřuje plošně na určitou skupinu možných zákazníků. Patří sem 

propagační akce, letáky, katalogy, prospekty, webové stránky, inzerce. 

 propagace přímá - směřuje na konkrétního zákazníka, většinou navazuje na nepřímou 

propagaci. Patří sem oslovení konkrétního zákazníka, například telefonicky, dopisem, 

letákem, e-mailem. 

 

2.2.3 Fáze realizace 

 

Výroba je každá činnost která vytváří hodnotu nazýváme výrobou. Podstata výroby je 

v postupném procesu proměny vstupů ve výstupy. Vstupy jsou zdroje a výstupy produkty nebo 

jiné hmotné výrobky, patří sem také nehmotné služby. S výrobou úzce souvisí plánování, 

logistik a oblast řízení kvality. 

 

Služby v ekonomii, managementu i v běžném životě označuje poskytnuté zdroje nebo 

výstup práce poskytovatele, který má pro zákazníka hodnotu nebo mu přináší užitek. Za to je 

zákazník ochoten platit nebo poskytnout protihodnotu. Služby jsou produkty, tedy výstupy 

tzv. produkčního procesu, podobně jako výrobky. Služby nelze skladovat, nelze je vlastnit a 

nemohou se zkazit.36 

 

2.2.4 Fáze kontroly  
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https://managementmania.com/cs/sluzba>. 
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Kontrolní fáze vyhodnocuje výsledky prodeje a upravuje marketingové strategie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 PRODUKT  
 

Pod pojmem produkt můžeme rozumět cokoliv, co lze nabídnout k zaujetí, ke koupi, ke 

spotřebě nebo cokoliv co uspokojí potřeby a přání klienta. Nejedná se pouze o hmotné předměty 

nebo služby, ale i například o aktivity, místa nebo myšlenky. 

 

S produktem jako složkou marketingového mixu může podnik manipulovat tak, aby 

dosáhl určeného cíle a tím i zisku. Zákazníci, kteří produkt poptávají, chtějí uspokojit svá přání 

a požadavky, ty jsou buď základní, emocionální nebo praktické. Produkt má v první řadě 

vyhovět požadavkům zákazníka. Proto musí být produkt kvalitní a neustále inovovaný, aby 

ustál boj s konkurencí. 

 

Podniky by se měly zajímat o pozici svých výrobků a služeb a jejich 

konkurenceschopnosti na trhu, také proto, že mají hlavní vliv na celkovou úspěšnost podniku.37 

 

3.1 Životní cyklus produktu  

 

V normálním tržním prostředí procházejí produkty, které se uvádějí na trh čtyřmi fázemi, 

jenž poskytují jedinečné možnosti, ale také i hrozby dosažení zisku. Konkurenční aspekty jsou 

v každé fázi životního cyklu produktu jiné. Proto je důležité, měnit během jednotlivých fází 

marketingové strategie podniku.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Srov. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, Strategický marketing, str. 199 
38 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing – strategie a trendy. Praha : Grada Publishing, 2008. Str. 269 . ISBN 80-

247-2690-4. 
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Obrázek 5: Životní cyklus produktu 

 

Zdroj: managementmania 

 

3.1.1 Etapa uvedení na trh (Introduction) 

  

Etapa zavádění na trh začíná v době, kdy podnik nabídne a prezentuje výrobek 

veřejnosti. Ze začátku jsou potřeba větší investice do propagace a distribuce a proto nejsou hned 

tržby vysoké, naopak se zvyšují velmi pomalu. Pro uvedení na trh se využívá mnoho strategii, 

které tkví buď v nastavení ať už nízké či naopak vysoké ceně, jakosti, propagace nebo 

distribuce. Propagovat výrobek je třeba tak, aby se zákazníci dozvěděli o novém produktu a 

chtěli ho koupit. 

 

3.1.2 Etapa růstu (Growth) 

  

V této etapě si produkt získává místo na trhu. Zákazníci, kteří si produkt koupili, jsou 

spokojeni, mají potřebu si jej koupit znovu a produkt si díky nim a jejich doporučením získává 

nové klienty. V etapě růstu se podnikům zvyšuje zisk a tím pádem se přidávají další podniky, 

které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu a jsou přitahováni možností vyššího zisku. Růstem počtu 

konkurentů se výrobci snaží výrobky zdokonalovat a tím take zvětšují trh s takovým produktem. 

Zvyšování kvality produktu, snížení jeho ceny, budováním nových distribučních kanálů a 



 

 

různými jinými strategiemi podnik bojuje s neustálým tlakem konkurence. Podnik se take snaží 

různými druhy propagace přesvědčit své zákazníky, aby nakoupili právě jeho produkt. 

Nejběžnějším a často také nejúspěšnějším krokem je právě již zmíněné snížení ceny na takovou 

úroveň, aby byl produkt atraktivnější pro zákazníka.39 

 

3.1.3 Etapa zralosti (Maturity) 

 

V etapě zralosti se zpomalují dosavadní tržby nebo se zcela zastaví. Trh je již nasycena 

a existuje přebytek kapacity a na trhu zůstanou jen konkurenceschopní konkurenti. Zpravidla 

je tato etapa delší než předešlá etapa růstu. V této etapě je zapotřebí zvýšit aktivity marketingu. 

Jelikož není a trhu v této etapě mnoho podniku s velkou nabídkou produktů a služeb, podniky 

investují do výzkumu a vývoje za účelem zkvalitnění nebo inovace produktu. V tomto případě 

klesají zisky a firmy, které nejsou tak silné odchází z trhu a zůstanou zde jen silné podniky. 

 

3.1.4 Etapa úpadku (Decline) 

 

Úpadek má na svědomí postupné stažení produktu z trhu nebo nahrazení novým 

produktem, který zákazníka zaujme. Udržet upadající produkt na trhu je pro podnik finančně 

náročné, jelikož je s ním spojeno značné množství nákladů. Tohle může zákazníka nepříznivě 

ovlivnit i při vnímání zbylých produktů podniku. Oživování takového produktu je velmi 

finančně náročné a podnik musí posoudit, zda se mu to vyplatí nebo nikoliv. Většina podniků 

časem získají názor, že zaběhlé a starší technologie jsou zastaralé a upouští od nich. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Srov. KOTLER, Philip, WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing, str. 690.  
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4 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI  

 

Již v úvodu této diplomové práce jsem se zmínila o tom, že jsem si pro praktickou část 

vybrala společnost Sika CZ s.r.o., konkrétně její nový produkt Sikafloor 1100 Level. Vzhledem 

k tomu, že je tato společnost součástí nadnárodní korporace, představím v první řadě její 

mateřskou společnost. 

 

4.1 Mateřská společnost 

 

Sika AG, která je onou mateřskou společností, sídlí ve Švýcarsku ve městě Baar. Tato 

společnost byla založena roku 1910 jediným zakladatelem, kterým byl pan Kaspar Winkler. 

Společnost byla založena účelově kvůli dodávkám stavební chemie na v té době zahájenou 

výstavbu Gotthardského tunelu. Zakladatel společnosti vyvinul na tehdejší dobu úplnou 

novinku, vodotěsnou přísadu do betonu a dodával ji na zmíněnou stavbu pod názvem Sika 1. 

Zajímavostí je, že tento produkt je v současném portfoliu společnosti stále k dispozici a 

zákazníci si jej mohou objednat. Další zajímavá věc se odehrála v blízké minulosti, kdy byl 

stavěn nový Gotthardský tunel a společnost Sika byla opět jedním z významných dodavatelů 

sofistikované stavební chemie. Po 100 letech se tak společnost opět vrátila se svými produkty 

tam, kde začala její dlouhá historie. Tentokrát však nejen s jedním produktem, ale s celou 

paletou řešení pro tunelové stavby. 

 

Společnost během své 107 let dlouhé historie procházela rychlým a intenzivním růstem. 

V současné chvíli působí v 98 zemích světa a zaměstnává již více než 17.000 zaměstnanců. 

Vlastní zhruba 150 výrobních závodů po celém světě. Součástí většiny z těchto výrobních 

závodů je oddělení výzkumu a vývoje. Sika tak investuje do nových a stále výkonnějších 

produktů. Jedním z hlavních směrů společnosti je program trvalé udržitelnosti. Čím dál 

populárnější téma má hlavní dopad právě v mateřské zemi, ve Švýcarsku. Společnosti se 

podařilo investicemi do svých výrobních závodů snížit spotřebu energií o 6% jen v roce 201640. 

 

                                                           
40 Sika AG. Annual reports  [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné na WWW: 

<http://www.sika.com/en/group/Publications/annual_reports01.html> 



 

 

Společnost Sika AG působí na většině místech, kde se uplatní výrobky ze segmentu 

stavební chemie. Pod tímto pojmem si však můžeme představit nejen stavebnictví. Jedním 

z rychle rostoucích a velmi profitabilních směrů je průmyslová výroba. V dnešních moderních 

výrobách tohoto typu se stále více uplatňují průmyslová lepidla. Většina spojů v automobilech, 

vlacích a autobusech jsou dnes již lepená, stejně tak se kovové konstrukce zesilují výrobky 

z portfolia společnosti. Tento segment má ve společnosti Sika samostatný tým lidí, který se 

vůbec nepohybuje na stavebních trzích. Stejně tak disponuje speciálními produkty pro trh 

průmyslové výroby. 

 

Stále je však hlavním trhem a doménou společnosti trh stavební. Pro specifický přístup 

se společnost zaměřuje na 7 cílových trhů, na které umisťuje svoje produkty. První je trh 

průmyslové lepení, o kterém jsem se zmínila v předchozím odstavci. Dalším je trh přísad do 

betonu, kam Sika dodává různé typy a konkrétní receptury pro výrobu betonu. Zákazníky jsou 

především velké betonárky a výrobci prefabrikovaných betonových prvků. Dále je to trh sanací, 

kam jsou dodávány speciální maltové směsi pro opravy již instalovaných betonových 

konstrukcí. Dalším trhem je trh střech, kam jsou společností dodávány především střešní 

hydroizolační fólie, v menším množství již také asfaltové pásy a příslušenství. Zbývajícími trhy 

jsou lepení a tmelení, podlahy a hydroizolace spodních staveb. 

 

Společnost je dále dělena do čtyř regionů. EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika), Asia 

Pacific, Severní Amerika a Jižní Amerika. V těchto velkých regionech je samozřejmě dělena 

na menší územní celky, které končí až samostatnými zeměmi, které jsou poslední samostatnou 

územní jednotkou. Určitě je také zajímavé, že jednotlivé lokální společnosti disponují velkou 

mírou samostatnosti a nezávislosti. Za výsledky nese zodpovědnost vždy jednotlivý jednatel a 

generální ředitel v dané zemi. 

 

4.1.1 Organizace společnosti 

 

Organizační schéma vedení společnosti vypadá následovně: 

 

 

 



 

 

 

Obrázek 6: Organizační schéma mateřské společnosti 

 

Pramen: www.sika.com 

 

Organizační struktura ukazuje již dříve zmíněné rozdělení do čtyř regionů. Matici dnes 

doplňují finance (CFO), technická podpora pro jednotlivé cílové trhy a vedení jednotlivých 

oddělení výzkumu a vývoje (Technology). 

 

Tato organizační struktura je, jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, dále 

dělena do menších územních celků, které má na starost vždy každý area manažer. Ve struktuře 

pod ním jsou již jednotliví generální ředitelé, kteří se starají o bezproblémový chod jednotlivých 

zemí. V těch je již přístup na trh dělen dle jednotlivých cílových trhů, kdy každý cílový trh má 

svůj prodejní tým vedený jedním manažerem. 

 

Vedení společnosti, tak jak je uvedeno v organizační struktuře, je jmenováno a následně 

i kontrolováno správní radou. Správní rada má devět členů, jejichž hlavním úkolem je v první 

řadě kontrola vedení a směřování společnosti, které má vést k naplnění očekávání všech 

akcionářů. Ti právě volí správní radu na valných hromadách. Společnost, jak bylo již také 

http://www.sika.com/


 

 

zmíněno, baly založena jedním člověkem. Dnes stále vlastní jeho rodina rozhodující podíl akcií. 

Jedná se již o čtvrtou generaci. Ta již není, krom jedné výjimky, ve vedení společnosti příliš 

aktivní. 

4.1.2 Cíle mateřské společnosti 

 

Vedení společnosti si v roce 2013 vytyčilo své strategické cíle, kterých chtělo dosáhnout 

v roce 2018. Vzhledem k rychlejšímu růstu tyto cíle ještě nadále vzrostly. Nyní jsou posunuty 

do roku 2020 a vypadají následovně41 

 

 Růst obratu 6% – 8% každý rok  

 30 nových výrobních závodů 

 105 poboček na světě 

 EBIT 14 – 16% každý rok 

 Více než 10% volné provozní cash flow 

 Výnosnost zapojeného kapitálu (ROCE) více než 25% 

 

Tato strategie je prezentována jako růstový model. Ten by měl celé korporaci zajistit 

dlouhodobý růst. 

 

 Výsledky společnosti za rok 2016 naznačují, že jsou plány nastaveny reálně. Společnost 

dosáhla obratu 5,75 miliard švýcarských franků, což je růst o 4,7%. Zprovoznila 9 nových 

výrobních závodů, otevřela 4 nové pobočky. EBIT dosáhl úrovně 13,8%. 10% volného 

provozního cash flow a ROCE na úrovni 28,7%. 

 

Jedním z hlavních faktorů úspěchu je množství a kvalita akvizic, které společnost v minulosti 

provedla a ještě provést plánuje. Sika AG koupí podíly nebo jiné firmy v počtu zhruba 5 

v každém roce. Většina z nich je menších na lokální úrovni, nicméně řada z nich byla 

v minulosti velmi významných. Jedna z nic měla také později vliv na vznik produktu, o kterém 

se budeme dále v praktické části intenzivně zmiňovat. 

                                                           

41 Sika AG. Annual reports  [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné na WWW: 

<http://www.sika.com/en/group/Publications/annual_reports01.html> 



 

 

4.2 Sika CZ 

 

Společnost Sika CZ s.r.o. je dceřinou společností Sika AG. Byla založena v roce 1993, 

zejména díky minulým silným importérům do Československa. Ti byli následně jmenováni do 

vedení společnosti a dokázali zde vybudovat silnou značku se silným postavením na trhu. 

Společnost má sídlo v Brně, prodejní sklady v Říčanech u Prahy a výrobní závod v Modřicích 

u Brna. Obrat společnosti v roce 2016 činil 840 milionů korun. Zaměstnává 98 lidí 

 

V roce 2006 došlo k první významné akvizici, kdy Sika AG koupila společnost Sarna 

AG, jejíž pobočka byla v České Republice velmi dobře etablovaná. Tato společnost dodávala 

na trh střešní hydroizolační fólie a Sika CZ touto akvizicí zvýšila významně svůj podíl na tomto 

trhu. V té době dosahoval úrovně až 45%.  

 

Další velmi významná akvizice se odehrála v roce 2010. Sika CZ koupila aktiva v lokální 

společnosti Panbex. Byť to byla akvizice pouze lokální firmy, Sika CZ se rozšířila o svůj první 

a v současné chvíli i jediný výrobní závod umístěný v Modřicích u Brna. V tomto výrobním 

závodě se vyrábí výrobky suchých maltových směsí, tedy včetně výrobku Sikafloor 1100 Level, 

o kterém se budeme dále v této práci intenzivně bavit. Produkce tohoto výrobního závodu je 

zhruba 29.000 tun materiálu ročně.  

 

Poslední významnou akvizicí se stala opět globální akvizice společnosti Akzo Nobel, pod 

kterou spadala hlavně značka Schonox, která je velmi dobře známá i v České Republice jako 

dodavatel a výrobce materiálů pro lepení obkladů a dlažeb a materiálů pro podlahy. Díky této 

akvizici dostala Sika CZ možnost oslovit svými produkty úplně nový segment trhu a to 

aplikátory koupelen a interiérových podlah. Tito zákazníci jsou velmi specializovaní a 

v dosavadní historii k nim Sika neměla téměř žádný přístup. Schonox disponoval kompletním 

produktovým portfoliem pro takové zákazníky. Společnosti se podařilo velké množství 

produktů tohoto zaměření domestikovat v lokálním výrobním závodě a zlepšit tak ekonomiku 

daných produktů. Nejvyššími náklady při dodávkách těchto materiálů jsou totiž náklady na 

dopravu. 

 

 

 



 

 

4.2.1 Organizace společnosti 

 

V podniku v současné chvíli pracuje 98 zaměstnanců. Z toho 27 lidí je přímo spojených 

s obchodem, 21 lidí pracuje v podpůrných složkách a zbytek ve výrobě. Vše je řízeno vedením 

společnosti, ve kterém sedí 10 lidí, včetně generálního ředitele, který je také současně pověřen 

jednat za společnost na venek. Organizační struktura vypadá následovně: 

 

Obrázek 7: Organizační schéma pobočky 

 

          Pramen: interní dokumenty společnosti 

 

Z organizační struktury je patrné rozdělení prodejních týmů dle cílových trhů (Target 

Markets). Specialitou je zde manažer Interior Finishing, pod kterém jsou alokováni obchodníci, 

kteří dříve působili ve společnosti Schonox a mají na starost zejména specializované prodejní 

kanály, jejichž zákazníci jsou aplikační firmy pracující v interiérech domů (obkladači, podlaháři 

a podobně). Také část nazvaná Builder Merchants není v ostatních dceřiných společnostech 

běžná. Jedná se o prodej prostřednictvím distribučních sítí, stavebnin. Členy vedení jsou mimo 

tyto obchodní manažery ještě také finanční ředitel, manažer výroby a vedoucí technologického 

centra.  

 



 

 

 Produkt, o kterém se budeme bavit v této práci dále, je prodáván zejména 

prostřednictvím skupiny Interior finishing a také Builder merchants.   

4.2.2 Cíle společnosti 

 

Cíle lokálních poboček přímo vycházejí z cílů celé korporace. Vždy jsou tedy zaměřeny 

na výsledky. Sledován je zejména růst, EBIT a výnosnost kapitálu. Lokální firmy jsou taktéž 

velmi intenzivně pobízeny k tomu, aby hledaly vhodné příležitosti k akvizicím jiných firem 

s velkým potenciálem. 

 

4.2.3 Produkt 

 

Produkt, jehož marketingové strategii se bude tato práce věnovat, je na trh dodáván pod 

názvem Sikafloor 1100 Level. Jedná se o samonivelační stěrku na kalcium-sulfátové bázi. U 

odborné veřejnosti je takový typ produktu nazýván jednoduše „sádrová nivelačka“. 

 

Situace na stavbách většinou vyžaduje vyrovnání podkladu. Tento se vyrovnává 

nejčastěji v tloušťce 4 milimetry, což udává spotřebu zhruba 6 kg na m2 podlahy. Ministerstvo 

pro místní rozvoj uvádí průměrnou velikost bytu 86,7 m2 a počet nově postavených nebo 

rekonstruovaných bytů bylo v roce 2014 zhruba 35.000.42 Potenciál pro tuto vyrovnávku tak 

může dosahovat až 18.000 tun materiálu což je při průměrné ceně 8,- CZK za kilogram 144 

milionů Korun. 

 

Samonivelační stěrky se ve stavebnictví používají na vyrovnávání podkladu pod různé 

finální pochozí podlahové vrstvy. Používají se produkty založené zejména na dvou bázích. 

Jedna je již výše zmíněná kalcium-sulfátová, druhá a zatím nejpoužívanější je cementová báze. 

Cementové řešení má delší tradici a je výrazně starší. Nevýhodou však je nemožnost použití 

takové stěrky na anhydritový podklad, k jehož masivnímu nárůstu v posledních letech pomohla 

hlavně jednoduchost a rychlost jeho zpracování. Proto byla vyvinuta stěrka „sádrová“, kterou 

                                                           
42 Ministerstvo pro místní rozvoj. Bydlení v České Republice v číslech. [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. 

Dostupné na WWW: <https://www.mmr.cz/getmedia/3fda1c6e-643f-45f3-9b1a-032d5dae9b7d/Bydleni-v-CR-v-

cislech-(zari-2015).pdf> 



 

 

lze na takový podklad bez problémů použít. K jejím dalším výhodám patří také finální vzhled 

povrchu, na který se lépe aplikují následné vrstvy. 

 

S rostoucí oblibou tohoto typu stěrky se i Sika CZ rozhodla ve svém výrobním závodě 

tuto stěrku vyrábět. Rozhodla se vyvinout úplně nový produkt na základě požadavků zákazníků. 

Proto si nechala zpracovat rozsáhlou studii, kterou jsem měla k nahlédnutí k dispozici a 

v následujícím textu z ní budu také čerpat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

 

Vzhledem k celorepublikové působnosti společnosti je třeba uvažovat pro analýzu 

vnějšího prostředí Českou Republiku jako celek. Analýzu však budu, vzhledem k zúžení 

strategie na jeden produkt, uvažovat z pohledu úzkého segmentu trhu podlah. 

 

5.1 Analýza makrookolí 

 

Analýzou makrookolí zkoumám okolní prostředí společnosti, které ač ji ovlivnit do určité 

míry může, ona sama jej neovlivňuje. Pro tento účel použiji PEST analýzu. 

5.1.1 PEST analýza 

 

PEST analýza se snaží zkoumat čtyři faktory vnějšího okolí: 

 

 Politické 

 Ekonomické 

 Sociální 

 Technologické 

 

Politické faktory 

 

 Ač se politická situace zdála být na začátku aktuálního volebního období výrazně 

stabilnější než v minulých letech, s blížícími se volbami na podzim tohoto roku se začíná 

intenzivně přiostřovat. Jednotlivé politické strany cítí silnou pozici hnutí ANO a snaží se 

všemožně ubrat z jeho preferencí. Do jaké míry budou tyto snahy úspěšné, se projeví až při 

volbách. 

 

 Společnost Sika CZ není příliš politikou ovlivňována. Vzhledem k obchodu pouze se 

Švýcarskem nebo zeměmi Evropské Unie není ovlivněna jakoukoliv celní politikou, vývoz 

z výrobního závodu probíhá také pouze do okolních zemí, které jsou členy EU, proto jakákoliv 

změna ve vedení země nebude mít vliv na působení společnosti na lokálním trhu. 



 

 

 

Stejným případem jsou také uvažované a proklamované změny ve výši DPH. Zákazníci 

společnosti jsou ve 100% případů plátci DPH a tak se jakákoliv změna v její výši do společných 

obchodů nijak nepromítá.  

 

Konkrétní vliv na společnost však určitě mají legislativní změny ve stavebnictví jako 

celku. Tyto změny však přicházejí většinou centrálně pro celou EU. V České Republice existuje 

samozřejmě soubor norem, platných pro stavebnictví jako celek. Takové normy však výrazněji 

ovlivňují hlavně subjekty, jako jsou projektanti, statici a stavební firmy. Výrobci stavebních 

materiálů, mezi které Sika CZ patří, musí deklarovat dílčí vlastnosti svých materiálů, které 

takové normy vyžadují. Z tohoto důvodu má Sika, stejně jako většina výrobců, vlastní oddělení 

kvality. V roce 2014 však vstoupilo v platnost nařízení EU s názvem REACH (Registration, 

Evaluation Authorization and restriction of Chemicals), což v překladu znamená registrace, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Tato norma má za cíl zlepšovat ochranu 

životního prostředí a lidského zdraví před různými riziky, která představují chemické látky. Pro 

společnost Sika znamenalo tohle nařízení zejména stažení některých produktů z maloobchodní 

sítě, protože jejich prodej byl nadále možný pouze proškoleným aplikačním firmám. Díky 

silnému podílu výzkumu a vývoje však již byla dnes většina takových produktů nahrazena 

variantou, kterou je možno v takových prodejnách prodávat. 

 

V průběhu psaní této diplomové práce vstoupilo v platnost také nařízení o klasifikaci, 

označování a balení produktů obsahujících nebezpečné látky. V praxi to tak znamenalo hlavně 

změnu etiket na výrobcích společnosti Sika CZ.  

 

Obecně se dá tedy shrnout, že politické faktory ovlivňují společnost většinou pouze 

formou nových nařízení o chemikáliích, na které nemívá z valné většiny vliv domácí politika, 

ale spíše politika EU. Vzhledem k tomu, že je společnost řízena ze Švýcarska, kde jsou taková 

pravidla daleko přísnější, většinou již požadované vlastnosti produkty splňují. Pro lokální 

výrobu takové změny znamenají většinou pouze jednorázové zvýšení nákladů na přeznačení, 

úpravu nebo výrobu nových balení.   

 

 

 



 

 

Ekonomické faktory 

 

 

Ekonomické faktory mají vliv na každý subjekt, který se v dané ekonomice pohybuje. 

V současné chvíli prochází ekonomika v České Republice výrazným oživením, kdy v roce 2015 

rostlo HDP o 4,3%, v roce 2016 o 2,3%.43 Očekávaný růst HDP pro rok 2017 je 2,6%.44 Pokud 

HDP v dané ekonomice roste, dá se vždy očekávat pozitivní dopad na subjekty dané 

ekonomiky. V České Republice je navíc toto oživení podpořeno ještě dvěma velmi 

významnými faktory. 

 

Prvním z nich je průměrná mzda, která v roce 2016 vzrostla na úroveň 29.320,- Kč 

hrubého, což je nominální růst o 4,2%, reálný poté o 2,8%.45 

 

Druhým je samozřejmě nezaměstnanost. Ta neustále klesá. Obecná míra 

nezaměstnanosti byla na konci roku 2016 na úrovni 3,6%, odhady pro první kvartál roku 2017 

hovoří ještě o dalším poklesu.46 

 

Všechny tyto faktory mají velmi pozitivní vliv stavební trh. Na něm se tak v nebližších 

letech dá očekávat nárůst objemu stavebních prací a zakázek. Zejména privátní sektor, který 

reprezentují domácnosti, si výrazně vylepšuje svoji ekonomickou situaci a dají se tak očekávat 

zvýšené investice do bydlení. 

 

Dalším ekonomickým faktorem, který může mít výrazný vliv na ekonomické subjekty 

v České Republice, je konec intervencí ČNB proti posilujícímu kurzu Koruny. V minulých 

letech ČNB výrazně intervenovala na devizovém trhu a udržovala kurz koruny na úrovni kolem 

27,- CZK za 1,- EUR. Tyto intervence však počátkem dubna roku 2017 skončily. Od té doby 

Koruna s každodenními výkyvy posiluje. Kde se nakonec měna ustálí a jaký to bude mít dopad 

                                                           
43 Český statistický úřad.  Tvorba a užití HDP [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné na 

WWW:<https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-4-ctvrtleti-2016 > 
44 Ministerstvo financí ČR.  MF letos očekává růst HDP o 2,6%  [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné na 

WWW:< http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2017/mf-letos-ocekava-rust-hdp-o-26-27460> 
45 Český statistický úřad.  Mzdy a náklady práce [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné na WWW: 

<https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace> 
46 Český statistický úřad.  Zaměstnanost, nezaměstnanost [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné na WWW: 

< https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace> 



 

 

na naši převážně exportně orientovanou ekonomiku se teprve ukáže. Většina odborníků se však 

přiklání k postupnému posilování naší měny. Vývoj kurzu od zrušení intervencí ukazuje 

následující graf. 

Graf 1: Vývoj kurzu CZK vůči EUR 

 

 

Pramen: www.kurzy.cz  

 

Ze všech výše uvedených faktorů vyplývá, že se v následujících letech dá očekávat 

zvýšení poptávky po stavebních materiálech, kdy růst bude tažen zejména z privátního sektoru 

individuálních stavebníků. Z pohledu produktu, kterému se věnuji a který je základním 

materiálem jak pro rekonstrukce, tak pro novou výstavbu, dá se očekávat v následujících letech 

zvýšený odbyt. Proto je zcela zásadní zvolit správnou marketingovou strategii. 

 

Sociální faktory 

 

 Zajímavým sociálním faktorem, který ovlivňuje společnosti na trhu, je demografické 

rozložení obyvatelstva. Je dobré mít na paměti, ve kterém regionu je největší koncentrace lidí 

a tudíž nejvyšší předpoklad odbytu pro výrobky a služby. Proto zde uvádím tabulku o počtu 

obyvatel v jednotlivých krajích. Data jsou z posledního sčítání  

 

 

 

 

 

http://www.kurzy.cz/


 

 

Tabulka 1: Počet obyvatel v krajích 

 

                              

                         

                             Pramen: ČSÚ, http://www.czso.cz/csu 

 

Z tabulky je zřejmé, že nejlidnatější aglomerací s největší koncentrací lidí je Praha a 

Středočeský kraj. V tomto území žije dohromady více než 2,5 milionu lidí.  

 

 Dalším údajem, který úzce souvisí s tím předchozím, je údaj o rozdělení příjmu v České 

Republice podle regionu. Vše je vidět v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj Počet Obyvatel

Praha 1 259 079

Středočeský 1 315 299

Jihočeský 637 300

Plzeňský 575 123

Karlovarský 299 293

Ústecký 823 972

Liberecký 438 851

Královehradecký 551 590

Pardubický 516 372

Vysočina 509 895

Jihomoravský 1 172 853

Olomoucký 635 711

Zlínský 585 261

Moravskoslezský 1 217 676

ČR celkem 10 538 275



 

 

 

Tabulka 2: Roční příjmy na osobu dle krajů 

 

                                            

                                           Pramen: ČSÚ, http://www.czso.cz/csu 

  

V této tabulce je vidět, že Praha a Středočeský kraj nejsou pouze nejlidnatější, ale také 

nejbohatší kraje. Pokud se tedy dá někde očekávat rychlý růst stavebních zakázek, je to v těchto 

dvou krajích. Společnost, jakou je Sika CZ, by tak vzhledem k těmto demografickým vlivům 

měla soustředit síly svých obchodních zástupců do těchto krajů. 

 

Technologické faktory 

 

Z technologických faktorů je zajímavý zejména údaj o výdajích na vědu a výzkum. 

Z těchto informací je patrné, že hlavním hybatelem vědy a výzkumu obecně jsou soukromé 

firmy. Ty vynakládají na vědu a výzkum dvakrát více peněz, než vysoké školy a třikrát více 

než veřejné výzkumné instituce. Dohromady bylo vynaloženo na vědu a výzkum za posledních 

deset let zhruba 600 miliard korun. Výdaje v tomto odvětví neustále meziročně rostou.47 

 

                                                           
47 Český statistický úřad. Výdaje na výzkum a vývoj [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné na WWW: 

<https://www.czso.cz/csu/czso/vydaje-na-vyzkum-a-vyvoj-poprve-prekrocily-80-miliard> 

Kraj Roční příjmy na osobu

Praha 252 588

Středočeský 198 328

Jihočeský 171 258

Plzeňský 185 467

Karlovarský 178 491

Ústecký 161 346

Liberecký 176 895

Královehradecký 190 291

Pardubický 168 921

Vysočina 165 280

Jihomoravský 179 001

Olomoucký 169 656

Zlínský 159 733

Moravskoslezský 155 340

ČR 183 536



 

 

Společnost Sika CZ také velmi intenzivně investuje do výzkumu a vývoje nových a 

inovovaných produktů. Věří, že investice do vývoje přináší zisk v dlouhodobém horizontu. 

Sledovaný produkt je mimo jiné také produktem vyvinutým oddělením výzkumu a vývoje pro 

český trh. 

 

5.2 Analýza mikrookolí 

 

Pro analýzu mikrookolí, tedy okolí společnosti, kterou i ona sama může intenzivně 

ovlivňovat, využiji data z průzkumu trhu, která mi poskytla společnost k nahlédnutí. Dále poté 

využiji i analýzu pěti sil, ve které, vzhledem k předmětu a cíli této práce, budu tyto síly 

definovat v zúženém pohledu na produkt, kterým je „sádrová“ samonivelační stěrka. 

 

5.2.1 Analýza trhu 

 

Společnost si nechala v roce 2016 zpracovat průzkum trhu v segmentu podlah. Některá 

data zde se svolením vedení použiji. Hlavní cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jak se chovají 

subjekty, které materiály pro instalaci podlah v interiérech používají, ve vztahu ke společnosti 

Sika. Jak je společnost těmito subjekty vnímána a jak jsou vnímány její produkty. Sekundárním 

cílem bylo zjistit nákupní chování těchto subjektů obecně. Jejich priority a také co je pro ně při 

jejich každodenní práci důležité. Pro účely této práce mi byly poskytnuty pouze některé 

informace o obecném chování subjektů. 

 

Subjekty byly rozčleněny na: 

 

 Aplikátory podlah 

 Všeobecné stavební firmy 

 Stavebniny 

 Drobní řemeslníci 

 

Valnou většinou z těchto subjektů byly aplikátoři podlah a drobní řemeslníci. Jejich chování je 

také pro společnost nejdůležitější, proto byli oslovováni především oni. Třetí v pořadí byly 



 

 

Stavebniny – prodejci a jako poslední všeobecné stavební firmy. Celkem se výzkumu zúčastnilo 

363 respondentů. 

 

 Dominantní skupinou v tomto segmentu jsou, dle všech oslovených subjektů, malé 

montážní firmy do 5 zaměstnanců. Nemalá část z prodejců stavebních materiálů má také vlastní 

zaměstnance, kteří materiál sami aplikují. Téměř všichni respondenti aplikují více druhů 

materiálů, jen velmi málo se specializuje pouze na jeden typ. 

  

Zajímavostí rozhodně je, že všechny firmy, které se výzkumu zúčastnily, uvedly, že 

používají samonivelační stěrky včetně příslušenství. Konkrétní typy použitých materiálů 

vychází z finálního povrchu podlahy. Na různé druhy používají různé typy těchto stěrek. 

 

Velmi zajímavým zjištěním bylo, že firmy jsou velmi loajální k používaným značkám. 

Každý ze zúčastněných preferuje jednoho výrobce a k němu má většinou maximálně jednu 

alternativu. I tak je ale velká část těch, kteří občas vyzkouší nový materiál. Jedním z důvodů 

proč tak činí je situace, kdy je na trh uvedena nějaká novinka. Jako další důvody k vyzkoušení 

jiného materiálu uvedli snížení ceny či cenovou akci některého z výrobců, zhoršení kvality u 

stávající značky, doporučení autority z daného odvětví a nabídka vzorku na vyzkoušení. 

 

V otázkách cenové politiky velká část respondentů uvedla, že by byla ochotna nakoupit 

dražší výrobek, ale pouze za podmínky, že jim to přinese jiný benefit. Nejčastěji byly 

zmiňovány tyto: 

 

 Nižší spotřeba a z toho plynoucí finanční úspora 

 Snížení počtu pracovních kroků (více produktů v jednom a podobně) 

 Pohodlnější aplikace 

 

Velmi důležité také byly zmiňované vlastnosti samonivelačních stěrek, které pokládají 

firmy za zásadní: 

 

 Dobrý rozliv a zpracovatelnost 

 Poměr ceny a kvality 



 

 

 Pevnost a vzhled finálního povrchu 

 

Cena sama o sobě důležitá není, vždy je v kombinaci s kvalitou. I kdyby byl materiál na trhu 

nejlevnější, ale nedosahoval by potřebné minimální kvality, většina respondentů by takový 

produkt nekupovala. 

Všechny subjekty vybíraly nejdůležitější doplňkovou službu k prodeji tohoto typu 

produktů. Naprostá většina z nich (více než 80%) zmínila technickou podporu jako hlavní 

součást prodeje těchto produktů. Zároveň respondenti chovali velkou důvěru k výrobcem 

poskytovaným technickým radám a informacím, výrobce nebo distributora podlahových 

materiálů uvedlo jako důvěryhodný zdroj technických informací téměř 90% dotázaných osob. 

Zároveň by také téměř 40% dotázaných uvítalo spojení technického a obchodního zástupce. 

Pouze 20% raději komunikuje se dvěma osobami. Zbylým je to jedno za předpokladu, že 

obchodní zástupce případnou technickou pomoc zvládá. 

 

Nejčastějšími informačními kanály pro dotazované jsou obchodní zástupci, webové 

stránky a školení či prezentace výrobců. Téměř tři čtvrtiny dotázaných čtou e-mailem rozesílané 

novinky výrobce. Nejvíce atraktivně na ně v takovém sdělení působí akční nabídky produktů a 

návody či rady pro používání materiálů v praxi. 

 

Poslední z oblastí, ke kterým jsem měla v rámci své diplomové práce přístup, byla oblast 

chování, které respondenti očekávali od výrobce či dodavatele podlahových materiálů. Firmy 

uvedli tyto nejčastější typy chování: 

 

 Rychlé a férové řešení případných reklamací 

 Dobrá dostupnost výrobků 

 Vyspělé technologické vlastnosti výrobků 

 Kompetentní a spolehlivé technické poradenství 

 Transparentní cenová politika 

 

Všem z těchto typů dávali respondenti velký význam. 

 



 

 

 Výsledky tohoto průzkumu jsou pro společnost velmi přínosné a dávají jí relativně přesný 

návod na koho a co se soustředit u stávajících výrobků a jakou zvolit strategii při uvádění 

nového výrobku na trh.  

 

5.2.2 Analýza pěti sil 

 

V úvodu této kapitoly jsem avizovala použití také analýzy pěti sil. Tyto síly byly 

definovány následovně: 

 

 Noví, potenciální konkurenti 

 Síla dodavatelů 

 Síla odběratelů 

 Hrozba substitutů 

 Intenzita soupeření konkurentů v rámci odvětví 

 

Veškeré informace, které v této analýze uvádím, pochází z interních zdrojů společnosti Sika 

CZ. Jsou pro účely této práce omezeny na segment samonivelačních stěrek. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

V případě stavebních materiálů obecně existují významné bariéry vstupu do odvětví. 

Zejména v segmentu stavební chemie, kam spadá produkce samonivelačních stěrek. Již 

v předchozích kapitolách popsané legislativní požadavky kladou na každý nový subjekt 

vstupující na tento trh vysoké nároky. Každý výrobce nebo dovozce takových materiálů na trh 

v České Republice musí mít obsáhlou dokumentaci k takovým výrobkům. Dnes nestačí pouze 

technické listy a prohlášení o shodě jako tomu bylo v minulosti. Výrobky musí být odzkoušené 

a certifikované. Takové certifikace je velmi finančně nákladná. Drobnou výhodu zde mají 

výrobci, kteří již své produkty prodávají na jiný trh v rámci EU. Tato dokumentace a certifikace 

musí být ze zákona respektována ve všech členských zemích EU a proto je vstup pro tyto 

producenty jednodušší. 

 



 

 

Trh v tomto segmentu zahrnuje velké množství výrobců a dá se tak říci, že je již téměř 

nasycen. Proto jednou z velmi významných bariér vstupu do odvětví je stav konkurenčního 

prostředí. Stávající a dobře etablovaní výrobci by nenechali vstup nového hráče bez povšimnutí 

a vzhledem k úsporám z rozsahu by si mohli dovolit krátkodobé snížení cen, které by takové 

snaze o vstup na trh jistě zabránilo.  

 

Dalším faktorem, který by vstup do tohoto segmentu znesnadnil je již výše zmíněná 

loajalita k používaným značkám a nízká ochota takovou značku měnit. Na trhu existuje jen 

malé procento firem, které jsou ochotny bez předchozích zkušeností přecházet mezi výrobci a 

značkami pouze kvůli krátkodobým výhodám v podobě například nižší ceny. 

 

Vzhledem k těmto zmiňovaným faktorům, které se opírají o předchozí analýzy, si 

dovolím říci, že hrozba vstupu nových konkurentů na trh se samonivelačními stěrkami je velmi 

nízká. 

 

Síla dodavatelů 

 

Z průzkumů, které zmiňuji výše, se nedá jednoznačně říci, zda mají dodavatelé na tomto 

silné postavení či nikoliv. Existuje zde zhruba pět výrobců a dodavatelů, kteří mají prostor 

k tomu, aby výrazněji ovlivňovali své odběratele. Tento prostor však není velký, většina 

subjektů má minimálně dva dodavatele a jak vyplývá z marketingového průzkumu, velká část 

z nich je v případě selhání jednoho dodavatele ochotná takového změnit. Zbytek menších 

producentů a dovozců musí plně akceptovat situaci, jaká na trhu panuje a nemají tak sílu 

v podstatě žádnou. Mohou se snažit ovlivnit trh pouze cenovými akcemi a snahou o trvalé 

snížení cen, což bude úspěšné pouze v případě, že budou materiály dosahovat požadované 

úrovně kvality. 

  

Někteří výrobci, mezi které patří i Sika, se snaží své postavení a sílu vylepšit působením 

u jiných subjektů, které stavební trh výrazně ovlivňují. Jedná se zejména o architekty, investory 

a projektanty, kterým se snaží poskytnout servis a technické poradenství výměnou za 

specifikaci konkrétních materiálů konkrétního výrobce. Stejně tak poskytují technický servis i 

přímo aplikátorům na stavbách. Vzhledem k tomu, jak jsou si v technických vlastnostech 



 

 

obdobné produkty podobné, je však téměř nemožné říci s jistotou, že nemůže být i pevně 

specifikovaný produkt nahrazen jinou variantou.  

 

Z výše uvedených informací lze odvodit, že dodavatelé nedisponují na trhu v segmentu 

samonivelačních stěrek velkou silou. Seznam hlavních dodavatelů je uveden v následující 

tabulce: 

 

Tabulka 3: Dodavatelé samonivelačních stěrek 

 

                          

                          Pramen: Interní dokumenty společnosti 

 

Síla odběratelů 

 

Z předchozího odstavce i předchozích informací vyplývá, že odběratelé v tomto 

segmentu disponují velkou silou. Mohou si vybírat z velkého množství podobných materiálů a 

díky tomu tlačit na výrobce se svými specifickými požadavky. Každý z dodavatelů se tak musí 

snažit vyjít zákazníkům vstříc v maximální možné míře. Na významných zakázkách se tak 

výrobci dostávají do situace, kdy musí rovnat ceny svých produktů s konkurencí. Výběrová 

řízení na dodavatele stěrek na konkrétní zakázku se tak většinou omezují pouze na srovnávání 

cen různých výrobců. Ve výjimečných případech je aplikátor nebo stavební firma tlačena od 

investora nebo projektanta do použití konkrétního materiálu určeného výrobce. Nezřídka se 

poté i v těchto případech projeví jeho síla, když takovému tlaku nepodlehne a zakázku odmítne. 

Jak vyplývá z předchozího odstavce, síla odběratelů je na trhu stavební chemie výrazná. 

Nezřídka poté tlak ustoupí a aplikátor dodává jím vybraný materiál. Hlavním argumentem 

v takových situacích bývá, že montážní firma drží za aplikaci záruku a proto by měla mít 

možnost použít materiál, kterému věří a má s ním zkušenosti.  

 

Pozice na trhu Název firmy Název produktu

1 Baumit Nivello Quatro

2 Weber Weber CZ 460

3 BASF PCI CSP 43

4 Murexin Murexin CA 20

5 Mapei Planitex D5



 

 

Předchozí odstavec se věnoval zejména montážním firmám, dalším důležitým typem 

zákazníka jsou však na trhu distributoři stavebního materiálu. Jejich síla je ještě větší, než síla 

aplikátorů. Vývojem v České Republice došlo k tomu, že počet distributorů stavebních 

materiálů je na našem trhu omezený. Distributoři prodávají zboží hlavně ze skladu, proto se 

valná většina výrobců snaží sklady těchto distributorů zaplnit svým materiálem, aby měla co 

nejblíže ke koncovým uživatelům. Tito distributoři mají vliv na velké množství menších a 

středních firem. Čím více takových kontaktů mají, tím jsou pro výrobce zajímavější. Z pohledu 

samonivelačních stěrek, tito distributoři prodávají velké množství jiných materiálů a obrat 

v tomto segmentu je pro ně marginální. Proto je velmi těžké oslovit je jedním produktem, musí 

jim být nabídnuta široká paleta výrobků. Ceny jsou většinou velmi stlačené a u distributora 

vyhrávají opravdu jen ty nejsilnější značky. 

 

Z předchozích odstavců vyplývá, že síla odběratelů je velmi vysoká. Seznam hlavních 

odběratelů je uveden v tabulce. 

 

Tabulka 4: Odběratelé samonivelační stěrky Sikafloor 1100 Level 

 

                              

                                  Pramen: Interní dokumenty společnosti 

 

Hrozba substitutů 

 

Tato hrozba není v blízké budoucnosti příliš pravděpodobná. Nedá se předpokládat, že 

by vyrovnávky na podlahách probíhaly jiným způsobem. Naopak v segmentu samonivelačních 

stěrek dochází k vývoji stávajících materiálů, u kterých jsou vylepšovány jejich vlastnosti. 

Jeden pokus o dodávky materiálu pro stavby, po jehož použití již nebude třeba vyrovnávat, zde 

v minulosti proběhl. Byl však bez většího úspěchu. 

 

Intenzita soupeření konkurentů v rámci odvětví 

Pozice dle objemu odběrů Název firmy

1 Stavebniny DEK

2 Pro-Doma a.s.

3 Epicentrum Home

4 Woodcote CZ a.s.

5 Bigmat a.s.



 

 

 

Jak je zřejmé z předchozího textu, počet konkurentů a intenzita jejich soupeření v tomto 

segmentu je vysoká. Hlavní konkurenti, kteří se mezi sebou velmi dobře znají, se intenzivně na 

trhu sledují a jakýkoliv krok, který jeden z výrobců učiní, vyvolá téměř okamžitou reakci. O 

krocích jednotlivých výrobců se ostatní dozvídají velmi záhy. Takové kroky musí být vidět 

v prodejnách a ve veřejném prostoru, aby zasáhly co největší možný počet zákazníků. Tím si 

jich samozřejmě všimnou i ostatní účastníci konkurenčního boje. V případech, kdy je speciální 

akce či nabídka neveřejná a určená pouze pro úzký okruh zákazníků, trvá déle, než se o tom 

ostatní výrobci dozví. Nicméně i v těchto případech akce vyplynou na povrch velmi brzy. 

Odběratelé využívají svoji sílu a informacemi o těchto akcích nijak nešetří. 

 

Již v úvodním textu jsem se zmínila o zaměření společnosti Sika na akvizice. Ty jsou 

jedním z nástrojů a také projevem soupeření v rámci odvětví. V situacích, kdy některý 

z výrobců oznámí možnost o prodeji svých podílů, dostává konkurenční boj nový rozměr ve 

snaze zakoupit takový podíl. K takovým akvizicím v minulosti již několikrát došlo, podíl ve 

společnosti PCI, jednoho z hlavních dodavatelů samonivelačních stěrek na našem trhu, zakoupil 

například nadnárodní producent chemikálií, společnost BASF. 

 

V neposlední řadě se výrobci neustále snaží přicházet na trh s novými nebo inovovanými 

produkty, aby si přisvojili část tržního podílu, který je do té doby obsazen konkurencí. To je i 

případ produktu Sikafloor 1100 Level, který Sika uvedla na trh, aby získlala podíl v základních 

samonivelačních „sádrových“ stěrkách. 

 

Dá se tedy s jistotou říci, že intenzita soupeření je na trhu stavební chemie velká, všichni 

výrobci se stále snaží získat větší tržní podíl a zákazníky konkurence. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 SWOT ANALÝZA 

 

Tato analýza shrnuje poznatky, které přinesly předchozí analýzy a dává je do 

souvislostí. Pro potřeby této práce využiji také informace, které mi poskytlo vedení společnosti 

Sika. 

 

6.1 Faktory analýzy 

 

Faktory SWOT analýzy jsou čtyři. Silné a slabé stránky společnosti, to jsou zejména ty, 

které dokáže společnost sama ovlivnit. Dále jsou to příležitosti a hrozby, které pocházejí 

z vnějšího okolí a společnosti na ně mívají malý nebo žádný vliv. Tato analýza je opět zaměřená 

zejména na oblast samonivelačních stěrek.  

 

Silné stránky společnosti 

 

 Kvalita produktů 

 Silná značka a dobrá pověst na trhu 

 Vlastní výrobní závod s oddělením výzkumu a vývoje 

 Finanční síla a dlouhá působnost na trhu 

 

Společnost Sika CZ je na trhu všeobecně vnímána jako dodavatel kvalitních produktů 

s vyšší přidanou hodnotou. I to, ve spojení s dobrou pověstí, může být výhodou při dodávkách 

základního materiálu, jako je samonivelační stěrka.  

 

Vlastní výrobní je závod je nespornou výhodou ve spojení s regionálním oddělením 

výzkumu a vývoje. Společnost je tak schopna reagovat na požadavky trhu a vyvíjet produkty, 

které daný trh poptává. Produkt Sikafloor 1100 Level je toho dobrým příkladem. 

 

Finanční síla je spojena zejména s mateřskou společností. Dá se ve spojení 

s dlouhodobou působností na trhu využít jako argument pro spolehlivost a jistotu, že v případě 

reklamace nebo jakéhokoliv jiného problému se společnost z trhu neztratí.  

 



 

 

Slabé stránky společnosti 

 

 Nejasná obchodní a cenová politika 

 Nedostatečná marketingová aktivita 

 Počet obchodních a technických zástupců 

 

Pro některé subjekty není na trhu úplně jasná cenová politika společnosti. Tohle zjištění 

vyplynulo z výše zmíněného výzkumu, který si společnost objednala. V praxi to znamená, že 

nemá firma jednotná pravidla pro poskytování cenových nabídek třetím stranám. Distributoři 

se tak na trhu setkávají s koncovými cenami, které jsou nižší, než za které oni jako distributoři 

nakupují. Pravdou je, že u zkoumaného produktu se již od začátku firma snaží takovému stavu 

zabránit. 

 

Společnost příliš neinvestuje do marketingových aktivit. Pro laickou veřejnost je 

většinou neznámá a omezuje se pouze na úzkou skupinu specializovaných firem, které oslovuje 

především prostřednictvím obchodních zástupců. Těch, jak je ve slabých stránkách uvedeno, 

nemá společnost mnoho. Produkt, o kterém píši, prodává aktivně pouze šest obchodních 

zástupců a pro zaškolení firem jsou k dispozici pouze dva technici. Vzhledem k potřebám 

zákazníků je to velmi malé množství. 

 

Příležitosti 

 

 Konzistence trhu  

 Růst ekonomiky a s tím souvisejících faktorů 

 Vnímání značky subjekty na stavebním trhu 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, materiálem Sikafloor 1100 Level vstupuje 

společnost Sika do segmentu trhu, který byl obsazen jinými značkami. Dá se tak říci, že uvádí 

novinku. Může však velmi dobře těžit ze znalostí, které mají o tomto trhu zaměstnanci nedávno 

integrované společnosti, ve které koupila v minulosti podíl. Tento trh je velmi konzistentní. 

Díky tomu také společnost ví, jaké má adresovat zákazníky a využila toho při zadávání 

průzkumu tohoto segmentu. 



 

 

 

Dalším velmi příznivým faktorem je vývoj ekonomiky jako celku. Z analýzy 

ekonomických ukazatelů vyplývá, že přichází společnost s novinkou v pravý čas, kdy se 

očekává růst ve stavebnictví obecně. Domácnostem se zvyšují reálné příjmy a v segmentu 

občanské výstavby se s největší pravděpodobností budou navyšovat investice. 

 

V neposlední řadě může společnost těžit z toho, jak je na trhu obecně vnímána. Většinou 

berou zákazníci její nové produkty s důvěrou. 

 

Hrozby 

 

 Reakce konkurentů na uvedení nového produktu 

 Větší množství aplikátorů může znamenat nižší kvalitu prací 

 

S velkou pravděpodobností se dá očekávat reakce konkurentů. Společnost je již 

z minulosti na takové kroky zvyklá, situace je však i pro ni nová v tom, že se pouští do 

segmentu, ve kterém nemá zase tolik zkušeností a reakce subjektů trhu se jí nebude příliš dobře 

odhadovat. 

 

V obecné rovině se dá předpokládat, že v segmentu levnějších podlahových stěrek se 

vyskytuje velké množství firem, které jsou schopny takový materiál aplikovat. S rostoucí 

ekonomikou bude také docházet k přílivu pracovníků z jiných segmentů ekonomiky a mohou 

se tak vyskytnout firmy, kterým nebude tolik záležet na kvalitě odvedené práce. Koncový 

uživatel poté může negativně vnímat nejen takovou firmu, ale i výrobce použitého materiálu, 

tedy společnost Sika. 

 

Vše shrnuje následující matice: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka 5: Matice SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 VLASTNÍ ŠETŘENÍ 

 

Společnost Sika CZ uvedla zkoumaný produkt na trh koncem roku 2016. Produkt byl 

v první fázi představen specializovaným distributorům z oblasti prodeje podlahových krytin. 

Na začátku roku 2017 byl produkt distribuován těmito zákazníky následným aplikátorům. Mezi 

těmito aplikátory jsem provedla začátkem května dotazníkové šetření. Dotazník je přílohou této 

práce 

Součástí dotazníku byl i test cenové citlivosti. Cílem dotazníku také bylo zjistit, zda 

subjektům cena, za kterou produkt nakupují, vyhovuje a také zjistit jejich nákupní chování a 

potřeby. 

 

Dotazník jsem vytvořila na stránkách vyplnto.cz a jednotlivým respondentům byl 

rozesílán e-mailem ve formě odkazu. Následně jsem některé z nich žádala o vyplnění ještě 

telefonicky, abych dosáhla minimálního počtu 100 respondentů. Osloveno bylo celkem 198 

subjektů, na které jsem dostala kontakt od společnosti Sika CZ. Do konce termínu dotazník na 

webových stránkách zodpovědělo 108 těchto subjektů. 

 

7.1 Test cenové citlivosti 

 

Test cenové citlivosti kladl v dotazníku respondentům čtyři otázky: 

 

 Jaká by musela být cena za balení 25 kg produktu Sikafloor 1100 Level, aby 

Vám připadal drahý? 

 Jaká by musela být cena za balení 25 kg produktu Sikafloor 1100 Level, aby 

Vám připadal levný? 

 Jaká by musela být cena za balení 25 kg produktu Sikafloor 1100 Level, aby 

Vám připadal tak drahý, že byste si jej nekoupil? 

 Jaká by musela být cena za balení 25 kg produktu Sikafloor 1100 Level, aby 

Vám připadal tak drahý, že byste pochyboval o jeho kvalitě? 

 



 

 

Respondenti vybírali z cenového rozpětí 30,- až 380,- CZK za celé balení s jednotlivým 

rozdílem 5,- CZK. Poté byly všechny odpovědi zaznamenány do grafu, kdy otázky 1 a 3 jsou 

řazeny vzestupně, 2 a 4 sestupně. Více je patrno z grafu. 

 

Graf 2: Test cenové citlivosti produktu Sikafloor 1100 Level 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Z grafu lze vyčíst dvě zajímavé hodnoty 

 

 Optimální cenový bod 

 Indiferenční cenový bod 

 

Optimální cenový bod je takový bod, ve kterém stejný počet respondentů považuje 

výrobek za příliš drahý a příliš levný. Je to tedy průsečík křivek příliš drahé a příliš levné. 

V našem případě vyšlo rozmezí mezi 175,- až 220,- CZK za balení. Tento bod bývá většinou 

doporučován firmám jako optimální cena a to z toho důvodu, že v tomto rozmezí je 

maximalizován počet zákazníků, pro které je daná cena akceptovatelná. 

 



 

 

Indiferenční bod je takový bod, ve kterém je počet těch, kterým připadá produkt levný, 

stejný, jako těch, kterým připadá drahý. Tento průsečík většinou definuje cenu, která je na trhu 

nejběžnější. V našem případě průsečík vyšel na ceně 200,- CZK za balení. 

 

Výsledky tohoto testu tedy můžeme interpretovat tak, že by se společnost u produktu 

Sikafloor 1100 Level měla pohybovat s prodejní cenou v rozmezí 175,- až 220,- CZK za balení 

a zákazníci, který tento sortiment odebírají, jsou nejčastěji zvyklí na cenu 200,- CZK za balení. 

 

7.2 Dotazník 

 

V další části jsem se snažila dotazováním zjistit spokojenost zákazníků s tímto 

konkrétním produktem a také jejich nákupní chování.  

7.2.1 Otázka č. 5: Je cena, za kterou Sikafloor 1100 Level nakupujete, přijatelná? 

 

Vzhledem k tomu, že šetření probíhalo mezi respondenty, kteří již mají s tímto materiálem 

zkušenost, zajímalo mě, zda je cena, kterou jim společnost Sika nabídla, přijatelná. 72% 

respondentů odpovědělo, že cena je pro ně přijatelná. Vše je vidět v grafu níže 

 

Graf 3: Je cena, za kterou Sikafloor 1100 Level nakupujete, přijatelná? 

 



 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Dle interních informací společnosti je cena u tohoto produktu nastavena v závislosti na 

odebíraném množství. Z odpovědí na tuto otázku se dá odvodit, že většině respondentů 

připadá cena stanovena spravedlivě. 

 

7.2.2 Otázka č. 6: Je pro Vaši práci produkt Sikafloor 1100 Level zajímavý? 

 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda společnost cílí správným produktem na ty 

správné zákazníky.  

Graf 4: Je pro Vaši práci produkt Sikafloor 1100 Level zajímavý? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

84% zákazníků uvedlo, že produkt zajímavý je. Společnost Sika v tomto směru tedy cílovou 

skupinu zvolila dobře. 

 

 

 



 

 

7.2.3 Otázka č. 7: Co je pro Vás důležité při výběru podlahové stěrky? 

 

V této otázce respondenti vybírali ze sedmi možností, u každé z nich měli možnost 

zvolit v rozmezí od 1 (velmi důležité) do 5 (nedůležité).  

 

Výsledky ukazuje následující graf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Graf 5: Co je pro Vás důležité při výběru podlahové stěrky 

                          



 

 

                                 Pramen: Vlastní zpracování 

Dle průměru byla pro respondenty nejdůležitější cena, možnost 1 jí však dalo 67,3% 

respondentů, což je méně, než u možnosti kvalita, kterou volilo jako velmi důležitou 68,2% 

dotázaných. Zajímavou souvislostí je, že respondenti, kteří odpověděli možností 1 na otázku 

cena, odpovídali v 90% možností 1 nebo 2 na dotaz kvalita.  A naopak Ti, kteří odpovídali na 

otázku kvalita možností 1, zvolili v 93% možnost 1 nebo 2 na otázku ceny. Dá se tedy říci, že 

poměr mezi kvalitou a cenou je nejzásadnějším parametrem pro všechny subjekty. 

 

Na opačném pólu zájmu je poté reklama na produkt a balení. Je to dáno pravděpodobně 

tím, že zákazníci jsou na balení 25 kg zvyklí. Všichni dodavatelé používají pouze toto balení. 

Zarážející je však malý důraz na recenze a reference od jiných subjektů. Málo respondentů je 

považuje za důležité, dá se tedy odvodit, že vycházejí na trhu zejména ze svých vlastních 

zkušeností.  

 

7.2.4 Otázka č. 8: Uvítal byste odlišné odstíny Sikafloor 1100 Level pro Vaši práci? 

 

Graf 6: Uvítal byste odlišné odstíny Sikafloor 1100 Level pro Vaši práci? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 



 

 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda zákazníky zajímá inovace tohoto produktu 

ve formě jiných odstínů. Zájem mělo však pouze 23,6% dotázaných, většinu jiný odstín 

nezajímá. 

 

7.2.5 Otázka č. 9: Myslíte si, že jsou pro Vás informace o Sikafloor 1100 Level dostatečné? 

 

Graf 7: Myslíte si, že jsou pro Vás informace o Sikafloor 1100 Level dostatečné? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

7.2.6 Otázka č. 10: Které informační kanály jsou pro Vás nejpřínosnější 

 

V této otázce respondenti vybírali opět ze sedmi možností, u každé z nich měli možnost 

zvolit v rozmezí od 1 (velmi důležité) do 5 (nedůležité). Výsledky jsou nejlépe vidět opět 

v grafu: 

 

 

 

 



 

 

Graf 8: Které informační kanály jsou pro Vás nejpřínosnější? 



 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 



 

 

Tento graf již není tak jednoznačný, jako v případě důležitých faktorů při výběru 

samonivelační stěrky. Absolutně nejdůležitějšími je zde zvolen kontakt s obchodním zástupcem 

a školení výrobce. V těsném závěsu jsou předváděcí akce výrobců. Mnoho respondentů je také 

zřejmě zvyklých hledat informace na webu a v katalogu. 

 

Dalším zajímavým poznatek je neexistence téměř žádné obecné závislosti mezi 

odpověďmi. Nedá se z analyzovaných dat vyčíst, zda respondenti, kteří kladou důraz na osobní 

kontakt s obchodním zástupcem, plně opomíjí například reklamu, nebo katalogy. Taková 

souvislost se nepodařila prokázat, proto není možné, aby společnost, pokud chce komunikovat 

s maximálním možným počtem zákazníků, opomíjela jakýkoliv informační kanál. 

 

7.2.7 Otázka č. 11: Je podle Vás dodací doba Sikafloor 1100 Level přijatelná? 

 

Graf 9: Je podle Vás dodací doba Sikafloor 1100 Level přijatelná? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Dostupnost jako důležitou hodnotilo v předchozí části dotazníku 88,8% dotázaných. 

Proto se dá 82,4% odpovědí ano na tuto otázku hodnotit jako důležitý úspěch. 



 

 

7.2.8 Otázka č. 12: Jaká distribuce produktu Sikafloor 1100 Level Vám vyhovuje nejvíc? 

 

U této otázky vybírali respondenti opět v rozmezí 1 (nejvíce vyhovuje) až 5 (vůbec 

nevyhovuje) ze čtyř možností. Výsledky jsou vidět v grafu. 

 

Graf 10: Jaká distribuce produktu Sikafloor 1100 Level Vám vyhovuje nejvíc? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 



 

 

V tomto grafu mají všechny možnosti více jak polovinu odpovědí 1 a 2, tedy že 

respondentům vyhovuje nejvíce každý jednotlivý typ distribuce. Ze studia závislostí vyplynulo, 

že každému ze subjektů vyhovovaly vždy nejméně dva způsoby distribuce materiálů. Nutno 

říci, že v této otázce se můj výzkum lišil od výsledků průzkumu, který si společnost zadala 

samostatně. Důvodem může být, že někteří odběratelé si variantu „e-shop“ vysvětlují jako 

možnost objednání zboží ve webovém prostředí výrobce či distributora a následné doručení 

zboží tímto subjektem na stavbu nebo osobní odběr v některém z jeho skladů. Tuto možnost 

reálně někteří konkurenti společnosti Sika nabízejí. 

 

7.2.9 Otázka č. 13 a 14: Jak často produkt používáte a jaké množství v průměru měsíčně 

odebíráte? 

 

Tyto otázky byly v dotazníku samostatně, pro jejich vyhodnocení jsou však důležité 

souvislosti z nich vyplývající. Odpovědi jsou vidět v grafech: 

 

Graf 11: Jaké množství Sikafloor 1100 Level v průměru měsíčně odebíráte? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 



 

 

 

Graf 12: Jak často produkt Sikafloor 1100 Level používáte? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Nejčastější odpovědí respondentů je 1 až 3 tuny a jednou měsíčně. Při bližším 

zkoumání výsledků dotazníku je vidět, že pouze polovina respondentů, kteří používají 

materiál jednou měsíčně, uvedla spotřebu 1 až 3 tuny. Stejnou spotřebu uvedla polovina 

respondentů, kteří používají materiál jednou týdně. Dále 30% respondentů uvedlo, že mají 

spotřebu 0,5 až 1 tuna při frekvenci jednou měsíčně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2.10 Otázka č. 15: Uvítali byste zaškolení na aplikace produktu Sikafloor 1100 Level? 

 

Graf 13: Uvítali byste zaškolení na aplikace produktu Sikafloor 1100 Level? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

7.2.11 Otázka č. 16: Uvítal byste, aby byl dostupný návod na aplikaci na CD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Graf 14: Uvítal byste, aby byl dostupný návod na aplikaci na CD? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

7.2.12 Otázka č. 17: Je manipulace se Sikafloor 1100 Level jednoduchá a vyhovující? 

 

Graf 15: Je manipulace se Sikafloor 1100 Level jednoduchá a vyhovující? 

 

 



 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

7.2.13 Otázka č. 18: Je balení Sikafloor 1100 Level pro vás praktické? 

 

Graf 16: Je balení Sikafloor 1100 Level pro vás praktické? 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

7.2.14 Otázka č. 19: Jak se Vám se Sikafloor 1100 Level pracuje? 

 

U této otázky byli respondenti vyzváni, aby známkovali jako ve škole na škále 1 až 5. 

Výsledky ukazuje tabulka níže 

 

Tabulka 6: Jak se Vám se Sikafloor 1100 Level pracuje? 

 

                         

                        Pramen: Vlastní zpracování 

Odpověď Počet Podíl

1 62 57,41%

2 34 31,48%

3 11 10,19%

4 1 0,93%

5 0 0,00%



 

 

7.2.15 Otázka č. 20: Proč Sikafloor 1100 Level používáte 

 

Tato otázka byla otevřená. Jejím cílem bylo zjistit, jak subjekty svými slovy hodnotí 

práci s tímto materiálem. Otázka také nebyla povinná, aby nevytvářela blok pro některé 

respondenty, kterým se na ni nechce odpovídat. Celkově ji zodpověděla pouze polovina 

z dotázaných. Nejčastější odpovědi: 

 

 Dobře se s ním pracuje (Dobrá aplikace) – 17x 

 Kvalitní produkt – 28x 

 Vhodný poměr kvalita / cena – 7x 

 Nepoužívám (příliš drahé) – 7x 

 Vhodný pro moji práci – 5x 

 

Dále se již odpovědi výrazně lišily, za zmínku rozhodně stojí i odpovědi, které odkazovaly na 

spolehlivost značky Sika jako celku. Takoví zákazníci nakupují od společnosti více produktů, 

tento materiál nevyjímaje. 

 

7.2.16 Otázka č. 21: Měl byste zájem o doplňky k Sikafloor 1100 Level? 

 

Graf 17: Měl byste zájem o doplňky k Sikafloor 1100 Level? 
 

 



 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pod doplňky k tomuto produktu, dle chápání subjektů, patří hlavně profesionální 

vybavení pro aplikaci, nářadí a podobně. 

7.2.17 Otázky č. 22 a 23: Typ firmy a počet zaměstnanců 

 

Tyto dvě otázky nám, při studiu jejich dalších odpovědí, pomohou přiblížit chování 

jednotlivých subjektů na trhu se samonivelačními stěrkami.  

 

Graf 18: Typ firem 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Graf 19: Počet zaměstnanců 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

7.3 Vyhodnocení dotazování 

 

Poslední dvě otázky dávají některé ze zajímavých odpovědí do souvislostí. 

Nejzajímavější je velikost a typ firmy v souvislosti s množstvím spotřebovávaného materiálu a 

frekvencí používání tohoto materiálu. Valná většina respondentů jsou malé firmy do 20 

zaměstnanců, téměř polovina z těchto firem jsou specializovaní aplikátoři podlah a drobní 

řemeslníci.  

 

Drobní řemeslníci uváděli nejčastější frekvenci používání materiálu Sikafloor 1100 

Level jednou měsíčně. Tuto odpověď zvolilo 21 z 39 těchto respondentů. Nejčastější uváděná 

spotřeba poté byla 500 až 1000 kg. Pouze 10 drobných řemeslníků uvedlo spotřebu nižší než 

500 kg při měsíční frekvenci. Dalších 10 drobných řemeslníků používá materiál na týdenní bázi 

s nejčastější spotřebou 1000 až 3000 kg. 

 



 

 

Aplikátoři podlah pracují s materiálem Sikafloor 1100 Level častěji, možnost jednou 

týdně zvolilo 14 těchto aplikátorů, opět s nejčastějším výskytem spotřeby 1000 až 3000 kg. 10 

podlahářů zpracovává materiál jednou měsíčně, spotřeba poté kolísala. Tovypovídá o 

nárazovosti spotřeby, kdy tyto specializované firmy vyberou jeden typ materiálu na konkrétní 

zakázku. Na další práce poté mohou zvolit jiný materiál. Jako specializované firmy se dostanou 

k větším zakázkám, proto může být měsíční spotřeba i více než 3000 kg. 

 

Všeobecné stavební firmy, stavebniny a větší společnosti se v průzkumu téměř 

nezobrazily. Dle zkušeností společnosti Sika je to tím, že velké stavební firmy práce na 

podlahách většinou zadávají specialistům, kteří si poté nakupují materiál sami. Stavebniny jsou 

zaměřeny většinou na výši marže na daném produktu. Vlastnosti a kvalitu dodávaného 

materiálu příliš neřeší. 

 

Obecně se dá výzkum shrnout tak, že společnost Sika zacílila tento materiál do správné 

cílové skupiny, která s ním přichází nejčastěji do styku. Materiál těm, ke kterým se dostal, 

většinou vyhovuje a jsou s jeho kvalitou a vlastnostmi velmi spokojeni. Cenová politika byla 

nastavena správně, i když se najdou zákazníci, kterým cena nevyhovuje. Takových je více než 

20%, proto by stálo za úvahu cenu přizpůsobit i s využitím testu cenové citlivosti. S dodací 

lhůtou a balením nemají zákazníci žádný problém. Naopak žádoucí je pro zákazníky školení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

 

Dá se říci, že společnost Sika CZ uvedla v roce 2016 na trh nový produkt, Sikafloor 

1100 Level, úspěšně. Zákazníci, kteří doteď s produktem mají zkušenosti, mají vůči produktu 

málo výtek a jsou s ním v podstatě spokojeni. To vyplynulo z mého šetření. Potenciál trhu je 

však větší a to hlavně vzhledem k průzkumu, který si nechala zpracovat společnost sama a také 

k vnějším okolnostem, které na stavebním trhu dnes panují. V následující kapitole se pokusím 

vytipovat konkrétní kroky, které z marketingového hlediska povedou ke zvýšení povědomí o 

značce, produktu a v neposlední řadě ke zvýšení prodejů tohoto konkrétního produktu. 

 

8.1 Produkt 

 

 

Produkt jako takový vznikl na základě tlaku obchodních zástupců, kteří chtěli mít 

v portfoliu cenově dostupnou a konkurenceschopnou „sádrovou“ samonivelační stěrku. 

Oddělení výzkumu a vývoje vyvinulo produkt Sikafloor 1100 Level. Vývoj probíhal na základě 

testů konkurenčních materiálu, kdy se zkoumaly hlavně aplikační vlastnosti tak, aby produkt 

vyhovoval svojí kvalitou dané cenové relaci a byl tak ideálním řešení pro dané aplikace. 

 

Nutno říci, že tento vývoj a přizpůsobení produktu dané poptávce a situaci byl proveden 

na výbornou. Produktu jako takovému není co vytknout. Jeho vlastnosti, na které kladou 

spotřebitelé důraz, jako je finální vzhled, rozliv a snadná aplikace, jsou na velmi dobré úrovni. 

Stejně tak balení valné většině spotřebitelů vyhovuje. A také díky malé poptávce po odlišných 

barevných odstínech není v tuto chvíli potřeba plánovat jakékoliv úpravy a inovace zmíněného 

produktu. 

 

8.2 Cenová politika 

 

Cena je velmi citlivý faktor pro subjekty, které se v cílovém segmentu pohybují. 

V aktuální chvíli má společnost nastavenou cenu v závislosti na tom, kolik materiálu je 

schopen si koncový uživatel objednat. Cenové rozpětí je vidět v tabulce. 



 

 

 

Tabulka 7: Cenová nabídka 

 

                                      

                                     Pramen: Interní dokumenty společnosti 

 

V souvislosti s testem cenové citlivosti se nezdá, že by měla být cena překážkou. I 

dotazování vyplynulo, že cena není problémem zásadním, nicméně stále existuje velké 

množství subjektů, pro které je materiál příliš drahý. V návaznosti na průměrnou spotřebu 

nejčastějších firem, které takové zboží používají, je však limitující množství, které si musí 

zákazník objednat, aby dosáhl zajímavé ceny. Do rozmezí pro optimální cenu dle testu cenové 

citlivosti se zákazník dostane v případě, že si objedná 3000 kg, což odpovídá třem paletám. 

Takové množství ale znamená pro většinu subjektů měsíční spotřebu. Dá se tedy předpokládat, 

že zákazníci volí materiál Sikafloor 1100 Level pouze v případě, že mají jednorázovou zakázku 

a dokáží objednat naráz větší množství. Pro běžnou spotřebu poté nakupují materiál konkurence 

a zde společnost Sika ztrácí odbyt právě svojí cenovou politikou. 

 

Návrhem tedy je drobné snížení cen při zachování objednávaného množství a to tak, 

abychom se dostali na cenu 220,- / balení již při objednávce jedné palety. Dá se poté totiž 

předpokládat, že při snížení ceny u objednávky 10 palet na 180,- / balení, vzniknou distribuční 

místa, kterým bude stačit 18% marže k tomu, aby za cenu 220,- / balení prodávali menší 

množství ze svých skladů koncovým spotřebitelům a zpřístupnili tak materiál širšímu spektru 

zákazníků. Ti poté budou schopni tento produkt používat při jejich každodenní činnosti. 

 

 

 

 

 

Množství Cena 

1 paleta 250,- / balení

3 palety 220,- / balení

10 palet 200,- / balení

22 palet 180,- / balení



 

 

8.3 Komunikace 

 

 

Marketingová komunikace je důležitou součástí jakékoliv strategie. V návaznosti na 

zjištěné skutečnosti si dovolím navrhnout některé kroky, které zlepší informovanost zákazníků 

o tomto konkrétním produktu. 

 

Velké množství zákazníků, u kterých jsem provedla vlastní dotazování, má dle jejich 

názoru o produktu dostatek informací. Tato informace však může být zkreslená, protože 

kontakty na zákazníky jsem obdržela od společnosti Sika a povětšinou to byly kontakty, které 

sami s informacemi oslovovali. 

 

Hlavními informačními kanály pro spotřebitele v tomto segmentu byly uváděny webové 

stránky, informace od obchodních zástupců a školení nebo prezentace výrobků. Při zadání 

názvu produktu do běžně dostupných vyhledávačů na webu jsem na materiál narazila, nicméně 

orientace na webových stránkách nebyla příliš jednoduchá. Nabídka e-shopů s již výše 

zmíněnou vysokou cenou působí také spíše jako překážka. 

 

V tomto případě navrhuji, ve spojení se snížením ceny produktu, rychlou informační 

kampaň především prostřednictvím obchodních zástupců a na produktových školeních, které 

společnost pravidelně jednou měsíčně na různých místech v České Republice poskytuje. 

Informace se zobrazí i na webu, který funguje v tomto případě pasivně a osloví především 

zákazníky, kteří již daný produkt v internetovém prostředí hledají. 

 

Společnost by také neměla zapomínat na doplňkové materiály, jako jsou katalogy a letáky, 

které na tento konkrétní produkt chybějí. Produkt je sice uveden v souhrnném katalogu, 

nicméně pro obchodní zástupce bude speciální informační leták v atraktivní podobě určitě 

přínosem. Stejně je zajímavý požadavek na návod na CD. 

8.3.1 Vzorky materiálu 

 

V průzkumu, který si nechala firma zpracovat, je jeden z hlavních motivů pro změnu 

dodavatele materiálu v cílové skupině možnost vyzkoušet si produkt formou vzorku. Vzhledem 



 

 

k dobrým vlastnostem, které prokázal i výzkum mezi zákazníky, kteří materiál již používají, 

navrhuji vytvořit promo balení, které budou obchodní zástupci rozdávat koncovým uživatelům 

zdarma. 

 

Takové balení bude obsahovat dostatek materiálu na to, aby byla montážní firma 

schopna realizovat alespoň jednu celou místnost v rodinném domě. Dle informací od techniků 

společnosti Sika na místnost o velikosti 25 m2 při průměrné tloušťce samonivelační stěrky 4 

mm, bude stačit zhruba 6 balení. Toto promo balení by mělo obsahovat také již zmíněný 

informační leták s potřebnými technickými informacemi pro aplikaci. Pokud bychom 

kalkulovali s cenou balení 180,- Korun, vyjde takový balíček v nákladech na zhruba 1.100,- 

Korun včetně balení a letáku. Tento balíček by byl distribuován pouze zákazníkům, u nichž se 

dá předpokládat, že materiál podobného typu pro své aplikace potřebují. Díky kontaktům 

s obchodními zástupci bude poté jednoduché navázat s nimi v budoucnu kontakt znovu a 

přesvědčit se, zda jim produkt vyhovuje a co může společnost udělat pro to, aby ho konkrétní 

zákazník začal pravidelně používat, pokud se tak již neděje. 

 

Následné kontaktování zákazníků, kteří takové balení odebrali, je klíčovou aktivitou pro 

zvýšení úspěchu této akce. Proto je třeba ho důsledně naplánovat, aby nevyšly vzorky produktu 

naprázdno. 

 

8.3.2 Newsletter 

 

Z informací z výzkumu vyplývá, že zákazníci z řad podlahářů velmi často čtou novinky, 

zasílané jim od výrobců stavebních materiálů. Účinek takové informace se ještě zvyšuje, pokud 

obsahuje zajímavou informaci, novinku případně akční nabídku. 

 

Pokud se společnost rozhodne pro distribuci reklamních balení tak, jak je popsáno 

výše, jeví se takový newsletter jako ideální příležitost pro oslovení největšího počtu 

zákazníků a vyvolat v nich zájem o tento produkt.  

 

 



 

 

8.3.3 Školení a prezentace 

 

Dalším z hlavních komunikačních kanálů jsou pro koncové zpracovatele školení 

výrobců a veřejné prezentace. 

 

Z tohoto pohledu se jeví jako ideální příležitost uspořádat školení v těch místech, kde 

se podobné materiály prodávají. Obchodníci společnosti mají možnost oslovit velké množství 

distribučních míst, kde se pohybují zákazníci, kteří takový materiál aplikují. S takovými 

distributory je možné dohodnout se na dvou možných scénářích. 

 

První z nich je školení pořádané takovým distributorem, na které pozve své vlastní 

zákazníky. Tato varianta je méně náročná na čas, zákazníci se sejdou na určitou hodinu a 

pracovníci společnosti Sika jim předvedou tento produkt. Školení mohou opět využít 

k nabídkám balení zdarma. Takové školení je také ideální příležitostí pro prezentaci nejen 

jednoho produktu. Sika nabízí kompletní řešení pro podlahy a jejich aplikátory, Ti jistě ocení 

možnost zakoupit další materiály pro následné vrstvy u stejného výrobce zvláště v případě, 

pokud jsou kvalitní a za odpovídající cenu. 

 

Druhou možností jsou prezentační dny na distribučních místech. Taková varianta je 

náročnější na čas a s méně jistým výsledkem. Prodejce pouze vyhradí místo k aktivní 

prezentaci, kde budou technici společnosti prezentovat tento produkt a jeho vlastnosti. Pro tento 

scénář je třeba zvážit jak moc je dané místo frekventované a kolik zákazníků se tak podaří 

oslovit. Je třeba pečlivě zvážit, zda investovat čas do konkrétních prodejních míst. 

 

Další možností je uspořádat školení v prostorách výrobce. Takové školení je ideální 

spojit s prohlídkou výroby, což může být pro jednotlivé drobné montážníky zajímavým 

lákadlem. Stejně tak nabídka na okamžitý odběr prezentačního balení. Vše je opět možno 

komunikovat prostřednictvím novinkového e-mailu do schránek potenciálních zákazníků. 

 

A v neposlední řadě je možno prezentace přidružit k probíhajícím akcím, které lákají 

stavební firmy obecně. Jsou to například veletrhy a výstavy zaměřené na stavebnictví. Tato 

varianta je však dle mého názoru méně efektivní a je jednou z nejdražších. 

 



 

 

V rámci školení a prezentací je také vhodné prezentovat doplňky k produktu Sikafloor 

1100 Level. V průzkumu projevilo zájem o takové doplňky velké množství uživatelů. Pod 

takovým doplňkovým zbožím rozumějí především aplikační nástroje a nářadí. 

 

8.3.4 Věrnostní program 

 

Jedním z komunikační prostředků může pro tyto typy zákazníků být i věrnostní 

program. Je to dnes běžná součást nákupů na většině míst. Princip je velmi jednoduchý, 

zákazník sbírá za odběry materiálu body, které následně směňuje za předem specifikované 

odměny v předem daném poměru. 

 

Díky tomuto nástroji je možné získat velké množství informací o chování zákazníků. 

Poskytuje detailní přehled o tom, který zákazník kolik materiálu nakoupil a to i v případě, 

pokud je mezi ním a výrobcem ještě i prostředník ve formě distributora. 

 

8.4 Rozpočet 

 

Plánované výdaje a příjmy jsou orientační a vychází z analýz uvedený v předchozím 

textu. 

 

 Promo balení – 1.100.000,- - uvažovaný počet 1.000,- kusů 

 

Tento výdaj, ač je nejvyšší ze všech uvažovaných, má nespornou výhodu v možnosti 

výpočtu přínosu z dat získaných výzkumem. Pokud 40% zákazníků uvádí, že je ochotno na 

základě nové zkušenosti změnit dodavatele tohoto typu produktu a zároveň výzkum ukázal 

spotřebu pohybující se kolem hodnoty 1.000 kg měsíčně (40 balení), vychází potenciál při 

rozdaných 1.000 kusech promo balení a ceně 180,- Korun za takové balení na 2.880.000,- 

Korun za každý měsíc. Marži společnosti Sika na tomto produktu mi není známa, ale pokud 

bych očekávala minimálně 15%, při maximálním využití potenciálu se taková investice vrátí za 

2 a půl měsíce. Společnost bude spokojená v případě, že se jí investice vrátí v tom stejné roce, 



 

 

kdy ji vydá. V takové případě by ve zbývajících 6 měsících tohoto roku stačilo k odběrům 

přesvědčit z 1.000 balením oslovených zákazníků k odběrům pouhých 170 zákazníků. 

 

 Školení a prezentace – 100.000,- 

 Věrnostní program – 200.000,- 

 

Příjmy ze školení a prezentací se přímo vypočítat nedá, proto je čistě nákladovou 

položkou. Věrnostní program lze naopak kalkulovat již od počátku tak, aby byly investované 

náklady do příjmů promítnuty ve správném poměru. Proto částka, kterou na věrnostní program 

počítám, zahrnuje pouze sestavení programu a tisk potřebných katalogů, letáků a věrnostních 

karet. 

 

8.5 Vyhodnocení 

 

Vyhodnocení tohoto projektu bude probíhat na konci roku 2017. V tu chvíli bude mít 

vedení společnosti k dispozici všechny potřebné údaje o prodejích a nákladech, které byly na 

tuto akci vynaloženy. 

 

V průběhu musí vedení společnosti na týdenní bázi sledovat kolik a komu bylo vydáno 

prezentačních balení. Stejně tak by mělo být cílem společnosti uspořádat každý měsíc 

minimálně 2 školení, ať už u distribučních partnerů, nebo ve vlastních prostorách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.6 Časový harmonogram akcí 

 

Tabulka 8: Časový harmonogram 
 

 

 

8.7 Finanční očekávání 

 

Společnost Sika naplánovala pro období roku 2017 objem prodejů pro daný produkt. Při 

započítání nákladů, které pro daný produkt uvažuji v této návrhové části, vychází EBIT pro 

letošní rok u tohoto produktu na 11%. Takový výsledek by byl pro společnost v prvním roce 

existence produktu rozhodně pozitivní. Vše je vidět v tabulce níže. 

 

 

 

 

Tabulka 9: Finanční očekávání 

 

 

 

 

 

 

01_2017 02_2017 03_2017 04_2017 05_2017 06_2017 07_2017 08_2017 09_2017 10_2017 11_2017 12_2017

Úprava cen X

Informační 

kampaň
X X

Newsletter X X X

Distribuce 

promo balení
X X X

Školení u 

distributorů
X X

Zpětná vazba 

od zákazníků
X X X

Věrnostní 

program
X X X X X X X

Dílčí a celkové 

vyhodnocení
X X

01_2017 02_2017 03_2017 04_2017 05_2017 06_2017 07_2017 08_2017 09_2017 10_2017 11_2017 12_2017

Cílový obrat 400.000 900.000 1.400.000 2.100.000 3.200.000 4.600.000 6.000.000 7.800.000 9.800.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000

Cílová marže 3.200.000

Celkové náklady 1.700.000

Očekávaný zisk 1.500.000



 

 

ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo na základě provedených analýz a vlastního průzkumu 

navrhnout soubor opatření, které povedou ke zlepšení marketingové strategie produktu. Pro tuto 

práci jsem zvolila společnost Sika CZ a její produkt Sikafloor 1100 Level. 

 

Společnost tento produkt uvedla jako novinku ve svém produktovém portfoliu na konci 

loňského roku. Z hlediska vedení společnosti byl produkt na trh uveden dobře a u zákazníků si 

získal velmi rychle oblibu, nicméně odhadovaný potenciál se nedaří vytěžit tak rychle, jak 

společnost očekávala. Před jeho uvedením si nechala vypracovat studii, která popisuje chování 

subjektů používající tyto materiály na trhu. Tato diplomová práce si poté klade za cíl detailně 

popsat a analyzovat situaci tohoto konkrétního produktu a navrhnout opatření vedoucí ke 

zvýšení podílu na trhu. 

 

V teoretické části jsem se zabývala obecným vymezením pojmů a definování analýz, 

které jsem následně použila v části praktické. V té jsem v první řadě představila společnost, jak 

mateřskou, tak i dceřinou, která působí na lokálním trhu. Analýzy, které jsem následně provedla 

ukázaly faktory, které mohou ovlivnit zkoumanou společnost jako celek, ale také daný 

zkoumaný produkt. V analytické části také věnuji prostor průzkumu, který si objednala 

společnost sama proto, aby zjistila chování cílové skupiny na trhu s materiály pro podlahy. 

Zajímavým zjištěním bylo, že na tomto trhu převládají malé a střední firmy. Jedná se většinou 

o živnostníky, kteří sami zakoupený materiál aplikují. Velké stavební firmy tento sortiment při 

svých nákupech téměř míjejí. Z této analýzy také vyplynula silná míra loajality subjektů ke 

značce, kterou jsou zvyklí používat. Přesto je velká skupina těch, kteří jsou ochotni ke změně 

dodavatele za předpokladu, že z ní budou sami specifický užitek. Jako důležité vlastnosti, který 

musí tento materiál mít, vyplynuly z průzkumu: 

 

 Dobrý rozliv a zpracovatelnost 

 Poměr ceny a kvality 

 Pevnost a vzhled finálního povrchu 

 



 

 

Dalším důležitým bodem, na který musí brát společnost zřetel, jsou vyžadované důležité 

vlastnosti a schopnosti, které musí mít dodavatel, aby naplnil představy těchto zákazníků. Jsou 

jimi: 

 

 Rychlé a férové řešení případných reklamací 

 Dobrá dostupnost výrobků 

 Vyspělé technologické vlastnosti výrobků 

 Kompetentní a spolehlivé technické poradenství 

 Transparentní cenová politika 

 

 

Poslední kapitolou analytické části je vlastní šetření, které jsem provedla mezi 

zákazníky společnosti, kteří již s produktem Skafloor 1100 Level mají zkušenosti. V této části 

zodpovědělo dotazník 108 subjektů a poskytli mojí práci velmi hodnotné informace vedoucí ke 

konkrétním návrhům úprav marketingové strategie. Součástí výzkumu byl také test cenové 

citlivosti, který indikoval, že společnost dodává produkty na trh za vyšší cenu, než je většina 

subjektů ochotna platit. 

 

V návrhové části poté společnosti navrhuji konkrétní kroky, které dle analýz a výzkumu 

povedou ke zvýšení tržního podílu uváděného produktu. Jsou jimi zejména: 

 

 Cenová politika 

 Informační tok 

 Komunikační kanály 

 

Součástí je také jednoduchý rozpočet a způsob vyhodnocení konkrétních dopadů. Na závěr 

bych ráda dodala, že výsledky mého šetření jsem ve společnosti prezentovala a některé kroky 

jsou v její strategii zaváděny. 
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