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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu neziskové organizace ZOO 

Brno a návrh marketingového mixu této neziskové organizace. Nejprve je nastíněno 

základní teoretické vymezení problémové oblasti – marketingu neziskových organizací 

a marketingového mixu. Následuje popis základních charakteristik vybrané neziskové 

organizace. Na základě získaných informací je sestaven kompletní marketingový mix 

organizace se všemi náležitostmi.  

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on analyze the current state of company and proposal 

marketing mix of nonprofit organizations.and proposal marketing mix of nonprofit 

organizations ZOO Brno. First, the essential theoretic determinative of the problem area 

– marketing in the nonprofit organizations and marketing mix – is outlined. Then 

follows descriptions of basic characteristics of selected nonprofit organization. In terms 

of acquired information the complete marketing mix of the organization is composed, 

including all requirements. 
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ÚVOD 

Při zpracování bakalářské práce jsem si jako stěžejní zvolila neziskovou organizaci 

ZOO Brno, stanici zájmových činností. Zoologická zahrada města Brno bylo slavnostně 

otevřena roku 1953. Postupně dosáhla významného postavení v oblasti záchranného 

chovu ohrožených druhů zvířat. Vyvíjí činnost vztahující se k výzkumu zvířat za 

účelem úspěšného chovu a následné re introdukci do volné přírody. Funguje také jako 

vzdělávací instituce, jejichž účelem je rozvíjet informovanost obyvatel o ochraně 

životního prostředí a o záchraně mnoha druhů živočichů stojících na hranici vyhubení. 

Pro tuto neziskovou organizaci jsem se rozhodla z toho důvodu, že zoologické zahrady 

zůstanou i pro budoucnost důležitou a mnohdy jedinou poslední stanicí stále 

vymírajících živočišných druhů naší planety. Proto je naše povinnost snažit se tomuto 

trendu zabránit, anebo jej alespoň omezit, aby bylo ještě možné na této planetě zachránit 

to, co záchranu potřebuje, včetně samotného člověka. Také mi přišlo zajímavé 

nahlédnout, jak funguje marketing u nevýdělečných organizací. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí – teoretickou, analytickou a 

návrhovou část. V teoretické části naleznete poznatky k dané problematice. Veškerá 

obsažená teorie je převzata z odborných publikací. V této část jsou definice a důležité 

pojmy, které jsou potřebné k praktické části bakalářské práce. 

V analytické části práce najdete současný stav neziskové organizace a problematiku, se 

kterou se potýká. Bude zde provedena SWOT analýza a dotazníkové šetření. 

V návrhové časti, jsou řešeny návrhy, které by podnik mohl realizovat, aby se zvýšila 

návštěvnost a tím i zisk neziskové organizace. Bude zde navrhnut nový marketingový 

mix neziskové organizace. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Tato kapitola se bude zabývat hlavními cíly a popisovat metody, které budou použity 

k naplnění těchto cílů. 

1.1 Vymezení problému 

V současné době se ZOO Brno potýká s mnoha palčivými problémy, které však není 

možné řešit všechny najednou, ať již z finančních, časových či organizačních důvodů. 

Mezi tyto problémy patří nízké platové ohodnocení, což způsobuje nedostatek 

kvalifikovaného personálu. Hlavní problematika spočívá v nedostatku finančních 

prostředků, jak na propagaci, tak na renovaci. Jedná se o problémy týkající se 

marketingového mixu. 

1.2 Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat marketingový mix společnosti a 

navrhnout zlepšení konkrétních prvků marketingové mixu. Tato zlepšení by měla vést 

ke zviditelnění Zoologické zahrady a ke zvýšení návštěvnosti čímž, docílíme i navýšení 

finančních prostředků neziskové organizace. 

1.3 Metody a postupy řešení 

Bakalářská práce je rozdělena do tří základních části: teoretické, analytické a návrhové. 

Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, které jsou potřebné k pochopení dané 

problematiky. Analytická část je zaměřena na SWOT analýzu, dotazníkové šetření, 

SLEPT analýzu a analýzu konkurence. Navrhované zlepšení vychází z výsledků 

zjištěných v analytické části tak, aby došlo ke zkvalitnění marketingového mixu 

neziskové organizace. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části práce je definován termín marketing, jaká jsou prostředí marketingu, 

konkrétně makroprostředí a mikroprostředí, dále se zaměřím na to, co obnáší SLEPT a 

SWOT analýza. Vysvětlím zde také veškeré pojmy, které budou potřebné k pochopení 

dané problematiky a následnému zhodnocení neziskové organizace. 

2.1 Marketing 

Marketing se zaobírá zajišťováním potřeb zákazníka a jejich naplňováním. Pokud si 

nějaká společnost, například jako eBay, uvědomí, že lidé nejsou schopni najít předměty, 

po nichž nejvíce touží, vytvoří internetové aukční středisko, čímž tato společnost 

projevila marketingové schopnosti a proměnila společenskou potřebu pro zisk vlastní 

společnosti. Marketing lze také chápat jako umění a vědu výběru cílových trhů a 

získávání a po-sléze i udržování si zákazníků vytvářením a poskytováním lepších služeb 

pro zákazníky. Aby společnost na trhu byla úspěšná, musí se zabývat potřebami 

zákazníka a prozkoumat dostatečně trh, na který se snaží proniknout. Pokud tedy 

společnost chce, aby její produkt či služby byly dostatečně konkurenceschopné a dobře 

prodejné (Kotler & Keller, 2007, s. 43). 

Marketing se v dnešní době velice rychle mění, stejně tak jako technologie je den co 

den modernější. Proto je velice potřebné zjišťovat, co trh potřebuje, po čem zákazníci 

touží a jaké jsou jejich potřeby. Je nutné identifikovat nové příležitosti a prozkoumat 

význam zákazníků v oblasti marketingu, zda je marketingová analýza dostačující a 

může být použita pro vstup na daný trh (Sinapuelas, Wang & Bohlmann, 2015, s. 33). 

2.2 Definice marketingu 

Prostřednictvím marketingu uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby či přání 

v procesu výroby, směny produktu a hodnot. V praxi je marketing řízen několika 

marketingovými koncepcemi, které firmy používají pro své marketingové aktivity ve 

snaze uspokojit potřeby zákazníků. Daná pojetí vytyčují postoj firmy vůči trhu (Kotler, 

2007, s. 745). 
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 „Marketing je sociální a manažerský proces, s jehož pomocí získávají lidé všechno, co 

potřebují nebo po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich následné směny za 

peníze nebo za jiné komodity.“ (Urbánek, 2010, s. 10) 

Britský autorizovaný institut zformuloval definici marketingu, v níž tvrdí, že je 

„marketing manažerským procesem, který umožňuje zjišťování, předvídání a 

uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem.‟ (Foret, Procházka & 

Urbánek, 2003, s.8) 

Existuje velké množství definic, ale také sporů o to co marketing vlastně je. Podle 

Malcolma Mcdonalda je marketing proces, kterým definujeme trhy a kvantifikujeme 

potřeby zákazníků v rámci trhu (Mcdonald, Wilson, 2012, s.20). 

2.3 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí obklopuje podnik v makro i mikrosféře, působí na něj a 

ovlivňuje jeho reakce. To přináší podniku jak přínosy, tak i výstrahy. Ovlivňuje to 

volbu výrobku a služeb nabízených na trhu, správné stanovení jejich cen, použití 

vhodných distribučních cest a způsob komunikování se zákazníky. Prostředí ovlivňuje 

také výběr marketingových cílů a strategií. Současné prostředí se mění každým dnem, 

zákazníci mění spotřební chování a životní styl. Díky jednotlivým sekcím a použitím 

správné analýzy v obou úrovních mají manažeři možnost v čas odhalit změny 

spotřebního chování (Bačuvčík, 2011, s. 62). 

Podle Kotlera lze marketingové prostředí rozdělit na operační prostředí a širší prostředí. 

Do operačního prostředí patří ti, kteří se angažují vytvářením, distribucí a propagací 

nabídky. V této skupině jsou zahrnuti dodavatelé, distributoři, dealeři a cíloví zákazníci. 

V širším prostředí je zahrnuto šest složek: demografické prostředí, ekonomické 

prostředí, fyzické prostředí, technologické prostředí, politicko-právní prostředí a 

společensko-kulturní prostředí. Je potřebné věnovat zde značnou pozornost trendům a 

vývoji a v čas jim přizpůsobit marketingovou strategii (Kotler, 2007, s. 64). 
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Obr. 1: Marketingové prostředí (Upraveno dle Konczyna, 2017) 

2.3.1 Mikroprostředí 

Mikroprostředí můžeme rozdělit na vnitřní a vnější.  

Vnitřní mikroprostředí 

Do vnitřního mikroprostředí zahrnujeme především zaměstnance a členy společnosti. 

 Pracovníci společnosti, ať už to jsou manažeři, zaměstnanci nebo dobrovolníci, 

kteří pro organizaci pracují příležitostně, vytváří při práci velice silné 

komunikační vazby na své okolí. Nejen proto je pro organizaci důležité 

posilovat loajalitu svých pracovníků. Vše, co směrem ke svému okolí učiní, 

bude ovlivňovat mínění veřejnosti o společnosti. Pro společnost je velice 

důležité, jak se o ní její zaměstnanci vyjadřují. Zaměstnanci společnosti jsou 

vnímáni jako jejich reprezentanti bez ohledu na jejich postavení v podniku 

(Bačuvčík, 2011, s. 63). 

 Členové nebo tzv. členské organizace, mezi něž patří například odbory, profesní 

komory a různé spolky tedy organizace, které jsou pro sebe navzájem prospěšné. 

U některých typů organizací je členství povinné, pro většinu příslušníků, je 
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ovšem členství dobrovolné. Členské příspěvky také mohou být dobrovolné nebo 

povinné, popřípadě nemusí být stanovena pevná výše příspěvku. Neziskové 

organizace se od sebe liší, tudíž se předpokládá různý stupeň loajality a míry 

zapojení do jejich aktivit a také různá míra participace na marketingové 

komunikaci organizace (Bačuvčík, 2011, s. 64). 

Vnější mikroprostředí 

Ve vnějším mikroprostředí působí prvky společensko-ekonomické. 

 Uživatelé služeb, jako jsou například zákazníci, odběratelé, návštěvníci a 

klienti. Konečnými spotřebiteli služeb jsou převážně jednotlivci, veřejnost či její 

část, ale mohou to být také jiné neziskové organizace nebo veřejná správa. 

Některé skupiny lidí, které užívají službu poskytovanou neziskovou organizací, 

mohou být na dané organizaci více či méně životně závislé, avšak nejsou 

schopné či ochotné si službu v plné výši hradit. Proto je kvalita poskytovaných 

služeb závislá na výši úhrady i jiných zdrojích (Bačuvčík, 2011, s. 64). 

 Veřejnost se v souvislosti s marketingem neziskové organizace jeví jako velmi 

důležitá. Jsou to všichni členové společnosti, kteří mají z nějakého důvodu 

zájem o organizaci a mohou ji podporovat, popřípadě ji mohou určitým 

způsobem ovlivnit. Na rozdíl od komerčního sektoru má veřejnost vůči 

neziskové organizaci kontrolní roli, neboť většina neziskových organizací je 

financována z veřejných rozpočtů (Bačuvčík, 2011,s. 65). 

 Státní správa vystupuje ve vztahu k neziskové organizaci hned v několika 

rolích. Je legislativcem, tedy schvaluje právní předpisy a zákony o fungování 

neziskových organizací. Další rolí je role donátora, realizována dotačními 

programy. Také poskytuje kontrolní roli, která probíhá prostřednictvím 

ministerstva, které požaduje vyhodnocení dotací a podrobnou dokumentaci 

všech aktivit včetně vyúčtování. Nápomocné instituce, které organizaci 

kontrolují, jsou finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, Všeobecná 

zdravotní pojišťovna nebo Nejvyšší kontrolní úřad (Bačuvčík, 2011, s. 66). 
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 Místní samospráva, což jsou krajské, magistrátní, městské a obecní úřady, 

které vydávají vyhlášky ovlivňující činnost neziskové organizace (Bačuvčík, 

2011, s. 67). 

 Komerční firmy vystupují vzhledem k organizacím v několika rolích. 

Především jde o dodavatelsko-odběratelské vztahy, které se týkají nákupu 

potřebného materiálu nebo služeb, které organizace potřebuje využít. Neziskové 

organizace ale nemohou samy ve vztazích ke komerčním organizacím 

vystupovat jako dodavatelé – na těchto principech je postavena idea sociální 

ekonomiky (Bačuvčík, 2011, s. 68).  

 Ostatní neziskové organizace si mohou mezi sebou být vzájemně nápomocné a 

mohou spolu spolupracovat, ale také pro sebe mohou tvořit konkurenci. 

Konkurence mezi neziskovými organizacemi vzniká především díky úsilí o 

stejný balík peněz z veřejných i soukromých rozpočtů a o přízeň veřejnosti, 

politiků či celebrit (Bačuvčík, 2011, s. 69). 

 Média umožňují neziskové organizaci komunikovat s veřejností a tím se 

zviditelnit. Neziskové organizace si nemohou dovolit v práci s medií chybovat, 

neboť by to mohlo mít negativní dopad na jejich publicitu a mohlo by to vést 

k následnému zhoršení jejich společensko-ekonomické pozice (Bačuvčík, 2011, 

s. 69). 

2.3.2 Makroprostředí 

Společnosti si uvědomují, že některé potřeby jsou nenaplněny a vydělávají na nich. 

Společnosti by mohly vydělat velké jmění, pokud by dokázali vyřešit některý z těchto 

problémů: léčbu rakoviny, chemickou léčbu duševních chorob, účinnou léčbu obezity či 

odsolování mořské vody (Kotler, 2007, s. 115). 

 Demografické trendy jsou vysoce spolehlivé pouze v krátkodobém a 

střednědobém rozsahu. Jako hlavní demografickou sílu, pracovníci marketingu 

sledují populaci, neboť trh dělají lidé (Kotler, 2007, s. 745). 
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Uveďme si zde několik příkladů. Věk – starší obyvatelstvo potřebuje 

pečovatelskou péči a zajištění jejich volnočasových aktivit. Hustota osídlení – 

například pro pečovatelskou službu, která se stará o domácnosti seniorů budou 

větší náklady na pohonné hmoty tam, kde je nižší hustota osídlení. Pohlaví – ke 

kulturním prožitkům tíhnou spíše ženy zatím, co na sportovní akci můžeme 

očekávat spíše muže. Rasa – tento demografický faktor vytváří příležitost pro ty 

organizace, které se zaměřují na integraci a obranu práv menšin (Bačuvčík, 

2011, s. 70). 

 Ekonomické prostředí je spjato s trhem, který vyžaduje kupní sílu a lidi. 

Použitelnost kupní síly závisí na současných příjmech, cenách, úsporách, 

dluzích a možnostech úvěrů. Pracovníci v marketingu musejí věnovat pozornost 

trendům, které by mohly ovlivnit kupní sílu, protože mohou mít silný dopad na 

podnikatelské činnosti. To platí obzvláště u podniků, které se zaměřují na 

zákazníky s vysokým příjmem a kteří jsou citliví k cenám (Kotler, 2007, s. 123). 

 Přírodní faktory lze také chápat jako vstup pro lidské aktivity. Zhoršování 

životního prostředí je velkým celosvětovým problémem. Ve značném počtu ze 

všech velkoměst došlo ke znečištění vzduchu a vody. Byly vydány předpisy, 

které zasáhly do některých průmyslových odvětví. Například elektrárny musely 

investovat do zařízení pro kontrolu znečišťování prostředí a do vývoje paliv, 

které jsou k životnímu prostředí šetrnější (Kotler, 2007, s. 745).  

 Technologické faktory lze chápat podobně jako přírodní faktory, rozvoj 

technologie jde dopředu a ovlivňuje tím i život neziskových organizací, pro 

některé však vytváří hlavní pole působnosti. U některých organizací můžeme 

naleznout v nabídce například školení práce s výpočetní technikou pro seniory. 

Pro jiné neziskové organizace to může znamenat výzkum, z něhož vzejde 

technologická inovace. Další neziskové organizace můžou naopak spustit 

kampaň proti technologické inovaci (Bačuvčík, 2011, s. 72). 

 Politické a právní prostředí silně ovlivňuje marketingové rozhodování. Toto 

prostředí je sestaveno ze zákonů a vládních úřadů, které ovlivňují a mohou i 

omezovat různé organizace a jednotlivce. Někdy tyto zákony vytvářejí nové 

příležitosti. Například zákon o povinné recyklaci pomohl recyklačnímu 
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průmyslu a vyvolal vytvoření nových společností, které vyrábějí 

z recyklovaného materiálu (Kotler, 2007, s. 131). 

 Kulturní faktory mnozí z nás chápou jako kulturní soubor lidských aktivit, ale 

v širším slova smyslu je kulturou vše, co člověk udělal od stavu zvířecího až po 

stav civilizovaný či socializovaný, taktéž sem patří komunikační a společenské 

dovednosti. Kulturní faktory můžeme rozdělit na primární, které vytvářejí 

dlouhodobé základy společnosti, jejich přenos se předpokládá z rodiče na dítě 

prostřednictvím jejich výchovy, a sekundární, které si člověk vytváří v interakci 

s komunitou. Sekundární faktory mohou být v rozporu s těmi primárními, ale 

také může dojít ke sbližování a primární hodnoty mohou ve výsledku vzejít jako 

částečně ovlivněné hodnotami sekundárními. Kulturní hodnoty jsou v různých 

zemích a regionech jiné, jsou tedy poznamenané také činnosti všech 

neziskových organizací (Bačuvčík, 2011, s. 72). 

2.4 SLEPT analýza 

V praxi i teorii se pro analýzu makroprostředí používá SLEPT analýza, v některých 

případech označovaná jako PEST analýza. U některých oborů nebo právně stabilně 

vyspělých států není za potřebí pracovat s právním faktorem. V takovýchto případech je 

analýza o toto hledisko kratší ve svém názvu. V rámci této analýzy se nemapuje pouze 

současný stav, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude 

vyvíjet a jaké změny můžeme očekávat. Přehledně tento princip znázorňuje následující 

tabulka (Tomek, Vávrová, 2011, s. 81). 

S-social Sociální a demografické 

aspekty 

Demografický profil, struktura příjmů, 

životní styl, využívání volného času, 

vzdělanost, kultura, náboženství 

L-legal Právní a legislativní 

aspekty 

Obchodní právo, daňové zákony, 

deregulační opatření, funkčnost soudu, 

vymahatelnost práva 

E-economic Ekonomické aspekty Vývoj hospodářských ukazatelů, změna 

úrokové míry, nezaměstnanost, míra 

inflace, příjmy, ceny energie 
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P-policy Politické aspekty Forma a stabilita vlády, klíčové orgány a 

úřady, politická strana u moci, vztah ke 

státnímu průmyslu, zahraniční konflikty, 

politické vlivy různých skupin 

T-technology Technologické a 

ekologické aspekty 

Právní úprava životního prostředí, 

podpora výzkumu, transfer technologií, 

stav životnosti výrobních prostředků 

Tab. 1: Charakteristika principu analýzy SLEPT (Upraveno dle Tomek, Vávrová, 2011, s. 81) 

2.5 Analýza konkurence 

„Jakmile společnost identifikuje své hlavní konkurenty, musí si udělat přehled o jejich 

strategiích, cílech a silných i slabých stránkách“. (Kotler, 2007, s. 385) 

2.5.1 Strategie 

Společnosti, které se na cílovém trhu vyskytují a řídí se stejnou strategií, nazýváme 

strategické skupiny. Předpokládejme, že společnost chce vstoupit do odvětví velkých 

spotřebitelů. Jaká je potom její strategická skupina? Výška bariér vstupu se liší. Pokud 

společnost vstoupí do některé ze skupin, i když úspěšně, členové skupiny se stanou 

jejím hlavním konkurentem (Kotler, 2007, s. 385).  

2.5.2 Cíle konkurenční strategie 

Když společnost identifikuje své hlavní konkurenty a jejich strategii musí se zeptat, co 

každý z konkurentů na trhu hledá. Co je motivuje k jejich chování? Cíle konkurentů 

závisí na mnoha faktorech, včetně velikosti, historie, současného vedení a finanční 

situaci konkurentů. Jeden z předpokladů, který je užitečný, spočívá v tom, že se 

konkurenti snaží maximalizovat svůj zisk. Společnosti se ale liší ve svém důrazu na 

dosahování zisku v krátkodobém nebo dlouhodobém výhledu. Každý konkurent tedy 

sleduje mix cílů: současnou ziskovost, růst tržních podílů, cash flow, technologické 

vedení nebo vedení v úrovni poskytovaných služeb. Společnost také sleduje plán 

expanze konkurentů (Kotler, 2007, s. 385). 
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2.5.3 Silné a slabé stránky 

Podle Kotlera a Kellera (2007, s. 386) společnost musí shromažďovat informace o 

silných a slabých stránkách svého konkurenta. Obecně tedy můžeme říci, že společnost 

by měla při analýze konkurenta sledovat tři aspekty: 

1. Podíl trhu. Podíl konkurence na celkovém trhu (Kotler, 2007, s. 386). 

2. Podíl mysli. Procentní počet zákazníků, kteří odpovědí na otázku, která 

společnost jim přijde na mysl jako první (Kotler, 2007, s. 386). 

3. Podíl srdce. Procentní počet zákazníků, kteří odpovědí na otázku, které 

společnosti by dali přednost při nákupu (Kotler, 2007, s. 386). 

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

nevyhnutelně i zvýšení tržního podílu a ziskovosti “. (Kotler, 2007, s. 386) 

2.5.4 Výběr konkurentů 

Poté co společnost dokončí analýzu konkurentů, začne se soustředit na útok na jednu 

z následujících tříd konkurentů: silné nebo slabé, blízké nebo vzdálené a dobré nebo 

špatné (Kotler, 2007, s. 387). 

Silné nebo slabé. Valná většina společností si vybere slabé konkurenty, prostože na 

získání časti jejich podílů nepotřebuje tolik prostředků (Kotler, 2007, s. 387). 

Blízké nebo vzdálené. Většina společností konkuruje společnostem, které se jim 

nejvíce podobají (Kotler, 2007, s. 387). 

Dobré nebo špatné. Společnost by měla podporovat své dobré konkurenty a zaměřit se 

na ty špatné. Dobří konkurenti jednají podle pravidel odvětví a mají reálný předpoklad 

pro potencionální růst odvětví, stanovení jejich ceny je rozumné vzhledem k nákladům. 

Špatní konkurenti se snaží podíl spíše koupit než zasloužit (Kotler, 2007, s. 387). 

2.6 Segmentace trhu 

„Důvodem segmentace trhu je vytvoření homogenních skupin poptávajících 

z heterogenních tržních elementů, aby bylo možno koncentrovat marketingové úsilí na 
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intenzivní uživatele, cíleně nasadit marketingové nástroje a určitým způsobem tak dát 

hranice marketingovým nákladům“. (Tomek, Vávrová, 2011, s. 128) 

Na trhu se nacházejí veškeré produkty a služby, které zákazníci chápou jako prostředek 

k uspokojení svých potřeb. Trh je rozdělen do skupin nebo segmentů. Tyto segmenty 

vytvářejí separátní trhy uvnitř sebe samých a někdy také mohou nabýt značných 

rozměrů (Mcdonald, Wilson, 2012, s. 125). 

Podle Mcdonalda (2012, s. 125) jsou vytvořena základní kritéria, které by měl 

obsahovat každý správný tržní segment: 

 Každý segment by měl mít určitou velikost, aby byl schopen vrátit společnosti 

úsilí, které do něj investovala (Mcdonald, Wilson, 2012, s. 125). 

 Každý ze členů segmentu by měl mít vysoce podobné požadavky, které jsou 

zároveň odlišné zbytku trhu (Mcdonald, Wilson, 2012, s. 125). 

 Kritéria vyjadřující segmenty by měla společnosti umožňovat se segmenty 

efektivně komunikovat (Mcdonald, Wilson, 2012, s. 125). 

Skupina kritérií Kritéria Příklady 

Geografická  Země 

 Region 

 Klimatická oblast 

 Oblast 

 Slovensko, USA 

 Severní Čechy 

 Tropy 

 Střední Východ, EU 

Demografická  Věk 

 Pohlaví 

 Velikost rodiny 

 Životní cyklus 

 Počet dětí 

 Kojenec, batole…nad 60 

 Muž, žena 

 1-2, 3, 4 a více 

 Mladí-svobodní, …manželé 

Sociálně ekonomická  Příjem 

 Zaměstnání 

 Vzdělání 

 Společenská skupina 

 Náboženství 

 Národnost 

 Pod 8tis. Kč, 8-12 tis. Kč 

 Dělník, úředník 

 Vyučen, SŠ, VŠ 

 Nižší, střední, vyšší 

 Křesťanské, islámské 

 Slovenská, německá 

Psychologická  Osobnost 

 Životní styl 

 Dominantní, autoritativní 

 Bohémský, mladistvý 
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Motivy koupě  Hledaný prospěch 

 Požadovaný užitek 

 Potřeba bydlet, oblékat se 

 Kvalita, servis, hospodárnost 

Kupní chování  Stupeň užití 

 Věrnost značce 

 Fáze kupního procesu 

 Lehký, střední, silný uživatel 

 Žádná, silná, absolutní 

 Inovátoři, rychle se adaptující 

Citlivost na marketingové 

nástroje 
 Produkt, služba, …. 

 Cena, slevy, …. 

 Komunikace 

 Distribuce 

 Požadavky na služby, kvalitu 

 Citlivý, necitlivý na změnu 

 Komunikační kanály, média 

 Exkluzivita, plošnost 

Tab.  2: Přehled kritérií segmentace spotřebních trhů (Zdroj: Tomek, Vávrová, 2011, s. 131) 

2.7 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje přehledný soubor silných a slabých stránek, které jsou 

vztahovány k příležitostem a hrozbám. Zahrnuje monitorování externího a interního 

marketingového prostředí (Mcdonald, Wilson, 2012, s. 64). 

2.7.1 Analýza externího prostředí (příležitosti a hrozby) 

Společnosti musí monitorovat klíčové síly makroprostředí (demografické, přírodní, 

technologické, politicko-právní) a hlavní složky mikroprostředí (zákazníci, konkurence, 

dodavatelé, dealeři), které mohou mít vliv na dosažení jejich zisku. Podnikatelské 

jednotky by měly mít přehled o nejnovějších vývojových trendech. U každého trendu 

musí vedení najít příležitosti a hrozby s ním spojené (Kotler, Keller, 2007, s. 90). 

Hlavním cílem zkoumání je nalezení nové příležitosti. Mnohdy je umění nalézt takovou 

příležitost a rozvést ji tak, aby díky ní bylo vyděláváno. Marketingová příležitost je 

oblastí potřeb a zájmů nakupujícího, je zde možná pravděpodobnost, že společnost 

dokáže tyto potřeby uspokojit a zajistit tak pro sebe zisk.  Existují tři hlavní zdroje jak 

tyto příležitosti nalézt. První je dodat na trh něco čeho je nedostatek. Druhým je dodávat 

výrobek, který již existuje, ale v novém a vylepšeném podání. Třetí krok vede ke zcela 

novému výrobku či službě (Kotler, Keller, 2007, s. 90). 
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2.7.2 Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) 

Jedna věc je najít atraktivní příležitost a druhá věc je umět ji využít. Každá společnost 

potřebuje znát své slabé a silné stránky. Je jasné, že společnost nemusí napravovat 

všechny své slabé stránky a ani se radovat ze svých silných stránek. Velkým otazníkem 

je, zda by se společnost měla soustředit pouze na své příležitosti, které korespondují 

s jejími silnými stránkami, nebo jestli by měla zvažovat i takové příležitosti, pro které 

by musela silné stránky získat nebo si je vytvořit. V některých případech se společnosti 

nevede dobře nikoliv proto, že by zaměstnanci postrádali požadované silné stránky, ale 

proto, že společnost nepracuje jako tým (Kotler, Keller, 2007, s. 91). 

2.7.3 Formulace cíle 

V ten okamžik, kdy má společnost SWOT analýzu provedenou, může přejít ke 

stanovení specifických cílů. Manažeři používají spíše termín cíle k popisu úkolů, které 

jsou specifické a berou ohled na jejich rozsah a čas, který potřebují. Většina společností 

plní úkoly, včetně jejich ziskovosti, růstu odbytu, kontroly rizika inovací a reputace. 

Aby tento systém řízení podle cílů fungoval, musí cíle společnosti splňovat tato kritéria 

(Kotler, Keller, 2007, s. 92): 

1. Jejich uspořádání je hierarchické, a to od nejdůležitějšího k nejméně 

důležitému (Kotler, Keller, 2007, s. 92). 

2. Kdykoliv, kdy to cíl umožňuje, měl by být určený kvantitativně (Kotler, 

Kelller, 2007, s. 92). 

3. Cíle by měly být realistické (Kotler, Keller, 2007, s. 93). 

4. Cíle musí být konzistentní (Kotler, Keller, 2007, s. 93). 
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Obr. 2: SWOT analýza (Převzato ze www.adiktologie.cz) 

2.8 Marketingový mix 

Řízení marketingového mixu zahrnuje použití technik a nástrojů marketingu. K tomu, 

aby mohl kombinační proces probíhat, jsou zapotřebí informace, které lze čerpat 

z průzkumu trhu a databází. Abychom zjistili, co zákazníci potřebují, musíme vyvinout 

takový výrobek nebo službu, o který zákazníci mají zájem a který vyhovuje jejich 

potřebám. Za tento produkt si samozřejmě musíme účtovat cenu. Rovněž musíme 

zákazníky o produktu informovat. Nemůžeme naivně očekávat, že se zákazníci budou 

předhánět, kdo u nás dříve nakoupí. V tento okamžik je nutné vzít v potaz všechny 

formy komunikace, hlavně reklamu. Ještě nám zbývá zákazníkovi produkt předat. Tím 

zavádíme k našemu produktu kategorie čas, místo a užití. Na závěr musíme zvážit jak 

jednotlivé části spojit do uceleného marketingového plánu (Mcdonald, Wilson, 2012, s. 

25). 
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Obr. 3: Složky marketingového mixu, tzv. 4P (Upraveno dle Kotler, 2007, s. 57) 

2.8.1 Produkt 

Produkt je klíčem k vyřešení problému. Jinými slovy lze říci, že produkt řeší problémy 

zákazníků, čímž firma dosahuje svých cílů, a to do doby, dokud zákazníci platí za to, co 

chtějí. Dostat se k tomu, co představuje produkt, lze provést průzkumem, co by 

zákazníci mohli kupovat. Každý zákazník má své potřeby a kupuje produkt, aby tyto 

potřeby uspokojil (Mcdonald, Wilson, 2012, s. 164). 

Marketing služeb (bankovnictví, poradenství) se tolik neliší od marketingu zboží. 

Největší rozdíl je v tom, že služby s sebou nesou jednu nevýhodu, a to ve skladování, 

protože se skladovat nedají se.  Například jako u sedačky v letadle, pokud není využita 

během letu, ztrácí svůj užitek, zatímco výrobek lze uskladnit a použít později. Tato 

nevýhoda ale znamená jen malou odlišnost v marketingových pojmech. Hlavní problém 

společností tkví v tom, že své nabídky vnímají a prezentují jako produkty. Zamysleme 
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se nad příkladem poradce. V této zemi se nachází velké množství poradců. Pro 

zákazníky je obtížné jen z takovéhoto popisu zjistit, jaké výhody mu poradce nabízí. 

Trh poradenství se od jiných trhů neliší, musí provést segmentaci trhu a vyvinout 

produkt, který bude představovat balík požadavků a výhod (Mcdonald, Wilson, 2012, s. 

165). 

Pro správné řízení produktu a i celého komplexu marketingového mixu je důležité 

pochopit všechny dimenze jeho hodnoty. Na trhu není vždy objektem zájmu produkt, 

ale uspokojení zákazníka v určitém směru, řešení jeho problému. K pochopení všech 

dimenzí produktu, důležitých pro zákazníka, napomáhá rozlišování několika vrstev 

produktu. Původní Leeflangovu třístupňovou analýzu produktu rozvinul Philip Kotler 

do 4 stupňů. Zvolíme zde praktickou kombinaci těchto přístupů. K nejdůležitějším 

úrovním produktu patří (Vysekalová, 2006, s. 108): 

A. Základní úroveň produktu – základní uspokojení potřeb zákazníka 

(Vysekalová, 2006, s. 108), 

B. Druhá úroveň produktu – formální výrobek (Vysekalová, 2006, s. 108), 

C. Třetí úroveň produktu – rozšířený výrobek (Vysekalová, 2006, s. 108), 

D. Čtvrtá úroveň výrobku – psychologické vnímání úplného produktu 

(Vysekalová, 2006, s. 108). 

Při marketingovém řízení firmy musí být brán v potaz i dynamický pohled na produkt, 

nejen ten strukturální. V tržním prostředí prochází produkt určitými stádii tržní 

životnosti od zavedení na trh až do jeho stažení z trhu. Průběh životního cyklu produktu 

lze rozdělit do čtyř etap: zavádění, růst, zralost a útlum (Vysekalová, 2006, s. 110). 

Vývoj společnosti provází rostoucí podíl služeb na celkovém souhrnu obchodních 

procesů, a proto stoupá zájem odborníků o aplikaci marketingu v této oblasti. Pro služby 

sice platí všechny obecné zásady marketingového řízení, nicméně existují jistá 

specifika. K těm nejdůležitějším patří (Vysekalová, 2006, s. 136):  

1. nehmotný charakter služeb (Vysekalová, 2006, s. 136), 

2. vázanost na provozovatele, místo a čas (Vysekalová, 2006, s. 136), 

3. neskladovatelnost služeb (Vysekalová, 2006, s. 136), 
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4. vysoký stupeň interakce zákazníka a poskytovatele (Vysekalová, 2006, s. 136), 

5. vysoká pružnost zpětných vazeb (Vysekalová, 2006, s. 136), 

6. jednodušší zavádění nových produktů (Vysekalová, 2006, s. 136). 

2.8.2 Cena 

Cena je jeden z nástrojů marketingového mixu a jako jediný prvek z mixu vytváří pro 

firmu nezbytný příjem. Tři zbývající nástroje z marketingového mixu pouze prostředky 

čerpají, spotřebovávají. Produkt musí být vyvinut, zdokonalován, následné budování 

distribučních sítí a užití komunikačních nástrojů jsou stále nákladnější. Tyto prostředky 

musí zajistit prodej pomocí vhodné cenové politiky. Cena musí být v souladu i s dalšími 

nástroji mixu. Je také důležitá pro zákazníky, neboť určují množství peněžních 

prostředků, které je nutné vynaložit. Významným aspektem je psychologie ceny. 

Vlastnictví drahého produktu může posílit sebevědomí a je součástí určitého životního 

stylu. V této souvislosti lze rozlišit důležitost vnímání cen jednotlivými skupinami 

spotřebitelů v těchto rovinách (Vysekalová, 2006, s. 160): 

 Prožívání ceny v rovině levný-drahý - spotřebitel srovná cen s nějakou 

standardní cenou, kterou si vytváří na základě svých zkušeností a znalostí 

(Vysekalová, 2006, s. 161). 

 Prožívání výhodné ceny - spotřebitel cenu vnímá nižší než běžnou cenu 

(Vysekalová, 2006, s. 161). 

 Prožívání kvality - podle ceny spotřebitel indikuje kvalitu, zejména tehdy 

pokud nedokáže posoudit kvalitu na základě jiných kritérií (Vysekalová, 2006, s. 

161). 

 Prožívání cenových rozdílů - vychází se z poznatku, že psychologické 

vzdálenosti mezi cenami nejsou stejné jako objektivní číselné údaje 

(Vysekalová, 2006, s. 161). 

 Prožívání prestiže - cena pro některé spotřebitele je součástí sociálního image 

produktu, který odpovídá sociálnímu statutu a prestiže (Vysekalová, 2006, s. 

161). 
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Cena je důležitým prvkem konkurenčního boje. Při snížení ceny se firma záměrně snaží 

odlákat zákazníka od konkurenční firmy. O tom, jestli je záměr reálný, rozhoduje 

věrnost zákazníka (Vysekalová, 2006, s. 161). 

Cena může být ovlivněna:  

 marketingovými cíli, 

 cenovou strukturou, 

 právními překážkami. 

 Konkurencí, 

 imagí společnosti/ produktu, 

 ekonomickou situací (Mcdonald, Wilson, 2012, s. 377). 

Abychom stanovili cenu správně, musíme zvážit všechny faktory, které ji mohou 

ovlivnit. K dosažení zisku musíme stanovit celkové náklady a poptávku v závislosti na 

ceně. Stanovení nákladů by neměl být pro firmu problém, pokud má v pořádku účetní 

záznamy a počítá výrobkové kalkulace. Daleko složitější je odhad poptávky. Poptávka 

je kolísavá vzhledem ke konkurenčním akcím, vlivem změn hospodářského cyklu a 

často i nepředvídatelných změn, jako je počasí (turistika, sportovní potřeby, oblečení, 

cestovní kanceláře). Při stanovení ceny tedy vycházíme z cenových cílů, které jsou 

odvozeny z marketingových cílů. Zkoumáme faktory prostředí a snažíme se zjistit, jaký 

vliv má cena na velikost poptávky. Velikost poptávky při různých úrovních ceny je 

výchozím bodem nabízeného množství a to určí naše náklady. Rozdíl mezi tržbami a 

náklady představuje zisk (Vysekalová, 2006, s. 163). 

2.8.3 Distribuce 

Hlavními úkoly, které distribuce zajišťuje jsou: 

 prodej produktu, 

 služby pro produkt, 

 komunikace o produktu (Vysekalová, 2006, s. 140). 
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Strategie distribuce vychází z obecné podnikatelské strategie a hledá spojení mezi 

společností a zákazníkem. Spojení mezi nimi musí efektivně umožnit dostupnost 

produktu včetně přidružených služeb pro cílový segment. Cestu, která vede od výrobce 

k zákazníkovi, nazýváme distribuční cestou. Při  této cestě putují informace v obou 

směrech. Spojení mezi firmou a zákazníky vytvářejí distributoři (Vysekalová, 2006, s. 

140). 

Při hledání distribučních cest se společnost rozhoduje mezi intenzivním, selektivním a 

exkluzivním distribučním systémem. Intenzivní systém hledá maximální tržní 

rozšíření, produkt je dodán každému distributorovi, který o něj má zájem. Patří sem 

zboží denní potřeby. Selektivní systém se liší od předchozího tím, že výrobce vyrábí 

pouze pro distributory, kteří podporují a zintenzivňují prodej. Většinou jde zboží s delší 

dobou užívání a vyšší cenou. Exkluzivní systém zajišťuje společnost tak, že vybere 

jednu nebo více prodejen v dané oblasti a pověří je výlučným prodejem produktů. Tento 

model často najdeme u výjimečných produktů s prestižní značkou (Vysekalová, 2006, s. 

145). 

Přímý marketing představuje propojení společnosti a zákazníka neosobní formou 

prostřednictvím medií, přímý prodej oproti tomu představuje osobní kontakt společnosti 

se zákazníkem. Nejčastějšími distributory jsou maloobchody a velkoobchody. Problém 

spojení s distribucí je konzumerismus, plýtvání neobnovitelných zdrojů a pronikání 

distributora do soukromí jednotlivce. Pokud se jedná o službu, měl by zákazník mít 

prostor, kde ji využije. V marketingu si lze pod pojmem prostor představit místo, kde 

dojde ke směně (Vysekalová, 2006, s. 158). 

2.8.4 Marketingová komunikace 

Pokud chceme, aby marketingová komunikace byla efektivní, musíme respektovat celou 

řadu principů. Marketéři by měli vycházet z toho, jak jejich sdělení bude vnímat cílová 

skupina. Na Obr. 4 je znázorněn model, který umožňuje shrnutí a systematizaci 

klíčových fází efektivní marketingové komunikace. Tento model by měl napomáhat 

marketérům vyvarovat se typických chyb, kterých se v marketingové komunikaci lze 

dopustit, a které vedou k plýtvání finančními prostředky. Jedná se především o 
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poznatky z psychologie, tedy například z teorie a výzkumu v oblasti mezilidské 

komunikace, přesvědčování, učení (Karlíček, Král, 2011, s. 23). 

 

Obr. 4: Model marketingové komunikace (Upraveno dle Karlíček, Král, 2011, s. 23) 

Reklama je komunikační disciplína, jejímž prostřednictvím lze efektivně předávat 

marketingová sdělení cílovému segmentu. Hlavními funkcemi reklamy je zvyšování 

povědomí o značce a ovlivňování postojů k ní. Prostřednictvím masové reklamy 

dokážeme zasáhnout velké segmenty populace (Karlíček, Král, 2011, s. 49). 

Direct marketing, označovaný také jako přímý marketing, je komunikační disciplína, 

která umožňuje přímé zacílení, výraznou adaptaci sdělení s ohledem na individuální 

potřeby a charakteristiky jedinců z vybrané cílové skupiny a která vyvolává okamžité 

reakce vybraných jedinců. Mezi nástroje direct marketingu patří sdělení zasílaná poštou 

či kurýrní službou a ke sdělení se často využívá internet. Oproti reklamě je direkt 

marketing zaměřen na užší segment nebo dokonce na jednotlivce (Karlíček, Král, 2011, 

s. 79). 

Podpora prodeje je podpora pobídek, které stimulují okamžitý nákup. Většinou se 

jedná o snížení ceny, převážně se využívá přímé slevy, kuponů, rabatů a výhodný 

balení. V rámci této techniky si zákazník může vyzkoušet přímo produkt, ale také jde o 
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stimulování skupiny, která je obdarována nějakou věcnou odměnou. Jedná se především 

o prémie, reklamní dárky a soutěže. Mezi nástroje podpory prodeje patří také různé 

věrnostní programy (Karlíček, Král, 2011, s. 97). 

Public relations lze chápat jako dialog mezi organizací a skupinami, které rozhodují o 

úspěchu nebo neúspěchu organizace. Tyto klíčové skupiny mohou pomáhat organizaci 

dosahovat jejích cílů, ale stejně tak jí v tom mohou bránit. Mezi typické skupiny patří 

například aktivistické skupiny, místní komunity, investoři, dárci, zaměstnanci, 

dodavatelé, ale také samotní zákazníci (Karlíček, Král, 2011, s. 115). 

Osobní prodej je výhodný v osobní komunikaci přímo se zákazníkem, což s sebou nese 

další výhody, jako je okamžitá zpětná vazba a větší věrnost zákazníků. Prodejci, kteří 

jsou v přímém kontaktu se zákazníkem, mnohem lépe pochopí jeho přání a potřeby. 

Také mohou ke komunikaci využívat argumenty, které zákazníka přivedou ke 

správnému rozhodnutí. Podstatnou výhodou osobního prodeje jsou poměrně nízké 

náklady na jeho využití, i přesto bývá využíván spíše při oslovování malé, přesně 

definované cílové skupiny (Karlíček, Král, 2011, s. 149). 

On-line komunikace je úzce propojena s ostatními disciplínami komunikačního mixu. 

Prostřednictvím internetu lze zavádět nové produktové kategorie, zvyšovat povědomí o 

stávajících produktech, posilovat image a pověst značky nebo komunikovat s klíčovými 

skupinami. On-line komunikace se vyznačuje možností přesného zacílení, personalizací, 

jednoduchou měřitelností a nízkými náklady (Karlíček, Král, 2011, s. 171). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce si blíže charakterizujeme podnik, rozebereme si marketingový mix 

organizace, uděláme dotazníkové šetření a také se budeme zaobírat SWOT analýzou. 

Na závěr této části bakalářské práce shrneme všechna posbíraná data z provedených 

analýz. 

3.1 Charakteristika organizace 

Právní forma organizace: příspěvková organizace. 

Název podniku: Zoo Brno stanice zájmových činností, příspěvková organizace 

Sídlo podniku:  U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno 

Zoo Brno a stanice zájmových činností je víceúčelové zařízení, jehož hlavním úkolem 

je přispívat k uchování biologické rozmanitosti chovem živočichů, vědecko-výzkumnou 

prací, ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou široké veřejnosti. Dále také nabízí 

možnost adoptovat si své zvíře (Zdroj: Zřizovací listina).  

3.1.1 Činnosti Zoo města Brna 

Hlavním úkolem zoologické zahrady je chov živočichů a to v podmínkách důstojných 

pro zvířata chovaná v zajetí. Zoologická zahrada musí zvířatům zajistit takové 

podmínky, které se přibližují podmínkám pro ně specifickým, včetně kvalitní 

veterinární péče a výživy. Činnost zoologické zahrady směřuje k naplnění základního 

poslání, které je součástí celosvětového systému ochrany přírody. V rámci své činnosti 

vytváří podmínky vhodné pro aktivní trávení volného času návštěvníků a ekologického 

vzdělávání zaměřeného na ochranu přírody a životního prostředí. Zejména poskytuje 

informace o chovaných druzích. Kromě své hlavní činnosti vykonává zoologická 

zahrada taky své doplňkové činnosti. Činnostmi zoologické zahrady se tedy rozumí 

činnost chovatelská, ochranářská, vědecká, poskytování služeb v souvislosti s péčí o 

návštěvníky a činnosti související s vlastním provozem ZOO. Předmět činnosti zahrady 

je přesně specifikován ve Zřizovací listině, která je k náhledu v příloze 1 (Zdroj: 

Zřizovací listina). 
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3.1.2 Organizační struktura organizace 

Organizační struktura vyjadřuje vnitřní uspořádání organizace do jednotlivých 

organizačních úseků. Uvádí funkční závislost úseků, naznačuje systém komunikace a 

stanoví místa příslušná pro vydávání rozhodnutí. Organizační struktura se vytváří na 

základě nastavení jednotlivých procesů, které organizace realizuje za účelem naplňování 

svého poslání a předmětu činnosti.  

 

Obr. 5: Organizační struktura (Převzato ze www.zoobrno.cz) 

Statutárním a vrcholovým orgánem je ředitel, který má k dispozici asistenta a má pod 

sebou pět úseků. Ředitel je jmenován a popřípadě odvolán Radou města Brna, je volen 

na dobu čtyř let. Činnost organizace řídí v souladu s platnými a obecně závaznými 

právními předpisy, zřizovací listinou a organizačním řádem. Podmínky jmenování 

ředitele jsou uvedeny ve Zřizovací listině Zoologické zahrady města Brna. Ve vedení 

Zoo je uplatňován dvoustupňový systém řízení. Vedení zahrady se setkává jednou týdně 

na pracovních schůzkách. Podrobnější informace o jednotlivých úsecích a vzájemných 

vazbách mezi nimi jsou popsány v organizačním řádu (Zdroj: Strategie rozvoje 

Zoologické zahrady města Brna). 
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3.1.3 Ekonomické zhodnocení 

Vzhledem k tomu, že je Zoologická zahrada města Brna příspěvkovou organizací, 

hlavním zdrojem financování je příspěvek od zřizovatele (každoročně přibližně 60% 

veškerých příjmů), dále vypomáhají finanční prostředky v podobě dotací od státních 

institucí (např. Ministerstvo životního prostředí ČR, Ochrana přírody ČR, úřad práce), 

dotace z EU a příspěvky fyzických a právnických osob (adopce zvířat a sponzorství). 

Zoo provozuje také doplňkovou činnost, kterou jí plynou příjmy, např. tržby za vstupné, 

prodej upomínkových předmětů či z provozu stánku s občerstvením v Africké vesnici. 

Přijaté finanční prostředky využívá Zoo k zajištění výkonu hlavní činnosti (Zdroj: 

Výroční zpráva 2015). 

Během posledních 4 let, jak lze vidět z grafu, mají výnosy zoologické zahrady 

stoupající tendenci. V roce 2012 byly výnosy 62.192.827,85,- Kč, v roce 2015 činily 

výnosy již 81.612.007,38,- Kč. Následující graf zobrazuje výnosy Zoologické zahrady 

v posledních letech (Zdroj: ZOO Brno 2012-2015). 

 

Graf 1: Celkové výnosy v letech 2011 až 2015 v Kč (Zdroj: výroční zpráva Zoo Brno2011-2015, dle 

vlastního zpracování) 

Dále následuje tabulka jednotlivých příjmů Zoologické zahrady města Brna za období 

2012 až 2015. 
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Tab.  3: Přehled příjmů Zoo Brno v Kč za období 2012 až 2015 (Zdroj: výroční zpráva ZOO Brno 2012-

2015, dle vlastního zpracování) 

Příspěvek zřizovatele je hlavní položkou příjmů zoo a tvoří přibližně 60% celkových 

příjmů. Využívá se především k dosažení dlouhodobých cílů, jako je například 

vytvoření nové expozice.  

Dotace tvoří také významnou část příjmů zoo. Zoologická zahrada získává dotace od 

různých zdrojů, a to jak od státních institucí (jako je MŽP ČR, úřad práce), tak i ze 

zahraničí (fond Evropské Unie). Na chov ohrožených druhů zvířat přispívá Ministerstvo 

životního prostředí. 

Výnosy za vlastní výkony a zboží se skládají z více položek. Patří sem tržby z prodeje 

vstupného, poplatky za fotoaparát nebo za psy. Tržby za vstupné mají vzrůstající 

tendenci a během několika posledních let neklesly pod 15 mil. V roce 2015 tržby ze 

vstupného činily 16 530 120,43 Kč a tvořily tedy 20,25 % příjmů Zoologické zahrady. 

Také tržby z prodeje zboží jsou důležitou součástí příjmů pro zoologickou zahradu, jde 

především o prodej upomínkových předmětů a občerstvení. I u této položky můžeme 

zaznamenat rostoucí tendenci, v roce 2015 tyto tržby byly 3 913 474,99 Kč, čímž 

tvořily 4,79 % příjmů. 

Ostatní výnosy se také skládají z různých položek, patří sem například tábory v zoo, 

reklama, úroky nebo tržby z prodeje zvířat. Ostatní výnosy jsou položkou, která tvoří 

3,5 % celkových příjmů (rok 2015). 

 

 

 

 

 

Položka 2012 2013 2014 2015 

Příspěvek zřizovatele 33 509000,00 33 509000,00 47 741962,21 50 759726,00 

Neinvestiční dotace z Městského programu 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

Neinvestiční transfer 65 000,00 0,00 0,00 0,00 

Neinvestiční dotace na dokumentaci 184 992,00 0,00 0,00 0,00 

Neinvestiční příspěvek na konference 0,00 1 184 000,00 0,00 0,00 

Neinvestiční dotace 0,00 10 541,52 0,00 0,00 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele  0,00 0,00 1 789 458,48 0,00 

Neinvestiční přípěvek z fondu krytí škod 0,00 146 364,48 0,00 0,00 

Účelová dotace MŽP 727 400,00 789 570,00 821 687,00 931 582,00 

Dotace od Úřadu práce Brno-město 312 398,00 1 574 667,00 2 011 324,00 2 606 619,00 

Výnosy za vlastní výkony a zboží 21 982807,92 23 638694,32 24 420454,15 24 456960,00 

Ostatní výnosy 5 391 229,93 2 963 034,53 1 883 096,15 2 857 121,00 

Celkem 62 192827,85 63 835871,85 78 667981,99 81 612008,00 
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Na následujícím grafu jsou znázorněny hlavní výnosové položky Zoologické zahrady 

Brno za rok 2015. 

 

Graf 2: Podíl hlavních výnosových položek Zoo Brno za rok 2015 (Zdroj: Výroční zpráva Zoo Brno 

2015, dle vlastního zpracování) 

Nyní se podíváme na výdaje, které vznikají v Zoologické zahradě města Brna. Mezi 

hlavní položky výdajů patří především mzdové náklady, náklady na opravy, údržbu a 

spotřeba materiálu. V následujícím grafu jsou zobrazeny celkové výdaje zoologické 

zahrady během posledních pěti let. 

 

Graf 3: Celkové náklady Zoo v letech 2012 až 2015 v Kč (Zdroj: Výroční zpráva Zoo Brno2012-2015, 

vlastní zpracování) 
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Dále následuje tabulka jednotlivých výdajů Zoologické zahrady města Brna za období 

2012 až 2015. 

Položka 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba materiálu 6 555 953,66 7 922 140,78 8 472 528,88 8 074 714,46 

Spotřeba energie 5 739 429,10 5 627 658,95 4 699 903,74 4 875 219,38 

Nákupní cena prodaného zboží 1 382 713,36 1 399 337,58 1 573 908,56 1 978 737,07 

Aktivace oběžného majetku -326 624,00 -222 694,00 -269 469,20 -211 774,00 

Změna stavu zásob vlastní výroby -192 493,25 -73 330,61 -474 628,10 329 856,00 

Opravy a udržovaní 2 528 677,97 3 723 700,16 7 832 913,44 5 466 814,00 

Cestovné 430 161,76 459 587,76 870 382,20 1 216 108,00 

Náklady na reprezentaci 75 696,44 32 708,50 39 461,80 67 999,00 

Ostatní služby 5 946 028,18 8 083 665,89 11 171 689,88 10 945 478,00 

Mzdové náklady 21 603 587,00 20 063 679,00 23 482 752,00 26 557 938,00 

Zákonné sociální pojištění 6 930 470,00 6 693 453,00 7 849 434,00 8 805 595,00 

Zákonné sociální náklady 517 057,91 624 997,63 745 359,50 973 962,00 

Jiné sociální náklady 114 151,00 110 248,00 129 267,00 144 981,00 

Daně a poplatky 555 297,43 -32 509,11 0,00 0,00 

Ostatní náklady z činnosti 871 185,91 589 580,54 655 399,62 722 808,00 

Odpisy DHM a DNM 8 777 201,06 8 212 009,90 7 159 701,98 7 839 133,00 

Opravné položky 34 080,20 -22 517,05 22 205,95 36 224,00 

Náklady na DDHM 496 442,27 616 577,83 3 996 830,99 2 113 757,00 

Kurzové ztráty 0,00 11 332,59 23 371,41 45 448,00 

Manka a škody 0,00 1 750,00 2 850,00 283,00 

Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 92 665,94 7 610,00 

Daň z příjmu 133 560,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 62 172 576,00 63 821 377,34 78 076 529,59 79 990 890,91 

Tab.  4: Přehled výdajů zoo v letech 2012 až 2015 v Kč (Zdroj: Výroční zpráva Zoo Brno2012-2015, 

vlastní zpracování) 

Mzdové náklady jsou největší položkou výdajů Zoologické zahrady města Brna. 

Vzhledem k tomu, že se zoologická zahrada rok co rok postupně rozšiřuje a přibývají i 

zaměstnanci, můžeme vidět rostoucí tendenci mzdových nákladů. V roce 2015 mzdové 

náklady tvořili 33,2% z celkových nákladů, přestože mzda zaměstnanců je velice pod 

průměrnou měsíční mzdou. 

Spotřeba energie a materiálu tvoří druhou největší položku. Patří sem především 

krmivo pro zvířata, ale také veterinární léky, osivo, hnojivo, technický materiál, 

nákupní cena zvířat, pohonné hmoty nebo kancelářské potřeby. Z celkových nákladů 

tyto položky tvoří přibližně 16% (v roce 2015). 
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Opravy a udržování jsou nezbytnou součástí zoologické zahrady, neboť se snaží 

neustále zvelebovat svůj majetek a tím poskytnout ty nejvhodnější podmínky pro chov 

zvířat v zajetí. V této položce jsou zahrnuty pouze výdaje na opravy, nikoliv na 

výstavby nových ubikací. 

V následujícím grafu můžete vidět přehled zisku, kterých Zoologická zahrada města 

Brna dosáhla. 

 

Graf 4: Přehled výnosů, nákladů a zisku za období 2011 – 2015 (Zdroj: Výroční zpráva Zoo Brno2011-

2015, vlastní zpracování) 

 

3.2 Marketingový mix 

V Zoologické zahradě města Brna se marketingem zaobírá propagační a vzdělávací 

oddělení, které se stará o to, aby se veřejnost dozvěděla o činnostech a aktivitách, které 

zoologická zahrada provozuje. Také se zde díky propagaci nabízí možnost úzké 

spolupráce s jinými neziskovými organizacemi, především jde o uspokojení potřeb 

zákazníka. Vzhledem k tomu, že marketingový mix v zoologické zahradě není nějak 

komplexně zpracován, nejdříve sestavím současnou podobu marketingového mixu dle 

teoretické části a také s informacemi získanými o této neziskové organizaci. 
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Zisk 474 370 20 252 14 495 591 452 1 558 749 
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3.2.1 Produkt  

V případě zoologické zahrady je poněkud složité přesně definovat, jaký výrobek zoo 

prodává anebo jakou službu přesně poskytuje. Jedná se o kombinaci obojího, poskytuje 

jak služby, tak i výrobky. Já se chci ale nejvíce zaměřit na chov zvířat, vzdělávání 

návštěvníků, služby pro zákazníky a na kvalifikaci zaměstnanců. 

Posláním zoologické zahrady je činnost chovatelská, ochranářská, vědecká, vzdělávací, 

poskytování služeb v souvislosti s péčí o návštěvníky a činnosti související s vlastním 

provozem organizace. Prvořadým úkolem není zisk, ale výchova i výuka dětí a mládeže 

a chovatelské úspěchy. Pro udržení svého dobrého jména na mezinárodní a republikové 

úrovni je potřeba kvalitní odchov, především vzácných a ohrožených zvířat, jejich 

prodej, výměna nebo umístění zvířat u jiného chovatele. Stejně tak jsou dobré odchovy 

nebo jiné úspěchy, jako je otevření nového pavilonu. V letošním roce se v měsíci srpen 

nově otevře lvinec. Je to velice důležité pro upoutání zájmu médií – televize, rádií, 

novin, je to vnější ukazatel aktivity zoo. Z publicity, kterou zoologická zahrada získá, 

vyplývá větší návštěvnost, větší zájem o zahradu a i větší zájem o adopci a sponzoring. 

Dá také členům městské rady najevo, že peníze vydané na provoz zahrady jsou dobře 

investované. 

V následujícím grafu můžete vidět počet chovaných zvířat, respektive jeho vývoj 

v čase. 
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Graf 5: Vývoj počtu zvířat v letech 2012-2015 (Zdroj: Výroční zpráva Zoo 2012-2015, dle vlastního 

zpracování) 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že rozmanitost druhů se podstatným způsobem nemění. Je 

totiž nutné si uvědomit, že počet druhů chovaných zvířat je důležitý, ale mnohem 

podstatnější je počet kusů. Nejdůležitější jsou odchovy, a ty nelze uskutečnit s jedním 

jedincem daného chovného druhu. Zoologická zahrada se může pyšnit především 

odchovem ledních medvědů. V roce 2016 se zde narodilo další mládě ledního medvěda, 

které hráči HC Kometa Brno pokřtili jménem Norie. Rovněž se zde narodil i sameček 

medvěda kamčatského, který dostal jméno Bruno (Zdroj: Výroční zprávy Zoologické 

zahrady 2012-2015). 

Dalším a klíčovým parametrem pro porovnání zoologické zahrady je její návštěvnost. 

Převážná část návštěvníků je z Brna a jeho okolí, ale zahradu také navštěvují turisté 

z jiných částí České republiky, častými návštěvníky jsou i občané Rakouska a 

Slovenska. 

Na následujícím grafu můžete vidět návštěvnost zoologické zahrady od roku 1953 až po 

rok 2015. Z grafu je zřetelné, že největší propad návštěvnosti byl v roce 1973, který byl 

způsoben uzavřením zoologické zahrady na tři čtvrtě roku. Další pokles nastal od roku 

1989, který byl zapříčiněný více faktory, ale mezi ty významné patří nárůst cestování do 

zahraničí. Návštěvnost zoologické zahrady je závislá na ekonomické i politické situaci 
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ve státě.  V posledních pěti letech je průměrná návštěvnost 257 348 návštěvníků za rok. 

Největší návštěvnost je během léta a letních prázdnin, ale i v měsících duben, květen a 

červen. Naopak během září začíná propad návštěvnosti a nejméně navštěvované měsíce 

jsou leden a únor. Na návštěvnost má velký vliv počasí, které může snížit návštěvnost i 

během letních prázdnin, neboť ne všechny expozice zoologické zahrady jsou 

v nepříznivém počasí pro návštěvníky přizpůsobeny.  

 

Graf 6: Návštěvnost zoologické zahrady (Zdroj: Strategie rozvoje Zoologické zahrady města Brna, dle 

vlastní zpracování) 

Ne vše však lze znázornit v grafu. Mluvíme především o kvalitě poskytovaných služeb, 

která jsou vysoce ovlivněna lidskými faktory, kterými jsou zaměstnanci i dobrovolníci.  

3.2.2 Cena  

Cena vstupného do zoologické zahrady není stanovena běžnou metodou jako u 

ziskových společností, ale je průběžně upravována (zvyšována) při otevíraní nových 

expozic a také při porovnání z ostatními zoologickými zahradami v České republice. 

V následující tabulce můžete vidět ceny vstupného zoologické zahrady města Brna. 
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ZOO BRNO 

Dospělí 100,- 

Senioři, studenti a děti do 15let 70,- 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 

děti) 

270,- 

Děti do 3 let Zdarma 

Tab.  5:  Ceny vstupného zoologické zahrady v Kč v roce 2015 (zdroj: www.zoobrno.cz, dle vlastního 

zpracování) 

Cena vstupného je v porovnání s ostatními zoologickými zahradami přiměřená, ne-li 

nízká. Brněnská zoologická zahrada patří mezi jedny z nejlevnějších zoologických 

zahrad. Během roku se ale také můžeme setkat se dny, kdy je vstup do zoo zdarma nebo 

se slevou, čímž se zoologická snaží nalákat návštěvníky. Ve většině zahrad je cena 

vstupného proměnlivá podle měsíců v roce, což Zoologická zahrada v Brně 

nereflektuje.  

3.2.3 Místo  

Zoologická zahrada se nachází na svahu přírodní rezervace Mniší hora, nedaleko 

Brněnské přehrady. Její areál se rozkládá na ploše 65 ha v městské části Brno-Bystr a 

Kníničky. Je to okrajová část města, která je nejen pro obyvatele Brna rekreačním 

centrem, ale také zde vede stezka okolo Brněnské přehrady, tudíž se zde během letních 

měsíců pohybuje spousta cyklistů a turistů. Z tohoto pohledu je lokalita zoologické 

zahrady příznivá. Velkou nevýhodou je kopcovitý terén zahrady, který může řadu 

návštěvníků zahrady odradit. Návštěvníkům se zoologická zahrada tuto nepříjemnost 

snaží usnadnit možností jízdy vláčkem na kopec.  

Možnosti dopravy jsou také příznivé, zahrnují hromadnou městskou dopravu, méně 

příznivý je počet parkovacích míst. Přímo před zoologickou zahradou je pouze 20 

parkovacích míst, další možnosti parkování jsou o 300 metrů dále. Díky MHD je snadné 

se do zoologické zahrady dopravit tramvají nebo autobusem. Další atraktivní dopravou, 

kterou se lze přiblížit zoologické zahradě, je parník, který vyplouvá z Veverské Bítýšky 

okolo hradu Veveří a končí v přístavišti. Vzdálenost zahrady od centra města je 

přibližně 8 km. 
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Navigace do zoologické zahrady je poměrně dobrá, na každém dálničním sjezdu je 

umístěn směrový ukazatel, který směřuje do centra města. V centru města se nachází 

směrový okruh, který návštěvníky naviguje přímo do zoologické zahrady. 

Pro návštěvníky je také důležitá otevírací doba, která by měla vyhovovat především jim. 

Zoologická zahrada je otevřená 365 dní v roce, tedy i přes svátky a během prázdnin je i 

delší otevírací doba, tudíž její návštěva je možná i během odpoledních hodin.  

Období Otevírací 

doba 

Listopad až únor 9°° - 16°° 

Březen a říjen 9°° - 17°° 

Duben až září 9°° - 18°° 

Tab.  6: Otevírací doba Zoologické zahrady (Zdroj: www.zoobrno.cz, dle vlastního zpracování) 

3.2.4 Marketingová komunikace 

Propagace probíhá prostřednictvím plakátů, ukázku plakátu můžete vidět v příloze č. 4, 

mají také své internetové stránky, které jsou přehledně zpracované. Na stránkách se 

zájemci dozvědí o akcích, které pro ně zoologická zahrada chystá. Zmínku o zoologické 

zahradě můžeme také vidět v televizi. V roce 2016 probíhalo i vysílání pořadu Dobré 

ráno na ČT 1 přímo ze zoologické zahrady. Zahrada také vydává každý měsíc tiskové 

zprávy, které najdete i na jejich internetových stránkách. V zoologické zahradě zajišťuje 

vztahy s veřejností tiskový mluvčí, který se stará o propagaci. Zajímavé informace o 

připravovaných akcích, o narození nových mláďat a další jsou propagovány v rádiích, 

například v rádiu Krokodýl. Zahrada také spolupracuje se známými osobnostmi, jako 

jsou hráči HC Kometa Brno nebo tenistka Lucie Šafářová (Zdroj: www.zoobrno.cz). 

Jediným opatřením podpory prodeje je snížení vstupného pro různé skupiny 

návštěvníků. Děti, studenti a důchodci platí takřka o třetinu nižší vstupné než dospělí. 

Zoo také nabízí zvýhodněné rodinné vstupné. 

http://www.zoobrno.cz/
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Graf 7: Náklady na reprezentaci (Zdroj: výroční zpráva Zoo Brno, vlastní zpracování) 

3.3  Dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření bylo provedeno v areálu Zoologické zahrady města Brna během 

12.-15. září 2016 v průběhu celých dní otevírací doby. Celkem bylo osloveno 250 

návštěvníků, ale pouze 76 bylo ochotno odpovědět na otázky připravené v dotazníku.  

Základem interpretace dotazníku je typická charakteristika návštěvníka zoologické 

zahrady a jeho spokojenost. Na dotazník můžete nahlédnout v příloze 2. Nyní bych 

chtěla interpretovat základní výsledky dotazníkového šetření. 

Pohlaví respondenta: dotazník vyplnilo 76 návštěvníků, z toho 41 mužů (53,9 %) a 35 

žen (46,1 %).  

Věk respondentů: na dotazník odpovídali nejčastěji lidé mezi 20-30 lety (53,9 %), dále 

lidé do 20 let (19,7 %). Ve věkové kategorii 30-40 let odpovědělo na dotazník 15,8 % 

respondentů. Z věková kategorie 41-50 let celkem odpovědělo 9,2 % návštěvníku. 

Jedna z odpovědí patřila návštěvníku staršímu než 60 let. 

Vzdělání: většina respondentů, kteří odpověděli v dotazníku, dosahovala vyššího 

vzdělání než běžná populace. Tento zjištěný fakt je nejspíše způsobený tím, že Brno je 

univerzitním městem. Nejčastější skupinou byli středoškoláci s maturitou (55,3 %), 

vysokoškoláci tvořili 10,5 % respondentů, respondentů se základním vzděláním 

odpovědělo 14,5 % a středoškoláků bez maturity 19,7 %. Z těchto skutečností vyplývá, 

že by marketingový mix měl být zaměřený na výše vzdělané návštěvníky.  
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Místo bydliště: nejvíce návštěvníků bylo z okresu Brno – venkov (59,2 %) a Brno – 

město (32,9 %). Malou část respondentů tvořili návštěvníci, kteří bydlí ve větší 

vzdálenosti než 30 km od zoologické zahrady (7,9 %). 

Frekvence návštěv: největší skupinou z hlediska početnosti návštěv jsou lidé, kteří 

navštěvují zoologickou zahradu jednou ročně (65,8 %), další početnou skupinou jsou 

návštěvníci přicházející víckrát do roka (19,7 %). Zoologická zahrada má i pravidelné 

návštěvníky, kteří navštěvují zoologickou zahradu víckrát než třikrát ročně (9,2 %). 

Nejmenší skupinu tvoří návštěvníci, kteří jsou v zoologické zahradě poprvé (5,3 %). 

Způsob dopravy: ve způsobu dopravy dominuje osobní automobil (72,4 %), následuje 

městská hromadná doprava (14,5 %). Autobusem se do zoologické zahrady dopravilo 

(9,2 %), mezi nejméně využité prostředky patří kolo (1,3 %) a nejméně návštěvníků 

přišlo pěšky (2,6 %). 

Důvod návštěvy: největším podmětem pro návštěvníky byla zvědavost vidět novinky 

v zahradě (38,2 %) a náhodná volba (35,5 %). Dalším silným důvodem bylo přání dítěte 

(14,5 %). Jen malá skupina lidí přišla kvůli dlouhodobě plánované návštěvě (10,5 %). A 

překvapivě nejmenší procento tvoří doprovodný program, který zoologická zahrada 

poskytuje (1,3 %). 

Zdroje informací o zoo: velké množství respondentů si žádné informace o zoologické 

zahradě nikde nezjišťovalo, neboť o ní vědí odjakživa (75 %). Pokud návštěvníci uvedli 

zdroj informací, tak to byla informovanost od známých, přátel (18,4%) nebo byl 

zdrojem informací internet (6,6 %). Žádný respondent neuvedl, že by se o zoologické 

zahradě dozvěděl z televize, novin, letáků nebo billboardu. 

Skupina návštěvníků: největší skupinu tvořily rodiny s dětmi (32,9 %) a skupiny přátel 

(31,6 %), následně  svobodný/manželský pár (27,6 %).  Nejmenší počet návštěvníků 

tvořili jednotlivci (7,9 %). 

Zjistit, jaké jsou názory typického návštěvníka na zoologickou zahradu, nám pomohou 

následující odpovědi respondentů na otázky. 
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Názor na doprovodný program: pro většinu respondentů je doprovodný program 

vhodný doplněk k prohlídce zvířat (65,8 %). Další nejpočetnější skupina se o 

doprovodné programy nezajímá (27,6 %). Malému procentu návštěvníků to připadá 

jako dobrý nápad, ale zvolili by jiný námět (3,9 %). A pouze 2,6 % návštěvníků přichází 

do zahrady právě kvůli doprovodnému programu. 

Systém otázek ohledně spokojenosti byl vytvořen tak, aby bylo možné charakterizovat 

spokojenost návštěvníků s určitými oblastmi zoologické zahrady. Respondenti 

jednotlivá kritéria hodnotili známkou 1 až 5, kde 1 znamenala vysokou spokojenost a 5 

nespokojenost. Zjišťovaná kritéria: 

 navigace do zoo (index: 2,23), 

 parkování (index: 3,41), 

 uspořádání zoo (index: 2,21), 

 počet druhů zvířat (index: 2,20), 

 vzhled ubikací zvířat (index: 2,20), 

 přístup zaměstnanců (index: 1,93). 

Nejlépe hodnocený je přístup zaměstnanců k návštěvníkům. Nejhůře je naproti tomu 

hodnocené parkování. Naopak v ostatních věcech jsou návštěvníci průměrně spokojeni. 

 

Graf 8: Zjišťovaná kritéria a indexy (Upraveno dle vlastního zpracování) 

2,23 

3,41 

2,21 2,2 2,2 1,93 

Index 
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Zvíře, které by návštěvníci uvítali v zoologické zahradě? Nejčastější odpovědí byl lev, 

tučňák a slon. 

Cena vstupného je podle většiny návštěvníků přiměřená (82,9 %). Pouze 10,5 % 

návštěvníků si myslí, že je cena vysoká, a pro 6,6 % respondentů dokonce nízká. 

Náměty na zlepšení - možnost připojit k dotazníku vlastní názor využilo 40% 

respondentů, což značí poměrně velký zájem návštěvníků a to, že jim není lhostejné, jak 

se zahrada bude nadále rozvíjet. 

Nejčastější připomínky se týkaly počtu parkovacích míst zahrady a jejich námětem tedy 

byla výstavba nového parkoviště klidně i s poplatkem. Také zde byl projeven zájem o 

noční prohlídky zahrady nebo prohlídku zahrady s průvodcem. Další přítěží pro 

návštěvníky je kopcovitý terén a proto by někteří uvítali lanovku. Na podrobné 

výsledky se můžete podívat v příloze 3. 

3.4  Segmentace trhu 

V této kapitole se pokusíme vytvořit představu o typickém návštěvníkovi Zoologické 

zahrady města Brna. Je to člověk v produktivním věku 20 až 30 let, který je 

středoškolsky vzdělaný, bydlí v Brně nebo jeho blízkém okolí. Zoologickou zahradu 

navštěvuje jednou za rok s rodinou nebo přáteli. Dopravuje se automobilem na základě 

náhodné volby a přání dětí. O existenci zahrady ví odjakživa, nebo od svých přátel a 

nepotřebuje o ní další informace. 

Z geografického hlediska se tedy lze zaměřit na Českou republiku a nedaleké 

Slovensko. Na občany ve věku 20 až 30 let, bez ohledu na pohlaví. Jedná se především 

o rodiny s dětmi. Z pohledu sociálně ekonomického je vstupné do zahrady přijatelné i 

pro sociálně slabší rodiny. Většina návštěvníků od návštěvy očekává nové poznatky o 

zvířatech.  

3.5  SLEPTE analýza 

V teoretické části byly nastíněny jednotlivé části SLEPT analýzy. V této kapitole je 

pozornost věnována analýze prostředí, ve kterém se společnost nachází. 
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3.5.1 Sociální a demografické aspekty 

Podle Českého statického úřadu má Česká republika 10 538 275 obyvatel, z toho 

1 172 853 žije v Jihomoravském kraji, ve kterém sídlí i zvolená nezisková organizace. 

Z čehož celkový počet studentů za období 2015/2016 je 662 306. Průměrný věk 

obyvatel je 41,9 let. Obyvatelé pobírají průměrnou hrubou mzdu 27 220 Kč. Dalším 

ukazatelem je míra nezaměstnanosti, která tvoří 3,9 % (Zdroj: www.czso.cz). 

3.5.2 Legislativní a právní aspekty 

 Přestože je zoologická zahrada neziskovou organizací, změna právních předpisů a 

legislativa se jí dotýká stejně tak jako kteréhokoliv jiného podniku. Hlavní změna, která 

proběhla, byla změna sazby DPH, a to od 1. 1. 2015, kdy platí tři sazby daně – 21, 15, 

10 procent. Také proběhly značné změny v programech financovaných EU, mezi něž 

patří rozšíření fungování monitorovacích systémů, což usnadnilo administrativu a 

žadatelé v současnosti nemusejí tisknout žádné papíry. Vliv mí také vznik koncepce 

jednotného metodického prostředí, který má zajistit stejná pravidla napříč celým 

systémem (Zdroj: www.businessinfo.cz). 

3.5.3 Ekonomické aspekty 

Pro zoologickou zahradu je důležitá i měna, neboť staví záchranné a vzdělávací centrum 

na ostrově Nusa Penida v Indonésii. Během roku 2016 byly kurzy kolísavé, jak lze vidět 

níže v grafu.  

 

Graf 9: Vývoj kurzu v roce 2016,2017 (Převzato ze www.kurzy.cz) 

http://www.kurzy.cz/
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Také je potřeba sledovat vývoj elektronické evidence tržeb, která se zatím zoologické 

zahrady nedotýká. 

3.5.4 Politické aspekty 

Politická situace v České republice je nestabilní. Během posledních několika let se u 

moci střídá pravicově a levicově orientovaná koalice. Mezi obyvateli panuje značná 

nespokojenost s vládou. Pro neziskovou organizaci je důležité, kdo stojí u moci, neboť 

se řídí zákony a vyhláškami, které se týkají neziskového sektoru. Pro neziskovou 

organizaci budou podstatné také volby, které proběhnou v říjnu roku 2017. Pro zahradu 

by to mohlo znamenat třeba snížení dotací. 

3.5.5 Technologické a ekologické aspekty 

Rozvoj techniky jde neustále dopředu a společnost musí sledovat nové technologie a 

trendy na trhu. Některé nové prostředky mohou usnadnit práci hlavně v informačním 

systému společnosti a mohou být přínosné pro technický úsek. 

3.5.6 Ekologické aspekty 

V zoologické zahradě jsou produkovány odpady z oblasti chovatelské (krmiva, uhynulá 

zvířata, odpad z veterinárního střediska), oblasti technického zabezpečení a 

z návštěvnické oblasti (odpad z občerstvovacích stánků, komunální odpad). Veškerý 

vzniklý odpad řeší dlouhodobé smlouvy s příslušnými oprávněnými osobami. 
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Tab.  7: Shrnutí SLEPT analýzy (Upraveno dle: vlastního zpracování) 

3.6  Analýza konkurence 

V České republice se nachází 21 zoologických zahrad. V Jihomoravském kraji se 

nachází ZOO Brno, ZOO Zlín, ZOO Olomouc, ZOO Ostrava a menší ZOO ve Vyškově 

a Hodoníně. Tyto zahrady jsou tedy největšími konkurenty na Moravě. Každá zahrada 

láká své návštěvníky na něco, co jiná zahrada nemá (Zdroj: www.czech.cz). 

FAKTOR PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Sociální Vzrůstající úroveň životního 

prostředí 

Klesající počet obyvatel 

Legislativní Snížení DPH Zvýšení DPH 

Ekonomické Příznivý vývoj české měny 

vůči rublu 

Nestabilní kurzovní měna 

Politické Zvýšení dotací Snížení dotací 

Technologické Inovace informačního 

systému  

Nové nařízení a směrnice 

Ekologické Využití odpadu pro zahradu 

(tvorba kompostu) 

Nedodržení smluv se 

smluvními partnery  
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Obr. 6: Mapa zoologických zahrad v ČR (Převzato z: www.czech.cz) 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé ceny vstupného nejznámějších 

zoologických zahrad na Moravě. 

Z uvedené tabulky lze vidět, že Zoologická zahrada města Brna je nejlevnější na 

Moravě a nabízí velice výhodné rodinné vstupné oproti ostatním zahradám, které 

nabízejí rodinné vstupné o hodně dráž nebo ho nenabízejí vůbec. 

Největším konkurentem je ZOO Zlín, která nabízí v rámci svých programů také 

návštěvu zámku Lešná. Také mají více druhů zvířat z vodního světa. Pro mnoho 

návštěvníků je také podstatný způsob platby. Oproti ZOO Brno nabízejí platbu platební 

kartou v celém areálu.  

  ZOO 

BRNO 

ZOO 

OSTRAVA 

ZOO 

OLOMOUC 

ZOO 

ZLÍN 

Dospělí 100,- 110,- 110,- 130 ,- 

Senioři, studenti a děti do 15let 70,- 80,- 70,- 110,- 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 

děti) 

270,-  -------  ------- 400,- 

Děti do 3 let Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Tab.  8: Ceny vstupenek do zoologických zahrad (Zdroj: webové stránky zahrad) 
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3.7 SWOT analýza 

V následující analýze jsou použity údaje, které byly získány hlavně z předchozích 

analýz. Údaje jsou rozděleny do čtyř skupin, a to na silné a slabé stránky podniku, jejich 

příležitosti a hrozby. Ze SWOT analýzy zjistíme, kde má společnost největší slabiny, 

které by měla odstranit. U případných hrozeb se jim pokusí zabránit nebo 

minimalizovat, vzniklé příležitosti se pokusí využít. 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 Přírodní charakter ZOO W1 Vstupné není proměnlivé dle ročního 

období 

S2 Kvalitní vzdělávací program W2 Nedostatek parkovacích míst 

S3 Nízká cena vstupného W3 Kopcovitý terén v areálu 

S4 Rozmanitost druhů zvířat W4 Velká vzdálenost mezi expozicemi 

S5 Umístění v druhém největším městě v 

ČR 

W5 Nedostatek finančních prostředků na 

modernizaci 

S6 Dobře zpracované internetové stránky W6 Krátká otevírací doba v letních měsících 

S7 Zvýhodněné vstupné pro rodiny W7 Nedostatečná propagace v mediích 

Příležitosti Hrozby 

O1 Vzrůstající úroveň životního prostředí T1 Snížení příspěvku od zřizovatele 

O2 Nové parkoviště T2 Snížení návštěvnosti při nepřízni počasí a 

v zimních měsících 

O3 Více zdrojů financování ZOO T3 Špatná dostupnost pro určité skupiny lidí 

vzhledem ke kopcovitému terénu (staří lidé, 

maminky s kočárky, tělesně postižení) 

O4 Snížení DPH T4 Snaha řízení lidských zdrojů externí firmou 

O5 Přiblížení zvířat dětem, užší kontakt 

s nimi 

T5 Nové nařízení a směrnice 

 

 

V následujících tabulkách jsou zhodnoceny váhy jednotlivých znaků. Pro toto 

porovnání je využito třístupňové hodnocení: 

 1 vztah je důležitější oproti porovnávanému znaku, 

 0,5 váhy znaků jsou vyrovnané, 

 0 znak je méně důležitý oproti porovnávanému znaku. 

Tab.  9: SWOT Analýza (dle vlastního zpracování) 
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  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Součet Váha (%) 

S1 X 0,5 0 0,5 0 0 0 1 4,76 

S2 0,5 X 0,5 0,5 0 0 0 1,5 7,14 

S3 1 0,5 X 0,5 0,5 0 0,5 3 14,29 

S4 0,5 0,5 0,5 X 0 0 0 1,5 7,14 

S5 1 1 0,5 1 X 0,5 0,5 4,5 21,43 

S6 1 1 1 1 0,5 X 0,5 5 23,81 

S7 1 1 0,5 1 0,5 0,5 X 4,5 21,43 

suma               21 100 

Tab.  10: Porovnání vah u silných stránek (dle vlastního zpracování) 

  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Součet váhy (%) 

W1 X 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 7,14 

W2 1 X 0,5 1 0,5 1 1 5 23,82 

W3 1 0,5 X 1 0,5 1 1 5 23,81 

W4 0,5 0 0 X 0 0,5 0,5 1,5 7,14 

W5 1 0,5 0,5 1 X 1 1 5 23,81 

W6 0,5 0 0 0,5 0 X 0,5 1,5 7,14 

W7 0,5 0 0 0,5 0 0,5 X 1,5 7,14 

suma               21 100 

Tab.  11: Porovnání vah slabých stránek(dle vlastního zpracování) 

  O1 O2 O3 O4 O5 součet váhy (%) 

O1 X 0,5 1 0 0 1,5 15 

O2 0,5 X 0,5 0,5 0,5 2 20 

O3 0 0,5 X 0,5 0,5 1,5 15 

O4 1 0,5 0,5 X 0,5 2,5 25 

O5 1 0,5 0,5 0,5 X 2,5 25 

suma           10 100 

Tab.  12: Porovnání vah u příležitostí (dle vlastního zpracování) 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 součet váhy (%) 

T1 X 0 0,5 0,5 0,5 1,5 15 

T2 1 X 0,5 1 0,5 3 30 

T3 0,5 0,5 X 0,5 0,5 2 20 

T4 0,5 0 0,5 X 0,5 1,5 15 

T5 0,5 0,5 0,5 0,5 X 2 20 

suma           10 100 

Tab.  13: Porovnání vah u hrozeb (dle vlastního zpracování) 
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V následující tabulce můžete vidět hodnocení intenzity vzájemných vztahů podle jejich 

pohledů, kde: 

 není mezi nimi žádný vztah 

 5 existuje úzký vztah. 

  

Interní faktory 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

S6 S5 S7 S3 S4 Součet O, T/S W2 W3 W5 W6 W7 Součet OT/W 

K
líč

o
vé

 e
xt

er
n

í f
ak

to
ry

 

O1 1 0 1 4 4 10 -1 0 -2 0 0 -3 

O2 0 3 2 1 1 7 -1 3 4 2 0 8 

O3 0 2 2 1 1 6 0 2 2 -2 0 2 

O4 1 1 5 3 3 13 0 2 2 -2 0 2 

O5 2 2 0 2 2 8 5 3 4 0 0 12 

suma 4 8 10 11 11 88 3 10 10 -2 0 42 

T1 -2 0 0 -1 -3 -5 -5 0 -3 -1 0 -9 

T2 0 0 0 -2 -3 -5 -1 0 0 -1 -2 -4 

T3 -4 0 0 -3 -3 -10 -3 0 -1 -1 -1 -6 

T4 0 -1 0 -2 0 -3 0 -5 -1 -1 -2 -9 

T5 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -4 

Součet S,W -6 -1 0 -8 -9 -37 -10 -6 -6 -5 -5 -64 

Tab.  14: Hodnocení intenzity vzájemných vztahů (dle vlastního zpracování) 

  Silné stránky 
Slabé 
stránky 

Příležitosti SO 88 WO 42 

Hrozby ST -37 TW -64 

Tab.  15: Nejdůležitější vazby z matice (dle vlastního zpracování) 

Z provedené analýzy plyne, že by se společnost měla zaměřit na strategii maxi-max. 

Tudíž se neobáváme rizik, a proto se snažíme zvolit takovou variantu, která 

v nejpříznivějším případě stavu okolí nabízí při porovnání s ostatními variantami 

nejlepší výsledek.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole se na základě shromážděných informací o současné podobě 

marketingového mixu v zoo, provedeného dotazníkového šetření a SWOT analýzy 

pokusím navrhnout změny v marketingovém mixu Zoologické zahrady města Brna. 

4.1   Produkt 

Jak již bylo zmíněno, je těžké přesně definovat, jakou službu nebo výrobek Zoologická 

zahrada města Brna produkuje, proto v práci používám pojem produkt. Ráda bych 

zmínila, že pojem produkt je v pojetí zoologické zahrady rozsáhlejší než činnosti, které 

jsou níže v bodech vypsané. Podrobně vypsané činnosti jsou uvedeny ve zřizovací 

listině. V této kapitole se však věnuji jenom těm oblastem, ve kterých navrhuji nějakou 

změnu. Nejdříve tedy vytyčím pouze ty oblasti, které budu dále rozebírat: 

 chov zvířat, 

 vzdělávání návštěvníků, 

 služby pro zákazníky, 

 kvalifikace zaměstnanců. 

4.1.1 Chov zvířat 

Zoologická zahrada města Brna má již vypracovanou chovatelskou koncepci, která 

změní současnou podobu zoologické zahrady, a tím i rozšíří počet chovaných zvířat. 

V říjnu roku 2014 se slavnostně otevřely brány nově vybudované Africké vesnice. 

Během roku 2016 byla zahájena výstavba výběhu pro lvy. Lvi se do zoologické zahrady 

vrátí po více než dvaceti letech. Poslední brněnský lev, samec Bali, odešel do Zoo Les 

Sables dˊOlonne ve Francii v roce 2003, a to právě z důvodů nevyhovujících prostor pro 

chov těchto šelem. Projekt „Lvi se vracejí“ by měl být dokončen v srpnu roku 2017. 

Tato výstavba bude dále obohacena také o projekt nového venkovního výběhu 

šimpanzů, největší atrakcí toho projektu bude obdoba lávky vedoucí v korunách stromů. 

Přestože realizace této koncepce probíhá úspěšně, chtěla bych navrhnout jednu změnu, 

která vyplývá z provedených analýz. A to pořízení zvířete, které by se stalo dominantou 
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brněnské zoologické zahrady, a které by nalákalo nové návštěvníky a ty stávající 

přimělo k opakované návštěvě. Mohlo by se stát také novým symbolem Zoologické 

zahrady města Brna a být nápomocné k jejímu zviditelnění. V dotazníkovém šetření 

návštěvníci nejčastěji uváděli slona nebo tučňáky. Já se přikláním k tučňákům, kteří by 

výrazně oživili část Beringie a náramně by se vyjímali vedle ledních medvědů, kde se 

nachází i volný stavební prostor. Doporučila bych tedy zoologické zahradě jejich 

pořízení a následné využití této novinky k propagaci zahrady. 

4.1.2 Vzdělávání návštěvníků 

Oblast vzdělávání návštěvníků je celkem propracovaná. Každý den zde návštěvníci 

mohou vyslechnout komentovaná krmení u různých druhů zvířat. Přesto bych navrhla 

drobné změny. 

Mým prvním doporučením je zatraktivnit obsah a způsob komentovaných krmení. Také 

bych navrhla komentované krmení víckrát denně během sezóny alespoň u těch zvířat, 

která dominují této zahradě (lední medvědi, žirafy, tygři). Také by tyto přednášky měly 

být delší než doposud. Jejich dálka by se měla pohybovat okolo půl hodiny, aby nebyly 

příliš dlouhé či nudné pro návštěvníky, zejména děti.  

Dále bych chtěla navrhnout zavedení teoretických přednášek o chovu domácích 

mazlíčků, které by byly spojeny s konzultací. Nemuselo by se jednat jenom o typické 

mazlíčky, jako jsou psi a kočky, ale také o exotická zvířata, jako jsou opice, vodní 

želvy, exotičtí ptáci či plazi. Mnoho lidí tyto zvířata chová a o zvláštnostech jejich 

chovu ví velice málo. Proto si myslím, že by tyto přednášky zaujaly a možná někomu 

usnadnily rozhodování při pořizování takového mazlíčka. 

Při dotazníkovém šetření jsem zjistila, že by mnoho návštěvníků uvítalo videoprojekci. 

Promítání by mohlo být uskutečňováno v kinosále a tematicky by obsahovalo různé 

filmy týkající se přírody a zvířat. Čas mezi naplánovanými filmy by mohl být vyplněn 

promítáním filmu o Zoologické zahradě města Brna, a to o jejím vzniku, historii, 

zajímavostech, novinkách a plánovaných projektech. 
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4.1.3 Služby pro návštěvníky 

V této části bych se chtěla věnovat zlepšením, která by bylo možné provést, a zkvalitnit 

tak poskytované služby. Tyto návrhy vycházejí z provedeného dotazníkového šetření, 

kde měli návštěvníci možnost uvést své vlastní náměty na zlepšení a z 

provedené SWOT analýzy. 

Zoologická zahrada sice rozšířila počet hygienických zařízení, ale jejich kapacita není 

dostačující. Proto bych navrhovala rozšíření těchto míst a zároveň udělala alespoň 3 

místnosti v celé zahradě, kde by maminky s malými dětmi měly svůj prostor pouze pro 

sebe. Taková místnost by měla obsahovat alespoň přebalovací pult a měla by nabízet 

možnost ohřátí jídla pro děti. Existence těchto místností je v dnešní době zcela běžná, 

například v moderních obchodních centrech. Dále by zahrada měla rozšířit počet 

odpočinkových míst, už jenom s ohledem na kopcovitý terén zoologické zahrady. 

Zoologická zahrada města Brna disponuje velkým množstvím občerstvení rozmístěných 

po celé zahradě. Ve spodní části se nachází i restaurace U Tygra. Tyto zařízení sice 

nabízí široký sortiment jídel, ale v podobě rychlého občerstvení a v nízké kvalitě. 

Návštěvníci se v dotaznících také zmínili, že by uvítali obnovení nabídky zejména 

zdravější jídlo kvůli dětem. V celém areálu zahrady patří pouze jeden stánek pod 

zoologickou zahradu, ostatní jsou v pronájmu. Proto bych doporučila, aby všechny 

stánky včetně restaurace koordinovala zahrada a všude sjednotila nabídku. Vzhledem 

k tomu, že z hygienických důvodů stánky nemohou nabízet dostatek zdravého jídla, 

navrhuji postavit u Africké vesničky jídelnu, která by návštěvníkům nabízela zdravější 

jídla (omáčky, saláty, domácí polévky) a byla by koncipovaná jako samoobsluha. 

Také bych ráda zmínila, že během loňského roku byly z ekologických důvodů zavedeny 

nick-nack kelímky, za což zoologickou zahradu velice chválím. Je to šetrné k životnímu 

prostředí a mnoho návštěvníků si tyto kelímky bere domů jako suvenýr. Pro 

Zoologickou zahradu je to tedy zároveň i určitý druh příjmu. Bohužel existuje jenom 

jeden druh kelímků, na kterém jsou lední medvědi, proto bych navrhovala, aby zahrada 

udělala kelímky s různými motivy zvířat. Tyto kelímky by pro návštěvníky byly 

lákadlem i při jejich opakované návštěvě a jejich prodej by se nezastavil. 
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Obr. 7: Stávající nick-nack kelímky (Převzato ze:www.zoobrno.cz) 

Dalším mým návrhem v rámci služeb pro zákazníka je rozšíření Dětské Zoo. Nynější 

Dětská Zoo byla vytvořena v roce 2001 a je mnoha návštěvníky vyhledávaná hlavně 

proto, že je oblíbená u dětí, protože umožňuje přímý kontakt se zvířaty (kozy, králíci, 

morčata). Velký počet návštěvníků by však mělo zájem o větší počet zvířat, se kterými 

by mohli přijít do přímého kontaktu. Navrhuji tedy Dětskou Zoo rozšířit o další zvířata 

a s ohledem na bezpečnost bych zde přidala pracovníka, který by mohl zodpovídat i na 

případné dotazy. Tato část zahrady by se dala spojit i z výše uvedeným návrhem na 

poskytování přednášek o domácích zvířatech. 

Vzhledem k tomu, že zahrada má velkou rozlohu, která je nevyužitá, tak bych 

navrhovala ve volném prostoru vytvořit menší botanickou zahradu, ve které by mohli 

volně poletovat ptáci a motýli. Tak by návštěvníci získali poznatky i ohledně rostlin. A 

pro mnohé by to bylo i skvělé odpočinkové místo. Zoologická zahrada města Brna 

zaměstnává také zahradníky, ti by tam mohli využít svoji kreativitu. 

Můj poslední návrh v oblasti služeb pro návštěvníky směřuje k tomu, aby každý víkend 

během odpoledne a sezóny probíhala ukázka výcviku dravců (orel, sova pálená atd.). 

Návštěvníci by si dravce mohli dát na ruku a něco více by se o nich dozvěděli. Věřím, 

že pro mnoho z nich by to bylo více naučné než pohled na tyto dravce přes klec. 
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4.1.4  Kvalifikace zaměstnanců 

Mezi problémy se, kterými se zahrada také potýká, jsou málo kvalifikovaní pracovníci. 

Tento problém je spjat především s nízkým platovým ohodnocením, které zoologická 

zahrada nabízí. V zoologických zahradách, které jsou vedeny jako korporace (například 

s.r.o.) si výši mzdy určuje zaměstnavatel sám. Vzhledem k tomu, že je zahrada 

neziskovou organizací platy zaměstnanců jsou určeny tabulkově. Tedy přes to, že 

někteří zaměstnanci jsou šikovní, nejsou dostatečně platově ohodnoceni tak, jak by si 

zasloužili. Odcházejí tedy tam, kde je mohou lépe platově ohodnotit. Proto bych 

navrhovala, aby ředitel Zoologické zahrady města Brna tento problém začal řešit se 

zřizovatelem zahrady, kterým je magistrát města Brna. 

4.2  Cena 

Cena vstupného je pro zákazníky přijatelná. Toto tvrzení potvrzují výsledky 

dotazníkového šetření, které bylo provedeno v září roku 2016. Celých 82,9 % 

dotazovaných si myslí, že je cena přijatelná, pouze 10,5 % považuje cenu za vysokou a 

6,6 % dotazovaných dokonce za nízkou. Většina respondentů má obvykle tendence 

vypovídat o cenách negativně. Ovšem pokud porovnáme ceny vstupného i s ostatními 

zoologickými zahradami, které se nacházejí v České republice, tak zjistíme, že 

Zoologická zahrada města Brna je spíše na spodní hranici, o čemž vypovídá i analýza 

konkurence. 

Zoologickou zahradu chválím za nabídku rodinného vstupného, neboť ne každá zahrada 

toto zvýhodněné vstupné nabízí. Na základě těchto všech skutečností bych navrhovala 

zvýšení vstupného. Pro dospělého člověka navrhuji 120 Kč, pro studenty, seniory a děti 

do 15 let 90 Kč a pro děti do 3 let bych ponechala vstupné zdarma. Rodinné vstupné 

bych jako jediné zvedla mnohem více, a to z 270 Kč na 350 Kč, protože na Moravě ho 

nabízí pouze ZOO Brno a ZOO Zlín. Zoologická zahrada ve Zlíně si za rodinné vstupné 

účtuje dokonce 400 Kč. 

Z dotazníkového šetření také vyplývá, že je zde velké množství návštěvníků, kteří 

zahradu navštěvuje víckrát ročně (19,7 %) a dokonce někteří i víckrát jak třikrát do roka 

(9,2 %). Zahrada nabízí permanentky na 5 vstupů, a to v ceně 270 Kč senioři, studenti a 
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děti do 15 let, pro dospělého 360 Kč a rodinnou permanentku za 1050 Kč. Zde bych 

také navrhovala zvýšit cenu, a to tak, aby návštěvníkům vyšla poslední návštěva 

zdarma. Pro seniory, studenty a děti do 15 let za 320 Kč, pro dospělé 440 Kč a rodinné 

permanentky bych nabízela za 1400 Kč. V následující tabulce lze vidět, o kolik Kč 

zahrada přibližně vybere na vstupném více, pokud zavede zvýšení ceny vstupného dle 

mého návrhu. 

Rok 2012 2013 2014 2015 Průměrně Pří stávajících 
cenách 

Navrhované 
ceny 

Dospělí 128127 138296 146932 133542 136724 13 672 425,00 Kč 16 406 910,00 Kč 

Děti, senioři 119386 123299 127012 124448 123536 8 647 537,50 Kč 11 118 262,50 Kč 

Celkem 247513 261595 273944 257990 260261 22 319 962,50 Kč 27 525 172,50 Kč 

Tab.  16: Porovnání cen vstupného (Dle vlastního zpracování) 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že pokud zahrada zvýší cenu vstupného, měla by být 

schopna vydělat přibližně až o 5 000 000 Kč více. 

4.3  Místo, distribuce 

V oblasti umístění dopravní dostupnosti zahrady jsem nenalezla příliš nedostatků. 

Jediný problém, který se zde nalézá, je nedostatek parkovacích míst. Kapacita 

parkoviště, které se nachází přímo u zahrady, je více než žalostná. Vyplývá to i 

z dotazníkového šetření, v němž parkování mělo index 3,41 a tento index, byl ze všech 

nejhorší. Zahrada se snaží tento problém řešit hledáním vhodného místa pro nové 

parkoviště. Zatím jsou stále využívána volná místa u zahradnictví, která jsou vzdálená 

cca 300m.  

Navrhuji tedy zahradě odkoupit prostranství před Kníničkami, kde je volný pozemek. 

Z tohoto parkoviště by mohl být most nebo lanovka, která by vedla až do Africké 

vesničky. Tímto by se vyřešil i problém s kopcovitým terénem zahrady a návštěvníci by 

tak mohli chodit z kopce dolů.  

Na most by se mohlo procházet menším vodním světem, takovým mořským tunelem, 

který by zvýšil atraktivitu celé zahrady. Toto parkoviště by bylo placené symbolickou 
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částkou 20Kč na den, čímž by zahrada získala další finanční prostředky na chod a další 

budování. 

Také bych zahradě doporučila rozšíření otevírací doby během hlavní sezóny, která je od 

dubna do září. Je zde otevřeno od 9:00 do 18:00. Já navrhuji alespoň o víkendech nechat 

otevřené do 19:00. Zavedla bych také večerní prohlídky, které by se mohly konat 

jednou za 14 dní během sezóny. V loňském roce byly pouze 2 krát a pokaždé to 

přivedlo mnoho návštěvníků, pro které to byla příjemná změna, poznat zahradu a 

chování zvířat ve večerních hodinách. 

Kvůli její velké rozloze je pro mnoho návštěvníků těžké se v zahradě zorientovat. Při 

vstupu je sice umístěna velká mapa areálu, ale později se návštěvníci ztratí. Proto bych 

chtěla spojit cenu vstupného s návrhem vytvoření nových vstupenek, kde by každý 

návštěvník měl mapku areálu u sebe a lépe se tak orientoval. Také bych doporučila lepší 

označení a více map celého areálu rozmístěných po celé Zoologické zahradě města 

Brna. 

4.4   Propagace 

V dnešní době je propagace velice důležitá a ať organizace chce či nechce, tak se bez ní 

neobejde. Jako nejčastější zdroj informací byl v dotazníkovém šetření zmíněn internet, 

což je pro zoologickou zahradu jistě potěšující. Jejich webové stránky jsou opravdu 

přehledné a velice dobře koncipované. Ovšem skoro nikdo se nezmínil, že by se o 

zahradě dozvěděl z televize nebo z tisku. Toto zjištění poukazuje na nízkou kvalitu 

tiskového mluvčího Zoologické zahrady. 

Zoologická zahrada města Brna by se tedy měla zaměřit na pravidelnější oslovování 

návštěvníků, a to nejen svých stávajících, ale především svých potenciálních, zejména 

ze střední generace (maminky s dětmi), kteří bydlí i mimo Brno. Zoo by se měla více 

zviditelnit v tisku a rozšířit svoji účast na veletrzích a v televizních vysílání. 

Jak jsem již zmínila, webové stránky patří mezi nejlépe zpracované v porovnání 

s jinými českými zoologickými zahradami. Je třeba ocenit, že jsou stránky k dispozici i 

v anglickém jazyce. Ovšem vzhledem k tomu, že větší část návštěvníků je z německy 
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mluvících zemí (především Rakousko), chtěla bych navrhnout, aby byla stránka 

rozšířena také o německou verzi. Je také velmi prospěšné, že se o zoologické zahradě 

můžeme dozvědět z Facebooku nebo Instagramu. Tady bych ale doporučila častější 

informování a vytváření více událostí, kam zoo může pozvat své příznivce. 

Dále bych navrhovala pravidelnou inzerci v některém bezplatném reklamním tisku, kde 

by zoo pravidelně zvala své potenciální návštěvníky. Poskytla by zde informace o své 

otevírací době a aktivitách, které má v plánu. Tímto způsobem by zoologická zahrada 

mohla efektivně zasáhnout velkou skupinu nových návštěvníků. Je za potřebí, aby tato 

inzerce byla atraktivní a poutavá, bylo by dobré, aby zde vypíchla svá největší lákadla a 

dostatečně upoutala pozornost. 

Zoologické zahradě by také prospěla spolupráce z cestovní kanceláří. Je umístěná 

blízko přehrady, ze které se dá jet parníkem k hradu Veveří. Lze tedy spojit všechny 

tyto tři aspekty dohromady a nabízet tak rodinné zájezdy, a to nejen pro občany České 

republiky, ale i pro zahraniční turisty zejména slovenské a rakouské národnosti. V rámci 

takového zájezdu by pak byla zajištěna prohlídka s německy mluvícím průvodcem. 

Dále by mohla nabízet speciální zájezdy pro školy z celé republiky. Věřím, že pro 

spoustu studentů by to byla výborná volba pro školní výlet. Takové zájezdy by nabízela 

za nižší skupinovou cenu. Své nabídky může Zoologická zahrada města Brna 

prezentovat na veletrhu cestovního ruchu, kterého se každý rok účastní. 

Špatně také hodnotím ukazatele a billboardy, kterých je velice málo. Při vjezdu do 

městské části Brno-Bystrc první billboard, který zde spatříme, nabízí návštěvu ZOO 

Praha a láká na slony, kteří se v Zoologické zahradě v Brně nevyskytují. Již toto svědčí 

o špatné koordinaci a špatně zmapované propagaci. Proto navrhuji udělat nové 

ukazatele a navrhnout nové billboardy, na kterých bude dominující zvíře brněnské 

zoologické zahrady. Tyto billboardy by zoo měla umístit u silničních tahů ve všech 

směrech při vjezdu do Brna. 

Zoologická zahrada by se také mohla více zviditelnit v nákupních centrech, kde by 

mohla promítat krátké spoty o novinkách a plánovaných událostech v ZOO Brno. 
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4.5   Zhodnocení návrhu 

Mé návrhy jsou především zaměřeny na zkvalitnění služeb, které by měly vést k větší 

návštěvnosti zoologické zahrady, a tak i ke zvýšení finančních prostředků. 

Navrhuji kvalitnější a delší přednášky pro návštěvníky, tento návrh nebude pro 

zoologickou zahradu nějak finančně nákladný, ale spíše časově. 

Také navrhuji rozšíření hygienických zařízení a výstavbu tří místností pro maminky 

s malými dětmi. Tento návrh lze realizovat do konce roku 2017 a přibližně odhadovaná 

cena těchto úprav je 800 000 Kč. 

Dalším mým návrhem je výstavba samoobsluhy pro návštěvníky. Zde by se nacházela 

zdravější jídla a návštěvníci by nemuseli dlouho čekat. Tento návrh lze uskutečnit do 

roku 2018 za odhadovanou hodnotu 2 500 000 Kč. 

V Dětské zoo navrhuji rozšíření o větší počet zvířat. Zde náklady nebudou značně 

vysoké, ale bylo by vhodné zde přidat jednoho pracovníka. Náklady zoologické zahrady 

se mohou zvýšit o mzdové náklady na jednoho pracovníka. 

Výstavba botanické zahrady by jistě spoustu návštěvníků potěšila. Vzhledem 

k dostatečnému pozemku by náklady neměli převýšit 1 500 000 Kč. 

Tvorba nových vstupenek a více map v celém areálu by odhadem zoologickou zahradu 

měly vyjít na 100 000 Kč. 

Návrh na tvorbu nových ukazatelů a billboardů by neměl překročit 250 000 Kč. 

Největší problém, se kterým se zahrada potýká, je nedostatek parkovacích míst a proto 

jsem navrhla nové parkoviště pro 300 aut, které jistě valná většina návštěvníků ocení. 

Tento návrh je realizovatelný do roku 2019 a přibližně odhadovaná cena je 3 000 000 

Kč.  

Dále také navrhuji určit nové zvíře, které by se stalo dominantou ZOO Brno. 

Z dotazníku vyplývá, že by návštěvníci uvítali tučňáky. Výstavba nové expozice by 

zoologickou zahradu mohla vyjít na 4 000 000 Kč. S tím souvisí i návrh na rozšíření 
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nick-nack kelímků o různé motivy. Návrh na nový motiv a jeho realizace stojí 70 000 

Kč.  

Výše uvedené návrhy jsou sice nákladné, ale zoologickou zahradu by velice 

zatraktivnily a přivedly by spoustu dalších návštěvníků, kteří by v brněnské zoologické 

zahradě jistě našli zalíbení.  
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ZÁVĚR 

Zoologická zahrady stále hrají významnou roli v ekologické výchově a vzdělávání 

občanů a ve vytváření kladných vztahů k zvířatům a přírodě jako celku. Jako jediné 

instituce představují dnes již jedinou záchranu pro některé ohrožené druhy živočichů. 

Společně uskutečňují záchranné a výzkumné programy v měřítku národním i 

mezinárodním. 

Zoologická zahrada jako příspěvková organizace podléhá z velké míry rozhodování 

státního aspektu. Je závislá na finančních příspěvcích zřizovatele, které tvoří přibližně 

60 % příjmů. Musí se potýkat v poměrně krýtkých intervalech s velkými změnami 

v legislativě a ekonomické sféře v České republice, které zapříčiňují nestabilní prostředí 

pro fungování všech organizací, nejen neziskových, a způsobujítím problémy 

v dlouhodobém plánování vývoje ekonomických subjektů. 

Zoologická zahrada Brno uskutečnila od roku 1998 velký počet změn jak v systému 

řízení, tak v ekonomické oblasti. Každý rok se snaží vybudovat něco nového, ovšem je 

závislá na finančních prostředcích. Pokud se zahrada bude i nadále snažit rozšiřovat se a 

inovovat tak má dobré předpoklady k tomu, aby se stala jednou z největších a 

nejhezčích zoologických zahrad v České republice. 
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Příloha 3: Výsledky dotazníkového šetření (dle vlastního zpracování) 

Otázka Odpověď Počet odpovědí 

Pohlaví Muž 41 

  Žena 35 

Věk do 20 ti let 15 

  20-30let 41 

  31-40 let 12 

  41-50 let 7 

  51-60 let 0 

  více než 60 let 1 

Vzdělání základní 11 

  SŠ bez maturity 15 

  SŠ s maturitou 42 

  vysokoškolské 8 

Místo bydliště Brno- město 25 

  Brno- venkov 45 

  nad 30km 6 

Frekvence návštěv dnes poprvé 4 

  jednou ročně 50 

  víckrát za rok 15 

  pravidelný návštěvník(více než 3krát ročně) 7 

Způsob dopravy osobní automobil 55 

  MHD 11 

  autobus 7 

  na kole či kolobězce 1 

  pěšky 2 

Důvod návštěvy nabídka doprovodného programu 1 

  náhodná volba 27 

  přání dítěte 11 

  dlouho plánovaná návštěva 8 

  zvědavost vidět novinky v ZOO 29 

Zdroj informací o ZOO vím o ZOO odjakživa 57 

  televize 0 

  internet 5 

  noviny, tisk 0 

  informační leták, billboard 0 

  od známých, přátel 14 

Skupina návštěvníků jednotlivec 6 

  rodina s dětmi 25 

  svobodný/ manželský pár 21 

  skupina přátel 24 

Cena vstupného  přiměřená 63 

  vysoká 8 

  nízká 5 



 

xvi 

 

 

 

 

Označte prosím známkou Vaši spokojenost s níže uvedeným:           

  1 2 3 4 5 

navigace do ZOO 26 22 20 7 1 

parkování 9 9 24 10 24 

uspořádání Zoo 17 34 20 2 3 

počet druhů zvířat 21 33 11 8 3 

vzhled ubikací zvířat 16 36 18 5 1 

přístup zaměstnanců 31 27 13 2 3 

 

Jaké zvíře by jste uvítali v zoologické zahradě?   

slon 13x 

lev 9x 

tučňák 8x 

kosatka 2x 

nosorožec 4x 

panda 5x 

hroch 3x 

 

 

 

 

Otázka Odpověď Počet odpovědí 

Názor návštěvníků na doprovodný 
program jsou hlavním důvodem mé návštěvy 2 

 
jsou vhodným doplňkem k prohlídce zvířat 50 

 

jsou dobrým nápadem, ale jejich zaměření by 
mělo být jiné 3 

 
o doprovodný program se nezajímám 21 



 

xvii 

 

Příloha 4: Plakát Zoologické zahrady na Valentýna 2017 (Zdroj: www.zoobrno.cz)

 

 


