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Abstrakt 

Hlavním cílem této diplomové práce je formulace návrhů a doporučení v oblasti 

marketingového mixu se zaměřením na suvenýry pro informační centrum „TO JE Brno“. 

Celá práce je rozdělena do tří částí. První část vymezuje základní teoretické pojmy 

z hlediska marketingu. Druhá část se zabývá analýzou samotného marketingového mixu, 

zákazníků a konkurence, výstupem je SWOT analýza. Poslední část práce obsahuje vlastní 

návrhy a doporučení. 

 

Abstract 

The main aim of the thesis is to formulate suggestions and recommendations in the area 

of the marketing mix. The main focus is directed to the souvenirs for the Information 

Center „TO JE Brno“. The thesis is devided into three parts. The first part specifies the 

basic theoretical terms from the point of marketing. The second part deals with the 

analysis of the marketing mix, customers and competition. The output is the SWOT 

analysis. The last part of the thesis contains personal suggestions and recommendations. 
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Úvod 

Nakupování již po delší dobu nezastává funkci pouhého obstarávání nezbytných 

věcí, v současnosti se stále častěji prosazuje také jako volnočasová aktivita, která je 

spojená i s oblastí cestovního ruchu. Tato tendence se neustále rozvíjí. Timothy 

(2005) rovněž poznamenává, že nakupování pozbylo materiální podstatu věci, 

lidem více záleží na zážitku a relaxaci, jež tuto činnost doprovází.  

 

Role nakupování se rozvinula, nyní více než kdy předtím spočívá v nákupech 

suvenýrů, oblečení či uměleckých děl, které mají zastávat především úlohu 

vzpomínek. Nakupování se stalo důležitou součástí turistického zážitku, v některých 

případech i motivací pro samotné cestování. Lze tedy konstatovat, že obliba 

turistických destinací se stává do určité míry závislá i na nákupních příležitostech. 

(Tugui a Funar, 2010) 

 

Brno, druhé největší město České republiky, má vysoký potenciál cestovního ruchu. 

Nabízí mnoho atraktivních turistických cílů, od historických památek, 

architektonických prvků, muzeí, galerií, divadel po brněnské podzemí, hvězdárnu či 

autodrom. Návštěvníky bezesporu mohou přilákat i akce pořádané společností 

Veletrhy Brno (například Mezinárodní strojírenský veletrh, veletrh Gaudeamus 

atp.). Brno je rovněž městem s obrovským univerzitním zázemím a studují zde 

desítky tisíc tuzemských i zahraničních studentů.  

 

Vysoký turistický potenciál města však podnikateli v oblasti prodeje upomínkových 

předmětů není v současné době plně využit. Například v Praze nalezneme obchodů 

se suvenýry několikanásobně více, jejich sortiment však často není atraktivní, 

v mnoha případech se jedná o tuctové předměty včetně ruských matrjošek.  Brno by 

se v rozvoji svého sortimentu suvenýrů mělo vydat jiným směrem. Mělo by se 

zaměřit na vkusné upomínkové předměty, jež jsou typické nejen pro Brno, ale také 

pro celou Moravu, které vévodí. Téhož názoru je i Turistické informační centrum 
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města Brna, které zde provozuje obchod se suvenýry a se kterým byla v rámci této 

diplomové práce navázána spolupráce.  

 

Cíl práce a metodika 

Cíl práce 

Navzdory vysokému potenciálu je počet obchodů se suvenýry v Brně velmi nízký 

a ani nabízený sortiment není příliš široký. Turistické informační centrum města 

Brna, jež je neziskovou – konkrétně příspěvkovou organizací, si tuto skutečnost 

uvědomuje a v čele s vedoucí městské destinační agentury Mgr. Petrou Kovářovou 

usiluje o nápravu této situace. Snaha o zlepšení prezentace města Brna formou 

rozšíření nabízených upomínkových předmětů s sebou také přináší i výhodnou 

obchodní příležitost. 

 

Z výše uvedených důvodů je hlavním cílem této závěrečné práce formulace 

doporučení v oblasti marketingového mixu pro obchod se suvenýry Turistického 

informačního centra města Brna. K naplnění hlavního cíle práce povedou následně 

uvedené dílčí cíle: 

 

• Analýza současného stavu na trhu se suvenýry v Brně 

• Analýza chování zákazníků na trhu se suvenýry prostřednictvím provedení 

dotazníkového šetření a vyhodnocení 

• Formulace doporučení a návrh produktů 
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Metodika 

Diplomová práce je rozdělena na tři části – teoretická východiska práce, analýzu 

současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická východiska práce, která jsou 

podkladem pro analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení, byla zaměřena na 

marketing neziskových organizací, marketingové řízení a plánování a marketingový 

mix. 

 

V analytické části práce bude představeno Turistické informační centrum města 

Brna, které provozuje obchod se suvenýry. Bude provedena analýza 

marketingového mixu „4P“ nově otevřeného informačního centra „TO JE Brno“, 

přičemž marketingový mix se bude týkat výhradně suvenýrů, a to z důvodu 

požadavku Turistického informačního centra města Brna. Dále bude zkoumáno 

složení a chování zákazníků obchodu se suvenýry, s čímž souvisí provedení 

dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Některé informace budou získány 

osobními rozhovory s návštěvníky města. Rovněž bude provedena analýza 

konkurenčního prodeje suvenýrů v Brně. Na základě získaných informací bude 

sestavena SWOT analýza, která bude výchozím podkladem pro návrhy a doporučení 

v oblasti marketingového mixu zaměřeného na suvenýry. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Marketing 

„Marketing je aktivita, soubor záměrů a procesů, sloužících k vytvoření, komunikaci 

a doručení sdělení. Toto doručení poskytuje střet nabídky a poptávky, který má 

prezentovat hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost (American 

Marketing Association, 2013). 

 

Jak uvádějí Kotler a Keller (2007), kladný finanční výsledek je často závislý na 

marketingových schopnostech, jelikož jednotlivé podnikatelské funkce (účetnictví, 

provoz atp.) pozbývají významu, pokud neexistuje dostatečná poptávka po 

produktech. Marketing je ošidný a vždy představoval zranitelný bod řady dříve 

úspěšných známých společností (např. Xerox nebo Kodak), u nichž došlo ke střetu 

s novými zákazníky a konkurenty. Tyto společnosti byly donuceny k přehodnocení 

svých dosavadních podnikatelských modelů. I vůdčím společnostem na trhu (např. 

Nike, Microsoft, Intel) je jasné, že si nemohou dovolit zaostat. 

 

1.1.1 Marketing neziskových organizací 

Lze konstatovat, že marketing v podnicích představuje proces, jež má zajistit zisky 

z prodeje produktů. Medlíková a Šedivý (2011) uvádějí, že v neziskovém sektoru je 

marketing rovněž zaměřen na produkt a jeho prodej. Zdůrazňují však, že 

marketingové nástroje jsou stěžejně soustředěny na fundraising1, na kterém 

neziskové organizace staví svoji existenci. Marketing neziskových organizací se tedy 

neobrací pouze na spotřebitele, ale také (a zejména) na ty, kteří je financují. 

 

Existuje celá řada více či méně zdařilých přístupů k definování marketingu 

neziskových organizací. Hannagan (1996) jej charakterizuje jako součást procesu 

řízení, zaměřenou na identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka. 

                                                 

1 Fundraising = „shromažďování zdrojů“ 



 

15 

 

Vychází zde z definice marketingu od Chartered Instutite of Marketing, záměrně 

však vynechává konec této definice „s cílem vytvořit zisk“, což zastává i Rektořík 

(2001). Bačuvčík (2011) tento přístup shledává velmi problematickým. Vynechání 

profitů na straně neziskového poskytovatele dle něj vytváří nevyvážený vztah – 

potřeby zákazníka jsou uspokojeny, ale potřeby či motivace poskytovatele zde byly 

úplně opomenuty. Konstatuje, že je samozřejmé, že nezisková organizace nefunguje 

s tím, že by neočekávala vůbec žádný profit. Dodává, že velké neziskové organizace 

disponují placenými zaměstnanci, jejichž motivace se blíží motivacím zaměstnanců 

z komerčního sektoru, jsou navíc rozšířené o snahu učinit něco v zájmu společnosti.  

 

1.1.1.1 Postavení marketingu v neziskové organizaci 

Hannagan (1996) uvádí, že v institucích a organizacích veřejného sektoru nepatří 

marketing mezi tradiční aktivity a různé organizace některé složky marketingu 

prakticky neprovozují. Bačuvčík (2011) konstatuje, že u nás či ve světě není ani ve 

velkých neziskových organizacích samozřejmostí přítomnost marketingového 

oddělení či zaměstnání marketingových specialistů, pokud ano, jde obvykle 

o fundraisery.  

 

Marketingové aktivity však vyžadují koordinaci a jak podotýká Hannagan (1996), 

v důsledku vzrůstající konkurence v neziskovém sektoru, se zde marketing stále 

více prosazuje. Organizace si současně uvědomují, že se musí ucházet a soutěžit 

o granty či dary a že nutně potřebují uspokojovat potřeby a požadavky svých 

zákazníků. Medlíková a Šedivý (2011) zdůrazňují, že v dnešní době přestává 

dostačovat, aby byl v organizaci „někdo na marketing“, neboť úspěšné neziskové 

organizace zaměstnávají pracovníky, kteří marketingově myslí, a marketing je zde 

součástí řízení a vedení lidí. 
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1.1.1.2 Vize a poslání neziskových organizací 

Vize může být charakterizována jako představa organizace o výsledné situaci, které 

by chtěla dosáhnout, nebo ke které by chtěla dospět společnost nebo její část, ke 

které se činnosti neziskové organizace vztahují. Může se nacházet na pomezí reality 

a utopie a ilustrovat ideální stav (Bačuvčík 2011). 

 

Jak uvádí Plamínek (1996), poslání udává činnosti organizace směr a říká, o co tato 

organizace usiluje. Dle něj se jedná zejména o ovlivňování podmínek života lidí, a to 

formou objevování, pojmenování a zvládání konfliktních rysů v lidské společnosti. 

Bačuvčík (2011) na poslání nahlíží obecněji a zdůrazňuje jeho návaznost na vizi. 

Zatímco vize představuje cílový stav, poslání říká přesněji, koho se vize týká 

a v jakém smyslu, mělo by se zabývat spíše cíli a ne prostředky. 

 

1.1.2 Význam marketingu v konkurenčním prostředí 

Vaštíková (2008) rozlišuje mezi marketingovou orientací v organizaci a orientací na 

konkurenci. Marketingová orientace představuje orientaci na zákazníka, organizace 

je tedy dobře obeznámena se svými zákazníky. To jí umožňuje poskytovat jim co 

nejvyšší hodnotu pomocí snižování nákladů pro zákazníka a zvyšování hodnoty 

produktu. Orientace na konkurenci značí znalost konkurence, identifikaci 

krátkodobých slabých a silných stránek konkurence a z dlouhodobého pohledu 

pochopení strategií stávajících i potenciálních konkurentů. 

 

1.1.3 Vertikální a inovativní marketing 

Od počátku vývoje v marketingové oblasti se projevoval marketing vertikální. Jedná 

se o logický a strukturovaný přístup, který používá klasických marketingových 

nástrojů a stává se z postupných kroků. Využívá klasických postupů segmentace 

trhu, produkt je pozměňován za účelem tvorby jeho nových typů, verzí a druhů. 

Postupuje od obecného ke konkrétnímu. Inovativní (laterární) marketing postupuje 

od konkrétního k obecnému. Důraz je kladen na využívání intuitivního, kreativního 

a do jisté míry i provokativního myšlení (Kotler, Trias de Bes, 2005). 
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Během posledních desetiletí mnohé podniky zaznamenaly výrazný růst konkurence 

a pochopily, že jediný způsob, jak přežít, je odlišit se od ostatních.  Také příležitosti 

na trhu se zvyšují a mnoho firem se snaží proniknout na trh s novými produkty 

(Trout and Rivkin, 2006). Z tohoto důvodu se spotřebitel nerozhoduje o svých 

nákupech podle stejných kritérií jako předtím, tudíž klasické marketingové nástroje 

jako segmentace, positioning mohou být nedostačující. V tomto případě je třeba řídit 

se inovativním marketingem a výrazně transformovat produkt. Platí však, vertikální 

marketing není marketingem inovativním nahrazován, ale pouze doplňován (Kotler, 

Trias de Bes, 2005). 

 

1.2 Marketingové řízení a plánování 

Efektivní marketing nevzniká na základě náhody, nýbrž se jedná o důsledek 

pečlivého řízení a plánování. V současnosti dochází k neustálému vylepšování 

a přetváření marketingových praktik ve všech odvětvích s cílem růstu šance na 

úspěch (Kotler, Keller, 2007). 

 

Boučková (2003, s. 10) definuje marketingové řízení jako „proces vedoucí při 

uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí ke stanovení a dosažení 

marketingových cílů“. Proces marketingového řízení pak uvádí následovně: 

• Plánovací fáze 

o Marketingová situační analýza 

o Stanovení marketingových cílů 

o Formulace marketingových strategií 

o Sestavení marketingového plánu 

• Realizační fáze 

• Kontrolní fáze 

 

Plánovací etapa by měla tedy podrobně zahrnovat tyto oblasti: situační analýzu, 

SWOT analýzu, cíle, strategie, taktiky, rozpočty a kontrolní mechanismy. Fáze by 
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měly být logicky uspořádány. V rámci situační analýzy dochází k vymezení vnějšího 

marketingového prostředí, analýzou SWOT jsou identifikovány silné a slabé 

stránky, příležitosti a rizika. To umožňuje firmě stanovení reálných cílů. Taktika pak 

vede k uskutečnění strategie. Náklady na implementaci musí být rozpočtovány. 

Úkolem kontrolních mechanismů je zjistit, zda se daří naplňovat plánované cíle, 

nebo zda je nutné provést nějaké změny. Připravované rozpočty by měly být 

flexibilní. Nejlepší marketingové plány a výsledky by měly být každoročně 

oceňovány (Kotler, 2004). 

 

Následující obrázek znázorňuje propojení strategického podnikového plánování, 

strategického marketingového plánování a operativního marketingového 

plánování.  

 

Podnikové 
strategické 
plánování 

 
Marketingové 

strategické 
plánování 

 
Marketingové 

operativní 
plánování 

↓     

Poslání     

↓     

Definice trhu a 
oboru podnikání 

→ Volba trhu   

↓  ↓   

Strategické 
směry a alokace 

prostředků 
→ 

Cíle a strategie 
oboru podnikání 

  

  ↓   

  Rozpočtování → 
Cíle podle 
nástrojů 

  ↓   

  Strategie 
subjektů trhu 

→ 
Opatření – 
operace s 
nástroji 

     
    Rozpočtování 

 

Obrázek 1: Vzájemná závislost mezi podnikovým a marketing. plánováním, (Zamazalová, 2010 s. 26) 
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1.2.1 Nákupní chování zákazníka 

Schifmann a Kanuk (2004, s.14) definují nákupní chování jako „chování, kterým se 

spotřebitelé projevují při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání 

s výrobky a službami, od nichž očekávají uspokojení svých potřeb.“ 

 

Zamazalová (2009) rozlišuje mezi spotřebitelem, zákazníkem a nakupujícím: 

 

• Spotřebitel – bývá chápán jako konečný spotřebitel – ten, kdo užívá produkt 

pro svou vlastní potřebu. 

• Zákazník – v nejširším slova smyslu – ten kdo má zájem o dané produkty, kdo 

si prohlíží vystavené zboží 

• Nakupující – ze zákazníka se stává kupující v okamžiku uskutečnění nákupu. 

Nemusí se jednat o totožnou osobu s osobou spotřebitele. 

 

Nedostačuje oslovit nabídkou jen spotřebitele, zákazníka či nakupujícího, je třeba 

brát v úvahu, že se jejich role mohou měnit, je vhodné pomocí marketingových 

aktivit oslovit všechny zúčastněné. Z hlediska podílu jedinců na kupním 

rozhodovacím procesu lze rozlišit následující role: 

 

• Iniciátor – osoba, která jako první přijde s návrhem zakoupení určitého 

produktu nebo služby 

• Ovlivňovatel – člověk, jehož názory a rady ovlivňují rozhodovací proces 

• Rozhodovatel – osoba, jež provádí rozhodování a určuje, zda zakoupit, co jak 

a kde 

• Kupující – člověk, který provede vlastní nákup výrobku či služby 

• Uživatel – osoba, jež zakoupený výrobek nebo službu používá 

 

V dnešní době moderní technika umožňuje snadno a efektivně získávat informace 

o produktech i službách. To vše má vliv na rozhodování zákazníka. Zákazníky dnešní 

doby lze charakterizovat následujícím způsobem (Schifmann a Kanuk, 2004): 
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• Zákazníci mají větší moc než kdykoliv předtím – v pohodlí domova mohou 

využívat inteligentní prostředky k zjištění informací o tom, kde jsou nejlepší 

ceny daných výrobků, služeb atp. 

• Zákazníci mají přístup k více informacím než kdykoliv předtím – a to 

především díky internetu. 

• Obchodníci nabízejí více výrobků a služeb než kdykoliv předtím – zákazníci 

jsou nároční, neboť mají velkou možnost výběru. 

• Zákazníci mají málo času. 

• Mnohé výrobky či služby jsou si navzájem podobné – není tedy snadné 

zákazníky zaujmout.  

• O zákaznících mohou obchodníci i výrobci rychle a snadno nashromáždit 

informace. 

• Výměna mezi zákazníky a obchodníky se stává stále více interaktivní. 

 

Rozhodování spotřebitele lze chápat jako posloupnost několika kroků, které vedou 

k uspokojení potřeb. Tento proces obsahuje pět fází: rozpoznání potřeb, hledání 

informací, hodnocení variant, nákupní rozhodnutí a ponákupní chování. Konkrétní 

podoba uvedených fází nákupního procesu je ovlivněna individualitou každého 

spotřebitele (Koudelka, 2006). 

 

Obrázek 2: Proces nákupního rozhodování (Vysekalová, 2006, s.97) 
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Nákupní chování je ovlivňováno celou řadou interních i externích faktorů. 

Zamazalová (2008) je rozčleňuje následujícím způsobem: 

• Vnitřní faktory 

o Individuální charakteristiky spotřebitele „viditelné“ 

▪ Věk 

▪ Pohlaví 

▪ Zaměstnání 

▪ Ekonomické podmínky jedince 

▪ Životní styl 

o Individuální charakteristiky spotřebitele „skryté“ 

▪ Motivace 

▪ Potřeba 

▪ Osobnost 

▪ Vnímání 

▪ Postoje 

▪ Učení 

• Vnější faktory 

o Sociální faktory 

▪ Demografické faktory 

▪ Kulturní faktory 

o Technické a technologické 

o Ekonomické faktory 

o Politické a právní faktory 

o Faktory životního prostředí, ekologické a klimatické 

 

1.2.2 Určení cílových trhů neziskového sektoru 

Cílový trh neziskového sektoru je tvořen různými sociálními skupinami, se kterými 

musí marketingové oddělení spolupracovat. Jedná se o vlastní klienty, dodavatele, 

úředníky a vládu, finanční trhy, výzkumný sektor, reklamní agentury, donátory, 

sponzory a veřejnost. Výše uvedené úlohy marketingového řízení a plánování (viz 
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kapitola 2.2) můžeme pro neziskový sektor specifikovat následujícím způsobem 

(Vaštíková, 2011, s. 210): 

 

• Analýza trhu – z hlediska klientů, potenciálních dárců, identifikace silných 

a slabých stránek organizace, zmapování makroprostředí – to vše je 

podstatné pro stanovení cílů neziskové organizace. 

• Segmentace trhu a výběr cílových skupin, se kterými plánuje nezisková 

organizace komunikovat. 

• Vymezení pozice organizace ve vztahu ke konkurenci na trhu. 

• Tvorba plánu (programu) pro uspokojení potřeb cílových skupin dle 

existujících možností organizace. 

• Zvolení optimální marketingové strategie – volba vhodných prvků 

marketingového mixu k dosažení cílů v oblasti produktu, ceny, distribuce, 

komunikačního mixu, lidí atp. K dosažení cílů neziskových organizací je 

vhodné začlenění dalšího prvku marketingového mixu – partnerství, jež je 

využíváno v marketingu měst a obcí. 

• Výběr a výcvik dobrovolníků – kteří by měli zabezpečovat realizaci programu. 

• Implementace programů do praxe. 

• Kontrola plnění předem stanoveného plánu a korekce odchylek. 

 

Stěžejním specifikem marketingu neziskových organizací je zaměření na dvě klíčové 

skupiny. Jedná se o uživatele produktů neziskového sektoru, jež jsou jednou 

z hlavních cílových skupin marketingových aktivit (jedná se o strategii „po proudu“). 

Další cílovou skupinu představují donátoři a sponzoři (přispívatelé, stát, dárci 

z oblasti firem či domácností), kteří poskytují neziskové organizaci především 

finanční prostředky (zde lze hovořit o strategii „proti proudu“). Právě této skupině 

je třeba rovněž věnovat pozornost (Vaštíková, 2011). 

 

S oběma výše uvedenými skupinami je zapotřebí aktivně komunikovat, zjišťovat 

jejich potřeby, které je žádoucí naplnit, analyzovat vztahy dlouhodobé oboustranné 

prospěšnosti a kontinuálně přizpůsobovat svoji činnost současným podmínkám ve 
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vztahu k těmto skupinám. Získání náklonnosti obou těchto skupin je důležité, neboť 

i v neziskovém prostředí mohou zákazníci s postupem času nalézt alternativu, která 

jim bude více vyhovovat. Je třeba brát v úvahu, že i konkurence usiluje o oslovení 

stejných cílových skupin a nalezení finančních zdrojů. Zde představují stěžejní 

nástroj právě prvky marketingové komunikace (Vaštíková, 2008). 

 

Vzájemné vztahy mezi neziskovými organizacemi a jejich zákazníky a sponzory jsou 

znázorněny následujícím obrázkem. 

 

Obrázek 3: Zákazník versus sponzor (Berman, Evans, 1990. s. 694) 

 

1.3 Mikroprostředí firmy 

Do marketingového mikroprostředí je možné zařadit samotnou organizaci se svými 

zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, marketingovými zprostředkovateli, veřejnost 

a rovněž konkurenci. Všechny tyto aspekty mají větší či menší vliv na aktivity 

podniku. Podnik může tyto prvky aktivně měnit, to znamená, že si může zvolit své 

dodavatele, může oslovovat zákazníky pomocí nástrojů propagace, s veřejností 

může komunikovat v rámci public relations atd. Mezi zákazníky patří zpravidla 

spotřebitelé, různé.  

 

Mezi zákazníky se řadí zpravidla spotřebitelé, různé typy organizací, případně vláda 

nebo jiné státní instituce. Dodavatelé mají na starost dodání všeho, co je k činnostem 

podniku potřebné. Mezi marketingové zprostředkovatele lze zařadit 

užitečné služby

cenově dostupné/bezplatné služby
Očekávání zákazníků

snadný přístup ke službám

prospěch ze služeb

účast na aktivitách neziskové organizace

akceptování příspěvku
Očekávání sponzorů

efektivní nakládání s příspěvky

uznání od uživatelů, neziskové organizace a veřejnosti
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zprostředkovatele finanční, distribuční články či agentury marketingových služeb. 

Mezi nejvýznamnější skupiny veřejnosti můžeme spadají vládní instituce, hromadné 

sdělovací prostředky (média), neziskové organizace, zájmové a nátlakové 

organizace, místní veřejnost a obecnou veřejnost. Konkurenty pro daný podnik 

znamenají všechny subjekty, jež disponují na cílovém trhu stejnými či substitučními 

výrobky. K posouzení kvality marketingového mikroprostředí je využívána analýza 

silných a slabých stránek (Foret, Procházka, Urbánek, 2003). 

1.4 Marketingový mix 

Marketingový mix lze chápat jako soubor vnitřních faktorů podniku, díky kterým 

může podnik ovlivňovat chování spotřebitele. Jedná se o následující nástroje 

(Zamazalová, 2009): 

 

• Produkt (product) 

• Cena (price) 

• Distribuce (place) 

• Komunikace (promotion) 

 

Uvedené nástroje musí být navzájem kombinovány, aby co nejlépe odpovídaly 

podmínkám na trhu, teprve pak mohou přinášet synergický efekt. Z hlediska 

jednoduchosti a stručnosti se pro ně používá označení 4P, každá z proměnných 4P 

pak sama o sobě zahrnuje soubor činností, se kterými podniky pracují. Tuto 

skutečnost shrnuje následující obrázek. 
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Obrázek 4: Marketingový mix, (Kotler, Armstrong, 2004, s. 106) 

 

 

1.4.1 Produkt 

Produkt představuje „cokoliv, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě 

a co může uspokojit nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, 

osoby, místa, organizace a myšlenky“ (Kotler, 2007). 

 

Suvenýry a upomínkové předměty 

Suvenýry jsou materiální předměty, které symbolizují identitu, image, kulturu 

historii či zeměpisné aspekty určité destinace. Lidé si je kupují na památku, aby měli 

vzpomínky na své cestovní zážitky. Suvenýry ale také představují významnou část 

ekonomické struktury v mnoha zemích a městech. Například ve Spojených státech 

amerických se jen na suvenýrech vydělá ročně přes 25 miliard dolarů (Love and 

Sheldon, 1998). 

 

Suvenýr či dárek na památku tedy symbolizuje předmět, jež byl cestovatelem 

dovezen domů jako vzpomínka spojená s cestou. Suvenýrem může být pohled, 
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magnetka, drobná figurka, oblečení (trička, čepice atp.), či předmět do domácnosti 

jako například hrnek, talíř, mísa, popelník, lžíce, dále potom poznámkové bloky nebo 

umělecké malby a předměty. Svou povahou mohou odkazovat na místo svého 

původu. Příkladem může být kámen ze Stonehenge (Miller, 2013). 

 

Gordon (1986) rozlišuje pět kategorií suvenýrů: 

• Pohlednice, fotografie a ilustrované knihy o dané destinaci – podle Gordona 

jsou uvedené suvenýry nejčastější 

• Přírodní produkty – jako například mušle a kameny 

• Symbolické suvenýry – věci spojené s místem nákupu, například miniatury 

Eiffelovy věže 

• Textilie s nápisem či značkou odkazující na danou lokalitu (tričko, ručník) 

• Lokální produkty – místní potravinové a nápojové produkty, řemeslné 

výrobky 

 

Swanson a Horridge (2006), zahrnují do suvenýrů ještě další předměty, kupříkladu 

drahokamy, šperky, kožené zboží, starožitnosti a sběratelské předměty. 

 

Gordon (1986) poukazuje na skutečnost, že lidé často rozlišují komerčně vyrobené 

a zakoupené suvenýry a vedle toho mementa představující jednotlivci uchovávané 

nezakoupené předměty, jež pro ně mají osobní význam. Přičemž suvenýr je dle něj 

předmět úzce spjatý s turismem, zatímco memento se k cestovatelské činnosti 

vztahovat nutně nemusí. V této práci bude na suvenýry nahlíženo jako na předměty 

zakoupené na cestách čili jako na spotřební komoditu s přidanou hodnotou ve formě 

symbolické vzpomínky na danou lokalitu či umělecké podobě. 

1.4.2 Cena 

Cenou se rozumí souhrn veškerých hodnot, které se zákazník rozhodl směnit za 

vlastní užitek plynoucí z vlastnictví výrobku či užívání služby. Jednoduše lze cenu 

vyjádřit jako sumu peněz účtovanou za výrobek nebo službu. Nejpodstatnější 

vlastnost ceny spočívá v tom, že jako jediná složka marketingového mixu vytváří 
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organizaci zisk. Na ostatní prvky marketingového mixu je třeba nahlížet jako na 

výdaje (Kotler, 2007). 

 

Neziskový sektor se obvykle zaměřuje spíše na náklady nežli na zisky. Stranu příjmů 

v rozvaze představuje obvykle více či méně veřejný zájem Poplatky za vstupné do 

galerií, muzeí atp. jsou nicméně cenovou záležitostí. Zákazníci mají ve většině 

případů svou představu o tom, kolik jsou za dané produkty či služby ochotni zaplatit. 

Lze tedy hovořit o tzv. hladinovém efektu či limitní ceně (Vaštíková, 2011). 

 

Před stanovením konkrétních cen daných produktů je nutné zvážit následující 

faktory (Vysekalová, 2006, s 167): 

• Jak na cenu zareaguje zákazník? Jaká bude poptávka? 

• V jaké fázi životního cyklu se produkt nachází? Jde o zastaralý produkt nebo 

o novinku? 

• V jaké výši jsou celkové náklady na produkt? 

• Jaká je úroveň konkurence na trhu v daném odvětví? 

• Jaká bude výsledná cena u distributorů? 

• Jaký bude vliv ceny na prodej ostatních nabízených produktů? 

• Existují v daném odvětví určitá cenová omezení – cenové regulace? 

 

Obecně jsou při stanovování cen dle Zamazalové (2009) využívány tři základní 

metody tvorby cen, které se v praxi kombinují: 

• Nákladově orientovaná metoda – její předností je jednoduchost, neboť 

zjištění výše nákladů je mnohem snadnější než odhad, jak na cenu zareaguje 

spotřebitel. Na základě této metody lze cenu stanovit přirážkou nebo 

prostřednictvím cílové rentability (analýza bodu zvratu). V maloobchodě je 

cena nejčastěji udávána součtem výše nákladů a standartní ziskové přirážky. 

Lze tedy určit minimální cenu, jež pokryje náklady a zisk. Uvedená metoda je 

vnímána jako „spravedlivá“ pro kupující a prodávající, nezohledňuje však 

vztah ceny a poptávky. 
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• Konkurenčně orientovaná metoda – firma analyzuje ceny konkurenčních 

firem a s menšími úpravami je napodobuje, přičemž poptávce a nákladům 

velkou pozornost nevěnuje. Tato metoda firmě neposkytuje možnost 

diferenciace prostřednictvím ceny. 

• Hodnotově (poptávkově) orientovaná metoda – je založena na stanovení 

relativně nízkých cen při kvalitní nabídce (např. IKEA) 

 

Dalším způsobem je cena podle hodnoty vnímané zákazníkem: U této metody 

stanovení ceny je hlavním aspektem vzácnost produktu pro zákazníka. Čím vyšší 

hodnotu pro zákazníka produkt představuje, tím vyšší cena je nastavena. Stěžejní je 

důkladný průzkum trhu (Bárta, Pátík, Postler, 2009). 

 

Pro zákazníky je cena důležitá, neboť určuje sumu peněžních prostředků, kterých se 

musí zříci. Zde je zapotřebí brát v úvahu také psychologické aspekty ceny. 

Vlastnictví nákladného produktu může podpořit sebevědomí, rovněž může být 

součástí určitého životního stylu. V této souvislosti lze upozornit na důležitost 

prožívání a vnímání cen jednotlivými segmenty spotřebitelů, a to v následujících 

rovinách (Vysekalová, 2006, s.161): 

• Prožívání v rovině „levný – drahý“ – spotřebitel porovnává ceny s nějakou (dle 

svého názoru) standartní cenou, kterou definuje na základě svých znalostí 

a zkušeností. 

• Prožívání výhody – „výhodné ceny“ – cena je vnímána jako nižší než běžná. To 

má smysl při určování cen při výprodejích. Je stěžejní, aby většina 

spotřebitelů skutečně vnímala danou cenu jako „výhodnou“. 

• Prožívání kvality – cena představuje ukazatel kvality pro spotřebitele, 

zejména v situacích, kdy spotřebitel není schopen zhodnotit kvalitu na 

základě jiných kritérií 

• Prožívání cenových rozdílů – psychologické vzdálenosti mezi cenami nejsou 

totožné s objektivními číselnými ukazateli. Ovlivňuje je řada dalších faktorů, 

ke kterým se mimo osobnost člověka řadí i charakter produktu, hodnota 

měnové jednotky atp. 
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• Prožívání prestiže – jedná se o jeden z podstatných percepčních prvků. Pro 

některé jednice cena představuje součást sociálního image produktu, který 

odpovídá žádanému sociálnímu statutu či prestiži. 

1.4.3 Distribuce 

Pomocí distribuce řídí firma proces pohybu výrobku k zákazníkovi. Distribuce 

zahrnuje dopravu, správu skladu, výběr obchodníků, volbu vhodného prostředí pro 

umístění výrobku, rozhodnutí o skladbě sortimentu v jednotlivých místech prodeje. 

Distribuční strategie také zahrnuje rozvoj spolupráce mezi výrobcem a distributory 

(Pelsmacker a kol., 2003). 

 

Distribuční síť se skládá z několika základních prvků distribučních procesů. 

Urbánek (2010) uvádí následující: 

 

• Prvovýrobci – například těžba, zemědělství atd. 

• Zpracovatelé – potravinářství, hutnictví, strojírenství a další 

• Zprostředkovatelé – maloobchod a velkoobchod 

• Podpůrné podniky – pojišťovny, banky, reklamní agentury, dopravní firmy 

atp. 

 

Lze rozlišit mnoho různých typů distribučních cest, jež jsou využívány při prodeji 

výrobků na spotřebních trzích. Obvykle se užívá kombinovaných typů cest s cílem 

zvýšit účinnost prodeje. Mezi subjekty distribučních cest se řadí výrobci, 

prostředníci (velkoobchody, agenti) a zákazník. Čtyři základní distribuční cesty 

znázorňuje následující obrázek (Vysekalová, 2006). 
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Obrázek 5: Členění distribučních kanálů, (Vysekalová, 2006, s. 142) 

 

1.4.4 Propagace 

Moderní marketing žádá nejen vývoj dobrého produktu za atraktivní cenu a jeho 

distribuci zákazníkům. Společnosti musí rovněž komunikovat. Pro některé z nich 

však představuje problém, neboť nevědí, co mají říci, komu a jak často (Kotler 2001). 

 

Marketingová komunikace představuje čtvrtý a nejviditelnější prvek 

marketingového mixu. Zahrnuje všechny nástroje, pomocí kterých firma 

komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila výrobky či image firmy 

(Pelsmacker a kol., 2003). 

 

Kotler a Keller (2007) pohlíží na marketingovou komunikaci jako na „hlas“ značky, 

prostřednictvím kterého dochází k podnícení dialogu se zákazníky. Dle Kincla 

(2004) je smyslem komunikačního mixu informovat spotřebitele a motivovat jej 

k nákupnímu rozhodnutí. Jako synonymum marketingové komunikace je dle 

Pelsmackera (2003) často chápána reklama, jelikož je nejviditelnějším nástrojem 

komunikačního mixu. Avšak existuje řada dalších nástrojů, z nichž každý se má své 

typické znaky.  
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1.5 Marketingová komunikace 

Zamazalová (2009) dělí prvky komunikačního mixu na interní (osobní prodej, 

podpora prodeje, merchandising, P-O-P reklama, nákupní atmosféra) a externí 

(reklama, direct marketing, eventy, public relations,). 

 

1.5.1 Reklama 

Reklama je placeným druhem neosobní masové komunikace, je prováděna pomocí 

tiskových médií, televize a rozhlasu, reklamních tabulí, výloh, plakátů (Vaštíková, 

2008). Jejím hlavním úkolem je zvyšování povědomí o značce, představuje stěžejní 

způsob, jak může značka posílit svou image (Karlíček, Král, 2011). 

 

Cíle reklamy závisí na životním cyklu daného produktu (Foret, 2008): 

• Informativní reklama – má za úkol informovat o novém produktu a jeho 

vlastnostech, vyvolat zájem a poptávku. 

• Přesvědčovací reklama – využívá se ve fázi, kdy je na produkt vyvíjen 

konkurenční tlak. Jde o to, aby si zákazník koupil právě daný a ne 

konkurenční produkt. Vyskytuje se i jako srovnávací. 

• Připomínající reklama – jejím cílem je udržet daný produkt v povědomí 

a ovlivnit zájem o něj. 

 

1.5.2 Public relations 

Public relations představují dialog mezi organizací a skupinami, jež se podílí na 

rozhodnutí o úspěchu organizace (Karlíček, Král, 2011). 

 

Mnohé organizace mají oddělení PR, které má za úkol sledovat chování příslušné 

cílové skupiny, informuje a komunikuje. Oddělení PR má těchto pět základních 

poslání (Kotler, Keller, 2007): 

• Vztahy s tiskem –prezentace novinek a informací o organizaci 

• Publicita produktů – sdílení informací týkajících se určitých výrobků 
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• Korporátní komunikace – podpora vnímání společnosti prostřednictvím 

interní i externí komunikace. 

• Lobbing – styky se zákonodárci ohledně legislativních opatření. 

• Poradenství – doporučení pro vedení organizace v okruhu veřejných 

záležitostí. 

 

1.5.3 Přímý marketing 

Přímý marketing je nástrojem komunikačního mixu, který je zaměřen na konkrétně 

vymezenou skupinu zákazníků. Je účinným nástrojem propagace, u něhož lze 

provést efektivní analýzu marketingové kampaně. Přímým marketingem bývají 

oslovovány klíčové skupiny, které jsou vedeny v databázi organizace, která 

k tomuto využívá emaily či poštovní newslettery (Foret, Procházka, Urbánek, 2003). 

 

Pelsmacker a kol. (2003) uvádí, že přímý marketing je dosažitelný všemi druhy 

organizací různé velikostí, jelikož nevyžaduje vysoké náklady. To však platí, jen 

pokud jsou používány zvláště nástroje, které využívají internet. (Karlíček, Král, 

2011). 

 

1.5.4 Osobní prodej 

Osobní prodej zahrnuje přímou interakci mezi prodávajícím a kupujícím. Je 

uskutečňován buď osobně, anebo pomocí telekomunikačních či informačních 

technologií.  

Jde se efektivní prostředek, prostřednictvím kterého se podniky snaží budovat 

pozitivní vztahy se zákazníky a motivovat je k zakoupení produktu (Foret, 

Procházka, Urbánek, 2003). 

 

Osobní prodej skýtá velkou a často opomíjenou rezervu, představuje rovněž 

konkurenční výhodu a to zejména u prodejen s pultovým prodejem. K ověření, jestli 

pultový prodej splňuje svoji úlohu lže využít mystery shoping. Jedná se o pozorovaní 
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a vyhodnocení chování prodávajích, kdy pozorovatel zastává roli zákazníka 

(Zamazalová, 2009). 

 

Hesková a Štarchoň (2009) upozorňují, že osobní prodej představuje širší výraz než 

prodej přímý. Uskutečňuje se následujícími způsoby: 

 

• Prodej pultový – je charakteristický pro maloobchod 

• Prodej obchodní – jedná se o prodej produktů v hypermarketech, 

supermarketech apod. 

• Prodej terénní – přímý prodej s absencí stacionární jednotky, lze jej rozčlenit 

na oblast prodeje průmyslového a prodeje spotřebního zboží 

• Prodej misionářský – týká se nepřímých zákazníků (prostředníků) a slouží 

k jejich informování a přesvědčování. 

 

1.5.5 Podpora prodeje 

Podpora prodeje představuje souhrn nástrojů, jež mají sloužit k ovlivňování objemů 

prodeje určitého produktu či služby. Podpora prodeje je spíše krátkodobější povahy 

a podporuje rychlejší uskutečněné prodeje (Kotler, 2007). 

 

Tellis (2000) nahlíží na podporu prodeje jako na jakýkoliv časově ohraničený pro-

gram prodejce, jenž se snaží uskutečnit svou nabídku atraktivnější pro spotřebitele, 

přičemž požaduje jejich spoluúčast formou okamžité koupě či jiné činnosti. Reklama 

poskytuje argumenty, proč si produkt koupit, zatímco podpora prodeje nabízí 

důvody, proč si je koupit právě nyní (Kotler, 2007). 

 

1.5.6 Atmosféra prodejny a komunikace v místě prodeje 

Komunikace na prodejním místě je složena z několika nástrojů. Mezi významné lze 

zařadit například plakáty, cenovky, transparenty, stojany, výstavní skříně, modely 

výrobků a jiné (Karlíček, Král, 2011). 
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Důležitou součástí komunikačních prostředků v místě prodeje je rovněž atmosféra 

prodejny. Ta může výrobkům přidat na hodnotě a vytvářet sdělení či vyvolat 

vzrušení prostřednictvím barev nebo hudby (Zamazalová, 2009). 

 

Obrázek 6: Působení atmosféry prodejny na chování zákazníků (Pelsmacker a kol, 2003, s. 428) 

 

Pro prodejní místo je také podstatný merchandising – jedná se o proces, který má 

vést k optimálnímu vystavení produktů tak, aby docházelo ke zvýšení prodeje, 

prakticky zahrnuje úpravu zboží v regálech, umístění poutačů a plakátů v prodejně, 

prezentace a další informace. Zde je nutné vycházet z poznatků o chování 

spotřebitelů. Je žádoucí spotřebitele přimět k nákupu určitých výrobků (Bárta, Pátík 

a Postler, 2009). 

 

1.6 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží k vyhodnocení silných a slabých stránek podniku a hledání 

příležitostí s hrozeb, kterým může čelit. Jedná se o nástroj, jež je používán při 

dlouhodobém plánování společnosti a byl vytvořen v období 60. – 70. let minulého 

století. Autorem této analýzy je Alber Humprey.  

 

Analýza SWOT na základě strategického auditu zjišťuje stěžejní silné (Strengths) 

a slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Audit 

nabízí velké množství informací různého významu a spolehlivosti. Analýza SWOT 

tyto informace zpracovává a klade důraz na klíčové položky, které vyplývají 

z interního i externího auditu. Jedná se o malý počet položek, které ukazují, na co by 

se měl podnik v budoucnu zaměřit (Kotler, Keller, 2007). 
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• Silné stránky – za silné stránky podniku jsou zpravidla považovány 

a uváděny takové jeho vlastnosti, které mu či jeho zákazníkům přinášejí 

konkurenční výhodu. 

• Slabé stránky – vlastnosti podniku, které mu reálně brání v rozvoji, nebo ve 

kterých vůči konkurenci zaostává. 

• Příležitosti pro podnik – jedná se o možnosti možnosti, ve kterých může 

podnik rozvinout svůj úspěch na základě svých silných stránek. 

• Hrozby pro podnik – skutečnosti, které se mohou podílet na nepříznivém 

vývoji poptávky nebo nepříznivě ovlivňovat spokojenost zákazníka. 

 

Ve SWOT analýze by neměly být pro přehlednost a efektivní možnost analýzy 

uváděny všechny vlastnosti společnosti. Do SWOT analýzy by měly být pečlivě 

vybrány právě ty vlastnosti nebo okolnosti, které mají nebo mohou mít kritický vliv 

na úspěch společnosti (Kotler, Keller, 2007). 

 

1.7 Marketingový výzkum 

Nezbytnou složku marketingového řízení firmy představuje marketingový výzkum. 

Marketingový výzkum má sloužit ke zjišťování potřeb a přání zákazníků, 

k nacházení mezer na trhu a k samotnému pochopení trhu, na kterém daná 

společnost působí. Marketingový výzkum lze definovat mnoha způsoby. Dle Stehlíka 

(2001, s. 32) spočívá ve „ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci 

požadovaných informací, které podnik potřebuje k tomu, aby mohl kvalifikovaně 

rozhodnout.“ 

 

1.7.1 Organizace marketingového výzkumu 

Organizace daného marketingového výzkumu se odvíjí od přesného vymezení cíle. 

Následuje fáze přípravy výzkumu, jež spočívá v návrhu a předběžném zpracování 

postupu vlastního výzkumu. Další fází je shromažďování potřebných dat, po kterém 

která následuje jejich statistické zpracování. Závěrečná etapou výzkumu je tvořena 
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interpretací získaných výsledků formulace určitých doporučení a jejich přijetí 

(Foret, Stávková, 2003). 

 

1.7.2 Metody marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je možné v praxi provádět mnoha různými způsoby. 

Z hlediska formy výzkumu, tedy způsobu sběru informací, lze rozlišit dva základní 

dva typy marketingového výzkumu primární a sekundární.  Sekundární 

marketingový výzkum spočívá ve zpracování dat, jež byla získána z již existujících 

zdrojů, například z literatury, či z výsledků jiných primárních výzkumů apod. (Foret, 

Stávková, 2003). 

 

Pro účely této práce bude využito primárního marketingového výzkumu, který se 

provádí jednou z následujících metod případně jejich kombinací (Blažková, 2008): 

• Dotazování 

o ústní – osobní (face-to-face), dotazování s využitím podpory počítače 

o písemné dotazování – prostřednictvím pošty 

o telefonické dotazování – rozhovor po telefonu, či rozhovor po 

telefonu s využitím podpory počítače. 

• Pozorování 

• Experimenty – laboratorní, nebo v reálných podmínkách. 

• Testy – testy zboží, výrobků, trhů 

• Panelové šetření – panel spotřebitelů, domácností 

 

Dotazování 

Konkrétně bude v práci využita metoda dotazování, která je nejrozšířenější 

technikou kvantitativního i kvalitativního marketingového výzkumu To se 

uskutečňuje prostřednictvím dotazníků či záznamových archů. Nutné je vhodně 

zvolit kontakt s respondenty, ten může být osobní, telefonický nebo písemný. 

V případě písemného kontaktu se jedná o dotazník. Dotazník je souborem 

otázek  určitém sledu. Je předkládán respondentovi, ten má za úkol osobní názor ve 
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formou odpovědí na tyto otázky. Při vytváření dotazníku je třeba zaměřit pozornost 

na jeho strukturu a vhodnou formulaci otázek. Pro sestavení dotazníku se využívají 

dva typy otázek – otevřené a uzavřené. Uzavřené otázky předpokládají omezený 

počet variant odpovědí, respondent volí tu, která je mu nejbližší. Otázky s otevřeným 

koncem nechávají prostor pro vlastní formulaci odpovědi (Blažková, 2008). 

 

1.8 Shrnutí teoretické části práce 

Literární rešerše poskytla teoretická východiska pro analytickou a návrhovou část 

práce. Zabývala se oblastí marketingu se zaměřením na marketing neziskových 

organizací (marketingem v konkurenčním prostředí, vertikálním a inovativním 

přístupem). Dále byla pozornost věnována marketingovému řízení a plánování 

a nákupnímu chování zákazníka. Bylo definováno mikroprostředí podniku 

a marketingový mix ve složení „4P“, které je pro účely této práce dostačující. Na 

závěr byla definována SWOT analýza a marketingový výzkum se zaměřením na 

dotazování. Obě tyto metody budou využity v analytické části práce.  
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Turistické informační centrum města Brna 

Turistické informační centrum města Brna je příspěvkovou organizací, jež má na 

starosti aktivity spjaté s turistickým ruchem ve městě. Dále také mapuje a sdružuje 

kulturní život v Brně. Podílí se také na propagaci města jako atraktivní destinace. 

Organizuje kulturní i společenské akce, které činí veřejný prostor víc přitažlivý 

a oživují jej. Jedná se o instituci, jež nabízí partnerství a možnost zázemí ostatním. 

Iniciuje a rozvíjí spolupráci s kulturními i vzdělávacími organizacemi v rámci Brna, 

s odborovými organizacemi Czech Tourism, s Centrálou cestovního ruchu Jižní 

Morava, Asociací průvodců i zástupci státní správy a samosprávy 

i s podnikatelskými subjekty, jež poskytují služby v oblasti turistického ruchu 

(převážně se jedná o ubytovací zařízení a dopravce). 

 

Mezi další činnosti Turistického informačního centra města Brna spadá správa 

několika významných kulturních památek. Konkrétně to jsou: 

 

• Stará radnice s věží 

• Labyrint pod Zelným trhem 

• Kostnice u sv. Jakuba 

 

Turistické informační centrum města Brna pořádá také jednu z nejvíce významných 

celoměstských akcí, jedná se o Brněnské Vánoce. Rovněž vydává moderní časopis 

KAM v Brně (který prošel v průběhu minulého roku zásadními inovacemi). Dalšími 

aktivitami jsou: 

 

• správa turistického portálu gotobrno.cz 

• provoz posledního městského kina – Kino Art 

• provoz galerie s mnohaletou historií – Galerie TIC 
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Turistické informační centrum města Brna také poskytuje průvodcovské aktivity 

a provozuje turistický minibus. Průvodcovské služby jsou zajišťovány v průběhu 

celého roku vysoce kvalifikovanými průvodci (členy Asociace průvodců ČR). Jsou 

nabízeny tři základní trasy, které lze na přání klienta pozměnit, také jsou k dispozici 

speciální nabídky. Výklady je možné zajistit v šestnácti jazycích. Rovněž jsou 

turistům poskytovány vyhlídkové jízdy, tematické prohlídky, jsou uskutečňovány 

školní procházky či církevní turistika po brněnských chrámech. 

 

Mezi stěžejní činnosti patří zejména provoz informačních center, která mají za úkol 

poskytnout potřebné podklady a informace turistům a návštěvníkům města Brna. 

Jedná se o Informační centrum pod krokodýlem, Informační centrum Špilberk 

Informační centrum letiště, dále sezónně provozované Informační centrum 

přehrada a nově otevřené Informační centrum TO JE Brno (TIC, 2017). 

 

Ve všech výše uvedených pobočkách centra jsou nabízeny různé druhy suvenýrů 

a upomínkových předmětů. Ještě koncem roku 2016 byl k dispozici samostatný 

obchod se suvenýry, který byl provozován Turistickým informačním centrem na 

ulici Radnická. V únoru roku 2017 však došlo k přesunu suvenýrů do nově 

otevřeného Informačního centra „TO JE Brno“. Zejména na sortiment upomínkových 

předmětů na této pobočce bude zaměřená analytická i návrhová část práce. 

 

2.2 Zaměření analytické části práce 

Následující část práce se bude zabývat analýzou marketingového mixu, který se 

bude týkat upomínkových předmětů, a to z důvodu požadavku Turistického 

informačního centra města Brna za účelem udržet a zdokonalovat úroveň 

nabízeného sortimentu suvenýrů, popřípadě získat konkurenční výhodu do 

budoucnosti. Analýza i návrhová část práce bude situována s ohledem na přiblížení 

se trendu ostatním evropským, ale i americkým podmínkám, kde jsou v rámci 

informačních center poskytovány nejen produkty ve formě služeb, ale také zejména 

výrobky povahy upomínkových předmětů, jež jsou nabízeny v široké škále 
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sortimentu s cílením na různé segmenty zákazníků. Takové výrobky by měly 

reprezentovat především kulturní a specifické prvky vztahující se k dané lokalitě 

města, ale i kraje, který toto město reprezentuje. Protikladem přístupu informačních 

center v Brně může být fungování například informačních center v hlavním městě 

Maďarska – Budapešti. Tato centra jsou prezentována primárně jako obchody se 

suvenýry a služby jsou zde nabízeny doplňkově. Jsou umístěna na místech, která 

jsou situována především v centru daného města nebo v úzké blízkosti 

nejvýznamnějších památek a zájmů návštěv tohoto města. Tato skutečnost 

představuje pro Turistické informační centrum města Brna potenciál pro rozvoj své 

činnosti. Celá analytická část bude zaměřena tedy na suvenýry. 

 

Dále bude provedena analýza zákazníků poptávajících suvenýry (jejich složení, 

preference a požadavky) s čímž souvisí provedení dotazníkového šetření a jeho 

vyhodnocení. Rovněž bude zkoumán konkurenční prodej suvenýrů v Brně. Mezi 

konkurenci lze zařadit: 

 

• Mendelovo muzeum 

• Obchod se suvenýry ve Vile Tugendhat 

• Moravskou Galerii 

• Fanshop HC Kometa Brno 

• řetězec Neroli 

• Starobrno fanshop 

 

Na základě získaných informací bude na závěr sestavena SWOT analýza, která bude 

výchozím podkladem pro návrhy a doporučení v oblasti marketingového mixu 

zaměřeného na suvenýry.  

2.3 Marketingový mix 

V následující části práce bude rozebrán marketingový mix týkající se suvenýrů 

nabízených Turistickým informačním centrem města Brna, přičemž pozornost bude 

soustředěna na Informační centrum „TO JE Brno“. 
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2.3.1 Produkt 

„TO JE Brno“ nabízí širokou škálu rozmanitých upomínkových předmětů, které lze 

základně rozčlenit do následujících skupin: 

• Drobné suvenýry (například klíčenky, přívěšky, magnety, nášivky, 

samolepky, otvíráky, zapalovače pohlednice, propisky, tužky, bločky, 

origami, turistické vizitky, známky, deník atp.) 

• Textilie (tašky, trička s motivy Brna nebo folklorní tématikou, ručníky, 

sportovní vaky) 

• Knihy vztahující se k dané lokalitě, jejím památkám a osobnostem (dále jsou 

nabízeny brožury, mapy) 

• Keramika a porcelán (hrnečky, talíře, stojánek na vajíčko, misky) 

• Umělecké předměty (sošky) 

• Pochutiny a lokální produkty (čokoláda, víno, slivovice, paštiky, nakládané 

ořechy) 

• Kosmetika 

 

Lze zde nalézt i tematické kolekce suvenýrů s názvy Brno – zlatá loď, Brno – láska 

na celý život, Jošt, Janáček, Mendel či Folklor nebo flash disk v podobě brněnského 

„draka“. Zároveň zde lze zakoupit i předměty, které se mohou být pro turisty 

užitečné (dezinfekční gel na ruce, power banka). Výběr suvenýrů je zde opravdu 

široký, seznam všech aktuálně nabízených suvenýrů je uveden v přílohách 

(Spáčilová, 2017). 

 

2.3.2 Cena 

Nabízené suvenýry se pohybují v cenovém rozmezí přibližně od desítek korun až do 

jednoho tisíce korun, přičemž nejlevnějším předmětem je dřevěná tužka s potiskem 

(5 Kč) a nejdražším je pak plstěná taška s motivy Leoše Janáčka (955 Kč). Sortiment 

lze členit do následujících cenových skupin: 
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• Předměty do 150 Kč (bločky, plán historie Brna, brožury, tužky obálky, 

hrnky, krabičky, plechovky, samolepky, magnety, nášivky, odznaky, otvíráky) 

• Předměty v rozmezí 151 – 300 Kč (flash disk s motivem krokodýla, 

gymsacky, plechovky, hrnky, keramika, kosmetika, magnety, deštníky, tašky, 

power banka, textilie, poukazy) 

• Předměty v rozmezí 301 – 600 Kč (architektonický manuál, knihy, polštáře, 

tašky, plechovky, misky, pepřenky, trička, ručníky, poukazy) 

• Předměty v rozmezí 601 – 1200 Kč (sklená plastika, hrnky a termohrnky, 

talíře, tašky, trička) 

 

Jednotná zisková marže není u prodávaných předmětů pevně stanovena a prodejní 

ceny jsou určovány u každého typu suvenýru zvlášť (Spáčilová, 2017). 

 

2.3.3 Distribuce 

Ještě do konce roku 2016 Turistické informační centrum města Brna realizovalo 

prodej suvenýrů v obchodě s upomínkovými předměty na adrese Radnická 6. 

Obchod byl však umístěn v objektu historické budovy, z tohoto důvodu bohužel 

nebyly možné určité stavební úpravy, které by obchod vyžadoval. Tudíž i přes snahu 

managementu nebylo možné provést změny, které by vedly k uzpůsobení interiéru 

tak, aby byl pro turisty a návštěvníky města Brna více atraktivní (Kovářová, 2017). 

 

2.3.3.1 Informační centrum „TO JE Brno“ 

Začátkem roku 2017 došlo k přesunu suvenýrů na nové místo. Obchod se suvenýry 

byl začleněn do nové pobočky Turistického informačního centra města Brna, které 

nese název TO JE Brno a nachází se v nových a moderních prostorách. K jeho otevření 

došlo 7. února 2017 a lze jej najít na adrese Panenská 1. Tato ulice spojuje centrum 

Brna s Husovou ulicí, na níž se nachází výstavní prostory Moravské galerie, poblíž je 

přímý vstup na hrad Špilberk a také vstup do krytu 10-Z. Centrum se nachází 

v přízemí parkovacího domu Domini.  
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V centru mohou návštěvníci vybírat ze širokého spektra propagačních předmětů 

a suvenýrů, mohou tu rovněž zakoupit vstupenky na kulturní akce a akce související 

s cestovním ruchem. Výhodu představuje i klidová zóna, kde si mohou prostudovat 

informační materiály, připojit se na internet nebo si dopřát občerstvení ve formě 

kávy. Centrum disponuje dále místem určeným pro dobíjení telefonů, úschovnou 

zavazadel, toaletami a blízkým parkovištěm. Rovněž sem byl přesunut i předprodej 

vstupenek z Radnické 2 (TIC, 2017). 

 

2.3.3.2 Další pobočky distribuce 

Mimo pobočky TO JE Brno, která je na prodej suvenýrů nejvíce zaměřena, distribuuje 

Turistické informační centrum města Brna drobné suvenýry a upomínkové 

předměty v rámci svých dalších jednotlivých informačních center: 

 

• Informační centrum pod krokodýlem – zde je možnost navíc využít veřejný 

internet, získat informace a užitečné rady či mapy. Lze rovněž využít 

ubytovacích a průvodcovských služeb nebo zakoupit vstupenky na různé 

kulturní akce. Další výhoda tohoto informačního centra spočívá v možnosti 

bezbariérového vstupu (sklopná plošina přes tři schody). 

Adresa: Radnická 8, 658 78 Brno 

 

• Informační centrum Špilberk – nachází se v prostorách hrudu Špilberk. Zde 

jsou také poskytovány informace o kulturních a společenských akcích. 

Nechybí informační a propagační letáky v několika světových jazycích. Na 

tomto místě lze za suvenýry platit i v měně Euro. 

Adresa: Špilberk 1, 658 78 Brno 

 

• Informační centrum letiště – nachází se v příletové hale letiště, zároveň je 

druhým nejmladším informačním centrem TIC města Brna. Mimo možnost 

zakoupit zde suvenýry jsou zde poskytovány dopravní informace, informace 

o společenských i kulturních akcích v Brně i jiných destinacích. IC disponuje 
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informačními materiály v několika jazycích. Lze zde zakoupit i jízdenky na 

MHD. 

Adresa: Letiště Brno-Tuřany 904/1, Tuřany 627 00 Brno  

 

• Informační centrum přehrada – jedná se o informační stánek, jež je umístěn 

před vstupem na přístaviště a tematicky odkazuje k motivu – Brno je zlatá 

loď. Informační centrum je otevřeno sezónně, a to od června do srpna. 

V době, kdy se na Brněnské přehradě již tradičně koná soutěžní přehlídka 

ohňostrojů, počítá informační stánek s prodlouženou otevírací dobou. Nabízí 

i festivalová trička s reflexním nápisem. V nabídce jsou také magnetky 

a turistické známky, ale navíc i nafukovací hračky české výroby či reflexní 

pásky. 

Adresa: Přístavní, Brno      (TIC, 2017). 

 

Prodej suvenýrů dále Turistické informační centrum města Brna realizuje i v rámci:  

 

• Labyrintu pod Zelným trhem, Zelný trh 21 

• Kostnice u sv. Jakuba, Jakubské náměstí 

• Mincmistrovského sklepa na Dominikánském náměstí 1 (vchod Panenská 

ulice) 

 

Sortiment v těchto provozech je přizpůsoben zejména vystavovaným expozicím 

a kromě toho jsou zde v prodeji zejména turistické suvenýry (Spáčilová, 2017). 

 

2.3.3.3 Stánkový prodej 

Na vánočních trzích byl v provozu v roce 2015 a 2016 po celou dobu adventu stánek, 

kde byly nabízeny převážně kolekce suvenýrů dle návrhů Turistického centra. 

Příležitostně pak suvenýry bývají distribuovány ve stáncích na různých brněnských 

akcích, v roce 2016 to například byly: Dny Brna, Regiontour, Festival Leoše Janáčka 

a Dny Asie. 
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Pravidelnou distribuci suvenýrů na další místa Turistické informační centrum 

města Brna neprovádí, ale dle konkrétních objednávek dodává upomínkové 

předměty různým subjektům (Spáčilová, 2017). 

2.3.4 Propagace 

Co se týče propagace a prezentace přímo v místě prodeje – upomínkové předměty 

jsou v informačním centru umístěny v policích a regálech. Dražší položky (sošky, 

keramika, porcelán) jsou vystaveny ve vitrínách, zákazník si je tedy nemá možnost 

důkladněji prohlédnout, nicméně v rámci moderních prostor působí vitríny 

esteticky a toto umístění je pochopitelné. Znevýhodňující je však prezentace textilií 

v policích, zákazník pak musí trička vyjmout a rozložit. Tato skutečnost může 

leckteré zákazníky odradit. Při prodeji také není zcela jasné, jestli si mohou 

návštěvníci vzít vystavené zboží a přinést si jej k pokladně, nebo zda musí požádat 

vedoucí pracovníky prodejny o asistenci.  

 

Nové informační centrum je propagováno prostřednictvím poutače, který lze nalézt 

před Hlavním nádraží, rovněž vyšlo několik informací v časopise KAM. Novinky je 

možné sledovat na webových stránkách TIC, kde lze také nastavit odběr 

newsletterů. Nově byl také umístěn poutač na budovu Magistrátu města Brna, který 

na nové informační centrum odkazuje. Bohužel je jen v českém jazyce. 

 

Samotné propagaci suvenýrů je pak věnován nově spuštěný e-shop, kde mají 

zákazníci možnost si předměty prohlédnout a zakoupit. V přehledném virtuálním 

obchodě lze nalézt tematické kolekce s názvy „Brno – zlatá loď“, „Brno – láska na 

celý život“, „Jošt“, „Janáček“, „Mendel“ či „Folklor“. E-shop nabízí dvě varianty odběru 

zakoupených věcí – prostřednictvím České pošty, nebo formou osobního vyzvednutí 

na výdejním místě na ulici Radnická 8 (Kovářová, 2017). 

 

2.4 Zákazníci 

V rámci analýzy zákazníků, kteří poptávají brněnské suvenýry v Informačním 

centru „TO JE BRNO“ byly zjišťovány informace na této pobočce a vzhledem k tomu, 
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že prodej suvenýrů byl ještě koncem roku 2016 realizován na ulici Radnická, byly 

údaje získány i od vedení tohoto obchodu v rámci porovnání poptávky po přesunu 

zázemí prodeje suvenýrů TIC. 

 

• Informační centrum „TO JE BRNO“ 

Co se týče prodeje upomínkových předmětů na Informačním centrum 

„TO JE BRNO“, nejvíce se o suvenýry zajímají lidé, kterým přijede 

zahraniční návštěva nebo mají sami cestu do zahraničí a chtějí přivést 

něco ze svého města. Zákazníky jsou spíše ženy v produktivní věku (toto 

nelze zcela úzce specifikovat). Pokud se jedná o strukturu zákazníků 

z hlediska státní příslušnosti, přibližně z jedné třetiny je tvořena 

tuzemskými zákazníky a dvě třetiny pak tvoří cizinci.  

 

Lze konstatovat skutečnost, že Češi nakupují spíše levnější předměty 

(drobnosti například vizitky, známky, klíčenky, magnetky). Zahraniční 

zákazníky lze rozčlenit do dvou skupin. Zhruba polovina cizinců – 

podobně jako Češi – kupuje menší věci, druhá část se zaměřuje na položky 

vyšší cenové kategorie tedy například hrníčky, talířky, trička a také knihy. 

Celkově se nejvíce prodávají magnetky a čokolády (Spáčilová, 2017). 

 

• Předcházející prodej suvenýrů na ulici Radnická 

Nejčastěji poptávali suvenýry rovněž zákazníci, kteří plánovali cestu do 

zahraničí, případně lidé, kteří očekávali zahraniční návštěvu a chtěli ji 

obdarovat dárkem s motivy Brna. Spadají sem například studenti Erasmu, 

žáci a studenti základních a středních škol, kteří absolvují výměnné 

pobyty v rámci školy, ale i firmy a podniky, které očekávají zahraniční 

delegaci a shánějí pro ně vhodný dárek jako malou pozornost. Toto jsou 

nejčastější skupiny, které do obchůdku přicházely. Skladbu zákazníků 

tvořily ve většině případů ženy, ovšem jakmile vzrostl počet zákazníků 

celkově, byl podíl mužů a žen téměř vyrovnaný. 
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Věkové kategorie byly různorodé, ale převážně je lze klasifikovat na mladé 

rodiny s dětmi, studenty (cestovatele) a seniory. V letních měsících 

převažovali více zahraniční zákazníci (i když Češi navštěvovali obchůdek 

také hojně, zvlášť vzhledem k letním dovoleným a prázdninám), mimo 

sezónu, případně na jejím začátku, zase spíše ti tuzemští. 

 

Lze zde také nalézt shodu s novým prodejním místem suvenýrů na ulici 

Panenská, kde Češi kupovali rovněž drobnější suvenýry, tzn. klíčenky, 

turistické známky a vizitky, zvonky, magnety, z větších například hrnky. 

Zahraniční zákazníci se zaměřovali na magnety, klíčenky, keramiku (talíře, 

hrnky, pivní korbely, zvonky), plátěné tašky a trička. Velmi často se také 

prodávaly suvenýry s motivy Alfonse Muchy, magnety, klíčenky, keramika 

a trička (Hrubá, 2017). 

 

2.5 Výsledky dotazníkového šetření 

V rámci sběru primárních dat bylo provedeno dotazníkové šetření s cílem zjistit 

preference a požadavky zákazníků v oblasti nákupu suvenýrů. Dotazník byl 

vytvářen ve spolupráci s TIC a byl brán ohled na fakta, která TIC považuje za 

podstatná k zjištění. Dotazník byl šířen v papírové i elektronické podobě a byl 

vyhotoven v českém jazyce i v angličtině. Průzkum bohužel nemohl být proveden 

specificky na míru informačního centra TO JE BRNO, neboť v průběhu vytváření 

dotazníku docházelo k přesunu obchodu se suvenýry z původní adresy na ulici 

Radnická na nové místo. Společně s tím došlo i k razantním změnám v sortimentu, 

z tohoto důvodu v dotazníku nebyly obsaženy přímo specifické otázky, které by se 

týkaly konkrétně nabízených suvenýrů. 

 

Respondenty dotazníkového šetření byli jednak návštěvníci informačních center, 

dále byl dotazník šířen prostřednictvím stránky TIC na sociální síti a byl také jako 

příspěvek umístěn ve skupinách s tématikou Brna a Erasmu. Průzkum probíhal od 

začátku února 2017 a byl ukončen počátkem dubna 2017, zúčastnilo se jej 372 
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respondentů. Dotazník byl vytvořen v systému Google Forms pro sběr 

a vyhodnocení primárních dat, dále byl také využíván program Excel. 

 

2.5.1 Identifikační údaje respondentů 

Z celkového počtu 372 respondentů tvoří 65 % ženy a 35 % muži. Podstatná většina 

respondentů je tvořena věkovými skupinami 25 až 34 let a 35 až 44 let. Věk 

respondentů je zobrazen v následujícím grafu na obrázku č. 7. 

 

 

 

Obrázek 7: Struktura věkových skupin respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dále lze konstatovat, že u vzdělanosti respondentů převažuje středoškolské (51 %) 

a vysokoškolské vzdělání (42 %). Respondenti se základním vzděláním tvoří pouze 

7 %. Převážná většina respondentů žije v České republice, 30 % z dotazovaných pak 

přímo v Brně. Zahraniční respondenti tvoří přibližně pouze 9 %.  
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Obrázek 8: Místo bydliště respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.5.2 Chování zákazníků na trhu se suvenýry 

Chování zákazníků bylo analyzováno prostřednictvím mnoha otázek v dotazníku.  

Frekvence 

Prvním důležitým ukazatelem je frekvence nákupu suvenýrů. Z dotazníkového 

šetření vyplynulo, že pouze 20 lidí (5,4 %) z celkového počtu 372 nekupuje 

suvenýry vůbec. Z celkového počtu dotázaných mužů (81), upomínkové předměty 

nakupuje 92,6 %, z oslovených žen (291) pak 95,2 %. Lze tedy konstatovat, že ženy 

nakupují suvenýry ve větší míře než muži, ovšem rozdíl není příliš výrazný. Níže 

uvedený graf zobrazuje frekvenci nákupu. 

 

 

Obrázek 9: Frekvence nákupu suvenýrů (Zdroj: Vlastní) 
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Motivace 

Dále bylo zkoumáno, za jakým účelem respondenti upomínkové předměty nakupují 

– tedy pro koho je suvenýr určen. Nejčastěji si dotazovaní kupovali suvenýry pro 

sebe na památku, dále pro někoho z rodiny, zanedbatelná není ani skupina „pro 

přátele“ a „pro partnera/partnerku“, v neposlední řadě pak i „pro děti“ Nejméně 

často kupují suvenýry lidé pro své kolegy z práce.  

 

 

Obrázek 10: Účel nákupu (Zdroj: Vlastní) 

 

Typ zakoupeného suvenýru 

V rámci dotazníkového šetření bylo zkoumáno, které druhy suvenýrů respondenti 

poptávají. Z výsledků vyplývá, že nejoblíbenější a nejčastěji nakupované jsou 

pohlednice, na druhém místě jsou pak turistické známky, odznaky, následují 

zmenšeniny místních památek a symbolů (např. ve formě klíčenky, sošky, na tužce). 

Další poměrně oblíbenou kategorií jsou přírodní předměty z místa návštěvy 

(kameny, mušle atp.), hračky, omalovánky, puzzle dále potřeby do domácnosti 

(např. hrnek, talíř, mísa, lžíce, zástěra, interiérové doplňky, textilie s nápisem nebo 

znakem spojeným s místem návštěv. Méně poptávané jsou obrázky, malby, šperky, 

kožené zboží (umělecké předměty) či knihy o dané destinaci. Na posledních místech 

jsou to pak sběratelské předměty a starožitnosti, nejhůře dopadl půllitr na pivo 

symbolický pro místo návštěvy.  
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Otázka byla položena formou matice a vyhodnocena prostřednictvím program Excel 

za použití váženého průměru. Přesné pořadí a v leckterých případech velmi těsné 

rozdíly ve výsledných hodnotách váženého průměru můžeme vidět v následující 

tabulce. 

Tabulka 1: Nakupované předměty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Typ suvenýru Hodnota 

1. Pohlednice 3,20 

2. Turistické známky, odznaky, štítky 2,91 

3. Zmenšeniny místních památek a symbolů 2,39 

4. Přírodní předměty z místa návštěvy  2,38 

5. Jiné 2,22 

6. Hračky, omalovánky, puzzle 2,03 

7. Potřeby do domácnosti  1,92 

8. Umělecké předměty  1,86 

9. Knihy o dané destinaci 1,64 

10. 

Textilie s nápisem či znakem spojeným s místem 

návštěvy 1,58 

11. Sběratelské předměty a starožitnosti 1,53 

12. Půllitr na pivo symbolický pro místo návštěvy 1,53 

 

Faktory ovlivňující nákup 

Při koupi suvenýrů respondenty ovlivňuje především skutečnost, že se jim suvenýr 

líbí. Druhým nejdůležitějším faktorem je skutečnost, že jim bude připomínat místo 

návštěvy. Třetí podstatný aspekt při rozhodování o koupi představuje cena. Jistý vliv 

má také skladnost a snadná přenosnost suvenýru, ale nikterak zcela zásadní. Stejně 

tak je tomu i s unikátností předmětu, jeho funkčností a praktičností. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejméně dotazované ovlivňuje umělecká 

hodnota suvenýru. 

Cena 

Rovněž bylo zjišťováno, jaké částky respondenti na upomínkové předměty 

vynakládají. Ukázalo se, že nejčastěji uváděný údaj byl „do 150 Kč“, to uvedla téměř 
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polovina dotazovaných. Nejméně četné byly odpovědi u částek 601 – 1200 Kč 

(pouze 2,8 %) a 1201 Kč a více (pouze 3,4 %). Veškeré odpovědi shrnuje následující 

graf. 

 

 

Obrázek 11: Cenová rozmezí (Zdroj: Vlastní) 

Místo nákupu 

Ukázalo se, že téměř polovina respondentů nejčastěji kupuje upomínkové předměty 

ve specializovaných obchodech se suvenýry a zhruba třetina v informačních 

centrech. Další nejčetnější odpovědí byl stánek (cca 20 %). Nejméně často 

uváděným místem nákupu byly supermarkety. Mezi ostatními místy nákupu (6 %) 

se vyskytly odpovědi typu trhy a lokální obchody. 

 

Co se týče důvodu, proč právě na tomto místě, nejvíce respondentů (zhruba polovina 

ze všech dotázaných) uvedlo lokalitu obchodu v blízkosti památky. Dále dotázaní 

nejvíce odpovídali, že o tomto místě věděli dopředu, narazili na něj náhodou, nebo 

se nacházelo v centru města. Předešlé tři odpovědi zvolila přibližně třetina 

respondentů. Pouze 4 % uvedla, že je k místu prodeje dovedlo značení nebo 

reklama. Pouze 17 % z oslovených by uvítalo možnost nákupu přes internet. 

 

2.6 Konkurenční prodej suvenýrů v Brně 

Účel návštěvy Brna může souviset s mnoha aspekty. Může se jednat o poznávací 

turistiku za účelem seznámit se s městem a navštívit jeho památky, muzea, galerie 

či kuriozity, cestování za kulturou, divadelními představeními, degustací 
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moravských vín ve vinotékách nebo vyhlášených restauracích a ochutnávkou 

českých piv v pivnicích, kde nechybí nabídka piv lokálních pivovarů. Silnou 

skupinou mohou být v případě města Brna také fanoušci sportovních událostí – 

konkrétně fanoušci hokejového týmu Kometa. Účely návštěv mohou být rovněž 

provázané, i to je třeba brát v úvahu.  

 

Lze však konstatovat, že suvenýry nabízené TIC města Brna jsou soustředěny na 

aktuální dění i historii Brna a jsou svým způsobem tematicky zcela unikátní. 

V následující části práce bude představen konkurenční prodej suvenýrů v rámci 

města Brna. Cílem této analýzy je jednak seznámit se s možnou konkurencí v prodeji 

suvenýrů v rámci Brna, ale také zmapovat nabízený sortiment. 

 

2.6.1 Mendelovo muzeum 

Muzeum se nachází na Mendlově náměstí, tedy nedaleko od centra města. Prodej 

suvenýrů je zde realizován v rámci pokladny, která je spojena s prostorami muzejní 

kavárny. Celkově prostředí prodeje působí vstřícně, uvolněně a přátelsky. 

Upomínkové předměty, které zde lze zakoupit jsou tematicky spjaté především 

s Gregorem Johannem Mendelem, významným brněnským vědcem. V nabídce jsou 

pohlednice a odznaky, které vystihují zdařile graficky zpracované náměty odkazující 

na Mendela a jeho genetický výzkum. Objevuje se zde ústřední motiv hrášku či 

přímo Mendelova muzea. Pohlednice a odznaky se pohybují v cenovém rozmezí od 

12 do 20 Kč. Také jsou nabízeny tiskoviny a publikace týkající se muzea, Mendela či 

Brna, jejichž cena je zhruba od 40 do 380 Kč. Zelený hrnek s logem Mendelova 

muzea lze zde pořídit v ceně do 200 Kč. Dále jsou nabízeny náušnice ve tvaru lusků 

hrášku, přívěšek z drahocenného kamene, pamětní medaile, náramek či tužky 

a propisky. Další kategorií suvenýrů jsou textilie – konkrétně různé typy triček 

v ceně přibližně 350 Kč a plátěná taška s logem Mendelova muzea, která se dá 

zakoupit za 55 Kč. Nechybí ani cenově příznivé a zároveň nápadité suvenýry, které 

dokážou pobavit, jako jsou například semínka hrášku v atraktivním obalu.  
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Téměř 80 % návštěvníků Mendelova muzea tvoří cizinci (zejména vědci a badatelé 

nebo Mendelovi fanoušci a obdivovatelé). Zbývající část návštěvníků představují 

především žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol, kteří 

muzeum navštěvují za účelem školních exkurzí. Toto složení má rozhodující vliv na 

poptávané množství jednotlivých druhů suvenýrů. Zahraniční turisté mají zájem 

spíše o předměty ve vyšší cenové kategorii, nejčastěji kupují hrnky s logem 

Mendelova muzea, katalogy s informacemi a trička – největší zájem je pak o tričko, 

které je inspirováno dílem Andyho Warhola s názvem „Campbell's Soup Cans“, 

přičemž hlavní motiv byl modifikován na konzervu s hráškem. Pamětní medaile, 

které se řadí k nejdražším nabízeným suvenýrům a jejichž prodej není příliš 

frekventovaný, jsou zpravidla zakupovány nejčastěji právě zahraničními 

návštěvníky muzea. Tuzemští zákazníci, kteří jsou tedy z valné většiny tvořeni žáky 

a studenty, poptávají spíše cenově dostupnější předměty, jako jsou například 

pohlednice a zejména odznaky. Pokud je suvenýr zakoupen jako dárek pro někoho, 

jedná se pak nejčastěji o tričko nebo hrnek.  

 

Upomínkové předměty jsou vystaveny v rámci pokladny ve skleněné vitríně. 

Zákazníci tedy musí požádat obsluhu, aby se na ně mohli zblízka podívat nebo se jich 

dotknout. Textilie jsou na stojanu a zákazníci k nim mají přístup. Rozsah nabízených 

suvenýrů je poměrně úzký. Vedení muzea však uvažuje o rozšíření nabídky 

a zejména zatraktivnění nabízeného sortimentu pro žáky a studenty (Retek, 2017). 

 

2.6.2 Obchod se suvenýry ve Vile Tugendhat 

Vila jako taková se nachází mimo centrum města, i tak láká velký počet turistů. 

Obchod se suvenýry je v rámci Vily Tugendhat vhodně umístěn a každý návštěvník 

skrze něj musí projít. Vystavené položky jsou tematicky spojené se samotnou Vilou 

nebo architekturou. Návštěvníci si mohou zakoupit různé druhy pohlednic, jejichž 

ceny se pohybují od 6 Kč do 22 Kč. Dále jsou zde nabízeny také například známky, 

tužky, pera, turistický deník, průvodce, plán Brna, turistické vizitky, mince, 

magnetky, zapalovače, tašky, plechovky, podložky pod myš či pilník. Vila nabízí 

poměrně širokou nabídku knih a publikací, které se týkají přímo Vily, dalších 
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architektonických památek, umělců a architektů. Ceny menších publikací se zhruba 

pohybují od 200 Kč do 300 Kč. Velká kniha o Vile stojí 1650 Kč. Kompletní seznam 

prodávaných předmětů i s jejich cenami je uveden v přílohách. 

 

Zákaznická skupina je tvořena Čechy i zahraničními návštěvníky převážně 

středního a mladšího věku. Zahraniční návštěvníci mají tendenci utratit zde více 

a nakupují nejčastěji knihy o Vile, zatímco Češi mají zájem převážně o pohlednice 

a publikace. Škála nabízených suvenýrů je pro potřeby prezentace dostačující, 

předměty jsou však vystaveny v zamčené skleněné vitríně a jejich obsah není jasně 

viditelný z dálky (Šmerdová, 2017). 

 

2.6.3 Moravská galerie 

Knihkupectví ArtMap Moravské galerie, ve kterém lze rovněž zakoupit upomínkové 

předměty, se nachází v Místodržitelském paláci, jež je alokován v centru města. 

Z hlediska suvenýrů nabízí předměty vztahující se zejména ke galerii a umění. 

Předměty jsou z velké části asociovány s galerií samotnou, například jsou to tužky, 

odznaky, notesy, pohledy apod. Dále zde návštěvníci mohou zakoupit například 

šperky, trička, plátěné tašky s vkusně a vtipně pojatými motivy, katalogy i keramiku. 

Část vystavených suvenýrů se váže k dané exhibici, respektive předměty se vztahují 

k danému autorovi. Jelikož se jedná prvořadě o knihkupectví, mimo suvenýrů tvoří 

převážnou část sortimentu právě katalogy a publikace o umění, autorské knihy 

a monografie, teoretické texty, specializované časopisy, knihy o filmu, divadlu 

a hudbě, audio, DVD, komiksy, nechybí ani výběr knížek pro děti či autorské projekty 

a tituly, které nejsou běžně distribuovány. Obdobný knižní výběr lze zakoupit také 

v galerijním obchodě v Pražákově paláci. Designshop Moravské galerie, jež se 

nachází v přízemí Uměleckoprůmyslového muzea, nabízí pak aktuální práce českých 

designérských ikon, které se vztahují spíše k čistě umělecky založeným turistům.  

 

Struktura šíře zaměřených zákazníků (především zákazníků ArtMap) bývá obvykle 

ovlivněna určitou událostí, která v Moravské galerii aktuálně probíhá. Ačkoliv 

většina návštěvníků pochází z Brna či jeho okolí, v průběhu festivalu Bienále je zde 
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také spousta zahraničních návštěvníků. Zákazníci většinou nakupují tužky 

a odznaky, které stojí přibližně do 30 Kč nebo notesy. Oblíbené jsou také předměty 

vztahující se k dané exhibici. Celkový dojem z galerie je velmi dobrý. Mají zajímavé 

nápady, například využití recyklovaných materiálů k výrobě tašek, které následně 

prodávají, či asociace každé exhibice s unikátní kolekcí suvenýrů. Z rozhovoru 

s prodávajícími však vyplývá, že zákazníkům chybí v nabídce předměty, jež přímo 

souvisí s Brnem – často se ptají na pohlednice s motivy Brna. Tato skutečnost by se 

dala využít k propagaci pobočky IC na Panenské ulici, kde nabídka odpovídá této 

poptávce návštěvníků Moravské galerie (Moravská galerie, 2017). 

 

2.6.4 Fanshop HC Kometa Brno 

Fanshop HC Kometa Brno, který je provozován společností Sportmania Brno, s.r.o., 

nabízí prodej suvenýrů ve dvou kamenných prodejnách, a to v městské část Ponava 

a Brno – Střed. Prodejna v části Brno – Střed je vhodně situována, nachází se totiž 

v blízkosti hlavního stadionu (DRFG Arena), a má tím pádem značný potenciál 

k oslovení cílové skupiny. Jedná se o Kometa Market, který je otevřen každý den, kdy 

Kometa hraje domácí utkání. Zakoupit zde lze stolní hokej, ročenku, knihu o Kometě, 

kalendář nebo například i použitou výstroj hráčů z minulé sezóny.  

Další kamenná prodejna, která je situována v Ponavě, je oficiálním fanshopem. 

Nachází se sice dále od centra – u hokejové haly dětí a mládeže, nicméně nabídka 

zboží je celkem pestrá. Zákazníci si mohou vybrat z téměř veškerého sportovního 

oblečení pro muže, ženy a děti, např. dresy, šály a čepice Kometa. Prodává se zde 

také široká škála menších suvenýrů, např. zapalovače, odznaky, vlajky, klíčenky, 

sklenice na pivo, hrnky, náušnice, náramky, pera, placky, nálepky a mnoho dalšího. 

Ceny jsou různé, některé druhy oblečení stojí až 3000 Kč. Nabízené suvenýry lze 

zakoupit rovněž prostřednictvím e-shopu.  

 

Místní zákazníci tvoří většinu kupní síly, ačkoliv občas nakupují také cizinci, hlavně 

z Německa nebo Británie. Vzory nakupování nejsou nicméně příliš jasné. Většinou 

se prodává zboží, které se váže k danému období (například na podzim se nejvíce 

prodávalo oblečení na zimu). Nové kolekce jsou vždy velmi populární. Předměty 
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zakoupené jako dárky se většinou prodávají v čase před Vánoci. Obecně se dá říci, 

že všechny předměty se prodávají dobře. Obchod je úspěšný a většinou plný 

zákazníků. Hokejové zápasy jsou většinou vyprodané a mají velkou oblibu na celé 

jižní Moravě. Tato obliba je známkou dobré marketingové kampaně a schopnosti 

propagovat tým Komety i produkty s ním související (Fanshop HC Kometa Brno, 

2017).  

 

2.6.5 Neroli 

Suvenýry vztahující se k Brnu lze rovněž zakoupit v řetězci Neroli – konkrétně 

v pobočkách na náměstí Svobody a na ulici Josefská. Je však nutné poznamenat, že 

v obou případech je prostor k prezentaci právě těchto suvenýrů je v rámci prodejny 

poměrně malý. Zákazníci zde mohou zakoupit především keramické výrobky 

s vyobrazením Špilberku či Petrova, dále například kosmetické výrobky 

s obdobnými motivy, čaje a pralinky. Navzdory tomu, že ve výloze prodejen nejsou 

brněnské suvenýry vystaveny a na první pohled není patrné, že je zde lze zakoupit, 

turisté obchod i přes to (dle získaných informací) navštěvují. Během letní sezóny 

však prodejna na náměstí Svobody v rámci své výstavní plochy prezentuje. Turisté 

nejčastěji poptávají drobné předměty, jako jsou například zvonky, náprstky, hrnky 

nebo čokoláda. Rovněž jdou také na odbyt keramické výrobky s motivy Špilberku. 

Lze se zde setkat také se situací, kdy jsou zakoupeny předměty ve vyšší cenové 

kategorii – ne však dospělými, nýbrž dětmi. V prodejně Neroli na ulici Josefská je 

nabízen obdobný sortiment, významná je kolekce předmětů s vyobrazením děl 

Alfonse Muchy, ale také Gustava Klimta (Neroli, 2017).  

2.6.6 Starobrno fanshop 

Prodejnu můžeme nalézt na Mendelově náměstí, nabízí typické předměty vztahující 

se k pivní turistice. Ke koupi jsou zde pivní sklenice, láhve, čepice, trička, otvíráky, 

propisky a popelníky, popřípadě speciální edice piv. Cenový rozsah nabízených 

předmětů se pohybuje přibližně v rozmezí od 30 Kč do 400 Kč. Obchod se nachází 

v prostorách pivovaru a zákazníci, kteří si přišli zakoupit suvenýry, si mohou 

odpočinout a vychutnat si pivo (Novotný, 2017). 
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2.7 SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy identifikujeme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

spojené s prodejem suvenýrů na informačním centru „TO JE Brno“. 

 

Tabulka 2: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

S – silné stránky W – slabé stránky 

Jedinečné postavení na trhu suvenýrů 

v rámci města Brna 

Nevhodně zvolená lokace informačního 

centra „TO JE Brno“ 

Široká nabídka suvenýrů Informační centrum „TO JE Brno“ není 

nijak označeno 

Umístění v moderní budově  Z náměstí Svobody k němu nevedou 

žádné ukazatele 

Poskytuje možnost nákupu suvenýrů 

online (e-shop)  

Chybí také systematické ukazatele 

v angličtině/němčině 

TICmB, které informační centrum „TO 

JE Brno“ provozuje, je příspěvkovou 

organizací pod záštitou města Brna 

Na ostatních informačních centrech 

nejsou personálem podávány 

informace ohledně nového IC 

zaměřeného na prodej suvenýrů 

Existence organizace není závislá na 

zisku z prodeje 

Atmosféra v informačním centru 

působí chladně, měla by působit 

přátelštěji 

Možnost distribuce suvenýrů i na 

ostatních informačních centrech 

Nabízené pohledy i ostatní předměty 

nemají viditelné označení „Brno“ či 

"Made in Brno“ 

Prostor k propagaci informačního 

centra „TO JE Brno“ na ostatních 

pobočkách a památkách, které TICmB 

spravuje 

Prezentace textilií v policích (zákazník 

musí např. tričko rozložit), také není 

jasné, zda si lze zboží vzít, přinést 

k pokladně a zaplatit, nebo musí 

požádat o asistenci 
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O – příležitosti T – hrozby  

Dostatek potenciálních zákazníků Vstup nových subjektů na trh se 

suvenýry 

Vysoká poptávka zákazníků po 

suvenýrech v cenových kategoriích do 

150 Kč a 151 – 300 Kč 

Turisté a potenciální zákazníci se 

o informačním centru nedovědí – nízké 

povědomí 

Vysoká poptávka zákazníků po 

pohlednicích, zmenšeninách, hračkách 

(omalovánky, puzzle atp.) 

Cizinci informační centrum „TO JE 

Brno“ snadno nenajdou 

Široká škála motivů reprezentující 

Brno i Moravu (lidové zvyky, folklor 

atd.) 

Negativní recenze a kritiky na 

sociálních sítích a online médiích 

Velký počet studentů v Brně – segment 

s velkým potenciálem (kolekce 

suvenýrů s tímto zaměřením) 

Hrozba kopírování nabízených 

upomínkových předmětů konkurencí 

Možnost distribuce takových suvenýrů 

na studentských akcích 

Dokonalejší marketingová strategie 

potenciální konkurence 

Možnost navázání spolupráce 

s Mendelovým muzeem a Moravskou 

galerií 

Pokles cestovního ruchu 

Možnost navázání spolupráce s dalšími 

informačními centry v oblasti Moravy 

 

Kooperace s HC Kometa – potenciál 

přilákat do IC další skupinu zákazníků 
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2.8 Shrnutí analytické části 

Při zpracování analytické části došlo k představení Turistického informačního 

centra města Brna a jeho nově otevřené pobočky „TO JE Brno“. Byl zmapován 

marketingový mix ve vztahu ke zde nabízeným suvenýrům. Dále byli zkoumáni 

zákazníci a konkurenční prodej upomínkových předmětů v Brně. Na závěr byla 

provedena SWOT analýza, která je souhrnem všech provedených analýz a bude 

sloužit jako podklad pro návrhy a doporučení. Celá analytická část práce byla 

zaměřena na suvenýry, a to z důvodu požadavku Turistického informačního centra 

města Brna za účelem udržet a zdokonalovat úroveň nabízeného sortimentu 

suvenýrů. Proto bude mít i návrhová část práce stejné zaměření. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Na základě analytické části práce byly provedeny návrhy a doporučení v rámci 

marketingového mixu. Aby byl naplněn cíl práce, mým návrhem je připravit nové 

produkty, které dále popisuji v kapitole 3.1. V oblasti produktu byly nejen 

zprostředkovány možnosti spolupráce s kompetentními osobami, ale přímo 

autorkou práce ve spolupráci s Mgr. Lenkou Holečkovou byly navrženy a vytvořeny 

konkrétní prototypy suvenýrů. V rámci ceny budou pak provedeny cenové kalkulace 

právě těchto suvenýrů. V oblasti distribuce budou doporučeny další možnosti ke 

zvážení. Obecná doporučení, která by měla vést ke zvýšení povědomí o prodeji 

suvenýrů na informačním centru „TO JE Brno“ budou představena i v rámci 

propagace. 

 

3.1 Produkt 

Při analýze současného stavu na trhu se suvenýry v Brně bylo zjištěno, že 

Informační centrum TO JE BRNO v porovnání s ostatními místy nabízí jednoznačně 

nejširší škálu upomínkových předmětů s různými motivy. TO JE BRNO navíc 

poskytuje mnoho doplňkových služeb, které mohou zákazníky přilákat. Nicméně 

některé kolekce suvenýrů by mohly být rozšířeny, rovněž by mohly být vytvořeny 

nové kolekce, které by cílily na velmi početnou cílovou skupinu, kterou v rámci Brna 

představují studenti. Návrhy a doporučení v oblasti produktu lze rozčlenit 

následovně. 

 

3.1.1 Suvenýry s folklorními motivy 

Brno je metropolí jihomoravského kraje, kam lidé často cestují nejen za památkami 

či přírodou, ale také za účelem poznávání zdejších tradic, návštěvou kulturních 

a folklorních událostí a ochutnávkou dobrého vína. Z tohoto důvodu je navrhováno 

rozšířit prozatím poměrně úzkou nabídku suvenýrů, která je tematicky zaměřena 

na folklor. Níže jsou uvedeny konkrétní produkty, při jejichž výběru bylo 

respektováno kritérium ceny vycházející z výsledků dotazníkového šetření. 
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Antistresové omalovánky „Relaxuj a miluj folklor“ 

Navrhovaným produktem jsou relaxační omalovánky, neboť z dotazníků bylo 

zjištěno, že o podobné předměty mají respondenti zájem. Koncept byl připraven 

autorkou práce ve spolupráci s Mgr. Holečkovou. Omalovánky se budou skládat 

z 30 stran formátu A4. Budou obsahovat typické motivy svérázu a ornamenty 

charakteristické pro jižní Moravu. Inspirace byla také čerpána z výšivek a mašlí, jež 

jsou součástí krojů, které byly předávány z generace na generaci. Relaxační 

omalovánky jsou v dnešní době velice populární. Představují univerzální suvenýr 

vhodný pro osoby téměř jakékoliv věkové kategorie, lze je tedy zakoupit i pro děti, 

pro které nakupuje suvenýry více než pětina oslovených respondentů. Ukázku 

z omalovánek „Relaxuj a miluj folklor“ lze vidět na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 12: Relaxační folklorní omalovánky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Folklorní vystřihovánky 

Dalším doporučeným suvenýrem v oblasti folkloru je edice vystřihovánek 

s lidovými kroji. Jedná se o jedinečný produkt, který vznikl v rámci mezinárodního 

projektu, jehož autorkou a koordinátorkou je Mgr. Tereza Horáková a na jehož 

vytváření se podílela rakouská ilustrátorka a švédská grafička. Prozatím je v oběhu 

edice ženského kroje z Podluží, do budoucna je však možná domluva na ztvárnění 

a vydání ženských i mužských krojů typických pro okolí Brna. Tyto vystřihovánky 

mohou být pěkným suvenýrem nejen pro děti, zakoupit je mohou také dospělí jako 

dárek do zahraničí. Pro cizince mohou představovat unikátní záležitost.  

 

 

Obrázek 13: Folklorní vystřihovánky (Zdroj: www.folklornivystrihovanky.cz) 

 

Spolupráce s  Andreou Šindelářovou, DiS. 

Andrea Šindelářová, DiS. je nadaná a kreativní výtvarnice, která se v poslední době 

zabývá mimo jiné rovněž folklorní tematikou. Věnuje se malbě akrylovými barvami 

na textil (plátěné tašky, bavlněná trička, zástěry, vaky, dále například i tenisky). Na 

základě domluvy je pak ze strany Andrey možné vytvořit návrhy na potisky těchto 

typů textilií, což by vedlo ke snížení ceny výsledného produktu. Andrea má 

vystudovanou Vyšší odbornou školu v Brně obor restaurování a konzervování 
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keramiky, také je velice schopnou grafickou designérkou a v brzké době si bude 

zakládat živnost. Z těchto důvodů lze spolupráci s ní doporučit nejen co se týče 

námětu folkloru. Ukázka tvorby je uvedena níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další doporučení 

V souvislosti s folklorními suvenýry a jejich vyhledáváním lze doporučit web Fler , 

jedná se o internetové tržiště určené k prodeji a nákupu originálních a rukodělných 

výrobků. Možnou inspirací také představuje e-shop Folklorní drobnosti Svéráz. Dále 

doporučuji zařadit do nabídky malovanou slováckou keramiku (tupeskou). 

3.1.2 Suvenýry pro studenty 

Nabízená škála upomínkových předmětů by mohla být rozšířena o suvenýry 

levnějšího charakteru, jež by cílily zejména na segment studentů. V tomto případě 

Obrázek 14: Ukázka tvorby Šindelářové, DiS. (Zdroj: www.facebook.com/taskyodaji) 
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by se mohlo jednat například o nálepky na notebook, obaly na telefon, polepy na sklo 

či zeď, chladící obaly na plechovku sodovky či piva, balzámy na rty atp. V této 

souvislosti lze doporučit provedení bližšího průzkumu tohoto segmentu, který 

nesmí být opomenut, neboť v Brně studují desítky tisíc tuzemských i zahraničních 

studentů, což představuje vysoký potenciál.  

Co se týče námětu, který by bylo vhodné aplikovat na výše uvedené předměty, mělo 

by se jednat o vtipné a jednoduché motivy. Inspirací zde může být například kampaň 

s názvem „Zas tak složité to není“ Brněnského dopravního podniku. Příkladem může 

být níže uvedený prototyp návrhu na tričko. 

 

 

Obrázek 15: Návrh potisku na tričko (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro vyhotovení návrhu byly využity obrázky, jejichž opětovné použití je povoleno. 

Barvy potisku a barvy trička byly voleny s ohledem na nákladovou cenu, aby byl 

produkt pro studenty cenově dostupný. Dalšími vtipnými motivy nápisu na tričko 

by mohly být například slogany typu: 

• Brno THE Student City 

• Pracuju v MORAVSKÉM Silicon Valley 

V ohledu zpracování dalších návrhů a realizace lze doporučit navázání spolupráce 

s Vysokým učením technickým v Brně, konkrétně s Fakultou výtvarných umění či 

s Vyšší odbornou školou uměleckých řemesel (nebo dalšími uměleckými školami) 

a oslovit je s projektem „Studenti pro studenty“.  
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Obrázek 16: Návrhy pohlednic (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.3 Suvenýry s náměty Brna 

Informační centrum na Panenské ulici nabízí opravdu nepřeberné množství 

suvenýrů vztahující se k Brnu. Proto bylo zjišťováno, které předměty v sortimentu 

schází a zároveň spadají do nejvíce poptávané cenové kategorie upomínkových 

předmětů. Níže uvedené návrhy suvenýrů byly vytvořeny přímo autorkou práce ve 

spolupráci s Mgr. Lenkou Holečkovou s cílem jejich budoucí realizace. 

 

Malované pohlednice 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníci nejvíce poptávají právě pohlednice, 

které zároveň spadají do preferované cenové kategorie (čili do částky 150 Kč). 

Informační centrum „TO JE Brno“ nabízí různé typy pohlednic, v nabídce však nejsou 

pohlednice malované. Vzhledem k tomu, že turisté v dnešní době obvykle disponují 

fotoaparátem nebo chytrým telefonem a není pro ně problém pořídit celou řadu 

fotografií památek, mohli by malované pohlednice uvítat. Ukázka pohlednic je 

uvedena níže, ostatní návrhy pohlednic jsou uvedeny v přílohách. Celkem bylo 

vytvořeno 8 návrhů. 
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Malované pexeso 

Jelikož dotazníkové šetření ukázalo, že je poměrně vysoký zájem o hračky (např. 

omalovánky, puzzle atd.), dalším navrhovaným předmětem je malované pexeso. 

Pexeso bude zahrnovat 20 párů obrázků, tedy 40 kartiček. Obrázky znázorňují 

brněnské a moravské motivy. Může se jednat o vhodný suvenýr nejen pro děti, který 

rovněž vyhovuje preferované cenové kategorii. 

 

 

Obrázek 17: Pexeso (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Návrh na potisk 

Dále byl autorkou práce vytvořen námět potisk, který je možno aplikovat na různé 

typy suvenýru. Tento námět lze rovněž přizpůsobit do budoucna konkrétním 

požadavkům. 
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Obrázek 18: Grafický návrh (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.4 Další doporučení 

Co se týče nabízených pohlednic, doporučuji je doplnit alespoň označením „Brno“ 

nebo „Made in Brno“, „Came from Brno“, „Made in Czech Republic“. Bez tohoto 

označení pak pohlednice nemusí dávat smysl, zvláště pak pro cizince, kteří brněnské 

památky důvěrně neznají. Rovněž pokud chtějí poslat pohled rodině či přátelům, 

označení by zde působilo určitě lépe.  

 

V minulosti, ještě když byla prodejna suvenýrů umístěna na ulici Radnická, byly 

v nabídce i suvenýry týkající se HC Kometa. Tento artikl byl posléze ze sortimentu 

vyřazen (Kovářová, 2017). Vzhledem k rostoucí popularitě tohoto hokejového klubu 

by bylo žádoucí tyto předměty opět začlenit do prodeje. Tato skutečnost by mohla 

přitáhnout pozornost dalších potenciálních zákazníků a přilákat je k návštěvě 

informačního centra, což by pomohlo zvýšit povědomí o tomto místě. V případě 
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realizace by rovněž stálo za úvahu oslovit šéfredaktora webu HC Kometa, zda by 

informační centrum mohlo být na stránkách uvedeno jako další místo, kde lze 

fanouškovské předměty zakoupit.  

 

3.2 Cena 

Tato kapitola se bude zabývat cenami jednotlivých vybraných produktů. Bude se 

jednat o folklorní vystřihovánky, o které TICmB již projevilo zájem a které jsou 

v současné době na informačním centru již nabízeny. Dále bude věnována pozornost 

již navrženým prototypům předmětů, kterými jsou folklorní omalovánky, 

pohlednice a pexeso.  

 

3.2.1 Folklorní vystřihovánky 

Folklorní vystřihovánky lze pořídit za cenu 50 Kč za kus. Na informačním centru „TO 

JE Brno“ jsou v současné době nabízeny za cenu 90 Kč za kus. TICmB si tedy 

stanovilo přirážku k ceně v hodnotě 40 Kč, což činí 80 % z nákupní ceny (tedy téměř 

dvojnásobek) (Horáková, 2017). 

 

Zde doporučuji snížit ziskovou přirážku. Brno je navštěvováno zejména mladšími 

lidmi, mělo by dojít ke sladění ceny s typem turistů. 

 

3.2.2 Omalovánky „Relaxuj a miluj folklor“ 

Tisk omalovánek bude na formátu papíru A4. Vnější brožura bude barevně 

potisknutá na kvalitním papíru, vnitřní pak na standardním papíru o gramáži 160 g 

bez povrchové úpravy pro snadné psaní. Vazba bude volena formou dvou cvočků ve 

hřbetu (Tiskjednoduše, 2017). 

 

Cenová kalkulace: 

• náklad     100 ks 

• tisk omalovánek   4400 Kč 
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• autorský honorář   5500 Kč 

• úpravy před zpracováním  200 Kč 

• cena celkem    10100 Kč 

• nákladová cena/kus   101 Kč 

 

3.2.3 Pohlednice 

Pro tisk pohlednic byl zvolen formát papíru A6, tedy mající rozměry 148x105 mm. 

Typ papíru byl pak zvolen „Pohlednicový karton“ o gramáži 300g. Tento papír zaručí 

odolnost a trvanlivost, je z jedné strany lesklý a z druhé určený ke psaní. Vhodnou 

úpravou je lakovaný povrch, napomáhá zamezit znečištění tiskoviny a zvyšuje její 

odolnost (Eprinting, 2017). 

 

Cenová kalkulace: 

• množství    100 ks 

• tisk pohledů    800 Kč 

• autorský honorář za 1 motiv 300 Kč 

• úpravy před zpracováním  120 Kč 

• cena celkem    1220 Kč 

• nákladová cena/kus   12,20 Kč 

 

3.2.4 Pexeso 

Pro tisk bude volen formát papíru A3 s rozměry 297x420 mm. Gramáž papíru je 

u pexesa důležitá, je nutné tedy zvolit alespoň papír typu Křída matná o gramáží 

300 g. Vhodnou úpravou je také provést lakování povrchu pro zajištění odolnosti 

a trvanlivosti (Tisknemeletaky, 2017). 
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Cenová kalkulace: 

• množství    100 ks 

• tisk pexesa    1335 Kč 

• autorský honorář   2000 Kč 

• úpravy před zpracováním  150 Kč 

• cena celkem    3485 Kč 

• nákladová cena/kus   34,85 Kč 

 

U pexesa, pohlednic i objednávek byla vykalkulována nákladová cena, za kterou 

bude moci TICmB jednotlivé kusy daných předmětů zakoupit. Bude záležet na 

zvolené cenové politice TICu, jakou cenu nastaví pro jednotlivé nabízené artikly. 

Přirážka by však neměla být příliš vysoká, aby výsledná cena korespondovala 

s cenovými preferencemi, které vyplývají z dotazníkového šetření. 

 

3.3 Distribuce 

3.3.1 Stánek na náměstí Svobody 

Informační centrum „TO JE Brno“ se nachází na Panenské ulici, která ovšem není 

hojně navštěvovaná a na mnohé turisty může působit dojmem, že je „schované“. 

Mohlo by tedy dojít ke zvážení zbudování stánku na náměstí Svobody, který by zde 

fungoval v době turistické sezóny, alespoň v některé vybrané dny či víkendy. Ve 

stánku by byly nabízeny vybrané typy suvenýrů a byly by zde poskytovány 

informace odkazující na informační centrum na Panenské ulici, které 

nabízí možnost většího výběru suvenýrů a služeb. 

 

3.3.2 Moravská Galerie a Mendelovo muzeum 

V oblasti další distribuce lze doporučit oslovení a navázání spolupráce 

s Mendelovým muzeem a Moravskou galerií. Jak vyplynulo z analýzy konkurenčního 

prodeje suvenýrů v Brně, v Moravské galerii návštěvníci často poptávají právě 

pohlednice, které by sem Turistické informační centrum mohlo po dohodě dodávat. 
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Kooperace s Mendelovým muzeem by také mohla být přínosná, neboť Jiří Retek, 

jenž zde má na starosti správu nabídky suvenýrů, plánuje rozšíření nabízeného 

sortimentu. Sem by pak informační centrum mohlo dodávat své upomínkové 

předměty, které jsou tematicky spjaté s Mendelem. Zároveň by spolupráce mohla 

fungovat i opačným způsobem, informační centrum by mohlo získat práva na 

distribuci zajímavých suvenýrů nabízených Mendelovým muzeem a tím rozšířit 

i svoji nabídku.  

 

3.3.3 Informační centra v rámci Moravy 

Dále by se měla zvážit možnost navázání spolupráce s ostatními informačními 

centry v oblasti Moravy a dodávat sem upomínkové předměty, které s danou 

lokalitou souvisí nebo jsou obecné a vhodné. Stejně jako v případě Mendelova 

muzea, i zde je prostor k rozšíření vlastního sortimentu o zajímavé předměty 

ostatních informačních center (Například navrhované folklorní vystřihovánky jsou 

již delší dobu nabízeny v turistickém informačním centru v Břeclavi a Lednici.). 

 

3.3.4 Univerzity 

Brno je městem studentů a vysoké školy rovněž obvykle disponují vlastní řadou 

suvenýrů, kterými se prezentují. Za zvážení by stálo oslovit je s nabídkou vhodných 

suvenýrů, které by mohly být na akademické půdě studenty poptávány. V případě 

Mendelovy univerzity se opět může jednat o suvenýry související právě s Mendelem. 

 

3.3.5 Studentské akce 

Distribuce vybraných druhů suvenýrů v menším rozsahu by také mohla probíhat na 

různých studentských akcích. V měsíci září začíná akademický školní rok a město se 

plní novými studenty, kteří zahajují své studium na univerzitách. Rovněž sem 

přijíždějí studenti ze zahraničí, kteří se účastní programu Erasmus. Suvenýry by 

mohly být nabízeny na akcích uvítání studentů, na „prvákovinách“ apod. To by 

mohlo být spojeno s poskytnutím informací o informačním centru „TO JE Brno“ 
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a produktech a službách, které centrum nabízí. Z tohoto důvodu by se vyplatila 

i výše uvedená spolupráce s vysokými školami.  

 

Pokud studenty v budoucnu navštíví zahraniční návštěva, budou díky seznámení 

s informačním centrem na Panenské vědět, kam mají jít za účelem nákupu 

upomínkových předmětů. Za zvážení rovněž stojí stánkový prodej na větších 

studentských akcích, jako je například Majáles. 

 

3.4 Propagace 

Z uskutečněných rozhovorů (se studenty, dospělými i zahraničními návštěvami) 

vyplynulo, že o novém informačním centru „TO JE Brno“ panuje nízké povědomí. 

Vyplynulo z nich, že lidé rovněž nevěděli, že právě zde si mohou zakoupit 

upomínkové předměty. Z tohoto důvodu byla formulována následující doporučení, 

jako podněty pro případné zdokonalení v propagaci. 

 

3.4.1 Označení nového informačního centra 

Informační centrum „TO JE Brno“ by mělo být viditelně označeno. Při pohledu na 

budovu na Panenské ulici totiž není patrné, že se zde informační centrum nachází 

a nic neupozorňuje na skutečnost, že zde lze zakoupit suvenýry, což znázorňují 

i obrázky v příloze č. 5. Označení by mělo být doplněno a měla by zde být viditelně 

uvedená informace o možnosti zakoupení suvenýrů.  

 

3.4.2 Interiér informačního centra 

Z rozhovorů s návštěvníky vyplynulo, že interiér centra na ně působí chladným až 

strohým dojmem. V tomto ohledu lze doporučit zútulnění místa použitím více barev 

a plakátů k navození přátelštější atmosféry. Dalším problémem bylo uložení triček 

v poličkách, návštěvníci pak nevěděli, zda trička mohou rozložit a podívat se na ně. 

Navrhuji navýšit počet stojanů nebo doplnit police veselými nápisy, například se 

sloganem „ROZLOŽ SI MĚ ☺ !“ . Rovněž nebylo zcela patrné, zda si mají návštěvníci 
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daný předmět vzít a přinést si jej k pokladně, či požádat personál o asistenci. Tato 

skutečnost může některé zákazníky od nákupu odradit, proto by tyto informace 

měly být viditelně uvedeny. 

 

3.4.3 Využití potenciálu ostatních informačních center 

Na nové informační centrum by mělo být systematicky upozorňováno na ostatních 

pobočkách TICmB, z uskutečněných rozhovorů vyplynulo, že se tak neděje. Toto 

sdělení by mělo být komunikováno v českém i anglickém jazyce a mělo by zahrnovat 

jednoduchou mapu. Sdělení může probíhat jednak ústní formou, další možností je 

umístění plakátů nebo bannerů typu roll-up, jejichž výhoda spočívá v možnosti 

přemístění v případě potřeby. Ty by mohly být přemísťovány na základně 

návštěvnosti informačních center, památek, které TICmB spravuje, nebo v závislosti 

na pořádání akcích probíhajících na náměstí Svobody. V souvislosti s tímto stojí za 

zvážení provozu stánku se suvenýry na náměstí Svobody během turistické sezóny, 

jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.  

 

3.4.4 Značení vedoucí k informačnímu centru 

Za úvahu také stojí rozmístění značení, které by návštěvníky dovedlo z vysoce 

frekventovaných míst právě na Panenskou ulici. V rámci spolupráce s městem 

Brnem by tyto ukazatele mohly být umístěny na chodnících (šipka a nápis 

„souvenirs, info centre“) nebo by mohlo dojít k rozmístění turistických směrovek. 

Možné rozmístění těchto prvků znázorňuje následující obrázek. 
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Obrázek 19: Možné rozmístění směrovek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.4.5 Zahrnutí místa do trasy prohlídek 

Prohlídky města, které Turistické informační centrum města Brna nabízí 

návštěvníkům by mohly být zakončeny právě v Informačním centru „TO JE Brno“, 

jehož produkty a služby by jim byly při této příležitosti představeny. Zároveň je zde 

velká pravděpodobnost, že si zde turisté zakoupí suvenýry.  

 

3.4.6 Online propagace 

V rámci propagace suvenýrů došlo ke spuštění internetového obchodu, kde je 

možné si suvenýry zakoupit. V e-shopu je však nabízen jen zlomek upomínkových 

předmětů z těch, které je možné zakoupit si přímo na informačním centru „TO JE 

Brno“, bylo by tedy vhodné nabídku doplnit. Kategorie suvenýrů jsou tematicky 

členěny na: „Leoš Janáček“, „Brno – láska“, „Zlatá loď“, „Čti“, „Nerozbij“, „Ochutnej“, 

„Zažij“.  K tomuto členění doporučuji vytvořit ještě alternativní klasické členění 

typu: pohlednice, magnety, klíčenky, keramika, textil atp. pro snadnější orientaci 

návštěvníka e-shopu. Toto řešení se jeví jako výhodnější i při postupném přidávání 

nabízených položek. 
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Do internetového obchodu se suvenýry se lze dostat z webové stránky ticbrno.cz 

skrze pole „E-shop“. Toto pole je na stránce dobře viditelné, avšak není zcela jasné, 

čeho se e-shop týká, proto by bylo vhodné doplnit informaci o suvenýrech. Dále je 

možné dostat se do online obchodu ze stránky gotobrno.cz, které TICmB spravuje. 

Zde však není na první pohled zjevné, jak se do obchodu dostat. Skrývá se totiž až 

pod sekcí informace. Navrhuji vytvoření samostatného pole na hlavní stránce, jako 

je tomu u webu ticbrno.cz.  

 

Obě webové stránky by také mohly prezentovat e-shop a suvenýry nabízené na 

novém informačním centru „TO JE Brno“ v rámci své slide show. 

 

3.5 Časový harmonogram, rizika a přínosy návrhů 

3.5.1 Časový harmonogram 

Konkrétní časový plán realizace návrhů bude záviset především na tom, které 

návrhy a doporučení v oblasti marketingového mixu „4P“ se Turistické informační 

centrum města Brně rozhodne využít. Jeho schéma se s předpokladem realizace 

návrhů do konce roku 2017 může přibližovat následujícímu. 

 

http://ticbrno.cz/
http://ticbrno.cz/
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Tabulka 3:Časový harmonogram realizace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

V oblasti produktu navrhuji navázání spolupráce s Fakultou výtvarných umění 

a Vyšší odbornou školou řemesel již v letních měsících ať studenti mohou během 

září dostat zadání projektů a mít ho vyhotoveno do konce roku. Pak by s letním 

semestrem mohla být spuštěna propagace „studentských“ suvenýrů. 

 

Co se týče samotné oblasti propagace, doporučuji navrhovaná opatření provést 

vzhledem k nastávající turistické sezóně s ohledem na možnosti Turistického 

informačního centra města Brna co nejdříve. 

 

3.5.2 Rizika 

Rizika, která mohou vzniknout při snaze o realizaci provedených návrhů, mohou být 

následující: 

 činnost/měsíc 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Zprostředkování kontaktu s T. Horákovou 

a A. Šindelářovou
         

Jednání s T. Horákovou a realizace 

spolupráce
         

Jednání s A. Šindelářovou o možnostech 

spolupráce
         

Předvedení vlastních prototypů suvenýrů          

Finální úpravy a realizace vybraných 

suvenýrů
         

Navázání spolupráce s VUT - Fakultou 

výtvarných umění či s VOŠ um. řemesel

Stánek na náměstí Svobody (ve vybrané 

dny a víkendy)
         

Navázání spolupráce s Mendel. muzeem a 

Mor. galerií
         

Vyhledávání spolupráce s ostatními IC na 

Moravě
         

Navázání a další spolupráce s univerzitami          

Produkt

Distribuce
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• Dojde ke kopírování nabízených upomínkových předmětů konkurencí 

• Některá z oslovených výtvarnic bude chtít ukončit spolupráci 

• Konečná kalkulace ceny výrobků bude vyšší než plánovaná 

• Stánek na náměstí Svobody nebude povolen 

• Odmítnutí navázání spolupráce (Mendelovo muzeum, Moravská Galerie, 

ostatní informační centra na Moravě, univerzity). 

• Neochota ze strany ostatních informačních center nové informační centrum 

propagovat. 

• Město nepovolí rozmístění směrovek či značení 

• Nebude prováděna důsledná kontrola realizace 

• Neochota ke změnám 

 

3.5.3 Přínosy návrhů 

Návrhy byly formulovány na základě analýzy marketingového mixu suvenýrů, 

zákazníků, konkurence i s ohledem na názory návštěvníků města Brna a vycházely 

z provedené SWOT analýzy. Pro nové informační centrum „TO JE Brno“ by měly být 

jak finančním, tak i nefinančním přínosem. Finanční přínos vyplývá z vhodné volby 

navrhovaných předmětů, které spadají do preferovaných skupin suvenýrů 

a cenových kategorií. Zde je potom prostor pro zvolení vyšší přirážkové marže. Také 

rozšíření cest distribuce, realizace doporučení v oblasti propagace a následné 

zvýšení povědomí o centru „TO JE Brno“ mohou pomoci ke zvýšení zisku z prodeje 

suvenýrů. Rovněž zaměření na velký segment studentů být v tomto ohledu 

podstatné. 

 

Nefinanční přínosy mohou spočívat ve skutečnosti, že uvedené návrhy mohou 

pomoci zatraktivnit lokalitu ulice Panenské, přilákat sem více lidí, kteří se mohou 

naučit informačního centra „TO JE Brno“ více využívat, a to nejen k nákupu 

suvenýrů, ale také k odpočinku či relaxaci. Samotné navrhované suvenýry pak 
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důstojně prezentují samotné město Brno, ale i lidovou slovesnost a moravskou 

kulturu. 

 

3.5.4 Další doporučení 

Samotné město by mělo v pravidelných intervalech analyzovat prodeje produktů 

a zákaznické segmenty, které upomínkové předměty nakupují, tzn. jaký typ turistů 

Brno navštěvuje. Průzkum by mohl probíhat formou krátkých dotazníků i v rámci 

všech informačních center. 

 

3.6 Shrnutí návrhové části práce 

Vlastní návrhy řešení obsahovaly návrhy v oblasti produktu, konkrétně se jednalo 

o suvenýry s folklorními motivy, suvenýry pro studenty a suvenýry s náměty Brna. 

Osloveny ke spolupráci byly Mgr. Tereza Horáková, Andrea Šindelářovou DiS., 

vlastní návrhy také tvořila autorka práce ve spolupráci s výtvarnicí Mgr. Lenkou 

Holečkovou. Následně byly provedeny cenové kalkulace a formulována doporučení 

v oblasti distribuce a propagace. Dále byl vytvořen možný časový harmonogram 

realizace, identifikována rizika, která mohou vzniknout a vyhodnoceny přínosy 

návrhů.  
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Závěr 

Hlavním cílem této závěrečné práce byla formulace doporučení v oblasti 

marketingového mixu pro obchod se suvenýry Turistického informačního centra 

města Brna. Mezi dílčí cíle byla zahrnuta analýza současného stavu na trhu se 

suvenýry v Brně, analýza zákazníků prostřednictvím provedení dotazníkového 

šetření a následná formulace doporučení a návrh produktů. 

 

V první části této diplomové práce byly rozebrány teoretické pojmy, které jsou 

spjaty s marketingem, marketingovým řízením a plánováním, mikroprostředím 

firmy a marketingovým mixem. Dále byla teoreticky uvedena SWOT analýza 

a marketingový výzkum. Tato teoretická východiska poskytla podklad pro 

zpracování analytické části práce.  

 

V analytické části bylo nejdříve charakterizováno Turistické informační centrum 

města Brna. Následně bylo specifikováno zaměření této a následující části práce na 

informační centrum „TO JE Brno“ a na jeho marketingový mix, který se týkal 

upomínkových předmětů, a to z důvodu požadavku Turistického informačního 

centra města Brna za účelem udržení a zdokonalení úrovně nabízeného sortimentu 

suvenýrů. Následně byl marketingový mix se zaměřením na suvenýry rozebrán, byla 

provedena analýza zákazníků a vyhodnocení dotazníkového šetření. Rovněž byl 

zmapován konkurenční prodej suvenýrů v Brně. Na závěr této části byla provedena 

SWOT analýza, která shrnula získané informace a stala se podkladem pro návrhovou 

část. 

 

Na základě analytické části byly autorkou práce vytvořeny konkrétní návrhy nových 

produktů, jejich prototypy byly vytvořeny ve spolupráci s Mgr. Lenkou Holečkovou. 

Došlo také ke zprostředkování kontaktu s další výtvarnicí a propagátorkou 

folklorních vystřihovánek. Rovněž byla formulována další doporučení a náměty pro 

inspiraci. Následně byly provedeny cenové kalkulace vybraných upomínkových 

předmětů a navržena doporučení v oblasti distribuce a propagace. Na závěr byl 
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sestaven možný časový harmonogram realizace a zhodnoceny rizika a přínosy 

návrhů. Lze konstatovat, že došlo k naplnění cílů práce.  
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