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Abstrakt 

Cílem této práce je na základě zpracované analýzy současného stavu komunikačního mixu 

vybraného podniku navrhnout opatření, která povedou k jeho zlepšení. Práce má tři části – 

teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se zabývá vymezením základních 

teoretických východisek a slouží jako podklad pro analytickou a návrhovou část. Druhá část 

se zabývá představením vybraného podniku a analýzami současného stavu komunikačního 

mixu tohoto podniku. Výsledky těchto analýz jsou využity v návrhové části práce, kde jsou 

navržena a popsána opatření, která by měla vést k vylepšení současné situace 

komunikačního mixu podniku. 

Abstract 

The goal of the thesis is, based on analysis of the current state of the communication mix of 

selected company, to propose specific measures, which will lead to their improvement. This 

thesis is divided into three parts – theoretical, analytical and propositional. The theoretical 

part is dealing with defining theoretical background which serves as the basis for the 

development of analytical and propositional part. In the second part is introduced the 

selected company and are performed the analysis of current state of the communication mix. 

Results of these analyses are used in the third part of the thesis, which describes the measures 

to improve the current communication mix of the company. 

 

Klíčová slova 

Marketing, marketingový mix, komunikace, komunikační mix 

Key words 

Marketing, marketing mix, communication, communication mix 
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ÚVOD 

Podniky se v dnešní době potýkají s velmi dynamickým konkurenčním prostředím, 

ve kterém je více než důležité udržet stávající a zapůsobit na nové potenciální zákazníky. 

Podniky se tedy musí snažit držet aktuálních trendů a být připraveny přizpůsobit se nastalým 

situacím za pomocí inovace své obchodní strategie. Velice důležité je využití 

marketingových nástrojů pro udržování a zlepšování tohoto stavu v podniku. Pomocí těchto 

nástrojů může podnik identifikovat potřeby zákazníků a nabízet výrobky a služby, které 

mohou být konkurenční výhodou a vylepší postavení podniku na trhu. 

S marketingovými nástroji se setkáváme na každém kroku a v dnešním světě není 

téměř možné se jim vyhnout. Problémem ale může být, pokud je takové reklamní sdělení 

otravné a potenciální zákazníky (i ty nové) spíše odrazuje, než přitahuje. Proto je velmi 

důležité správně odlišit výrobky od konkurence, zvolit vhodné zaměření marketingových 

sdělení, nabídnout zákazníkům něco unikátního, nového a přitažlivého. Tohoto lze 

dosáhnout využitím efektivního a účinného komunikačního mixu podniku, který má tyto 

úkoly na starosti. 

Tato práce, která se návrhem komunikačního mixu podniku zabývá, bude rozdělena 

na tři stěžejní části. První část se bude zabývat popisem teoretického pozadí marketingu 

a marketingového komunikačního mixu. Informace pro tuto část budou čerpány především 

z odborné literatury a budou sloužit jako základ pro zbylé dvě části. 

Druhá část práce je zaměřena na analýzu základních charakteristik marketingového 

komunikačního mixu podniku. Tyto analýzy budou zahrnovat analýzy vnitřního prostředí, 

zejména analýza 7S, dále analýzy vnějšího okolí podniku SLEPT, respektive Porterův model 

pěti konkurenčních sil. Další částí této části bude vypracování SWOT analýzy podniku. 

Součástí této kapitoly bude také dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost zákazníků 

s nabídkou produktů a komunikačních kanálů podniku. 

Poslední částí této práce bude vypracování návrhů na opatření pro zlepšení 

současného komunikačního mixu vybraného podniku. Tyto návrhy budou vypracovány na 

základě poznatků vycházejících z analýz ve druhé části práce. Součástí této kapitoly bude 

také ekonomické zhodnocení těchto nákladů a jejich finanční náročnost. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem práce je na základě zpracované analýzy navrhnout vylepšení a úpravy 

komunikačního mixu podniku, které povedou ke zlepšení komunikace se současnými 

zákazníky a vztahů s nimi. Dále by tato opatření měla vést ke zvýšení povědomí 

o společnosti u nových zákazníků a tím i nárůstu poptávky po produktech podniku.  

Prvním dílčím cílem je zpracování teoretického pozadí problematiky komunikačního 

mixu, na základě kterých bude moci být vypracována analýza současného stavu 

komunikačního mixu ve vybraném podniku. 

Dalším dílčím cílem je vypracování analýzy současného stavu komunikačního mixu 

ve vybraném podniku. Pro dosažení tohoto dílčího cíle byly vybrány následující analýzy, 

které budou také popsány v teoretické části práce: 

 SLEPT analýza 

 PORTERŮV model pěti konkurenčních sil 

 SWOT analýza 

 Analýza 7S 

 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bude zaměřeno zejména na analýzu spokojenosti zákazníků se 

současným stavem komunikačního mixu a bude jedním z východisek pro případnou inovaci 

současného stavu. Dalšími východisky pro dosažení hlavního cíle budou analýzy již 

zmiňované výše. Na základě těchto analýz by měla být navrhnuta opatření, případně zlepšení 

současné situace komunikačního mixu podniku.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část práce se bude zabývat teoretickým pozadím daného problému. Budou zde 

popsány důležité pojmy a metody, které budou následně využity v dalších částech práce 

k jeho analýze a řešení. 

2.1 Definice marketingu 

Pojem marketing má velmi široký význam, i když pro mnoho lidí představuje pouze 

reklamu a prodej. Z dnešního pohledu je ale marketing chápán nejen jako schopnost prodat, 

ale jde především o uspokojení potřeb zákazníka (1). 

Existuje velké množství definic marketingu jako například: „Marketing definujeme 

jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci 

a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot“ (Kotler, 

Armstrong, 2004, s. 31). 

Jako nejjednodušší definici marketingu lze dle Kotlera a Armstronga považovat, že 

se jedná o uspokojování potřeb zákazníků a tvorbu zisku firem. Také bychom mohli říci, že 

podstatou marketingu je nalezení rovnováhy mezi zájmy zákazníků a podnikatelských 

subjektů. Dále se můžeme dočíst, že marketing je proces plánování a realizace koncepce 

cenové politiky, podpory a distribuce idejí, zboží a služeb, který má za cíl vytvořit a směnit 

hodnoty a uspokojovat cíle soukromých, respektive korporátních zákazníků (2),(3),(4). 

Z uvedených definic marketingu, lze vyvodit, že se soustředí zejména na významnost 

zákazníka a na jeho potřeby. Zároveň je potřeba, aby toto uspokojování potřeb zákazníků 

bylo pro podnik ziskové (5). 

2.2 Marketingové prostředí 

Jelikož je marketing součástí běžného světa, je potřeba definovat samotné prostředí, 

ve kterém marketing operuje. Toto prostředí se tedy skládá ze sil uvnitř a vně marketingu, 

které ovlivňují schopnost managementu vyvinout a udržovat dobré vztahy s cílovými 

zákazníky. Toto prostředí obsahuje jak příležitosti, tak hrozby pro podniky a je důležité 

neustále je sledovat a přizpůsobovat se trendům (1). 

Podle jiného zdroje lze říci, že marketingové prostředí je takové prostředí, ve kterém 

se podnik a jeho marketingové působení nachází, vzhledem ke složitosti trhů a ostatních 

faktorů na ně působících je toto prostředí velmi komplexní a proměnlivé (3). 
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Obr. 1: Marketingové prostředí (5, s. 34) 

Toto prostředí můžeme rozdělit na mikroprostředí – tj. oblast marketingového 

působení, které je společnost schopná ovlivnit a makroprostředí – tj. oblast, kterou podnik 

ovlivnit nedokáže (3). 

2.2.1 Mikroprostředí 

Jak již bylo zmíněno výše, lze toto prostředí považovat za tu oblast marketingového 

působení, které společnost může bezprostředně ovlivnit. Pokud se podíváme na toto rozlišení 

jinak, jedná se o faktory, které ovlivňují možnosti podniku uspokojovat přání a potřeby 

zákazníků. Jedná se o firemní prostředí, dodavatele, poskytovatele služeb, charakter 

cílového trhu, konkurenci a vztahy s veřejností (2). 

 Firemní prostředí 

Marketingové oddělení musí úzce spolupracovat se všemi ostatními 

odděleními ve společnosti, protože ty jsou také potřeba k uspokojení potřeb 

zákazníků. Různá rozhodnutí musí zapadat do strategie společnosti, která je 

definována vrcholovým managementem. Hlavním úkolem marketingového 

oddělení je, aby všechny faktory mikroprostředí spolupracovaly a soustředily 

se na uspokojení přání a potřeb zákazníků (2). 

 Dodavatelé 

Tato část je velmi důležitá pro uspokojování potřeb zákazníků, protože bez 

potřebných vstupů by podniky nemohly tento cíl splňovat. Výpadky 
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a případné problémy u dodavatelů, mohou tento marketingový cíl ohrozit. 

V dlouhodobém horizontu mohou ohrožovat právě spokojenost zákazníků. 

Klíčová je zde také cena vstupů, které ovlivňují finální cenu a tím i prodeje 

produktu (2). 

 Firmy poskytující služby 

Jedná se o společnosti, které firmě usnadňují obchodní operace. Jde například 

o obchodní mezičlánky, distribuci zboží, marketingové agentury, finanční 

společnosti. U všech těchto firem je výběr správné společnosti klíčový, 

protože kvalita jejich služeb se promítá jak do koncové ceny pro zákazníka, 

tak do spokojenosti zákazníků (2). 

 Charakter cílového trhu 

Charakter cílového trhu je klíčový zejména z pohledu toho, jak se má 

společnost na daném trhu chovat a co od trhu požaduje. Tyto trhy mají 

speciální vlastnosti, je potřeba je velmi dobře analyzovat – jedná se 

o průmyslový, spotřebitelský a mezinárodní trh, trh meziobchodních článků 

a státní zakázky (2). 

 Konkurence 

Není důležité pouze uspokojit potřeby zákazníků, ale být lepší než 

konkurence, proto je potřeba neustále analyzovat konkurenční společnosti 

a snažit se nad nimi získat strategickou výhodu, zejména odlišením produktů 

a služeb. Konkurenci můžeme dělit podle více kritérií – výrobková 

konkurence, geografická konkurence případně konkurence podle tržního 

podílu (2). 

 Vztahy k veřejnosti 

Zde se jedná o zájmové skupiny, které mají schopnost ovlivňovat aktivity 

podniku. Jde o finanční instituce, média, vládní instituce, občanské iniciativy, 

místní samospráva a občané, široká veřejnost, zaměstnanci firmy. Obecně se 

v tomto faktoru podnik snaží budovat pozitivní vztahy veřejnosti k podniku, 

vytváření pozitivní image a minimalizaci následků negativních událostí 

a šíření pomluv (2). 

2.2.2 Makroprostředí 

Pod tímto prostředím si můžeme představit prostředí, ve kterém se podnik pohybuje. 

Faktory, které zde působí, mohou firmě přinést nové příležitosti, ale také ji ohrozit. 
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Konkrétně jde o demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní 

prostředí. Jedná se o faktory, které podnik nemůže ovlivnit, lze se jim pouze přizpůsobit 

(2),(3). 

 Demografické prostředí 

Velmi důležitý faktor pro marketing, protože jednotlivé trhy jsou zastupovány 

skupinami lidí. Jde o charakteristiku složení obyvatelstva (například pohlaví, 

vzdělání, věk a vyznání). Tyto demografické rozdíly je potřeba respektovat 

a přizpůsobovat jim produkty a služby (2). 

 Ekonomické prostředí 

Skládá se z výdajů domácností a faktorů ovlivňujících kupní sílu spotřebitelů 

– rychlost růstu mezd, výše úspor, apod. Klíčovým aspektem je výkon 

ekonomiky, ve které daný podnik působí. V tomto případě také hraje velkou 

roli například inflace, nezaměstnanost a jiné ekonomické faktory ovlivňující 

množství peněz držených potenciálními spotřebiteli (3). 

 Přírodní prostředí 

Zde jsou zahrnuty převážně zdroje surovin, které jsou potřeba jako vstupy 

výrobního procesu. Tyto zdroje ovlivňují marketingové aktivity. Posledním 

trendem je zejména zájem o životní prostředí a firmy tohoto tématu využívají 

v konkurenčním boji (2). 

 Technologické prostředí 

Jedná se o faktory, které vytvářejí nové technologie a umožňují vývoj nových 

produktů a služeb a vznik nových tržních příležitostí. V současné době se 

jedná pravděpodobně o nejdůležitější faktor, který ovlivňuje marketingové 

aktivity podniku (2). 

 Politické prostředí 

Pod tímto prostředím si můžeme představit legislativu, orgány státní správy 

a skupiny, které výrazně ovlivňují nebo případně omezují osobní 

a podnikatelské aktivity v dané zemi a společnosti (2). 

 Kulturní prostředí 

Toto prostředí je složeno z faktorů ovlivňujících společenské hodnoty 

zákazníků, to jak jsou vnímány, jejich preference a chování ve společnosti. 

Všichni lidé vyrůstají ve specifické společnosti, která vytváří základní postoje 

a hodnoty a pomáhá zákazníkům vytvářet určitý názor (2). 



17 
 

2.3 SLEPT analýza 

Jedná se o analýzu externích jevů, které nemůže podnik ovlivnit, tyto jednotlivé 

aspekty musí společnosti analyzovat a brát je v potaz při marketingovém rozhodování. 

Základem této analýzy je analýza PEST – politické, ekonomické, sociálně-kulturní 

a technické faktory. SLEPT analýza je rozšířená navíc o legislativní faktory a skládá se tedy 

ze sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technických faktorů (6). 

2.3.1 Sociální faktory 

Podle Kotlera je demografické prostředí velmi důležité, protože je tvořeno lidmi, 

kteří tvoří trh. Pod pojmem demografie nalezneme hustotu, velikost a rozmístění populace, 

věk, pohlaví, rasu a další údaje (1). 

Tyto faktory zohledňují postoje a strukturu obyvatelstva. Jedná se zejména o kulturní 

zvyky, náboženství, věk, životní styl, vzdělání, příjmy, apod. Tyto faktory se neustále 

vyvíjejí a rozpoznání aktuálních a budoucích trendů je klíčové pro získání výhody oproti 

konkurenci (7). 

2.3.2 Legislativní faktory 

V tomto případě se jedná o faktory, které upravují a regulují podmínky pro působení 

podniků v daném státě, či regionu. Ohledně marketingu se jedná například Zákon o regulaci 

reklamy č. 40/1995 Sb., případně Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

č. 468/1991. Dále je jedná o zákony upravující podnikatelskou činnost apod. (1).  

2.3.3 Ekonomické faktory 

Tyto faktory jsou zastoupeny zejména stavem ekonomiky, který je velmi důležitý pro 

rozhodování podniku, protože ten je výrazně ovlivňován makroekonomickými trendy. 

Klíčovými součástmi tohoto faktoru je zejména míra inflace, úroková míra, daňové zatížení, 

ekonomický růst, atd. Dalším indikátorem může být také devízový kurz, ten totiž ovlivňuje 

úspěšnost podniku na zahraničních trzích (7). 

2.3.4 Politické faktory 

Zde je nejdůležitější politická situace v dané zemi, stabilita domácí a zahraniční 

politiky, ale také členství v mezinárodních uskupeních jako je například Evropská unie. 

Politická rozhodnutí se týkají každého podniku jak pozitivně či negativně například 
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změnami daňového zatížení. Stabilita a směřování domácí politické situace vůči zahraničí 

výrazně napomáhá podnikům konkurovat na zahraničních trzích (7). 

2.3.5 Technické faktory 

Tento faktor se týká toho, zda podnik při svých aktivitách využívá vědu a techniku. 

Jedná se o to, zda podnik využívá moderní trendy, respektive se snaží prosperovat ze 

zavádění nových řešení, na kterých spolupracuje právě s vědeckými pracovníky 

a institucemi. Využití tohoto faktoru může firmě přinést velkou konkurenční výhodu (7). 

2.4 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Podle tohoto modelu je strategická pozice podniku určována pěti silami, které jsou 

následující (8): 

 rivalita mezi stávajícími podniky, 

 potenciální konkurenti, 

 zákazníci, 

 dodavatelé, 

 substituty. 

Úkolem tohoto modelu je pochopit síly, které působí v konkurenčním prostředí 

a určit ty, které mají pro podnik z hlediska jejich budoucího vývoje nejvyšší význam. 

Podniky, které chtějí být úspěšné, musí tyto síly přesně rozpoznat a proměnit jejich působení 

ve svůj prospěch (9). 

2.4.1 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Pokud je tato síla velká, dochází na trhu k cenové konkurenci, kterou provází cenové 

války a podnik tedy cenu přizpůsobuje konkurenci, tento stav zvyšuje rivalitu na trhu, 

naopak, pokud je tato síla nízká, je na trhu i nízká konkurence, což může být dáno například 

rozdílnou strukturou odvětví a podnik tak může zvyšovat cenu a dosahovat díky tomu 

vyššího zisku (10). 

2.4.2 Potenciální konkurenti 

Těmito konkurenty jsou podniky, které v současné době nekonkurují, ale mají 

schopnost se těmito konkurenty stát. Pokud je toto riziko vysoké, nese to sebou hrozbu pro 

snížení tržeb podniku. Pokud je ale toto riziko nízké, mohou firmy na trhu tento stav využít 

ke zvýšení cen a tím i zvýšení zisku. Tato hrozba je velice závislá na výši bariér bránících 
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vstupu na daný trh, čím vyšší jsou tyto bariéry, tím nižší je riziko vstupu nového konkurenta 

(10).  

Bariéry vstupu můžeme rozdělit na dva typy – administrativní a kapitálové. 

Administrativní zákony mohou být například zákony a jiná nařízení, cla a embarga. Mezi 

kapitálové bariéry vstupu na trh můžeme zařadit například kapitálovou náročnost na pořízení 

strojů či infrastruktury potřebné pro daný typ podnikání (10). 

Za další bariéru můžeme například považovat oddanost zákazníků k produktům 

podniků, které v současné době na trhu působí. Pokud na trhu existuje velká oddanost 

zákazníků ke stávajícím podnikům, je pro nově vstupující podnik velmi problematické 

zvyšovat podíl na trhu (10). 

2.4.3 Zákazníci 

V tomto případě se jedná zejména o smluvní sílu kupujících, kteří mohou svými 

požadavky po vysoké kvalitě, lepším servisu či tlačením cen níže, zvyšovat výrobní náklady 

a tím snižovat úspěšnost firmy. Čím slabší síla kupujících – zejména pokud se jedná 

o jednotlivce, tím vyšší ceny může podnik stanovit (10). 

Tato síla roste, pokud jsou zákazníci více organizovaní a koncentrovaní, obranou 

proti tomu je sestavit takovou nabídku, kterou ani silný zákazník nemá možnost odmítnout 

(10). 

Porter stanovil pět podmínek, za kterých mají kupující větší sílu (10): 

 Pokud se mikrookolí nabízející výrobky skládá z malých podniků a kupující 

jsou velké podniky v malém počtu – tento stav vede k dominantnímu 

postavení kupujících, 

 pokud kupující nakupují ve velkém množství, mohou využít své kupní síly 

na tlak ceny dolů, 

 kupující si mohou volit mezi firmami, které mají nízké ceny, a tím tlačí na 

konkurenční cenový boj těchto podniků a tlačí ceny dolů, 

 kupující mohou nakupovat od více podniků najednou, 

 kupující mohou pohrozit, že si své vstupy, které v současné době nakupují, 

budou vyrábět sami – tím dosahují snížení cen. 

Tato síla roste, pokud jsou zákazníci více organizovaní a koncentrovaní, obranou 

proti tomu je sestavit takovou nabídku, kterou ani silný zákazník nemá možnost 

odmítnout. 



20 
 

2.4.4 Dodavatelé 

Pokud mají dodavatelé sílu zvyšovat cenu vstupů, znamená to pro podnik hrozbu ve 

zvyšování cen, či v přistoupení na nižší kvalitu, naopak, pokud jsou dodavatelé slabí, má 

podnik možnost ušetřit na cenách vstupů a tím i zvýšit ziskovost. Tato síla je daná především 

množstvím dodavatelů v odvětví, pokud je dodavatelů velké množství, mají menší 

vyjednávací sílu, než pokud by v tomto dodavatelském odvětví existoval monopol, který by 

měl vysokou vyjednávací sílu (10). 

2.4.5 Substituty 

Vysoký počet blízkých substitutů je pro podnik hrozbou, protože je cenově závislý 

právě na těchto substitutech a nemůže volit cenovou strategii podle svého uvážení, což 

snižuje ziskovost, naopak nepřítomnost substitutů dává podnikům volné ruce ke zvyšování 

ceny a tím pádem i zisku. Pokud tedy bude na trhu existovat velké množství substitutů, musí 

se jim podnik přizpůsobovat a cenotvorba se velmi odvíjí od cen blízkých substitutů, pokud 

ale substitutů existuje málo, případně žádné, je síla na straně výrobce a cenotvorba může být 

čistě v jeho rukách (10). 

2.5 Segmentace trhu 

Segmentací trhu rozumíme proces, kterým rozdělujeme zákazníky do jednotlivých 

homogenních skupin, což jsou skupiny zákazníků se stejnými přáními, potřebami 

a podobnými reakcemi na podnikové marketingové působení (4). 

Díky tomuto rozdělení jsou podniky schopné lépe zacílit své produkty a služby, ale 

také reklamu a procesy s ní spojené. Podle míry segmentace trhu rozlišujeme 

nediferencovaný marketing – v tomto případě podnik trh nijak nesegmentuje a cílí na 

všechny zákazníky na daném trhu, segmentovaný marketing – zde již společnost 

přizpůsobují své výrobky uzavřenější skupině. Marketing zaměřený na mikrosegmenty – zde 

se společnost zaměřuje na podskupiny výše zmíněných segmentů (například výrobci aut se 

zaměřují na zákazníky chtějící luxusní automobil) a mikromarketing – zde se společnosti 

snaží své produkty a služby přizpůsobit jednotlivcům, respektive místním zvláštnostem (2). 

Segmentace cílových trhů je prvním nástrojem volby konkrétního trhu. Za druhý 

nástroj je považován targeting, který má za úkol zhodnotit atraktivitu jednotlivých tržních 

segmentů a následně pomoci rozhodnout na které z nich cílit. Třetím a posledním nástrojem 

je positioning, v rámci kterého podnik určuje svoji pozici, kterou chce podnik zaujímat 
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v mysli cílového zákazníka. Jde také o vymezení vlastních produktů vůči produktům 

konkurence (3). 

Segmentace se také liší podle toho, zda se jedná o spotřební trh – B2C, nebo o trh 

korporátní – B2B, případně také může podnik segmentaci trhů dělit podle produktů (1). 

2.5.1 Segmentace B2C trhů 

Za hlavní proměnné v segmentaci spotřebního trhu považujeme geografickou, 

demografickou, psychografickou a behaviorální. Za geografickou segmentaci považujeme 

rozdělení na základě geografických celků (území), jako jsou státy, národy, regiony, země, 

kontinenty, města nebo čtvrti. Pokud hovoříme o demografické segmentaci, můžeme najít 

velké množství kritérií, podle kterých se dá trh rozdělit, mezi nejdůležitější z nich patří 

dělení podle věku, pohlaví, příjmu, povolání, sexuální orientace, národnosti, náboženství, 

etnika, velikosti rodiny apod. Tyto faktory jsou nejčastěji používané k segmentaci trhů. 

U psychografické segmentace mluvíme o rozdělení na základě společenské třídy, 

povahových rysů, nebo životního stylu, protože lidé ve stejné demografické skupině mohou 

vykazovat velmi odlišné psychografické atributy. Jako poslední je behaviorální segmentace, 

která rozděluje trh podle znalostí spotřebitelů, jejich postojů, použití produktů a jejich reakce 

na něj (1). 

2.5.2 Segmentace B2B trhů 

Segmentace na tomto trhu probíhá podle podobných kritérií jako na trhu B2C – jde 

zejména o demografickou segmentaci, která je do detailů rozšířena o provozní 

charakteristiky, nákupní přístupy, situační faktory a osobní charakteristiky. 

U demografických charakteristik se podniky zaměřují zejména na odvětví, velikost firmy 

a lokalitu, ve které působí. V rámci provozních proměnných společnost řeší zejména 

technologie, uživatelský status a nároky spotřebitelů. Pod nákupními přístupy najdeme 

členění podle toho, jak je ve společnosti nákup organizován, podle struktury vedení, povahy 

současných vztahů, obecných nákupních zásad a nákupních kritérií. Pokud se podíváme na 

situační faktory, ty jsou zaměřeny zejména na naléhavost, s jakou podniky potřebují vstupy, 

na konkrétní využití produktu a na velikosti zakázek. Osobní charakteristiky řeší podobnost 

s prodejcem, postoj k riziku a loajalitu (1). 
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2.6 SWOT analýza 

Jedná se o nástroj, který pomáhá monitorovat vnější a vnitřní prostředí podniku. 

Snaží se zanalyzovat silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby (12). 

Jak již bylo zmíněno výše, pod touto analýzou se skrývá strategická analýza podniku. 

Konkrétně se jedná o analýzu Strong – silné stránky, Weakness – slabé stránky, 

Opportunities – příležitosti a Threats – hrozby. SWOT analýza je zastřešující analýzou pro 

všechny strategické analýzy, jako jsou již výše uvedené analýzy SLEPT, Portetova analýza 

a dále například analýzy 7S. Vnitřní prostředí – tedy silné a slabé stránky určujeme pomocí 

vnitropodnikových analýz a různých hodnotících systémů – jedním ze základů může být 

použití například nástrojů marketingového mixu 4P. Při zpracování této analýzy se 

doporučuje postupovat od analýzy OT, protože ta se týká zejména vnějšího prostředí firmy 

a až po jejím vypracování by měla přijít analýza SW, která je, jak je znázorněno v obrázku 

níže, zaměřena na vnitřní prostředí podniku. SWOT analýza má za cíl specifikovat to, jak 

moc jsou silná a slabá místa podniku relevantní a jak je strategie podniku schopná se 

vyrovnat se změnami, které by mohly v prostředí nastat (11). 

 Pozitivní Negativní 

Vnitřní 

S 

Silné stránky 

Zde jsou zaznamenávány 

skutečnosti, které přinášejí výhodu 

nejen podniku, ale i zákazníkům 

W 

Slabé stránky 

Sem patří věci, které podnik 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých 

jsou na tom lépe konkurenční 

podniky 

Vnější 

O 

Příležitosti 

Zde zaznamenáváme příležitosti, 

které by vedly k navýšení 

poptávky, nebo k vyššímu 

uspokojení zákazníků 

T 

Hrozby 

Do této kategorie patří události, 

trendy a skutečnosti, které mohou 

snížit poptávku nebo mít za 

následek snížení spokojenosti 

zákazníků 

Obr. 2: SWOT analýza (11, s. 129) 

Jakmile podnik zpracuje SWOT analýzu, má možnost stanovit následující 4 strategie, 

které vycházejí právě z výsledků této analýzy. Tyto strategie se zaměřují na minimalizaci, 

či maximalizaci slabých a silných stránek, hrozeb a příležitostí a jejich kombinace: 
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 MINI – MINI – minimalizace slabých stránek a hrozeb, 

 MINI – MAXI – minimalizace slabých stránek a maximalizace příležitostí, 

 MAXI – MAXI – maximalizace silných stránek a příležitostí, 

 MAXI – MINI – maximalizace silných stránek a minimalizace hrozeb (1). 

Vyhodnocení SWOT analýzy probíhá tak, že v každé kategorii přiřadíme 

jednotlivým položkám váhu, součet vah těchto položek v každé kategorii je roven jedné, čím 

vyšší číslo, tím vyšší je důležitost dané položky. Poté je potřeba přiřadit každé položce 

hodnocení, podle toho, jak jsme s danou položkou spokojeni. U silných stránek a příležitostí 

je toto hodnocení obvykle na škále 1 až 5, kde 1 znamená nejnižší spokojenost. U slabých 

stránek a hrozeb je toho hodnocení na škále -1 až -5 kde hodnota -1 odpovídá nejnižší 

nespokojenosti s daným prvkem. Toto hodnocení je závislé na individuálním hodnocení. 

U každé položky SWOT analýzy poté hledáme součin váhy a hodnocení. Tyto součiny jsou 

poté v jednotlivých kategoriích sečteny. Poté je potřeba zjistit součet těchto hodnot pro 

interní a externí faktory analýzy. Interní faktory jsou rovny součtu sum za silné a slabé 

stránky, externí faktory se rovnají součtu sum příležitostí a hrozeb. Následně pomocí vzorce, 

kde bilance SWOT analýzy je rovna rozdílu interních a externích faktorů zjistíme bilanci 

této analýzy. Pokud je výsledná hodnota kladná, je vhodné zaměřit se na interní faktory, 

pokud je záporná, doporučuje se zaměření na externí faktory (38). 

2.7 Metoda 7S 

Touto metodou rozumíme metodiku strategické analýzy, se kterou přišla jako první 

poradenská firma McKinsey v roce 1980. Podle této metody je nutné klíčové faktory jako 

jsou strategické řízení, organizaci, firemní kulturu a další, brát v potaz a analyzovat jako 

celek se vzájemnými vztahy, vzájemným působením a systémově. Tento model tedy bere 

podnik jako množinu sedmi faktorů, které se vzájemně ovlivňují, podmiňují a v souhrnném 

působení rozhodují o tom, zda bude daná podniková strategie naplněna. Do těchto faktorů 

řadíme strategii, strukturu, systémy řízení, styl manažerské práce, spolupracovníky, 

schopnosti a sdílené hodnoty. Níže se na tyto faktory podíváme podrobněji (13). 

Faktory struktura, strategie a systémy považujeme za tzv. tvrdé faktory, které jsou 

více hmatatelné, zbylé faktory sdílené hodnoty, spolupracovníci, schopnosti a styl 

považujeme za měkké faktory, které nejsou tolik hmatatelné, mají spíše povahu podnikové 

kultury (14). 
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Obr. 3: McKinsey 7S (6, s. 114) 

2.7.1 Strategie 

Strategií se v této analýze rozumí to, jak podnik plánuje své cíle, které vedou k jeho 

rozvoji. Těmto cílům jsou přiřazena kritéria, která se odvíjejí podle toho, jak jsou pro podnik 

důležitá či nikoliv. Tento faktor navíc vymezuje směr, jak podnik dosáhne svých cílů a jak 

je schopen reagovat na případné hrozby a příležitosti v daném oboru. Zejména hledáme 

odpovědi na následující čtyři základní otázky (14):  

 Jaká je naše strategie? 

 Jak dosáhneme vytyčených cílů? 

 Jak vytyčené změny ovlivní zákazníka? 

 Jak se vypořádat s tlakem konkurence? 

2.7.2 Struktura 

Tímto pojmem je myšlena obsahová a funkční náplň organizačního upořádání ve 

smyslu nadřazenosti, podřazenosti a vztahu mezi organizačními jednotkami, oblasti 

expertízy, kontrolních mechanismů a sdílení informací. V tomto případě si klademe 

následující otázky (13):  

 Jaká je hierarchie podniku? 

 Jaké jsou komunikační hranice podniku? 

 Jak se mohou zapojit zaměstnanci firmy? 
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2.7.3 Systémy řízení 

Zde se jedná o faktory, které slouží k řízení každodenních aktivit podniku, jedná se 

zejména o formální a neformální procedury, mezi které řadíme například komunikační 

systémy, manažerské informační systémy, kontrolní a inovační systémy atd. U tohoto 

faktoru se snažíme odpovědět na tyto otázky (14): 

 Existují kontroly, jak jsou nastaveny a kontrolovány?  

 Jaké jsou hlavní systémy, pomocí kterých se řídí podnik?  

 Je nutné měnit finanční plán, počty pracovníků, systém komunikace mezi 

jednotlivými pracovišti atd.?  

2.7.4 Styl manažerské práce 

Tento faktor vyjadřuje to, jak se vedení podniku staví k jeho řízení a k řešení 

problémů. V souhrnu to znamená, jak vedení vystupuje a komunikuje se zákazníky, 

obchodními partnery a svými zaměstnanci, což zahrnuje také podnikovou kulturu. U tohoto 

faktoru bychom se měli zabývat následujícími otázkami (13): 

 Umí se vedení podniku správně rozhodnout s ohledem na zvolení vytyčeného 

cíle? 

 Jak se jeví vedoucím pracovníkům a jejich podřízeným, respektive 

zákazníkům pracovní prostředí podniku? 

 Je vedení podniku efektivní? 

2.7.5 Spolupracovníci 

Tento faktor znamená především lidské zdroje podniku, jejich rozvoj, školení, vztahy 

mezi nimi, aspirace, motivace, funkce, chování vůči podniku apod. Důležité v tomto faktoru 

je klást důraz nejen na měřitelný systém odměňování (např. finanční 

ohodnocení)  neměřitelný systém odměňování (např. loajalita, satisfakce). Veškeří 

zaměstnanci, kteří jsou považování za spolupracovníky, se podílí na chodu podniku, 

zastávají v něm určitou společenskou pozici, na které mohou být schopni jak pozitivně, tak 

negativně ovlivnit budoucnost podniku, proto je důležité dbát na výše zmíněné systémy 

odměňování. V rámci tohoto faktoru odpovídáme na tyto otázky (14):  

 Jaké pozice je nutné doplnit k bezproblémovému chodu podniku? 

 Je dostatečná specializace personálu?  

 Jak se dají zaměstnanci motivovat k lepším výkonům? 
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2.7.6 Schopnosti 

Pod tímto pojmem je ukryta v podstatě profesní kvalifikace zaměstnanců 

a kompetence uvnitř organizace. Aby zaměstnanci byli schopni přijímat nové schopnosti 

a znalosti, které po nich podnik požaduje, je potřeba k tomu vytvořit odpovídající prostředí. 

Zde rozlišujeme tzv. hard skills, což jsou konkrétní technické či jiné dovednosti (například 

znalost různých postupů, programů apod.) a soft skills, což jsou vrozené, či tréninkem 

získané schopnosti, jako je například zručnost. Ohledně schopností se snažíme najít 

odpovědi na následující otázky (14): 

 Mají zaměstnanci dostatečné pojetí o tom, co dělají, respektive, mají na to 

dostatečné dovednosti? 

 Máme rezervy ve svých dovednostech a můžeme je napravit? 

 Jaké jsou naše nejsilnější vlastnosti? 

2.7.7 Sdílené hodnoty 

Zohledňují skutečnosti, principy a ideje, které jsou pracovníky a dalšími 

zainteresovanými skupinami respektovány. Tento faktor úzce souvisí s vizí a cíli podniku, 

někdy je považován za tzv. nadřazený cíl. Zde bychom se měli zabývat těmito otázkami (13): 

 Jaké jsou základní hodnoty podniku? 

 Existuje společné povědomí mezi pracovníky o tom, proč a jak funguje 

podnik a co je jeho cílem?  

 Jaká je firemní kultura? 

2.8 Marketingový mix 

O marketingovém mixu hovoříme jako o souboru taktických marketingových 

nástrojů, které podnik používá k přizpůsobení nabídky jednotlivým trhům. Tento mix 

zahrnuje vše, co může podnik udělat, aby mohl ovlivnit poptávku po jeho produktu. Tyto 

způsoby, dělíme do 4 skupin, které jsou známy pod souhrnným názvem 4P. Skupiny, 

o kterých hovoříme, jsou (1): 

 produkt (product),  

 cena (price),  

 propagace (promotion), 

 distribuce (place). 



27 
 

V souvislosti s marketingovým mixem 4P, který je na straně podniku, hovoříme ještě 

také o tzv. „zákaznickém“ marketingovém mixu 4C, který se zabývá řízením vztahů se 

zákazníky. Ten dělíme do těchto skupin (1):  

 potřeby a přání zákazníka (customer needs and wants),  

 náklady na straně zákazníka (cost to the customer),  

 dostupnost (convenience), 

 komunikace (communication). 

Obecně je doporučováno, aby firmy složky marketingového mixu 4P vnímaly jako 

faktory na straně zákazníků 4C, zároveň podniky mohou tyto nástroje kombinovat 

a koordinovat tak, aby co nejvíce přispěly k růstu poptávky po produktech podniku (3). 

V následující části budou podrobněji popsány jednotlivé složky marketingového 

mixu. 

2.8.1 Produkt 

Produktem rozumíme cokoliv, co podnik může nabídnout trhu ke koupi, použití, 

nebo spotřebě a co může posloužit k uspokojení potřeby nebo přání zákazníka. Produkt 

zahrnuje fyzické předměty, osoby, služby, místa, organizace a myšlenky. Velkou součástí 

tohoto segmentu marketingového mixu jsou také služby, což jsou produkty, které zahrnují 

aktivity, výhody, nebo uspokojení, většinou jsou nehmotné a nenesou sebou žádné 

vlastnictví (například se jedná o bankovní služby a daňové poradenství). U fyzického 

produktu hovoříme o úrovních produktu, což jsou úrovně, které zvyšují hodnotu pro 

zákazníka, u produktů hovoříme konkrétně o třech úrovních (1). 

Za základní produkt považujeme jádro samotného produktu, je zastoupen 

základními vlastnostmi a přínosy, které zákazníci vyhledávají a je důvodem, proč jej vlastně 

Rozšířený produkt 

Vlastní produkt 

Základní 

produkt 

Obr. 4: Tři úrovně produktu (2, s. 616) 
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zákazníci chtějí. Základní produkt je odpovědí na otázku „Co kupující doopravdy kupuje?“ 

Vlastním produktem rozumíme produkt, který je vytvořen ze základních přínosů pro 

zákazníky. Tento vlastní produkt může mít až pět charakteristik (úroveň kvality, funkce, 

design, název značky a balení), tyto charakteristiky společně zajišťují základní přínosy 

produktu. Rozšířeným produktem rozumíme doplňkové služby a přínosy, které jsou 

vybudované kolem vlastního produktu (1). 

Produkt můžeme také klasifikovat podle jejich trvanlivosti a hmatatelnosti. Zde 

můžeme rozlišovat rychloobrátkové zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, speciální zboží 

a nevyhledávané zboží. Oproti hmotnému produktu podniky na trhu nabízejí ještě služby, 

které se vyznačují pěti základními charakteristikami (1): 

 nehmotnost – ta nám říká, že službu nelze nijak „ohmatat“ před zakoupením, 

ochutnat ji, nebo jí jinak prohlédnout. Službu tedy nelze ani vystavit. Tato 

charakteristika zvyšuje nejistotu při koupi služeb, proto podniky přicházejí 

s různými kvalifikacemi kvality služeb, aby tuto nejistotu rozptýlili, 

 neoddělitelnost – nám charakterizuje službu jako něco co nelze nijak oddělit 

od jejího poskytovatele, ať už se jedná o osobu nebo stroje. Služby jsou 

prodány a poté poskytnuty a spotřebovány na jednom místě. Za specifický 

znak služeb je považována tedy interakce mezi zákazníkem 

a poskytovatelem, 

 proměnlivost – znamená, že kvalita služby se váže na to, kdo ji poskytuje, 

kdy a na jakém místě a za jakých podmínek. Kvalitu služeb je velmi obtížně 

řídit, 

 pomíjivost – jednou ze základních vlastností služeb je to, že ji nelze uskladnit 

či uschovat na pozdější použití či prodej. Tato pomíjivost je problém zejména 

v odvětvích s velmi turbulentní poptávkou, kdy služby nelze nabízet stabilně, 

 absence vlastnictví – jelikož jsme službu definovali jako nehmotnou, 

neoddělitelnou a pomíjivou, je vyloučeno její vlastnictví. 

Podniky mohou trhu nabízet různé kombinace produktů a služeb, tomto případě 

rozlišujeme pět základních kategorií (1): 

1. čistě hmotné zboží – s tímto produktem nejsou spojeny žádné služby 

(například mouka), 

2. hmotné zboží doprovázené jednou či více službami – jedná se o prodej 

hmotného produktu, se kterým podnik prodává jednu nebo více doplňkových 
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služeb, které se ji snaží odlišit a zvýhodnit před konkurencí (například se 

může jednat o prodej stolního počítače a možnost jeho instalace a uvedení do 

provozu), 

3. hybridní nabídka – zde je stejnou měrou zastoupen prodej služby 

a hmotného produktu (zde například můžeme uvažovat o restauracích, které 

nabízejí obsluhu a jídlo), 

4. služba doprovázená drobným zbožím – tato služba je tvořená primární 

službou, kterou doprovází drobné hmotné produkty (například aerolinky 

nabízejí jako hlavní službu leteckou přepravu, ke které nabízejí jídlo), 

5. čistá služba – jedná se o prodej samostatných služeb, jako jsou například 

kadeřnické služby, daňové poradenství, atp. 

2.8.2 Cena 

Tuto část marketingového mixu můžeme charakterizovat jako peněžní částku, která 

je požadovaná za danou službu nebo produkt, případně souhrn všech hodnot, které zákazníci 

vymění za užitek, které jim přináší vlastnictví nebo užívání výrobku či služby. 

Cenová tvorba může využívat následující přístupy (1): 

1. nákladově orientovaná tvorba cen – jedná se pravděpodobně 

o nejjednodušší metodu, která sečte všechny náklady na výrobek či službu 

a k ní připočte marži pro podnik, 

2. hodnotově orientovaná tvorba cen – podniky tvoří cenu na základě 

vnímané hodnoty produktu či služby. Ceny jsou tedy tvořeny podle toho, 

nakolik si produkt či službu zákazníci cení a ne podle nákladů společnosti, 

3. stanovení cen podle konkurence – podniky svoji cenu nastavují podle 

konkurenčních firem. Tato cena mže být buď stejná, vyšší nebo nižší než 

konkurenční s ohledem na kvalitu výrobku a služby a jiné aspekty. 

2.8.3 Distribuce 

Úspěch podniku velmi často znamená, jak kvalitní a jak propracovaný je distribuční 

řetězec oproti konkurenci. Pod tímto pojmem jsou ukryty veškeré činnosti podniku, kterými 

se snaží dostat výsledný produkt nebo službu ke svým zákazníkům (1),(2). 

Distribuce si klade za cíl doručit zákazníkovi produkt na místo, které zákazník 

požaduje, v čase, který si přeje zákazník a ve stanoveném množství a požadované kvalitě. 
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Distribuce je dlouhodobý proces, který nelze operativně měnit, proto je pro podnik velmi 

důležité hledat vhodné distribuční cesty a prostředníky (11). 

Distribuční cesty mohou být dvojí (2): 

 přímá distribuční cesta – v tomto případě podnik nevyužívá žádných 

prostředníků a prodávají produkty přímo koncovým spotřebitelům, 

 nepřímá distribuční cesta – tato distribuční cesta obsahuje jednoho nebo 

více prostředníků, kteří společnosti pomáhají s distribucí. Tyto různé 

distribuční cesty jsou znázorněny na obrázku níže pro spotřební zboží, situace 

je analogicky stejná i pro průmyslový trh. 

Obr. 5: Obchodní metody využívané při prodeji spotřebního zboží (1, s. 515) 

2.8.4 Komunikace 

Marketingovou komunikaci chápeme jako řízené informování a přesvědčování 

cílových skupin, pomocí kterého se podniky a jiné organizace snaží naplnit své 

marketingové cíle (15). 

Cílem komunikačního marketingového mixu je oslovit segment zákazníků, na který 

naše společnost cílí, seznámit je s produktem a přesvědčit je k nákupu pomocí nástrojů této 

komunikace (4). 

Tato část bude probrána podrobněji v následující kapitole. 

2.9 Marketingová komunikace 

Jedná se o prostředek, kterým se společnosti snaží informovat, přesvědčit 

a upomenout spotřebitele o výrobcích a značkách které prodávají. Jedná se také o součást 

komunikačního, respektive marketingového mixu a je jeho nejvýraznější součástí. Podnik 

může za pomoci kombinace různých nástrojů, které jsou v komunikačním mixu zahrnuty, 

Výrobce Maloobchod Spotřebitel

Výrobce Velkoobchod Maloobchod Spotřebitel

Výrobce Velkoobchod Prostředník Maloobchod Spotřebitel
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dosahovat svých marketingových cílů. Komunikace zahrnuje osobní prodej, reklamu, 

podporu prodeje, public relations, atd. (12). 

2.9.1 Komunikační proces 

Proces komunikace má za cíl předání nějakého sdělení či informace od zdroje ke 

koncovému příjemci. Důvody k tomuto jednání mohou být různé, většinou se společnosti 

ale snaží zvýšit prodeje svých produktů a služeb, a také se snaží o budování image své 

značky (16). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Model komunikačního procesu (16, s. 22) 

Subjektem komunikace je myšlen podnik, který chce podat sdělení, aby bylo 

komunikační sdělení účinné, musí být zdroj přijatelný a atraktivní. Zakódováním se rozumí 

převod informací, jež jsou obsahem sdělení, do podoby, které bude příjemce rozumět. Poté 

následuje volba média, kterými se budeme zabývat později. Při dekódování se se příjemce 

snaží pochopit a porozumět sdělení, které vysílá subjekt komunikace. Příjemci jsou 

spotřebitelé a firmy na daném cílovém trhu (16). 

Komunikaci je možno popsat pomocí různých komunikačních metod, mezi jednu 

z nejnovějších metod je metoda STDC, která je nejvíce využitelná v oblasti internetové 

komunikace, ze starších komunikačních modelů lze zmínit například model AIDA nebo 

DAGMAR (4, 11, 17). 

Model STDC je odvozen od počátečních písmen jeho zkratky, tato jednotlivá 

písmena také znázorňují posloupnost jednotlivých fází (See-Think-Do-Care). V první fázi 

See je potřeba zaujmou potenciální zákazníky, kteří by mohli mít zájem o náš produkt. Fázi 

Think lze charakterizovat jako fázi hledání informací – v té jsou zákazníci, kteří hledají 

informace, porovnávají konkurenční řešení a hledají nejlepší možnost pro svůj nákup. Ve 

fázi Do se nacházejí zákazníci, kteří přišli poptat produkt či službu – podnik má za cíl tyto 

zákazníky přesvědčit ke koupi. Ve fázi Care se nacházejí zákazníci, kteří ve firmě již 

nakoupili – úkolem podniku je o tyto zákazníky pečovat a přinutit je k dalším nákupům (17). 

Subjekt 
komunikace

Kódování
Přenos

Médium
Dekódování

Objekt

Příjemce

Zpětná vazba 
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Model AIDA je jedním ze základních komunikačních modelů a představuje 

jednotlivé fáze, kterými projde zákazník předtím, než dojde k nákupu. Jedná se o zkratku 

těchto činností. První fází je upoutání pozornosti, dále se jedná o navození zájmu, poté 

vzbuzení touhy až po samotný nákup (11). 

Model DAGMAR obsahuje hierarchické efekty, které jsou považovány za rámec pro 

definování komunikačních cílů. Podle tohoto modelu dochází během komunikačního 

procesu k devíti efektům: potřeba dané kategorie – povědomí o značce – znalost značky – 

postoj ke značce – záměr koupit značku – pomoc při nákupu – nákup – spokojenost – 

loajalita ke značce (11). 

2.9.2 Nástroje marketingové komunikace 

Aby se společnostem dařilo plnit cíle marketingové komunikace, využívá různé 

komunikační nástroje. Za základní nástroje považujeme (2): 

 reklamu, 

 podporu prodeje, 

 public realtions (PR), 

 osobní prodej. 

Tyto nástroje podniky používají podle toho, jaká je aktuální situace na trhu, 

respektive na cílovém zákazníkovi (zda se jedná o trh B2B, případně B2C) (2). 

2.9.2.1 Reklama 

V dnešní době stále pravděpodobně nejmasivnější nástroj marketingové 

komunikace. Jedná se o neosobní placenou formu propagace. Reklama má za cíl zvýšit 

pravděpodobnost toho, že si zákazník koupí náš produkt či službu. Podle toho v jaké fázi 

životního cyklu se produkt nachází, rozlišujeme následující typy reklam (3): 

 informativní – typické pro prvotní fázi produktu – využívá se tedy zejména 

pro nové výrobky, 

 přesvědčovací – využívá se ve fázi, kdy produkt již je na trhu a má 

vybudovanou základnu spotřebitelů, cílem této reklamy je posílit postavení 

produktu, 

 připomínací – používá se pro produkty, které jsou na trhu již velmi známé, 

cílem je připomínat jeho existenci, aby byl stále v podvědomí zákazníků. 

Klíčová pro reklamu je volba vhodného média, která můžeme rozlišovat na 

elektronická a klasická (3). 
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Nejvýraznějším reklamním médiem je pravděpodobně stále televize. Její hlavní 

výhodou je především to, že může názorně zobrazovat produkty a jeho výhody za pomocí 

obrazu, zvuku, pohybu apod. Tato sdělení mohou být velmi emocionální. S pomocí televizní 

reklamy je možné oslovovat masové segmenty, protože se jedná o jedno z nejvíce 

sledovaných médií (5). 

Při tvorbě televizní reklamy je potřeba řídit se zákony a nařízeními daných států. 

V České republice se jedná zejména o Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Tyto reklamy 

také podléhají Radě pro televizní a rozhlasové vysílání a musí splňovat určité normy a řídit 

se etickými a dalšími pravidly (5). 

Rozhlasová reklama je umístěna v rámci rozhlasového vysílání. Velkou výhodou 

tohoto média je to, že si je lidé pouští i ve chvílích kdy na ně nemají čas, nebo nemají jinou 

možnost, například při řízení auta. Problémem je ale odlišit se od ostatních reklam, protože 

nelze využít vizuálních podnětů. Proto je klíčové, aby rádiová reklama zaujala. Velikou 

výhodou je také velká fragmentace rádiového trhu a tím pádem existence velkého množství 

stanic, z nichž plno z nich má specifické posluchače a je tudíž jednoduché pomocí správného 

výběru cílit na určitý segment (5). 

Kino reklama má tu výhodu, že ji lze relativně přesně zacílit na určitý segment a to 

na základě žánru a typu filmu. Její výhodou je také to, že lidé jsou většinou již usazeni v sále 

a existuje zde menší možnost vyrušení. Lze zde velmi dobře využívat audiovizuálních 

vjemů, ale v moderních kinech také například 3D efektu k upoutání pozornosti (4). 

Reklama v novinách se vyznačuje zejména její krátkodobostí, protože noviny jsou 

vždy aktuální v podstatě jediný den, proto je potřeba aby co nejvíce zaujala. Pomocí této 

reklamy lze oslovovat relativně široké spektrum zákazníků, cílení takovýchto reklam je ale 

poněkud složitější. Důležité je také výběr správného plátku s ohledem na jeho 

důvěryhodnost, pokud zvolíme noviny s vysokou důvěryhodností, zvýší se důvěryhodnost 

také u námi inzerované reklamy (5). 

Časopisy mají velkou výhodu v zacílení reklamy, protože je relativně jednoduché 

odhadnout skupinu čtenářů, která daný časopis čte. Výhodou je, že lze předávat velké 

množství informací v graficky podmanivé a přijatelné podobě, která umí zaujmout. Je 

potřeba ale dávat pozor na frekvenci vydávání časopisů, protože může způsobit zpoždění 

dodání informací (4). 

Poslední součástí reklamy jsou outdoor a indoor média, jedná se zejména o různé 

reklamní plochy uvnitř a vně budov, billboardy apod. Výhodou je, že mohou oslovit velké 

množství lidí, protože bývají umístěny na exponovaných místech (4). 
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2.9.2.2 Podpora prodeje 

Lze ji charakterizovat jako soubor pobídek, které stimulují okamžitý nákup výrobku 

či služby. Nejčastěji se využívá snižování cen v podobě slevových kuponů a výhodných 

balení. Opět se jedná o neosobní formu reklamy, která je velmi flexibilní a může krátkodobě 

navyšovat prodeje. Podpora prodeje sebou ale může nést také negativní efekt v devalvování 

hodnoty značky. Pokud byla vytvořena image dražšího produktu, mohou cenové slevy 

a snižování cen tuto image narušit a zhatit marketingovou strategii podniku (5). 

2.9.2.3 Public relations 

Za základní charakteristiku tohoto nástroje můžeme považovat to, že se jedná 

o komunikační nástroj podporující dobré jméno podniku jako celku. PR se také stará 

o komunikaci v krizových situacích a za všech okolností se snaží chránit dobré jméno 

podniku. Jedná se o činnost, která se snaží identifikovat a překonávat rozdíl mezi tím, jak se 

podnik vnímán veřejností, zejména klíčovými skupinami a tím, jak podnik chce, aby byl 

vnímán (4).  

Nástroje, které public relations využívá, můžeme dělit systémem PENCILS. V tomto 

systému dělení se jednotlivé aktivity částečně překrývají, ale vždy přináší pohled z jiného 

úhlu (25): 

 P – Publications – komunikace skrze výroční zprávy, podnikový časopis nebo 

například publikace k významnému výročí podniku, 

 E – Events – jedná se o využití komunikace na různých akcích (sportovní, 

charitativní), ale i vnitropodnikové. Zejména to jsou akce, které podnik sám 

sponzoruje, 

 N – News – zde jde primárně o materiály, které podnik poskytuje novinářům 

– tiskové zprávy, základní informace o produktech, informace o podniku, 

případně informace o nově odchozích nebo příchozích klíčových 

zaměstnancích, 

 C – Community Involvement Activities – jedná se o činnosti související 

s angažovaností v lokální komunitě, především v místě, kde podnik působí. 

Tyto aktivity probíhají skrz finanční podpory škol, sportovišť, nebo například 

investice do ekologie, 
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 I – Identity media – v této části by se podnik měl snažit o jednotlivé 

vystupování vůči veřejnosti a médiím především s využitím jednotné 

podnikové identity (jednotný styl vizitek a jiných materiálů), 

 L – Lobbying aktivity – v této aktivitě se PR oddělení snaží především 

o lobování za cíle podniku, ale je zde zahrnut také krizové PR či regulační 

opatření, 

 S – Social Responsibily Activities – jedná se o takové aktivity, které se týkají 

společenské odpovědnosti podniku. Tyto aktivity zahrnují například 

ekologickou výrobu, či podporu dobrého jména podniku působením 

v sociální oblasti (25).  

2.9.2.4 Osobní prodej 

Jedná se o dvoustránkovou komunikaci „face to face“, která má za úkol předvedení, 

informování a udržování nebo budování dlouhodobých vztahů se specifickými osobami. 

Velikým rozdílem oproti předchozím nástrojům je to, že vyžaduje přímou interakci se 

zákazníkem. Do tohoto nástroje zapadá také prodej po telefonu (4). 

2.9.3 Nové trendy v marketingových nástrojích 

S rozvojem internetu a dalších technologií dochází ke změnám v mediální oblasti. 

V současné době stále více posiluje na významu internet jako médium pro přenos 

marketingového sdělení. Velkou roli v tomto hraje především možnost přesnější a cílenější 

customizace. Za zástupce tohoto trendu můžeme považovat například pruduct placement, 

guirellová, mobilní a virální reklama, buzz marketing a word-of-mouth (16).  

2.9.3.1 Product placement 

Jedná se sice o starší, ale stále velmi populární možnost, jak komunikovat určitou 

značku či produkt. V tomto případě jde o využití konkrétního výrobku přímo uvnitř 

audiovizuálního díla, jako jsou například filmy nebo seriály. Velmi často vznikají série 

výrobků založené právě na produktu, který byl využit v daném díle. Jde většinou o velmi 

nenásilnou a málo rušivou reklamu, které si však divák na první pohled všimne, například 

využití konkrétního mobilního telefonu pro hlavního hrdinu filmu, lidé se pak mohou dobře 

ztotožnit s daným výrobkem a touží mít produkt, který „vlastní“ také jejich oblíbený filmový 

hrdina (16). 
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2.9.3.2 Guerillová komunikace 

Jedná se o nekonvenční formu propagace, která má za cíl šokovat zákazníky, a to za 

použití co nejnižších zdrojů. Podniky tento nástroj využívají ve chvílích, kdy mají omezené 

finanční zdroje na marketing, a také ve chvíli, kdy se jim dlouhodobě nedaří porazit 

konkurenci. Nosiči tohoto nástroje marketingové komunikace jsou většinou venkovní 

prostředky, jako jsou vozidla hromadné dopravy, lavičky, zastávky a jiná veřejná 

prostranství. Guirellovou komunikaci považujeme za agresivní marketingový nástroj, který 

se snaží, aby efekt tohoto působení byl co nejrychlejší a nejhmatatelnější (16). 

2.9.3.3 Mobilní komunikace 

Vzhledem k obrovskému rozmachu mobilního trhu se jedná o stále více využívaný 

nástroj marketingové komunikace. Nejedná se ale o klasický prodej po telefonu, tento nástroj 

využívá především krátkých SMS zpráv, které jsou nosiči marketingového sdělení (16). 

2.9.3.4 Virální marketing 

Jedná se o reklamní sdělení, které je pro příjemce natolik zajímavé, že je sám sdílí 

ostatním příjemcům ve svém okolí. Tato zpráva je tedy pak dále šířena absolutně mimo 

kontrolu jejího iniciátora. Velkým kladem tohoto způsobu komunikace je jeho malá finanční 

náročnost, protože šíření tohoto sdělení probíhá v podstatě bezplatně. V současné době jsou 

nejrozšířenějšími zejména různá videa, která se šíří skrze sociální sítě (16). 

2.9.3.5 Ostatní nástroje 

Za další nástroje považujeme již výše zmíněný buzz marketing, který má za cíl 

vyvolat rozruch a debaty o produktu, či značce, což vede k vyvolání pozornosti spotřebitelů 

a médií. Dalším, v současné době velice rozšířeným nástrojem, je internetová komunikace, 

pomocí které lze relativně levně oslovovat široké spektrum potenciálních zákazníků 

a umožňuje také velmi dobré cílení na konkrétní segmenty. Obsahuje velké množství 

rozmanitých možností propagace daného produktu (16). 

Jako další, v současné době relativně populární nástroj, lze zmínit guerilla 

marketing, u kterého se jedná o nekonvenční formu marketingu, mnohdy se využívají 

kontroverzní témata. Hlavním znakem tohoto marketingu je jeho nízkonákladovost. Taktika 

guerilla marketingu spočívá v tom rychle a nečekaně udeřit, zaměřit se na přesně vytipované 

cíle a poté se rychle stáhnout (26). 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části bude popsán analyzovaný podnik Tribun EU, s.r.o., který provozuje svůj 

projekt Knihovnicka.cz, na který se zde zaměříme. Pomocí analýz, které byly teoreticky 

popsány v předchozí kapitole, zanalyzujeme vnitřní a vnější prostředí společnosti. Dále bude 

proveden marketingový výzkum, ke kterému využijeme dotazníkovou metodu. Pro 

přehlednost dat zanalyzovaných v této části využijeme SWOT analýzu, s touto analýzou 

poté budeme pracovat v závěrečné části práce. 

3.1 Popis podniku 

Tribun EU je jedním z největších výrobců knih digitální technologií v České 

republice, který provozuje veškeré svoje služby na jednom místě. Služba Knihovnicka.cz 

vznikla v roce 2007. Firma nabízí kompletní řešení ve výrobě knih, přes předtiskovou 

přípravu, až po distribuci ve vlastním e-shopu. Specializuje se zejména na malonákladový 

tisk a tisk reklamních předmětů jako jsou letáky, produktové brožury, apod. V roce 2016 

vydala společnost 136 titulů, což znamená kolem 100 000 kusů knih. Společnost má sídlo 

v Brně na ulici Cejl v administrativním komplexu, který sdílí s více společnostmi. V tomto 

sídle má jak administrativní, tak výrobní a grafické prostory a sklad. Podnik zaměstnává 

7 stálých zaměstnanců, ostatní pracovníky tvoří brigádníci. Jedná se o společnost s ručením 

omezeným a má jednoho jednatele (29). 

Podnik vlastní přístroje pro kompletní zpracování knih v hodnotě desítek miliónů 

korun. Jedná se zejména o tři velké tiskárny, řadu menších, řezací a laminovací stroje, vázací 

stroj, plotterovou tiskárnu a řadu drobných přístrojů a nástrojů, které uplatní své využití při 

velké variaci možných výrobků. Společnost spolupracuje s velkými nakladatelstvími, jako 

jsou nakladatelství Albatros a Grada, pro které zajišťuje výrobu dotisků menších sérií knih.  

Pod hlavičkou společnosti Tribun EU jsou ještě provozovány dvě literární kavárny 

Café+, z nichž jedna má provozovnu v Brně v Mahenově knihovně a druhá v Olomouci. 

V této části se zaměříme na projekt Knihovnicka.cz, který je nejvýraznější a největší činností 

tohoto podniku (29). 

 
Obr. 7: Logo projektu knihovnicka.cz, který provozuje společnost Tribun EU (29) 
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Obr. 8: Umístění pobočky Tribun EU (Vlastní zpracování dle www.mapy.cz) 

3.2 Pobočka 

Pokud se zákazníci vydají osobně na pobočku, upoutání na ni je zejména na plotě 

u vstupu do areálu, kde je umístěn banner spolu s bannery ostatních podniků sídlících 

v tomto areálu. Tento banner je umístěn na straně příjezdu od Malinovského nádraží a není 

tedy natolik výrazný pro zákazníky přicházející od MHD z druhé strany. Další upoutání se 

nachází vedle vchodu do společné chodby, kterou podnik sdílí ještě s jednou společností. 

Tento banner je navíc také nasvícen, což je pozitivní zejména v zimních měsících, kdy se 

brzy stmívá. Dále nad dveřmi, které vedou přímo na pobočku je jednoduchý banner s logem 

podniku. 

 
Obr. 9: Propagace pobočky při vstupu do areálu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obr. 10: Propagace vstupu na pobočku (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

 
Obr. 11: Propagace vstupu na pobočku (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

3.3 Sortiment 

Jak již bylo výše zmíněno, společnost se zaměřuje zejména na malonákladový tisk 

knih v různé knižní vazbě a v různých formátech. Dále společnost nabízí vazbu 

absolventských prací a tisk letáků a jiných reklamních tiskovin jako jsou produktové 

brožury, pozvánky a jiné propagační materiály. Společnost také zajišťuje administrativní 

procesy spojené s vydáváním knih, jako jsou přidělení ISBN, a komunikace s národní 

knihovnou ohledně povinných výtisků. U knih společnost zajišťuje také kompletní servis od 

typografie, korektur a sazby textu až po vlastní distribuci ve vlastním e-shopu. Dále 

společnost nabízí grafické práce, jako jsou návrhy a úpravy grafické stránky knih, tvorba 

letáků a jiné grafické práce (29). 

Jako doplňkovou službu společnost také nabízí rozesílku letáků a kusovou 

a zakázkovou výrobu. 

Pro přehlednost je uveden souhrn sortimentu, který firma nabízí (29): 

 tisk a výroba knih, 

 tisk a výroba propagačních materiálů, 

 potisk a zpracování CD, DVD, 

 grafické práce, 

 typografické práce, 

 služby spojené s vydáváním knih, 

 rozvoz produktů po Brně a okolí, 

 vazba a tisk závěrečných prací. 
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Letáky, plakáty, velkoplošný tisk 

Podnik nabízí širokou škálu formátů a typů papírů. V digitálním tisku podnik nabízí 

tisk ve formátech do velikosti A3 a to na široké spektrum papírů od klasických 

kancelářských s gramáži 80g/m2, až po silné kartony o gramáži 300g/m2. Tyto papíry jsou 

nabízené jak v křídových, tak nekřídových variantách. Podnik také nabízí různé grafické 

papíry. Je možno tisknout také na samolepící papíry, a to jak klasické papírové, tak 

průhledné, plastové či voděodolné. Samolepky je možné zpracovat také v různých tvarech, 

jako jsou kolečka, či jiné tvary dle přání zákazníka (29). 

U velkoplošného tisku je podnik omezen šířkou role papíru, která je maximálně 

1 metr, délka je omezena pouze délkou papíru na roli. Tento tisk je velmi kvalitní a lze jej 

srovnávat s fotografickým tiskem. Také zde podnik nabízí širokou škálu papírů od 

klasického 80g/m2 až po fotopapíry gramáže 300g/m2 (29). 

Vizitky 

Tisk vizitek je také součástí nabídky podniku, vizitky je možno tisknout jak 

v klasických formátech, tak ve formátech nestandardních dle přání zákazníka. Také zde je 

nabízena široká škála papírů. Pro větší odolnost vizitek je možno využít knihařskou 

laminaci. Dle přání zákazníka je možno na vizitkách udělat i speciální laserový výsek dle 

přání zákazníka, který umožňuje velké množství variací a odlišení vizitek (29). 

 
Obr. 12: Ukázka laserového výseku vizitek (29) 

CD/DVD 

Další velkou částí nabídky je výroba CD, respektive DVD. Podnik nabízí potisk, 

vypálení a zpracování obalu na tato média. Obalů je velké množství a všechny mohou být 

ve vlastním návrhu zákazníka. Podnik nabízí jak klasickou papírovou kapsičku bez potisku, 

tak složitější bookletové obaly. CD lze přiložit také do knih (29). 
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Obr. 13: Ukázka potisku CD/DVD s vlastním 

obalem (29) 

 
Obr. 14: Ukázka potisku CD/DVD s vlastním 

obalem (29) 

Svatební oznámení 

V nabídce podniku jsou také svatební oznámení. Jejich výroba je velmi individuální 

dle přání zákazníka a vždy je intenzivně konzultována. Využít se dá nabídka grafických 

papírů, kombinovaná se speciálním laserovým potiskem, případně jiné kombinace. 

Standardní je vytvoření nátisku, na základě kterého je pak vyráběna celá zakázka. Lze také 

nechat potisknout obálky k rozesílání (29). 

Ostatní nabídka 

Podnik má v nabídce také potisk obálek, výrobu prezentačních sloh, hlavičkových 

papírů a jiných reklamních předmětů dle přání zákazníka. Je nabízena také kompletní výroba 

razítek, gravírování sklenic, propisek, výroba kalendářů, trhacích a propisovacích bloků 

(29). 

3.4 Model 7S 

V tomto modelu se podíváme na klíčové faktory vnitřního prostředí podniku Tribun 

EU. U této analýzy budeme vycházet z teoretických poznatků, které jsou sepsány v dřívější 

kapitole. 

3.4.1 Strategie 

Společnost se snaží různými technickými řešeními diferencovat své produkty. Snaží 

se oslovit zákazníky novými řešeními různých produktů. Společnost se snaží zákazníkům 

nabízet co nejkvalitnější produkty za rozumnou cenu. Jedná se tedy zejména o cenovou 

politiku a také zakázkovou kusovou výrobu, kterou společnost nabízí a odlišuje se od 

konkurence. Dále se podnik snaží hledat silné partnery mezi velkými nakladatelstvími, které 
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si nechávají menší objemy knih vyrábět právě v digitálních tiskárnách. V této oblasti podnik 

spolupracuje s největším nakladatelstvím v České republice – společností Albatros, a také 

se společností Grada. 

3.4.2 Struktura 

Vedení společnosti má liniově-štábní strukturu, na jejímž vrcholu je postaven 

jednatel společnosti, dále je struktura rozčleněna na jednotlivé útvary společnosti (obchodní 

oddělení, výrobní oddělení, grafické oddělení, IT oddělení, ekonomické oddělení). Tyto 

útvary mají své vedoucí, kteří jsou podřízeni jednateli. 

      
Obr. 15: Organizační struktura společnosti Tribun EU, s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pozitivní je, že podnik není závislý na svém jednateli, tudíž ne vše leží na jeho 

bedrech. Důležitá rozhodnutí jsou sice stále na jednateli, ale jinak je podnik zcela 

soběstačný, protože jednotlivá oddělení mají své vedoucí, kteří je řídí. 

Celkem podnik zaměstnává 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 30 na dohodu 

o provedení práce a 2 lidé vykonávají pro podnik činnost na vlastní živnostenský list. 

3.4.3 Systémy 

Firma Tribun EU využívá vlastní IT systém pro příjem zakázek, fakturaci 

a komunikaci se zákazníky a vlastní systém pro řízení výroby. Dále pro komunikaci využívá 

klasické formáty jako email nebo telefonní komunikaci. Pro denní interní komunikaci 

využívá program Skype. Dále je využíván program Pohoda pro vedení účetnictví 

a profesionální grafické programy typu InDesign, Illustrator a Photoshop. 

Podnik využívá vlastní serverové úložiště, kde jsou ukládána tisková data, toto řešení 

je využíváno především proto, aby bylo možné přistupovat k datům z jakéhokoliv počítače 

připojeného v podnikové síti, respektive je také možné umožnit přístup pracovníkům pro 

práci z domova. 
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3.4.4 Styl řízení 

Společnost je řízena jednatelem, který dává chodu společnosti relativně volný průběh 

a zasahuje pouze v případech nouze, respektive řeší své zakázky od největších zákazníků. 

Pokud je potřeba řešit problém, snaží se vždy komunikovat se zaměstnanci a problémy 

s nimi řešit. Pokud jde o finální rozhodnutí, většinou rozhoduje vždy jednatel. Styl řízení se 

tedy dá považovat za demokratický, respektive lineárně štábní. Občasnými problémy je 

špatná komunikace mezi jednotlivými odděleními, z čehož vznikají problémy. 

3.4.5 Spolupracovníci 

Společnost zaměstnává především mladší lidi a to především jako brigádníky na 

dohodu o provedení práce. Většinou se jedná o studenty VŠ, kteří si mohou bez problémů 

plánovat práci tak, aby jim vyhovovala s rozvrhem. Jsou zde také studenti grafických škol, 

kteří zde pracují jako grafici – výhodou je přenesení teoretických znalostí do praxe. Tito lidé 

tvoří velkou část pracovníků v podniku. 

Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr pokrývají klíčové pozice v podniku (vedoucí 

výroby, vedoucí obchodního oddělení, vedoucí IT oddělení). 

I přes velkou fluktuaci pracovníků zaměstnaných na dohodu o provedení práce 

v podniku panuje přátelská atmosféra, všichni se vzájemně znají. Velkou část těchto 

pracovníků spojuje také zájem o hudbu, jelikož se v tomto prostředí pohybují. Nevýhodou 

této fluktuace je nižší motivace zaměstnanců k vykonávané práci a také občasná nižší kvalita 

těchto pracovníků. 

3.4.6 Schopnosti 

Všichni zaměstnanci disponují především tzv. soft skills. Ke své práci potřebují 

většinou pouze manuální zručnost, to znamená, že tato část zaměstnanců je relativně snadno 

nahraditelná. Další část má tzv. hard skills, jedná se o klíčové zaměstnance, kteří disponují 

jak know-how, podrobnými informacemi z daného oboru, ale také technickými dovednostmi 

v oblasti obsluhování složitých strojů, respektive zaměstnanci grafického oddělení, kteří 

disponují znalostmi z grafického oboru. Všichni tito zaměstnanci jsou těžko nahraditelní 

a pro společnost klíčoví. 

3.4.7 Sdílené hodnoty 

Vzhledem k velké fluktuaci zaměstnanců ve společnosti neexistuje nějaká společná 

víra v to, co dělají. Jde převážně o materiální stránku věci, kdy se snaží akorát vydělat nějaké 



44 
 

peníze. I přes toto je zde ale velmi dobrý a přátelský kolektiv, což je pravděpodobně dáno 

nízkým věkem zaměstnanců, a také některými společnými zájmy. 

3.5 Marketingový mix 

V této části se zaměříme na marketingový mix společnosti Tribun EU. Ten bude 

vycházet z teoretické části v úvodu práce. 

3.5.1 Produkt 

Za hlavní produkt této společnosti je v každém případě potřeba považovat samotný 

fyzický produkt, ať už se jedná o knihu, plakát, leták, CD či DVD. Většina těchto produktů 

je ale z velké části doprovázená službami, jako je administrativa spojená s přidělením ISBN, 

grafické práce, apod. Jedná se tedy o kombinaci, kdy podnik nabízí hlavní produkt se kterým 

je spojena jedna nebo více služeb. U letáků a dalších reklamních tiskovin se většinou jedná 

pouze o samostatný produkt. Zde jsou popsány ty produkty, které mají být hlavním 

předmětem komunikačního sdělení – knihy a závěrečné práce (29). 

Knihy 

Podnik nabízí široké spektrum knih, co se týká velikosti, typu vazby a barevnosti. 

Nabízí se knihy v klasických rozměrech, až do velikosti A4. Knihy mohou být vázány jako 

klasická brožovaná vazba (paperback) a to jak lepená, tak šitá vazba, dále v pevném 

provedení, a to také jak lepené, tak šité. Dále je nabízena také sešitová vazba, případně 

kroužková. Podniky mohou také využívat tisk knih zejména k tisku závěrečných výročních 

zpráv, respektive reklamních propagačních brožur (29). 

 
Obr. 16: Ukázka brožované vazby (29) 

 

 
Obr. 17: Ukázka pevné vazby s přebalem (29) 
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Závěrečné práce 

Společnost Tribun nabízí také tisk a vazbu, případně jen vazbu závěrečných prací. 

Tyto práce jsou zpracovávány klasickou pevnou knižní vazbou, která splňuje veškeré 

standardy pro tyto práce. Zpracování se však oproti většině podniků nabízejících tyto služby 

liší, protože desky nejsou zhotoveny ražbou do plátna, nýbrž pouze potiskem a laminací. 

Díky tomu je výroba levnější a může být zhotovena velmi rychle (29). 

3.5.2 Cena 

Cena je v podniku tvořená na základě nákladů na výrobek. V té jsou zahrnuty jak 

materiál, tak cena práce s výrobou spojená, tak náklady na provoz strojů a ostatní náklady, 

jako je nájem prostor atd. Cena produktů je ovlivněna daní z přidané hodnoty, zkráceně 

DPH. Knihy jsou vedené v nižší daňové sazbě 10%, kdežto ostatní produkty a služby jsou 

zatížené 21% daní z přidané hodnoty. 

Ceny jsou nastavené pro koncové zákazníky na stejné úrovni, pro kalkulaci je 

využívána webová kalkulačka, která je dostupná na podnikových internetových stránkách. 

Zde si může každý spočítat cenu jak za tisk knih, tak ostatních reklamních materiálů. V této 

kalkulačce jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou, zejména se zde zohledňuje 

použitý materiál, kdy je každému materiálu pro výpočet ceny přiřazen specifický koeficient 

pro její výpočet. Kusová výroba je výrazně dražší oproti vyšším množstvím, a to zejména 

z důvodu složitějšího nastavování přístrojů pro každý jeden kus. 

Pro stálé a významné zákazníky – zejména nakladatelství je užívána speciální interní 

kalkulačka, kde jsou ceny uzpůsobené modelu B2B, v prvním případě se převážně jedná 

o model B2C. U služeb, které podnik nabízí je cena tvořena na základě hodnoty lidské práce, 

ta je ovlivněna zejména mzdou a je uváděna od hodiny. Zisk v této kalkulaci je vyjádřen 

rozdílem mezi samotnými čistými náklady a marží, která je již například ve webové 

kalkulačce zohledněna. 
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Obr. 18: Webová kalkulačka společnosti Tribun EU (29) 

3.5.3 Distribuce 

Podnik využívá jak přímého, tak nepřímého způsobu distribuce. Na hlavní pobočce 

společnosti je možné si osobně vyzvednout vyhotovené produkty, tato pobočka má otevřeno 

od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin. Podnik také nabízí možnost vyzvednutí na pobočce 

podnikových kaváren v Brně a v Olomouci. Jako poslední možnost přímé distribuce je 

využití vlastních aut určených k přepravě převážně po Brně a jeho blízkém okolí (29). 

Pro distribuci do vzdálenějších míst podnik využívá externí přepravní podniky – úzce 

spolupracuje s firmami DPD, Geis, Česká pošta a Zásilkovna.cz často byla také využívána 

služba ČD Kurýr, ta ale byla v listopadu 2017 zrušena (37).  

Dále je nabízena možnost vyzvednutí produktů, zejména objednávek z e-shopu 

podniku na pobočkách kaváren, které jsou provozovány stejným majitelem, jako je 

společnost Tribun. Tyto kavárny jsou v Brně a v Olomouci. V Brně se jedná o přímé 

centrum, konkrétně budovu Mahenovy knihovny, kde je v přízemí prostor pro kavárenský 

provoz. Zde je možné vyzvedávat nejen objednávky z e-shopu, ale také po domluvě se 

zákazníkem ostatní objednávky jako jsou například letáky, plakáty, apod. V Olomouci se 
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jedná také o historické centrum, provozovna je velmi blízko areálu Univerzity Palackého 

v Olomouci. Sem jsou distribuovány zejména objednávky z e-shopu provozovaného 

podnikem Tribun EU (29). 

3.5.4 Komunikace 

Při komunikaci se podnik soustředí zejména na své webové stránky, které využívá 

rozličným způsobem, aby se dostal do povědomí zákazníků. Zejména jde o kalkulačky 

a konfigurátory, takže když už se zákazník dostane na tyto stránky, má možnost spočítat si 

cenu, respektive rovnou s touto konfigurací zadat objednávku. Webové stránky tedy hrají 

prim v této marketingové komunikaci. Na těchto stránkách jsou uvedeny veškeré kontaktní 

údaje, jsou zde uvedeny různé návody pro přípravu dat, aktuality, apod. Jedná se tedy 

o hlavní komunikační médium podniku. Na webových stránkách je provozován také systém 

pro zadávání a administraci objednávek ze strany zákazníků, jde o online komunikaci 

s podnikem formou zpráv.  

Obr. 19: Náhled prostředí pro komunikaci se zákazníky na webu (29) 

Dalším velkým oddílem v komunikaci, na které si podnik zakládá je doporučení 

a pozitivní ohlasy současných zákazníků. Toto funguje zejména u vysokých škol mezi 

jednotlivými katedrami a jinými odděleními, kde bývá společnost doporučována.  
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Dalšími komunikačními kanály jsou zejména email – podnik má založeny emailové 

schránky vždy podle daného segmentu. Využívána je také telefonní komunikace. 

Dále podnik u klíčových zaměstnanců využívá vizitky, které mají velmi jednoduchý 

design. Zde jde zejména u uchování kontaktu pro zákazníka. Další variantou je jakási forma 

product placementu, kdy podnik nabízí umístění vlastního loga na produkty, výměnou za 

slevu pro koncového zákazníka. Tímto se lidé mohou dozvědět nejen o podniku, ale také o 

kvalitě podniku. V bezprostředním okolí podniku je využito velkoformátových reklam. 

Využity jsou u vchodu do areálu a také vedle vstupu do samotného podniku. 

3.6 Dotazníkové šetření 

V rámci analytické části byl zpracován kvantitativní výzkum marketingového mixu 

podniku. Tento výzkum probíhal metodou dotazníkového šetření a byl zaměřen jak na 

stávající, tak na potenciální zákazníky. Cílem tohoto výzkumu bylo získat data pro analýzu 

komunikačního mixu podniku, tato data budou následně využita v návrhové části práce – ta 

bude reflektovat preference zákazníků a umožní navrhnout lepší nastavení tohoto mixu.  

Jak již bylo výše zmíněno, výzkum probíhal prostřednictvím anonymního 

dotazníkového šetření, které probíhalo výhradně elektronickou formou. Dotazník byl šířen 

osobním profilem dotazovatele na sociální síti Facebook, a také byl rozesílán elektronickou 

poštou s využitím databáze zákazníků podniku. Toto šetření probíhalo v období od 4. ledna 

2018 do 15. února 2018. Dotazník byl vytvořen s využitím webové aplikace společnosti 

Google a obsahuje 18 otázek, z nichž některé byly otevřené. Otázky, které tento dotazník 

obsahoval, jsou obsaženy v příloze číslo 1 této diplomové práce. Celkem bylo sesbíráno 

294 odpovědí. 

Jak již bylo výše zmíněno, dotazník byl šířen výhradně elektronickou formou a to 

dvěma způsoby. První způsob byl šíření dotazníku pomocí sociální sítě Facebook. Zde nelze 

příliš určit celkovou návratnost, protože nelze přímo určit celkový počet oslovených osob. 

Druhý způsob šíření dotazníku probíhal skrze emailovou komunikaci. Z interní databáze 

podniku bylo získáno celkem 11352 emailových kontaktů, po odstranění duplicit 

a neplaných emailových adres, zbylo celkem 10938 kontaktních adres, ty byly rozděleny do 

skupin po 1000 adresách a to z důvodu časového zápisu do systému, protože adresy na 

prvním místě byly nejstarší. Z toho důvodu byly rozděleny do skupin po 1000 adresách 

a z těchto skupin bylo náhodně vybráno vždy 100 emailových adres, aby bylo dosáhnuto 

také oslovení zákazníků, kteří s podnikem komunikovali v různých časových obdobích. 
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Celkem tedy pomocí emailové komunikace bylo osloveno 1098 zákazníků, odpovědí na 

dotazníky šířených emailem bylo sesbíráno celkem 228, což činí návratnost 20,7%. 

První dvě otázky byly zaměřeny na povědomí o společnosti, případně na to, odkud 

se zákazníci o této společnosti dozvěděli. 

Znáte společnost Knihovnicka.cz? 

Tato otázka byla zaměřena na to, zda dotazovaní znají společnost Knihovnicka.cz. 

Z této otázky vyplynulo, že většina dotazovaných má povědomí o tomto podniku přesně 

89%, což je způsobeno zejména tím, že dotazník byl šířen zejména mezi stávající zákazníky. 

Na druhou stranu, je tento stav relativně pozitivní pro podnik, protože i mezi veřejností 

existuje nějaké povědomí o společnosti. 

Odkud jste se o společnosti dozvěděli? 

Z tohoto grafu je patrné, že nejvíce se lidé o podniku dozvěděli právě internetu, 

konkrétně jde o 50% zákazníků, následuje kategorie kamarád, případně známý, která byla 

zvolena celkem v 25% případů. Třetím kanálem, díky kterému se zákazníci dozvěděli 

o společnosti, byly pracovní vztahy – konkrétně od kolegů – jednalo se o 17% případů. 

Zarážejícím faktem by mohlo být, že pouze 5% zákazníků se o podniku dozvědělo díky 

venkovní reklamě. 

 
Graf 1: Odkud se zákazníci dozvěděli o podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Následující část dotazníku byla zaměřena na portfolio společnosti, konkrétně se 

zajímaly o to, jaké služby zákazníci využívají, jak jsou s nimi spokojeni a jak vnímají 

cenovou politiku podniku. 

Jaké služby nejčastěji využíváte? 

Tato otázka se týkala toho, jaké služby zákazníci využívají. Vzhledem k tomu, že 

jeden zákazník může využít více služeb, mohl každý respondent vybrat více možností. 
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Pokud se podíváme na graf, nejvíce zákazníci využívají výrobu knih, celkem se jedná o 34% 

respondentů, 20% respondentů využívá služeb výroby závěrečných prací, třetí nejžádanější 

službou je tisk letáků, plakátů a poukazů. Tuto službu využívá 16% respondentů. Další 

služby jsou v podstatě vyrovnané a respondenti je volili přibližně v 6% případů. 

 
Graf 2: Jaké služby zákazníci využívají (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak jste s jednotlivými službami, které využíváte, spokojeni? 

Pokud se podíváme na graf výše, je z něj patrné, že se službami podniku jsou 

zákazníci většinou buď velmi spokojeni, nebo spokojeni. Nespokojenost panuje 

v minimálním procentu případů. Pokud se podíváme na nejžádanější artikl – výrobu knih – 

velmi spokojen zvolilo 55% respondentů, kdežto nespokojených bylo pouze 14% 

respondentů, velkou spokojenost se závěrečnými pracemi vyjádřilo dokonce 82% 

respondentů. V opačném spektru se objevil velkoplošný tisk, kde 25% respondentů zvolilo 

pouze částečnou spokojenost. Upřesňující otázku pro případnou nespokojenost nevyužil 

žádný respondent. 
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Graf 3: Spokojenost zákazníků s nabízenými službami (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak hodnotíte šířku portfolia služeb? 

Šířka portfolia služeb je dle zákazníků vyhovující, pouze 1% respondentů zvolila, že 

je nedostačující, ani jeden z těchto respondentů opět nevyužil možnost rozšiřující odpovědi 

a nespokojenost s portfoliem nespecifikovali. Celkově jsou ale zákazníci se šířkou portfolia 

spokojeni. 

 
Graf 4: Hodnocení šířky portfolia služeb zákazníky (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Jak hodnotíte ceny produktů této společnosti? 

Z této otázky je patrné, že většina respondentů – konkrétně 79%, považuje ceny 

produktů podniku jako odpovídající, pouze 10% je považuje za vysoké, 11% respondentů 

tyto ceny dokonce považuje za nízké. 

 
Graf 5: Hodnocení cenové politiky podniku z pohledu zákazníků (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tato část dotazníku byla zaměřena na hodnocení pobočky podniku, konkrétně, zda ji 

vůbec zákazníci navštěvují, případně, jak jim vyhovuje otevírací doba. 

Navštěvujete pobočku společnosti? 

V této otázce zvolilo 64% respondentů, že pobočku nenavštěvuje, z toho vychází, že 

36% respondentů využívá služeb na pobočce. 

Pokud jste v předchozí otázce zvolili možnost "Ano", zhodnoťte prosím dostupnost 

pobočky. 

Z tohoto grafu je patrné, že většina respondentů, konkrétně 61%, považuje 

dostupnost pobočky za dobrou, pouze 6% ji považuje za špatnou. Ve zbylých 17% ji 

respondenti považují za výbornou a 16% respondentů ji považuje za dostačující. 
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Graf 6: Hodnocení dostupnosti pobočky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak hodnotíte venkovní upoutání na pobočku? 

Zde vidíme, že celkové upoutání na pobočku je považováno obecně za dobré až 

dostačující, tyto možnosti zvolilo dohromady 82% respondentů. Celkem 5% respondentů 

považuje venkovní navigaci na pobočku za špatné a 13% za výborné. 

 
Graf 7: Hodnocení venkovního upoutání na pobočku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Je pro Vás otevírací doba pobočky dostačující? 

Z této otázky vyplynulo, že většina respondentů (73%), považuje otevírací dobu 

pobočky jako dostačující, necelá čtvrtina respondentů ji považuje za nedostačující. Návrhy 

na zlepšení tohoto stavu jsou uvedeny v následující otázce. 
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Pokud jste v předchozí odpovědi zvolili možnost "NE" prosím specifikujte, jak by 

Vám otevírací doba lépe vyhovovala? 

48% respondentů, z těch, kteří se vyjádřili, že otevírací doba pobočky je pro ně 

nedostačující, si vybralo, že by jim vyhovovalo dřívější otevření pobočky, konkrétně od 

8 hodin. 32% těchto respondentů by uvítalo prodloužení otevírací doby do 20 hodin. 20% 

z této části respondentů by chtělo mít možnost využívat pobočku také o víkendech. 

 
Graf 8: Návrhy na vylepšení otevírací doby pobočky (Zdroj: vlastní zpracování) 

V další části se dotazník dotazoval na hodnocení komunikačních kanálů, které 

zákazníci využívají. 

Hodnocení komunikačních kanálů 

Využití komunikačních kanálů je víceméně vyrovnané, nejméně je zákazníky 

využívána komunikace skrze telefon (22%), nejvíce zákazníci využívají emailovou 

komunikaci a to ve 27% procentech. Velmi podobně je na tom také komunikace na pobočce, 

případně webové rozhraní podniku. Pokud se podíváme na spokojenost s jednotlivými 

kanály, tak se všemi panuje většinová spokojenost, pouze minimum respondentů 

odpovědělo, že je s vybraným kanálem nespokojeno, případně velmi nespokojeno, nejvyšší 

hodnota byla pouze 5%. 
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Graf 9: Hodnocení komunikačních kanálů (Zdroj: vlastní zpracování) 

V poslední části dotazníku byla sbírána demografická data o respondentech. 

Jaké je Vaše pohlaví? 

62% dotazovaných respondentů byli muži a 38% byly ženy. 

Do jaké věkové skupiny spadáte?  

Nejvíce respondentů spadá do věkové skupiny 41-65 let, konkrétně 37%. Další silnou 

skupinou jsou lidé ve věku 15-26 let, kterých bylo 22%. Tito lidé jsou zde zastoupeni 

především díky potřebě zpracovávat závěrečné a jiné školní a akademické práce. Třetí 

nejsilnější skupinou jsou lidé ve věku 27-40 let, pouze o 1% respondentů méně bylo 

z věkové skupiny 66 let a více. U věkové skupiny 27-40 let se nejvíce jedná spíše o pracovní 

záležitosti – tisk vizitek a jiných propagačních materiálů, kdežto u nejstarší věkové skupiny 

se jedná především o uměleckou tvorbu v podobě literárních děl a podobně. 

 
Graf 10: Věkové rozložení respondentů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Pro detailnější analýzu dat týkající se dotazníkového byly zvoleny 2 hypotézy, které 

budou podrobněji prozkoumány. První hypotéza je zaměřená na závislost mezi věkem 

respondentů a službami, které využívají a zní: „Jsou znaky věk a využívané služby 

nezávislé?“ Druhá hypotéza byla zaměřena na závislost mezi věkem a komunikačními 

kanály, které respondenti využívají a zní: „Jsou znaky věk a využívaný komunikační kanál 

nezávislé?“ 

Hypotéza č. 1: Jsou znaky věk a využívané služby nezávislé?  

Tab. 1: Kontingenční tabulka četností hypotézy č. 1 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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15-26 let 18 6 40 2 4 4 13 5 92 

27-40 let 19 9 15 1 9 7 25 7 92 

41-65 let 9 3 6 7 6 10 45 3 89 

66 let a více 6 1 4 5 4 2 26 1 49 

Četnosti 52 19 65 15 23 23 109 16 322 

Tab. 2: Kontingenční tabulka relativních četností hypotézy č. 2 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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15-26 let 0,0590 0,0186 0,1224 0,0062 0,0124 0,0124 0,0403 0,0155 0,2857 

27-40 let 0,0590 0,0279 0,0465 0,0031 0,0279 0,0217 0,0776 0,0217 0,2857 

41-65 let 0,0279 0,0093 0,0186 0,0217 0,0186 0,0310 0,1397 0,0093 0,2763 

66 let a více 0,0186 0,0031 0,0124 0,0155 0,0124 0,0062 0,0807 0,0031 0,1521 

Četnosti 0,1614 0,0590 0,2018 0,0465 0,0714 0,0714 0,0338 0,0496 1 

Hodnota testového kritéria u této hypotézy vychází 87,5896 a kritická hodnota 

32,6704. Hodnota testového kritéria v tomto případě vychází vyšší než kritická hodnota, 

proto tuto hypotézu zamítáme. Můžeme tedy tvrdit, že znaky věk a typ produktu, které 

zákazníci vyžadují, jsou na sobě závislé. Pro změření síly závislosti byl využit Cramérův 

koeficient kontingence, jehož hodnota vychází na 0,3011, což značí, že znaky jsou na sobě 
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sice závislé, ale tato závislost je nízká, protože hodnota Cramérova koeficientu se blíží spíše 

k hodnotě 0. 

Hypotéza č. 2: Jsou znaky věk a využívaný komunikační kanál nezávislé? 

Tab. 3: Kontingenční tabulka četností hypotézy č. 2 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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15-26 let 15 20 17 26 78 

27-40 let 19 27 19 25 90 

41-65 let 37 41 35 41 154 

66 let a více 12 10 23 10 55 

Četnosti 83 98 94 102 377 

Tab. 4: Kontingenční tabulka relativních četností hypotézy č. 2 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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15-26 let 0,0397 0,5030 0,0450 0,0689 0,2068 

27-40 let 0,0503 0,0716 0,0503 0,0663 0,2387 

41-65 let 0,0981 0,1087 0,0928 0,1087 0,4084 

66 let a více 0,0318 0,0265 0,0610 0,0265 0,1458 

Četnosti 0,2201 0,2599 0,2493 0,2705 1 

Hodnota testového kritéria pro tuto hypotézu vychází 12,6557 a kritická hodnota má 

hodnotu 16,9189. Testové kritérium zde vychází menší než kritická hodnota, proto hypotézu 

přijímáme a lze říci, že znaky věk a typ komunikace jsou na sobě nezávislé. Pro potvrzení 

ještě můžeme spočítat hodnotu Cramérova koeficientu korelace, která je 0,0916 což je číslo 

velmi blízké nule a potvrzuje předchozí zjištění, že mezi znaky neexistuje vazba. 
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3.7 Segmentace 

Podnik působí jak na B2B trhu, tak na B2C trhu, segmentace ale bude zaměřena na 

jednotlivé hlavní produkty – výrobu knih a výrobu závěrečných prací. Segmentace v těchto 

skupinách bude samozřejmě reflektovat rozdělení B2C a B2B trhu. 

3.7.1 Segmentace závěrečných prací 

Tato část se zabývá segmentací zákazníků v oblasti závěrečných prací. V tomto 

segmentu podnik působí zejména na studenty a školy – zejména vysoké školy, případně 

vyšší odborné a střední, které po svých studentech také vyžadují závěrečné práce. 

Studenti 

V tomto segmentu jsou pro podnik důležití zejména studenti brněnských vysokých 

škol a to z důvodu nabídky vazeb závěrečných prací, do tohoto segmentu můžeme částečně 

zařadit také studenty středních škol v Brně, jelikož ti občas služby vazby prací (zejména 

kroužkové), také využívají. Pokud se podíváme do statistik, bylo na brněnských vysokých 

školách v akademickém roce 2016/2017 68828 studentů (18). 

Dále se na oficiálních internetových stránkách města Brna můžeme dočíst, že počet 

studentů středních škol v témže akademickém roce byl 25082. Celkový počet studentů, na 

které lze cílit je tedy 93910. Tito studenti převážně vyhledávají tisk studijních materiálů, 

ročníkových a závěrečných prací (27). 

Vysoké a vyšší odborné školy 

V Brně působí celkem 5 veřejných a 1 státní vysoká škola, a také 7 soukromých 

vysokých škol. Na tyto školy může podnik působit ohledně tisku závěrečných prací – 

zejména využívat jejich kanály jako jsou školní časopisy k propagaci tisku závěrečných 

prací. Dále v Brně působí kolem 60 středních a vyšších odborných škol, z těchto škol by 

služeb podniku využívali zejména studenti závěrečných ročníků pro výrobu prací typu SOČ 

(Střední odborná činnost) (27). 

V oblasti tisku závěrečných prací jsou tedy dva hlavní segmenty: 

 Studenti brněnských vysokých vyšších odborných a středních škol 

 Vysoké, vyšší odborné a střední školy sídlící v Brně 

3.7.2 Segmentace knih 

V této časti zaměřené na segmentaci knih, tedy na segmenty, na které podnik může 

působit se svou hlavní činností – výrobou knih. Zejména se jedná o jednotlivce, kteří si 
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nechávají knihy tisknout pro své vlastní potřeby, případně o začínající autory. Dále jde 

o podniky, které v tomto segmentu mohou mít zájem především o výroční zprávy, 

produktové brožury, případně manuály a návody ke svým produktům. Posledním zástupcem 

v tomto segmentu jsou školy, které mohou mít zájem především o tisk skript, sborníků 

a jiných publikací do akademické sféry. 

Podniky 

V tomto případě by se podnik měl zaměřit na podniky, které dle CZ-NACE 58.1 

zabývají vydavatelskou činností a mají sídlo v Brně. Těchto podniků je 161. Dále by se 

mohlo jednat o veškeré akciové společnosti, které mají povinnost vydávat výroční správu, 

tyto podniky by mohly mít zájem o fyzický tisk těchto výročních zpráv. Dalšími podniky, 

které by měly firmu zajímat, jsou firmy zabývající se reklamní činností, protože tyto podniky 

vyrábí produktové brožury, těchto podniků, dle CZ-NACE 73.11 je v Brně celkem 540. 

Školy 

Stejně jako v případě tisku závěrečných prací, největší zájem by podnik měl mít o oslovení 

vysokých škol, dále pak také vyšších odborných, případně středních. U těchto škol je silný 

předpoklad, že se budou zajímat o tisk skript, sborníků a jiných akademických publikací. 

Vysokých veřejných škol je v Brně celkem 6, dále jedna státní a relativně velké množství 

soukromých vysokých škol (27). 

Jednotlivci 

U jednotlivců v segmentu výroby knih podnik zajímají především osoby 

v ekonomicky aktivním věku přebývající, případně pracující v Brně, tím se velmi zvedá 

celkové číslo obyvatel města Brna, kterých s trvalým bydlištěm je kolem 250 tisíc (18). 

Pokud přičteme pracující a přebývající v Brně, dostaneme mnohem vyšší číslo. Tito 

lidé budou mít zájem především o výrobu knih pro soukromou potřebu, případně začínající 

autoři. Dalšími případnými zákazníky o výrobu knih mohou být studenti s potřebou výroby 

portfolií, které jsou velmi často vyráběny právě jako knihy. 

V oblasti výroby knih máme tedy tyto hlavní segmenty: 

 Podniky dle CZ-NACE 58.1 a 73.11, případně akciové společnosti sídlící 

v Brně 

 Vysoké, vyšší odborné a střední školy sídlící v Brně 

 Ekonomicky aktivní jedinci žijící, pracující, případně přebývající v Brně 
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3.8 SLEPT analýza 

V této části bude rozebrána SLEPT analýza, jejíž teoretické prostředí bylo nastíněno 

v teoretické části práce. 

3.8.1 B2C trh 

V první části budou popsány faktory SLEPT analýzy pro B2C trh. 

3.8.1.1 Sociální faktory B2C trhu 

Počet obyvatel 

Tento faktor je velice významně ovlivněn potenciálem lidských zdrojů – tedy 

zejména počet obyvatel a jejich životní úroveň. V následujících grafech a tabulkách se 

můžeme podívat na vývoj počtu obyvatel v krajském městě Brně, v Jihomoravském kraji 

a celkově v České republice, protože zákazníci společnosti jsou nejen z Brna a okolí, ale 

i z celé ČR. 

 
Graf 11: Vývoj počtu obyvatel ve městě Brně (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 
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Graf 12: Vývoj počtu obyvatel Jihomoravského kraje (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 

Pokud se podíváme na výše uvedené grafy, vidíme, že ve městě Brně počet obyvatel 

zaznamenal po třech letech nárůst. Počet obyvatel v Jihomoravském kraji dlouhodobě roste. 

V těchto ohledech nás zajímají především lidé v produktivním věku, nebo ve věku, kdy už 

by mohli požadovat služby a produkty této společnosti – jedná se tedy zejména o lidi od 15 

do 64 let a od 65 let a výše. Z dat je patrné, že zejména ve věkové skupině 15 – 64 let je 

vidět dlouhodobý pokles, tento pokles je zapříčiněn stárnutím populace, což je vidět ve všech 

grafech, kdy je patrné, že věková skupina 65 a více let každoročně roste. 

Klesající počet studentů 

Vzhledem k tomu, že společnost se zejména svými cenami snaží zaměřovat na 

vysokoškolské studenty, zejména v době finalizace závěrečných prací, je současný trend 

poklesu počtu studentů na brněnských vysokých školách pro společnost problémem. 

Snižující se počet studentů znamená snižující se množství závěrečných prací, což znamená 

relativně znatelný úbytek příjmů společnosti. Tento trend úbytku studentů je patrný 

v následující tabulce. Tento trend je zapříčiněn stárnutím populace, kdy mladých lidí ubývá 

a tím pádem i studentů vysokých škol. 

Tab. 5: Počet studentů vysokých škol ve městě Brně (18) 
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Počet 

studentů 

89292 87957 86234 83121 77624 74133 68828 
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Fyzické osoby 

Z interních dat společnosti vyplývá, že roste zájem o vydávání knih zejména 

u fyzických osob, zejména spisovatelů, kteří se snaží vydat své prvotiny. Tento trend se 

promítl zejména v počtu vydaných titulů, který podle Zprávy o knižním trhu počet vydaných 

titulů meziročně vzrostl o téměř 50%. Na tomto čísle se právě velkým podílem účastnili 

právě fyzické osoby (19).  

3.8.1.2 Legislativní faktory B2C trhu 

Podniky podnikající na území ČR se musí řídit platnými zněními zákonů a vyhlášek, 

které podnikatelskou činnost regulují a upravují. Tyto zákony procházejí velmi často 

novelizacemi, což sebou nese velké obtíže, zejména implementace těchto změn může 

podniky stát velké náklady. Společnost se, jako všechny ostatní, musí řídit obecnými zákony 

upravující podnikání v České republice. Jedná se zejména o tyto zákony:  

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

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

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

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

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

 zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Podnik se také musí řídit předpisy o bezpečnosti práce a autorskými právy. Od 

25. května začne pro podnik platit obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně 

osobních údajů č. 2016/679, který je nazván jako General Data Protection Regulation 

(zkráceně GDPR). Toto nařízení se týká ochrany osobních údajů nejen zákazníků, ale také 

zaměstnanců. Podle průzkumu se dotkne téměř 70% podnikatelů v České republice. Jedná 

se především o nárůst administrativy spojené ze zpracováním a zabezpečením těchto údajů. 

Toto nařízení nabude platnost v květnu roku 2018 (28). 

Další novinkou bylo kontrolní hlášení DPH, které probíhá jednou za čtvrt roku. Dalo 

by se tedy říci, že stoupá administrativní zatížení podniků. Jinak je politická situace relativně 

stabilní, pravidelně dochází k revizi a novelizaci zákonů. 
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Zákon o elektronické evidenci tržeb 

Od roku 2017 podnikáním hýbe zejména Zákon o elektronické evidenci tržeb 

(č. 112/2016 Sb.). Tento zákon se zatím ale vybrané společnosti netýká, protože spadá podle 

CZ NACE do skupiny 18.1 (Tisk a sním související činnosti). Tato skupina měla spadat pod 

systém EET až od března 2018, takže podnik se musí na tuto legislativní změnu připravit, 

tato povinnost byla ale v současné době odložena (20). 

3.8.1.3 Ekonomické faktory B2C trhu 

V této části se podíváme na ekonomické faktory, které ovlivňují vnější prostředí 

podniku – zejména se bude jednat o DPH, HDP, inflaci, nezaměstnanost, mzdy, atd. 

Vývoj trhu 

Z interních dat společnosti je ale patrné, že zájem o vydávání knížek, ať už pro 

komerční, nebo pro soukromé účely, meziročně roste. Podle Zprávy o českém knižním trhu 

se podíl literárních textů v roce 2016 meziročně mírně zvýšil. Jedná se o trend, který probíhá 

již delší dobu, což může být pro společnost dobré znamení. Navíc objem knižního trhu dle 

této zprávy meziročně vzrostl asi o 5% (22). 

Daň z přidané hodnoty 

Zde je potřeba zmínit zejména daň z přidané hodnoty, která se ve druhé snížené sazbě 

činí 10%. Do této kategorie spadají knihy, což je největší artikl, který společnost vyrábí. 

Tato snížená sazba daně mohla být příčinou růstu knižního trhu a tím zvýšení objemu 

prodeje knih (19).  

Tato daň je upravena zákonem č. 235/2004 Sb. Tato druhá snížená sazba platí od 

1. 1. 2015. 

Nezaměstnanost 

V současné ekonomické situaci je Česká republika jedním z premiantů Evropské 

unie, co se týče nezaměstnanosti. Pokud se podíváme na graf níže ze září 2017, jsme na tom 

nejlépe z celé Evropské unie. Tento trend má pozitivní vliv na ekonomickou sílu 

obyvatelstva a tím je pozitivním i pro podnik, protože lidé si mohou dovolit utratit více 

peněz. Dále vidíme pozitivní trend v poklesu obecné míry nezaměstnanosti.  
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Graf 13: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 

Graf 14: Nezaměstnanost v EU, listopad 2017 (43) 

Inflace  

V grafu uvedeném níže vidíme hodnoty inflace od roku 2010 po současnou hodnotu 

z února 2018. Od roku 2012 do roku 2015 inflace měla setrvalý klesající stav. Od roku 2015 

do současnosti inflace roste. Inflačním cílem České národní banky, je hodnota 2% +/- jeden 

procentní bod. Tento cíl byl stanoven v roce 2010 a daří se plnit v podstatě až od května 

letošního roku. 

Míra inflace ovlivňuje kupní sílu obyvatelstva a ovlivňuje velkou měrou příjem 

obyvatelstva apod. Tyto hodnoty tedy ovlivňují firmu zejména z pohledu cenotvorby, 

protože pokud bude vysoká míra inflace, nebudou lidé mít takovou kupní sílu, aby si mohli 

kupovat produkty. Zjednodušeně řečeno si v říjnu 2017 koupíme 2,3% méně produktů 

a služeb než v dubnu tohoto roku, za stejnou cenu.  
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Mzdy 

Z následujícího grafu je patrné, že medián mezd vykazuje, kromě roku 2013, 

vzrůstající charakter. To je zejména dáno pozitivním výkonem celé české ekonomiky. Pro 

podnik to má pozitivní vliv v tom, že lidé mají více peněz a jsou ochotni je utratit za produkty 

a služby podniku.  

Graf 16: Vývoj mediánu mezd v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 

Negativně může ale podnik ovlivnit růst minimální mzdy, která je pro rok 2018 

stanovená na 12 200 Kč, což je oproti roku 2017 nárůst o 1 200 Kč. Podnik to může ovlivnit 

zejména v tom, že si nebude moci dovolit kvalitní zaměstnance. Na vývoj minimální mzdy 

se podíváme v grafu níže. 
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Graf 17: Vývoj minimální mzdy v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 

3.8.1.4 Politické faktory B2C trhu 

V minulých letech byla politická situace relativně stabilní. V poslední době je 

politika zraňována extremistickými tendencemi některých stran, což jasně dokládá výsledek 

letošních voleb a volební úspěch strany SPD. V těchto tendencích rezonuje i tendence 

o vystoupení z Evropské unie, což by pro českou ekonomickou situaci mohlo znamenat 

velkou ránu. V současné době (stav ke květnu 2018), v ČR existuje vláda v demisi, politická 

situace na nejvyšší úrovni je tedy relativně nestabilní. Co se týče regionální úrovně, jak 

obecní, tak krajská politická situace se dá považovat za stabilní (23, 24). 

3.8.1.5 Technologické faktory B2C trhu 

Tyto faktory hrají velmi podstatnou roli v konkurenčním boji. Využitím moderních 

přístrojů a nových technologických postupů lze získat výhodu oproti konkurenci zejména 

v oblasti nákladů a možnosti nabízet zákazníkům kvalitnější produkty. Zejména u výrobních 

podniků je udržování „aktuálních“ a moderních strojů důležité. 

V současné době se využívají dvě hlavní metody pro tisk – digitální a ofsetový tisk. 

Tyto technologie tisku se liší zejména v ekonomické efektivnosti související s objemem 

tisku. Tiskárny se také velmi liší v množství přídavných a doprovodných funkcí.  

Dalšími technologickými faktory jsou ostatní výrobní stroje – řezací, laminovací, 

případně vázací stroj, všechny tyto stroje se liší především v tom, jaké objemy produktů jsou 

na nich vyráběny. 

Dále podniky také využívají počítače pro přípravu a administraci dat a také 

k nakládání a provozu výroby. Na těchto počítačích jsou provozovány různé programy, přes 

administrativní programy, tak také programy potřebné ke grafickým přípravám a úpravám 
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dat, jako je například grafický balík Adobe, ve kterém jsou obsaženy programy Photoshop, 

Indesign a Illustrator. 

Samozřejmostí je využití internetu, mobilních telefonů, pevné linky a emailu pro 

komunikaci se zákazníky. V současné době se podnik chystá na zapojení do EET, kde má 

navrženo vlastní řešení, co se týče hardwaru, podnik je na tento zákon již připraven. 

3.8.2 B2B trh 

Tato část bude zaměřena na faktory SLEPT analýzy B2B trhu. 

3.8.2.1 Sociální faktory B2B trhu 

Dle Zprávy o českém knižním trhu 2016/2017 je velikost tohoto odvětví odhadována 

na 7,8 miliard Kč, je zde také zmíněno, že oproti předchozímu roku narostl tento trh o 300 

milionů korun, což znamená přibližně 4% nárůst. Průměrná cena knih v uvedených letech 

byla 261 Kč, což je oproti předchozímu roku, kde byla cena 274 Kč za knihu snížení. Nejvíce 

se dle této zprávy prodává beletrie, která zabírá 45,1% celého trhu. Druhým největším 

zástupcem jsou knihy zabývající se společenskými vědami a uměním s podílem 24,8%. 

Velký pokles zaznamenávají vysokoškolské učebnice, které klesly ze 4,9% na 3,3% 

z celkového objemu trhu (19). 

3.8.2.2 Legislativní faktory B2B trhu 

Legislativní faktory na B2B trhu jsou shodné s legislativními faktory na B2C trhu. 

3.8.2.3 Ekonomické faktory B2B trhu 

Vývoj HDP v ČR 

Pokud se podíváme na vývoj české ekonomiky, tak je patrné, že od 3. čtvrtletí roku 

2016 neustále roste. Podle ČSÚ český HDP vzrostl mezi čtvrtletími o 2,7%. Také vzrostly 

reálné příjmy domácností o 2,6%. Tyto ukazatele podporují růst poptávky po produktech 

společnosti (21). 
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Obr. 20: Vývoj HDP v ČR od roku 2013 do roku 2017 (42) 

3.8.2.4 Politické faktory B2B trhu 

Politické faktory se shodují s politickými faktory na B2C trhu. 

3.8.2.5 Technologické faktory B2B trhu 

Technologické faktory jsou také shodné s B2C trhem. 

3.9 PORTEROVA analýza 

Tato část se bude zabývat PORTEROVOU analýzou konkurenčních sil. Teoretické 

pozadí této analýzy je popsáno v kapitole výše v teoretické části. 

3.9.1 Zákazníci 

Společnost Tribun EU s.r.o. má zákazníky zejména z řad vysokých a středních škol 

a široké škály nakladatelství – malé, střední i velké. U škol se jedná zejména o skripta či 

sborníky k pořádaným konferencím, u nakladatelství se jedná převážně o komerční beletrii. 

Relativně vysoké procento zákazníků zastupují také fyzické osoby, u kterých se jedná 

především o jednorázové objednávky malého rozsahu – zejména reklamní tiskoviny, 

případně knihy pro vlastní využití. 
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Pro fyzické osoby jsou ceny pevně stanoveny, takže jejich vyjednávací sila je velmi 

nízká, ale u škol a nakladatelství, zejména u stálých zákazníků je jejich vyjednávací síla 

mnohem vyšší. 

3.9.2 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Konkurence bude rozebrána ve dvou základních kategoriích – jedná se o kategorie, 

které jsou primárně komunikovány komunikačními nástroji podniku – konkurence v oblasti 

vazby závěrečných prací a konkurence týkající se výroby knih. V každé kategorii budou 

zmíněni vždy dva konkurenti – nejbližší a největší na území města Brna. 

Konkurence v oblasti výroby závěrečných prací 

Nejbližším konkurentem v této oblasti je společnost Form tisk, která sídlí na náměstí 

Svobody. Tento podnik nabízí klasické zpracování desek formou ražby do plátna. Otevírací 

doba je ve všední dny od 8 do 16 hodin, což je mírně kratší otevírací čas, na druhou stranu 

má podnik otevřeno o hodinu dříve. Cenově kvůli ražbě do plátna, je cena vyšší oproti 

našemu podniku. Nevýhodou je, že nelze tisk objednat online (32). 

Největším konkurentem je společnost Diplomka24, která spadá pod společnost 

Power Print. Pobočka této firmy sídlí na ulici Gorkého, kde je výborná dostupnost z centra 

nejen hromadnou dopravou, ale také pro určité fakulty v centru, také pěšky. Společnost 

nabízí na desky prací ražbu do plátna, případně do kůže. Samozřejmostí je objednání online 

a expresní tisk, což je shodné s naší společností. Cenově se oba podniky pohybují na 

podobné cenové hladině (33). 

Obr. 21: Umístění konkurence v oblasti výroby závěrečných prací (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Konkurence v oblasti výroby knih 

V této oblasti se zaměříme především na společnosti nabízející také digitální tisk, 

protože pro tiskárny využívající ofsetový tisk nemůže být náš podnik velkou konkurencí 

z důvodu tiskové technologie. 

Za nejbližší konkurenci lze považovat společnost Point4Me, která kromě ofsetového 

tisku nabízí také právě digitální. Stejně jako naše společnost disponuje online kalkulačkou, 

cenově tisk vychází velmi podobně, jako u našeho podniku. Tato společnost sídlí na ulici 

Milady Horákové, což je velmi blízko spoleřnosti Tribun EU. Možnou nevýhodou tohoto 

podniku je, že výrobní prostory leží mimo Brno (31). 

Za největšího konkurenta v této oblasti lze považovat tiskárnu Helbich, která sídlí na 

ulici Valchařská. Tato tiskárna, stejně jako společnost Point4Me, vlastní technologii 

ofsetového i digitálního tisku. Primárně je ale zaměřena právě na ofsetový tisk. Na webových 

stránkách tohoto podniku zcela chybí jakákoliv kalkulačka pro tisk. Výrobní prostory leží 

přímo v areálu podniku, kde je nabízena široká škála služeb jako tisk knih a jiných 

propagačních materiálů (34). 

Obr. 22: Umístění konkurentů v oblasti tisku knih (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.9.3 Potenciální konkurenti 

Vstup do tohoto odvětví je relativně finančně náročný, protože cena nových, 

respektive bazarových strojů se pohybuje v řádech od statisíců po milióny korun. Velkou 

bariérou je tady kapitálová bariéra, protože je kapitálově relativně náročné vstoupit do tohoto 

odvětví. Nová konkurenční společnost by mohla některé procesy outsorsovat, ale tím by byla 

méně konkurence schopná, protože by byla závislá na cenách dodavatelů. Společnost se tedy 

nemusí obávat nových silných konkurentů, také z toho důvodu, že trh je relativně nasycený. 

Finanční náročnost ale není tou největší bariérou ke vstupu do tohoto odvětví. 

Za další bariéru můžeme považovat administrativní bariéru, kde podnik musí 

dodržovat veškerá pravidla týkající se podnikání na území ČR, zákony spojené s autorskými 

právy, nakládání s osobními údaji a jinými ustanoveními. 

Pravděpodobně největší bariérou jsou zkušenosti, respektive know-how. Podniky, 

které by potenciálně vstupovaly na tento trh, by se musely potýkat nejen s nedostatkem 

zkušeností a vědomostí ohledně tohoto odvětví, ale chyběly by také například kontakty na 

dodavatele, případně důležité zákazníky, bez kterých by byl podnik méně 

konkurenceschopný. 

3.9.4 Dodavatelé 

Dodavatelů je relativně velké množství, takže si podnik může vybírat, které zvolí, se 

kterými má dobrou zkušenost, případně kteří plně vyhovují požadavkům společnosti. V této 

oblasti je vyjednávací síla dodavatelů relativně slabá, ale pouze ve chvíli pokud se nejedná 

o speciální druhy papírů, které například vyrábí pouze jedna společnost, případně speciální 

formáty papírů. 

Největším dodavatelem je společnost Canon, která zajištuje jak tonery do tiskáren, 

tak náhradní díly a některé papíry pro velkoformátový tisk. Zejména v oblasti tonerů 

a náhradních dílů se jedná o velmi silného partnera, protože všechny tiskárny provozované 

společností Tribun EU jsou od této společnosti a dodávka těchto materiálů, včetně servisních 

služeb je vázána smluvně. 

Dalšími velkými dodavateli jsou společnosti dodávající papír, zde je potřeba zmínit 

zejména společnost Europapier, která dodává většinu papíru k tisku. 
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3.9.5 Substituty 

Za substituty můžeme považovat pouze knihy s jinými druhy papíru, případně 

s jinými typy vazeb, než jsou ty, které podnik nabízí. Dalším velkým substitutem jsou 

elektronické publikace.  

3.10 SWOT analýza 

Nyní se podíváme na silné a slabé stránky podniku, ale také na možné příležitosti 

a hrozby, ale také na vliv vnějšího a vnitřního prostředí. 

Za velmi silnou stránku lze považovat cenovou politiku podniku. Zejména v oblasti 

tisku a výroby knih v malém množství nemá v Brně v podstatě konkurenci. Další silnou 

stránkou jsou silní velcí partneři jako je nakladatelství Albatros a Grada, ale také různé 

reklamní společnosti, které si nechávají své produkty vyrábět společností Tribun EU. 

Za slabou stránku lze považovat zejména velkou fluktuaci zaměstnanců, což je 

způsobeno zejména tím, že většina má tuto práci jako brigádu a při lepší odchází. Podnik je 

v současné době také v mírně nevyhovujících prostorech, které neumožňují rozšíření výroby 

a tím naplnění potenciálu podniku. Za slabou stránku lze také považovat zastaralost 

klíčových strojů. 

Velikou příležitostí je zvýšení propagace u slovenských sousedů, zejména na 

tamních středních a vysokých školách. V současné době již firma s některými slovenskými 

institucemi spolupracuje, ale potenciál této spolupráce je mnohem vyšší. Další velkou 

příležitostí je vyšší propagace podniku skrze kavárny, které podnik provozuje. 

Za nejvyšší hrozbu lze považovat odchod klíčových zaměstnanců, jejichž nahrazení 

by pro podnik mohlo být velmi složité a velmi kritické. Dále je potřeba se zaměřit na hrozbu 

růstu obliby elektronických médií. Velkým problémem může být také rostoucí konkurenční 

boj a s ním spojený cenový boj, který by mohl podniku přinést rapidní snižování zisků. 
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Tab. 6: SWOT analýza podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

Stabilní zákazníci 

Silní partneři 

Dobrá dopravní dostupnost 

Možnost parkování 

Cenová politika 

Individuální přístup 

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

Velká fluktuace zaměstnanců 

Zastaralejší klíčové stroje 

Malé prostory 

Nedostačující kapacita výroby 

Úzká místa výroby 

Nezastupitelnost klíčových 

zaměstnanců 

Příležitosti Hrozby 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

 

O6 

Zvýšení cenové hladiny 

Propagace skrze podnikové kavárny 

Rozšíření kapacity výroby 

Vyšší propagace ve Slovenské republice 

Užší spolupráce se vzdělávacími 

institucemi 

Nové komunikační kanály  

T1 

 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

Rostoucí obliba elektronických 

médií 

Silný konkurenční boj 

Elektronická evidence tržeb  

Zvyšování minimální mzdy 

Odchod klíčových zaměstnanců 

Zhoršení podmínek od klíčového 

dodavatele 

V následující části se pokusíme určit, na které faktory SWOT analýzy by se měl 

podnik zaměřit. V následujících tabulkách jsou patrné výpočty pro hodnocení faktorů vnitřní 

analýzy (IFE) a vnější analýzy (EFE). Pro ohodnocení vah jednotlivých faktorů byly využity 

tabulky výše – zejména hodnota váha.  

Tato analýza je založená na určení váhy daného faktoru – jejich váha se musí 

pohybovat mezi 0 a 1 a zároveň součet všech vah v dané kategorii se musí rovnat 1. Dále je 

potřeba určit hodnocení těchto faktorů, které se pohybuje od 1 do 5, kdy u interní analýzy je 

1 nejnižší spokojenost s daným prvkem a 5 znamená nejvyšší spokojenost s daným prvkem. 

Analogicky pro analýzu externích faktorů se hodnocení využívá hodnot -1, což znamená, že 

s tímto prvkem panuje nejnižší nespokojenost a -5 vyjadřuje nejvyšší nespokojenost.  

 

 

 

 

 



74 
 

Tab. 7: Ohodnocení jednotlivých prvků SWOT analýzy (Zdroj: vlastní zpracování) 

  VÁHA HODNOCENÍ SOUČIN (VxH) SOUČET SOUČINŮ 

S1 0,267 2 0,533 

3,567 

S2 0,267 4 1,067 

S3 0,033 3 0,100 

S4 0,033 3 0,100 

S5 0,167 5 0,833 

S6 0,233 4 0,933 

  VÁHA HODNOCENÍ SOUČIN (VxH) SOUČET SOUČINŮ 

W1 0,067 3 0,200 

2,600 

W2 0,167 2 0,333 

W3 0,100 3 0,300 

W4 0,200 2 0,400 

W5 0,167 1 0,167 

W6 0,300 4 1,200 

  VÁHA HODNOCENÍ SOUČIN (VxH) SOUČET SOUČINŮ 

O1 0,233 -3 -0,700 

-2,567 

O2 0,233 -3 -0,700 

O3 0,233 -2 -0,467 

O4 0,067 -1 -0,067 

O5 0,200 -3 -0,600 

O6 0,033 -1 -0,033 

  VÁHA HODNOCENÍ SOUČIN (VxH) SOUČET SOUČINŮ 

T1 0,03 -1 -0,033 

-2,9 

T2 0,2 -3 -0,600 

T3 0,07 -1 -0,067 

T4 0,2 -1 -0,200 

T5 0,3 -4 -1,200 

T6 0,2 -4 -0,800 

Nyní provedeme součet interních faktorů (IFE) – silné stránky nabývají hodnotu 

3,567 a slabé stránky nabývají hodnoty 2,6, součet těchto hodnot je tedy 6,167. Po sečtení 

externích faktorů (EFE) nám vychází hodnota -5,467. Výsledná hodnota SWOT analýzy je 

vyjádřena bilancí mezi vnitřními a vnějšími faktory a je tedy rovna výsledku rozdílu těchto 

dvou hodnot. Výsledek je roven 0,70, což nám říká, že by se podnik měl zaměřit na posílení 

vnitřních faktorů s přihlédnutím zejména na silné stránky, které mají oproti slabým stránkám 

vyšší hodnotu. Dále je také potřeba zaměřit se na minimalizaci hrozeb, protože u nich je 

vyšší hodnota než u příležitostí.  

Pokud tento výsledek shrneme, můžeme podniku navrhnout strategii MAXI-MINI, 

ve které jde právě o maximalizaci silných stránek a eliminaci hrozeb. Dále se také podíváme 

na příležitosti, které by podnik mohl využít. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Tato část práce se zabývá návrhy, které by mohly vylepšit situaci v podniku v oblasti 

komunikačního mixu podniku. Návrhy v této části vychází z předešlé analytické části, ve 

které byly zanalyzovány faktory, které se týkají jak vnitřního, tak vnějšího okolí podniku. 

Návrhy budou zaměřeny především na nové možnosti propagace podniku, respektive na 

komunikační kanály, které podnik doposud nevyužívá. Veškeré návrhy budou zhodnoceny 

finančně s předpokládaným množstvím zákazníků, které by mohly oslovit. 

4.1 Re design internetových stránek 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že velká část dotazovaných pro komunikaci 

s podnikem využívá webových stránek podniku, kde je také možné zadávat objednávky, 

tvořit kalkulace na tyto objednávky a nalézt informace o produktech, návody na přípravu dat 

a jiné informace. Firma samozřejmě využívá statistiky přístupů na tyto stránky, které 

zahrnují také zařízení, ze kterých se lidé připojují na podnikový web. Z této statistiky 

vyplývá, že nezanedbatelná část těchto přístupů je z mobilních zařízení, případně tabletů. 

V tomto případě je problém, že neexistuje varianta stránek, která by se přizpůsobila těmto 

zařízením, proto se tyto stránky zobrazují jako na počítačích a navigace na nich je náročnější.  

V tomto případě by bylo vhodné provést re design těchto stránek, tak aby byly 

naprogramovány v responzivním designu1. Takto by tyto stránky byly lépe přizpůsobeny 

zejména pro zařízení s menšími dotykovými displeji a usnadnily by navigaci pro uživatele 

přistupující z těchto zařízení. Stránky by díky tomuto re designu mohly získat také svěžejší 

a modernější grafický vzhled. 

Další možností je umístění videí, která by ukazovala, jak probíhá výroba například 

knih – tato videa by byla kratšího rázu – maximálně 1 minuta. Mohlo by se jednat o zrychlené 

záběry s popisy technologického postupu. Tato videa by výrobu přiblížila zákazníkům 

a zákazníci by měli větší povědomí o tom, jak probíhá výroba jejich knih a jiných produktů. 

Dále z dotazníku také vyplynulo, že venkovní upoutání na pobočku není ideální (39% 

ji uvedlo jako dostačující a 5% jako špatná). Tento stav by se mohl vylepšit umístěním mapy 

s informacemi o dostupnosti pobočky jak autem, tak pěšky, respektive MHD. 

                                                           
1 Responzivní design – jedná se o takový design internetových stránek, který zaručuje optimální zobrazení 

webových stránek na zařízeních s různou úhlopříčkou displeje. Stránky jsou vytvořeny v blocích, které se 

flexibilně uzpůsobují úhlopříčce displeje (35). 
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Cílem této úpravy by měla být také revize informací, které stránky obsahují. Některé 

informace mohou být zastaralé, případně důležité informace hůře k nalezení. Změny by se 

tedy měly odehrát také v informační struktuře webových stránek. 

Vzhledem k tomu, že podnik má vlastní zaměstnance zabývající se grafikou, a také 

vlastní zaměstnance, kteří vytváří a udržují webové stránky v chodu, neměla by tato akce 

být příliš finančně náročná. Náklady na tuto změnu by odpovídaly výši odměn 

zaměstnancům za vykonanou práci. Odměny by mohly být ve výši 2000 Kč pro grafika 

a 4000 Kč pro programátora internetových stránek. Dále by měla být přidána odpovědnost 

některému ze zaměstnanců za aktuálnost informací na těchto stránkách. 

 
Obr. 23: Návrh rozložení webových stránek v responzivním designu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na předchozích obrázcích je možné vidět návrh rozložení webové stránky jak na 

zařízení s větší úhlopříčkou displeje, tak na mobilním zařízení, které má menší úhlopříčku 

displeje. Jak lze z návrhů vidět, na displeji s menší úhlopříčkou jsou bloky poskládané nad 

sebou, pouze menu je ukryto pod rozklikávací nabídkou. 

Tab. 8: Cenové ohodnocení úprav internetových stránek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklad Cena 

Grafická příprava 2000 Kč 

Programování 4000 Kč 

Cena celkem 6000 Kč 

4.2 Prezentace na sociálních sítích 

V prostředí internetu se podnik prezentuje pouze skrze svoje internetové stránky 

a nevyužívá služeb sociálních sítí. Zejména je potřeba zmínit službu Facebook, která je 

velmi populární a mnohým zákazníkům slouží jako kritérium pro rozhodování. Navíc se 

jedná také o službu, skrze kterou lze pružně reagovat, případně nabízet akční slevy a jinými 

způsoby přibližovat svoji činnost zákazníkům. Pokud se také podíváme na konkurenci, která 
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je na této síti aktivní, je podnik v nevýhodě. Nevýhodou této komunikace mohou být 

negativní komentáře, které lidé sdílejí ochotněji než ty pozitivní. Důležitým aspektem 

působení na těchto stránkách je být aktivní, komunikovat a reagovat také na zákazníky 

s negativními komentáři, snažit se situaci vysvětlit. V první řadě je potřeba vytvořit profil 

s aktuálními informacemi co se týče otevírací doby, informacemi o dopravě na pobočku, 

kontaktními údaji atd. Na této síti také podnik může zveřejňovat příspěvky týkající se výroby 

knih a jiných věcí. Mohou se zde zveřejňovat videa z výroby, případně propagovat knihy, 

které podnik prodává na svém e-shopu, dále by zde měly být zveřejňovány různé fotky 

a reference od spokojených zákazníků. Samozřejmostí je také zveřejňování odkazu na tento 

profil na internetových stránkách. 

Tento profil by se také měl využívat pro zveřejňování slevových akcí, případně, kvůli 

aktivitě profilu, soutěže o slevové kupony na výrobu knih. Slevové akce by se měly týkat 

zejména oblasti knih, nejvíce se nabízí využití slevové akce v rámci celosvětového dne 

knihy, případně týdnu knihoven apod. Správa profilu na této síti navíc nezabere mnoho času, 

to znamená, že by zaměstnanec, který má na starosti aktuálnost informací na internetových 

stránkách podniku, měl na starost také Facebookový profil. Tato práce zabere maximálně 

hodinu denně. Výhodou této propagace je tedy zejména její časová a finanční nenáročnost. 

Navíc lze také využít placené reklamy pro větší šíření profilu na síti.  

4.3 Propagace pobočky 

Vzhledem k mírnému znevýhodnění podniku v umístění v zadní části areálu bych 

podniku doporučil domluvu se správcem areálu, aby na straně, kde v současné situaci má 

podnik reklamní banner, mohl svůj banner zvětšit. Prostor pro toto zvětšení na plotě stále je. 

Cena tohoto banneru vychází na přibližně 800 Kč bez DPH, další cena by záležela na 

domluvě se správcem areálu za pronájem plochy. Dále bych podniku doporučil umístit ještě 

jeden banner na druhou stranu vstupní brány pro zákazníky, kteří míří od zastávek městské 

hromadné dopravy, aby byla navigace výraznější. Na druhé straně vstupní brány je pro 

příchozí od zastávky MHD banner přehlédnutelný. Tento banner může být menší než banner 

na druhé straně, protože pro něj již není tolik místa. Cena výroby tohoto banneru vychází na 

500 Kč bez DPH.  

Pro příchozí, případně pro přijíždějící autem může být relativně problematické 

pobočku v areálu najít, protože druhý reklamní banner nemusí být přes stojící auta vidět. 

Proto bych doporučil jeho posunutí výše. Velikým pozitivem tohoto reklamního banneru je 

jeho nasvícení, což pomáhá zejména v zimních měsících, kdy bývá dříve tma a banner je 
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díky tomu výraznější. Posun tohoto banneru by byl podnik schopen provést svépomocí, 

jediným nákladem v tomto případě je dodatečný materiál, který je odhadnut na 1000 Kč. 

Tato úprava je ale opět závislá na dohodě s majitelem areálu. Cílem těchto úprav je snazší 

navigace zákazníků na pobočku a zvýraznění umístění pobočky.  

Vstupní místnost sdílí podnik ještě s jedním podnikem. Uvnitř této vstupní haly je 

podnik zvýrazněn velmi dobře a je téměř nepřehlédnutelný. Případně by se dal využít prostor 

nalevo od dveří pro umístění tzv. rollupu – vytahovacího banneru, který je přenosný, díky 

tomu může být využit na jiných akcích a ještě zvýrazní vstup do pobočky. Cena tohoto 

rollupu vychází na přibližně na 1400 Kč bez DPH.  

Tab. 9: Cenové ohodnocení úpravy propagace pobočky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklad Cena 

Výroba velkého banneru 800 Kč 

Výroba malého banneru 500 Kč 

Vyvýšení banneru u vstupu 1000 Kč 

Výroba rollupu 1400 Kč 

Cena celkem 3700 Kč 

4.4 Tištěná reklama 

Ke zvýšení povědomí o podniku a vzhledem k relativně velké konkurenci ve městě 

Brně, může podnik využít tištěnou reklamu ve známých brněnských periodikách. Zejména 

by se mělo jednat o periodika, která jsou šířena mezi studenty – k tomu lze využít například 

časopis MUNI, který vydává Masarykova univerzita, dále velmi známý časopis Šalina, který 

je pod správou Dopravního podniku Města Brna. 

4.4.1 Periodikum Šalina 

Tento časopis vychází jednou měsíčně, šířen je ve vozech Dopravního podniku města 

Brna, v současné době pouze v tramvajích, ale do budoucna je počítáno s umístěním také do 

autobusů a trolejbusů. Časopis vychází v nákladu 50 000 výtisků, je kompletně plnobarevný 

ve formátu A4. Časopis je zcela zdarma pro všechny cestující využívající služeb Dopravního 

podniku. Časopis je také šířen elektronickou formou na stránkách www.salina-brno.cz, 

případně je také k dispozici v rámci aplikace Alza média pro platformy Apple a Android. 

Tento časopis je ideální zejména z důvodu jeho velké oblíbenosti mezi cestujícími městskou 

hromadnou dopravou a také zejména díky věkové struktuře čtenářů (36). 

Časopis byl vybrán zejména z důvodu jeho velké popularity ve městě Brně a také 

díky rozsáhlé distribuční síti, která pokrývá celé Brno, případně jeho nejbližší okolí. 
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Graf 18: Struktura čtenářů časopisu Šalina dle pozice 

(36) 

 
Graf 19: Struktura čtenářů časopisu Šalina dle 

věku (36) 

Pokud se podíváme na věkovou strukturu, případně na pozici čtenářů, tak v obou případech 

více než ¼ čtenářů jsou studenti, což je ideální pro propagaci vazby závěrečných prací, 

jelikož v této oblasti je ve městě Brně relativně velká konkurence. Další silnou skupinou 

jsou lidé ve věku 26-35 let, což jsou lidé, ze kterých se mohou rekrutovat zákazníci, kteří 

budou využívat tisk kvůli svému zaměstnání. Dopravní podnik nabízí různé velikosti 

a umístění reklamy skrz časopis.  

 
Obr. 24: Možné velikosti reklamy v měsíčníku Šalina (36) 
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Z materiálů dostupných na stránkách tohoto měsíčníku je možné zjistit data vydání 

v jednotlivých měsících a ceny při větším množství opakování reklamy.  

Tab. 10: Termíny vydání čísel časopisu Šalina v roce 2018 (36) 

 

Vzhledem k velkému množství studentů, kteří tento měsíčník čtou, by bylo vhodné 

využít reklamy v období tisku závěrečných prací, což je od konce března do konce června. 

Ideální termíny by tedy byly podle plánu vydávání, číslo 4 s termínem vydání 29. března 

2018 a číslo 5 s termínem vydání 27. dubna 2018. Dále by podnik mohl využít tuto propagaci 

v předvánočním období, pro propagaci tisku závěrečných prací pro zimní termíny státních 

závěrečných zkoušek, k tomuto se hodí číslo 12 s termínem vydání 30. listopadu 2018. 

Pro inzerci bych doporučil velikost 1/6 A4 což je formát o velikosti 93x88 milimetrů. 

Tuto inzerci by podnik měl využít při propagaci závěrečných prací. Při 2 opakováních 

inzerce vychází na 3750 Kč bez DPH za jednu inzerci. Pro třetí reklamní kampaň v tomto 

periodiku bych doporučil formát 1/8 A4, což je velikost 93x66 milimetrů. Cena za tuto 

reklamu vychází na 3750 Kč bez DPH. Tato třetí inzerce je záměrně v menším formátu, 

protože objem závěrečných prací v tomto období je nižší. Formáty jsou zvolené tak, aby byly 

alespoň trochu rozměrově podobné. Termíny jsou stanoveny prozatím pouze pro rok 2018, 

ale je předpoklad, že v následujícím roce 2019 budou tyto termíny podobné. 

Grafický návrh této reklamy si podnik obstará sám s využitím vlastního grafického 

oddělení. Grafický návrh by měl být zaměřen především na tisk závěrečných prací, ale může 

na něm být zmíněn také tisk knih, což je velmi podobný segment. 
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Obr. 25: Přibližný návrh reklamního sdělení v periodiku Šalina (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tab. 11: Cenové ohodnocení inzerce v měsíčníku Šalina (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklad Cena 

Reklama velikosti 1/6 A4 se dvěma opakováními 7500 Kč 

Reklama velikosti 1/8 A4 s jedním opakováním 3750 Kč 

Celkem 11250 Kč 

4.4.2 Periodikum MUNI 

Časopis MUNI vychází jednou měsíčně v nákladu 6 tisíc kusů. Jedná se o časopis ve 

velikosti B4, který je tištěn celobarevně a vychází v rozsahu 20 stran. Časopis vychází 10x 

ročně – každý měsíc kromě letních prázdninových měsíců – červenec a srpen. Podle redakce 

časopisu je čtenost okolo 10 tisíc čtenářů. Časopis je zdarma a je šířen skrze stojany, ze 

kterých je možné časopis odebírat. Celkově se jedná o 22 stojanů, které jsou umístěné na 

všech fakultách Masarykovy univerzity, ale také v budovách mimo ni, jako je například 

univerzitní kino Scala, nebo Moravská zemská knihovna. Nejčastějšími čtenáři tohoto 

měsíčníku jsou zejména studenti ve věku 18-26 let, což je ideální skupina pro reklamu na 

výrobu závěrečných prací, případně tisk studijních materiálů. Jedná se především o studenty 

této univerzity. Tento časopis má také online podobu, která je dostupná na adrese 

www.online.muni.cz (39). 

Tento časopis jsem vybral zejména z toho důvodu, že ve statistikách podniku 

převažují závěrečné práce právě z Masarykovy univerzity, a také je možné snadno pozorovat 

dopad tohoto způsobu propagace, při porovnání s předchozím rokem, než byla tato 

propagace využita. 
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Vzhledem k tomu, že termíny odevzdávání závěrečných prací na Masarykově 

univerzitě bývají většinou na přelomu března a dubna, ideální termín distribuce je 19. března. 

V tomto případě stačí inzerce pouze v jednom čísle tohoto časopisu. V následujícím obrázku 

je vidět velikost inzerce, kterou redakce časopisu nabízí. V tomto případě bych doporučil 

zvolit velikost inzerce 110x135 milimetrů. Termíny distribuce jsou opět zveřejněny pouze 

pro rok 2018, ale existuje předpoklad, že v následujícím roce budou tato data velmi podobná 

(39). 

 
Obr. 26: Velikosti a ceny inzerce v měsíčníku MUNI (39) 

Cena za tuto inzerci je 4900 Kč bez DPH. Grafický návrh si podnik zařídí z vlastních 

zdrojů a bude zaměřen především na výrobu závěrečných prací. Dále by se podnik mohl 

zamyslet také nad inzercí v online podobě tohoto časopisu. Dle dat redakce je návštěvnost 

těchto stránek 43 000 uživatelů měsíčně. Nejsilněji jsou ve čtenářské struktuře zastoupeny 

skupiny ve věku 18-24 let a poté 25-34 let, což je opět ideální pro zacílení reklamy na 

studenty (39). 

 
Obr. 27: Ceník online inzerce v online podobě časopisu MUNI (39) 



83 
 

Pro tento typ sdělení bych doporučil reklamní banner o velikosti 745x100 pixelů, 

u nějž je cena 190 Kč bez DPH za 1000 zobrazení. Vzhledem k tomu, že minimální počet 

zobrazení je 10000, doporučil bych právě tuto spodní hranici. Celková cena vychází na 1900 

Kč bez DPH. Grafický návrh bude opět v rukou podniku. Sdělení by mělo být opět zaměřeno 

zejména na tisk a vazbu závěrečných prací (39). 

 
Obr. 28: Přibližný návrh reklamního sdělení v periodiku MUNI (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
Obr. 29: Přibližný návrh reklamního sdělení v online verzi periodika MUNI (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tab. 12: Cenové ohodnocení inzerce v časopisu MUNI (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklad Cena 

Reklama v tištěné verzi časopisu 4900 Kč 

Reklama v online verzi časopisu 1900 Kč 

Celkem 6800 Kč 

4.4.3 Periodikum Naša univerzita 

Jedná se o časopis, který vydává Slovenská Univerzita Komenského v Bratislavě. 

Časopis vychází měsíčně, kromě letních měsíců července a srpna a to v nákladu 3200 výtisků 

měsíčně. Distribuován je na všech fakultách této univerzity a navíc také v knihovnách. 

Časopis vychází ve formátu A4 v rozsahu 28-44 stran a je celobarevný. Nejčastějšími čtenáři 

jsou studenti této univerzity a její zaměstnanci, což je ideální pro propagaci jak tisku 

závěrečných prací, tak tisku knih (40).  

Tento časopis jsem vybral zejména proto, že na Slovensku existuje relativně velký 

potenciál týkající se výroby a distribuce knih, zejména v akademickém prostředí. Jedná se 

také o největší slovenskou univerzitu, proto byl vybrán tento časopis.  
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Obr. 30: Ceník inzerce a možnosti formátů periodika Naša Univerzita (40) 

Pro reklamní sdělení jsem zvolil formát A6 (105x148 milimetrů), který je relativně 

podobný ostatním formátům zvoleným v předchozích periodicích. Cena propagaci v jednom 

čísle vychází na 130€ bez DPH, což je při přepočtu s kurzem 25,50 Kč za 1€ ke dni 

6. května 2018 3315 Kč bez DPH. Pro tuto propagaci bych vybral měsíce duben a září. 

Duben zejména kvůli vazbám závěrečných prací a září především proto, že se univerzity 

snaží připravit na nový akademický rok a mohly by mít větší potřebu výroby například skript 

(40). 

Propagační leták ve slovenském periodiku může být stejný jako v periodiku Šalina, 

s tím, že na něm bude reflektována také zvýhodněná doprava na Slovensko. 

Tab. 13: Cenové ohodnocení inzerce v časopisu Naša Univerzita (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklad Cena 

Reklama velikosti A6 se dvěma opakováními 6630 Kč 

Celkem 6630 Kč 

4.5 Venkovní propagace 

Účinným propagačním kanálem je venkovní reklama, jako jsou osvětlené reklamy 

na zastávkách, případně plakátové plochy na stožárech veřejného osvětlení, případně na 

jiných technických městských sloupech. Tyto reklamy mají tu výhodu, že jsou umístěny ve 

všech částech města a je možné využít přesné zacílení na určitou oblast. 

Pro tuto propagaci bych využil reklamní plochy, které provozuje společnost 

Snip&Co. Jedná se o plochy, které jsou umístěny na výše zmíněných technických sloupech. 

Plocha je ve formátu A1 a výhodou je, že podnik může dodat své vlastní vytištěné materiály, 

takže výroba bude v režii podniku a náklady se budou pohybovat v podstatě pouze ve výši 

nákladů na tisk a pronájem ploch. 
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Obr. 31: Zjednodušené zobrazení reklamního 

systému Horizont (41) 

 
Obr. 32: Ukázka reálného využití systému Horizont 

(41) 

 Cena za pronájem jednoho prvku tohoto systému vychází na 900 Kč bez DPH za 

měsíc, k této ceně je potřeba ještě připočítat jednorázový poplatek za instalaci a demontáž 

ve výši 30 Kč bez DPH za kus. Tato kampaň by měla být rozložena do průběhu celého roku. 

Ideální umístění by mělo být v bližším okolí podniku směrem do centra města Brna. Pro 

každou kampaň bych doporučil vybrat 5 reklamních ploch, zejména u důležitých dopravních 

uzlů, jako je hlavní nádraží, přestupní uzel Česká, Stará osada, případně jiná důležitá místa. 

Každá kampaň by měla trvat jeden měsíc a v závislosti na období roku by měla být specifiky 

zaměřená. První reklamní kampaň by se měla zaměřit na výrobu závěrečných prací a měla 

by probíhat v průběhu celého měsíce dubna 2018. Další reklamní kampaň by měla být 

zaměřena zejména na tisk a výrobu knih a měla by probíhat v průběhu měsíce října 2018. 

Poslední kampaň by byla zaměřena opět na tisk závěrečných prací, ale mohla by také 

obsahovat informace o tisku knih, případně kalendářů a novoročních přání a měla by 

probíhat na přelomu měsíce listopadu a prosince 2018, přesněji od 26. listopadu do 

23. prosince 2018. Cena za každou z těchto kampaní vychází na 4650 Kč bez DPH. Celkem 

tyto tři reklamní kampaně vyjdou na 13950 Kč bez DPH.  

Cílem je umístit reklamní plakáty na exponovaná místa ve městě Brně a rozšířit 

povědomí o podniku mezi náhodnými kolemjdoucími a nabídnout své produkty v době, kdy 

jednotlivé skupiny využijí jednotlivé produkty z těchto kampaní. 
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Obr. 33: Návrh propagačního 

plakátu č. 1 (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Obr. 34: Návrh propagačního 

plakátu č. 2 (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Obr. 35: Návrh propagačního 

plakátu č. 3 (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Tab. 14: Cenové ohodnocení venkovní reklamy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklad Cena 

3x Měsíční pronájem 5 reklamních ploch 13950 Kč 

Celkem 13950 Kč 

4.6 Ekonomické zhodnocení návrhů 

Následující tabulka shrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit na 

navrhované úpravy komunikačního mixu podniku. Tyto hodnoty nemusí být přesné, záleží, 

zda se podniku při využití svých kontaktů podaří snížit náklady na některé návrhy. Ceny 

v této tabulce jsou uvedeny bez DPH. 
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Tab. 15: Ekonomické zhodnocení návrhů komunikačního mixu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh Náklady Přínos návrhu 

Re design webových 

stránek  
6000 Kč 

Zatraktivnění stránek a zvýšení 

přehlednosti pro uživatele mobilních 

zařízení 

Prezentace na sociálních 

sítích 
- Kč 

Oslovení zákazníků mimo místo působení 

podniku, větší pružnost komunikace se 

zákazníky 

Propagace pobočky 3700 Kč 
Zlepšení navigace zákazníků na pobočku, 

zviditelnění pobočky v areálu 

Tištěná reklama – 

periodikum Šalina 
11250 Kč 

Zvýšení povědomí o podniku u 

přebývajících ve městě Brně 

Tištěná a online reklama – 

periodikum MUNI 
6800 Kč 

Zvýšení povědomí o podniku u studentů 

zejména Masarykovy univerzity 

Tištěná reklama – 

Periodikum Naša 

Univerzita 

6630 Kč Zvýšení povědomí o podniku na Slovensku 

Venkovní propagace 13950 Kč Zviditelnění podniku 

Celkem 48380 Kč 

Nejméně nákladná úprava komunikačního mixu je zřízení profilu na sociální sítí 

Facebook, proto bych podniku doporučil začít tímto krokem. Vzhledem k tomu, že úprava 

internetových stránek je dlouhodobější projekt, doporučil bych podniku začít se tímto 

tématem zabývat minimálně v teoretické rovině – zejména pro to, aby si programátoři 

a grafici doplnili své znalosti v této oblasti. Co bych podniku rozhodně doporučil je reklama 

v periodikách MUNI a Šalina, jedná se o velmi známé časopisy, které by pomohly přitáhnout 

podniku nové zákazníky. 

V následující tabulce uvádím optimistické odhady počtu oslovených osob úpravou 

těchto oblastí komunikačního mixu podniku. Tyto odhady jsou založené jak na návštěvnosti 

internetových stránek, tak na čtenosti jednotlivých periodik. 

Tab. 16: Odhad oslovení osob úpravou komunikačního mixu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh Odhad počtu oslovených osob za měsíc 

 Pesimistický Realistický Optimistický 

Re design internetových 

stránek 
300 500 800 

Prezentace na sociálních sítích 180 300 480 

Propagace pobočky 60 100 160 

Tištěná reklama – periodikum 

Šalina 
6000 10000 16000 

Tištěná a online reklama – 

periodikum MUNI 
1200 2000 3200 

Tištěná reklama – periodikum 

Naša Univerzita 
900 1500 2400 

Venkovní propagace 900 1500 2400 

Celkem 9540 osob 15900 osob 25440 osob 
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V tabulce jsou vidět odhady oslovených osob, které vycházejí zejména z objemu 

vydávaných časopisů, případně z odhadů autora. Jsou zde uvedeny tři varianty těchto odhadů 

počtu oslovených osob – pesimistický, realistický a optimistický. Počet oslovených osob 

neznamená počet osob, které v podniku vytvoří objednávku, ale počet osob, které si reklamní 

sdělení přečtou a z nichž je možnost, že se budou rekrutovat noví zákazníci. Při realistickém 

odhadu počtu osob je vidět, že jedna oslovená osoba podnik stojí přibližně 3 Kč bez DPH, 

při optimistickém odhadu by to byly přibližně 2 Kč bez DPH na osobu, při pesimistickém 

odhadu tato hodnota vychází na přibližně 5 Kč na osobu. Je potřeba také zmínit, že veškeré 

návrhy podnik řeší v rámci pilotního projektu, aby si mohl zjistit vliv těchto návrhů 

a případně upravit nebo změnit média, či periodicitu reklamních sdělení. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala strukturou komunikačního mixu podniku Tribun 

EU, s.r.o. se zaměřením na projekt Knihovnicka.cz, který tato společnost provozuje. 

Hlavním cílem této práce bylo na základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí 

zpracovat vlastní návrhy na opatření, které by vedly ke zlepšení současné situace týkající se 

komunikačního mixu podniku. Tato opatření by měla být realizovaná s takovými náklady, 

které jsou pro podnik přiměřené a z ekonomického hlediska přijatelné. 

První část práce byla zaměřena na zpracování základních teoretických východisek 

pro řešení tohoto problému. Zejména se jednalo o definici jednotlivých částí marketingového 

prostředí podniku a analýz, které se využívají k jeho podrobnému zkoumání. V další části 

této kapitoly byly popsány jednotlivé části marketingového mixu a poté popsána část 

o marketingové komunikaci se zaměřením na jednotlivé komunikační nástroje využívané 

v marketingové komunikaci podniků s jejich okolím. Tato část vycházela ze zdrojů, které 

jsou zaměřeny na tuto problematiku. 

Druhá, analytická část práce, byla zaměřena na popis a charakteristiku podniku 

a provedení vnitřních a vnějších analýz, které zahrnovaly využití analýzy 7S pro vnitřní 

prostředí podniku a analýzy SLEPT pro vnější prostředí, kterou doplňovala dále 

PORTEROVA analýza konkurenčních sil a kvantitativní výzkum, který probíhal formou 

dotazníkového šetření. Dále byla sestavena SWOT analýza, ze které bylo zjištěno, že by se 

podnik měl zaměřit na maximalizaci silných stránek a eliminaci hrozeb. 

Ve třetí části práce jsou zpracovány vlastní návrhy zaměřené na úpravu 

komunikačního mixu podniku, které byly sestaveny na základě analýzy podniku uvedené 

v analytické části práce. Tato část je stěžejní pro naplnění cílů práce, které byly vytyčeny 

v jejím úvodu. V návrzích rezonuje především využití vysokoškolských časopisů 

Masarykovy univerzity a Univerzity Komenského v Bratislavě. Dále využití populárního 

brněnského měsíčníku Šalina distribuovaného v síti brněnské MHD. Dalším návrhem je 

zřízení profilu na sociální síti Facebook. Dále byly navrženy také velkoplošné inzerce na 

důležitých brněnských dopravních uzlech a úprava propagace na místě pobočky. Celková 

hodnota úpravy komunikačního mixu by podle odhadů vyšla na 48380 Kč bez DPH a při 

realistickém odhadu počtu oslovených osob za měsíc by bylo osloveno 15900 osob. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Dotazník 



 
 

PŘÍLOHA 1 – DOTAZNÍK 

1. Otázka – znáte společnost knihovnicka.cz? 

o Ano 

o Ne 

2. Otázka – odkud jste se o společnosti dozvěděli? 

□ Internet 

□ Kamarád/známý 

□ Kolega/spolupracovník 

□ Venkovní reklama 

□ Konkurence 

□ Jiné 

3. Jaké služby nejčastěji využíváte? 

 Využívám Nevyužívám 

Tisk a výroba knih □  □  

Tisk letáků/plakátů/poukazů □  □  

Velkoplošný tisk □  □  

Tisk vizitek □  □  

Výroba CD/DVD □  □  

Závěrečné práce □  □  

Svatební oznámení □  □  

Ostatní □  □  

4. Jak jste s jednotlivými službami, které využíváte, spokojeni? 
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n
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ás

te
čn
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sp
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es
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Tisk a výroba knih □  □  □  □  

Tisk letáků/plakátů/poukazů □  □  □  □  

Velkoplošný tisk □  □  □  □  

Tisk vizitek □  □  □  □  

Výroba CD/DVD □  □  □  □  

Závěrečné práce □  □  □  □  

Svatební oznámení □  □  □  □  

Ostatní □  □  □  □  

5. Pokud jste v předchozím řádku zvolili alespoň u jedné služby nespokojen, zde 

prosím napište službu a důvody nespokojenosti, v opačném případě prosím 

odpověď přeskočte. 



 
 

6. Jak hodnotíte šířku portfolia služeb? 

o Velmi široké 

o Široké 

o Dostačující 

o Nedostačující 

7. Pokud jste v předchozí otázce zvolili možnost "Nedostačující" uveďte zde 

prosím, jaké služby Vám chybí. Pokud jste tuto možnost nevybrali, tuto otázku 

můžete přeskočit. 

8. Jak hodnotíte ceny produktů této společnosti? 

o Vysoké 

o Odpovídající 

o Nízké 

9. Navštěvujete pobočku společnosti Knihnovnicka.cz? 

o Ano 

o Ne 

10. Pokud jste v předchozí otázce zvolili možnost "Ano", zhodnoťte prosím 

dostupnost pobočky. 

o Výborná 

o Dobrá 

o Dostačující 

o Špatná 

11. Pokud jste v předchozí odpovědi zvolili možnost "Špatná", popište zde prosím z 

jakého důvodu. 

12. Jak hodnotíte venkovní upoutání na pobočku? (Pokud pobočku nenavštěvujete, 

otázku přeskočte) 

o Výborná 

o Dobrá 

o Dostačující 

o Špatná 

13. Pokud jste v předchozí odpovědi zvolili možnost "Špatná", popište zde prosím z 

jakého důvodu. 

14. Je pro Vás otevírací doba pobočky dostačující? (Pokud pobočku nenavštěvujete, 

otázku přeskočte) 

o Ano 



 
 

o Ne 

15. Pokud jste v předchozí odpovědi zvolili možnost "NE" prosím specifikujte, jak 

by Vám otevírací doba lépe vyhovovala? 

□ Otevřeno také o víkendech 

□ Otevřeno dříve dopoledne (například od 8 hodin) 

□ Otevřeno déle večer (například do 20 hodin) 

16. Hodnocení komunikačních kanálů. 
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Telefon □  □  □  □  □  □  

Email □  □  □  □  □  □  

Osobní komunikace na pobočce □  □  □  □  □  □  

Webový portál společnosti □  □  □  □  □  □  

17. Jaké je Vaše pohlaví? 

o Žena 

o Muž 

18. Do jaké věkové skupiny spadáte? 

o 15-26 let 

o 27-40 let 

o 41-65 let 

o 66 a více let 

 


