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Abstrakt 
 
Záměrem diplomové práce je vytvoření návrhu komunikačního mixu pro podnikatelský sub-

jekt, který je aktivní v oblasti stavebnictví. Diplomová práce je rozdělena do dvou oddílů. 

První část práce obsahuje teoretické aspekty dané problematiky, které jsou následně využity 

při zpracování části praktické. Praktická část zahrnuje představení vybraného podniku a vy-

pracování podrobných analýz současného stavu. V návaznosti na vypracování analýz jsou 

navrhnuta řešení, která vedou ke zlepšení současného komunikačního mixu v podniku.  
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Abstract 
The final goal of the diploma thesis is to create a communication mix for a company in con-

struction industry. The Thesis is dividend into two parts. The first part contains theoretical 

aspects, which are subsequently used in the practical part. The practical part includes intro-

duction of the selected company and analysis of current situation. This part contains a propo-

sal of measures to improve the current state of the communication mix in the company.  
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Úvod  

V současné době existuje na trhu vysoká míra konkurence a zákazníci si tak mohou 

vybírat z velkého množství výrobků a služeb. Jednotliví hráči na trhu se snaží o získání 

co nejvyššího množství zákazníků a dosažení vysoké míry diferenciace produktů, 

případně poskytovaných služeb. Zákazník dnes nalezne na trhu mnoho substitutů, 

a proto je důležité, aby si dokázal mezi nabízenými možnostmi vybrat. Klíčem úspěchu 

pro společnosti je tedy zákazníky především zaujmout. Významnou roli již nehraje 

pouze samotný účel daného produktu či služby, ale také mnoho dalších faktorů. Jedním 

z nich je právě marketingová komunikace, která dokáže zákazníky oslovit, přesvědčit 

a uchovat si nejen jejich pozornost, ale také věrnost a postoj ke značce.  

Tato diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost, 

která je aktivní v oblasti stavebnictví. Marketing, potažmo marketingová komunikace, 

je důležitou součástí řízení společnosti v jakémkoliv odvětví. Jinak tomu tedy není ani 

v oblasti stavebnictví. Vybraná společnost působí v oboru speciálního zakládání staveb 

a ve stavebním procesu tak vystupuje jako subdodavatel. Její obchodní aktivity se tedy 

odehrávají v prostředí trhu B2B, čemuž musí být přizpůsoben i návrh komunikačního 

mixu. Komunikace mezi společností a zákazníkem je zde založena především na důvěře 

a minulých zkušenostech. Společnost by se měla snažit o individuální přístup 

ke každému zákazníkovi a vybudování dlouhodobého vztahu, což je základem úspěšné 

komunikace v prostředí trhu B2B.  
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1 Cíl práce a metodika 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl vytvořit návrh komunikačního mixu 

pro vybranou společnost. Navrhovaný komunikační mix pomáhá seznámit veřejnost 

s novým produktem a přilákat nové zákazníky. Díky tomu dochází k lepšímu postavení 

daného podniku na trhu a vyššímu objemu prodeje. Vybraným subjektem, kterým 

se tato práce zabývá, je firma KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. Jedná se o sta-

vební společnost, jež nabízí zákazníkům produkty v oblasti speciálního zakládání sta-

veb. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž každá z nich je dále 

rozdělena do podkapitol. První část je zaměřena na teoretický rozměr problematiky, 

který poslouží jako základ pro zpracování následné části. Druhá část tedy navazuje 

na teoretická východiska a obsahuje praktický rozbor tématu diplomové práce. 

Praktická část této práce obsahuje vypracování analýzy současného stavu ve vybrané 

společnosti. Nejprve je popsána samotná společnost, její sortiment a produkt, který bude 

komunikován v rámci navrhnutého mixu. Následuje popis marketingového mixu, 

segmentace trhu a vypracování analýz vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. 

K tomuto je použita PEST analýza, Porterův model pěti sil, metoda 7S a SWOT 

analýza. Na základě těchto analýz jsou odhaleny případné nedostatky a sestaveny 

návrhy a doporučení pro vybraný subjekt do budoucna. Podkladem pro zpracování 

návrhů jsou také východiska z teoretické části práce. Závěrečným oddílem je tedy 

návrhová část obsahující řešení, jež jsou pro společnost aplikovatelná v praxi.  
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2 Teoretická část 

V této části práce jsou vymezena teoretická hlediska na zkoumanou problematiku. 

Je zde vysvětlený význam marketingu, dále popis jeho prostředí a charakteristika 

metod, které se k analýze marketingového prostředí běžně používají. Dále je zde 

rozebrána marketingová komunikace a v závěru teoretické části jsou nastíněny její nové 

nástroje. 

2.1 Definice marketingu 

Existuje velké množství definic, ve kterých lze spatřit poněkud značný rozdíl mezi 

sociálním a manažerským přístupem k marketingu. Jak uvádí Kotler (2001), marketing 

je sociální proces, díky kterému jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí 

a potřebují. V rámci tohoto sociálního procesu dochází k tvorbě, nabídce a směně 

hodnotových produktů a služeb s ostatními. 

Pokud bychom chtěli marketing definovat z hlediska manažerského, je to proces 

plánování a implementace koncepcí. Dále také cen, propagace a distribuce idejí, zboží 

a služeb pro vytváření směn, které uspokojují cíle jednotlivců a organizací (Kotler, 

2001). Marketing však často bývá chápán jako „umění prodávat produkty“, což 

je nejvíce rozšířený mylný pohled. Toto mylné vysvětlení nalezneme nejen u široké 

veřejnosti, ale občas i mezi zástupci podnikové sféry. Marketing rozhodně nemůžeme 

ztotožňovat s prodejem. Je to komplex několika činností, mezi které patří samozřejmě 

mimo jiné i prodej. Peter Drucker, otec marketingu, prohlásil, že „cílem marketingu 

je učinit prodej nadbytečným“. Z tohoto poznatku vyplývá, že cílem marketingu 

je objevovat neuspokojené potřeby a hledat pro ně uspokojivá řešení. Jakmile se stane 

nový produkt oblíbeným, prodejní praktiky nejsou v podstatě potřebné. (Kotler, 2000) 

2.2 B2B trh 

Rozlišujeme dvě základní rozdělení trhu, označované jako B2C (business to 

customer) a B2B (business to business). B2C představuje klasický spotřebitelský trh, 

kde fungují obchodní vztahy mezi společnostmi a koncovými zákazníky. Pokud 

ve vztahu mezi dvěma subjekty jeden v roli dodavatele dodává svému zákazníkovi, 
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který není koncovým zákazníkem, je toto prostředí označováno jako B2B trh. Prostředí 

trhu B2B je daleko složitější a náročnější nejen na obsluhu zákazníků, ale i řízení vztahů 

s nimi. (Šašek, 2016) 

Jak uvádí De Pelsmacker (2003), nákupní chování v prostředí trhu B2B závisí 

na mnoha faktorech, které jsou podstatně odlišné ve srovnání se spotřebitelským trhem. 

Vztahy mezi zákazníky jsou na obou stranách mnohem těsnější a objednávky jsou 

ve větších objemech. Počet zákazníků jak současných, tak budoucích, je v tomto 

prostředí mnohem nižší. Z tohoto důvodu je velmi důležitý proces dlouhodobé péče 

o zákazníka. Motivy při nakupování jsou daleko více racionální, ekonomicky podložené 

a objektivní. Cílem nakupujícího je především dosáhnout efektivnosti a zisku. 

Ve srovnání se spotřebitelským trhem je jednotlivec v prostředí B2B mnohem mocnější, 

nicméně změna dodavatele je často doprovázena vysokými náklady. Na tomto trhu jsou 

tedy obchodní vztahy daleko více loajální, než v prostředí trhu spotřebitelského. 

2.3 Marketingové prostředí 

Všechny marketingové činnosti se odehrávají ve skutečném čase a reálném prostředí. 

Je však nutné brát v potaz, že čas a prostředí jsou velmi nestabilní veličiny. Tedy 

skutečnost, která je platná nyní, nemusí být platná v budoucnu. Již při samotné analýze 

marketingového prostředí je tedy nutné tuto proměnlivost zohlednit. Důležité je uvážit 

možné trendy vývoje v budoucnosti a své rozhodování tak postavit na více variantách. 

Obecně však můžeme říci, že čas je veličina, která je alespoň částečně předvídatelná. 

V marketingovém prostředí však toto neplatí a je tedy charakteristické značnou 

proměnlivostí v čase, vysokou mírou rizika a překvapením. (Zlámal, 2005) 

Při své činnosti je podnik ovlivňován prostředím, ve kterém působí. Síly, které 

podnik ovlivňují, mohou a nemusí být ovlivnitelné, přičemž působí uvnitř či vně 

podniku. Velikost síly těchto vlivů není jednoduché předpovídat a odhadnout. Z tohoto 

důvodu se vlivy rozdělují tak, aby bylo možné rozeznat jejich působení na marketing 

firmy a jejich ovlivnitelnost. Vlivy rozdělujeme z hlediska místa - tedy podle toho, zda 

ovlivňují podnik uvnitř či zvenku. Tento pohled rozděluje vlivy na vnitřní a vnější. Jak 

je uvedeno výše, síly působící na činnost podniku nemusí být snadno ovlivnitelné. 

Pro podnik je velmi důležité si tuto ovlivnitelnost vymezit. Vnitřní vlivy jsou 
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ovlivnitelné managementem podniku, naproti tomu vnější vlivy přicházející 

z makroprostředí, ovlivnitelné v podstatě nejsou. (Světlík, 2005) 

2.3.1 Makroprostředí 

V makroprostředí jsou úspěšné firmy schopny rozeznat neuspokojené potřeby, nadějné 

trendy a efektivně na tyto poznatky reagovat. Existují podnikatelé a firmy, kteří dokáží 

vytvořit nová řešení nenaplněných potřeb. Velké množství příležitostí je možné odhalit 

pomocí identifikování trendů. Jak uvádí Kotler (2000), trend je určitý směr nebo 

posloupnost vývoje událostí, jež se vyznačuje dlouhodobou tendencí. Kotler však dále 

zdůrazňuje, že je třeba odlišovat módní výkyvy, trendy a megatrendy. Ve srovnání 

s trendy jsou módní jevy nepředvídatelné a krátkodobé. 

Celosvětové prostředí se velmi rychle mění a firmy tak musí nepřetržitě sledovat 

vývoj demografických, ekonomických, přírodních, technologických, politických, 

legislativních, sociálních a kulturních sil. Tyto síly jsou sice popisovány odděleně, 

nicméně v praxi je nutné, aby byla pozornost věnována jejich vzájemným interakcím. 

Vztahy mezi těmito silami pak mohou být zdrojem nejen nových příležitostí, ale 

i hrozeb. (Kotler, 2000) 

Z výše uvedeného vyplývá, že marketéři by měli mít neustálý přehled 

o současných trendech, všeobecný přehled o domácím prostředí, legislativě státu 

a mentalitě obyvatelstva. 

 Demografické prostředí 

V rámci demografického prostředí zajímají vedení firmy především lidé, kteří tvoří trhy. 

Pro marketéry je zajímavá hlavně velikost a tempo růstu populace v různých městech, 

regionech a zemích. Dále věková a národnostní struktura obyvatelstva, jeho postoje, 

chování a rozvojové trendy, které se očekávají. (Kotler, 2000) 

V okamžiku, kdy podnik rozhoduje o velikosti a složení své produkce, musí znát 

množství a typ zákazníků, kteří budou ochotni tento výrobek koupit. Jinak by lidé 

v podniku nevěděli, jakou skupinu zákazníků mají oslovit, případně jakým způsobem. 

Co se týče množství a struktury obyvatelstva, dochází k obecným změnám. Příkladem 

může být změna složení věkových skupin obyvatelstva. Obecně můžeme říci, 

že obyvatelstvo většiny hospodářsky vyspělých zemí stárne v důsledku nižší porodnosti, 

lepší zdravotní péče a růstem průměrného věku obyvatelstva. Pokud se však podíváme 
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do rozvojových zemí, zde je trend opačný. V rozvinutých státech dochází z hlediska 

marketingového rozhodování i k jiným demografickým změnám, jako je třeba založení 

rodiny. V současné době vstupují lidé do manželství později, přičemž plánují mít jedno 

až dvě děti. (Světlík, 2005) 

 Ekonomické prostředí 

Nejen trhy, ale i lidé potřebují kupní sílu. Tato disponibilní kupní síla závisí jak 

na běžných příjmech, cenách a úsporách, tak na dluzích a dostupnosti úvěrů. Hlavní 

trendy v příjmech obyvatelstva by obchodníci měli stále sledovat, stejně jako změny 

ve struktuře jejich výdajů. (Kotler, 2000) 

Obecně se ekonomické prostředí firmy skládá z faktorů, které na jedné straně 

ovlivňují možnosti nabízet své výrobky a služby. Na straně druhé však toto prostředí 

ovlivňuje i možnosti zákazníka si výrobky a služby koupit. V jednotlivých oblastech 

je působení těchto vlivů rozdílné a jeho komplexnost je umocňována národní 

a mezinárodní úrovní. Velké množství podniků je aktivní pouze na regionální či 

mezinárodní úrovni. Ve skutečnosti jsou však tyto podniky součástí ekonomického 

prostředí, které je celosvětové. Každá země je s ostatními zeměmi ekonomicky 

velmi úzce propojena. (Světlík, 2005) 

 Přírodní prostředí 

Zhoršování kvality životního prostředí se dostalo do středu pozornosti celého 

lidstva. V současné době existuje na světě velké množství míst, kde znečištění 

ovzduší dosáhlo již nebezpečných hranic. Pro podnik je důležité, aby byl tento vývoj 

velmi obezřetně sledován. (Kotler, 2000) 

Kotler (2000) dále uvádí následující body, kterým je třeba věnovat pozornost 

a mohou pro podnik znamenat jak hrozbu, tak novou příležitost: (1) nedostatek 

surovin, (2) zvýšené náklady na energii, (3) zvýšený stupeň znečištění, (4) měnící se 

úloha vlád. 

 Technologické prostředí 

Technologické prostředí zahrnuje vnější vlivy, které patří v oblasti marketingového 

rozhodování k těm nejsilnějším. Tyto vlivy zahrnují veškeré hlavní změny 

v surovinách, výrobcích a výrobních postupech. Díky vlivům z technologického 

prostředí mohou podniky vytvářet zcela nové trhy a rozvíjet nové výrobky. 
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Technický a technologický pokrok je však velmi rychlý, a pokud se podniky nedrží 

současného vývoje, nabízí na trhu zastaralé výrobky. (Světlík, 2005) 

 Politické a legislativní prostředí 

Kotler (2000) vysvětluje vliv legislativních opatření na podnikání. Jde o to, 

že podnikatelská legislativa sleduje tři hlavní účely: chránit podniky před nekalou 

konkurencí, chránit spotřebitele před neseriózními podnikatelskými praktikami a 

chránit společnost před neřízeným obchodním chováním. Vliv legislativy na 

podnikání rok od roku roste. V současné době se Evropská komise aktivně podílí na 

tvorbě nového legislativního rámce, který definuje konkurenční chování, výrobkové 

standardy, záruky a zásady komerčního styku pro členské země Evropské unie. 

Jak uvádí Světlík (2005), politické prostředí tvoří pro podnik velmi silné vlivy 

na rozhodování a plánování marketingu. Do politického prostředí spadá legislativa, 

vládní orgány a zájmové nátlakové skupiny (tzv. lobby). Díky legislativě jsou na 

trhu vytvořena pravidla a zároveň jsou firmy chráněny před tzv. nekalou soutěží. 

Neméně důležité jsou také předpisy na ochranu spotřebitelů, které vydává vláda. 

Spotřebitelé jsou tak chráněni například před klamavou reklamou a nebezpečnými 

výrobky. 

 Sociální a kulturní prostředí 

Každý stát, region či oblast se vyznačuje určitými zvyky, tradicemi a obyčeji. Tyto 

zvyklosti je důležité respektovat nejen při obchodních jednáních, ale i v rámci 

celého segmentu na trhu. Pokud by podnik vytvořil reklamu, která by 

nezohledňovala dané kulturní hodnoty, byla by tato reklama značně 

kontraproduktivní. Při plánování by tedy marketéři měli věnovat značnou pozornost 

uznávaným (nebo naopak opovrhovaným) hodnotám, tradicím, obyčejům, 

životnímu stylu populace, sociálnímu cítění a existenci subkultur. (Zlámal, 2005) 

Lidé vyrůstají ve společnosti, která utváří jejich základní hodnoty, mínění 

a normy. Dá se říci, že obyvatelstvo téměř nevědomky vstřebává světový názor, jenž 

určuje vztah k sobě, ostatním, přírodě a vesmíru. Organizace by měly hledat nové 

způsoby, kterými mohou získat důvěru svých zaměstnanců a spotřebitelů. Pro 

podniky je důležité, aby posoudily své aktivity a reklamní sdělení. Na základě 
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tohoto posouzení by se pak podnik měl ujistit, že je pro společnost dobrou 

organizací a jeho poselství jsou čestná. (Kotler, 2000) 

2.3.2 Mikroprostředí 

Zamazalová (2010) definuje pět níže uvedených faktorů, které jsou zahrnovány 

do mikroprostředí podniku: 

 Podnik 

Faktory mikroprostředí se týkají samotného podniku z hlediska jeho zdraví, 

struktury, organizace a vývojového stádia. Při zkoumání vnitřního 

mikroprostředí podniku hodnotíme jeho pracovní morálku, dělbu práce mezi 

jednotlivými útvary, finanční zdraví a sociální smír. Jakékoliv vnitřní problémy 

či nesoulad v podniku se mohou projevit navenek. Je tedy velmi důležité, aby 

mezi sebou veškerá oddělení správně komunikovala a spolupracovala. 

(Zamazalová, 2010) 

 Konkurence 

Často se na trhu vyskytují subjekty, které jsou danému podniku podobné. 

Podobnost může být dána nabízeným produktem či vnitřní charakteristikou. 

Právě tyto subjekty značně ovlivňují nabídku daného podniku, i když nepřímo. 

Podnik by měl sledovat vývoj u konkurence, snažit se být lepší, popřípadě 

reagovat na chování konkurentů. Při monitorování konkurence se podnik 

zaměřuje na technologický vývoj a marketingový mix. Následně se podnik může 

nejen něco nového přiučit a zvýšit tak efektivitu, ale při sledování 

marketingového mixu na chování konkurenta i vhodně zareagovat. Podnik se 

může pokusit také o odhad konkurenční strategie. V tržním prostředí však jediná 

optimální strategie pro boj s konkurencí neexistuje. Při reakci na konkurenční 

chování by však podnik nikdy neměl poškozovat okolní subjekty. (Zamazalová, 

2010) 

 Dodavatelé 

Mezi dodavatele spadají firmy prodávající své služby a výrobky, které podnik 

potřebuje k plnění stanovených cílů. Je velmi důležité sledovat vlivy ze strany 

dodavatelů, které daný subjekt ovlivňují. Podnikový marketing by tedy měl 
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hlídat ceny, kvalitu, spolehlivost dodavatele a jiné podmínky, které s dodávkami 

souvisí. Pokud by podnik vliv dodavatelů podcenil, mohl by se dostat 

do nepříjemné situace. V rámci snižování rizik ze strany dodavatele (např. 

finanční úpadek, zvýšení cen, zpoždění dodávky) je vhodné být v kontaktu 

s více dodavatelskými firmami. (Světlík, 2005) 

 Zákazníci, spotřebitelé 

 Zákazník představuje cíl činnosti podniku. Je tedy důležité, aby byl trh 

zákazníků neustále sledován. Kotler a kol. (2007) uvádí celkem šest druhů trhů, 

vyskytujících se v ekonomickém prostředí. Prvním typem je spotřebitelský trh, 

který se skládá z jednotlivců a domácností. Tyto subjekty kupují zboží a služby 

pro svoji osobní potřebu. Druhým typem je trh průmyslový, kde jsou 

nakupovány zboží a služby za účelem dalšího zpracování. Trh obchodních 

mezičlánků kupuje zboží a služby s takovým účelem, aby je následně se ziskem 

prodal. Dalším typem je institucionální trh, který zahrnuje nemocnice, školy, 

pečovatelské domy či vězení. Na trhu státních zakázek se setkáme s vládními 

institucemi, které nakupují zboží a služby za účelem vyprodukování veřejné 

služby. Posledním druhem trhu je mezinárodní, který zahrnuje kupující v jiných 

zemích. 

2.3.3 Porterův model pěti sil 

Porterům model pěti sil představuje velmi účinný nástroj pro analýzu oborového 

prostředí podniku. Pomocí tohoto modelu dochází k mapování konkurenční pozice 

firmy v odvětví. Model je v marketingovém prostředí velmi dobře využitelný a vychází 

z předpokladu, že strategická konkurenční pozice firmy v odvětví vychází z působení 

pěti faktorů. Marketingové oddělení může tyto působící faktory ovlivňovat. 

(Hanzelková a kol., 2009)  

2.3.4 Rivalita mezi podniky mikrookolí 
Pokud existuje nízká míra rivality mezi podniky v mikrookolí, má daný subjekt 

příležitost zvýšit ceny a dosáhnout vyššího zisku. Naopak, pokud je míra rivality mezi 

podniky vysoká, začne se na trhu vyskytovat cenová konkurence. Míra rivality 

v mikrookolí je závislá na třech následujících faktorech (Dedouchová, 2001): 
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 struktura mikrookolí, 

 poptávkové podmínky, 

 vstupní bariéry do daného odvětví. 

2.3.5 Vstup nových konkurentů do odvětví 
Mezi potenciální konkurenty řadíme podniky, které v současnosti danému subjektu sice 

nekonkurují, ale mohou, pokud se pro to rozhodnou. Konkurence, která do odvětví nově 

vstupuje, většinou disponuje novými schopnostmi a rozšiřuje tak kapacity v daném 

segmentu. Míra rizika vstupu nových konkurentů na trh je ovlivněna hlavně díky 

bariérám vstupu do odvětví. Bariéry vstupu na trh zahrnují faktory, které podniku 

zabraňují prosadit se v daném okolí. V případě, že by podnik chtěl bariéry vstupu 

odstranit, znamenalo by to pro něj vysoké náklady. Za vstupní bariéry považujeme 

základní kapitál, různá legislativní opatření, patenty, loajalitu zákazníků, reakce 

konkurentů, případně možný přístup k distribučním článkům. (Hanzelková a kol., 2009) 

2.3.6 Smluvní síla dodavatelů 
Dodavatelé mohou pro podnik představovat jak hrozbu, tak příležitost. Podnik je v roli 

kupujícího a je tak na chování a schopnostech dodavatelů značně závislý. Jakmile 

dodavatelé zvyšují ceny, znamená to pro podnik pokles zisku nebo snížení kvality 

výrobků či poskytovaných služeb. V případě snižování cen u dodavatelů však může 

podnik snížit cenu a zvýšit kvalitu. Porter v modelu definuje pět případů, kdy jsou 

dodavatelé silnější (Dedouchová, 2001): 

 prodávané výrobky mají malé množství substitutů; 

 mikrookolí, ve kterém podnik působí, není pro dodavatele důležité; 

 dodavatelé jsou velmi diferencovaní a pro podnik je tak těžké nakupovat jinde; 

 vertikální integrace - dodavatelé mohou podniku přímo konkurovat a zvyšovat 

ceny; 

 podniky (kupující) nedokáží v případě vertikální integrace uspokojit své potřeby 

pomocí nižších vstupních cen. 

2.3.7 Smluvní síla zákazníků 
Zákazníci mohou ovlivnit cenu spolu s poptávaným množstvím. K faktorům, jež zvyšují 

míru rizika zesílené vyjednávací síly zákazníků, patří například absence 
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diferencovaného zboží. Riziková je také existence substitutů a citlivost odběratelů 

na ceny. Často nastává situace, kdy kvalita nehraje pro zákazníka při nákupním 

rozhodování hlavní roli. Zákazník má také možnost kdykoliv bez problému přejít 

ke konkurenci, která může nabízet zboží srovnatelné ceny a kvality. (Hanzelková a kol., 

2009) 

2.3.8 Hrozba substitučních výrobků 
Pokud existují k výrobkům blízké substituty, dochází k vytvoření konkurenční hrozby. 

Tato hrozba omezuje ceny, za které podnik prodává, čímž dochází k omezení i výše 

samotného zisku. Nicméně v případě, že má daný výrobek malé množství blízkých 

substitutů, podnik může tuto skutečnost velmi efektivně využít jako příležitost 

ke zvýšení ceny a následného zisku. Podniková strategie by tedy měla být založena 

na využití této příležitosti. (Dedouchová, 2001) 

2.4 Segmentace trhu 

Trh je z pohledu marketingu tvořen zákazníky, kteří se od sebe liší svými zájmy, potře-

bami, příjmy, bydlištěm a jinými znaky. Samozřejmě by bylo nejideálnější, kdyby 

pro každého zákazníka existoval specifický marketingový mix. Protože je to však 

v praxi nereálné, dochází k segmentaci trhu. Cílem segmentace je nalézt skupinu zákaz-

níků na základě stanovených kritérií. Zákazníci ve skupině jsou vnitřně homogenní - 

tedy co nejvíce podobni svými preferencemi a chováním, a co nejvíce heterogenní. He-

terogennost skupin zákazníků znamená, že by se od sebe měly jednotlivé segmenty co 

nejvíce lišit. Samotný segment zahrnuje skupinu zákazníků, jež mají své specifické po-

žadavky na určitý výrobek či službu. (Světlík, 2005)  

Klíčem úspěchu v podnikání není prodávat všem zákazníkům na světě. Mnohem dů-

ležitější je soustředění prodeje na cílový trh. Pokud společnost zjistí, kdo pravděpodob-

ně daný výrobek či službu koupí a na tyto zákazníky se následně zaměří, má velkou 

šanci na úspěch. Právě tento koncept popisuje model S-T-P, jež zahrnuje následující 

kroky: (1) segmentation (segmentace) – vymezení segmentů trhu; (2) targeting (cílení) – 

zaměření se na nejvhodnější segment zákazníků; (3) positioning (umístění) – způsob 

představení produktů zvolenému segmentu na trhu. (Free management, 2017)  
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V návaznosti na identifikaci segmentů může společnost své produkty či služby vy-

tvářet pro zákazníky na míru, upravovat je, hledat řešení, či nastavit logistické aktivity 

společně s vhodným servisem. Při segmentaci v rámci marketingového prostředí B2B 

jsou důležité zejména následující aspekty (Šašek, 2016): 

 Velikost – segment by měl být dostatečně velký z hlediska počtu zákazníků či 

kupní síly; 

 Odvětví – stav daného odvětví či oboru, jeho perspektiva – otázka, zda bude 

obor v budoucnu zajímavý; 

 Úroveň aplikované technologie – budoucnost technologie v segmentu, míra 

technického přínosu společnosti do tohoto oboru; 

 Druh a počet produktů vyráběných subjektem – produkty jsou trhem žádané, 

předvídání budoucnosti společnosti; 

 Znalosti zákazníků našeho zákazníka – lepší porozumění hodnototvornému pro-

cesu, předvídání budoucnosti; 

 Management společnosti – úspěchy a neúspěchy manažera, osobnostní profil 

managementu; 

 Ekonomická situace v odvětví, oboru a konkrétní společnosti – platební disciplí-

na, likvidita, přístup k investicím. 

2.5 Metoda 7S 

Při provádění analýzy podniku je důležité identifikovat rozhodující faktory, které pod-

miňují dosažení vytyčené strategie. Tyto klíčové faktory úspěchu mohou být definovány 

pomocí modelu „7S“. Podle této metodiky je třeba strategické řízení, firemní kulturu, 

organizaci a jiné podstatné faktory analyzovat ve vzájemných vztazích a systémově. 

Právě harmonický soulad mezi těmito sedmi faktory pomůže k nalezení klíčového fak-

toru úspěchu každého podnikatelského subjektu. (Keřkovský a Vykypěl, 2002). Keř-

kovský a Vykypěl (2002) definuje faktory modelu 7S následovně: 

 Strategie – definování cílů skupiny a způsobů jejich dosažení, hledání stylu rea-

lizace podnikové strategie a vedení konkurenčního boje. 
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 Struktura – jedná se nejen o obsahovou, ale i funkční náplň organizačního uspo-

řádání ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, sdílení informací a kon-

trolních mechanismů.  

 Systémy řízení – zahrnují různé procedury, prostředky a systémy, jež slouží k ří-

zení (např. dopravní, komunikační, kontrolní, informační). 

 Styl manažerské práce – popisuje způsob, jakým management firmy řeší vzniklé 

problémy. Je nutné zmínit, že v praxi existují často rozdíly mezi formální a ne-

formální stránkou řízení. Rozdíly nalezneme dále také mezi tím, co je psáno 

ve vnitropodnikových směrnicích, a co management skutečně dělá. 

 Spolupracovníci – lidé, řídící i řadoví pracovníci a jejich vztahy, funkce, moti-

vace a chování vůči firmě. 

 Schopnosti – profesionální zdatnost pracovního kolektivu v podniku jako celku, 

tzn. úroveň schopností a znalostí u všech zaměstnanců. 

 Sdílené hodnoty – jsou odrazem idejí a principů, které pracovníci respektují. 

Ve firmách, které dobře fungují, jsou právě základní sdílené hodnoty náležitě 

vyjádřeny v jejich misích.  

2.6 SWOT analýza  

Tato analýza má za úkol zjistit silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příleži-

tosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Analýza SWOT zpracovává data vyplývající 

jak z externího, tak interního auditu a zdůrazňuje klíčové položky, které jsou z těchto 

auditů patrné. Cílem těchto položek je ukázat podniku, jakým směrem by se měl ubírat. 

(Kotler a kol., 2007) 

2.6.1 Příležitosti a hrozby 

Cílem manažera při této analýze je předvídat trendy, které jsou pro podnik důležité 

a mohou ho ovlivnit. Manažer by však měl vědět, že ne všechny hrozby vyžadují stej-

nou pozornost, popřípadě obavy. V první řadě je třeba posoudit pravděpodobnost da-

ných hrozeb a také škody, které by mohly tyto hrozby způsobit. Následuje zaměření 

se na ty nejpravděpodobnější a nejvíce nebezpečné hrozby. Posledním krokem je vypra-

cování plánu, který vymezuje, jak se s těmito hrozbami vypořádat. (Kotler a kol., 2007) 
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Příležitosti najdeme tam, kde může podnik využít změny z okolního prostředí 

ve svůj prospěch. Úkolem manažera je na základě pravděpodobnosti a přitažlivosti vy-

hodnotit, že podnik v daném případě uspěje. Málokdy však společnosti naleznou příleži-

tosti, které by přesně odpovídaly jejich cílům. Často je také využití příležitosti spjato 

s určitým rizikem, které musí manažer zvážit a vyhodnotit, zda očekávané výnosy tato 

rizika potlačí. Případný trend či vývoj může pro společnost představovat jak hrozbu, tak 

příležitost, v závislosti na jejích silných stránkách. (Kotler a kol., 2007) 

2.6.2 Silné a slabé stránky 

Jak uvádí Kotler a kol. (2007), silné a slabé stránky nezahrnují všechny charakteristické 

znaky podniku, nýbrž jen ty, které mají určitý vztah ke kritickým faktorům úspěchu. 

Pokud je výčet silných a slabých stránek příliš obsáhlý, podnik ztrácí koncentraci a má 

problém rozlišit důležité znaky. Silné stránky jsou relativní, ale ne absolutní. Pokud 

je podnik v něčem dobrý, ale zároveň není lepší než jeho konkurence, znamená to pro 

něj stále slabou stránku. 

2.6.3 SWOT strategie 

Jakmile jsou definovány silné a slabé stránky společně s příležitostmi a hrozbami, mů-

žeme se zaměřit na SWOT strategie. K podrobnějšímu rozboru a určení jednotlivých 

strategií slouží tzv. matice TOWS. Tyto strategie podrobněji definuje Jakubíková 

(2008): 

 Strategie maxi-maxi (SO) – charakteristická ofenzivním přístupem, základem 

je komparativní výhoda, která je využívána v souladu se zdroji a poptávkou. 

 Strategie mini-maxi (WO) – opatrný přístup, investice do produktů, důležitá 

je kooperace. 

 Strategie maxi-mini (ST) – analyzovaný subjekt by měl mobilizovat zdroje 

pro překonání hrozeb. 

 Strategie mini-mini (WT) – subjekt by měl dělat kompromisy, případně odejít. 
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2.7 Marketingový mix 

Marketingový mix je v podstatě soubor proměnných, které se kontrolují a měly by být 

nastaveny tak, aby byly co nejblíže přáním a potřebám koncového zákazníka. Podnik 

může pomocí marketingového mixu ovlivňovat poptávku po své produkci. Termín 

marketingový mix použil poprvé N.H.Borden v roce 1948. Jeho cílem bylo vysvětlit, 

že marketing je třeba chápat komplexně a má-li být úspěšný, musí v něm existovat 

harmonické propojení. Právě pomocí marketingového mixu jsou hledány optimální 

vzájemné proporce a relace. (Foret, 2011). 

2.7.1 Produkt 

V marketingovém prostředí za produkt považujeme vše, co lze na trhu nabídnout 

k vyvolání zájmu, získání pozornosti, směně nebo používání či spotřebě, jež dokáže 

uspokojit přání a potřeby zákazníků. Produktem tedy nemusí být pouze fyzické věci, ale 

i služba, osoby, místa, organizace či myšlenky. (Foret, 2011) 

Produkt je v marketingovém mixu velmi důležitý, neboť jeho jádro musí přesně 

odrážet situaci na trhu. Jsou to právě producenti, kteří pomocí produktu reagují 

na aktuální přání a potřeby zákazníků. Produkt může být jakkoliv skvělý, ale pokud 

o něj neprojeví zákazníci zájem, je jeho výroba bezpředmětná. Proto je důležité, aby 

byly vyráběny takové produkty, o které je na trhu zájem. Zákazníci představují hlas trhu 

a úkolem marketérů je tomuto hlasu naslouchat. Foret (2011) dále rozděluje produkt 

na následující tři úrovně:  

Silné stránky
(Strenghs)

Slabé stránky
(Weaknesses)

Příležitosti
(Opportunities) Strategie SO

Maxi-maxi
Strategie WO

Mini-maxi

Hrozby
(Threats)

Strategie ST
maxi-mini

Strategie  WT
mini-mini

Obrázek 1: Matice TOWS 
(Zdroj: upraveno dle Jakubíková, 2008, s.103) 
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 Jádro - představuje základní užitek, který produkt přináší. 

 Vlastní produkt - zahrnuje kvalitu, provedení, design, značku a obal výrobku. 

 Rozšířený produkt - obsahuje další nabízené služby či výhody pro zákazníky, 

jako jsou např. delší záruční lhůty, leasing, platba na splátky, poradenství či 

servis. Právě rozšířený produkt dnes často přesvědčí zákazníka o koupi. 

2.7.1.1 Služba 

Služba představuje složitý produkt, který můžeme definovat jako soubor hmotných 

a nehmotných prvků. Tyto prvky pak obsahují nejen funkční, ale i sociální 

a psychologické užitky či výhody. Za produkt můžeme považovat službu, myšlenku, 

zboží, popřípadě jejich kombinaci. Každá služba obsahuje tři následující 

charakteristické prvky (Vaštíková, 2014): 

 Materiální prvky – jedná se o hmotné složky služby, jež umožňují její 

poskytnutí, popřípadě službu doplňují. 

 Smyslové požitky – různé vjemy lidských smyslů, tedy zvuky, barvy, vůně apod. 

 Psychologické výhody nabídky – pro každého zákazník jiné, určení této výhody 

je velmi subjektivní.  

2.7.1.2 Výrobek-stavba 

Z pohledu stavebního trhu představuje právě výrobek základní východisko 

marketingového mixu. Na hmotný základ pak navazují obchodní dispozice a cenová 

hlediska. Základní charakteristiky výrobku v rámci stavebního trhu definuje Pleskač 

a Soukup (2001): 

 Výrobky představují hmotné a účelově zaměřené statky, které jsou určené 

pro pokrytí určitých potřeb. 

 Výrobek byl vytvořen v prostředí výrobní sféry pomocí působení technologie, 

výrobních zázemí a práce – náklady tvoří cenový základ. 

 Výrobek představuje předmět směny – získává směnnou hodnotu a ta 

se v obchodní realizaci projeví v podobě tržní ceny. 
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2.7.2 Cena 

Cena je hodnota produktu či služby vyjádřená v penězích. Pro podnik představuje 

důležitou informaci o trhu a směřování jeho aktivit. Pokud srovnáme všechny složky 

marketingového mixu z hlediska jejich pružnosti, cena je nejpružnější. V podstatě 

se může měnit ze dne na den a je jedinou částí mixu, která podniku přináší tržby 

z prodeje. Cena tak tedy stanovuje, co vlastně podnik ze své činnosti získá. Z pohledu 

zákazníka je poptávka po produktu značně závislá na jeho ceně. Stanovení ceny však 

není jednoduché a velkou roli hraje i psychologický faktor. Každý zákazník může danou 

cenu vnímat naprosto jinak. Na jedné straně může nízká cena některé zákazníky 

přilákat, ale jinou skupinu od koupě naopak odradit. Proto je důležité brát v potaz, 

že cena není jediným faktorem, jež poptávku po produktu ovlivňuje. Značný význam 

má i psychologický vliv, příslušnost k jisté sociální třídě a vliv referenčních skupin. 

(Světlík, 2005) 

Základem pro stanovení ceny jsou pro podniky cíle, kterých mají v plánu 

dosáhnout. Hlavním cílem podniku může být zisk, maximalizace zisku, získání tržního 

podílu, růst objemu prodeje, návratnost investic, špičková kvalita, popř. i jiné cíle. 

Světlík (2005) uvádí pět následujících metod pro stanovení ceny: 

 Nákladově orientovaná – vyčíslení nákladů, které jsou spojeny s výrobou 

a stanovení požadované míry zisku. Výhodou této metody je, že má jasná 

pravidla a dává podniku možnost získat výhody ze struktury jeho nákladů. 

Nákladově orientovaná cena však neukazuje reálnou situaci na trhu, což 

je největší nevýhoda této metody.  

 Cena dle konkurence – nejjednodušší metoda, která vychází ze skutečnosti, 

že podnik stanovuje většinou stejné ceny jako konkurence. Tuto metodu 

používají firmy, jež si chtějí udržet svoji pozici na trhu. Výhodou takto 

stanovené ceny je odraz pohledu zákazníka na konkurenční výrobky. 

Nevýhodou je pak skutečnost, že není přihlédnuto k nákladům, které jsou 

skutečně vynaloženy na výrobu. 

 Cena dle hodnoty výrobku vnímané zákazníkem – nevychází se z nákladů 

na výrobu, nýbrž z hodnoty výrobku či služby pro zákazníka. Tato metoda 

je poměrně nová a reálná, neboť odráží přání a potřeby zákazníků. Aby však 
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takto stanovená cena fungovala i v praxi, je třeba dbát na působení všech složek 

marketingového mixu (reklama, obal, image, stimulace prodeje). 

 Cena orientovaná na poptávku – vychází z elasticity poptávky a ekonomické 

teorie nabídky a poptávky. U některých výrobků se poptávka po nich mění 

v závislosti na jejich ceně více, jak u výrobků ostatních. Právě tato závislost 

je označována jako cenová elasticita poptávky.  

 Výběrové řízení a smluvní cena – zákazník vyhlásí výběrové řízení, v rámci 

kterého si vybere nejlepší nabídku. Smluvní cena představuje dohodu kupujícího 

a prodávajícího. Takto stanovená cena je velmi pružná a zaměřuje 

se na maximalizaci zisku. 

2.7.3 Distribuce 

Právě způsob, jakým se zboží dostane na trh, je v komunikaci se zákazníkem tím 

nejdůležitějším a ovlivňuje i následné použití ostatních marketingových nástrojů. 

Budování odbytových cest je náročná činnost, často vázána na dlouhodobé smlouvy. 

Distribuční kanál zahrnuje veškeré podniky a jednotlivce, kteří zprostředkovávají 

přesun zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Tito zprostředkovatelé mají za úkol 

přeměnit výrobní sortiment na nabídku zboží, která odpovídá aktuálním potřebám 

zákazníků. Obecně se dá říci, že distribuční články pomáhají překonat časové, 

prostorové a vlastnické rozdíly mezi kupujícím a prodávajícím. (Foret, 2011) 

Prodejní cesty, díky kterým se zboží dostává od výrobce ke kupujícímu, mohou být 

přímé nebo nepřímé v závislosti na tom, zda zahrnují jeden či více mezičlánků. Právě 

rozhodnutí o tom, jaká cesta je pro podnik vhodnější, patří k důležitému plánování 

podnikového managementu. Zvolená distribuční cesta má značný vliv i na ostatní části 

marketingového mixu. Místo, kde se výrobek prodává, ovlivňuje vzhled, obal a volbu 

stimulačního mixu. (Světlík, 2005) 

2.7.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace může být definována jako řízené informování 

a přesvědčování cílových skupin, pomocí nějž podniky dosahují svých marketingových 

cílů. Většina podniků dnes bez marketingové komunikace nemůže fungovat. Při 

plánování komunikačního mixu je třeba přihlížet k celkovému marketingovému plánu. 



 

28 
 

Marketingová komunikace by sama o sobě nikdy nefungovala, a proto musí být 

komunikační plán s marketingovým plánem dokonale sladěn. Má-li být marketingová 

komunikace efektivní, musí se řídit jistými zásadami. Při jejím sestavování je důležité, 

aby marketéři vycházeli z předpokladu, jak bude jejich sdělení vnímat cílová skupina. 

(Karlíček a kol., 2016) 

2.8 Marketingová komunikace 

Za obecný cíl marketingové komunikace bývá považováno poskytnutí informací 

o výrobku či firmě společně s důrazem na vlastnosti, které odlišují od výrobků 

nabízených konkurencí. Pomocí marketingové komunikace dochází ke zdůraznění 

užitku a hodnoty výrobku. Úkolem je zvýšení poptávky a přesvědčení zákazníka, 

stabilizace obratu a udržování pevných vztahů se zákazníky a okolím. (Zamazalová, 

2010) 

2.8.1 Marketingová komunikace 

Obecná komunikace je popsána pomocí komunikačního modelu, který je znázorněn 

na obrázku č.2. Na počátku tohoto modelu stojí zdroj, který má za úkol pomocí 

zvoleného média přenést sdělení k příjemci. Předpokládá se, že příjemce sdělení 

naslouchá a rozumí mu. Bez ohledu na podobu sdělení je vždy jediným cílem upoutat 

pozornost příjemce a odhalit jeho potřeby. (Solomon a kol., 2006) 

V procesu kódování dochází k překladu myšlenky do podoby komunikace, jež 

předává požadovaný význam. Zde je důležitý zejména způsob vyjádření této myšlenky 

tak, aby ji příjemce pochopil. Sdělení by také mělo být předáváno důvěryhodným 

a přitažlivým způsobem. Ve fázi dekódování nastává zachycení sdělení příjemcem 

a pochopení jeho obsahu. Během dekódování příjemce udává sdělení význam a přetváří 

toto sdělení do podoby myšlenky. Sdělení však mohou být ohrožena šumem, což 

je jakékoliv zabránění účinné komunikace. Šum může nastat v rámci všech fází 

komunikace a je tedy důležité, aby se marketingoví pracovníci snažili o jeho 

minimalizaci. V praxi tak mohou učinit díky umístění sdělení na místa, kde nehrozí 

rozptylování spotřebitele či soutěžní sdělení konkurentů. Poslední fází komunikačního 



 

29 
 

modelu je zpětná vazba od příjemce, která slouží k hodnocení účinnosti předaného 

sdělení. (Solomon a kol., 2006) 

 

 

 

2.8.2 Komunikační  modely 

2.8.2.1 Model AIDA 

Model AIDA je nejznámějším modelem, který využívají podniky ke stanovení cílů 

marketingové komunikace. Předpokladem tohoto modelu je skutečnost, že kupující 

prochází před rozhodnutím o koupi několika fázemi vztahu k výrobku, popř. službě. 

První fází je uvědomění, že produkt na trhu existuje a poutá jeho zájem. Postupně tento 

zájem roste, a zákazník se snaží dozvědět se o produktu více. Jakmile má zákazník 

k dispozici více informací, uvědomí si, že si přeje daný produkt vlastnit. Závěrečnou 

fází tohoto modelu je následné zakoupení produktu či služby. (Světlík, 2005) 

Dle Světlíka (2005) je tento model důležitý zejména proto, že pomáhá podniku 

posoudit, jaký má zákazník k produktu vztah a na základě tohoto zjištění přizpůsobit 

marketingovou komunikaci. Například pokud zákazníci o výrobku nevědí, vytvoří 

marketingové oddělení takové sdělení, které představuje nový produkt a informuje 

o jeho výhodách. Jestliže je cílem podniku vyvolat v zákaznících touhu po vlastnění 

Obrázek 2: Komunikační model 
(Zdroj: upraveno dle Solomon a kol., 2006, s.132) 
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daného produktu, musí být ve sdělení obsažen podnět, který ke koupi motivuje (podpora 

prodeje). 

2.8.2.2 Model DAGMAR 

Tento model je dalším nástrojem, který pomáhá ke stanovení cílů marketingové 

komunikace. V roce 1961 ho poprvé použil Russel Colley a jeho název vychází 

z angličtiny – Defining Advertisement Goals for Measured Advertising Results 

(definice cílů reklamy k měření jejich výsledků). Jedná se o hierarchický model, 

obsahující celkem devět komunikačních efektů. Tyto efekty definuje De Pelsmacker 

(2003): (1) potřeba dané kategorie, (2) povědomí o značce, (3) znalost značky, (4) 

postoj ke značce, (5) záměr koupit značku, (6) pomoc při nákupu, (7) nákup, (8) 

spokojenost, (9) loajalita ke značce. 

2.8.2.3 Model STDC 

Autorem modelu STDC, nebo-li See-Think-Do-Coddle, je světový digitální marketér 

jménem Avinash Kaushik. Dle jeho článku jsou marketingové teorie již přesycené 

různými modely, nicméně většina z nich není optimalizována pro využití v online 

marketingu. Z tohoto důvodu vymyslel jednoduchý model, který obsahuje čtyři 

následující prvky (Kaushik, 2015) : 

 See – skupina potenciálních zákazníků, kteří prozatím nemají v plánu danou 

službu či výrobek využít. Jedná se tedy o velmi široký okruh a cílem firmy je 

v tomto případě zaujmout. 

 Think – jedná se o užší skupinu zákazníků, kteří mají v plánu daný 

výrobek/službu využít. Prodávající však prozatím netuší, kdy bude mít tento 

zákazník zájem svoji potřebu uspokojit. 

 Do – podmnožina předchozí skupiny, která je z pohledu prodejce nejzajímavější. 

Do této kategorie spadají zákazníci, kteří jsou již pro daný výrobek/službu 

rozhodnuti. Zde by se měl prodávající snažit o přesvědčení kupujícího, aby 

nakoupil právě u něj. 

 Coddle – péče o zákazníky, kteří již u prodávajícího nakoupili. Zákazníci, kteří 

nakoupí více než dvakrát, by měli být hýčkáni.  
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2.8.3 Nástroje marketingové komunikace 

Karlíček (2016) rozděluje nástroje marketingové komunikace na šest hlavních prvků: 

reklama, přímý marketing, podpora prodeje, public relations, event marketing, osobní 

prodej a on-line komunikace.  

a)  Reklama 

Reklama je komunikační disciplína, která má za úkol přesvědčovat cílovou skupinu 

a zároveň jí marketingové sdělení připomínat. Reklama byla často v popředí 

marketingové komunikace, ale v současnosti už její důležitost upadá. K hlavní funkci 

reklamy patří navázání vztahu jak se současným, tak potenciálním zákazníkem. 

U reklamy jde zejména o zvyšování povědomí o značce, budování vztahu ke značce 

a ovlivňování postojů, které k ní mají zákazníci vytvořené. Právě proto není možné 

reklamu jednoduše nahradit. Reklama je zároveň nejvýznamnějším způsobem, jak může 

firma posílit image svojí značky. Pomocí reklamy je možné zasáhnout velké segmenty 

zákazníků, a to v poměrně krátkém čase. (Karlíček a kol., 2016) 

Přikrylová a Jahodová (2010) rozděluje reklamu na tři základní druhy, které 

vycházejí z její funkce: (1) Informační reklama – jejím cílem je vzbudit v zákazníkovi 

zájem o produkt a informovat o tom, že je na trhu k dispozici. Informační reklama 

se používá v první fázi životního cyklu výrobku, tedy při jeho zavedení na trh. 

(2) Přesvědčovací reklama – úkolem této reklamy je již existující poptávku po produktu 

rozvinout. Používá se ve fázi zralosti životního cyklu produktu. (3) Připomínková 

reklama – navazuje na předchozí typy reklamy a pomáhá pozici značky zachovat. 

Používá se v druhé fázi zralosti a ve fázi poklesu životního cyklu produktu. 

Hesková a Štarchoň (2009) uvádí základní druhy nástrojů reklamy, které se v rámci 

marketingové komunikace používají: 

 Televize - výhodou je široký dosah, celoplošné pokrytí, možnost opakovatelnosti 

a působení na smysly. Jedná se však o vysoce nákladný nástroj reklamy 

a sdělení jsou pomíjivá. 

 Rozhlas – výhodou je operativnost, nízké náklady a segmentace. Zpětná vazba 

je však měřena obtížně a sdělení jsou pomíjivá. 

 Noviny – věrohodný nástroj reklamy, charakteristický nízkými náklady 

na oslovení. Nevýhodou je krátká životnost a problém měření zpětné vazby. 
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 Časopisy – výhodou je kvalita a barevnost tisku, společně s možností 

segmentace. Tento nástroj je však nedostatečně pružný a jeho využití je spojeno 

s vyššími náklady. 

 Venkovní reklama – relativně flexibilní a kreativní nástroj, ke sdělení je možné 

se vracet. Problémem je kontroverzní akceptace média a problém bezpečnosti 

(billboardy).  

b) Přímý marketing 

Cílem přímého marketingu je co nejadresněji oslovit současné či potenciální zákazníky 

a zároveň získat okamžitou přímou odezvu prostřednictvím pošty, telefonu či jiného 

média. Primárním úkolem tohoto nástroje je oslovit a získat cílový segment zákazníků 

pomocí osobní nabídky. Tato nabídka by měla následně vyvolat žádoucí reakci 

zákazníka. Sekundárním úkolem přímého marketingu je pak získat informace 

o zákaznících, a ty pak využít v rámci nových marketingových strategií. (Hesková 

a Štarchoň, 2009) 

Karlíček (2016) rozděluje přímý marketing do tří skupin, a sice na sdělení zasílaná 

poštou, předávána telefonicky a přes internet. Pokud srovnáme přímý marketing 

s reklamou, je zaměřován na daleko užší segmenty (tzv. mikrosegmenty), případně 

i na jednotlivce. Díky tomu jsou marketingová sdělení přizpůsobována motivaci 

a dalším charakteristikám cílového segmentu. Přímý marketing má tak blíže 

k efektivitě, která je typická pro osobní prodej. Pro bezproblémové fungování tohoto 

nástroje je nezbytná existence kvalitní databáze o zákaznících, přičemž data v ní musí 

být neustále aktualizována. Marketingová sdělení by měla být maximálně relevantní, 

tedy dostat se k takovým zákazníkům, které sdělení skutečně zajímá. 

c) Podpora prodeje 

Podpora prodeje zastupuje soubor marketingových aktivit, díky kterým dochází k přímé 

podpoře nákupního chování spotřebitele a zvýšení efektivnosti obchodních mezičlánků. 

Jedná se o klíčovou součást marketingových kampaní a skládá se sice z krátkodobých, 

ale za to velmi účinných podnětů. Podpora prodeje funguje efektivně zejména 

v kombinaci s využitím přímého marketingu a marketingu událostí (events). Mezi 

nástroje podpory prodeje patří například reklamní dárky, slevy, kupony, věrnostní 

programy, soutěže apod. (Hesková a Štarchoň, 2009) 



 

33 
 

V současnosti je podpora prodeje velmi důležitým nástrojem marketingové 

komunikace, neboť na trhu existuje nesčetné množství produktů a služeb. Pro zákazníka 

je již poměrně složité odlišit od sebe značky na základě jejich výlučné kvality. Pokud 

srovnáme podporu prodeje s reklamou, v případě reklamy může dojít 

ke komunikačnímu šumu, kdy si cílová skupina daného sdělení vůbec nevšimne. 

Naopak podpora prodeje je poměrně přímým a efektivním nástrojem, protože dokáže 

získat pozornost cílových skupin a přesvědčit zákazníka ke koupi. (De Pelsmacker, 

2003) 

d) Public relations 

Public relations představuje řízenou obousměrnou komunikaci určitého subjektu, která 

je vázána na různé druhy veřejnosti. Jejím cílem je nejen poznat a ovlivňovat postoje 

veřejnosti, ale také získat její porozumění a vybudovat si dobré jméno. Public relations 

není samostatnou činností, nýbrž se skládá z několika samostatných oborů, jako 

je sociologie, žurnalistika a psychologie. Jedná se o účinnou komunikaci, která směřuje 

k podpoře produktů. Ve srovnání s ostatními komunikačními prvky mají cíle public 

relations širší záběr, než jen zvýšení prodeje. Zde jde především o image celého 

podniku a v rámci marketingové komunikace význam public relations neustále roste. 

(Přikrylová a Jahodová, 2010) Oblast působnosti public relations rozděluje Světlík 

(2005) na následující aktivity: 

 Publicita – vytváření nových zpráv o osobách, produktech či službách dané or-

ganizace, přičemž tyto zprávy se následně objeví v médiích. 

 Organizování akcí – úkolem je spojit významné zážitky s určitou firmou, popř. 

institucí. Cílem podniku je buď dosažení větší publicity, nebo posílení osobních 

kontaktů. Často jsou však organizovány takové akce, kde se tyto cíle kombinují. 

 Interní komunikace – obousměrný tok informací uvnitř podniku. V současné do-

bě vedení firmy často zapomíná na důležitost zpětné vazby od zaměstnanců. Cí-

lem je zaměstnance informovat, motivovat a vytvářet vhodné pracovní podmín-

ky. 

 Sponzoring – v oblasti kultury, vzdělávání, sportu či ochrany životního prostředí 

je neustále nedostatek peněz, což podněcuje neziskové firmy k žádostem o pod-

poru těchto oblastí. Představuje oboustranně výhodný obchod, tedy musí přinést 
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užitek nejen přijímající straně, ale i sponzorovi. Sponzor má zájem o dosažení 

stanovených komunikačních cílů (zviditelnění loga či jména firmy) a podporu 

osobních kontaktů. 

 Corporate identity – jednotný firemní styl zahrnuje veškeré aktivity, které před-

stavují postavení firmy a způsob její komunikace nejen s veřejností, ale i za-

městnanci a obchodními partnery. Vyjadřuje podnikovou kulturu a přístup 

k zákazníkům, jejichž vztah k firmě buduje, popř. ovlivňuje.  

e) Event marketing 

Event marketing představuje relativně nový nástroj marketingové komunikace. 

V prostředí nestabilního tržního prostředí dokáže úspěšně komunikovat poselství značek 

a emocionálně propojit spotřebitele s výrobkem. Event marketing zahrnuje oproti 

samotnému eventu plánování, organizaci, realizaci a kontrolu různých opatření. 

Možnosti uplatnění event marketingu jsou různé v závislosti na oblasti jejich působení. 

Pokud má firma zájem působit na pracovníky firmy, pořádá podnikové konference, 

firemní výročí či soutěže. V případě, kdy je cílovou skupinou klíčový zákazník, dochází 

k organizaci kongresů, veletrhů, sportovních akcí či tiskových konferencí. Třetí cílovou 

skupinou jsou pak zprostředkovatelé odbytu, pro které se mohou zajistit exkurze 

do firmy, setkání s významnými osobnostmi, dětské dny, sportovní dny, případně 

zahraniční zájezdy. (Tomek a Vávrová, 2008) 

f) Osobní prodej 

Osobní prodej je ve své podstatě způsob osobní komunikace s jedním nebo více 

zákazníky. Cílem tohoto nástroje je dosáhnout prodeje výrobku či služby. Oproti 

ostatním nástrojům obsahuje přímou komunikaci mezi dvěma stranami, tedy tváří 

v tvář. Z tohoto důvodu jsou na pracovníky, kteří uskutečňují osobní prodej, kladeny 

specifické nároky. Jak uvádí Světlík (2005), pracovníci mají při osobním prodeji celkem 

tři následující funkce: 

 ovlivňují kupujícího při rozhodování o zakoupení produktu, 

 informují o produktu a poskytují podniku zpětnou vazbu od zákazníků, 

 poskytují servis a doplňující služby. 
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2.8.4 Nové trendy v marketingové komunikaci 

2.8.4.1 On-line komunikace 

Internet má na marketingovou komunikaci velký vliv a díky jeho rozšíření vzniklo 

nesčetné množství online komunikačních nástrojů. Reklama, která je umístěna online, 

se stala nedílnou součástí marketingových rozpočtů. (Karlíček, 2016) 

Pomocí internetu je možné zavést nový produkt na trh, zvýšit povědomí 

o stávajících produktech či posílit image značky, případně komunikovat s klíčovými 

skupinami (tzv. stakeholders). Díky online komunikaci může společnost dosáhnout 

přesného zacílení, personalizace a interaktivity. K dalším výhodám patří také 

jednoduchá měřitelnost účinnosti a poměrně nízké náklady. V dnešní době by se dalo 

předpokládat, že je každý občan online, nicméně není tomu tak. Současně je také 

důležité brát v potaz skutečnost, že ne každý člen populace je online každý den. 

(Karlíček, 2016) 

a) Webové stránky 

Webové stránky představují relativně snadný a levný nástroj online komunikace, díky 

kterému dochází k odstraňování bariér vstupu na trh pro malé podniky. Ve srovnání 

s tradiční tištěnou inzercí je výše nákladů při umístění webových stránek na internet 

zanedbatelná. Tato jednoduchost a nízkonákladovost však způsobuje zahlcenost 

webovými stránkami. Dnes má reklamu na internetu již každý prodejce a je pouze 

na rozhodnutí zákazníka, které webové stránky navštíví. Hodnotu a úspěšnost 

webových stránek ovlivňuje podoba stránek a charakter návštěvníků. Na úspěšnost 

stránek může mít vliv také počet jejich změn. Pokud tvůrci své stránky pravidelně 

aktualizují, návštěvníci zde budou hledat stále něco nového. Důležitým krokem je také 

hypertextové propojení se stránkami partnerů, aby bylo přilákáno co největší množství 

návštěvníků. Úkolem marketérů je pak webové stránky zviditelnit například pomocí 

internetové reklamy, zveřejněním v různých seznamech, tradiční inzercí, či spojením 

s jinými stránkami. (De Pelsmacker, 2003) 

Prvním krokem při vytváření webových stránek je stanovení jejich hlavní funkce. 

Stránky mohou sloužit jako nástroj přímého prodeje, případně pro získávání kontaktů 

na potenciální zákazníky. Častou funkcí stránek bývá také komunikace s klíčovými 
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skupinami a posilování image značky. Jakmile je určen hlavní účel stránek, mohou být 

stanovena i klíčová kritéria fungování webu. (Karlíček, 2016) 

Efektivitu webových stránek lze dnes velmi jednoduše a přesně hodnotit. Můžeme 

měřit například počet návštěvníků webu a počet návštěvníků, kteří se na stránky vracejí. 

Dalším ukazatelem může být čas, který návštěvník na webu stráví a počet zákazníků, 

kteří učiní požadovanou reakci (např. objednávka, odběr online novinek, odeslání 

kontaktního formuláře). Karlíček (2016) dále definuje čtyři stěžejní kritéria pro 

efektivní fungování webových stránek: 

 Atraktivní a přesvědčivý obsah 

 Obsahová atraktivita patří k nejdůležitějšímu kritériu efektivnosti. Jde o to, zda je 

na stránkách pro cílovou skupinu nabízena zábava, zda je web zajímavý, užitečný, 

případně jak moc jsou zveřejněné informace relevantní. To vše hraje v atraktivnosti 

významnou roli, stejně jako aktuálnost informací a interaktivita webu. Právě průběžnou 

aktualizací webových stránek můžeme docílit opakovaných návštěv uživatelů. Aby 

došlo k naplnění komunikačních cílů, musí být obsah stránek také přesvědčivý. 

(Karlíček, 2016) 

 Snadná vyhledatelnost 

Vyhledatelnost se odvíjí především od toho, jak jsou stránky umístěny v internetových 

vyhledávačích, které slouží k orientaci uživatele na internetu. Vyhledávače seřazují 

odkazy tak, aby na prvních místech byly ty webové stránky, které jsou nejvíce 

relevantní k danému dotazu. Relevance stránek pro dané klíčové slovo se odvíjí 

od samotného obsahu webových stránek. Vliv má nejen výskyt klíčového slova v titulku 

stránek, ale i v samotném textu, nadpisech a doméně. (Karlíček, 2016) 

 Jednoduché užití 

Stránky by měly být uživatelsky jednoduché, snadno použitelné, intuitivně ovladatelné 

a přehledné. Pokud to shrneme, stránky by měly být vytvořeny tak, aby návštěvníkům 

co nejvíce usnadnily orientaci. Je důležité, aby na sebe obsah logicky navazoval a byl 

jednoduše strukturován. Velké nároky jsou kladeny zejména na úvodní stránku webu – 

první stránka, kterou návštěvník při otevření stránek spatří (tzv.homepage). Je to právě 

úvodní stránka, která by měla návštěvníka zaujmout a přesvědčit. Webové stránky 

by měly působit jako jeden logický celek, kde se návštěvníci nemohou ztratit. 

Důležitým aspektem je také rychlost načítání webových stránek. (Karlíček, 2016) 
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 Odpovídající design 

Vzhled stránek by měl být v souladu s estetickým vkusem cílové skupiny, odpovídat 

aktuálním technickým možnostem a odlišovat se od vzhledu stránek konkurence. První 

dojem, který web v návštěvníkovi vyvolá, je velmi důležitý. (Karlíček, 2016) 

b) Online sociální média 

Karlíček (2016) definuje online sociální média jako otevřené interaktivní online 

aplikace, jež podporují vznik neformálních uživatelských sítí. V rámci těchto sítí 

dochází k vytváření a sdílení různého obsahu, například osobních zkušeností, zážitků, 

názorů a fotografií. Můžeme říci, že sociální média zastupují poměrně nový fenomén. 

Z tohoto důvodu zatím není terminologie v této oblasti naprosto jednotná. Komunikační 

aktivity realizované pomocí tohoto nástroje jsou poměrně dobře měřitelné a cenově 

dostupné. V současné době se však prostředí online sociálních médií rychle mění 

a neustále tak vznikají nové metody, jak s médii zacházet. Důležité je, aby byly veškeré 

poznatky vnímány s určitou obezřetností. (Karlíček, 2016) 

Do skupiny online sociálních médií patří dle Karlíčka (2016) čtyři hlavní 

následující prvky: 

 Online sociální sítě (např. Facebook, Google+, LinkedIn) – jedná se o seskupení 

registrovaných uživatelů, kteří vytváří a sdílí určitý obsah. Pokud firma využije 

ke své marketingové komunikaci Facebook, měla by ponechat jeho hlavní 

funkci, a sice informovat o zajímavých eventech či akcích. Sociální sítě 

představují také velmi účinný nástroj public relations, pomáhají přiblížit značku 

spotřebitelům a zvýšit její oblibu, případně posílit její image. 

 Blog – jedná se o velmi jednoduchou webovou aplikaci, pomocí níž její 

uživatelé vyjadřují své postoje a názory. Návštěvníci a odběratelé blogu pak 

mohou příspěvky komentovat a vyvolávají diskuzi. Postupem času se staly 

blogy mezi návštěvníky velmi oblíbenými a dnes již existují společnosti, které 

s tvůrci blogu pracují na podobné bázi jako s novináři. Pomocí blogu je také 

možné zvýšit návštěvnost webových stránek. Blog si může založit prakticky 

kdokoliv a dnes si ho nezakládají pouze soukromí uživatelé, nýbrž i firmy, které 

zde publikují odborné články nebo budují image značky. 
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 Diskusní fóra - webové stránky, kde se diskutuje o různých tématech. Pro 

marketingovou komunikaci jsou atraktivní především ty diskuze, kde probíhají 

diskuze o určitých produktových kategoriích. Diskuzní fóra zastupují nástroj 

především pro public relations, neboť je pomocí nich možné dosáhnout 

interakce se zákazníky a klíčovými skupinami. 

 Online komunity – jsou zaměřeny na různé aktivity a cílové skupiny. Jejich 

náplní může být například sdílení videí (např. YouTube), fotografií (např. 

Picasa, Rajče, Pinterest), hudby a herní komunity.  

2.8.4.2 Veletrhy a výstavy 

Veletrhy a výstavy zastupují významný nástroj marketingové komunikace. V rámci 

veletrhu či výstavy je možné prezentovat výrobní program a služby potenciálním 

uživatelům, případně spotřebitelům. Mimo tuto funkci umožňuje tento nástroj také 

získání zpětné vazby a odpovědí na řadu otázek. Vystavovatel tak může současným či 

potenciálním zákazníkům klást otázky spojené s cenou, balením, způsobem dopravy či 

požadavkem na poskytované doplňují služby. Veletrhy společně s výstavami jsou 

časově a lokálně omezené. Význam tohoto nástroje stoupá především v oblasti 

průmyslového, respektive investičního zboží. Nástroj tak umožňuje vstup na nové 

zahraniční trhy. (Tomek a Vávrová, 2008) 

2.8.4.3 Referenční marketing 

Doporučení jsou efektivní nejen pro utváření silné image podniku, ale také pro dosažení 

zisku. Přesto je však tento marketingový nástroj v podniku velmi často podceňován. 

Mnoho podnikatelů se mylně domnívá, že doporučení jsou pouze otázkou štěstí. Je to 

dáno skutečností, že se společnost zřídka dozví, kdo referenci poskytl, kolik obchodů 

díky doporučení získala, a proč byla vlastně doporučena. Referenční marketing však 

není otázkou náhody a je tedy velmi důležité, aby jej společnost aktivně využívala. 

Pomocí referencí je možné silně podpořit marketingové a podnikové aktivity, a ušetřit 

velké množství nákladů v rámci marketingové komunikace. (Schüller, 2005) 

Je třeba si uvědomit, že doporučení jsou spojena pouze s takovými výrobky či 

službami, které jsou špičkové a bezchybné. Tedy společnost, která má zájem být 

doporučována, musí být charakteristická pro svoji vynikající image a zaměstnance. 
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Právě zaměstnanci jsou pro vytváření pozitivních referencí velmi důležití, přičemž je 

důležitá nejen jejich vysoká odborná kvalifikace, ale i emocionální rovina. Referenční 

marketing je realizován ve dvou podobách. První je jeho klasická verze, která existuje 

odjakživa, tedy předání reference mezi kupujícími slovně v rámci rozhovoru. V 

současné době však nabírá referenční marketing na významu v prostředí online 

komunikace. Společnosti tak k referencím využívají různá fóra, blogy, nebo přímo své 

webové stránky. (Schüller, 2005) 
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3 Analytická část 

3.1 Charakteristika podniku 

Firma KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. se zabývá řešením 

geotechnických problémů, což je její hlavní činností. Služby této firmy využívají 

zákazníci napříč obory jako dopravní konstrukce, průmyslové, komerční, bytové stavby 

a projekty zabývající se ochranou životního prostředí. Společnost se zabývá nejen 

malými regionálními projekty, ale i velkými významnými stavbami.  

Hlavní cíl společnosti spočívá v působení na českém trhu nejen jako špičkový 

a spolehlivý obchodní partner, ale i dodavatel s vysokou odbornou kvalitou. Podnik má 

zájem zaujmout zákazníky řešeními, která jsou moderní, technicky spolehlivá, ale 

i ekonomicky výhodná. Při řešení speciálního zakládání staveb využívá firma KELLER 

nejnovější poznatky z oboru, které získává od zahraničních kolegů z celého světa. 

Během svého působení se firma snaží o nepřetržité zlepšování, což jí přináší 

konkurenční výhodu.  Zároveň se společnost stará o vývoj nových technologií a metod, 

které se následně spolu se zkušenostmi ze staveb rozšiřují mezi pobočky ve světě. 

Stavby jsou realizovány se splněním kvalitativních požadavků při dodržování 

maximální bezpečnosti zaměstnanců. Zároveň je také dbáno na snižování negativních 

dopadů na životní prostředí. Firma Keller se snaží o neustálý osobní a profesionální 

rozvoj zaměstnanců, neboť vysoce kvalifikovaní profesionálové znamenají cestu 

k úspěchu. Vedení společnosti si klade za cíl vytvořit ve firmě takové prostředí, které 

bude základem pro dokonalou týmovou spolupráci zaměstnanců. (Keller, 2016a)  

3.2 Historie podniku 

V roce 1991 byla v Bratislavě založena dceřiná společnost firmy Keller Grundbau 

Rakousko. Rozpad Československa však zapříčinil rozdělení této společnosti na dva 

samostatné celky – tedy českou a slovenskou pobočku. V roce 1993 pak byla v Praze 

založena společnost KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o., a takto i zapsána dne 

29. července 1993 do obchodního rejstříku. 

Společnost na českém trhu speciálního zakládání po dobu několika let prováděla 

technologie vibračního zhutňování, tryskové injektáže a postupně se dostávala odborné 
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veřejnosti do povědomí. Dostání se do povědomí veřejnosti bylo způsobeno především 

díky hloubkovému zlepšování zemin během zakládání nových objektů a zajištěním 

stavebních jam v Praze. Významným mezníkem v historii je však zajištění stavební 

jámy včetně židovského hřbitova během stavby budovy České pojišťovny v Praze. 

Především díky této stavbě se firma KELLER dostala do popředí skupiny významných 

firem v oblasti speciálního zakládání v České republice. O osm let později, tedy v roce 

2001, došlo k otevření druhé kanceláře v Brně. Během následujících let se společnost 

začala věnovat rekonstrukcím a stavbám železničních koridorů, dálnic, silnic, nových 

budov a stavebních jam na území celé České republiky. Postupem času bylo portfolio 

aplikovaných technologií rozšířeno o další speciální, v České republice dosud nepoužité 

technologie metod zakládání. Mezi tyto technologie patří například Deep Soil Mixing, 

injektáž SOILFRAC a betonové vibrované pilíře. (Keller, 2016a) 

Firma v roce 2008 rozšířila svoje produktové portfolio i o technologie typické pro 

zakládání v České republice, a sice vrtané piloty. Vrcholem těchto aktivit byla v roce 

2012 fúze společnosti BORETA do KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. Po této 

fúzi se používané technologie a metody zkompletovaly do současné podoby a rozsahu. 

Ve spojitosti se sloučením s firmou BORETA získala společnost třetí českou pobočku, 

a to ve Zlíně. Získala také vlastní stavební dvůr v Napajedlích, který využívá nejen jako 

pracovní dílnu, ale i odstavnou plochu pro stroje, nářadí a materiál. S rozšiřováním 

používaných technologií se zvyšoval i počet zaměstnanců a dnes pracuje ve firmě 

přibližně 80 osob. (Keller, 2016a) 

3.3 Sortiment 

Firma KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. se zabývá nejen speciálním 

zakládáním staveb a zajišťováním stavebních jam, ale i jinými geotechnickými úkoly. 

Sortiment je rozdělen do následujících činností a oblastí: založení stavby, zajištění 

stavební jámy, hloubkové zlepšování, opěrné konstrukce, sanace základů, těsnicí 

konstrukce, životní prostředí, sanace sesuvů, hloubkové odvodnění, podzemní stavby, 

projektování.  
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V rámci výše uvedených činností a oblastí firma KELLER využívá technologie, 

které jsou při realizaci určité zakázky zvoleny dle okolních geologických podmínek. 

Firma nabízí následující portfolio technologií (Keller, 2016b): 

 hloubkové vibrační zhutňování, 

 velkoprůměrové piloty, 

 maloprůměrové piloty, 

 deep soil mixing, 

 trysková injektáž, 

 zemní (horninové) kotvy, 

 hřebíkování zemin, 

 dynamické zhutňování, 

 štětovnicové stěny, 

 těsnicí a pažicí stěny, 

 hloubkové odvodnění. 

3.4 Marketingový mix 

3.4.1 Produkt 

V rámci marketingového mixu byl z nabízeného sortimentu vybrán produkt DUCTILE 

piloty. Tato technologie je ve firmě KELLER zcela nová a v prostředí České republiky 

je v ohledu na tento produkt velmi malá konkurence. Technologicky se nejedná o příliš 

složitý produkt, tedy kterýkoliv konkurent jej může velmi lehce zařadit do svého 

sortimentu. Nicméně k realizaci této technologie je samozřejmě třeba disponovat 

dostatečným know-how a zkušenostmi. V tomto ohledu má firma KELLER výhodu, 

neboť novou technologii přebrala od koncernu a nemusí se tak novým principům 

a postupům učit od úplných základů.  

DUCTILE představují podkategorii maloprůměrových pilot – jedná se o firmou 

hojně využívaný specifický a moderní typ beraněných mikropilot. Technologie 

je charakteristická svojí rychlostí, prostorovou nenáročností instalace a možností 

brzkého přenášení zatížení. Pomocí speciálního beranidla, které je upevněné na rameni 

nosiče velikosti běžného bagru, se zarážejí tlustostěnné roury z kvalitní oceli (průměr 
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do 200 mm). Díky rozšířené špici pak pilota proniká do projektované hloubky a roury 

se přes hrdla po jednotlivých dílech nastavují libovolně. Vnitřním otvorem rour se přes 

špici pilota injektuje cementovou maltou. Dle potřeby je možné zkrátit výšku hlavy 

na přesnou úroveň, a nakonec opatřit roznášecí ocelovou deskou. (Keller, 2016c) 

Jak je již uvedeno výše, velkou výhodou této technologie je především její 

rychlost, jednoduchost a finanční nenáročnost. Konkrétně ve firmě KELLER je velká 

výhoda také v tom, že materiál (ocelové roury) je pro tuto technologii nakupován 

centrálně v rámci koncernu ze zahraničí, a je tak možné dosáhnout množstevní slevy. 

Firma KELLER realizovala pomocí této technologie doposud pouze jednu stavbu, která 

se však z hlediska dosaženého zisku ukázala jako velmi úspěšná. Společnost má velký 

zájem na hojné realizaci a využití této technologie, ale problémem je neinformovaná 

veřejnost. V současné době existuje velmi malé množství projektů, které by byly 

uzpůsobeny právě pro technologii DUCTILE pilot. Obecně se dá říci, že český trh 

je bohužel velmi konzervativní a nové věci nerad připouští. 

 

 

3.4.2 Cena 

Podkladem pro tvorbu ceny je zadávací dokumentace, kde poptávající předkládá buď 

návrh řešení, nebo pouze funkci díla. Při stanovení ceny mohou nastat tři následující 

situace: 

Obrázek 3: Princip technologie DUCTILE piloty 
(Zdroj: interní materiály společnosti KELLER, 2016) 
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a) Firma řeší konkrétní zadání, pro které vypracuje kalkulaci. Tato kalkulace 

vychází z předpokládaných výkonů. Dle požadavků dané poptávky jsou pak 

dokládány reference. Typickým příkladem pro tuto situaci jsou veřejné zakázky 

pro ŘSD a SŽDC. U těchto zakázek je snaha popřít jakoukoliv invenci ze strany 

firmy, cílem je tedy kvalitní realizace za daných podmínek. Pokud firma nabízí 

pro veřejný sektor, součástí zadávací dokumentace jsou i položkové výkazy 

výměr. Nabídka je tedy zpracována touto formou a úkolem společnosti 

je kontrola tohoto výkazu a případné doplnění položek. 

b) Firma dále může řešit konkrétní zadání s možností optimalizace. Společně 

s vlastním projektantem tak předloží návrh řešení, které splňuje zadání. 

Následuje vypracování kalkulace a doložení referencí pro obdobná řešení. 

Typickým příkladem jsou privátní projekty, tedy zakázky pro soukromý sektor. 

Zde je garantováno nejen provedení této zakázky, ale i samotný návrh řešení – 

optimalizace. Oproti nabídce pro veřejný sektor je zde cena nabídnuta v jedné 

kumulativní jednotce, tedy není rozpoložkována. 

c) Pokud je zadání zcela otevřené, tedy je známa pouze funkce díla, projekt vzniká 

po několika konzultacích s poptávajícím. Společně s vlastním projektantem je 

pak navrhnut ucelený projekt. Opět následuje vypracování kalkulace a doložení 

příslušných referencí. V tomto případě se jedná především o ucelenější díla, 

například kompletní zajištění stavební jámy nebo protipovodňová ochrana. 

Stejně jako u privátních projektů, i zde nabídka vyjadřuje cenu kumulativně – 

není rozpoložkovaná, jako je tomu u veřejných zakázek. 

3.4.3 Distribuce 

Distribuční cesta firmy KELLER je přímá, neboť zákazník v zadávací dokumentaci 

definuje místo, kde má být dílo realizováno. Na stavbě pak dochází k přímému kontaktu 

se zákazníkem. Zákazníkem je buď přímo investor (stavebník), nebo generální 

dodavatel díla. Vždy je však zhotovitel s konkrétním objednatelem na stavbě 

v každodenním kontaktu. Tento kontakt je zaznamenáván pomocí protokolů. Prvním 

krokem je cenová nabídka a protokol o jejím projednání, následuje objednávka či 

smlouva o dílo, dochází k vedení stavebního deníku, a dílo je pak předáno skrze soupis 
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předávací protokol a soupis prací. Veškeré tyto dokumenty jsou oboustranně 

podepisovány, což je známka přímého styku se zákazníkem.  

 Produkt firmy KELLER vzniká přímo na stavbě, k čemuž je pak třeba zajistit 

distribuci veškerých vstupních materiálů, strojů a zařízení. K distribuci je využíváno 

subdodavatelů, respektive spedičních firem. 

3.4.4 Marketingová komunikace 

3.4.4.1 Reklama v online prostředí 

Firma KELLER využívá pro svoji marketingovou komunikaci dva nástroje v online 

prostředí. Prvním nástrojem je reklama umístěná na oborovém serveru, druhým 

nástrojem jsou pak samotné webové stránky společnosti. 

 Betonserver 

Firma využívá reklamu na webu Betonserver, který slouží jako oborový server. Je to 

tedy portál určený pro úzký segment stavebnictví s velkým počtem prezentovaných 

firem v rámci celé České republiky.  

Grafika a struktura tohoto serveru odpovídá požadavkům stavebnictví, tedy 

je jednoduchá a srozumitelná. Betonserver dále funguje jako geovyhledávač – dle 

místa stavby s výpočtem vzdáleností mezi stavbou a vyhledávanou provozovnou 

firmy. Vzdálenost je pro stavební firmy velmi důležitou informací, neboť má vliv 

na cenu a rychlost dodávky. Vyhledávání je uzpůsobeno tak, aby bylo rychlé 

a pohodlné pro všechny uživatele. Informace zde hledají přípraváři staveb, 

stavbyvedoucí, zásobovači, soukromí stavebníci a projektanti. Dále také firmy, které 

zde hledají dodavatele a odběratele materiálů, služeb a technologií. Zařazení firmy 

KELLER je v kategorii Stavební firmy v podsekci „Zakládání staveb, piloty, 

protlaky“. Server je přímo propojen s vlastními www prezentacemi jednotlivých 

firem.  
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 Webové stránky 

Webové stránky byly v roce 2016 aktualizovány a prošly výraznou transformací. 

Rozdíl v podobě současných a historických webových stránek ilustruje obrázek č. 5. 

Jak si můžeme všimnout, úvodní stránka starého webu je velmi jednoduchá a příliš 

nepoutá návštěvníkovu pozornost. Staré webové stránky postrádaly také fotografie 

staveb, aktuální informace, případně detailnější informace o nabízených produktech. 

Obecně byly webové stránky velmi jednoduché s minimálním obsahem informací.  

Současné webové stránky jsou již stylizovány v kreativním stylu, vkusně a záro-

veň tak, aby byly uživatelsky příznivé a jednoduché. Jsou v souladu s vnitřní marke-

tingovou směrnicí, tedy je zde použito správného fontu písma, loga a firemních ba-

rev. Jediným nedostatkem a prostorem pro zlepšení je oblast referencí a aktuálních 

informací. Reference jsou neaktualizované a neobsahují realizované stavby z posled-

ního roku. Vzhledem k tomu, že je v prostředí B2B trhu velmi důležitý referenční 

marketing, měla by firma KELLER věnovat této oblasti větší pozornost a web pravi-

delně aktualizovat. 

Obrázek 4: Využití reklamy Betonserver 
(Zdroj: Betonserver, 2017) 
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3.4.4.2 Reklama v odborných časopisech 

Společnost KELLER využívá umístění reklamy v odborných časopisech. Konkrétně 

využívá časopis Tunel, který vydává Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. Tento 

magazín vychází čtvrtletně a věnuje se podzemním stavbám nejen z hlediska jejich vý-

zkumu a vývoje, ale i projektování a realizace. Na trhu je tento časopis od roku 1991 

a je zařazen Radou pro výzkum a vývoj při vládě České republiky do seznamu recenzo-

vaných neimpaktovaných časopisů. Vychází v přibližném rozsahu 80 stran celobarevně 

v českém a anglickém jazyce, jeho náklad je 1200 výtisků. (ITA-AITES, 2017) 

Společnost svůj inzerát umísťuje dále také ve sbornících vycházejících v rámci kon-

ferencí, kterých se aktivně účastní. Jmenovitě je tedy reklama umístěna ve sborníku pro 

konferenci Zakládání staveb, Pozemní stavby a konferenci Juniorstav. 

Obrázek 5: Současná (vlevo) a minulá (vpravo) podoba webových stránek 
(Zdroj: interní materiály společnosti KELLER, 2017) 
 

Obrázek 6: Podoba inzerátu společnosti 
(Zdroj: interní materiály společnosti KELLER, 2017) 
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3.4.4.3 Podpora prodeje  

Firma využívá reklamní předměty, které jsou řešeny centrálně v rámci koncernových 

pravidel. Každý člen skupiny má k dispozici určitý rozpočet, v rámci něhož si může 

objednat vybrané reklamní předměty. Reklamní předměty jsou pak rozdávány 

především v období Vánoc významným objednatelům. Objednávka těchto předmětů 

probíhá vždy v předstihu, většinou v létě.  

V rámci podpory prodeje využívá firma také dárky pro objednatele v podobě lahve 

kvalitního vína, která je potisknuta logem společnosti. Reklamní předměty jsou vždy 

předány osobně na konci roku společně s podepsaným PF přáním od jednatele 

společnosti. Samotná PF jsou dále posílána centrálně asistentkou společnosti, která při 

rozesílání vychází z jednotné databáze odběratelů. Tato databáze je pravidelně 

aktualizována a vždy doplněna o kontaktní osoby, s nimiž firma v daném roce navázala 

spolupráci. Následující obrázky ukazují podobu současných reklamních předmětů. 

Jedná se o předměty, které jsou vkusné, jednotné a v souladu se sdílenými hodnotami 

firmy. Obsahují tedy vždy aktuální podobu loga a jsou zhotoveny ve firemních barvách. 

Při výrobě je dbáno především na jejich kvalitu a funkčnost, neboť nekvalitní reklamní 

předmět by mohl být spíše kontraproduktivní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 7: Reklamní předměty 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4.4.4 Osobní prodej 

Obchodníci firmy KELLER udržují se se zákazníkem osobní kontakt. Ti se pak vrací 

minimálně s poptávkou a výběrovým řízením, případně rovnou s návrhem 

na spolupráci. Množství zákazníků je v tomto oboru v rámci České republiky vzhledem 

k produktům poměrně omezeno. 

Rozšíření zákazníků by mohlo být iniciováno z řad dodavatelů staveb lokálního 

významu, například v západních, jižních a severních Čechách. Právě v těchto oblastech 

nemá firma KELLER prozatím působnost. Proto by bylo vhodné zaměřit se na místní 

zakázky a zákazníky, ověřit si zdejší trh a rozšířit povědomí o nabízených produktech.  

3.4.4.5 Public relations 

Co se týče public relations, firma KELLER spolupracuje s Fakultou stavební Vysokého 

učení technického a pravidelně se zapojuje do dvou konferencí.  

 Konference JUNIORSTAV 2016 Brno 
Tato konference je určena všem studentům doktorského studijního programu, ať už 

v prezenční, nebo kombinované formě. Studium může probíhat v rámci České re-

publiky, ale i v zahraničí. Program konference je rozprostřen do celého dne. Na za-

čátku probíhá prezence účastníků, v aule Fakulty stavební pak slavnostní zahájení. 

Hlavní částí programu jsou jednání v různých sekcích, která se skládají z příspěvků 

účastníků konference. Následuje oficiální zakončení konference a slavnostní večer. 

Účastnické příspěvky jsou pak vydány na CD a v rámci této konference vychází 

také sborník, v němž jsou vytištěny veškeré abstrakty článků. Konference má za cíl 

nabídnout studentům možnost publikovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti. 

Studenti se tak mohou zúčastnit odborné diskuze a prezentovat se před širší veřej-

ností. Významným pozitivem může být i příležitost navázat spolupráci s nějakou 

firmou a získat tak praxi v oboru. (Juniorstav, 2016)  

Konference se koná vždy na počátku roku a její pořadatelé nabízejí veřejnosti 

možnost sponzorství. Společnost věnuje určitou částku, za kterou je jí na oplátku 

poskytnuta propagace a reklamní prostor. Způsob propagace společnosti se odvíjí od 

výše poskytnutého příspěvku.  

 Konference Zakládání staveb Brno 
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Pořadatelem této konference je Česká geotechnická společnost ČSSI. ČGtS je dob-

rovolné, výběrové a neziskové profesní sdružení stavebních inženýrů a techniků, 

kteří v oboru geotechnika přímo pracují, nebo tento obor pouze využívají. Cílem 

ČGtS je odborně rozvíjet úroveň geotechniky, reprezentovat obor vůči mezinárod-

ním společnostem, spolupracovat s vysokými a odbornými školami při výuce geo-

techniky, aj. Programem konference jsou odborné přednášky na různé tematické ok-

ruhy, spadající do oboru geotechniky. Pořadatelé vyzývají odborníky, aby na konfe-

renci prezentovali svůj příspěvek v rámci vypsaných témat. V rámci konference je 

veřejnosti nabízena možnost propagace, a to výměnou za sponzorství. V závislosti 

na výši finančního příspěvku je pak sponzorovi poskytnuta příslušná protislužba 

(ČGTS, 2016). 

 Konference Podzemní stavby Praha 

Tato konference se koná pouze jednou za tři roky v Praze. Hlavním organizátorem 

je Česká tunelářská asociace ITA-AITES a jedná se o největší českou tunelářskou 

konferenci. Díky odbornému programu, místu konání a společenskému setkání si ta-

to konference drží silnou pozici mezi podobnými akcemi v Evropě. Konference se 

účastní i odborníci, kteří jsou velmi významní a pochází z jiných zemí. Na programu 

jsou vždy přednášky, které obsahují zajímavé informace o stavbách v České repub-

lice a prestižních světových projektech. Součástí konference bývá také odborná vý-

stava a posterová sekce. (Podzemní stavby Praha, 2016) Společnost KELLER se té-

to konference aktivně účastní. 

3.5 Segmentace trhu 

Omezení při výběru zakázek z hlediska lokality v rámci České republiky nehraje pro 

společnost KELLER významnou roli, neboť zde má celkem tři kanceláře, které jsou 

rovnoměrně rozmístěné. Tato skutečnost zajišťuje pokrytí celého území a možnost 

přijmutí jakékoliv zakázky z hlediska místa realizace. Významným omezením pro práci 

mimo území České republiky je koncernový předpis zahrnující pravidla, jež toto takřka 

vylučují. 

Přibližně 90% zakázek je ve společnosti KELLER realizováno pro objednatele 

v pozici generálních dodavatelů staveb. Zbytek zakázek, odhadem tedy 10% je pak 
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realizováno přímo pro investora, čili stavebníka. Zákazníkem v pozici investora může 

být například developer, obec, či fyzická osoba. Firma působí ve stavebním procesu 

jako subdodavatel, a převážná většina jejich zakázek je tedy realizována pro vyššího 

dodavatele. Podíl objemu realizovaných zakázek veřejného a soukromého sektoru je zde 

totožný. Obecně se dá říci, že z 50% se firma uplatňuje v soukromém, z 50% pak 

ve veřejném sektoru. Při segmentaci zákazníků platí také omezení z hlediska ceny 

zakázky, tedy minimální hodnota zakázky musí být ve výši 200 000 Kč. Tuto výši 

stanovil jednatel společnosti. Vzhledem k administrativní a technicko-hospodářské 

náročnosti se realizace zakázky pod tuto částku jeví jako neefektivní, neboť právě tato 

hodnota představuje minimální náklady, které jsou s přípravou projektu a nástupem 

na staveniště spojeny. Průměrná hodnota zakázky se pohybuje ve výši 2 000 000 Kč. Při 

rozhodování o spolupráci s objednatelem bere společnost v potaz samozřejmě také 

vztahy s objednatelem a jeho platební schopnost, tedy aktuální finanční situaci. 

Z hlediska počtu i finančního objemu zakázek převažuje oblast bytových 

a nebytových budov, následně dopravní díla. Menší objem prací se pak týká 

energetických a vodních děl, dále telekomunikačních a inženýrských sítí. 

3.6 PEST analýza 

Následující analýza pomůže zhodnotit vnější prostředí, ve kterém zvolená firma působí. 

Jelikož se jedná o obor stavebnictví, bude PEST analýza přizpůsobena právě tomuto 

prostředí. 

3.6.1 Politicko-právní prostředí 

Politicko-právní prostředí můžeme v rámci stavebnictví rozdělit na dva větší celky. 

Prvním okruhem, který danou společnost ovlivňuje, jsou základní předpisy a zákony. 

Těmito obecnými normami a předpisy se musí řídit každá podnikající firma bez ohledu 

na oblast jejího působení: 

 Nový občanský zákoník č.89/2012 Sb., 

 Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., 

 Živnostenský zákon č.455/1991 Sb., 

 Zákoník práce č.262/2006 Sb., 
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 Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb., 

 Zákon o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb., 

 Zákon o silniční dani č.16/1993 Sb., 

 Zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb., 

 Zákon o regulaci reklamy č.40/1995 Sb. 

Každá fyzická či právnická osoba se dále musí řídit zákony a předpisy, které jsou 

specifické právě pro obor jejího podnikání. V rámci této práce se tedy jedná o obor 

stavebnictví, který upravují následující normy a předpisy: 

 Stavební zákon č.183/2006 Sb., 

 Zákon o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb., 

 Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb., 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Faktorem, který by mohl vývoj politicko-právního prostředí ovlivnit, jsou 

podzimní volby do Poslanecké sněmovny. V současnosti však není známo prohlášení, 

které by mohlo stabilitu ve stavebnictví narušit.  

3.6.2 Ekonomické prostředí 

Společnost by měla věnovat pozornost důležitým makroekonomickým údajům, jako je 

výše HDP a daně z příjmů, míra inflace a nezaměstnanosti. Firma musí sledovat také 

vývoj v soukromém sektoru, neboť zde může dojít například ke změně výše minimální 

mzdy. To jsou faktory, které mohou budoucí vývoj společnosti ovlivnit. 

V roce 2016 bylo HDP ve výši 3,1%. Nezaměstnanost se v současné době 

pohybuje kolem 5,1% a míra inflace je ve výši 2,5%. Oproti předchozím obdobím 

inflace nepatrně vzrostla. Daň z příjmu fyzických osob je v současnosti ve výši 15%, 

daň z příjmu osob právnických pak ve výši 19%. Pozitivní zprávou je, že postupně 

dochází k poklesu nezaměstnanosti. Na počátku roku 2017 bylo bez práce celkem 

380 200 osob, což je nejméně od roku 2008. Dle Úřadu práce ČR přispívá k poklesu 

nezaměstnanosti jak růst české ekonomiky, tak i příchod příznivého počasí pro účely 

zemědělství. S poklesem nezaměstnanosti dochází zároveň k růstu průměrné mzdy, 
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která je nyní ve výši 27 589 Kč. V roce 2016 se mzda reálně zvýšila o 3,5% 

a spotřebitelské ceny za uvedené období vzrostly o 0,7%. Minimální mzda v roce 2017 

oproti předchozímu roku vzrostla o 1 100 Kč a je nyní ve výši 11 000 Kč. Ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2016 se ekonomický růst oproti předchozímu období nepatrně zvýšil, a to 

na 0,4%. Reálný HDP meziročně vzrostl o 2,0% a v souhrnu se za rok 2016 výkon 

ekonomiky zvýšil o 2,4%. Za hlavní růstový faktor ekonomiky můžeme považovat 

zejména spotřebu domácností, jež oproti roku 2015 vzrostla o 2,9%. Růst spotřeby 

domácností je podmíněn dynamikou zaměstnanosti, mezd a také velmi nízkou inflací. 

(Kurzy, 2017) 

V roce 2017 se očekává, že ekonomický růst bude tažen především díky domácí 

poptávce, konkrétně spotřebou domácností společně s obnovením investiční aktivity 

firem a vládních institucí. K růstu HDP by měla přispět také spotřeba sektoru vládních 

institucí a zahraniční obchod. Předpokládá se, že po odeznění jednorázových faktorů 

(zavedení elektronické evidence tržeb, rostoucí ceny potravin) by měla v roce 2018 míra 

inflace poklesnout. Míra průměrné inflace by tak mohla v budoucnu být ve výši 1,7%. 

U zaměstnanosti je počítáno již spíše s velmi slabým růstem, a to o 0,3%. Vzhledem 

k tomu, že je v současné době míra nezaměstnanosti na tak nízké úrovni, prakticky již 

neexistuje prostor pro její další snižování. Svoji roli zde hrají také demografické 

faktory, tedy zvyšující se věk odchodu do starobního důchodu. Díky tomu tak nejsou 

k dispozici další zdroje pro navýšení počtu zaměstnaných. (MFČR, 2017) 

Pokud bychom měli zmínit možná rizika ve scénáři budoucího ekonomického 

vývoje, negativně by jej mohl ovlivnit dopad vystoupení Spojeného království 

z Evropské unie. Pro Českou republiku by to znamenalo ovlivnění v oblasti 

zahraničního obchodu, tedy pokles zahraniční poptávky. V domácí poptávce by se tento 

dopad následně projevil zvýšenou nejistotou a odložením některých investičních aktivit. 

(MFČR, 2017) 

3.6.3 Sociálně kulturní faktory 

Obor speciálního zakládání staveb je charakteristický zejména tím, že v podstatě 

predikuje vývoj ostatních segmentů stavebnictví. Důvodem je zejména skutečnost, že 

se firmy působící v tomto oboru nachází v procesu výstavby jako první. Stavební firmy, 
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působící v jiných segmentech stavebnictví, tak tedy mohou na základě přihlédnutí 

výsledkům z oboru speciálního zakládání odvodit budoucí vývoj. 

Pokud se podíváme na stavební produkci v roce 2016, její výše reálně klesla 

o 7,6%. Co se týče produkce pozemního stavitelství, zde hodnota klesla meziročně 

o 3,3% a inženýrské stavitelství bylo doprovázeno poklesem stavební produkce 

o 16,0%. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích, které zaměstnávají více 

než 50 osob, se meziročně také snížil, a to o 2,7%. Nárůst lze však spatřit u výše 

průměrné nominální mzdy, jež meziročně vzrostla o 4,2%, konkrétně na částku 

33 012 Kč. V roce 2016 u podniků s více než 50 zaměstnanci meziročně vzrostl počet 

stavebních zakázek, celkem o 27,0%. V České republice bylo těchto zakázek celkem 

uzavřeno 61 508, přičemž jejich celková hodnota byla 183,8 mld. Kč. Meziročně došlo 

k poklesu této celkové hodnoty, a to o 1,9%. Pokud stavební zakázky rozdělíme 

na pozemní a inženýrské stavitelství, v případě pozemního stavitelství je celková 

hodnota ve výši 85,6 mld. Kč (růst o 21,0%), u inženýrského stavitelství pak 

98,2 mld. Kč (pokles o 15,7%). Hodnota nově uzavřené stavební zakázky byla 

průměrně ve výši 3,0 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 22,8%. Na konci roku 

2016 měly podniky s více než 50 zaměstnanci smluvně uzavřeno celkem 19,2 tis. 

zakázek, meziročně růst o 40,9%. V rámci těchto zakázek pak byla hodnota dosud 

neprovedených stavebních prací v hodnotě 128,3 mld. Kč celkem (růst o 2,5%). (Český 

statistický úřad, 2016) 

I když v roce 2016 stavební produkce poklesla, nemusí to nutně zapříčinit 

negativní vývoj v budoucnu. Predikce budoucího vývoje jsou naopak velmi optimistické 

a obecně se dá říci, že se očekává přísun nových investic. Důležitým mezníkem 

v podpoře stavebnictví je novela zákona o veřejných zakázkách. Nový zákon o zadávání 

veřejných zakázek je účinný od října roku 2016. Druhým klíčovým podnětem pro růst 

českého stavebnictví je určitě také novela stavebního zákona. V současné době je tato 

novela ve fázi příprav a nachází se v Poslanecké sněmovně. Jak uvádí Karla Šlechtová, 

ministryně pro místní rozvoj ČR, stavební právo vyžaduje komplexní změnu. Cílem této 

novely by dle ministryně mělo být zejména zjednodušení a urychlení povolovacího 

procesu. K tomu, aby bylo dosaženo skutečně komplexní změny, je třeba koordinace 

všech legislativních, personálních, rozpočtových a organizačních opatření spolu se 

zapojením všech ministerstev. (CEEC Research, 2017) 
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Velkým problémem nejen v oblasti stavebnictví, ale i jiných výrobních oborů, je 

nedostatek lidských kapacit. Společnosti mají problém nalézt kvalifikované 

zaměstnance, kteří jsou ochotni pracovat. Dle průzkumu CEEC Research (2017) uvedlo 

až 51% dotazovaných, že má nedostatek zaměstnanců. Největší poptávka je po 

dělnických profesích. Tento nedostatek je způsoben zejména společenským náhledem 

na manuální práci, který v současnosti v České republice panuje. Pokud se ve 

stavebnictví zaměříme pouze na oblast speciálního zakládání, velkým problémem je 

skutečnost, že neexistuje příslušný učební obor. Tedy žádná z místních škol nenabízí 

obor, který by byl zaměřený na činnost vrtaře. Pokud by v budoucnu byl takový obor 

v českém školství otevřen, mohlo by to společnosti odstranit problém nedostatku 

stavebního personálu. 

3.6.4 Technologické prostředí 

Sledovat trendy v technologiích a vývoji musí nejen stavební firmy, ale v podstatě 

jakýkoliv podnikatelský subjekt. Je důležité, aby manažeři podniku stále sledovali 

technický a technologický vývoj, modernizovali výrobu a služby, a tak vytvářeli 

předpoklady pro dlouhodobou životaschopnost a existenci organizace v konkurenčním 

prostředí. V oblasti stavebnictví má však reakce na tyto trendy ještě větší váhu, neboť 

jsou to právě stavební stroje a technologie, díky kterým je dílo provedeno.  

Odvětví speciálního zakládání staveb je oproti jiným sektorům ve stavebnictví více 

rozmanité v rámci nových technologií. Jedná se o velmi dynamické odvětví a je tedy 

velmi důležité, aby se trend ve vývoji neustále sledoval. Důležité je tento trend nejen 

sledovat, ale také se pokusit o jeho vznik. Sama společnost KELLER vyvíjí nové 

technologie spolu s novými stavebními stroji. Vývoj nových strojů a technologií 

probíhá v Německu, kde se nachází velké dílenské středisko. Právě toto se dá považovat 

za jednu z nejdůležitějších silných stránek společnosti, neboť v rámci České republiky 

takto funguje maximálně jeden konkurent. Ostatní konkurenti jsou odkázáni 

na dodavatele strojů, případně technologií.  

Vývoj vlastních technologií a strojního vybavení je samozřejmě velmi finančně 

náročný. Tento systém může být udržován pouze v rámci širšího koncernu, který 

funguje na rozsáhlém území a není tak náchylný na případné krize ve stavebnictví či 

výpadky zisku v jednotlivých státech či regionech. V České republice jsou vlastní stroje 
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firmou KELLER sice využity, avšak se značnou časovou prodlevou. Důvodem tohoto 

zpoždění může být zejména počáteční strach z něčeho nového. Nasazení nového stroje 

vyžaduje zejména dostatečné množství získaných informací. 

Vzhledem k tomu, že se vybraná firma zaměřuje také na projekční činnost, musí 

sledovat vývoje a trendy také v oblasti softwarového vybavení. Pozornost by tedy měla 

věnovat nejen novinkám v rámci stavebních strojů, ale také inovacím v oblasti 

informačních technologií. Skupina KELLER má pro každý region vytvořeno servisní 

oddělení pro design a také předpis, který nařizuje tuto podporu využívat. Díky tomu je 

zajištěna větší kontrola spolu se zpětnou vazbou. Následně je tedy možné sledovat, 

jakým způsobem dochází k projektování, a kam se ubírají trendy v tomto odvětví. 

Závěry z tohoto sledování jsou pak sdíleny v rámci různých seminářů a workshopů. 

3.7 Porterův model pěti sil 

3.7.1 Konkurence v odvětví 

V oboru speciálního zakládání staveb existuje celkem 30 společností, které do tohoto 

odvětví zasahují. Přesně polovina z těchto subjektů, tedy 15 společností, je také členem 

Asociace dodavatelů. Společnost KELLER nenabízí zákazníkům realizaci komplexních 

staveb, které by obsahovaly více subdodávek. Někteří konkurenti tyto služby nabízí 

a jsou tak ve značné výhodě. Po důkladném zhodnocení konkurence v odvětví bylo pro 

společnost KELLER zvoleno celkem pět nejvíce konkurujících hráčů na trhu. Právě tyto 

konkurenty považuje jednatel společnosti za nejsilnější v nabízených technologiích 

a vybavení. Hlediskem pro tyto vybrané konkurenty je výše dosahovaného obratu.  

 GKR HOLDING a.s. 

Jedná se o manažerskou společnost skupiny firem, které podnikají v oborech 

stavebnictví, autodopravy a zemních prací, zahraničního obchodu a realit. Tato 

společnost působí na trhu od roku 1998. Její produkty nacházejí několik let 

uplatnění i na zahraničních trzích. V návaznosti na geologický průzkum stavebního 

místa navrhuje postupy založení stavby, zpracovává projektovou dokumentaci a 

dílo následně realizuje. Poskytuje široké spektrum služeb v rozsahu zakládání 
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staveb, opěrných konstrukcí, sanace sesuvů, základů a zajištění stavebních jam. 

(GKR HOLDING, 2017) 

 Porr a.s. 

Firma Porr a.s. funguje na trhu od roku 1991 jako generální dodavatel stavby na 

klíč napříč celým sektorem pozemního stavitelství. Zároveň zajišťuje stavební 

povolení spolu s projektovou a prováděcí dokumentací, předvýrobní přípravu, 

samotnou realizaci díla, kolaudaci a předání díla. Zabývá se komplexní výstavbou 

a rekonstrukcí dopravních, vodohospodářských staveb a inženýrských sítí. Oblast 

působení firmy je rozšířena i do sektoru speciálního zakládání staveb. Mimo tyto 

činnosti zprostředkovává i projekční, inženýrskou, laboratorní a poradenskou 

činnost ve výše uvedených oborech a prodává stavební materiály. (Porr, 2017) 

 Zakládání staveb, a.s. 

Tato společnost působí na stavebním trhu od roku 1993 a zaměřuje se na 

poskytování služeb v oboru speciálního zakládání pro průmyslové, dopravní, 

bytové a vodohospodářské stavby. Významnou součást jejího zaměření tvoří také 

projekty, které se týkají životního prostředí spolu se sanací sesuvných území. 

Firma ve svém portfoliu nabízí široké spektrum technologií pro speciální zakládání 

staveb. Vyznačuje se zejména vysokou technickou úrovní společně 

s mimořádnými kapacitními možnostmi. (Zakládání staveb, 2017) 

 AZ SANACE a.s. 

Jedná se o stavební společnost specializující se na rekonstrukce a opravy 

vodohospodářských staveb, mostních konstrukcí, speciální zakládání, sanace 

betonových konstrukcí a projekční činnost. Na trhu působí tato firma od roku 

1998. Do svého výrobního programu zařazuje také skalní stavby – sanace skal 

a svahů, dynamické bariéry a realizaci ochranných plotů a sítí. Zaměřuje se také na 

báňské stavby, tedy zajišťuje a likviduje stará důlní díla. (AZ SANACE, 2017) 

 SOLETANCHE Česká republika s.r.o. 

Tento konkurent funguje na trhu od roku 1992 a zastupuje českou pobočku jedné 

z největších mezinárodních geotechnických firem Soletanche Bachy. Francouzská 

společnost SOLETANCHE se v 60. letech podílela na výstavbě pražského metra 
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a firma si tak díky tomu nese z historie velmi dobré jméno. Zajišťuje veškeré práce 

a služby v oboru speciálního zakládání staveb. Zaměřuje se také na ekologické 

sanace znečištění. Firma disponuje vlastní stavební základnou spolu s dílnou a 

vlastními kompletními sestavami prováděcích mechanismů. Tyto mechanismy lze 

v případě potřeby libovolně doplnit z parku mateřské firmy. (SOLETANCHE, 

2017) 

3.7.2 Hrozba nově vstupujících firem 

V oboru panuje velká míra konkurence, prostředí je v podstatě bez šance vzniku 

jakékoliv kartelové dohody. Dle jednatele firmy je do odvětví složité vstoupit zejména 

díky vysokým finančním nákladům. Na počátku je třeba vysoký základní kapitál pro 

nákup strojů a materiálů. V procesu plánování je třeba počítat také s tím, že k fakturaci 

dochází na konci měsíce, přičemž obvykle bývá nastavena platnost v rozmezí 30-90 dní. 

Vždy jsou taktéž smluvně domluveny garanční pozastávky (tzv. zádržné), které 

se pohybují v rozmezí 5-10% po dobu 2-10 let. Je tedy zřejmé, že udržení platební 

schopnosti je složité a je třeba s těmito podmínkami dopředu počítat. K dalším bariérám 

vstupu do odvětví patří také potřeba kvalifikovaných zaměstnanců. Důležitými články 

jsou stavební dělníci, strojníci (vrtaři) a THP pracovníci s autorizací v oboru 

geotechnika, spolu s projektantem-geotechnikem. Neméně důležité jsou také kontakty 

na stavební firmy a subdodavatele. Zakladatelé firem zaměřených na speciální zakládání 

již často delší dobu v oblasti stavebnictví působí a mají tak přehled a vytvořené 

fungující konexe. Obecně můžeme říci, že vyloženě nové firmy do oboru prací 

speciálního zakládání vstoupit sice mohou, nicméně bariéry pro tento vstup jsou 

významné. 

3.7.3 Vliv odběratelů 

Zákazníci vedou výběrová řízení vždy s ohledem na cenu, přičemž právě cena je často 

jediným rozhodujícím faktorem bez přihlédnutí ke garanci a síle dodavatelské 

společnosti. Odběratelé si diktují podmínky v rámci zadávací dokumentace. Zákazník 

má však zájem také na dostání určité kvality a prodávající je tak nucen nabízet své 

produkty ve vysoké kvalitě za nízkou cenu. Může tedy nastat situace, kdy bude 

nabídnuta určitá technologie v souladu s deklarovanou cenou od zákazníka. Nicméně 
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tato technologie nemusí být nejefektivnějším řešení z pohledu geotechnických 

podmínek. V případě vzniklých problémů pak zákazník může tvrdit, že vyžadoval při 

realizaci díla standart, který v nabídce nebyl výslovně zahrnut. Dle zákazníka je 

prodávající odbornou firmou, tedy měla by s jistými riziky počítat a zahrnout je do 

svých kalkulací. Lepší komunikace se zákazníkem bohužel tento jev neeliminuje, neboť 

obchodní vztah funguje na principu kupní síly peněz. Prodávající má tak obavy 

z nezaplacení či potenciálních problémů. Také vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 

o vysoce konkurenční prostředí, má firma KELLER zájem o udržení zákazníků 

a dobrých vztahů s nimi. Společnost se v rámci dobrých vztahů snaží také nasmlouvat 

a připravit projekty s odběrateli předem, což značí jistotu a možné plánování 

do budoucna. 

Dalším možným vlivem ze strany odběratelů, je jejich platební neschopnost 

a posun termínu prací. I přesto, že jsou termíny provádění prací dopředu nasmlouvány, 

se začátek prací často posouvá. Nevýhodou je, že dodávka prací speciálního zakládání 

stojí na začátku celého stavebního procesu a jakmile stavba není připravena, případně 

nastanou problémy, odnáší to právě tento dodavatel. Posunutí termínu realizace díla 

zapříčiňuje nižší efektivitu při nasazení výrobních kapacit. Za takové situace bohužel 

nelze účelně plánovat nasazení strojů pro jednotlivé zakázky. Proti tomuto vlivu se dá 

bohužel těžce bojovat, neboť jakýkoliv odpor je marný. Jak již bylo uvedeno výše, 

důležité je zejména udržení si dobrého vztahu se zákazníkem. 

Řešením pro výše uvedená rizika může být členství v tzv. Asociaci dodavatelů. 

V oboru speciálního zakládání staveb právě tato asociace existuje a jedná se o nezávislé 

zájmové sdružení společností a firem, které jsou přímými dodavateli technologií. Firma 

KELLER je členem této asociace. I přesto, že jsou v rámci asociace domluveny 

podmínky, za kterých budou tito dodavatelé své služby poskytovat, v praxi nemusí být 

dodržovány. Příkladem může být požadavek přenesení geotechnických rizik 

na odběratele a stavebníky. Opět zde hraje roli konkurenční prostředí a strach ze ztráty 

zákazníka. Pokud by na podmínkách v rámci asociace trvali všichni dodavatelé 

a skutečně je vyžadovali, byl by tento problém značně eliminován. Nicméně pokud 

bude tyto podmínky vyžadovat pouze jeden z nich, sám sebe z konkurenčního boje 

vyřadí. 
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3.7.4 Vliv dodavatelů 

Síla dodavatelů je dána především jejich počtem a místní příslušností. Významnou roli 

hrají také osobní kontakty a vzájemné vztahy. Dodavatelé materiálů (tzn. železo, 

armatura, beton, cement, nafta) a zahraničního personálu jsou bezproblémoví. Dodávky 

jsou vždy kvalitní, uskutečňované včas a v pořádku. Během dlouhodobého působení si 

firma KELLER vytvořila dobré obchodní vztahy s dodavateli zejména díky dobré 

platební morálce a fungující spolupráci. V současnosti má tak firma vytvořenou velmi 

kvalitní dodavatelskou síť.  

Problematická je však dodávka stavebních prací. Činnost firmy je zaměřena 

zejména na vrtání a ostatní doplňkové práce si KELLER najímá. Subdodavatelé 

zabezpečují drobné železobetonové konstrukce, tzv. nadpilotové hlavice, sbíjení hlav 

pilot, osazování výdřevy záporového pažení a zámečnické práce. Ve srovnání 

s konkurencí má společnost v rámci přeprodávaných prací nařízenou minimální míru 

zisku spolu s procentuální sazbou na zajištění stavbyvedoucích a pojištění. V tomto 

případě je vytvářen tlak na cenu a volí se dodavatel, který je nejlevnější. Společnost 

ovlivňují také někteří dodavatelé energií (nafta), kteří nemusí poskytnout delší splatnost 

faktur než 14 dní. 

3.7.5 Hrozba substitučních produktů 

Zvolený produkt, tedy DUCTILE piloty, je obecně nahraditelný jinou technologií 

speciálního zakládání staveb. Vždy však záleží na konkrétní situaci a podmínkám 

na stavbě. V návaznosti na to je od společnosti generován návrh daného řešení. 

Vzhledem ke konzervativnosti, která je charakteristická pro geotechnickou 

společnost, je hrozba substitučních produktů minimální. Pro firmu KELLER je však 

žádoucí, aby došlo k rozšíření substitučních produktů, tedy nových technologií. Silnou 

stránkou společnosti jsou vlastní komplexní technologie. Možnost realizovat dílo 

pomocí různých technologií by tedy naopak jistě znamenalo hrozbu pro ostatní hráče 

na trhu, kteří se v oboru prací speciálního zakládání staveb nacházejí. Z tohoto pohledu 

by tedy pro společnost KELLER bylo otevřenější prostředí v České republice určitě 

výhodnější. 
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3.8 Metoda 7S 

3.8.1 Skupina 
Firma KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. je součástí globální korporace Keller 

Group, jedné z největších světových společností v oblasti prací speciálního zakládání 

staveb. 

3.8.2 Spolupracovníci 
Vzájemné mezilidské vztahy jsou pro společnost velmi důležité a jejich zhoršení 

představuje hrozbu v podstatě pro jakýkoliv podnikatelský subjekt. Tyto vztahy 

se mohou zhoršit nejen na pracovišti, ale i v osobním životě. Ať už se jedná o lidskou 

závist či spory v osobních a obchodních vztazích, vždy to bude mít negativní dopad na 

výslednou činnost podniku. Mezi zaměstnanci panuje nízká míra rivality a velká snaha 

o vzájemnou spolupráci, což je dáno zejména vedením firmy. V současné době je 

pracovní tým konsolidovaný a vystupuje vůči veřejnosti jako jeden fungující celek. 

Novým trendem je společná účast na různých sportovních akcích, jako jsou běžecké či 

lyžařské závody. Tato činnost je označována jako teambuilding a je velmi prospěšná 

v rámci utužování vztahů mezi zaměstnanci a posilování týmového ducha. 

Společnost disponuje kvalifikovanými pracovníky, kteří pracují samostatně 

a navrhují řešení pro zákazníky. Někteří zaměstnanci vlastní dokonce i autorizaci 

stavebních inženýrů. Řídící pracovníci vytvářejí takové možnosti, aby docházelo 

k neustálému vývoji a zlepšování řadových pracovníků. Ve firmě existují dvě vztahové 

roviny. První z nich je vztah mezi top managementem a technicko-hospodářskými 

pracovníky. Tento vztah je založen především na důvěře a víře v loajalitu nejen vůči 

firmě, ale také v rámci osobních vztahů. Druhá vztahová úroveň je pak mezi technicko-

hospodářskými pracovníky a stavebním personálem. Tento vztah je více autoritativní, 

nicméně vzhledem k současné společenské situaci na trhu práce si zaměstnanci začínají 

uvědomovat, že jsou pro firmu nepostradatelní. Firma KELLER v současné době bojuje 

s problémem stárnoucích zaměstnanců, neboť mnoho z nich je již v předdůchodovém 

věku.  
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3.8.3 Strategie 

Základním posláním společnosti je stát se vyhledávaným, respektovaným obchodním 

partnerem a dodavatelem služeb v oboru speciálního zakládání staveb. Důležitým 

úkolem společnosti je vytvoření pocitu jistoty, který bude vybudován nejen u zákazníka, 

ale i zaměstnance. Významným cílem je také vytváření nových zákaznických kontaktů 

a maximální péče o kontakty stávající. Trvalým posláním a cílem je zlepšování činnosti 

firmy a zabezpečování kvality poskytovaných produktů. Společnost má zájem 

na neustálém zvyšování prestiže a konkurenceschopnosti. 

3.8.4 Sdílené hodnoty 

Společnost se plně ztotožňuje se zásadami a požadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 

ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Uplatňuje tak princip neustálého zdokonalování 

řízení procesů, které ovlivňují kvalitu produktu, životního prostředí a bezpečnosti práce.  

Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje. 

Tyto zdroje jsou pak využity k rozvoji a zlepšování systému kvality a životního 

prostředí. 

3.8.5 Schopnosti 

 
Firma KELLER je nadnárodní společností, která se snaží o to, aby bylo její know-how 

využitelné v rámci celého koncernu. Působí po celém světě a má tak s geotechnickými 

úkoly globální zkušenosti. Právě z toho důvodu, že svá řešení uplatňuje celosvětově, 

může následně své zkušenosti sdílet. Ke sdílení těchto zkušeností, informací a novinek 

využívá videokonference, workshopy, firemní noviny, školení a stáže. Díky tomuto 

sdílení je pak společnost lépe připravena navrhovat a provádět geotechnická řešení. Co 

se týče konkrétních pozic a odpovídajících školení ohledně nových zkušeností 

a informací, u dělnického personálu probíhá jednou za půl roku. Stavbyvedoucí jsou 

školení jednou za čtvrt roku v rámci širšího celku, a TOP management dvakrát během 

roku. Šíření nových informací a know-how je však vždy uskutečňováno s ohledem 

na různorodost místních poměrů, tedy odlišných geologických, sociálních, politických 

a konkurenčních podmínek. Kromě know-how, které je v rámci skupiny KELLER 

sdíleno, dochází také ke sdílení technologického vybavení a výrobních kapacit. Tato 



 

63 
 

výměna umožňuje nabídnout širší portfolio řešení pro koncové zákazníky. Společnost 

KELLER v České republice z tohoto pohledu lokální dodavatele speciálního zakládání 

převyšuje. 

I když můžeme sdílení know-how a vývoj vlastních technologií považovat 

za nejsilnější stránku společnosti, není bohužel dostatečně využita. Důvodem je 

zejména konzervatismus v geotechnické společnosti, který brání v realizaci nových 

technologií. Společnost by ráda využila svého potenciálu a navrhovala inovativní řešení, 

nicméně v České republice určité technologie nejsou bohužel akceptovány. Konkrétně 

zde panuje silný lobbing za technologii vrtaných pilot a prosazení KELLER-

technologií, jež jsou v zahraničí hojně využívány, je kladen odpor. Problémem je určitě 

skutečnost, že zákazník často využívá služeb nezávislých projektantů a není tak napojen 

na konkrétního dodavatele. Společnost se často dostává do situace, kdy má problém 

přesvědčit projektanta k vlastnímu návrhu řešení, jež vychází z technologií KELLER. 

I přesto, že by toto řešení bylo efektivnější – nejen finančně, ale také z hlediska 

geologických podmínek, zákazník věří nezávislému projektantovi. V závěru tedy 

vyhraje řešení, které je možno považovat za jistý stereotyp. 

3.8.6 Styl 
Image firmy utváří svojí osobou a vystupováním jednatel, jemuž je vrozen silný smysl 

pro čestnost a spravedlnost. Jednatel firmy je za každou cenu spravedlivý, což se 

projevuje i do vystupování firmy jako celku vůči okolí. Společnost striktně dodržuje 

etický kodex, který je navíc nařízený koncernem, tedy nechová se v rozporu s dobrými 

mravy a zákonem. Jednatel aktivně podporuje příchod nových zaměstnanců a ve firmě 

se snaží o dosažení systematičnosti, tedy nic by nemělo být prováděno chaoticky a bez 

rozvahy. Mimo výborných manažerských schopností disponuje i vysokou mírou 

empatie a solidarity se zaměstnanci. 

Pokud se podíváme na řízení společnosti koncernem, jedná se o více autoritativní 

styl. Koncern stanovuje a schvaluje veškeré investice, přičemž český top management 

má právo na uskutečnění investic do určité výše. Koncern na základě hospodářských 

výsledků předepisuje plán rozpočtu do příštích let. Vedení firmy v České republice 

vypracuje pouze návrh, který předkládá koncernu ke schválení. I přesto, že je firma 

řízena koncernem, je jinak v podstatě komplexně soběstačná. Má k dispozici vlastního 
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právníka, ekonomy a vlastní správu mezd. Díky svázanosti s koncernovou politikou 

však firma podléhá přísné kontrole a nemůže příliš riskovat. 

Koncernové řízení zajišťuje také to, že při krátkodobých finančních problémech 

nedojde k úpadku společnosti. Již několik období je finanční situace ve společnosti 

KELLER příznivá a stabilní. Po finanční stránce však může toto řízení ale způsobit 

i problémy, neboť společnost je povinna odvádět velkou část hospodářského výsledku 

koncernu, což ovlivňuje marži (stavební profit). Hrozbou pak může být nečekaný odvod 

koncernu, na který nebude společnost připravena. 

3.8.7 Struktura 
Působnost firmy je rozdělena do tří kanceláří, konkrétně v Praze, Brně a ve Zlíně. Díky 

tomu má společnost v rámci České republiky svoji působnost rovnoměrně pokrytou. 

Sídlo firmy reprezentuje pražská kancelář. Každá kancelář má pak svého vlastního 

vedoucího, přičemž vedoucí kanceláře v Brně je zároveň i jednatelem firmy. V čele celé 

firmy stojí jednatel, který je odpovědný za fungování podniku jako celku v souladu 

s koncernovými požadavky. Jeho úkolem je dohled a případná reakce na výsledky 

hospodaření firmy. Jednatel firmy je přímým nadřízeným pro vedoucí ostatních 

kanceláří, finanční ředitelku, vedoucího výroby a svoji asistentku. Vzhledem k tomu, 

že je zároveň i vedoucím brněnské kanceláře, jeho úkolem je také vedení kolektivu 

právě v této kanceláři. 

Do útvaru vedení společnosti se dále řadí finanční ředitelka, jež má svoji 

kancelář v Praze. Jejím úkolem je především zajištění ekonomických, finančních 

a právních záležitostí. Mimo tyto činnosti má na starosti také vedení ekonomicko-

personálního oddělení. V útvaru vedení společnosti je dále také vedoucí výroby, který 

se stará o dodržování systémů ISO, BOZP a PO. Je přímým nadřízeným pro všechny 

stavbyvedoucí a stavební personál. Jeho úkolem je vytvoření plánu staveb, personálu 

a nasazení strojů pro každý týden. Dále zajišťuje školení pro stavební personál a zastává 

i funkci servisního technika.  

Výrobní útvar zahrnuje vedoucího dopravy, který má na starosti správu 

vozového a strojového parku. Stavbyvedoucí mají za úkol nejen vedení staveb, ale také 

aktivní účast v rámci akviziční a projekční činnosti. Projekční a obchodní oddělení má 

několik zástupců v každé z kanceláří. Dvakrát týdně pak probíhají videokonference, 
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kterých se účastní každý zástupce kanceláře. V rámci této konference probíhá 

identifikace poptávek, jejich rozdělení a informování o stavu současných nabídek 

a nasmlouvaných akcích. Co se týče daní a mezd, jejich zpracování má na starosti 

externí společnost. Stejně tak fungují právní služby, které jsou také poskytovány externí 

právní kanceláří. 

 

 

3.8.8 Systémy 

KELLER vlastní certifikáty ISO, v rámci kterých má tak zaveden systém integrovaného 

řízení. Firma se oproti jiným firmám snaží certifikáty ISO nejen vlastnit, ale zároveň 

se jimi také skutečně řídit a využívat je ve svůj prospěch. V rámci certifikátu ISO 

je řízena a dodržována bezpečnost práce, stejně tak oblast enviromentu. Systém řízení 

výroby v podstatě také odpovídá systému řízení ISO. V ostatních firmách prakticky 

tento soulad dodržován být nemusí a není tedy samozřejmostí, že firma jedná a řídí své 

systémy dle získaného certifikátu. Často tak nastává situace, kdy se subjekt v počátku 

o získání certifikátu velmi snaží, nicméně po jeho získání vykonává veškeré procesy dle 
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svého uvážení. Ve firmě KELLER je tedy snaha tyto certifikáty skutečně využít ve svůj 

prospěch. 

Firma při své činnosti využívá podnikové informační systémy. Díky těmto 

systémům může firma řídit a sjednocovat veškeré oblasti své činnosti. Komunikace 

mezi jednotlivými odděleními je tak mnohem jednodušší, dochází ke sdílení informací 

v rámci celé organizace, a zároveň představují tyto systémy nástroj efektivní kontroly. 

V tomto směru probíhá aktuálně inovace, neboť firma přechází na kompletně nový 

vnitropodnikový systém. Jedná se o nový informační obchodní systém jménem 

Dynamics, který je vytvořen pro celou skupinu KELLER. V prostředí tohoto systému 

jsou shromážděny veškeré obchodní kontakty, společnosti (objednatelé, konkurence, 

dodavatelé), akviziční práce, stavby a dokumentace k projektům. Systém představuje 

platformu pro vzájemnou spolupráci veškerých jednotek skupiny KELLER a poskytuje 

podporu pro obchodní proces od příležitosti pro uzavření obchodu, až po samotnou 

zakázku. Celý systém je velmi flexibilní a jeho snahou je maximální omezení duplicit 

a pomoc ve vytváření nových obchodních příležitostí. Keller Dynamics vychází 

ze systému Microsoft Dynamics CRM Online, který byl přizpůsoben pro KELLER. 

Tento nový systém je nyní ve zkušebním provozu a ve firmě probíhají školení 

a seznámení se s uživatelským prostředím. Ostrý start je naplánovaný na začátek června 

roku 2017. Dalším softwarovým vybavením, které firma při své činnosti aktivně 

používá, je informační systém SAP.  

3.9 SWOT analýza 

Nejprve je nutné definovat silné a slabé stránky společnosti spolu s možnými hrozbami 

a příležitostmi. V návaznosti na tuto identifikaci je pak možné určit SWOT strategii, 

na kterou by se měla analyzovaná společnost v budoucnu zaměřit. 
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Tabulka 1: SWOT analýza 

 
 
V následujících tabulkách je hodnocena váha silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb, a to vždy ve vzájemném vztahu. V rámci srovnávání je použito hodnocení 

pomocí těchto třech stupňů: 

 1 - znak je ve srovnání s porovnávaným znakem důležitější, 

 0,5 – stejná váha obou znaků, 

 0 - znak je oproti porovnávanému znaku méně důležitý. 
 

Tabulka 2: Hodnocení váhy silných stránek 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Součet Váha (%)

S1 X 1 1 0 0,5 0 0 2,5 11,90

S2 0 X 1 0,5 0 0 0,5 2 9,52

S3 0 0 X 0,5 0,5 0 0 1 4,76

S4 1 0,5 0,5 X 0,5 0,5 0,5 3,5 16,67

S5 0,5 1 0,5 0,5 X 0 0 2,5 11,90

S6 1 1 1 0,5 1 X 0,5 5 23,81

S7 1 0,5 1 0,5 1 0,5 X 4,5 21,43

Suma - - - - - - - 21 100,00

Silné stránky Slabé stránky
S1 konsolidovaný tým W1 nízké povědomí veřejnosti o nových technologiích

S2 sdílené know-how W2 závislost na koncernu
S3 certifikáty ISO W3 chybí přímý kontakt s nezávislými projektanty

S4 autorizace stavebních inženýrů W4 stárnoucí zaměstnanci v podniku
S5 stabilní finanční situace firmy W5 neaktualizované reference

S6 vlastní technologie W6 nedostatečná spolupráce se školami

S7 vztahy se smluvními dodavateli W7
neschopnost realizovat komplexní stavby s větším 
množstvím subdodávek

Příležitosti Hrozby
O1 kvalifikovaní zaměstnanci T1 změna mezilidských vztahů

O2 zájem objednatelů o nové technologie T2 silná konkurence v odvětví
O3 otevření příslušného učebního oboru T3 konzervatismus veřejnosti

O4 nasmlouvané a připravené akce T4 platební neschopnost objednatelů
O5 stálý vývoj ekonomiky T5 pokles investiční aktivity v ČR

O6 nové investiční projekty T6 společenská situace na trhu práce - nedostatek 
stavebních dělníků

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejdůležitějšími silnými stránkami jsou zejména vlastní technologie, dobrá pověst 

a image firmy, a stabilní finanční situace firmy. 
 

Tabulka 3: Hodnocení váhy slabých stránek 

 

Nejslabší stránkou je zejména nízké povědomí veřejnosti o technologiích, které 

firma vlastní. Další významnou slabou stránkou jsou stárnoucí zaměstnanci ve firmě, 

nedostatečné investice do podpory prodeje a současná nízká akviziční činnost. 
 

Tabulka 4: Hodnocení váhy příležitostí 

 
 
Významnou příležitostí může být pro firmu KELLER rozšíření spolupráce se školami, 

příliv nových zaměstnanců a získání nových investorů. 

 

 

 

 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Součet Váha (%)

W1 X 1 0,5 0,5 1 1 0,5 4,5 26,47

W2 0 X 1 0,5 1 1 0,5 4 23,53

W3 0,5 0 X 0 1 1 0,5 3 17,65

W4 0,5 0,5 1 X 1 1 0,5 4,5 26,47

W5 0 0 0 0 X 0,5 0 0,5 2,94

W6 0 0 0 0 0,5 X 0 0,5 2,94

W7 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 X 4 23,53

Suma - - - - - - 17 100,00

O1 O2 O3 O4 O5 O6 Součet Váha (%)

O1 X 0,5 0,5 1 1 0,5 3,5 23,33

O2 0,5 X 0,5 0,5 0 0 1,5 10,00

O3 0,5 0,5 X 1 1 0,5 3,5 23,33

O4 0 0,5 0 X 1 0 1,5 10,00

O5 0 1 0 0 X 0 1 6,67

O6 0,5 1 0,5 1 1 X 4 26,67

Suma - - - - - - 15 100,00

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 5: Hodnocení váhy hrozeb 

 

V rámci následující tabulky jsou hodnoceny interní faktory a externí faktory, které jsou 

klíčové. Hodnotí se jejich intenzita vzájemných vztahů, přičemž je použita bodová škála 

od 1 do 5. Hodnota 1 zastupuje nulový vzájemný vztah, hodnota 5 pak velmi úzký 

vztah. Pokud je vzájemný vztah mezi faktory pozitivní, je hodnota kladná. V opačném 

případě je tato hodnota záporná. 
 
Tabulka 6: Hodnocení intenzity vzájemných vztahů 

 
 
 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Součet Váha (%)

T1 X 0,5 0,5 0 0,5 0 1,5 10,00

T2 0,5 X 1 0,5 1 0,5 3,5 23,33

T3 0,5 0 X 0,5 0 0 1 6,67

T4 1 0,5 0,5 X 1 0,5 3,5 23,33

T5 0,5 0 1 0 X 0 1,5 10,00

T6 1 0,5 1 0,5 1 X 4 26,67

Suma - - - - - - 15 100,00

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Součet O,T/S W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Součet O,T/W
O1 2 3 2 1 3 4 5 20 1 1 5 -4 3 1 3 10
O2 1 3 1 4 1 1 1 12 -4 -4 1 1 1 1 -2 -6
O3 1 2 4 3 2 3 4 19 1 2 -4 4 1 1 1 6
O4 2 3 1 1 2 3 1 13 3 3 1 1 1 -4 -4 1
O5 2 1 1 1 2 1 1 9 1 2 1 1 -3 3 1 6
O6 1 1 1 1 3 2 1 10 -5 -5 1 1 1 -3 -5 -15

9 13 10 11 13 14 13 83 -3 -1 5 4 4 -1 -6 2
T1 -5 -4 1 -4 1 -3 1 -13 1 -1 1 -1 3 -1 -1 1
T2 1 -4 1 1 1 -5 1 -4 -2 -4 1 1 -2 -2 3 -5
T3 1 -4 -2 1 1 2 -4 -5 1 -4 1 1 -2 1 -4 -6
T4 1 -3 1 -4 1 -4 -5 -13 -1 -1 1 -2 -2 -3 -4 -12
T5 -4 -5 -3 -5 -3 -3 1 -22 -3 -1 1 -2 1 1 -2 -5
T6 1 -4 1 1 1 -5 1 -4 -4 -4 1 1 -1 1 -3 -9

-5 -24 -1 -10 2 -18 -5 -61 -8 -15 6 -2 -3 -3 -11 -36Součet S,W

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
Interní faktory

K
líč

ov
é e

xt
er

ní
 fa

kt
or

y

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z provedené analýzy nyní můžeme určit strategii, na kterou by se měla společnost 

v budoucnu zaměřit. Firma KELLER by se měla zaměřit zejména na strategii maxi-

maxi, tedy využít ve svém směřování ofenzivní přístup. Důležité je využít silné stránky 

k zužitkování veškerých příležitostí. 
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4 Návrhová část 

V následující části práce bude předloženo několik návrhů, které pomohou ke zlepšení 

současného komunikačního mixu. Návrhy budou vycházet především z osobních 

zkušeností a zvyklostí ve zvoleném odvětví. Zároveň bude přihlédnuto k východiskům 

z analytické části. Realizace těchto návrhů má za cíl zlepšit image a postavení podniku 

na trhu, přilákat nové zákazníky a otevřít možnosti nové spolupráce v rámci obchodních 

vztahů. Důležitým cílem je také potlačení některých slabých stránek, případně hrozeb 

společnosti. Optimalizace komunikačního mixu bude navržena s ohledem na současnou 

finanční situaci podniku a v souladu s rozpočtem, který je pro marketingovou činnost 

firmy na následující období vyhrazen.  

4.1 Návrh nové komunikace 

4.1.1 Veletrhy a výstavy 

Veletrh patří k poměrně nákladnému nástroji komunikačního mixu, nicméně pokud 

je vhodně využit, může přinést vysokou míru užitku. Důležitá je volba vhodného 

veletrhu a důkladná příprava před samotným veletrhem. Firma KELLER se žádného 

veletrhu v současné době neúčastní, a ani v minulosti tento nástroj komunikace 

nevyužívala. Využití veletrhu může být pojato nejen z hlediska komunikace vně, tedy 

na spotřebitelský trh jako sebe-prezentace, ale samozřejmě také především v rámci trhu 

B2B. Vzhledem k tomu, že veletrhy navštěvují i běžní spotřebitelé, může tak firma 

rozšiřovat povědomí o své působnosti na trhu a současně informovat širokou veřejnost 

o existenci nové technologie, tedy cíleného produktu DUCTILE piloty. V rámci trhu 

B2B je pak veletrh pro společnost KELLER důležitý především z důvodu navázání 

nové spolupráce a udržování vztahů se zákazníky. Veletrh je zároveň dobrým nástrojem 

pro mapování konkurence a rozšiřování povědomí o nabízených produktech, případně 

současných trendech v odvětví. 

Pro společnost jsem v období následujícího roku zvolila celkem dva veletrhy 

v rámci České republiky. Prvním z nich je mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, 

jenž se koná v období 19.-23.9.2017 v Praze. V roce 2016 navštívilo tento veletrh 

celkem 71 000 návštěvníků a 840 vystavovatelů z 15 různých zemí. Druhým veletrhem 
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je stavební veletrh v Brně, který se koná v období 26.-29.4.2018. V roce 2016 bylo 

na tomto veletrhu přibližně 40 000 návštěvníků a 700 vystavovatelů. Oba zvolené 

veletrhy pokrývají veškeré oblasti stavebnictví, které mohou být se speciálním 

zakládáním staveb spojeny. Společnost KELLER se bude na těchto veletrzích 

prezentovat nejen pomocí stánku a výstavních materiálů, ale také prostřednictvím 

odborných přednášek. V rámci každého veletrhu se pořádají i konference, přičemž 

vystavovatel má možnost se na nich aktivně podílet. Vzhledem k tomu, že firma 

KELLER využívá v oboru speciálního zakládání staveb novou technologii, která je 

na trhu prozatím poměrně neznámá, může tak veřejnost v rámci odborné přednášky 

informovat o principech a výhodách, spolu s promítáním fotografií z realizované stavby 

pomocí této technologie.  

K účasti na veletrhu je nejprve nutné zhotovit vystavovatelský stánek. Pro jeho 

vyhotovení jsem zvolila českou firmu EUROstand, která nabízí kompletní řešení 

pro efektivní a profesionální prezentaci. Důvodem volby právě této expoziční firmy 

jsou především nízké náklady a bezproblémová komunikace s obchodním zástupcem. 

Z produktové řady mi byl na základě telefonické konzultace doporučen klasický rohový 

stánek s názvem „Most“. Půdorys tohoto stánku je 3 x 3 m a poskytuje dostatečný 

prostor pro prezentaci. Konstrukce stánku je snadná na postavení a následné složení, 

přičemž součástí je také lehký prezentační stolek. Výstavní stánek obsahuje zároveň 

i úchytky pro LCD monitor. Samotná prezentace na stánku bude probíhat formou 

názorných ukázek z průběhu stavby – tedy pomocí videa na LCD monitoru. Na stánku 

budou také k dispozici informační materiály se zaměřením na nový produkt – 

DUCTILE piloty. Personál na stánku se pak bude věnovat návštěvníkům a informovat 

veřejnost o novém produktu, jeho rychlosti a nenáročnosti. 

Společnost KELLER se pravidelně účastní i dvou konferencí, v rámci kterých 

se většinou stává hlavním partnerem. Tato forma spolupráce jí umožňuje se 

na konferenci prezentovat a v rámci sponzorského příspěvku má k dispozici prostor pro 

vlastní stánek či reklamní panely. Firma tedy může stánek využít i pro účely konferencí, 

přičemž by mohla v budoucnu tuto činnost zintenzivnit. Právě odborné konference jsou 

místem, kde je možné navázat novou spolupráci a posílit osobní vztahy. Zároveň jsou 

zde přítomni projektanti, kteří následně navrhují řešení spojená s různými 

technologiemi. Je tedy vhodné, aby se firma KELLER na konferencích prezentovala 
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a komunikovala svůj nový produkt jak prostřednictvím výstavního stánku, tak pomocí 

odborné přednášky. 

Do nákladů na využití tohoto nástroje je třeba zahrnout jak výrobu expozičního 

stánku, tak náklady spojené se samotnou účastí na veletrhu. Výroba výstavního stánku 

je dle nabídky od firmy EUROstand ve výši 63 000 Kč bez DPH. Pronájem kryté 

výstavní plochy na veletrhu FOR ARCH se odvíjí od počtu požadovaných m2 a také 

v závislosti na termínu přihlášení. Pokud se firma KELLER přihlásí do konce tohoto 

roku, cena za m2 bude 3 500 Kč. Půdorysná plocha stánku je 3 x 3 m, celkové náklady 

na pronájem výstavní plochy tedy budou ve výši 31 500 Kč. Ke stavebnímu veletrhu 

v Brně je také vhodné se přihlásit do konce tohoto roku, neboť je cena pronájmu 

podstatně nižší. Zde je cena za m2 ve výši 1 900 Kč, a celkové náklady za pronajmutou 

plochu tak budou v hodnotě 17 100 Kč. Pro účely veletrhů pak bude vyroben reklamní 

panel ve formě roll up o rozměrech 80 x 200 cm, který bude zaměřený na nový produkt. 

Grafiku tohoto panelu vytvoří grafické studio SIMPLE creative group a cena za toto 

zpracování je 3 000 Kč bez DPH. V ceně jsou zahrnuty dvě různé varianty řešení. 

Grafické studio nabízí také výrobu tohoto panelu, kdy cena za stojan, tisk a dopravu je 

3 500 Kč bez DPH. 

4.1.2 Reklama v odborném časopise 

Společnosti KELLER navrhuji rozšířit umístění reklamy do odborných časopisů. Jak 

vyplynulo z analytické části, firma tento nástroj marketingové komunikace sice 

využívá, ale mohla by toto využití zintenzivnit. Doposud bylo v rámci komunikačního 

mixu využito pouze oborových a velmi úzce zaměřených časopisů. Z tohoto důvodu by 

bylo vhodné využít takový časopis, který je více všeobecný a zaměřuje se na celkový 

průmysl v České republice.  

Ke komunikaci nového produktu jsem zvolila magazín Reportáže z průmyslu. 

Důvod pro volbu tohoto časopisu vychází ze segmentace zákazníků, neboť díky reklamě 

právě v tomto časopise může společnost zasáhnout různá odvětví průmyslu. Jedná 

se o dvouměsíčník, který mapuje svět tuzemského průmyslu a odbornou veřejnost 

seznamuje s vývojem v jeho jednotlivých odvětvích. Tento magazín vydává společnost 

Amazing media s.r.o., která odvětví průmyslu považuje za hnací motor české 

ekonomiky. Právě z tohoto důvodu se tato společnost rozhodla věnovat samostatný 
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časopis právě průmyslu. Obsah tohoto magazínu oslovuje obchodní partnery napříč 

odvětvími jako je strojírenství, energetika, stavební a automobilový průmysl. (Amazing 

media, 2017)  

Do magazínu bude umístěn inzerát, který bude zaměřen na nový produkt, tedy 

technologii DUCTILE pilot. Grafický návrh inzerátu zpracuje společnost SIMPLE 

creative group. Dle nabídky od této společnosti je cena za grafické zpracování ve výši 

4 000 Kč bez DPH. V ceně jsou zahrnuty dva různé grafické návrhy na výběr a tři kola 

korektur ze strany klienta. Cena umístění inzerátu je 45 500 Kč bez DPH za jednu 

stránku velikosti A4.  

4.1.3 Spolupráce se školami 

Dalším návrhem pro optimalizaci komunikačního mixu je navázání spolupráce 

se školami. Díky tomuto komunikačnímu nástroji vyvine společnost KELLER nejen 

větší aktivitu v oblasti public relations, ale zároveň by jí tento nástroj mohl pomoci 

odstranit jednu z největších hrozeb, což jsou stárnoucí zaměstnanci ve firmě. Jak 

vyplývá z analytické části, společnost již spolupráci v oblasti školství navázanou má, 

konkrétně tedy s VUT v Brně a ČVUT v Praze. V rámci této spolupráce by však tato 

aktivita mohla být více intenzivní. Na akademické půdě by měl být představen nový 

produkt společnosti, tedy technologie duktilních pilot. Pro prezentaci tohoto produktu 

navrhuji umístění nového banneru v prostorách školy.  

Pomocí aktivnější spolupráce s vysokými školami firma nejen rozšiřuje povědomí 

o nové technologii, která je na trhu dostupná, ale zároveň otevírá studentům možnost 

zajištění praxe. Do budoucna tak může pomocí poskytnutí odborné stáže získat nového 

zaměstnance z řad čerstvých absolventů. Společnost však v současné době bojuje 

zejména s nedostatkem zaměstnanců v oblasti stavebního personálu. Obě výše uvedené 

školy, s nimiž je již spolupráce navázána, nabízí vysokoškolský stupeň studia. Existuje 

velmi malá pravděpodobnost, že by se absolvent vysoké školy ucházel o pracovní pozici 

stavebního personálu. Společnost by tedy měla zahájit spolupráci i s odbornými učilišti, 

případně se středními školami.  

Pro společnost KELLER navrhuji navázání spolupráce se Střední průmyslovou 

školou stavební v Brně. Tato škola nabízí uchazečům následující obory: pozemní 

stavby, rekonstrukce staveb a architektura, dopravní stavby, vodohospodářské stavby 
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a geodézie. Spolupráce bude probíhat celoročně v kontextu vzájemné komunikace. Na 

škole bude vystavený reklamní panel, který bude obsahovat technologický popis nového 

produktu, tedy DUCTILE pilot. Pro studenty bude uspořádána odborná přednáška, 

zaměřená na nový produkt. Zaměstnanec firmy KELLER tak bude na této přednášce 

prezentovat novou technologii speciálního zakládání pomocí odborného výkladu, který 

bude doplněn o názorné fotografie z praxe. Studentům bude umožněna také stáž či 

praxe ve společnosti. Zároveň bude pravidelně pořádána odborná přednáška přímo na 

stavbě. Pověřený zaměstnanec firmy KELLER tak bude mít za úkol provést skupinu 

studentů v místě staveniště, kde názorně ukáže provedení nové technologie v praxi.  

Spolupráce se školami představuje relativně nízkonákladové řešení a ve srovnání 

s ostatními nástroji komunikačního mixu jsou částky vynaložené na tuto spolupráci 

zanedbatelné. Tento nástroj je náročný spíše z časového hlediska, neboť je důležité 

aktivně se zapojit a spolupráci se věnovat. Pro tuto spolupráci je vyhrazeno celkem 

20 000 Kč. Do těchto nákladů je zahrnutý sponzorský příspěvek na reprezentační ples 

spolu s dárky do tomboly. Zároveň bude pro účely prezentace na školách vyroben roll 

up, přičemž výroba jednoho kusu je v hodnotě 3 500 Kč bez DPH. Dva panely budou 

umístěny na vysokých školách, s nimiž je již spolupráce navázána. Jeden panel pak 

bude vyroben pro účely Střední průmyslové školy v Brně. Panely budou na školách 

umístěny celoročně. 

4.1.4 Emailing-newsletter 

Dalším návrhem pro optimalizaci komunikačního mixu je využití adresného direct 

marketingu prostřednictvím zasílání newsletteru. Emailing představuje nástroj, který je 

velmi flexibilní, rychlý a zároveň téměř beznákladový.  

Aby tento nástroj fungoval efektivně a bez problémů, je nezbytná existence 

databáze s kontaktními údaji. Vzhledem k tomu, že firma disponuje velmi kvalitní 

zákaznickou databází, není třeba zakoupení mailing listu. Databáze obsahuje kontakty, 

které jsou pověřeným zaměstnancem pravidelně aktualizovány. Jedná se o právnické 

a fyzické osoby, které byly v minulosti se společností v kontaktu, případně projevily 

o nabízené produkty zájem například formou zaslané poptávky.  

Pro účely komunikace nového produktu DUCTILE pilot bude vytvořen newsletter, 

jež bude obsahovat jak stručný technologický popis této technologie, tak především její 
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výhody. Zároveň zde budou vloženy názorné fotografie ze stavby. Důležitou součástí 

newsletteru je uvedení kontaktních údajů a především také možnost „prokliku“ 

na webové stránky společnosti. Newsletter by měl být koncipován tak, aby čtenáře 

zaujal a přilákal jeho pozornost. K vytvoření newsletteru bude využito externího 

grafického studia, které je zaměřeno právě na vytváření poutavých sdělení v oblasti 

marketingové komunikace. Do nákladů je třeba zahrnout pouze jednorázový poplatek 

za grafické zpracování. Opět navrhuji využít služby společnosti SIMPLE creative 

group. Dle cenové nabídky od této společnosti stojí vytvoření newsletteru dle 

požadavků zákazníka 2 000 Kč bez DPH. V ceně jsou zahrnuty dva různé grafické 

návrhy na výběr a tři kola korektur ze strany klienta. Newsletter bude rozesílat 

asistentka firmy KELLER v rámci své pracovní doby. 

Společnost KELLER může newsletter využít nejen k informování veřejnosti 

o novém produktu, ale i jako oslovení potenciálních investorů v kontextu nabídky 

volných kapacit. Zároveň je také možné touto formou pozvat zákazníky na realizovaný 

event, případně informovat o aktuálním dění ve firmě. Touto formou je také možné 

zasílat výroční zprávy, případně katalog referenčních staveb. Newsletter je tedy 

všestranně využitelný komunikační nástroj. 

4.1.5 Events 

Dalším návrhem pro optimalizaci komunikačního mixu je realizace eventu. Jedná 

se o prostředek, který je sice finančně poměrně nákladný, nicméně investice do tohoto 

nástroje se vyplatí. Firma KELLER tento nástroj ve své marketingové komunikaci 

doposud nikdy nevyužila. Navrhuji uspořádat celkem dva eventy během roku, z nichž 

každý bude realizován s jiným účelem. První event bude realizován v rámci posílení 

současných zákaznických vztahů. Bude tedy určen pro nejvýznamnější zákazníky 

z hlediska dosaženého obratu a bezproblémového průběhu při obchodním jednání. Po 

konzultaci s vedením firmy bude na tuto událost pozváno 40 celkem zákazníků. Z každé 

firmy dostanou pozvání dvě osoby, můžeme tedy počítat s přibližnou účastí 80 osob. 

Druhý event pak bude uskutečněn pro nezávislé projektanty. K pozvání na tento event 

bude využito interní databáze společnosti, která obsahuje kontakty na projektanty, 

s nimiž je či byla navázána spolupráce. V současné době je v této databázi přibližně 50 
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kontaktních osob. Oba eventy budou sice uspořádány v jiném termínu, ale budou mít 

naprosto stejný program a totožné místo konání.  

Event se uskuteční v Brně, což je dobře dostupné místo pro zákazníka z jakékoliv 

oblasti. Po důkladném výběru a zvážení možných míst k realizaci této události jsem 

zvolila hotel Žebětínský dvůr, který je snadno dostupný z dálnice D1. Tento resort je 

ideálním místem právě pro realizaci eventů, ale také pro účely firemních školení, 

seminářů a worshopů. Hotel disponuje řadou víceúčelových prostor nejen v interiéru, 

ale i v exteriéru celého komplexu. Samozřejmostí je zajištění občerstvení, které je 

uzpůsobeno požadavkům zákazníka. V nabídce je také zajištění školící techniky 

a produkčních, popřípadě i jiných doplňkových služeb. Jedná se o stylový komplex, 

který nabízí jak gastronomické, tak i ubytovací a konferenční služby spolu s možností 

sportovního vyžití. Návštěvníkům je k dispozici celkem 48 moderně vybavených 

pokojů s kapacitou až 106 lůžek. Pro účely stravování slouží myslivecká restaurace, 

starobrněnská pivnice a sportbar s velkou letní terasou. Hotel je vybaven také stylovým 

selským, rybářským či mysliveckým salonkem, konferenčním a zámeckým sálem, 

švýcarskou terasou a dětským hřištěm. Žebětínský dvůr nabízí také několik možností 

pro sportovní vyžití, například bowling, badminton, squash, beach kurt a bazén. 

(Žebětínský dvůr, 2012) 

Pro vytvoření uvolněné atmosféry jsem v rámci programu zvolila tzv.bubble 

fotbal, který zajistí firma Elemento Brno, s.r.o. Bubble fotbal představuje atraktivní 

program, při kterém se obchodní partneři nebudou nudit. Hráči jsou při této aktivitě 

v prostoru nafukovací koule a hrají klasický fotbal na území kurtu pro plážový volejbal. 

Jedná se o bezpečnou aktivitu, při které se baví nejen samotní hráči, ale především také 

okolí, které celou hru sleduje.  

Event uskutečněný pro nezávislé projektanty se bude lišit pouze tím, že bude 

obsahovat navíc odbornou přednášku. V rámci této přednášky budou projektantům 

představovány vlastní technologie firmy KELLER, především tedy nový produkt – 

technologie duktilních pilot. 

Do kalkulace je třeba zahrnout celodenní pronájem salonku a techniky, což je 

3 500 Kč. Další nákladovou položkou je občerstvení vč. nealkoholických nápojů, 

přičemž pro každou osobu je třeba počítat částku ve výši 300 Kč. Zákaznický event 

bude pro 80 osob, a náklady na občerstvení tak činí přibližně 24 000 Kč. Náklady na 
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občerstvení v rámci eventu pro projektanty, tedy pro 50 osob, budou v hodnotě 

15 000 Kč. Bubble fotbal – jeho organizace a vypůjčení vybavení stojí 14 000 Kč 

na celý den.  

4.2 Ekonomické zhodnocení návrhů 

Níže uvedená tabulka znázorňuje shrnutí výdajů, které budou třeba na nový 

komunikační mix vynaložit. Celkové náklady jsou ve výši 264 100 Kč. Nejdražší 

položkou je výroba expozičního stánku na zakázku. Tento stánek však bude využíván 

z dlouhodobého časového hlediska nejen pro účely veletrhů, ale i konferencí. V případě, 

že bude navrhovaný komunikační mix úspěšný, firma bude tyto nástroje aplikovat 

i v budoucnu.  

 
Tabulka 7: Ekonomické zhodnocení návrhů 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

návrh položka cena v Kč bez 
DPH

výroba expozičního stánku 63 000

stavební veletrh Brno 31 500

FOR ARCH Praha 17 100

reklamní panel 6 500

grafický návrh inzerátu A4 4 000

inzerce Reportáže z průmyslu 45 500

spolupráce se školami 20 000

3 x roll up 10 500

emailing newsletter 2 000

event pro zákazníky 41 500

event pro projektanty 22 500

celkové náklady 264 100

časopis

školy

event

veletrh
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrh komunikačního mixu pro společnost 

KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o., která je aktivní v oblasti stavebnictví a nabízí 

speciální zakládání staveb. Nově vytvořený komunikační mix má za cíl zvýšit povědo-

mí veřejnosti o nově dostupné technologii, kterou firma aktuálně zařadila do svého port-

folia. Díky aplikaci doporučených nástrojů může dojít ke zlepšení pozice na trhu a s tím 

souvisejícím zvýšením dosahovaného zisku. 

V první části této práce byla vymezena teoretická východiska dané problemati-

ky. Nejprve byl vymezen pojem marketingu a jeho prostředí. Dále zde byl popsán prin-

cip fungování trhu B2B a jeho hlavních charakteristik. Následoval detailnější rozbor 

metod, které se k analýze vnějšího a vnitřního prostředí společnosti běžně používají.  

Druhá část práce již byla zaměřena na vypracování analýz vybraného podniku. 

Nejprve byl popsán současný marketingový mix ve společnosti spolu s popisem aktuál-

ně používaných komunikačních nástrojů. K vypracování analýzy vnějšího prostředí byla 

využita PEST analýza. Při zpracování analýzy vnitřního prostředí byl aplikován Porte-

rův model pěti sil a metoda 7S. V závěru této analytické části byla vytvořena SWOT 

analýza, která společnosti odhaluje její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Vý-

stupem SWOT analýzy je strategie, na kterou by se měl podnik v budoucnu zaměřit.  

Závěrečná část diplomové práce již obsahuje návrhy, které pomohou optimalizovat sou-

časný komunikační mix. Společnosti bylo navrhnuto celkem pět návrhů, které jsou 

prakticky uplatnitelné a mohou zlepšit současnou situaci. Prvním komunikačním nástro-

jem, který by mohla společnost využít, je účast na veletrzích a výstavách. Dalším dopo-

ručeným prvkem komunikačního mixu je umístění reklamy v odborném časopisu, který 

je zaměřen na tuzemský průmysl. Třetím návrhem je navázání spolupráce se školami, 

což může přispět ke snížení rizika nedostatku lidských zdrojů. Dále je doporučeno vyu-

žít přímého marketingu a prostřednictvím emailu tak nejen současným, ale i potenciál-

ním zákazníkům rozesílat vytvořený newsletter. Posledním návrhem, který bude v no-

vém komunikačním mixu využit, je realizace eventu pro zákazníky a nezávislé projek-

tanty. Všechny tyto nástroje jsou zaměřeny na komunikaci nového produktu a pomohou 

rozšířit povědomí veřejnosti o jeho existenci. 
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