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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření komunikační strategie pro internetový 

obchod ejewels.cz. V první části je popsána teorie související s touto problematikou. 

Následující praktická část je zaměřena na analýzu marketingového prostředí včetně 

provedení a vyhodnocení marketingového průzkumu. V závěru práce je navržena 

komunikační strategie, která vede k udržení stávajících zákazníků a efektivnějšímu 

oslovování nových potencionálních zákazníků obchodu. 

Klíčová slova 

Marketing, komunikační strategie, marketingový výzkum, dotazník, internetový 

obchod. 

 

 

 

 

 

Abstract 

Diploma thesis is focuses on creation of suitable communication strategy for e-shop 

ejewels.cz. First part of this thesis describes the theory related to respective issue. The 

following part is focused on analysis of marketing environment and evaluates marketing 

research. In conclusion of thesis presents proposed communication strategy, which 

leads to keep of present customers and effective way of addressing new customers of 

the e-shop. 

Keywords 

Marketing, Communication strategy, marketing research, questionnaire, e-shop 
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1.ÚVOD 

Hlavní náplní této diplomové práce je oblast marketingové komunikace, kterou lze 

obecně považovat za nejvíce viditelný prvek marketingového mixu. Každý člověk je 

v dnešní době stále více oslovován různým reklamním informačním sdělením. Jelikož 

rostoucí míra reklamy doslova zaplavuje spotřebitele na každém kroku, celá řada z nich 

se pak stává vůči jakékoliv reklamě imunní. 

Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné věnovat této oblasti zvýšenou pozornost 

a vytvářet vhodnou a inovativní marketingovou komunikaci, aby firma dokázala růst, 

zvyšovat svůj tržní podíl a vytvářet zisk pro vlastníky. Není dostačující jen nabízet 

zákazníkům kvalitní zboží a služby, je také nezbytné efektivně komunikovat na stávající 

i potencionální zákazníky. Marketingová komunikace je tedy velmi důležitou součástí 

každé firmy, aby obstála v dnešním tvrdém konkurenčním prostředí. 

Prostřednictvím nástrojů marketingové komunikace existuje mnoho způsobů 

k propagaci a zviditelnění firmy. Existuje celá řada teorií marketingové komunikace, 

avšak neexistuje jeden zaručený způsob pro každou firmu, jak by měla být 

marketingová komunikace nastavena, aby pozitivně a efektivně působila na okolní svět. 

Je důležité mít na paměti zásadní pravidlo při tvorbě marketingové komunikace – 

odlišit se od konkurence. Vzhledem k neustále nově vznikajícím trendům 

v komunikaci se tato oblast neustále vyvíjí a lze tak stále nacházet nové možnosti 

a způsoby, jak zaujmout své zákazníky. 

Zvolená firma se zabývá internetovým prodejem šperků Swarovski Elements. V rámci 

tohoto obchodu jsou v této práci analyzovány současné komunikační prvky a následně 

vytvořen návrh efektivní komunikační strategie. 
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2.VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

2.1.Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je navržení marketingové komunikační strategie, kde budou 

využity relevantní komunikační nástroje, které povedou k udržení stávajících zákazníků 

a oslovení nových potencionálních zákazníků. 

Jako dílčí cíle této práce jsou stanoveny: 

 provedení analýzy marketingového prostředí internetového obchodu; 

 zjištění, které informace jsou důležité pro zákazníky a jaké komunikační kanály 

preferují k získání informací. 

2.2.Metodika řešení 

K naplnění cílů práce je nutné zaměřit se na základní pojmy související s marketingem 

a dále s marketingovou komunikací. To bude obsahovat především vymezení definice 

marketingu včetně marketingového mixu a nastínění podstaty marketingové 

komunikace. Dále bude v rámci teoretické části práce vysvětlena situační analýza 

a marketingový výzkum. 

V analytické části práce budou uvedeny základní informace o internetovém obchodu. 

Dále bude provedena SLEPT analýza marketingového prostředí e-shopu a Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil. Na základě zjištěných informací bude vytvořena SWOT 

analýza ke zjištění silných a slabých stránek internetového obchodu a jeho příležitostí 

a hrozeb. 

Ke splnění cílů této práce je také nutné provést primární šetření prostřednictvím 

dotazníkového šetření, které bude doplněno o sekundární data. Ta pochází z veřejně 

dostupných zdrojů a budou sloužit ke srovnání se získanými primárními daty a současně 

jako podklad pro lepší pochopení dané problematiky. Po ukončení výzkumu je 

provedena analýza a vyhodnocení získaných dat a to prostřednictvím programů MS 

Excel a statistického programu STATISTICA Cz 10. Při vyhodnocování výsledků bylo 

využito statistických hodnot, např. aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Pro 

vybrané otázky byla zjišťována síla závislosti vybraných parametrů, kde bylo využito 

Pearsonova korelačního koeficientu. 

Na závěr bude navržena vhodná komunikační strategie na základě informací 

dostupných z marketingového průzkumu a provedených analýz.  
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3.TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1.Marketing 

V odborné literatuře existuje nepřeberné množství definicí marketingu. Nelze tak nalézt 

společné vymezení pojmu marketing, který by uznávali všichni autoři. 

Dle Foreta lze chápat marketing jako souhrn nástrojů a postupů, na základě kterých se 

podnik snaží zvýšit pravděpodobnost úspěchu na trhu a dosáhnout na něm svých cílů 

(Foret, 2012). 

Kotler vnímá marketing společenský a manažerský proces, v rámci kterého jednotlivci 

a skupiny uspokojují svá přání a potřeby v procesu výroby a směny produktů a hodnot 

(Kotler, 2007). 

Americká marketingová asociace uvádí oficiální definici marketingu: „Marketing je 

aktivita, soubor institucí a procesů pro tvoření komunikace, dodávání a výměny 

nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnosti jako celku“.
1
 

3.1.1.Marketingový mix 

Součástí marketingu je marketingový mix. Ten je označován jako soubor aktivit, které 

pomáhají uspokojovat potřeby zákazníků a současně dosahovat podniku stanovených 

cílů. 

Marketingový mix obsahuje čtyři základná složky (někdy také nazývané 4P): 

 Product – produkt, lze jej chápat jak výrobek nebo službu, tak i design, sortiment, 

obal, značku a další faktory, které mohou rozhodovat o tom, zda produkt uspokojí 

očekávání zákazníka. 

 Price – cena, respektive hodnota výrobku pro zákazníka, za kterou firma daný 

produkt prodává. Tato cena zahrnuje také slevy a podmínky placení. 

 Place – místo, tedy kde a jakým způsobem je produkt nabízen k prodeji. 

 Promotion – reklama, definuje, jakým způsobem se spotřebitelé o produktu 

dozvěděli.
2
 

                                                 
1
 In https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

2
 In http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/marketing/n:16409/Marketingovy-mix 
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3.2.Marketingová komunikace 

Úkolem marketingové komunikace je sdělit podstatu osobnosti značky, nepřetržité 

udržování partnerství mezi zákazníkem a značkou. Jedním z nejdůležitějších znaků 

marketingové komunikace je při budování značky dlouhodobá konzistence, tedy 

udržení dlouhodobého ziskového potenciálu značky podniku (Pelsmacker, 2003). 

3.2.1.Komunikační strategie 

Marketingová komunikace je úzce spojena s pojmem komunikační proces. Ten lze 

chápat jako přenos sdělení informace od odesílatele k jejímu příjemci. Tento proces 

probíhá mezi prodejcem a kupujícím (zákazníkem), případně mezi firmou a dalšími 

zájmovými skupinami. 

K nim řadíme ty subjekty, které firma svými aktivitami ovlivňuje, případně které je 

mohou sami ovlivňovat. Jsou to například obchodní partneři, dodavatelé, zaměstnanci, 

neziskové organizace, média a další (Přikrylová, 2010). 

Podle Foreta (2011) se model procesu komunikace skládá ze 7 částí: 

 komunikátor – jedná se o subjekt komunikace, který má produkt, informaci, nápad 

nebo důvod ke komunikaci 

 kódování – převedení převodu komunikace do specifické podoby 

 zpráva – předmět komunikace, v marketingovém pojetí se jedná o nabídku 

 kanál – prostředek komunikace 

 komunikant – jedná se o objekt komunikace, tedy způsob interpelace obsahu 

zprávy adresátem 

 zpětná vazba – reakce příjemce zprávy 

 šum – různé faktory, které nějakým způsobem mění obsah nebo pochopení zprávy 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Foret, 2011 (upraveno) 

Komunikátor Zpráva 

(sdělení) 

Dekódující 

komunikant 

Šum 

kódování kanál 

zpětná vazba 
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3.2.2.Komunikační cíle 

Prostřednictvím komunikačních cílů lze určit, kdy a čeho chce podnik marketingovou 

komunikací dosáhnout. Správné nastavení komunikačních cílů je velmi důležité pro 

zajištění efektivity komunikační kampaně. 

Mezi komunikační cíle lze řadit: 

 ovlivnění postojů ke značce – snahou je změnit pověst nebo image dané značky, 

zvyšovat preferenci ve srovnání s konkurenčními značkami.  

 budování trhu – tento cíl má podnik v případě nějaké zásadní inovace, která dosud 

nebyla poptávána. Obvykle se jedná o rozšíření stávající kategorie, popřípadě 

vytvoření zcela nové produktové kategorie. 

 zvýšení loajality ke značce – cílem je posílit vztah mezi zákazníkem a značkou. 

Jedná se o kampaně, zaměřující se na současné zákazníky podniku. 

 zvýšení povědomí značky – čím více je značka známa veřejností, tím více je 

atraktivnější pro zákazníky. 

 zvýšení prodeje – jedná se o velmi častý cíl, avšak nevýhodou je existence 

nemalého množství faktorů, které nelze prostřednictvím kampaně ovlivnit 

např. vývoj trhu, chování konkurence apod. 

 stimulace chování vedoucí k prodeji – v případě významnějších nákupních 

rozhodnutí je nutné zákazníka vést k nákupu v několika fázích – např. zákazník se 

informuje na webových stránkách firmy, následně si vyžádá poskytnutí informací 

prostřednictvím infolinky a v neposlední řadě se osobně setká s prodejcem, kde 

jedná o nákupu. Tento cíl se obvykle vyskytuje u významných nákupních 

rozhodnutí, přičemž se obvykle jedná o komplexnější nákup (Karlíček, 2011). 

3.3.Komunikační mix 

Mnoho autorů ve své literatuře uvádí, že marketingový mix se skládá z produktu 

(product), ceny (price), distribuce (place) a propagace (promotion), tedy komunikace se 

zákazníkem. Lze tedy říci, že komunikační mix je součástí marketingového mixu, 

prostřednictvím kterého usiluje podnik o dosažení marketingových cílů, které si firma 

stanoví. 
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Důležitým prvkem komunikace je samotný výběr média. Ty mohou být rozděleny na 

osobní a neosobní. Velmi často se využívá kombinace osobních a neosobních medií a to 

z důvodu zvýšení efektivnosti komunikace (Adcock, 2001). 

Mezi osobní a neosobní formu komunikace lze zařadit následující nástroje: 

 osobní formy komunikace – osobní prodej 

 neosobní formy komunikace – přímý marketing (direct marketing), podpora prodeje, 

public relations, reklama, dále dle některých autorů také online komunikace, event. 

marketing a sponzoring (Přikrylová, 2010). 

3.3.1.Osobní prodej 

V rámci osobního prodeje lze zahrnout všechny formy prodeje, které probíhají 

v přímém kontaktu se zákazníkem. Jedná se o historicky nejstarší způsob komunikace, 

jehož cílem je nejen prodat nějaký produkt či službu, ale také vytvářet pozitivní vztahy 

se zákazníky.  

Osobní prodej může mít několik forem:  

 obchodní prodej – prodej zboží a služeb v supermarketech, hypermarketech 

apod.; 

 pultový prodej – typický způsob u maloobchodu; 

 misionářský prodej – jedná se o přesvědčování zákazníků ke koupi; 

 prodej v terénu – jedná se o metody prodeje spotřebního zboží a prodeje 

v oblastech průmyslového prodeje (Hesková, 2009). 

3.3.2.Reklama 

Využívání reklamy jako jedna z částí komunikačního mixu slouží ke sdělení o produktu 

s cílem přesvědčit, informovat nebo připomenout. Jedná se obvykle o placená média 

(Jakubíková, 2008). 

 

Reklama může mít následující formy: 

 přesvědčovací – cílem je udělat dojem na zákazníka, aby se rozhodnul zakoupit 

produkt dané firmy. Obvykle se využívá při zvýšeném konkurenčním tlaku na trhu. 

 informativní – cílem firmy je vzbudit u zákazníka zájem, případně poptávku po 

produktu. Touto formou reklamy seznamuje podnik své zákazníky s novými 

produkty a jeho vlastnostmi. 
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 připomínací – cílem je udržet povědomost zákazníka o produktu anebo značky 

podniku (Foret, 2011). 

 

Podle Johnové (2008), aby byla reklama účinná, je vhodné dbát na princip 5M: 

 mission – úkoly reklamy, cíle prodeje; 

 money – tvorba rozpočtu reklamy; 

 message – zpráva nebo sdělení reklamy; 

 measurement – měření účinnosti reklamy; 

 media – umístění reklamy a její správné načasování. 

 

V reklamě a marketingu se využívá model AIDA, který je vhodný k rozvíjení 

komunikační strategie a lépe tak reagovat na zákazníkovy potřeby a přání. Jedná se 

o zkratku podle počátečních písmen anglických slov: 

 A (attention) – schopnost přilákat zákazníkovu pozornost 

 I (interest) – schopnost zvýšit zájem o produkt 

 D (desire) – touha zákazníka po produktu 

 A (action) – akce, koupě produktu 

3.3.3.Podpora prodeje 

Cílem podpory prodeje stimuluje podnik prodej produktů a služeb koncovým 

spotřebitelům, popřípadě distribučním článkům, a to v časově omezeném období. Jedná 

se tedy o nástroj, díky kterému podnik zvyšuje prodej produktu nebo služby. 

V současné době výdaje na podporu prodeje převyšují výdaje na běžnou reklamu, tedy 

význam této marketingové aktivity stále roste (Jurášková, 2012). 

 

Hesková (2009) rozlišuje následující druhy podpory prodeje: 

 Podpora prodeje obchodníkům – orientuje se na získání podpory distributorů. 

Cílem podniku je motivovat distributory k začlenění nových výrobků 

do sortimentu, získat vhodné umístění na prodejních regálech a zvyšovat tak 

objem prodeje. K tomu může firma využívat další nástroje např. poskytování 

množstevní slevy, reklamu v místě prodeje, příspěvek na předvedení produktu 

zákazníkům, nákupní slevy apod. 
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 Spotřebitelská podpora prodeje – zaměřuje se na koncového spotřebitele. 

Cílem podniku je především zvýšení tržního podílu, tržeb, motivování a udržení 

současných zákazníků a získání nových zákazníků. K těmto cílům lze využít 

např. soutěže, slevové kupóny, vzorky produktů, odměny za pravidelné nákupy, 

věrnostní program apod. 

 Podpora prodejního personálu – zaměřuje se na motivaci prodejního 

personálu, který obsluhuje zákazníka. Toho lze docílit různými odměnami (den 

volna, prémie, slevy na výrobky podniku), soutěžemi, obchodními schůzkami za 

účelem získání a výměny zkušeností apod. 

3.3.4.Přímý marketing 

Jako další formu komunikace lze uvést přímý marketing. Ten lze definovat jako souhrn 

aktivit podniku vztahující se k nabídce produktů a služeb s cílem dosáhnout přímé 

odpovědi zákazníka (Jakubíková, 2013). 

 

Mezi nástroje přímého marketingu lze zařadit: 

 Telemarketing – může nabývat dvě formy. Pasivní, kdy zákazník sám kontaktuje 

firmu z důvodu získání informací o produktu nebo jeho objednání. V aktivní 

formě zaměstnanec podniku oslovuje potencionální zákazníky za účelem 

nabídky produktu. 

 Direct marketing – jedná se o oslovování zákazníků, přičemž účelem je přímý 

prodej, posilování loajality současných zákazníků a získání nových zákazníků. 

 Elektronické – jde o druh přímého marketingu, kdy firma kontaktuje zákazníka 

prostřednictvím e-mailu. V příloze mohou být například katalogy, slevové 

kupóny, aktuální nabídka, videa apod. 

 Ostatní – do této kategorie lze zařadit rozhlasový marketing, katalogový prodej 

a televizní marketing (Vaštíková, 2014). 

3.3.5.Public Relations 

K upevnění dobrých vztahů a důvěry s klíčovými skupinami podniku slouží právě 

public relations. Klíčové skupiny podniku tvoří zaměstnanci, investoři, zástupci médií, 

akcionáři a místní zastupitelské orgány. 
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Mezi nástroje public relations lze zařadit: 

 Eventy – předvedení nového produktu či služby, firemní oslavy 

 Aktivní publicita – rozhovory v médiích, tiskové konference, firemní noviny, 

výroční zprávy 

 Sponzoring – financování sportovních a kulturních událostí 

 Lobování – zastupování a prezentace názorů podniku zákonodárným orgánům 

 Reklama podniku – zaměření reklamy na celý podnik (nikoliv produkt), zlepšení 

pověsti podniku (Foret, 2011) 

3.3.6.Event marketing a sponzoring 

V předchozí kapitole „Public Relations“ již byl pojem „event“ uveden. V této kapitole 

se pod pojmem event marketing rozumí zinscenované zážitky spojené se značkou, které 

nabízí nějaký zábavný program. Může se jednat o různé akce v místě prodeje nebo např. 

street show, road show apod. Smyslem je aktivní zapojení cílové skupiny a zasáhnout 

tak na emocionální zážitek účastníků eventu, což by v důsledku mělo vést k pozitivnímu 

hodnocení značky. Prostřednictvím event marketingu lze dosáhnout zvýšení 

povědomosti značky, zvyšování loajality současných zákazníků a zvýšení oblíbenosti 

značky podniku (Karlíček, 2011). 

Také pojem „sponzoring“ byl uveden v předchozí kapitole. Nyní je však nutné 

sponzoring chápat tak, že podnik sponzoruje různé sportovní týmy, jednotlivce, 

případně nějaké instituce. Značka je následně uvedena v prostorách dané instituce, 

případně na billboardech a jiných propagačních materiálech. Podnik se tímto způsobem 

snaží vhodně oslovovat svoji cílovou skupinou. 

Event marketing i sponzoring mají společné znaky v tom, že zasahují cílovou skupinu 

podniku v okamžiku pozitivních emocí (Karlíček, 2011). 

3.3.7.Online komunikace 

V dnešní době je online komunikace jako součást komunikačního mixů nepostradatelná. 

Velkou výhodou je možnost přesného zacílení cílové skupiny podniku, interaktivity, 

relativně nízké náklady, personalizace a v neposlední řadě snadná měřitelnost účinnosti 

této komunikace. 
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Jako nejdůležitější nástroj se obvykle považují webové stránky a sociální sítě. 

Jako nejdůležitější znaky webových stránek lze považovat jejich obsah a kvalitu. Od 

toho se také odvíjí pozice webu v internetových vyhledávačích. Obsah webových 

stránek by měl být pro cílovou skupinu nejen zábavný a atraktivní, ale také by na nich 

měl uživatel nalézt důvěryhodné a aktuální informace. Pro každého návštěvníka 

webových stránek je nepochybně důležitá jejich přehlednost, jednoduchost a snadná 

použitelnost. Webové stránky by měli být nepochybně odlišné od konkurence. 

Na sociálních sítích neustále roste počet uživatelů a roste tak i jejich význam v online 

komunikaci. Sociální sítě lze využívat k informování cílové skupiny o různých 

událostech podniku, dále ke komunikaci samotné značky ke spotřebitelům, čímž podnik 

posiluje svoji image (Karlíček, 2011). 

3.4.Marketingový výzkum 

Jedná se o klíčovou součást rozvoje marketingové strategie firmy. V rámci 

marketingového výzkumu sbírá podnik informace, pomocí kterých zjišťuje především 

potřeby zákazníků a současné trendy na trhu. Získané informace podnik následně 

využívá ke správnému rozhodování - jaký produkt nebo službu bude prodávat, jakým 

zákazníkům, jakým způsobem s nimi bude podnik komunikovat a jakým způsobem 

bude produkty a služby distribuovat
3
. 

V praxi je nutné rozlišovat pojmy „průzkum“ a „výzkum“. Průzkum je ve srovnání 

s výzkumem kratší a méně hloubkový a je součástí výzkumu. Marketingový výzkum má 

své charakteristiky, lze uvést především vysokou vypovídací schopnost, jedinečnost, 

náročnost na kvalifikaci pracovníků, finanční náročnost na získání informací, jejich 

aktuálnost a použité metody při jejich zpracování (Kozel a kol., 2006). 

3.4.1.Rozdělení marketingového výzkumu 

Dle způsobu shromažďování dat ve firmě lze rozdělit marketingový výzkum na 

primární a sekundární. 

                                                 
3
 In http://www.smallbusiness.wa.gov.au/market-research/   
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3.4.1.1.Sekundární výzkum 

Před samotným přistoupením k primárním datům je nutné se nejdříve zaměřit na data 

sekundární. Sekundární data jsou data, která již byla v minulosti shromážděna a byla 

zpracována někým jiným k odlišnému účelu. K těmto datům se lze dostat 

zprostředkovaně. Sekundární data lze dále rozdělit na data vnitřní a vnější (Kozel, 

Mynářová, Svobodová, 2011).   

Zdroje sekundárních vnitřních dat  Zdroje sekundárních vnějších dat 

výkazy zisk a ztrát veškerá legislativa 

finanční plány odborné publikace 

prodejní výkazy noviny, časopisy 

databáze dodavatelů, konkurentů, zákazníků sdělovací prostředky 

Reklamace Inzerce 

korespondence se zákazníky Internet 

výkazy nákladů a tržeb obchodní a živnostenský rejstřík 

podklady vládních orgánů údaje marketingových agentur 
Zdroj: Kozel, Mynářová, Svobodová (2011) 

Sekundární výzkum má své výhody i nevýhody. Velkou výhodou je jeho cena, obvykle 

jej lze získat mnohem levněji ve srovnání s daty primárními. Sekundární výzkum je 

jednodušší a méně náročný na lidské zdroje. Výhodou sekundárního výzkumu je také 

jeho dostupnost, interní zdroje dat jsou často k dispozici okamžitě. 

Nevýhodou sekundárního výzkumu je jeho zastaralost. Je nutné vzít na vědomí, že 

sekundární data jsou výsledkem primárního výzkumu, který byl proveden pro jiný účel. 

Obvykle nelze u sekundárního výzkumu překontrolovat, jakým způsobem byla data 

získána a zda nebyla zkreslena. V neposlední řadě mohou být získaná data sekundárního 

výzkumu příliš obecná a nemusí tak odpovídat specifickému účelu, pro který jej chce 

autor využít (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011).  

3.4.1.2.Primární výzkum 

Pokud firma sbírá data na trhu sama, jedná se o primární výzkum (někdy označovaný 

jako „výzkum prováděný v terénu“). K realizaci primárního výzkumu by měl podnik 

přistoupit za předpokladu, že sekundární data jsou nepřesné, neaktuální, případně nejsou 

vůbec dostupné. Je nutné také vzít na vědomí, zda se investice na primární výzkum 

vyplatí v souvislosti na zkoumanou problematiku, případně zda není možné koupit již 

existující data od jiné firmy, která již prováděla výzkum v minulosti (Karlíček, 2013). 
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Primární marketingový výzkum lze rozdělit na kvalitativní a kvantitativní výzkum. 

Kvantitativní výzkum se zaměřuje na chování a názory lidí. Je prováděn pomocí 

metod dotazování, pozorování či experimentu. Při kvantitativním výzkumu je nezbytné 

získat informace od dostatečně velkého reprezentativního vzorku respondentů. Tyto 

informace se následně zpracují a výsledky jsou zobecňovány na celý základní vzorek. 

Tento způsob je však časově i finančně náročný. 

Kvalitativní výzkum naopak sleduje zkoumanou problematiku více do hloubky 

z hlediska identifikace názorů, chování, preferencí, popřípadě zachycuje jejich příčiny. 

Pro sběr informace se využívají individuální hloubkové rozhovory, skupinové 

rozhovory nebo projektivní techniky. Ve srovnání s kvantitativním výzkumem se 

zaměřuje spíše na menší počet respondentů a je méně časově i finančně náročný (Foret, 

2008). 

3.4.2.Metody sběru dat 

Mezi základní metody sběru primárních dat lze zařadit dotazování, pozorování 

a experiment. 

Dotazování je pravděpodobně nejrozšířenější formou sběru primárních údajů. Na 

základě přímého či zprostředkovaného kontaktu výzkumníka s respondenty jsou 

kladeny předem nachystané otázky. Výběr respondentů, který je podroben výzkumu, 

musí odpovídat cílům výzkumu. Dle skupiny respondentů, charakteru zkoumaných dat 

či finančních prostředků lze rozlišovat několik forem dotazování. 

Osobní dotazování je založeno na přímém kontaktu respondenta a výzkumníka. Mezi 

hlavní výhody patří nižší náklady, rychlost a možnost motivovat a ovlivnit respondenta 

k odpovědím. Nevýhodou mohou být vysoké nároky na profesionalitu, které jsou 

kladeny na výzkumníky. 

Dalším způsobem dotazování může probíhat online, kdy tazatel získává data například 

prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí nebo e-mailů. Velkou výhodou je 

menší časová i finanční náročnost, adresnost, možnost dobré zpracovatelnosti dat. 
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Písemné dotazování je nejméně rozšířené a bývá obvykle zasláno prostřednictvím pošty. 

Dotazník může být poslán samostatně jako dopis nebo být přiložen například 

k zaslanému výrobku zákazníkovi. Nevýhodou je nízká návratnost dotazníků, výhodou 

jsou nižší náklady. 

Pozorování lze nazvat jako nepřímý způsob sběru dat, jelikož se výzkumník nedostane 

do přímého kontaktu s pozorovaným subjektem. Není tak vyžadována žádná spolupráce 

s respondentem, jako tomu je při dotazování, což může být v určitých případech 

výhoda. Nevýhodou jsou vysoké nároky na schopnosti interpretace získaných údajů 

výzkumníka. V některých případech také může být pozorování kombinováno s osobním 

dotazováním, kdy dochází mezi tazatelem a respondentem k zachycení rozhovoru 

například na diktafon nebo kameru. 

Experiment lze využít v případě, kdy výzkumník pozoruje a vyhodnocuje vztahy 

v uměle vytvořených (laboratorních) podmínkách. Pro provedení úspěšného 

experimentu má velký význam jeho prostředí. V jeho průběhu je zaveden určitý 

testovaný prvek v předem daných podmínkách a výsledek působení daného prvku pak 

je měřen a sledován na jiném prvku (Kozel, 2011). 

3.4.2.1.Dotazník 

Dotazník lze definovat jako formulář v elektronické či papírové podobě, který obsahuje 

otázky. Prostřednictvím dotazníků pak získává výzkumník odpovědi na zkoumané 

oblasti. V rámci uzavřených otázek respondent vybírá již z připravených variant 

odpovědí, v otevřených otázkách pak vymýšlí odpověď sám. Dotazník slouží 

k zapisování odpovědí a ulehčuje zpracování získaných dat. 

Výzkumník by měl formulovat otázky jednoduše, přímo, konkrétně. Současně by měl 

vyloučit sugestivní, negativní a nepříjemné otázky. Dotazník by měl mít logickou 

strukturu a upoutat pozornost respondenta. 

Je důležité soustředit se také na pořadí otázek a délku dotazníku, která je závislá na cíli 

výzkumu a zkoumané oblasti. Je nutné vzít v úvahu, že delší dotazník může respondenta 

spíše odradit od jeho vyplnění. Doporučuje se zařadit zajímavé otázky na začátek 

dotazníku a zaujmout tak respondenta. 
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Před započetím použití dotazníků je nutné nejdřív provést pre-test na menším 

reprezentativním vzorku, kde výzkumník ověří kvalitu dotazníku. V rámci pre-testu lze 

odhalit chyby v dotazníku, případně lépe formulovat otázky a odpovědi na základě 

podnětů (Kozel, 2011). 

3.4.3.Proces marketingového výzkumu 

Na počátku sestavování marketingového výzkumu je třeba stanovit a definovat cíle, 

kterých chce podnik dosáhnout. Následně je nutné sestavit plán, k jakým způsobem 

podnik získá informace a dosáhne požadovaných cílů. Další části marketingového 

výzkumu je sběr dat, práce s primárními a sekundárními daty, které je nezbytné 

analyzovat a zpracovat. Poslední fází je rozhodnutí, které vychází z výsledku 

marketingového výzkumu. Toto rozhodnutí může provádět výjimečně osoba provádějící 

výzkum, obvykle se však jedná o externího pracovníka, případně jiného zaměstnance 

v podniku (Hague, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HAGUE, Paul N.: Průzkum trhu: příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů 

(2003) 
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3.5.Marketingové prostředí 

Jakubíková (2013) definuje marketingové prostředí jako nekončící řetězec příležitostí 

a hrozeb. Pracovníci věnující se marketingu by měli tyto faktory analyzovat a navrhnout 

chování firmy ke vztahu vývoji prostředí a to jak k současnému, tak i budoucímu. 

V dnešní době je nutné rychle reakce na měnící se podmínky v marketingovém 

prostředí. 

Marketingové prostředí lze rozdělit na makroprostředí a mikroprostředí, které budou 

rozebrány v následujících kapitolách. 

3.5.1.Mikroprostředí 

Pokud chce firma být úspěšná na trhu, musí sledovat vnitřní prostředí.  

Do mikroprostředí lze zahrnout: 

 Společnost – veškerá zřízená oddělení v podniku, jejich podpora a vzájemná 

spolupráce; 

 Konkurence – firmy zaměřující se na stejný trh, vstupují na něj se stejným či 

podobným produktem apod., je nutné konkurenci sledovat a porazit ji; 

 Veřejnost – lidé, kteří mají vliv na chod podniku; 

 Zákazníci – klíčová část podniku přinášející zisk. Je nutné určit, kdo je zákazník 

podniku – cílový segment a jak jej oslovit. Poté je potřeba vytvořit 

marketingovou strategii; 

 Dodavatelé – jedná se o jednotlivce a firmy, kteří jsou pro podnik důležití při 

získávání zdrojů. Řadíme sem banky, kapitálový trh, trh práce atd.; 

 Marketingoví prostředníci – obvykle se jedná o firmy, které pomáhají 

s distribucí, propagací anebo prodejem výrobků. Do této skupiny lze zahrnout 

marketingové agentury, zprostředkovatelské agentury, přepravní firmy, úvěrové 

firmy a další. 

3.5.2.Makroprostředí 

Na podnik působí dle Foreta (2010) šest skupin vnějších faktorů, které mají vliv na chod 

podniku přímo nebo nepřímo. Podnik nemůže tyto faktory žádným způsobem 

ovlivňovat, avšak je důležité je sledovat a případně na ně dokázat reagovat. 



26 

 

 

Mezi výše uvedené faktory lze zahrnout: 

 Politické prostředí – zákony, činnosti skupin veřejného zájmu, vládních 

institucí a politických stran 

 Ekonomické prostředí – recese, míra inflace a nezaměstnanosti, zadluženost 

 Demografické prostředí – populace a její vývoj, úroveň vzdělanosti, migrace 

obyvatelstva 

 Technologické prostředí – dopravní infrastruktura, zrychlující se inovace, 

dostupnost komunikačních spojení a internetu 

 Přírodní prostředí – geografické a klimatické podmínky, ekologické vlivy 

 Kulturní prostředí – jazykové a náboženské zvyklosti, tradice (Foret, 2010) 

3.5.3.Analýza marketingového prostředí 

V odborné literatuře lze nalézt mnoho druhů analýz marketingového prostředí. 

V následujícím textu bude rozebrána Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

zabývající se mikroprostředím, dále PESTE analýza rozebírající makroprostředí 

a SWOT analýza zaměřující se na makroprostředí i mikroprostředí. 

3.5.3.1.Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Jak již bylo zmíněno, Porterova analýza pěti konkurenčních sil se zabývá analýzou 

mikroprostředí. Využívá se k poznání konkurenční pozice podniku v daném odvětví a je 

také vhodná pro marketingovou analýzu. 

Mezi pět konkurenčních sil patří hrozba nově vstupujících firem, hrozba rostoucího 

vlivu odběratelů a dodavatelů, hrozba substitučních produktů, hrozba intenzivní 

odvětvové konkurence (Hanzelková, 2009). 

Jiná definice charakterizuje Porterovu analýzu jako jednoduchý a účinný nástroj pro 

pochopení situace na trhu. Nejčastěji se tato analýza využívá při určování nových 

výrobků či služeb tak, aby byly pro podnik ziskové
4
. 

                                                 
4
 In Porter’s Five Forces Assessing the Balance of Power in a Business Situation. Mindtools. [online]. [cit. 2016-07-

14]. Dostupné z: https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_08.htm   
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Jak již bylo zmíněno, jedna z konkurenčních sil je hrozba konkurence v odvětví. 

V případě vysoké konkurence dochází k rivalitě mezi podniky, což vede k tlaku na nižší 

ceny s důsledkem na snižování ziskovosti, tedy i výnosnosti. Při slabé konkurenci mají 

podniky možnost zvýšit ceny, dosahovat tak vyšších zisků a výnosů z prodeje produktů 

a služeb. 

Mimo současnou konkurenci je nutné vzít v úvahu hrozbu nově vstupujících firem. 

Jedná se o potenciální konkurenty podniku, kteří mají předpoklady stát se konkurencí 

podniku, což v důsledku může mít vliv na ziskovost podniku. Hrozba vstupu nových 

firem závisí zejména na bariérách vstupu daného trhu. Pokud jsou bariéry obtížně 

překonatelné, musí vstupující firmy vynaložit vysoké náklady na překonání těchto 

bariér. Je-li tedy riziko vstupu relativně nízké, může podnik stanovit vyšší ceny 

a dosahovat tak vyšších zisků, respektive výnosů. 

Hrozba substitučních výrobků tvoří konkurenční boj limitující ceny a v konečném 

důsledku i zisku. V případě, že podnik prodává produkt, který nemá mnoho substitutů, 

lze nastavit vyšší ceny a dosáhnout tak vyšších výnosů. 

Hrozba vlivu dodavatelů spočívá v jejich vyjednávací síle. Pokud mají dodavatelé 

vyšší vyjednávací sílu, mohou zvyšovat ceny, přičemž podnik bude vyšší ceny 

akceptovat nebo bude nakupovat méně kvalitní služby, což vede v každém případě vždy 

ke snížení zisku podniku. Naopak pokud je vyjednávací síla dodavatelů nižší, podnik 

má možnost vyžadovat nižší cenu, případně vyšší kvalitu. 

Hrozba vlivu odběratelů spočívá v tom, že prostřednictvím poptávky snižují ceny anebo 

požadují vyšší kvalitu, což vede v podniku ke zvýšení nákladů (Dedouchová, 2001). 

3.5.3.2.PEST analýza 

PEST (někdy nazývaná jako STEP) analýza je technika sloužící k analyzování okolí 

podniku. Podstatou je identifikovat významné vlivy, rizika a události, které mohou daný 

podnik v budoucnu významně ovlivňovat (Keřkovský, 2006). 

PEST analýza zkoumá následující faktory: 

 Political (politické faktory); 

 Economical (ekonomické faktory); 
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 Social (sociální faktory); 

 Technological (technologické faktory). 

3.5.3.3.SWOT analýza 

Prostřednictvím SWOT analýzy může podnik identifikovat problematické oblasti, 

vyhodnotit jeho fungování a najít nové možnosti k rozvoji podniku. Jedná se 

o jednoduchý nástroj, který může pomoct podniku při stanovení jeho strategické situace 

při zohlednění vnějších a vnitřních podmínek. 

 

Vnější prostředí 

Ve vnějším prostředí SWOT analýzy se určují příležitosti a hrozby. Co se týče 

příležitostí, podnik by se měl soustředit na jejich rozvíjení tak, aby dokázal dosáhnout 

výhodnějšího postavení na trhu. U hrozeb je nutné se zaměřit na jejich včasnou 

identifikaci a současně minimalizaci. Příležitosti a hrozby patří do vnějšího prostředí, 

jsou tedy mimo kontrolu podniku. 

V rámci vnějšího prostředí zkoumáme: 

 Ekonomické faktory 

 Konkurenci 

 Demografické vlivy 

 Kulturní faktory 

 Politické vlivy 

 Legislativní vlivy 

 

Vnitřní prostředí 

Další částí SWOT analýzy je analýza vnitřního prostředí, tedy silné a slabé stránky 

podniku. Na rozdíl od komponentů vnějšího prostředí jsou v přímé kompetenci podniku, 

firma je tedy může měnit a ovlivňovat. Silné a slabé stránky jsou identifikovány 

v souvislosti s konkurencí. Jsou tedy určovány přednosti podniku oproti konkurenci, 

tedy silné stránky, a slabé stránky, tedy v čem je lepší konkurence oproti 

analyzovanému podniku. Cílem firmy je eliminace slabých stránek a maximální využití 

silných stránek. 
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V rámci vnitřního prostředí zkoumáme: 

 Financování podniku 

 Informační systém 

 Dodavatele a vztahy se zákazníky 

 Pozici podniku na trhu 

 Marketing podniku 

 Personální zajištění
5
 

 

Tabulka 1: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Skutečnosti přinášející výhody firmě 

i zákazníkům. 

Věci, které firma nedělá dobře, případně 

ostatní firmy je dělají lépe. 

Příležitosti Hrozby 

Skutečnosti umožňující lépe uspokojit 

zákazníky, zvýšit poptávku a přinést firmě 

úspěch. 

Trendy, skutečnosti či události vedoucí 

k nespokojenosti zákazníků či snížení 

poptávky. 
Zdroj: Jakubíková, 2013 (upraveno) 

 

SWOT analýza pracuje se 4 strategiemi tvořené pomocí matice: 

 Mini-Mini (WT strategie) – prostřednictvím této strategie se podnik snaží co 

nejvíce omezit slabé stránky a hrozby 

 Mini-Maxi (WO strategie) – snaha eliminovat slabé stránky a současně 

maximálně využít příležitostí podniku 

 Maxi-Mini (ST strategie) – podnik maximalizuje své silné stránky a současně 

se snaží eliminovat hrozby 

 Maxi-Maxi (SO strategie) – strategie zaměřující se na maximální využití 

silných stránek a současně využití příležitostí (Jakubíková. 2008) 

3.5.3.4.Faktorová analýza 

Jedná se o statistickou metodu seskupování dat, která spolu vysoce korelují. Tato 

analýza je založena na redukci počtu původních proměnných na menší počet faktorů. 

                                                 
5
 In http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a-pomuze-vam-

nahlednout-do-budoucnosti.html   
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Za určitých okolností je možné faktory interpretovat jako důsledek existujících činitelů 

nebo vlastností projevujících se ve zjištěných korelacích. Faktor lze tedy definovat jako 

sektor čísel zachycující informace obsažené v korelační matici. 

Ve faktorové analýze jsou dva druhy proměnných – empirické a měřené proměnné. 

Z následné korelace mezi nimi jsou konstruovány faktory. Vztah mezi tím, co lze 

pozorovat, respektive měřit a tím, co se z měřeného vyvozuje za pomocí faktorové 

analýzy, lze znázornit graficky níže. Číslice I a II označují faktory, písmena a – 

i označují testy. Korelace mezi testy jsou dány vztahem k faktorům. Současně lze 

faktory z těchto testů vyvodit. Každému z uvedených faktorů odpovídá syndrom, 

u faktoru I se jedná o a, b, c, d, e. U faktoru II pak o b, c, d, e, f, g, h, i (Říčan, 2007). 

 

Obrázek 1: Schématické znázornění vztahů mezi testy 

Zdroj: ŘÍČAN P., Prolegomena k faktorové analýze 

 

Cílem faktorové analýzy je objevovat podsymptomy, které jsou silně 

pravděpodobnostně organizovány v syndromy, tedy objevovat to, co působí zjištěné 

korelace (Říčan, 2007). 

Pearsonův korelační koeficient patří mezi nejdůležitější ukazatele vztahu dvou 

náhodných proměnných (obvykle označované jako X a Y). Ty jsou počítány 

z n párových hodnot (xi, yi) naměřených na n jednotkách náhodně vybraných prvků. 

Korelační koeficient pak může nabývat hodnot v intervalu (-1;1). Pearsonův korelační 

koeficient (r) se počítá prostřednictvím kovariance sxy a směrodatných odchylek sx a sy 

(Hendl, 2004).  
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Předpokladem pro správnou interpretaci Pearsonova korelačního koeficient je nutné, 

aby obě proměnné byly náhodné veličiny s normálním rozdělením (Hendl, 2004). 

  



32 

 

4.PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1.Základní charakteristika obchodu 

Internetový obchod www.ejewels.cz vznikl v červnu roku 2016, kde prodávající je 

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského podnikání, který upravuje zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“). Předmětem 

podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. Současně je tato osoba plátcem daně z přidané hodnoty. 

Tento internetový obchod se zabývá prodejem šperků s krystaly Swarovski. Nejedná se 

o šperky vyráběné přímo v dílnách švýcarské společnosti Swarovski, avšak jedná se 

o šperky, které obsahují krystaly Swarovski a mohou být vyrobeny kýmkoliv. Z tohoto 

důvodu nesou označení Swarovski Elements. 

V současné době internetový obchod nakupuje již hotové výrobky od dodavatele a je 

tedy zprostředkovatelem obchodu se šperky Swarovski Elements. Internetový obchod si 

do současnosti našel již několik stovek zákazníků, kteří zde nakoupili své zboží. 

V současnosti se provozu internetového obchodu věnuje pouze autor této práce. 

Do budoucna by se e-shop www.ejewels.cz chtěl zaměřit na vlastní výrobu šperků – stát 

se tak méně závislým na svých dodavatelích, snížit náklady na výrobky a zvýšit jejich 

kvalitu. Současně je uvažováno o zlepšení služeb vůči zákazníkům a to především ve 

zlepšení zákaznické podpory a rozšíření možnostech platby a dopravy. Vzhledem 

k předpokladu růstu tržeb a rozšiřování internetového obchodu www.ejewels.cz je 

předpokládáno, že bude provozován v brzké budoucnosti prostřednictvím právnické 

osoby, konkrétně prostřednictvím formy obchodní společnosti s ručením omezením. 

http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
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Obrázek 2: Náhled webových stránek internetového obchodu www.ejewels.cz 

Zdroj: www.ejewels.cz 

4.2.Analýza vnějšího prostředí 

4.2.1.PESTE analýza 

První analýzou, která je provedena, je PESTE analýza, kde cílem je zjištění faktorů 

daných složek makrookolí, které na internetový obchod www.ejewels.cz působí a tím 

jej ovlivňují. 

4.2.1.1.Politické a legislativní faktory 

Internetový obchod www.ejewels.cz podniká na území České republiky, kde panuje 

parlamentní demokratický právní systém. Ten funguje na základě tzv. systému tří mocí 

– zákonodárná (parlament), výkonná (prezident a vláda) a soudní (Ústavní soud 

a soudy). Nejvyšším zákonem je v České republice Ústava České republiky a Listina 

základních práv a svobod.  

Vzhledem k současné právní subjektivitě je internetový obchod provozován 

prostřednictvím fyzické osoby – podnikatele zapsaného v živnostenském rejstříku. Toto 

podnikání je tedy provozováno v souladu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (dále jen „živnostenský zákon“) na základě živnosti volné „Výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. 

http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/


34 

 

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., nový občansky zákoník. Důležitou 

změnou v této souvislosti je, že neupravuje nadále podmínky pro zakládání obchodních 

společností. Ty jsou již upraveny v samostatném zákoně. 

Dle české legislativy může být společnost s ručením omezením založena v České 

republice fyzickou nebo právnickou osobou (či více osobami). Společnost s ručením 

omezením odpovídá za své závazky veškerým majetkem, společníci společnosti pouze 

do výše svého nesplaceného vkladu. Minimální výše vkladu do společnosti s ručením 

omezením podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon 

o obchodních korporacích“) je od 1. 1. 2014 pouze 1 Kč. V rámci společnosti s ručením 

omezením se vyskytují následující orgány: 

- Statutární orgán – jednatel či jednatelé; 

- Valná hromada. 

Dalším důležitým zákonem nejen pro internetový obchod je zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Všechny fyzické či právnické 

osoby provádějící ekonomickou činnost, která je definována v ustanovení § 5 odst. 

2 zákona o DPH, je považována za osobu povinnou k dani. Pokud však osoba povinná 

k dani nepřesáhne bezprostředně za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat 

1.000.000 Kč, není tato osoba povinna registrovat se k dani z přidané hodnoty. 

Významná změna nastala v souvislosti se zákonem o DPH od 1. 1. 2016, kdy nastala 

povinnost pro plátce DPH podávat kontrolní hlášení. Institut kontrolního hlášení byl 

přijat dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon o DPH, 

a další související zákony. Problematika kontrolního hlášení je upravena v § 101c - 

§ 101i zákona o DPH. Vzhledem k výše uvedenému je nutné počítat s vyšší 

administrativní zátěží podnikatele internetového obchodu www.ejewels.cz, případně 

s vyššími náklady v případně zajišťování uvedených povinností externí firmou. 

Další významnou změnou v souvislosti s legislativou je elektronická evidence tržeb, 

kterou upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o elektronické 

evidenci tržeb“). Ten nabyl účinnosti dne 13. 4. 2016. Elektronická evidence, tedy 

online kontrola obdržených tržeb podnikatelem, se týká podnikatelů a živnostníků, kteří 

za zboží a služby přijímají platby v hotovosti nebo platební kartou. V současnosti 

http://www.ejewels.cz/
http://www.penize.cz/podnikani
http://www.penize.cz/platebni-karty
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internetový obchod nepřijímá platby hotově za prodané zboží. Pokud by tomu tak bylo, 

je nutné uvažovat dodatečné náklady na elektronickou evidenci tržeb. 

4.2.1.2.Ekonomické faktory 

Dalšími faktory ovlivňující internetový obchod ejewels.cz je ekonomické prostředí. 

Mezi tyto faktory lze zařadit ukazatele vývoje národního hospodářství, tedy například 

vývoj hrubého národního produktu, míra inflace, nezaměstnanost apod. 

 

Hrubý domácí produkt 

Makroekonomický ukazatel hrubý domácí produkt je schopen reflektovat hospodářský 

vývoj dané země. Lze jej definovat jako celkovou peněžní hodnotu statků a služeb 

vytvořených na území daně země za určité časové období, obvykle jeden rok. 

Podle Českého statistického úřadu se české ekonomice v roce 2015 dařilo, hrubý 

domácí produkt se zvýšil o 4,3 % a v porovnání s minulostí rostl nejrychleji za období 

posledních osm let, tedy od vrcholu konjunktury v období roku 2007. Česká ekonomika 

přitom rostla devět čtvrtletí za sebou (do roku 2015), přičemž v roce 2015 byla navíc 

podpořena poklesem ceny ropy na světovém trhu. Z údajů v tabulce níže je zřejmé, že 

výkonnost české ekonomiky v posledních letech roste a lze tak předpokládat obecnou 

ochotu domácností více nakupovat v porovnání např. v období 2009. 

 

Tabulka 2: Vývoj hrubého domácího produktu v České republice v letech 2008 - 2015 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HDP (Mld. Kč) 3689 3628,1 3667,6 3807,2 4041,9 4077,3 4261,1 4477 

HDP (%) 2,5 -4,1 2,2 1,7 -1,2 -0,9 2 4,3 
Zdroj: Kurzy.cz, 2016 (vlastní zpracování) 

 

Inflace 

Míra inflace dle Českého statistického úřadu vyjádřená změnou indexu spotřebitelských 

cen je na úrovni +0,3 %. Jedná se o nejnižší míru inflace od roku 2003, kdy míra inflace 

byla ve výši +0,1 %. Jak lze vidět z následujícího grafu, vývoj míry inflace má klesající 

trend od roku 2012. 
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Obrázek 3: Vývoj roční míry inflace v ČR v letech 2000 – 2015 

Zdroj: Český statistický úřad, 2016 (vlastní zpracování) 

 

Dle Českého statistického úřadu je utlumený cenový vývoj v roce 2016 zapříčiněný 

především nabídkovými faktory. Nejdůležitějším faktorem byl pokles ceny ropy na 

světovém trhu. Průměrná cena barelu ropy Brent v roce 2014 činila 99 amerických 

dolarů, zatímco v roce 2015 byla průměrná cena pouze 52,3 amerických dolarů. Dalším 

důvodem dezinflace byli také snižující se ceny živočišné výroby, které mají vliv na 

cenu potravin, a klesající ceny ve zpracovatelském průmyslu v Evropské unii, které 

ovlivňují ceny při importu do České republiky. Naopak tento trend byl mírně tlumený 

rostoucí poptávkou domácností po zboží a službách a oslabením české koruny vůči 

americkému dolaru. 

Vzhledem k relativně nízké inflaci není nutné uvažovat zásadní zvýšení cen 

v internetovém obchodě www.ejewels.cz.  

 

Kurz 

Internetový obchod ejewels.cz spolupracuje také se zahraničními dodavateli z Evropské 

unie, převážně s dodavateli z Polska a Německa. V těchto státech je samozřejmě 

využívána jako měna Euro a je proto nezbytné zaměřit se na vývoj kurzu CZK/EUR, 

jelikož má podstatný vliv na hospodaření e-shopu. 

http://www.ejewels.cz/
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Dle informací Českého statistického úřadu je měnový kurz od listopadu roku 2013 

udržován intervencemi ČNB nad hladinou 27 CZK/EUR. Vzhledem ke slabšímu 

ekonomickému růstu eurozóny vůči USA byl vytvářen tlak na depreciaci euro vůči 

americkému dolaru. Z tohoto důvodu významně oslabilo Euro a spolu s ním také česká 

koruna. Jak je patrné z následujícího obrázku, v roce 2011 bylo dosaženo nejnižšího 

kurzu CZK/EUR a to ve výši 24,586 CZK/EUR.  

 

Obrázek 4: Vývoj směnného kurzu EUR vůči CZK 

Zdroj: Česká národní banka, 2016 (vlastní zpracování) 

 

Od listopadu roku 2013 zahájila Česká národní banka devizové intervence kvůli 

obavám z deflace s cílem oslabit českou korunu a držet její kurz okolo hodnoty 27 

Kč/EUR. Tyto intervence by měli být ukončeny přibližně v dubnu roku 2017
6
. 

Vzhledem k obchodování internetového obchodu www.ejewels.cz v eurech je nutné vzít 

v úvahu, že mohou nastat kurzovní výkyvy a v případě provádění obchodů ve vyšších 

objemech uvažovat nad případným zajištěním proti kurzovnímu riziku. 

 

Daňové zatížení 

Příjmy fyzické osoby (podnikatele) spadají pod zdanění příjmů fyzických osob, který 

vychází ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (dále jen „zákon o dani z příjmů“). 

                                                 
6
 In http://www.kurzy.cz/zpravy/415424-konec-intervenci-se-blizi-koruna-muze-prudce-posilit/ 

http://www.ejewels.cz/
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Sazba daně v současnosti činí 15 % ze základu daně. Tato výše sazby daně je stejná od 

roku 2008. 

Výnosy společností s ručením omezeným spadají pod zdanění příjmů právnických osob. 

Momentálně sazba daně z příjmu právnických osob činí 19 % ze základu daně. 

Současně je nutné vzít v úvahu daň z přidané hodnoty. Její základní sazba v současnosti 

činí 21 %. První snížená sazba daně z přidané hodnoty činí 15 %, která se uplatňuje na 

teplo, chlad a další zboží uvedené v příloze 3 zákona o DPH a služby uvedené v příloze 

2 zákona DPH. Druhá snížená sazba daně z přidané hodnoty je ve výši 10 %. Ta se 

uplatňuje na položky uvedené v příloze 3a) zákona o DPH. Vývoj sazeb daně z přidané 

hodnoty v České republice je znázorněn v následující tabulce. 

 

Tabulka 3: Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v České republice 

Období  Základní sazba DPH  Snížená sazba DPH 

1. 1. 1993 - 31. 12. 1994  23% 5% 

1. 1. 1995 - 30. 4. 2004  22% 5% 

1. 5. 2004 - 31. 12. 2007  19% 5% 

1. 1. 2008 - 31. 12. 2009  19% 9% 

1. 1. 2010 - 31. 12. 2011  20% 10% 

1. 1. 2012 - 31. 12. 2012  20% 14% 

1. 1. 2013 - 31. 12. 2014  21% 15% 

od 1. 1. 2015  21% 10% / 15% 
Zdroj: ucetni-kavarna.cz, 2017 (vlastní zpracování) 

 

V rámci kalkulaci ceny musí internetový obchod uvažovat výše uvedené daňové odvody 

tak, aby v rámci svého prodeje naplnil základní podmínku podnikání, tedy prodávat 

produkty za účelem dosažení zisku. 

 

Vývoj výše mezd 

Dle informací Českého statistického úřadu byla strukturální nerovnováha na trhu práce 

– konkrétně mezi poptávkou po zaměstnancích a nabídkou práce – přenášena do 

nedostatku kvalifikovaných pracovníků, což vedlo ke zrychlování růstu průměrné mzdy. 

Meziročně vzrostla ve 4. čtvrtletí průměrná mzda o 3,9 %. Při zohlednění míry inflace 

narostla průměrná mzda v reálném vyjádření o 3,8 % a to na hodnotu 26 467 Kč. 
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V následujícím obrázku je znázorněn vývoj průměrné hrubé mzdy v České republice za 

jednotlivé roky. 

 

 

Obrázek 5: Vývoj průměrné hrubé mzdy v ČR v letech 2000 – 2015 

Zdroj: Kurzy.cz, 2016 (vlastní zpracování) 

 

Internetový obchod prozatím nemá žádné zaměstnance, avšak vzhledem k růstu tržeb je 

nutné uvažovat v budoucnu, že bude nutné přijmout zaměstnance a kalkulovat tak se 

mzdovými náklady. 

 

Nezaměstnanost 

Obecná míra nezaměstnanosti se po celý rok snižovala a v říjnu 2016 byla na úrovni 

5 %. Na následujícím obrázku lze vidět vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých letech 

v České republice. Z tohoto obrázku je zřejmé, že průměrná nezaměstnanost v letech 

2000 – 2015 se pohybovala mezi 6 – 10 %. Nejvyšší nezaměstnanost v tomto období 

byla v roce 2003. Následně po vstupu České republiky do Evropské unie klesala 

nezaměstnanost až na 6 %. V roce 2009, kdy probíhala hospodářská krize, došlo opět 
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k výraznému nárůstu nezaměstnanosti v České republice. Následně od roku 2012 do 

současnosti dochází k poklesu nezaměstnanosti. 

Při zohlednění nezaměstnanosti v rámci jednotlivých krajů České republiky je nejnižší 

nezaměstnanost podle Českého statistického úřadu v hlavním městě Praze, následně 

v Plzeňském a Jihočeském kraji. Naopak nejvyšší nezaměstnanost se dlouhodobě 

vyskytuje v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. V Jihomoravském 

kraji, kde sídlí internetový obchod ejewels.cz, nezaměstnanost v posledních letech 

osciluje kolem 7 – 8 %. 

 

 

Obrázek 6: Vývoj nezaměstnanosti v České republice v letech 2000 – 2015 

Zdroj: Kurzy.cz, 2016 (vlastní zpracování) 

 

Dle posledních údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí měla na konci 

roku 2016 Česká republika nejnižší nezaměstnanost v Evropě a to ve výši 5,2 %., což je 

o jeden procentní bod méně než v roce 2015. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že česká ekonomika vykazuje dobrý stav a lze 

předpokládat, že vzhledem k růstu hrubého domácího produktu a nízké nezaměstnanosti 

v posledních letech budou občané ochotní nakupovat, což by mělo mít pozitivní vliv 

také na internetový obchod www.ejewels.cz. 

http://www.ejewels.cz/
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4.2.1.3.Sociální faktory 

Tyto faktory jsou důležité zejména pro společnosti, které podnikají v oblasti detailu, 

tedy v prodeji pro koncové zákazníky. 

Dle Českého statistického úřadu byl k 31. 12. 2015 počet obyvatel v České republice 

10 553 843. Na následujícím obrázku lze vidět vývoj počtu obyvatel v České republice 

v letech 2000 – 2015, kde je zřejmé, že počet obyvatel se v tomto období pohyboval 

mezi 10 200 000 – 10 550 000. 

 

 

Obrázek 7: Vývoj počtu obyvatel v České republice v letech 2000 – 2015 

Zdroj: Český statistický úřad, 2016 (vlastní zpracování) 

 

Na následujícím obrázku je znázorněn vývoj věkové skladby obyvatelstva České 

republiky v jednotlivých letech. Z obrázku lze pozorovat nepatrný narůst u obyvatel ve 

věku 0 – 14 let, kdy došlo ke zvýšení ze 14,6 % (rok 2005) na 15,2 % (rok 2014). 

V roce 2008 dosahovala tato skupina pouze 14,1 % obyvatelstva. Současně je patrný 

nárůst osob ve věku  65 a více let, kdy se jejich počet za 10 let zvýšil z 14,2 % na 

17,8 %. Přičemž skupina aktivních obyvatel ve věku 15 – 64 se v čase snižovala ze 

71,1 % na 67 % obyvatelstva. 
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Obrázek 8: Vývoj věkově skladby obyvatelstva v České republice v letech 2005 – 2014 

Zdroj: Český statistický úřad, 2016 (vlastní zpracování) 

 

V následujícím obrázku je znázorněna skladba obyvatel v České republice podle 

vzdělání v jednotlivých letech. Nejvíce zastoupená je skupina osob se středním 

vzděláním bez maturity. O 2 procentní body méně je zastoupená skupina osob se 

středním vzděláním s maturitou. Nejrychleji rostoucí trend  lze vidět u osob 

s vysokoškolským vzděláním, který mezi lety 2005 – 2014 narostl z 10,4 % na 17,3 %. 

Obecně lze říci, že v České republice je rostoucí trend u osob s vysokoškolským 

vzděláním a středoškolským vzděláním s maturitou, naopak klesající trend lze 

pozorovat u středoškolského vzdělání bez maturity a základního vzdělání či bez 

vzdělání.  
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Obrázek 9: Vzdělání obyvatelstva České republiky starších 15 let v letech 2005 – 2014 

Zdroj: Český statistický úřad, 2016 (vlastní zpracování) 

4.2.1.4.Technologické faktory 

Důležitou technologii ovlivňující výsledek hospodaření internetového obchodu 

ejewels.cz patří bezesporu internet, který je jediným prodejním a informačním kanálem. 

Slouží také pro komunikaci s koncovými zákazníky a v neposlední řadě k propagaci 

zboží a samotného internetového obchodu.  

Jak je patrné z následujícího obrázku, využívání internetu v České republice se 

v posledních letech velmi zvýšilo. V roce 2007 využívalo internet 45 % obyvatel 

v České republice. Mezi lety 2007 – 2014 došlo k nárůstu o 29 procentních bodů, tedy 

v roce 2014 již využívalo internet 74 % obyvatel v rámci České republiky. Rostoucí 

trend lze spatřovat také u obyvatel, kteří nakupují přes internet. V roce 2007 nakupovalo 

přes internet v České republice pouze 15 % obyvatel, zatímco v roce 2014 to již bylo 

34 % obyvatel. 
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Obrázek 10: Množství obyvatel v České republice využívající internet v letech 2007 – 2014 

Zdroj: Český statistický úřad, 2016 (vlastní zpracování) 

 

Uvedené výsledky mají pozitivní vliv na zkoumaný internetový obchod, který se zabývá 

prodejem zboží výhradně přes internet. 

4.2.2.Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

4.2.2.1.Hrozba vstupu nové konkurence 

Jak již bylo uvedeno výše, činnost internetového obchodu ejewels.cz je uskutečňována 

na základě volné živnosti. V tomto ohledu tedy nejsou kladeny žádné bariéry ke vstupu 

potencionálních nových konkurentů na trhu. Na počátku podnikání v daném oboru není 

nutné disponovat vysokou kapitálovou vybaveností.  

Vzhledem k tomu, že oficiální společnost Swarovski volně nabízí krystaly Swarovski 

k výrobě šperků Swarovski Elements, je jednoduché v tomto ohledu vstup nové 

konkurence. V případě vlastní výroby šperků Swarovski Elements je nutné mít jisté 

znalosti a zkušenosti, aby byla zajištěna kvalita a přijatelný vzhled. 

Avšak potencionální konkurence by měla mít dobré znalosti v oboru, což je 

pravděpodobně nejdůležitější faktor úspěchu na daném trhu. Ovšem v počátku 

podnikání není jednoduché získat nové zákazníky. V případě prodeje šperků na 
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internetu noví zákazníci preferují zkušenosti a doporučení od známých, jenž by nově 

vstupující konkurenci chyběly.  

4.2.2.2.Hrozba konkurence v odvětví 

V rámci odvětví nabízí šperky Swarovski Elements mnoho podnikatelů a firem. 

Hlavním konkurentem je především oficiální firma Swarovski se sídlem ve Švýcarsku, 

která prodává své produkty v České republice převážně prostřednictvím kamenných 

prodejen. Mezi největší firmy na trhu z hlediska obratu lze zařadit internetový obchod 

sperky.cz, který provozuje firma VIVANTIS, a.s. Jedná se o obchod s širokou nabídkou 

šperků, na rozdíl od internetového obchodu ejewels.cz se tedy nespecializuje pouze na 

prodej šperků Swarovski Elelemts. Dalším významným konkurentem je Alza.cz a.s., 

který se primárně nezabývá prodejem šperků Swarovski Elements, avšak svoji velikostí 

a výši obratu se jedná o velmi významného konkurenta na trhu. Na trhu dále působí 

několik desítek menších internetových obchodů. Ti se obvykle zabývají prodejem pouze 

šperků Swarovski Elements, případně navíc prodejem šperků několika dalších odlišných 

značek. 

4.2.2.3.Hrozba substitučních produktů 

U šperků Swarovski Elements je nutné uvažovat substituty v podobě ostatních šperků, 

ať již vyšší kvality či nižší kvality v podobě bižuterie. 

V České republice existuje mnoho internetových prodejců, případně kamenných 

prodejen, které nabízí bižutérii a šperky různých značek a kvality v různé cenové 

kategorii. Pokud se jedná o internetový prodej, zákazníci mohou nakupovat v České 

republice bižuterii bez větších problému. 

4.2.2.4.Vyjednávací síla dodavatelů 

Na trhu existuje mnoho dodavatelů nabízející šperky s krystaly Swarovski Elements a to 

nejen na českém trhu, ale také v rámci Evropské unie. Současně každá firma má 

možnost od oficiální společnosti zakoupit krystaly Swarovski včetně dalšího nutného 

vybavení a vyrábět šperky s krystaly Swarovski Elements sám. Tímto způsobem lze 

získat zcela nezávislost na dodavatelích vyrábějící šperky Swarovski Elements. V tomto 

případě však vzniká vysoká závislost odběratele na oficiální společnosti Swarovski, 

která jako jediná prodává krystaly Swarovski Elements nutné k výrobě šperků. 
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4.2.2.5.Vyjednávací síla odběratelů 

Internetový obchod ejewels.cz se snaží od konkurence odlišit kvalitou šperků, avšak za 

vyšší cenu. I přesto v současné době na trhu působí mnoho internetových a kamenných 

obchodů zabývající se prodejem šperků Swarovski Elements, má zákazník možnost 

vybrat si nákup produktu od více prodejců. Lze tedy říct, že zákazníci mají významnou 

vyjednávací pozici a mohou tedy kdykoliv přejít ke konkurenci.  

Výše uvedené umocňuje také fakt, že někteří konkurenti nabízí svým zákazníkům 

výrobu šperku přímo na míru a to na základě přání zákazníka. Internetový obchod 

nabízí kvalitní, avšak více standardizované šperky oproti některým konkurentům na 

trhu. 

4.3. Situační marketingová analýza (SWOT) 

Na základě provedených analýz budou v této kapitole identifikovány silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby internetového obchodu ejewels.cz. 

 

Silné stránky 

1) Jednou ze silných stránek internetového obchodu ejewels.cz je zákaznický servis. 

Na e-mailové dotazy zákazníků je reagováno obvykle do 1 hodiny, případně je zde 

k dispozici telefonní podpora. S každým zákazníkem je komunikováno v průběhu 

nákupního procesu, tedy od provedení objednávky přes platbu až k doručení či 

vyzvednutí zásilky. Obchod se snaží udržovat kontakt se zákazníkem i po samotném 

nákupu, kdy se snaží zjistit jeho spokojenost s výrobkem a v případě negativní 

odezvy vyřešit vše ke spokojenosti zákazníka. 

2) Internetový obchod ejewels.cz si zakládá na kvalitních výrobcích, které nakupuje 

od prověřených dodavatelů. 

3) E-shop si zakládá také na rychlosti doručení objednávky, kdy téměř 90 % zásilek 

obdrží zákazník do 48 hodin. 

 

Slabé stránky 

1) Vzhledem ke krátkému působení na trhu má e-shop nízkou povědomost mezi 

zákazníky.  
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2) Z důvodu vysoké finanční náročnosti nabízí e-shop úzkou nabídku výrobků oproti 

konkurenci. Internetový obchod má všechny nabízené výrobky skladem, aby 

dokázal všechny objednávky rychle doručit svým zákazníkům. 

3) Internetový obchod má málo propracovaný nákupní proces, při kterém někteří 

zákazníci přeruší nákup a nedokončí objednávku. Internetový obchod je prozatím 

spuštěn na bezplatném redakčním systému, který není tak propracovaný, jako 

internetové obchody vytvořené na míru. 

4) Ve srovnání s některou konkurencí nenabízí internetový obchod osobní odběr 

z důvodu vysokých nákladů na provoz kamenné prodejny. 

 

Příležitosti 

1) Internetový obchod ejewels.cz má možnost vyrábět šperky Swarovski Elements 

na míru a to na základě přání zákazníka. Tím by získal větší nezávislost na 

dodavatelích a lépe by uspokojil potřeby zákazníka. 

2) E-shop nabízí prodej výrobků pouze na internetu pro zákazníky na území České 

republiky. Mezi další příležitosti lze zařadit expanzi na zahraniční trhy.  

3) E-shop se zaměřuje pouze na prodej šperků koncovým zákazníkům, navíc by se 

mohl zaměřit na zákazníky z B2B trhu v České republice. 

4) Vzhledem ke krátkému působení internetového obchodu lze lépe a efektivněji 

využívat marketingové aktivity se zaměřením na cílovou skupinu. 

 

Hrozby 

1) Neexistují žádné bariéry ke vstupu konkurence, tedy relativně každý může začít 

podnikat v tomto oboru a zvýšit se tak konkurence na trhu. 

2) Existuje možnost ukončení distribuce z krystalů Swarovski Elements oficiální 

společností Swarovski. Ta určuje, jakým způsobem a zda vůbec bude nabízet své 

krystaly Swarovski k výrobě šperků. 

3) Možnost rozšíření se nakupování šperků i v zahraničních e-shopech, tedy nejen 

v rámci České republiky, ale také v rámci států Evropské Unie, kde mají zákazníci 

možnost bez jakýchkoliv problémů nakupovat, případně i v zemích mimo 

Evropskou Unii. 
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4) Na trhu existuje mnoho dalších internetových obchodů zaměřené na prodej 

výrobků Swarovski Elements. 

 

Tabulka 4: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Zákaznický servis Nízká povědomost o obchodu mezi zákazníky 

Kvalitní výrobky Úzká nabídka výrobků 

Rychlost doručení Málo propracovaný nákupní proces 

 Absence osobního odběru 

Příležitosti Hrozby 

Výroba šperků na míru dle přání zákazníka Žádné bariéry vstupu konkurence na trh 

Expanze na zahraniční trhy Ukončení distribuce krystalů Swarovski 

Elements 

Zaměření se na B2B zákazníky 

Efektivnější využívání marketingových 

aktivit 

Rozšíření nákupu šperků v zahraničních e-

shopech 

Podobně zaměřené internetové obchody 
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.Marketingový průzkum 

Z důvodu nalezení co nejefektivnější komunikační strategie bylo provedeno 

dotazníkové šetření za účelem lepší pochopení dané problematiky, především zjištění 

preferencí, potřeb a nákupního chování současných i potencionálních zákazníků. 

4.4.1.Cílová skupina 

Na základě krátkého fungování internetového obchodu www.ejewels.cz bylo 

vypozorováno prostřednictvím nástroje Google Analytics, že 84 % zákazníků tvoří ženy 

spíše mladšího věku, konkrétně 32 % tvoří ženy ve věku 18 – 24 let a 49 % tvoří ženy 

ve věku 25 – 34 let.  

Dle provedeného průzkumu z roku 2015 výzkumnou agenturou NMS Market Research 

vyplývá, že šperky v internetových obchodech nakupují převážně ženy ve věku 15 – 33 

let
7
. 

Na základě výše uvedeného a vzhledem k omezenému rozpočtu bude zaměřena 

komunikační strategie na cílovou skupinu žen ve věku 15 -  34. 

                                                 
7
 In https://www.nms.cz/vyzkum-trhu/internetove-nakupovani-cechu-moda-doplnky 

http://www.ejewels.cz/
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4.4.2.Plán marketingového průzkumu 

Celý proces marketingového průzkumu se skládá z několika fází. V rámci přípravné 

fáze byly navrhnuty cíle průzkumu. Následně byl sestaven dotazník, aby byly stanovené 

cíle naplněny. V následující fázi byl proveden focus group ve skupině s osmi 

respondenty. Na základě získaných podnětů byly doplněny a upraveny některé otázky 

a odpovědi. V pilotáži byla následně provedena oprava formulace některých otázek. V 

samotné realizaci dotazníkového šetření bylo provedeno elektronické dotazování 

prostřednictvím internetového portálu Google Formuláře
8
. Jako doplňkový sběr dat bylo 

využito dotazování v papírové formě. Dotazník vyplnilo celkem 479 respondentů. 

V poslední fázi bylo provedeno statistické zpracování dat prostřednictvím softwaru 

Excel a programu Statistica CZ 10. 

 

Tabulka 5: Plán marketingového průzkumu 

Přípravná fáze 3.2. - 14.2.         

Focus Group   15.2. - 16.2.       

Pilotáž     18.2.     

Realizace       19.2. - 10.3.   

Vyhodnocení dat         11.3. - 18.3. 
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.3.Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 479 respondentů. Výsledky provedeného 

marketingového průzkumu jsou interpretovány v následujících kapitolách, přičemž 

z důvodu přehlednosti jsou zpracovány pomocí tabulek a grafů. 

4.4.3.1.Struktura respondentů dotazníkového šetření 

V rámci dotazníkového šetření byl zkoumán věk dotazovaných. Nejvíce zastoupenou 

skupinou respondentů z hlediska pohlaví tvoří ženy (80 %), muži pak tvoří pouze 20 %. 

 

Tabulka 6: Pohlaví respondentů 

Pohlaví Množství respondentů 

Muž 20% 

Žena 80% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
8
 In https://docs.google.com 
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Z věkového hlediska tvoří polovinu dotazovaných lidé ve věku 25 – 34 let. Téměř 

třetinu (30 %) pak tvoří dotazující ve věku 15 – 24 let. Ostatní respondenti 

marketingového výzkumu tvoří lidé ve věku 35 let a více. 

 

 

Obrázek 11: Věk respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dle statusu tvoří hlavní skupinu respondentů zaměstnanci (45 %). Další skupinou jsou 

studenti tvořící 30 %. Pouze 20 % je zastoupeno podnikateli a 5 % ženy na mateřské 

dovolené. Dotazníkového šetření se zúčastnili pouze 2 penzisti, což tvoří po 

zaokrouhlení 0 %. 

 

30% 

50% 

11% 

8% 

1% 

15 - 24 let 

25 - 34 let 

35 - 44 let 

45 - 54 let 

více než 55 let 
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Obrázek 12: Status respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Většina respondentů (58 %) pochází z Jihomoravského kraje. Zastoupení respondentů 

z ostatních krajů činí pouze 10 % a méně. To je způsobeno především bydlištěm autora 

v Jihomoravském kraji. 

 

 

Obrázek 13: Geografické rozložení respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z následujícího obrázku vyplývá, že 25 % respondentů má čistý měsíční příjem nižší 

než 15.000 Kč. Příjem v rozmezí 15.000 – 25.000 Kč má 40 % respondentů. Třetí 

skupinu s čistým měsíčním příjmem 25.001 – 35.000 Kč tvoří 26 % respondentů. Čistý 

měsíční příjem ve výši 35.001 – 45.000 Kč má pouze 9 % respondentů. Dotazníkového 

šetření se nezúčastnil žádný respondent s čistým měsíčním příjmem vyšším jak 45.001 

Kč. 

 

 

Obrázek 14: Čistý měsíční příjem respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.3.2.Nákupní zvyklosti respondentů 

V rámci dotazníkového šetření bylo zkoumáno, jakým způsobem respondenti provádí 

své nákupy šperků. Celkem 58 % respondentů obvykle provádí nákup šperků 

prostřednictvím internetu, kdy zboží si nechá doručit na určitou adresu. Ostatní 

respondenti obvykle využívají při svých nákupech kamennou prodejnu. Konkrétně 15 % 

dotazujících nakupuje v kamenné prodejně bez využití internetu, avšak 27 % 

respondentů obvykle provede svůj nákup na internetu, který si následně osobně 

vyzvedne v kamenné prodejně. Respondenti měli na výběr i možnost uvést vlastní 

vyjádření, případně uvést, že šperky nenakupují, avšak žádný z respondentů tuto 

odpověď nevyužil. 

40% 

26% 

9% 

25% 
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Obrázek 15: Způsob nákupu šperků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Oblibu kamenných obchodů pro provedení svého nákupu u žen si našla spíše starší 

věková kategorie 35 – 44 let, naopak mladší věková kategorie žen využívá obvykle 

k provedení nákupu internet včetně doručení, popřípadě si nákup následně vyzvednou 

na prodejně. Zajímavé je zjištění, že ženy ve věkové kategorii 15 – 24 let nakupují 

obvykle prostřednictvím internetu, avšak svůj nákup si vyzvednou osobně v kamenné 

prodejně. Ovšem ženy ve věkové kategorii 25 – 34 let více preferují nákup přes internet 

včetně jeho doručení. To může být způsobeno tím, že ženy ve věkové kategorii 15 – 24 

let mají více volného času k vyzvednutí svého nákupu a současně chtějí ušetřit peníze 

za poštovné. Naopak ženy ve věkové kategorii 25 – 34 let jsou obvykle zaměstnány 

(popř. podnikají), mají tedy méně volného času a preferují tak doručení zboží na 

konkrétní adresu. 

 

Tabulka 7: Nákupní zvyklosti žen při nákupu šperků 

Věková 

kategorie 

Nákup přes internet 

s vyzvednutím v kamenné 

prodejně 

Nákup přes internet 

včetně doručení 

Nákup v kamenném 

obchodě 

15 - 24 let 68 % 14 % 18 % 

25 - 34 let 33 % 42 % 25 % 

35 - 44 let 21 % 7 % 72 % 

45 - 54 let 15 % 0 % 85 % 

více než 55 let 0 % 0 % 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.3.3.Faktory ovlivňující výběr internetového obchodu k nákupu 

V rámci dotazníkového šetření se měli respondenti vyjádřit, které faktory jsou 

nejvíce podstatné při výběru internetového obchodu zabývající se prodejem 

šperků, kde měli na výběr z číselných hodnot v rozmezí 1 (nejméně podstatné) až 

10 (nejvíce podstatné). 

Z následující tabulky je patrné, že nejvíce podstatné faktory při výběru internetového 

obchodu se šperky jsou pro dotazující kvalita produktu a cenové rozhraní. Naopak 

nejméně podstatné dle odpovědí šířka nabízeného sortimentu. 

 

Tabulka 8: Faktory podstatné při výběru internetového obchodu seřazené dle důležitosti 

Pořadí Odpověď Hodnocení 

1 Kvalita produktu 8,04 

2 Cenové rozhraní 7,90 

3 Vzhled produktu 7,82 

4 Akce, slevy 6,29 

5 Značka produktu 6,02 

6 Rychlost dodání 5,88 

7 Dlouholetá působnost 4,36 

8 Šířka nabízeného sortimentu 3,02 
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.3.4.Způsob oslovení respondentů 

Dále měli respondenti subjektivně vyjádřit, nakolik by je z uvedených možností 

oslovila reklama na internetový obchod zabývající se prodejem šperků, kde mohli 

vybrat v číselném rozmezí 1 (vůbec neoslovila) až (10 – zcela oslovila). 

Jako nejvhodnější způsob oslovení internetovým obchodem se šperky je dle 

respondentů prostřednictvím e-mailu a internetový vyhledávač. Jako třetí v pořadí dle 

výsledků dotazníkového šetření se jeví jako vhodné oslovení prostřednictvím sociálních 

sítí. Naopak za méně vhodné zvolili respondenti tisk, rádio, letáky, rozhlas a venkovní 

bannery. 
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Tabulka 9:Vhodnost oslovení reklamy 

Pořadí Odpověď Hodnocení 

1 E-mail 8,16 

2 Internetový vyhledávač 8,04 

3 Sociální sítě 7,37 

4 Televize 5,48 

5 Tisk 3,79 

6 Venkovní reklama (billboardy, bannery atd. 3,54 

7 Letáky 3,08 

8 Rádio 2,95 

9 Rozhlas 2,67 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tato problematika byla dále zkoumána ve vztahu k cílové skupině žen ve věkové 

kategorii 15 – 34 let. Jak je patrné z následující tabulky, došlo ke změně pořadí při 

způsobu oslovení dle preference cílové skupiny, kdy nejvíce by tuto skupinu oslovila 

reklama na sociálních sítích, následně prostřednictvím e-mailu a internetového 

vyhledávače. 

   

Tabulka 10: Vhodnost oslovení reklamy u žen ve věkové kategorii 15 - 34 let 

Pořadí Odpověď Hodnocení 

1 Sociální sítě 9,12 

2 E-mail 8,31 

3 Internetový vyhledávač 7,48 

4 Televize 7,11 

5 Tisk 4,32 

6 Venkovní reklama (billboardy, bannery atd. 3,48 

7 Letáky 3,19 

8 Rádio 2,65 

9 Rozhlas 2,27 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4.3.5.Povědomí o internetovém obchodě 

Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zkoumáno, zda respondenti někdy provedli 

nákup v internetovém obchodě www.ejewels.cz. Při kladné odpovědi byla zjišťována 

informace, odkud se o tomto internetovém obchodě dozvěděli. 

I přes velmi krátké působení internetového obchodu nakoupilo v internetovém obchodě 

www.ejewels.cz dle výsledků dotazníkového šetření 4,2 % dotazujících, přičemž 2,3 % 

http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
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z nich se dozvědělo o internetovém obchodě www.ejewels.cz při vyhledávání na 

Google.cz a 1,9 % respondentů při vyhledávání na Seznam.cz. Je nutno dodat, že žádost 

o vyplnění dotazníkového šetření byla zaslána všem zákazníkům, kteří dosud nakoupili 

v internetovém obchodě. 

Žádný z respondentů se nedozvěděl o internetovém obchodě www.ejewels.cz z letáku, 

ze sociální sítě Facebook, dle doporučení či neuvedli ani jinou možnost, kde se mohli 

respondenti vyjádřit. To je pravděpodobně způsobeno tím, že internetový obchod 

www.ejewels.cz prováděl marketingové aktivity prostřednictvím těchto médií velmi 

zřídka a samozřejmě jeho působení na trhu je velmi krátké.  

 

 

Obrázek 16: Povědomí o internetovém obchodě www.ejewels.cz 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.3.6.Roční útrata za šperky 

V rámci poslední otázky měli respondenti uvést číselnou hodnotu přibližné roční útraty 

za nákup šperků. Průměrná hodnota roční útraty za šperky mezi respondenty je 1 629 

Kč, přičemž směrodatná odchylka činí 342 Kč. Na základě výpočtu Pearsonova 

korelačního koeficientu (hodnota r = 0,68) bylo zjištěno, že existuje silná korelace, kdy 

s vyšším věkem respondentů roste jejich roční útrata za šperky. 

Při zaměření na cílovou skupinu je průměrná hodnota roční útraty vyšší než průměrná 

hodnota roční útraty všech respondentů. Dle výsledků dotazníkového šetření u žen ve 

věkové kategorii 15 – 24 let činí průměrná roční útrata za šperky 1 921 Kč, u žen ve 

věkové kategorii 25 – 34 let pak 2 287 Kč.    

95,8% 

2,3% 1,9% 

Ne 

Ano, dozvěděl jsem se o 
obchodu při vyhledávání 
na Google.cz 

Ano, dozvěděl jsem se o 
obchodu při vyhledávání 
na Seznam.cz 

http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
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4.5.Navrhovaná opatření 

Na základě výsledků zjištěných v analytické části této práce jsou navržena následující 

opatření, která by měla vést k efektivnější komunikační strategii internetového obchodu. 

Vzhledem k efektivnější možnosti cílit marketingové aktivity na zvolenou skupinu 

budou navrhnuty způsoby propagace využívající internet. 

V rámci každého opatření budou definovány konkrétní návrhy marketingových aktivit 

včetně vyčíslení nezbytných nákladů vynaložených na tyto aktivity. Současně budou 

navržené aktivity vyjádřeny v peněžním a časovém hledisku.  

V případě, že bude jednotlivé aktivity provádět sám majitel internetového obchodu, 

budou kalkulovány výdaje ve výši ušlé příležitosti, které by dotyčný mohl získat jako 

příjem ze svého zaměstnání. Tento příjem v současnosti činí 250 Kč/hod. 

4.5.1.PPC reklama 

Na základě provedené SWOT analýzy byla zjištěna nízká povědomost o internetovém 

obchodu. Současně prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjištěno, že jako vhodný 

způsob oslovení zákazníků se jeví prostřednictvím internetového vyhledávače. Jako 

jedna z forem propagace a komunikace byla tedy zvolena PPC reklama. 

PPC je původem zkratka z anglického pay-per-click, což lze přeložit jako platba za 

proklik. Inzerent platí pouze v případě, kdy uživatel klikne na jejich PPC reklamu 

v internetovém vyhledávači či na jiných webových stránkách. Inzerent platí tedy pouze 

za návštěvníky svých webových stránek a nikoliv za zobrazení svých reklam. Hlavní 

podstatou je, že při vyhledávání klíčových slov jsou konkrétní webové stránky 

zobrazeny uživateli v top pozicích před běžnými odkazy. Velkou výhodou je možnost 

zacílení PPC reklamy na předem zvolený segment. V České republice se využívají dva 

hlavní PPC systémy, které jsou Google AdWords a Seznam Sklik
9
.  

V současnosti je u internetového obchodu PPC kampaň již využívána. Na základě 

informací z nástroje Google Analytics bylo zjištěno, že poměr mezi počtem kliknutí na 

reklamu a celkovým počtem zobrazení na reklamu (tzv. CTR – click through rate) činí 

2,7 %. PPC kampaň byla původně nastavena nezávisle na analýze klíčových slov 

                                                 
9
 In http://www.ppchero.com/ppc-targeting/ 
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a proto je nutné tuto kampaň aktualizovat a vylepšít. Výdaje na PPC kampaně 

v současnosti činí přibližně 4.000 – 5.000 Kč/měsíc.  

V rámci zvolené PPC kampaně bude inzerováno prostřednictvím obou výše uvedených 

PPC systému, tedy Google AdWords a Seznam Sklik.  

Pro správné zacílení je velmi důležité zvolit vhodná klíčová slova. Na základě analýzy 

klíčových slov byla vybrána klíčová slova související s prodejem nabízených výrobků 

a to „šperky Swarovski“, „náušnice Swarovski“, „přívěsky Swarovski“, „náhrdelníky 

Swarovski“, „náramky Swarovski“. Je vhodné nastavit jednotlivé kampaně zvlášť 

na jednotlivé kategorie vzhledem k možnosti lepšího oslovení uživatelů unikátním 

textem. Dále byla zvolena klíčová slova související s názvem internetového obchodu – 

„ejewels“, „Swarovski jewels“, „šperky ejewels“. Na základě počtu prokliků 

a konverzí u jednotlivých klíčových slov bude PPC reklama upravována 

a optimalizována k dosažení vyšších výkonů. 

PPC reklama bude zacílena na zvolenou cílovou skupinu ženy ve věku 15 – 34 let. Na 

základě výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejpodstatnější faktory při 

výběru internetového obchodu jsou kvalita, vzhled a cena produktu, proto bude PPC 

kampaň vytvořena a zaměřena v souvislosti s těmito faktory. Níže na obrázku jsou 

znázorněny vizualizace PPC kampaní zaměřené na tyto faktory.  

 

Obrázek 17: Vizualizace PPC kampaní 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

PPC reklama z počátku nebude omezována žádným jiným kriteriem. Na základě 

průběhu PPC kampaní bude zjištěna výkonnost a případně bude reklama zaměřena na 

užší cílovou skupinu s cílem dosažení vyšší konverze. V budoucnu je vhodné uvažovat 

také o oslovení marketingové agentury, která by spravovala PPC kampaně. 

Nezbytné je také tyto PPC kampaně měřit, vyhodnocovat v pravidelných časových 

intervalech jejich výkonnost a popřípadě upravovat jejich nastavení. K tomu bude 
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sloužit služba Google Analytics, která umožňuje měřit prodej a konverze. Lze tak získat 

aktuální informace o návštěvnících internetového obchodu, z jakých zdrojů se dostali na 

webové stránky internetového obchodu, kolik času trávili na konkrétní webové stránce 

a zda provedli nákup či nikoliv. Jedná se o mechanismus, který statisticky vyhodnocuje 

údaje o fungování internetového obchodu. Na základě těchto údajů je následně nutné 

provádět změny vedoucí k vyšší spokojenosti zákazníků a tržbám internetového 

obchodu www.ejewels.cz
10

. 

Rozpočet na PPC kampaně byl stanoven na základě odhadu z analýzy Google AdWords 

a Seznam Sklik. V měsících, kdy je očekáván vyšší prodej šperků, je stanoven rozpočet 

ve výši 13.000 Kč/měsíc. Jedná se o měsíce listopad a prosinec z důvodu vánočních 

svátků a měsíc únor, kdy mnoho lidí slaví svátek Valentýna. V ostatních měsících byl 

stanoven rozpočet ve výši 6.000 Kč/měsíc. Plánované PPC kampaně jsou stanoveny 

v období červenec 2017 - prosinec 2018. Zpočátku v období červenec 2017 – prosinec 

2017 bude správa PPC kampaní prováděna ve vlastní režii majitele internetového 

obchodu v časovém rozsahu 4 hodiny měsíčně, tedy celkem v období červenec 2017 - 

prosinec 2017 jsou plánovány náklady ve výši 6.000 Kč na správu PPC kampaní. 

V období leden 2018 – prosinec 2018 bude tato činnost outsourcována firmě IT studio 

s.r.o. Ta požaduje na základě provedené poptávky za správu kampaní 2.000 Kč/měsíc. 

Celkové náklady na PPC kampaň jsou vyčísleny v tabulce níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 In https://www.google.cz/intl/cs_ALL/analytics/index.html 
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Tabulka 11: Plánované výdaje na PPC kampaň 

Období Náklady 
 

Období Náklady 

červenec 2017 7 000 Kč 
 

leden 2018 8 000 Kč 

srpen 2017 7 000 Kč 
 

únor 2018 15 000 Kč 

září 2017 7 000 Kč 
 

březen 2018 8 000 Kč 

říjen 2017 7 000 Kč 
 

duben 2018 8 000 Kč 

listopad 2017 14 000 Kč 
 

květen 2018 8 000 Kč 

prosinec 2017 14 000 Kč 
 

červen 2018 8 000 Kč 

Celkem za 2017 56 000 Kč 
 

červenec 2018 8 000 Kč 

   
srpen 2018 8 000 Kč 

   
září 2018 8 000 Kč 

   
říjen 2018 8 000 Kč 

   
listopad 2018 15 000 Kč 

   
prosinec 2018 15 000 Kč 

   
Celkem za 2018 117 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.2.Sociální sítě 

Na základě provedené SWOT analýzy byla zjištěna nízká povědomost internetového 

obchodu www.ejewels.cz. V rámci dotazníkového šetření bylo dále zjištěno, že 

vhodným způsobem oslovení pro cílovou skupinu žen ve věku 15 – 34 let je 

prostřednictvím sociálních sítí, proto byla zvolena za účelem zvýšení povědomosti jako 

další forma propagace prostřednictvím sociálních sítí. 

Dle průzkumu AMI Digital Index provedeného v České republice v měsíci únor roku 

2017 jsou v České republice nejrozšířenější sociální sítě Youtube (navštěvuje jej 94 % 

obyvatel s přístupem na internet) a Facebook (navštěvuje jej 93 % obyvatel s přístupem 

na internet). Dále je velmi populární sociální síť Instagram, kterou navštěvuje 25 % 

populace s přístupem na internet
11

. V rámci propagace budou využity výše uvedené 

sociální sítě, tedy Youtube, Facebook a Instagram. 

Sociální síť Facebook může sloužit jako marketingový nástroj za účelem zvýšení 

povědomí obchodu mezi zákazníky a k udržování vztahů se současnými zákazníky 

                                                 
11

 In http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1722273-youtube-je-v-poctu-uzivatelu-v-cesku-jednickou 
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a k oslovení nových potencionálních zákazníků prostřednictvím vhodně zvolené 

komunikace
12

.  

Proto bude navrhnuta pro internetový obchod www.ejewels.cz propagace na sociální síti 

Facebook a to prostřednictvím založené Facebook stránky, kde budou zveřejňovány 

novinky a příspěvky včetně fotografií šperků. V rámci provedeného dotazníkového 

šetření bylo zjištěno, že důležitým faktorem pro výběr internetového obchodu se šperky 

Swarovski Elements je vzhled a kvalita produktů. Proto se sociální síť Facebook jeví 

jako vhodná forma propagace prostřednictvím fotografií včetně popisků na zvolenou 

cílovou skupinu. Dále je vhodné řešit transparentně a férově dotazy, připomínky či 

stížnosti zákazníků a udržovat dobré vztahy s okolím. Tyto kroky by měli vést 

k zaujmutí současných i potencionálních zákazníků a vybudování určité komunity 

fanoušků. 

Na webových stránkách bude uveden odkaz na sociální síť Facebook, aby měli 

návštěvníci internetového obchodu www.ejewels.cz možnost sledovat novinky 

a komunikovat prostřednictvím tohoto kanálu. Návrh na uvedení odkazu v internetovém 

obchodě www.ejewels.cz na sociální síť Facebook je uveden na obrázku níže. 

 

Obrázek 18: Návrh odkazu na sociální síť Facebook 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Propagace na Facebooku je plánována bez vynaložení peněžních prostředků. O správu 

sociální sítě Facebook se bude starat majitel internetového obchodu. Plánovaná 

propagace je stanovena v období červenec 2017 – prosinec 2018. Dále je 

                                                 
12

 In https://www.mediaguru.cz/sloupek/jak-vybudovat-kvalitni-facebook-stranku/ 
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předpokládáno, že správa sociální sítě Facebook zabere 7 hodin měsíčně, náklady tedy 

činí 1.750 Kč/měsíc. 

Sociální síť Instagram je založena na bázi sdílení fotografií s ostatními uživateli. Jak 

bylo uvedeno výše, dle průzkumu AMI Digital Index navštěvuje Instagram 25 % 

populace České republiky, obvykle se jedná o mladé lidi ve věku 15 – 26 let. V rámci 

provedeného dotazníkového šetření bylo zjištěno, že důležitým faktorem pro výběr 

internetového obchodu se šperky Swarovski Elements je vzhled produktů. Sociální síť 

Instagram se jeví jako vhodná forma propagace prostřednictvím fotografií na zvolenou 

cílovou skupinu.  

Propagace prostřednictvím sociálně sítě Instagram je plánována bez vynaložení 

peněžních prostředků, avšak bude spravována majitelem internetového obchodu 

www.ejewels.cz. Časová dotace na správu byla stanovena 4 hodiny měsíčně v období 

červenec 2017 – prosinec 2018. Měsíční náklady tedy činí 1.000 Kč. 

Sociální síť Youtube byla založena v roce 2005 a slouží především k tvorbě 

a přehrávání videí
13

. Nejen v České republice je velmi populární blogování ve spojitosti 

s tvorbou videí (tzv. videoblog) v oblasti módy a kosmetiky. Dle provedeného 

průzkumu v roce 2016 sleduje 43 % dívek z České republiky ve věkové kategorii 15 – 

26 let pravidelně jeden či více blogů o módě.  Velkou výhodou je oslovení 

potencionálních zákazníků prostřednictvím blogerky, ke které má cílová skupina 

vytvořený určitý vztah a stimuluje tak k provedení nákupu určitého produktu. Současně 

lze využít i ostatních sociálních sítí k prezentaci produktu či značky, kde blogerky 

působí
14

.  

Na základě průzkumu provedeného v rámci této práce bylo zjištěno, že velmi 

podstatným faktorem při výběru internetového obchodu se šperky je vzhled produktů. 

Tyto faktory lze velmi vhodně prezentovat prostřednictvím videa na sociální síti 

Youtube. 

                                                 
13

 In https://www.youtube.com/yt/about/ 

14
 In http://archiv.ihned.cz/c1-65161970-zeny-sleduji-vice-videoblogy 
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Proto lze považovat za vhodné oslovit blogerky, které mají vztah ke šperkům Swarovski 

Elements a prezentovat fanouškům video související se šperky Swarovski Elements 

a internetovým obchodem www.ejewels.cz na sociální síti Youtube. Blogerky obvykle 

působí i na ostatních sociálních sítích, je tedy reálné využít těchto kanálů a zajistit tak 

větší dosah reklamy také mezi fanoušky blogerek na ostatních sociálních sítích. 

Maximální rozpočet na propagaci prostřednictvím blogerky na sociální síti Youtube byl 

stanoven ve výši 13.000 Kč. 

Je nutné zdůraznit nutnost opět vyhodnocovat veškerá data získaná prostřednictvím 

nástroje Google Analytics. Na základě takto získaných dat je vhodné přemýšlet nad 

lepším využíváním navrhnutých sociálních sítí. 

Tato forma propagace je plánována v měsíci listopad 2016, záměrně před vánočními 

svátky tak, aby stimulovala cílovou skupinu k nákupu šperků. Po provedení této 

kampaně bude nutné výsledky důkladně vyhodnotit a zjistit, zda bude vhodně 

v budoucnu podobnou kampaň opakovat. 

 

Tabulka 12: Plánované náklady na sociální sítě v období červenec 2017 – prosinec 2018 

  Náklady 

Sociální síť Období 7/2017 - 12/2016 Období 1/2018 - 12/2018 

Facebook                                     10 500 Kč                                   21 000 Kč  

Instagram                                        6 000 Kč                                   12 000 Kč  

Youtube                                     13 000 Kč                                              - Kč  

Celkem                                     29 500 Kč                                   33 000 Kč  
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.3.E-mail 

Dle výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že respondenti z vybrané cílové 

skupiny považují za vhodné oslovení prostřednictvím e-mailu. 

Proto lze navrhnout zasílání nabídek přímo na e-mail současných i potencionálních 

zákazníků. Jelikož internetový obchod www.ejewels.cz z důvodu svého krátkého 

působení na trhu nevlastní příliš velkou databázi e-mailových adres, je vhodné na 

webové stránky internetového obchodu nabídnout návštěvníkům uvedení své e-mailové 

adresy k zasílání novinek a slevových akcí. Internetovému obchodu www.ejewels.cz 

byla vytvořena a navrhnuta změna v zápatí webových stránek, kde budou mít 

http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
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návštěvníci možnost uvést svoji e-mailovou adresu k zasílání novinek. Současně 

internetový obchod sbírá e-mailové adresy současných klientů, kteří provedli 

objednávku.  

 

Obrázek 19: Návrh možnosti odběru novinek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Současně je vhodné získávat aktivně e-mailové adresy prostřednictvím pop-up oken. 

Jedná se o tzv. „vyskakovací okna“, která budou zákazníkovi zobrazeny při prohlížení 

webových stránek internetového obchodu. V rámci tohoto pop-up okna bude návštěvník 

osloven k vyplnění své e-mailové adresy. Za odměnu mu bude na tuto e-mailovou 

adresu zaslán slevový kupón na nákup v internetovém obchodě.  

Jak je uvedeno v teoretické části této práce, účelem přímého oslovení je prodej, posílení 

loajality současných zákazníků a získání nových zákazníků. K naplnění tohoto účelu 

budou zasílány prostřednictvím e-mailu nově naskladněné produkty včetně fotografií. 

Dále budou e-mailem zasílány slevové kupóny, produkty nabízené za akční slevu. 

Touto formou je vhodné prezentovat také vytvořené fotografie či videa s blogerkami. 

V neposlední řadě je vhodně prostřednictvím e-mailu uvádět sociální sítě, kde 

internetový obchod působí, a navázat tak bližší kontakt se zákazníky. 

Vzhledem k tomu, že internetový obchod může znát i další osobní informace o svých 

zákaznících (např. pohlaví, věk apod.), je důležité oslovovat potencionální zákazníky 

s relevantními nabídkami, které jsou vhodné pro danou cílovou skupinu. V opačném 

případě by mohl tento způsob direct marketingu způsobit ukončení odběru novinek 

včetně případného nákupu v internetovém obchodě www.ejewels.cz. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že ženy ve věkové kategorii 

15 – 24 let průměrně utratí ročně za šperky 1 921 Kč a ženy ve věkové kategorii 25 – 34 

http://www.ejewels.cz/


65 

 

let pak 2 287 Kč. Jako vhodné se tedy jeví cíleně nabízet ženám ve věkové kategorii 

25 – 34 let spíše výrobky ve vyšší cenové kategorii, naopak ženám ve věkové kategorii 

15 – 24 let je vhodné spíše zasílat nabídky prostřednictvím e-mailu výrobky v nižší 

cenové kategorii. 

Jako rozumná intenzita zasílání novinek se jeví 1-3krát měsíčně v závislosti na období 

v roce. Vymýšlení textu a realizace tohoto způsobu kampaně bude opět prováděno ve 

vlastní režii majitele internetového obchodu. Předpokládá se, že k přípravě a odeslání 

jedné novinky prostřednictvím e-mailu bude nutné strávit 1 hodinu času. Plánované 

náklady na tuto kampaň v období červenec 2017 – prosinec 2018 jsou plánovány ve 

výši 6.750 Kč. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce níže. 

Také v tomto případě je nezbytné vyhodnocovat získaná data prostřednictvím Google 

Analytics a případně přehodnotit nastavenou kampaň tak, aby byl přímý marketing 

v podobě zasílání e-mailů využíván za účelem vyššího prodeje šperků. 

Tabulka 13: Plánované náklady na přímý marketing prostřednictvím e-mailu 

Období Počet e-mailů Náklady 
 

Období Počet e-mailů Náklady 

červenec 2017 1 250 Kč 
 

leden 2018 1 250 Kč 

srpen 2017 1 250 Kč 
 

únor 2018 2 500 Kč 

září 2017 1 250 Kč 
 

březen 2018 1 250 Kč 

říjen 2017 1 250 Kč 
 

duben 2018 1 250 Kč 

listopad 2017 3 750 Kč 
 

květen 2018 1 250 Kč 

prosinec 2017 3 750 Kč 
 

červen 2018 1 250 Kč 

Celkem za 2017   2 500 Kč 
 

červenec 2018 1 250 Kč 

    
srpen 2018 1 250 Kč 

    
září 2018 1 250 Kč 

    
říjen 2018 1 250 Kč 

    
listopad 2018 3 750 Kč 

    
prosinec 2018 3 750 Kč 

    
Celkem za 2018   4 250 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.4.Remarketing 

Další způsob propagace již pouze doplňuje výše navrhnuté marketingové aktivity. 

Remarketing (někdy nazývané také jako retargeting) je způsob zacílení reklamy na 

uživatele, který již v minulosti navštívil internetový obchod www.ejewels.cz. Jak je 

uvedeno v teoretické části práce, jedná se spíše o připomínací způsob reklamy. Na 
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webové stránky je nutné implementovat speciální kód, který označí uživatele při 

návštěvě pomocí cookies a reklamní systém si jej zapamatuje. Následně po určité době 

je uživateli zobrazena reklama na různých webových stránkách v obsahové síti Google 

AdSence
15

. 

Jako vhodné se jeví využít remarketing na uživatele, kteří strávili na stránce produktu 

internetového obchodu www.ejewels.cz alespoň 2 minuty času, tento produkt přidali do 

košíku, avšak svůj nákup nedokončili. V případě, že uživatel nedokončí tento nákup do 

48 hodin, bude spuštěna remarketingová kampaň na tohoto uživatele. 

Jako druhý způsob využití je navrhnut dynamický remarketing. Ten bude využit 

v případě, že si uživatel prohlížel alespoň 2 minuty několik produktů v internetovém 

obchodě www.ejewels.cz, avšak žádný z nabízených produktů nezakoupil. Pokud se 

uživatel do 48 hodin nevrátí na webové stránky internetového obchodu a nedokončí 

nákup, bude spuštěna dynamická remarketingová kampaň, kdy budou uživateli 

nabízeny produkty, které si prohlížel.  

Tato kampaň bude realizována v období červenec 2017 – prosinec 2018. Vzhledem 

k náročnosti nastavení a následného vyhodnocení bude plně využito služeb firmy IT 

studio s.r.o. Na základě poptávky u této firmy jsou plánované náklady uvedeny níže, 

přičemž při jejich plánování byl zohledněn sezonní prodej šperků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 In http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/remarketing/ 
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Tabulka 14: Plánované náklady na remarketing 

Období Náklady 
 

Období Náklady 

červenec 2017 1 000 Kč 
 

leden 2018 1 000 Kč 

srpen 2017 1 000 Kč 
 

únor 2018 2 000 Kč 

září 2017 1 000 Kč 
 

březen 2018 1 000 Kč 

říjen 2017 1 000 Kč 
 

duben 2018 1 000 Kč 

listopad 2017 2 000 Kč 
 

květen 2018 1 000 Kč 

prosinec 2017 2 000 Kč 
 

červen 2018 1 000 Kč 

Celkem za 2017 8 000 Kč 
 

červenec 2018 1 000 Kč 

   
srpen 2018 1 000 Kč 

   
září 2018 1 000 Kč 

   
říjen 2018 1 000 Kč 

   
listopad 2018 2 000 Kč 

   
prosinec 2018 2 000 Kč 

   
Celkem za 2018 15 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.5.Osobní odběr 

V analytické části této práce bylo zjištěno, že v letech 2007 – 2014 výrazně vzrostlo 

množství obyvatel nakupujících přes internet, přičemž v roce 2014 využívalo internet 

74 % obyvatel a 34 % obyvatel nakupovalo zboží na internetu. V rámci SWOT analýzy 

bylo zjištěno, že mezi slabé stránky patří absence osobního odběru. V dotazníkovém 

šetření byl zjišťován u respondentů obvyklý způsob provedení nákupu. Dle výsledků 

58 % obyvatel nakupuje prostřednictvím internetu včetně doručení na uvedenou adresu. 

Dále 27 % dotazujících obvykle provede svůj nákup prostřednictvím internetu 

a následně vyzvedne zakoupené zboží v kamenné prodejně. Ostatní respondenti obvykle 

nakupují pouze v kamenné prodejně bez využití internetu.  

Vzhledem k velikosti internetového obchodu www.ejewels.cz a počtu současných 

zákazníků je zřejmé, že zřízení kamenné prodejny by bylo nehospodárné. Jelikož se 

jedná o významnou skupinu, je vhodné navrhnout možnost vyzvednutí zboží 

zakoupeného v internetovém obchodě www.ejewels.cz prostřednictvím sítě výdejních 

míst Uloženka. 

Uloženka je poskytovatel logistických služeb umožňující internetovým obchodům 

zaslat zboží na jednu z jejích kamenných poboček. Zákazník internetového obchodu si 

díky tomu nemusí zasílat zboží na konkrétní adresu, ale určí si výdejní místo Uloženky, 

http://www.ejewels.cz/
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kam se zboží dopraví. Jakmile je zboží dopraveno na zvolené výdejní místo, jsou 

zákazníci informování prostřednictvím SMS a emailu
16

.  

Dle průzkumu provedeného v roce 2013 bylo zjištěno, že 31 % zákazníků nejraději volí 

osobní odběr a 71 % lidí hledá internetové obchody, které nabízejí doručení zdarma
17

. 

Vzhledem k nižším nákladům na vydání zásilky prostřednictvím výdejních míst 

Uloženka se jeví jako prospěšné nabídnout tuto možnost zákazníkům zcela zdarma. 

Cílem rozšíření o možnost osobního odběru je zaujmout a oslovit další potencionální 

zákazníky a uspokojit tak potřeby těch, kteří preferují osobní odběr a nechtějí platit za 

dopravu zboží. Současně jak je uvedeno v teoretické části této práce, cílem je navazovat 

a udržovat pozitivní vztahy se zákazníky. 

Osobní odběry zdarma prostřednictvím výdejních míst Uloženka mohou využít 

zákazníci ve větších městech v rámci České republiky a Slovenska. Na obrázku níže 

jsou znázorněny všechna výdejní místa. 

 

Obrázek 20: Mapa výdejních míst – Uloženka 

Zdroj: www.ulozenka.cz, 2017 

 

                                                 
16

 In https://www.ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek 

17
 In http://tyinternety.cz/ostatni/infografika-kolik-chteji-cesi-platit-za-doruceni-zbozi-z-e-shopu/ 

http://www.ulozenka.cz/
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Další výhodou je možnost využití dalších služeb při spolupráci s Uloženkou. Zákazníci 

si v rámci osobního odběru mohou vybrat způsob provedení platby za zboží – platbu 

v hotovosti či platbu kartou. V případě reklamace má možnost zákazník vrátit zboží na 

výdejním místě Uloženka, kde si původně zboží vyzvednul. Dále lze smluvně dojednat 

v rámci spolupráce s Uloženkou, aby měl zákazník možnost si šperky prohlédnout 

a případně až potom zaplatit či odmítnout zakoupit dané zboží. Lze se domnívat, že 

tímto způsobem se internetový obchod www.ejewels.cz přiblíží více k určité 

skupině zákazníků a zvýší tak komfort a důvěru při nákupu šperků ve svém obchodě. 

Současně je nutné uvést, že osobní odběr nelze vnímat jako typický návrh komunikační 

strategie internetového obchodu. Jedná se spíše o zlepšení služeb internetového 

obchodu, která byla navrhnuta na základě výše uvedených informací zjištěných 

v analytické části této práce.   

4.6.Finanční náročnost a časový harmonogram návrhových opatření 

Na základě opatření uvedených v předchozí kapitole jsou přehledně znázorněny 

všechny navrhované aktivity v následující tabulce. Návrhy budou k dispozici 

internetovému obchodu www.ejewels.cz od června 2017, proto je komunikační strategie 

plánována od července 2017. Veškeré náklady v tabulce jsou vyčísleny odděleně pro 

období červenec 2017 – prosinec 2017 a pro období leden 2018 – prosinec 2018.  

 

Tabulka 15: Celkové plánované náklady navrhovaných opatření 

  Náklady 

Návrh marketingové aktivity Období 7/2017 - 12/2017 Období 1/2018 - 12/2018 

PPC kampaně                                   56 000 Kč                                117 000 Kč  

Sociální sítě                                   29 500 Kč                                  33 000 Kč  

E-mail                                      2 500 Kč                                     4 250 Kč  

Remarketing                                      8 000 Kč                                  15 000 Kč  

Celkem                                   96 000 Kč                                169 250 Kč  

 

Časový harmonogram provádění jednotlivých marketingových aktivit je znázorněn 

zvlášť pro období červenec 2017 – prosinec 2017 a pro období leden 2018 – prosinec 

2018. Mezi jednotlivými období je rozdíl pouze v propagaci na sociální síti Youtube, 

která bude provedena v listopadu roku 2017. V dalším období se tato propagace 

primárně neplánuje, respektive na základě zpětného vyhodnocení bude vedením 

http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
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rozhodnuto, zda bude podobná aktivita v budoucnu opakována či nikoliv. Ostatní 

aktivity jsou rozvrhnuty na celé období, přičemž v případě sezónního období je 

plánováno zvýšení intenzity vybraných marketingových aktivit za účelem dosažení 

vyššího prodeje výrobků. 

 

Tabulka 16: Harmonogram návrhových opatření v období červenec 2017 - prosinec 2017 

Aktivita / 2017 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

PPC kampaně             

Sociální sítě - facebook             

Sociální sítě - instagram             

Sociální sítě - youtube             

E-mail             

Remarketing             

Osobní odběr             
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 17: Harmonogram návrhových opatření v období leden 2018 - prosinec 2018 

Aktivita / 2018 leden - prosinec 

PPC kampaně   

Sociální sítě - facebook   

Sociální sítě - instagram   

Sociální sítě - youtube   

E-mail   

Remarketing   

Osobní odběr   
Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout komunikační strategii pro internetový obchod 

www.ejewels.cz zabývající se prodejem šperků Swarovski Elements. Vzhledem ke 

krátkému působení internetového obchodu na trhu bylo účelem komunikační strategie 

především oslovení nových potencionálních zákazníků, a současně lepší komunikace 

směrem ke stávajícím zákazníkům. 

Pro vytvoření konkrétních návrhů bylo nutné provést jednotlivé analýzy. V rámci této 

práce byla provedena PEST analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a SWOT 

analýza. Důležitým východiskem pro jednotlivé návrhy komunikační strategie byl 

vlastní marketingový průzkum, kde bylo osloveno 479 respondentů. Ti zodpovídali 

otázky uvedené v dotazníku, především se jednalo o otázky zaměřené na způsob 

provádění nákupu, faktory ovlivňující výběr obchodu a vhodnosti způsobu oslovení 

respondentů. 

Návrhová opatření komunikační strategie byla zaměřena na zvolenou cílovou skupinu, 

která byla orientována na ženy ve věku 15 – 34 let. Dle výsledků dotazníkového šetření 

a sekundárních dat byly navrhnuty jednotlivé marketingové kanály, které byla 

směřovány v rámci internetového prostředí. Jednalo se o PPC kampaně, novinky 

zasílané prostřednictvím e-mailu, remarketingové kampaně, komunikace 

prostřednictvím sociálních sítí a externí spolupráce s bloggerkou. Jiné marketingové 

kanály nebyly využity z důvodu omezeného rozpočtu internetového obchodu 

www.ejewels.cz.  

Celkové náklady na marketingové aktivity v období 7/2017 – 12/2017 byly vyčísleny ve 

výši 96.000 Kč a v období 1/2018 – 12/2018 ve výši 169.250 Kč. Marketingové aktivity 

budou prováděny buď externí vybranou firmou, kdy jednotlivé náklady byly zjištěny na 

základě poptávky, případně ve vlastní režii majitele internetového obchodu. V tomto 

případě byly náklady vyčísleny formou nákladů ušlé příležitosti, kdy byly uvažovány 

náklady ve výši 250 Kč za jednu hodinu práce. 

V rámci provedeného dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejdůležitějšími faktory 

pro výběr internetového obchodu se šperky Swarovski Elements je kvalita, vzhled 

http://www.ejewels.cz/
http://www.ejewels.cz/
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a cena produktů. Proto se navrhované marketingové aktivity zaměřují především na tyto 

faktory. 

Výhodou opatření směřovaných v prostředí internetu je možnost zacílit marketingové 

aktivity na určitý, předem zvolený segment. Současně je také důležité všechny tyto 

aktivity důsledně vyhodnocovat a aktualizovat za využití marketingového nástroje 

Google Analytics. Důležité je sledovat měnící se marketingové prostředí a pružně 

reagovat na změny okolí. V neposlední řadě je nezbytné sledovat konkurenční prostředí 

a zákaznické preference. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník 

 

Vážení respondenti,  

dovolte mi požádat Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Získané informace poslouží 

k vypracování mé diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám 

zabere několik minut. 

 

1) Uveďte prosím Vaše pohlaví:  

a) Muž  

b) Žena  

 

2) Váš věk: 

a) 15 – 24 let  

b) 25 – 34 let  

c) 35 – 44 let  

d) 45 – 54 let 

e) více než 55 let 

 

 

3) Váš status?  

a) Zaměstnanec  

b) Podnikatel  

c) Student  

d) Penzista  

e) Nezaměstnaný  

f) Na mateřské dovolená  

g) Jiný, uveďte prosím 

 

4) Z jakého jste kraje?  

a) Hlavní město Praha  
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b) Středočeský kraj  

c) Jihočeský kraj  

d) Plzeňský kraj  

e) Karlovarský kraj  

f) Ústecký kraj  

g) Liberecký kraj  

h) Královéhradecký kraj  

i) Pardubický kraj  

j) Kraj Vysočina  

k) Jihomoravský kraj  

l) Olomoucký kraj  

m) Zlínský kraj  

n) Moravskoslezský kraj  

 

5) Váš přibližný čistý měsíční příjem?  

a) méně než 15 000 Kč  

b) 15 000 – 25 000 Kč  

c) 25 000 – 35 000 Kč  

d) 35 000 – 45 000 Kč  

e) více než 45 000 Kč  

 

6) Jakým způsobem obvykle nakupujete šperky? 

a) V kamenném obchodě 

b) Přes internet – zboží si následně vyzvednu v kamenné prodejně 

c) Přes internet – zboží si nechám doručit 

d) Šperky nenakupuji 

e) Jiným způsobem, uveďte prosím 

 

7) Vyjádřete prosím, co je pro Vás nejvíce podstatné při výběru internetového obchodu 

zabývající se prodejem šperků (1 – nejméně podstatné, 10 – nejvíce podstatné): 

a) Cenové rozhraní 

b) Kvalita produktu  
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c) Vzhled produktu 

d) Rychlost dodání 

e) Akce, slevy 

f) Dlouholetá působnost obchodu 

g) Šířka nabízeného sortimentu 

h) Značka produktu 

 

8) Vyjádřete prosím, na kolik by Vás z následujících možností oslovila reklama na 

internetový obchod zabývající se prodejem šperků (1 – vůbec neoslovila, 10 – zcela 

oslovila): 

a) internetový vyhledávač 

b) sociální sítě 

c) tisk (noviny, časopisy) 

d) rádio 

e) letáky 

f) rozhlas 

g) venkovní reklama (billboardy, bannery atd.) 

h) televize 

i) e-mail 

 

9) Nakoupili jste někdy v internetovém obchodě www.ejewels.cz? 

a) Ano 

b) Ne 

 

10) Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a kladně, odkud jste se 

dozvěděl/a o internetovém obchodě www.ejewels.cz? 

a) z internetové reklamy při vyhledávání na Google.cz 

b) z internetové reklamy při vyhledávání na Seznam.cz 

c) z letáku 

d) ze sociální sítě Facebook 

e) z vlastní iniciativy 

f) na základě doporučení 

http://www.ejewels.cz/
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g) jinak, uveďte prosím 

 

11) Jaká je přibližně Vaše roční útrata za šperky? Uveďte prosím číslo:  

  


