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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu společnosti ELA, spol. s r.o. 

Teoretická část práce vymezuje základní poznatky z marketingové oblasti a pojmy 

související s marketingovou komunikací. Dále je provedena podrobná analýza 

současného stavu podniku a vytvořen konkrétní návrh nového komunikačního mixu, 

který by měl vést k naplnění stanovených cílů. 
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ABSTRACT 

The thesis is focused on proposal of communication mix for the company ELA, spol. 

s r.o. The theoretical part defines basic knowledges from marketing and the terms related 

to marketing communication. Furthermore, a detailed analysis of the current state of the 

company and made a specific proposal for a new communication mix, which should lead 

to the fulfillment of the objectives set. 
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ÚVOD 

V současné době se podnikatelské prostředí velmi rychle rozvíjí a podniky různých 

odvětví se mohou potýkat s velkou mírou konkurence. Každý podnikatelský subjekt se 

snaží z daného trhu o získání co možná největšího počtu zákazníků a o uspokojení jejich 

potřeb a požadavků. Nabízet kvalitní produkty a služby již bohužel nestačí, protože 

problémem většinou není produkt či službu vyrobit, ale prodat. Zákazník se stává čím dál 

více náročnější na kvalitu a dostupnost nabízených produktů a služeb. Společnosti tak 

musí neustále vyvíjet nové obchodní strategie a metody jak být na trhu úspěšné a 

konkurenceschopné. Klíčem úspěchu je především zaujmout zákazníka a přesvědčit ho, 

že právě tento nabízený produkt je lepší než konkurenční. Jednou z možností jak tyto 

konkurenční výhody nad ostatními prosadit představuje účinný marketing. Vhodným 

řešením jak získat zákazníky by mohl být úspěšně navržený a aplikovaný komunikační 

mix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ CÍLŮ A 

METOD 

1.1 Vymezení problému 

Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh komunikačního mixu společnosti ELA, spol. 

s r.o., která působí v oblasti výroby přístrojů pro měření kapalin. Společnost si za dobu 

svého působení na trhu, víceméně nevytvořila dlouhodobou a ucelenou marketingovou 

strategii. V současné době je marketingová komunikace jen velmi sporadická a není jí 

vedením společnosti přisuzována patřičná důležitost.  

1.2 Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy navrhnout vhodný komunikační 

mix vybraného podniku. Nově navržený komunikační mix by měl pomoci oslovit nové 

zákazníky a zvýšit povědomí o samotném podniku. Výstupem diplomové práce jsou 

konkrétní návrhy, které vybraný podnik v případě zájmu může realizovat.  

Mimo hlavní cíl diplomové práce, byly stanoveny i dílčí cíle, které mohou být díky této 

práci pro firmu prospěšné a ukázat společnosti směr jakým by se v oblasti marketingové 

komunikace bylo vhodné ubírat.  

Mezí dílčí cíle patří rozbor současné marketingové komunikace společnosti, analýza 

faktorů, které na podnik působí a analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb 

podniku. Dalším dílčím cílem je navržení vhodného dotazníkového šetření, které bude 

vypovídat o současné situaci společnosti na trhu.  

1.3 Metody a postupy řešení 

Diplomová práce je rozdělena do tří zásadních kapitol. První je část teoretická, která je 

vymezena pro teoretické postupy, východiska a definice z oblasti marketingu.  Tyto 

teoretické poznatky jsou čerpány z knižních i elektronických zdrojů a jsou využity pro 

dokončení zbylých částí práce. Druhá, analytická část vychází z teoretických poznatků a 

je zaměřena na vybranou společnost. Jejím účelem je analýza současného stavu 

společnosti v oblasti komunikačního mixu pomocí doporučených metod. Poslední částí 
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práce je na základě provedených analýz návrh nového komunikačního mixu, který by 

společnosti pomohl k získání nových zákazníků a ke zlepšení postavení na trhu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části jsou postupně popsány vybrané základní pojmy a metody marketingu 

se zaměřením na komunikační mix. 

2.1 Definice marketingu 

Pojem marketing je v současné moderní době často zmiňovaným termínem a 

pravděpodobně o něm slyšel již každý dospělý člověk. Aniž si to většina z nás 

uvědomuje, setkáváme se s ním při každodenním běžném životě. Nicméně ne každý ale 

ví, co přesně si má pod tímto pojmem správně představit. Zejména starší generace si pod 

tímto termínem může mylně představovat pouze metody prodeje a propagace reklamy. 

Pokud si zkusíme zjednodušeně přeložit z anglického výrazu slovo „market“, po 

přeložení dostaneme slova obchod a trh, které lze s marketingem do jisté míry spojovat. 

Marketing je disciplína, využívající různých marketingových nástrojů a postupů. 

Podnikající subjekty se snaží vytvořit ideální nabídku, která by budoucího kupujícího co 

nejvíce ovlivnila k uzavření obchodu či ke koupi (Meffert, 1996). Odborná literatura 

pojem marketing definuje mnoha různými způsoby a každý autor jej chápe trochu 

odlišněji. 

 

Schultz popisuje marketing takto: „Marketing je proces plánování a provádění koncepce, 

tvorby cen, marketingové komunikace a rozšiřování myšlenek, výrobků a služeb za účelem 

vyvolání směny, uspokojující požadavky jednotlivců i organizací“ (Schultz, 1995, s.29). 

 

Dle Americké marketingové asociace (AMA) znamená marketing toto:„Marketing lze 

popsat jako aktivitu, soubor institucí či procesů pro tvorbu, komunikaci, dodávání a 

výměnu nabídek, které pro zákazníky, klienty partnery a celou společnost vytváří určitou 

hodnotu“ (ama.org, 2018). 

 

Phillip Kotler naopak marketing definuje takto: „Marketing je společenský a manažerský 

proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v 

procesu výroby a směny produktů a hodnot“ (Kotler, 2007, s 40). 
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2.2 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí je velice komplexní a proměnlivé prostředí, ve kterém se 

odehrávají veškeré marketingové procesy organizace. Je to místo, ve kterém organizace 

hledá potencionální příležitosti a nové možnosti (Foret, 2004). Marketingové prostředí 

rozlišujeme na 2 základní části, tj. na marketingové mikroprostředí a na marketingové 

makroprostředí. Marketingové mikroprostředí dále rozdělujeme na vnitřní marketingové 

mikroprostředí a na vnější marketingové mikroprostředí (Foret, 2001). 

 

Obrázek č. 1: Makroprostředí a mikroprostředí firmy 
Zdroj: upraveno dle Kozel, 2006, s.16 

Na obrázku č.1, je znázorněna souvislost mezi mikroprostředím (zákazníci, konkurenti, 

prostředníci, veřejnost, dodavatelé) a makroprostředím firmy (příroda, inovace, kultura, 

demografie, ekonomika, legislativa). 

Analýza prostředí by měla firmám utvořit představu o příležitostech na trhu, jejích 

výhodách a nevýhodách, nástrahách a nebezpečí, která jsou zde skryty. Jedná se o analýzu 

příležitostí a hrozeb, anglicky Opportunities and Threats Analysis, zkráceně O-T. 

K posuzování Kvality a úrovně mikroprostředí se provádí analýza silných a slabých 

stránek, anglicky Strenghts and Weaknesses Analysis, zkráceně S-W. 
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Obě zmiňované analýzy tedy analýza makroprostředí a analýza mikroprostředí se 

vzájemně doplňují. Celková analýza vnitřního a vnějšího prostředí neboli analýza 

marketingového prostředí se zkráceně označuje jako SWOT analýza, která tvoří základ 

každého marketingového plánu a strategie (Foret, 2001). 

2.2.1 Marketingové makroprostředí 

Marketingové makroprostředí je tvořeno širokým okolím podniku, je složeno z 6 skupin 

faktorů, které na organizaci působí zvenčí. Na tyto faktory nemá organizace téměř žádný 

vliv a nelze je téměř žádným způsobem kontrolovat. Pro organizaci jsou tyto faktory dané 

a z krátkodobého hlediska neměnné (Foret, 2001). 

 Demografické prostředí 

Sleduje především závažné jevy, jako je velikost a růst světové populace, 

geografické 

rozčlenění, hustotu a migraci obyvatelstva, vývoj porodnosti, stárnutí 

obyvatelstva, úmrtnost, úroveň vzdělanosti, zaměstnanost, etnickou, rasovou a 

náboženskou strukturu (Foret, 2001). 

 Ekonomické prostředí 

Je prostředím, pro které jsou v současné době typické jevy jako vysoká míra 

inflace, hrozba recese, nezaměstnanost, vývoj směnných kursů a rozdíly mezi 

rozvinutými a zaostalými státy, do kterých expandují velké společnosti a využívají 

zde levné pracovní síly (Foret, 2001). 

 Přírodní prostředí 

Mezi faktory přírodního prostředí patří zejména ekologické problémy, jako jsou 

znečištění vod (vodních toků, jezer i moří), znečištění ovzduší ve spojitosti s 

ozonem, poškozování životního prostředí, nedostatek surovin, rostoucí náklady na 

výrobu energie (provoz, stavba nových a převážně konec životnosti jaderných 

elektráren) (Foret, 2001). 
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 Technologické prostředí 

Technologické prostředí charakterizují zejména způsob, úroveň a tempo 

technologického rozvoje a inovací výrobních zařízení, dostupnost komunikačních 

prostředků a dopravní infrastruktury jako jsou letiště, dálnice a železnice (Kozel, 

2006). 

 Politické prostředí 

Jedná se zejména o takové faktory, které vymezují mantinely pro činnost firmy, 

povinnosti a práva zaměstnavatelů a zaměstnanců, zákony, činnosti a práva 

vládních institucí, skupin neveřejného zájmu a nevládních organizací a 

politických stran, rizik válek, revolucí a znárodnění (Foret, 2001). 

 Kulturní prostředí 

Za kulturní faktory považujeme jazykové, národnostní a náboženské hodnoty, 

vzdělávací systém a příslušnost k etnickým a společenský skupinám (Foret, 

2001). 

2.2.2 Marketingové mikroprostředí 

Marketingové mikroprostředí tvoří vlivy, které bezprostředně ovlivňují realizaci hlavní 

podnikové funkce a to je uspokojování potřeb zákazníků (Kincl, 2004).  

 Podnik 

Správná funkce a existence podniku je závislá na dokonalé kooperaci všech 

podnikových složek. Péče a zodpovědnost a za cílové zákazníky a trhy proto není 

jen záležitostí marketingového managementu, ale je úzce spojena s ostatními 

oblastmi podniku. Proto na tvorbě marketingových plánu spolupracují společně i 

ostatní oddělení jako je top management, finanční management, oddělení 

výzkumu a vývoje, nákupu, účetnictví nebo výroby. Společná spolupráce 

marketingového oddělení s ostatními je pro podnik velmi důležitá z důvodu 

společného vlivu na celkový výsledek a to je uspokojování potřeb zákazníků 

(Kincl, 2004). 
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 Zákazníci 

Jedná se o jednu z nejdůležitějších sfér marketingového mikroprostředí. 

Podmínky a chování k zákazníkovi nejsou vždy homogenní.  Odlišný přístup a 

vliv mají zákazníci, pořizující komplikovanou investici oproti zákazníkům 

kupujícím spotřební zboží. Přístup podniku bude také jiný i v případě, že 

zákazníkem bude stát s vládní zakázkou. Zákazníky můžeme obecně rozdělit na 

kupce, uživatele, možné kupce a možné uživatele (Kincl, 2004). 

 Dodavatelé 

Mezi dodavatele se řadí takové subjekty, které poskytují organizaci zdroje pro 

výrobu zboží a služeb. Jsou to například dodavatelé strojů, zařízení, surovin, 

materiálů, polotovarů, práce, energie, finančních služeb a bankovních služeb a 

podobně. Management marketingu sleduje situaci, možnosti dodavatelů a jejich 

dlouhodobý vývoj, aby byl schopen včas reagovat na nepříznivý vývoj a 

skutečnosti, které by podnik mohly postihnout (Kincl, 2004). 

 Konkurence 

Úspěch a existence podniku je podmíněna dokonalou znalostí všech konkurentů a 

snahu poskytovat zákazníkům vyšší hodnotu než konkurence. Podnik musí včas 

odhadnout změnu strategie konkurentů a pokusit se flexibilně reagovat na změnu 

produktů či cenové politiky (Zamazalová, 2009). 

 Distribuční články 

Některé aktivity firmy mohou zajištovat externí zprostředkovatelé. Tyto firmy se 

specializují například na zprostředkování nákupu, prodeje a distribuci zboží. Dále 

také organizace zajišťující financování podnikových operací a pojišťování rizik 

spojených se zbožím. Působí také v oblasti logistiky, dopravy pro přepravu zboží, 

v oblasti distribučních cest jako jsou velkoobchody nebo oblasti poskytování 

marketingových služeb pro podporu prodeje (Kincl, 2004). 
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 Veřejnost 

Zahrnuje osoby, organizace, které nemají obchodní vazbu s danou firmou nebo 

jejím trhem a neovlivňují uskutečňování firemních cílů. Jedná se o finanční 

veřejnost tvořenou bankami, investory, pojišťovny a leasingovými společnostmi. 

Hlavními tvůrci a vlivy veřejného mínění jsou masová média, která mohou 

vytvářet dobré jméno firem nebo produktů. Vládní veřejnost jako jsou vláda, 

parlament orgány statní správy a místní samosprávy mohou rozhodnout např. o 

bezpečnosti/ nebezpečnosti výrobku, která jsou v rozporu se zájmy organizace. 

V poslední řadě veřejnost tvoří občanská sdružení a organizace prosazující 

celospolečenské nebo skupinové zájmy, které většinou nejsou ošetřeny konkrétní 

legislativou (Kozel, 2011). 

2.3 SLEPTE analýza 

Analýza zaměřující se na zhodnocení vlivů makroprostředí, které není stabilní a mění se. 

Slepte analýza je založená na sledování sociálních, legislativních, ekonomických, 

politických, technologických a ekologických faktorů, tedy faktorů ovlivňující podnik 

z jeho bezprostředního okolí. Principem je zjišťovat statistická data a odhadnout trendy, 

ze kterých lze předpokládat budoucí vývoj a dopady (Kozel, 2011). 

 Sociální faktory 

Na změnu poptávky po produktech podniku může mít vliv jakákoliv změna 

v sociálním prostředí. Za sociální faktory jsou považovány zejména demografické 

změny ve společnosti, její struktura, vzdělanost, příjmy, spotřební chování, kupní 

síla, vývoj a velikost pracovní síly. Tyto změny také ovlivňují dostupnost a ochotu 

jednotlivců pracovat (Barčík, 2013). 

 Legislativní faktory 

Legislativní faktory se přímo vztahují k právnímu prostředí oboru, ve kterém daný 

podnik působí. Legislativní prostředí je zpravidla vytvořené státní mocí, jedná se 

především o státní regulace, chystané platné zákony a vyhlášky, regulace importu 

a exportu a ochrana životního prostředí (Barčík, 2013). 
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 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou důležitou složkou pro odhad cen produktů a služeb a 

také pro odhad kupní síly. Mezi ekonomické faktory lze zařadit zejména výši 

úrokových sazeb, hospodářský růst, inflaci, měnovou stabilitu, nezaměstnanost a 

rychlost růstu mezd (Barčík, 2013). 

 Politické faktory 

Politické faktory jsou ovlivňovány vládní politikou a stupněm vládní intervence 

do ekonomiky. Dále také přístupem a prioritám vlády k firmám a trhům v dané 

oblasti. Mezi politické faktory lze zařadit například pozici a stabilitu vlády, 

monetární a fiskální politiku, aktuální politickou situaci či podporu zahraničního 

obchodu (Barčík, 2013). 

 Technologické faktory 

Technologické faktory mají přímý vliv na konkurenceschopnost podniku. 

V současném rychle se rozvíjejícím světě je nutné tyto faktory neustále 

analyzovat. Jedná se především o postoj podniku k vývoji a výzkumu, ochoty 

investovat do vývoje a výzkumu, dostupnosti informací a rychlosti morálního 

zaostávání v oboru (Barčík, 2013). 

 Ekologické faktory 

V současné době je na ekologii kladem velký důraz a firmy jsou v této oblasti 

zavázány k dodržování různých ekologických opatření, norem, limitů a nařízení. 

Ekologickými faktory jsou například způsob a míra nakládání s odpady, způsob 

vnímání klimatických změn, využívání obnovitelných zdrojů a celkový přístup 

k ochraně životního prostředí (Barčík, 2013). 

2.4 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Model sloužící ke zmapování konkurenční pozice firmy a faktorů, které ovlivňují 

vyjednávací pozici firmy v odvětví. Popisuje 5 základních sil (hrozeb), které přímo nebo 

nepřímo ovlivňují konkurenceschopnost firmy (Hanzelková, 2009). 
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Mezi 5 základních hrozeb patří: 

 Hrozba silné rivality 

V případě existence velkého množství silné konkurence se dané odvětví stává méně 

atraktivním. Ještě více neatraktivní se stává v případě, že jestliže dané odvětví 

stagnuje nebo upadá. Dalším faktorem působícím na rivalitu v odvětví jsou vysoké 

fixní náklady nebo vysoká motivace konkurentů se v segmentu udržet. Tyto 

podmínky často vedou k cenovým či reklamním bitvám a zaváděním nových 

produktů (Kincl, 2004). 

 Hrozba nové konkurence 

Atraktivní nebo neatraktivní segment se liší podle výšky bariér vstupu a výstupu. 

Z pohledu ziskovosti segmentu je atraktivní ten, který má vysoké bariéry na vstupu a 

naopak nízké bariéry na výstupu. Pro nové podniky je díky vysokým vstupním 

bariérám těžké do daného segmentu vstoupit, ale pro stávající podniky je snadné daný 

segment opustit. Nejhorší jsou nízké vstupní a vysoké výstupní bariéry. V takovém 

případě je pro firmy snadné do konkrétního odvětví vstoupit, ale v případě zhoršení 

podmínek je obtížné daný sektor opustit (Kincl, 2004). 

 Hrozba nahraditelnosti výrobku  

Segment ztrácí atraktivitu v případě existence skutečného nebo potenciálního 

zastoupení produktu. Substituty limituje ceny i zisk. Pro společnosti je nutné sledovat 

cenové trendy. V případě, že se zvýší technologický pokrok nebo konkurence, je 

pravděpodobné snížení cen a zisků v segmentu (Grasseová, 2012). 

 Hrozba rostoucí síly zákazníků 

Mají-li zákazníci velkou nebo vzrůstající vyjednávající sílu, stává se segment 

nepřitažlivý. Pro ochranu prodejce je výhodné, je-li to možné, vybírat si nejprve 

zákazníky, kteří mají nejmenší sílu vyjednávat. Ještě výhodnější obranou je vytvoření 

nejlepší nabídky, kterou ani silní zákazníci nemohou odmítnout (Grasseová, 2012). 
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 Hrozba rostoucí moci dodavatelů 

Segment se stává neatraktivním, jsou-li dodavatelé schopni snižovat dodávané kvalitu 

a množství nebo zvyšovat ceny. Silnými dodavateli jsou považováni ti, kteří dodávají 

produkt s nízkou zastupitelností, nebo je dodávaný produkt důležitou složkou výroby. 

Nejlepší obranou je budování dobrých vztahů s dodavateli a navazování spolupráce 

s dalšími dodavatelskými zdroji (Grasseová, 2012). 

 

Obrázek č. 2: Porterův model 5 sil 
Zdroj: upraveno dle managementmania.cz, 2018 

2.5 Segmentace trhu 

Každý zákazník má rozdílné potřeby, přání či touhy a je svým způsobem jedinečný, není 

tak reálně možné, aby jedna firma dokonale pokryla celý trh. Firmy si tak své klienty třídí 

dle kritérií do patřičných skupin a jen tak mohou dokonale a efektivně uspokojit velké 

množství zákazníků (Ryglová, 2011). Segmentace je jednou z částí procesu STP 

(Segmentation – targeting – positioning), který je součástí marketingové strategie. 

Segmentaci trhu lze popsat jako rozdělení trhu na homogenní skupiny zákazníků, které 

jsou navzájem odlišné potřebami, charakteristikou a chováním. Je to identifikace a 

charakterizování rozdílných zákaznických skupin, které vyžadují odlišné produkty nebo 

odlišné marketingové programy. Další částí STP je targeting (tržní cílení), jejímž cílem 
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je vybrat jednoho nebo několika tržních segmentů vhodných pro vstup, tedy zaměřit se 

na takové segmenty, které jsou pro podnik nejatraktivnější. Většina firem má určitým 

způsobem limitované své zdroje. Firmy by tedy měli oslovit pouze jeden nebo menší 

množství tržních segmentů. Poslední částí při volbě konkrétního cílového trhu je 

Positioning (tržní umisťování). Po rozhodnutí, který segment trhu oslovit si firma zvolí 

způsob, jakým se bude podnik a jeho výrobky vymezovat vůči konkurenci a jakým 

způsobem si bude firma vytvářet svoji image. Je to způsob specifikování klíčových 

vlastností produktů a jejich sdělování zákazníkům.  Je-li výrobek vnímán stejně jako 

jakýkoliv jiný konkurenční výrobek na trhu, nemají zákazníci důvod volit právě jej 

(Jakubíková, 2013). 

2.6 Metoda 7S 

Metoda 7s jinak označována dle vzniku ve společnosti McKinsey 7S, je analytická 

metoda pro hodnocení sedmi zásadních a vzájemně se ovlivňujících kritických faktorů 

organizace. 

Jednotlivé kritické faktory metody 7S (Keřkovský, 2006) 

 Struktura 

Pozoruje jednotlivé části struktury společnosti a vztahy mezi nimi. Struktura popisuje 

jaké je organizační uspořádání firmy, jakým způsobem je firma řízena a kdo a jakou 

mírou nese zodpovědnost za dané rozhodnutí. Dále také jakým způsobem mohou 

jednotlivé součásti společnosti koordinovat své činnosti a jaké jsou komunikační 

hranice společnosti. 

 Strategie  

Způsob plánování a dosažení cílů vedoucích k rozvoji společnosti. Jednotlivým cílům 

jsou pak přiřazována kritéria na základě jejich důležitosti pro podnik. Pojem strategie 

současně vymezuje směr, kterým se společnost snaží dosáhnout svých zvolených cílů. 

 Styl 

Analýza chování managementu a vzájemné vztahy a jednání mezi nadřízenými a 

podřízenými. Zabývá se, zda je vedení společnosti efektivní, zda se umí rychle a 

správně rozhodovat a jakou mírou jsou zaměstnanci zodpovědní. 
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 Systémy 

Popisují všechny manažerské postupy, kterými lze hodnotit zkušenosti, znalosti a 

dovednosti pracovníků jednotlivých pracovišť. Jedná se zejména o běžné každodenní 

aktivity a procesy probíhající v dané společnosti. 

 Spolupracovníci 

Analýza schopností zaměstnanců mezilidských vztahů a personální politiky 

společnosti. Zkoumá schopnosti a specializaci pracovníků, jaké pozice je pro 

bezchybný chod společnosti nutné doplnit a jak správně zaměstnance motivovat 

k lepším výkonům. 

 Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty shrnují podnikovou kulturu, etiku, poslání a vize podniku, které jsou 

tvořeny již na samotném počátku vývoje. Popisují základní hodnoty společnosti a 

budují podvědomí mezi pracovníky o základních podnikových cílech. 

 Schopnosti 

Určují se nejlepší a nejsilnější vlastnosti společnosti jako celku a zkoumají se 

jednotlivé dovednosti, návyky, znalosti, schopnost a způsoby zlepšení a kvalifikace 

zaměstnanců.  

 

Obrázek č. 3: Metoda 7S 
Zdroj: převzato z braintools.cz, 2018 
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2.7 SWOT analýza 

Je to nejjednodušší analýza vedoucí k nalezení silných a slabých stránek firmy a 

k vymezení příležitostí a hrozeb (Kozel, 2011). Vychází z anglického překladu Strengths-

Weaknesses (síly-slabosti) and Opportunities-Threats Analysis (příležitosti-hrozby). 

Swot Analýza je nástrojem sloužícím pro pozorování vnějšího a vnitřního prostředí 

podniku (Havlíček, 2011) 

 Analýza vnitřního prostředí firmy S-W neboli silných a slabých stránek 

Vnitřní prostředí firmy tvoří trh, zákazníci, konkurence a dodavatelé. Analýza 

vnitřního prostředí obsahuje množství faktorů, u nichž se firma rozhoduje, zda je 

považovat za silnou nebo naopak slabou stránku (Janečková, c2000). Cílem je 

porozumět schopnostem a možnostem firmy produkty služby vyrábět, prodávat, 

poskytovat. Na základě této analýzy jsou vyhodnoceny silné a slabí stránky 

(Jakubíková, 2013) 

 Analýza vnějšího prostředí firmy  O-T neboli příležitostí a hrozeb 

Strukturu vnějšího prostředí tvoří makroprostředí a tržní prostředí (konkurence, 

zákazníci, dodavatelé). Cílem analýzy vnějšího prostředí je vymezení příležitostí pro 

uplatnění strategických aktivit a identifikace rizik a ohrožení firmy (Havlíček, 2011). 

Tímto si firma zajistí pozici na konkrétním trhu a získá informace vedoucí ke zlepšení 

své činnosti, strategie apod. 

Tabulka č. 1: SWOT analýza 

 
Zdroj: převzato z malamarketingova, 2018 
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Při hodnocení slabých a silných stránek podniku se používají vnitropodnikové analýzy a 

hodnotící systémy. Pro vyjádření určitého stavu, může být výchozím aspektem 

klasifikace dle nástrojů marketingového mixu (4P – produkt, cena, distribuce, 

komunikace) nebo je možné jej hodnotit podrobněji dle dílčích znaků (Barčík, 2013). 

Vyhodnocení SWOT analýzy je možné provézt následujícím způsobem. V prvním kroku 

se provedou hodnotící fáze jednotlivých částí SWOT analýzy, tedy porovnávají se 

jednotlivé položky silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Při hodnocení 

váhy se navzájem porovnává důležitost jednotlivých znaků. Důležitější prvek je označen 

hodnotou 1, naopak méně důležitý značíme hodnotou 0. Pokud mají porovnávané prvky 

stejnou důležitost, označují se hodnotou 0,5. Výsledné hodnoty se následně zapíší do 

tabulky, kde je na konci vždy zjištěna relativní hodnota dané položky vůči celé skupině. 

Tímto způsobem se provede hodnocení u všech ostatních částí položek S-W-O-T.  

Dalším krokem je hodnocení intenzity vzájemných vztahů, kdy vybrané položky jsou 

poskládány do čtvercové hodnotící matice. Každý vztah položek vnitřních a vnějších 

faktorů se ohodnotí na škále -5 až +5 a provede se součet jednotlivých známek hodnocení.  

Posledním krokem se ze zhotovené matice na základě absolutní výše maxima určí 

nejdůležitější vazba, která určuje, na kterou strategii by bylo vhodné se zaměřit. Je to 

strategie MAXI-MAXI - maximalizace silných stránek a zároveň maximalizace 

příležitostí. Dále pak strategie MAXI-MINI – maximalizace silných stránek a 

minimalizace hrozeb. Strategie MINI-MAXI – minimalizace slabých stránek a 

maximalizace příležitostí a strategie MINI-MINI – minimalizace slabých stránek a 

minimalizace hrozeb (Barčík, 2013). 

Při hodnocení je důležité zachování kontextu, tedy zda společnost je schopna výrobky 

vyvíjet, vyrábět, financovat a zda je podnikový management schopen tyto činnosti zvládat 

(Barčík, 2013). Koncipování strategie na základě SWOT analýzy je znázorněna na 

obrázku č.4. 
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Obrázek č. 4: Strategie na základě SWOT analýzy 
Zdroj: upraveno dle Barčík, 2013, s44 

SWOT analýza se využívá pro hodnocení několika druhů analýz (konkurence, 

strategických skupin atd.) a jejich kombinací se zásadními výsledky analýzy prostředí 

firmy a jejich schopnostmi. Dále také slouží k identifikaci dalších využití zdrojů nebo 

zásadních kompetencí firmy (Barčík, 2013). 

2.7.1 Marketingový mix 

Tento termín použil v roce 1948 poprvé N. H. Borden, který se tímto pojmem snažil 

vyjádřit, že firemní marketingové aktivity nemůžeme chápat pouze jako sumu 

jednotlivých opatření (Hesková, 2009). 

Phillip Kotler popisuje marketingový mix jako: „Soubor taktických marketingových 

nástrojů – produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky – které firma používá 

k úpravě nabídky podle cílových trhů“ (Kotler, 2007, s.70) 

Podstatou marketingového mixu je převážně nabídka produktu za správnou cenu, na 

správném místě a se správnou komunikací (Hesková, 2009). 

Marketingový mix můžeme popsat jako soubor úkolů a opatření, které v konečné fázi 

pomáhají uspokojit požadavky zákazníků způsobem, umožňující firmě dosáhnout svých 

cílů optimální cestou. Napomáhá firmě vhodně rozmístit finanční a lidské zdroje. 

Umožňuje delegování zodpovědnosti jednotlivým členům marketingového týmu. 
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Marketingový mix, je obvykle tvořen čtyřmi základními nástroji, neboli 4P. Analogie 

konceptu 4P je používaná pro svoji jednoduchost a dodnes si jeho používání udržuje na 

spotřebním trhu své výsadní postavení. Tyto jednotlivé nástroje vytváří homogenní 

systém jinak označovaný jako produktový, cenový, distribuční a komunikační mix a 

vyjadřují vztah podniku k jeho okolí (Kincl, 2004) 

2.7.2 Produkt 

Produktem mohou být všechny hmatatelné i nehmatatelné věci, které lze na trhu nabízet 

k vyvolání zájmu, získání pozornosti, ke směně, k používání, ke spotřebě nebo 

k uspokojení přání a potřeb ostatních lidí. Mohou to být jak fyzické předměty a služby, 

tak i osoby, místa, organizace, myšlenky kulturní výtvory a mnohé další. 

V marketingovém přístupu je na prvním místě názor zákazníka, který představuje hlas 

trhu. Produkt je nejdůležitější složkou marketingového mixu a chceme-li na trhu uspět, 

musíme v první řadě nabízet takové produkty, o které je zájem (Kotler, 2013). 

Produkt rozlišujeme na 3 následující úrovně: 

 Jádro - je to základní užitek, který produkt nabízí a přináší. Vyjadřují to, co 

zákazníci kupují. 

 Vlastní produkt – zahrnuje charakteristické stránky jako je kvalita, provedení, 

design, značka a obal (Pelsmacker, 2003). 

 Rozšířený produkt – tvoří ho například nabídka doplňkových služeb či výhod 

pro zákazníka jako jsou například instalace, instruktáž delší záruční lhůta, platba 

na splátky, garance a podobně (Jakubíková, 2013) 

Životní cyklus výrobku (Kotler, 2007) 

Každý produkt nebo služba prochází určitým životním cyklem. Obecně jsou to časové 

etapy mezi vznikem a zánikem produktu či služby. Fáze životního cyklu dělíme na: 

 Zavádění – v této fázi se produkt umisťuje na trh, investuje se do propagace, je 

nutné na produkt upozornit a přesvědčit zákazníky.  

 Růst – produkt získává postavení na trhu, společnost investuje do výroby, 

modifikace a udržení popularity výrobku 
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 Zralost – daný trh se postupně nasycuje a je vhodné zveřejnit novou reklamní 

kampaň a znovu dostat výrobek do podvědomí zákazníků 

 Pokles – dlouhodobý trend snižování tržeb, pokračování v připomínání výrobku 

za účelem co nejpomalejšího odchodu výrobku z trhu, postupné nahrazování 

starého výrobku novým 

Tabulka č. 2: Vztah mezi etapami živ. cyklu 

 
Zdroj: upraveno dle Kotler, 2007, s.76 

2.7.3 Cena 

Cena je aktuální, současná hodnota produktu na trhu. Je to množství peněžních jednotek 

požadovaných za určitý produkt. Je možné s ní oproti zejména distribuci, ale i ostatním 

prvkům marketingového mixu velmi pružně pracovat (Hesková, 2009). 

V marketingovém mixu je to jediná položka, kterou si firma vytyčuje výnosy, všechny 

ostatní prvky (produkt, distribuce a komunikace) znamenají náklady (Foret, 2003). 

„Cena je vyjádřením protihodnoty, za níž je prodávající produkt ochoten směnit“ (Foret, 

2013, s.137). 

Někdy cena může vypovídat o záměrech a cílech firmy. Sníženou cenou se firma snaží 

získat nové zákazníky a zároveň může bránit vstupu konkurence na trh (Foret, 2003). O 

stanovení ceny rozhodují interní a externí faktory. 
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 Interní faktory: 

- marketingové cíle organizace 

- strategie marketingového mixu 

- náklady a organizace 

 Externími faktory:  

- trh a poptávka 

- konkurence 

- ekonomické podmínky 

- distribuce 

- vláda 

- sociální otázky 

Dle Jakubíkové (2013), se cena stanovuje čtyřmi následujícími způsoby: 

 Cena založená na nákladech (nákladově orientovaná cena) 

Nákladově orientovaná cena je jedna z nejběžnějších a nejčastěji používaných 

způsobů stanovení ceny. Tato metoda je založená na principu různého modifikování 

kalkulačních postupů založených na nákladech a zisku daného produktu. Výhodou je 

jednoduchost a snadná dostupnost dat pro výpočet ceny. 

 Stanovení ceny na základě poptávky (poptávkově orientovaná cena) 

Tvorba cen je založena na principu odhadu objemu a prodeje v závislosti na různé 

výši ceny. Základním principem je stanovení vysoké ceny při vysoké poptávce a nízké 

ceny pří nízké poptávce a to i tehdy jsou-li náklady na produkci stejné. 

 Cena na základě cen konkurence (konkurenčně orientovaná cena) 

Jak je již z názvu patrné, tato metoda vychází z cen obdobných produktů 

konkurenčních firem tedy dle tržní ceny. Cena produktu potom může být s porovnání 

s konkurencí stejná, nižší nebo vyšší. 
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 Cena na základě smlouvy a výběrových řízení (smluvní ceny) 

Je to dohoda mezi stranou kupujícího a stranou prodávajícího. Smluvní cena je velmi 

pružná a je zaměřena na maximalizaci zisku. Kupující strana vyhlásí pro podniky 

výběrové řízení, na základě kterého si zvolí nejlepší z nabídek. 

2.7.4 Distribuce 

Je to způsob, kterým se služba nebo produkt dostává z místa výroby tedy od výrobce do 

místa určení tedy ke konečným zákazníkům. Zahrnuje také veškeré prostředky spojené 

s dopravou z místa vzniku do místa spotřeby. Výhody přímé distribuce jsou přímá 

komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem, zpětná vazba a kontrola nad kvalitou a 

cenovou politikou, soukromí a jednoduchost (Foret, 2001). 

 Přímá distribuce (Janečková, c2000) 

Přímou distribucí mezi výrobcem a spotřebitelem nefiguruje žádný distribuční 

mezičlánek. Distribuce probíhá např.: 

- ve vlastních prodejnách 

- prostřednictvím internetu 

- prodejem z automatu nebo formou přímého/direct marketingu 

- prodejem na místě produkce 

 

Obrázek č. 5: Přímá distribuce 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Nepřímá distribuce 

Nepřímou distribucí vstupuje mezi výrobce a zákazníka distribuční mezičlánek. 

Výhodou je možnost pokrýt rozsáhlejší trh než u přímé distribuce. Funkcí 

distribučních mezičlánků je samotné obchodování, logistické činnosti a doplňkové 

služby jako je shromažďování informací o zákaznících, marketingovém prostředí a 

finančních příležitostí. 

- Jednoúrovňová se skládá z výrobce, jednoho zprostředkovatele a konečného 

spotřebitele.  
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- Dvouúrovňová se skládá z výrobce, dvou zprostředkovatelů a konečného 

spotřebitele.  

- Tři a víceúrovňové zahrnují ještě další mezičlánky. Mohou to být 

velkoobchody, agenti, sklady, zpracovatelé atd. V současné praxi se často 

setkáváme právě s těmito víceúrovňovými distribučními cestami (Janečková, 

c2000) 

 

 

Obrázek č. 6: Nepřímá distribuce 
Zdroj: vlastní zpracování 

2.8 Marketingová komunikace 

Posledním „P“ marketingového mixu tvoří propagace (promotion). Nejčastěji je tento 

termín překládán jako propagace, podpora prodeje, publicita, nebo komunikace s 

veřejností. V posledních letech se v ustálilo označení „promotion“, jako marketingová 

komunikace. Cílem je dlouhodobé udržení zájmu a pozornosti. Marketingová 

komunikace využívající mnoha teoretických oborů, jako je sociologie, psychologie, teorie 

komunikace, umění apod. Je vyvolávána a rozvíjená potřebou trhu, ekonomiky a zejména 

rostoucí konkurencí (Foret, 2001). 

2.8.1 Marketingová komunikace 

2.8.1.1 Obecná komunikace 

Pojem komunikace vychází z latinského slova „communis“ a v překladu znamená 

společný (Hesková, 2009). Udává skutečnost, že v dnešní době nachází klasická obecká 

komunikace široké, nové a specifické příležitosti v marketingu, produkční sféře a 

v navazování kontaktů se zákazníkem (Jakubíková, 2013). Základním cílem je 

oznamovat, zprostředkovat a snažit se podělit s myšlenkami, postoji a názory (Foret, 

2001). „Marketingová komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží informovat, 

přesvědčovat, a upomínat spotřebitele – přímo čí nepřímo – o výrobcích nebo značkách, 

jež prodávají“ (KOTLER, 2013, s96). Pomocí marketingové komunikace, lze dostávat 

zpětnou vazbu od zákazníků, spotřebitelů a uživatelů našich produktů a zároveň 
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společnostem umožňuje spojit svou značku s jinými lidmi, místy, událostmi, značkami, 

věcmi a pocity (Kašík, 2009). 

2.8.2 Obecké komunikační modely 

Marketingové komunikační modely popisují psychický proces od prvního kontaktu 

s reklamním prostředkem, až po konečný nákupní akt. V této kapitole jsou popsány 2 

nejznámější z nich. 

2.8.2.1 Model AIDA 

Jedná se o komunikační model, který obsahuje proces fungování optimální reklamy. 

Model AIDA vychází z pěti po sobě jdoucích stádií. (Narula, 2006). 

 attention (upoutat pozornost) 

 interest (vzbudit zájem) 

 desire (přesvědčit o výhodách) 

 action (přimět k akci). 

V prvním kroku komunikace by měla být vhodným způsobem upoutána pozornost, na 

kterou navazuje další krok pokoušející se vzbudit ve spotřebiteli zájem o danou nabídku. 

Ve třetím kroku se stimulují přání, přesvědčením potencionálního spotřebitele o 

schopnostech produktu uspokojit jeho potřeby a přání. V posledním kroku se např. 

předvedením výrobku či služby snažíme vyvolat akci, tedy přimět zákazníka ke koupi. 

Model AIDA vznikl koncem 19. století a navzdory své jednoduchosti, nachází uplatnění 

i v současné moderní marketingové komunikaci (Pelsmacker, 2003). 

2.8.2.2 Model Dagmar 

Název modelu DAGMAR pochází z anglického spojení slov Defining advertisinggoals 

for measuring advertising results, neboli definování cílů reklamy pro měření reklamních 

výsledků. Podle tohoto modelu během komunikačního procesu vzniká 9 po sobě jdoucích 

následujících efektů: 

 Potřeba dané kategorie 

 Povědomí o značce 

 Znalost značky 

 Postoj ke značce 
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 Záměr koupit značku 

 Pomoc při nákupu 

 Nákup 

 Spokojenost 

 Loajalita ke značce 

Efekty modelu Dagmar, kterými zákazník prochází, jsou zaměřeny spíše na současný 

nebo budoucí nákupní stav, než na okamžitý nákupní efekt a jsou také východiskem 

pro stanovení cílů (Pelsmacker, 2003). 

2.8.2.3 Model STDC 

Model STDC ( See - Think - Do – Care) je metoda, která zákazníky dělí do čtyř fází 

nákupního rozhodování. Vyvinul ho a publikoval známý marketér na poli digitálního 

marketingu Avinash Kaushik v roce 2013. 

 See – Je to fáze, která definuje uživatele, kteří nemají zájem nakoupit, avšak 

v budoucnu je možné, že nákup uskuteční.  

 Think – Druhá fáze popisuje uživatele, kteří by byli ochotni nakupovat, ale zatím 

pouze porovnávají možná řešení a hledají dostupné informace. 

 Do – Třetí fáze pojednává o spotřebitelích, kteří chtějí nakoupit. Jedná se o 

nejdůležitější fázi a je nutné potenciální zákazníky přesvědčit, aby chtěli právě 

jejich produkt či službu.  

 Care – Poslední fáze popisuje zákazníky, kteří již nákup alespoň jednou nákup 

uskutečnili. Cílem je motivovat zákazníky k opakovanému nákupu (kaushik.net, 

2018. 

2.8.3 Nástroje marketingové komunikace 

Marketingové nástroje lze popsat, jako postupy, metody, techniky a aktivity, které firma 

používá ke svému zviditelnění a získání nových i udržení stávajících zákazníků (Foret, 

2011). 

Kotler a Keller (2007) uvádí 5 základních nástrojů marketingové komunikace: 

 Reklama 

 Podpora prodeje 
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 Direct marketing 

 Public relations 

 Osobní prodej 

2.8.3.1 Reklama 

Reklama je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších nástrojů při kupním rozhodování. 

Hlavními cílem reklamy je kromě informování potenciálních zákazníky o produktu, jeho 

přednostech, výhodách a cenách také tvorba dlouhodobého image produktu (Foret, 2011). 

Funkce Reklamy lze rozdělit na 3 základní skupiny: 

 Informační 

- Informovat trh o novém produktu 

- Informovat o novém použití známého produktu 

- Informovat o změně ceny 

- Informovat o způsobu používání produktu 

- Informovat o doplňkových službách atd. 

Hlavním účelem této formy reklamy je vyvolat zájem a poptávku po produktu nebo službě 

(Foret, 2011). 

 Přesvědčovací 

- Posílit preferenci produktu 

- Získat zákazníky od konkurence 

- Posílit image firmy 

- Změnit image produktu 

- Přimět zákazníka k okamžitému nákupu 

Používá se v období vysokého konkurenčního tlaku a tedy tehdy, kdy je nutné zapůsobit 

na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš produkt nikoliv konkurenční (Foret, 2011). 

 Připomínací  

- Připomenout přednosti produktu 

- Připomenout potřebnost výrobku v brzké době 

- Obnovit povědomí zákazníka o existenci produktu 
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- Připomenout rozložení distribuční sítě, kde lze koupit výrobek (Foret, 

2011). 

Reklama má působit na posilování přesvědčení zákazníka, že předchozí rozhodnutí o 

koupi bylo správné. Cílem je udržet v podvědomí zákazníků produkt nebo značku, před 

nadcházející prodejní sezónou, zejména pro opakovanou koupi produktu (Foret, 2011). 

Tabulka č. 3: Reklamní média 

Masová média 
 

    -vysílací  televize a rozhlas 

    -tisková  venkovní tištěná reklama, noviny a časopisy 

Specifická média výkladní skříně, venkovní reklama a reklamní předměty 

   

Elektronická internet, televize, rozhlas, intranet, video 

Klasická venkovní reklama, billboardy 

Zdroj: zpracováno dle (Hesková, 2009, s40) 

 

2.8.3.2 Podpora prodeje 

Je to soubor marketingových aktivit, které zvyšují efektivitu obchodních mezičlánků a 

nákupní chování spotřebitele. Nástroje a prostředky podpory prodeje využívají 

organizace, výrobci, distributoři včetně maloobchodníků, obchodních sdružení a institucí 

(Hesková, 2009). Podpora prodeje se zaměřuje na zákazníka v podobě cenových slev, 

soutěží, vzorků zdarma, slevových kuponů, odměn za věrnost, výhodných balení apod. 

Dále se také zaměřuje na obchodní společnosti, kdy obchody připravují společné 

propagační kampaně, soutěže dealerů a účastní se veletrhů [29]. V praxi má také vliv na 

obchodní personál, kdy společnosti prodejcům nabízejí mimořádné bonusy a odměny za 

prodejní aktivitu a úspěšnost (Hesková, 2009). 

2.8.3.3 Direct marketing 

Přímý marketing neboli direct marketing představuje dynamicky se rozvíjející podobu 

marketingové komunikace, využívající jeden nebo více komunikačních nástrojů. 

Zákazník již nemusí hledat trh, ale nabídka sama přijde za ním. Dostupnost a rychlost 
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moderních technologií dnes umožňují soustavnou a oboustrannou komunikaci se 

zákazníky. Nejčastěji využívaným prvkem přímého marketingu je telemarketing a 

v současné době při spojení mobilních telefonů a počítačů se účinnost a efektivnost tohoto 

postupu zvyšuje. Dále do direct marketingu kromě telemarketingu řadíme direct mail, 

nákupy prostřednictvím internetu, on-line marketing, katalogový prodej a televizní, 

rozhlasový či tiskový prodej s přímou odezvou. V posledních letech se stávají velice 

perspektivní databáze informací o zákaznících. Získané osobní údaje, záznamy 

předchozích nákupů a reakce na zaslané nabídky se stávají základem dlouhodobého 

vztahu se zákazníkem a oboustranné komunikace (Hesková, 2009). 

„Přímý marketing dokáže oslovit potencionální zákazníky ve chvíli, kdy mají o nabídku 

zboží zájem, a proto si ho spíše všimnou skutečně nadějní potencionální zákazníci“ 

(Foret, 2004, s143). 

2.8.3.4 Public relations 

Public relations PR neboli vztahy se veřejností lze chápat jako plánovitou a systematickou 

činnost, kterou se firmy snaží vytvářet a upevňovat důvěru a dobré vztahy organizace 

s důležitými a klíčovými oblastmi veřejnosti, které jsou spjaty s aktivitami firmy 

(Máchková, c2009). Nástroji PR se zákazníkům nic nenabízí ani neprodává, pouze se 

poskytují informace a aktivity, které veřejnost osloví a v budoucnu bude oceněno. Cílem 

je zlepšení image firmy v očích veřejnosti v dlouhodobém horizontu. Nejčastěji jsou 

používány v krizových situacích, jako jsou havárie, kalamity či skandály, kdy se snaží 

zachránit situaci a dobré jméno firmy (Foret, 2011). 

„Public relations jsou funkcí managementu kdy jejích základní vlastností je soustavnost, 

komplexnost, věrohodnost a tvůrčí charakter“ (Hesková, 2009, s.68) 

Nástroje PR jsou označovány jako „ PENCILS“ a jsou to: 

 Publications – jsou to zejména výroční zprávy, firemní časopisy pro významné 

zákazníky, publikace k výročí firmy a jiné důležité události. 

 Events – Vnitrofiremní nebo veřejné akce, jedná se o sponzorství kulturních, 

sportovních nebo charitativních aktivit, představení nového produktu, udělování 

odměn zaměstnancům, apod. 
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 News - komunikace firmy, která je zaměřená na produkty se snahou o vytvoření 

dlouhodobého pozitivního vztahu současných i budoucích potenciálních 

zákazníků. Dále jsou to informace o uvedení nového produktu na trh, 

znovuzavedení již existujícího produktu či značky, tvorba zájmu o produktovou 

kategorii, základní informace o managementu nebo o nově příchozích či právě 

odcházejících zaměstnancích (Hesková, 2009). 

 Community Involvement Activities - angažovanost v lokální komunitě, která se 

projevuje investicemi do sektoru veřejných služeb dané obce (školství, 

sportoviště, kultura, charita, ekologie), ve snaze o začlenění do běhu komunity a 

porozumění jejím potřebám, uvědomění si způsobu, jakým postavení nové 

továrny nebo zvýšení výroby zasáhne jak do krajinného rázu, tak i vnitřního 

fungování společnosti apod. (Hesková, 2009). 

 Identity media - využití korporátní identity v celkové komunikaci, od jednotného 

fontu v e-mailech, přes hlavičku dopisního papíru a vzhled obálek až po 

podnikovou uniformu. Firemní identita je dlouhodobým procesem, kterým 

vychází z podnikových cílů a vzájemně provázaných prvků, které ve spojení 

vytváří celkový obraz o stylu a fungování firmy. Lze ji oproti podnikovému image 

neustále ovlivňovat. Image firmy je vnější pohled na firmu a vnímání veřejnosti, 

které lze ovlivnit jen částečně (Hesková, 2009). 

 Lobbing - lobbování za cíle společnosti, krizové PR, regulační opatření, apod. 

prosazování určitého názoru a snaha ovlivnit okolí vlastní argumentací. 

Představuje proces seznamování zákonodárců se zájmy organizací, spočívá v úsilí 

o dosažení legislativních změn (Hesková, 2009). 

 Social Responsibily Activities - společenská odpovědnost firmy, která sahá od 

ekologické výroby po budování dobrého jména aktivitami v sociální oblasti 

(Barčík, 2013). Činnosti sponzoringu a charitativních aktivitách firmy jsou 

obsaženy v tiskových zprávách, výstavách a setkáních se sponzorovanými 

stranami či neziskovými organizacemi. Sociální komunikace je část public 

relations zaměřená na sféru sociální odpovědnosti organizace a oblasti trvale 

udržitelného rozvoje. Účelem je vytvořit pozitivní signály zájmovým skupinám 

firmy (akcionáři, investoři, spotřebitelé, zaměstnanci). Společenská odpovědnost  
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představuje investice do zaměstnanců, životního prostředí a vztahů se zájmovými 

skupinami (Hesková, 2009). 

Jednotlivé aktivity se z části překrývají, ale vždy se jedná o jiný pohled na danou oblast 

tedy i jiný přístup o navázání vztahu z jiné perspektivy. 

2.8.3.5 Přímý marketing 

Přímý marketing neboli direct marketing představuje dynamicky se rozvíjející podobu 

marketingové komunikace, využívající jeden nebo více komunikačních nástrojů. 

Zákazník již nemusí hledat trh, ale nabídka sama přijde za ním. Dostupnost a rychlost 

moderních technologií dnes umožňují soustavnou a oboustrannou komunikaci se 

zákazníky. 

„Přímý marketing dokáže oslovit potencionální zákazníky ve chvíli, kdy mají o nabídku 

zboží zájem, a proto si ho spíše všimnou skutečně nadějní potencionální zákazníci“ 

(Kotler, 2013, s167) 

Nejčastěji využívaným prvkem přímého marketingu je telemarketing a v současné době 

při spojení mobilních telefonů a počítačů se účinnost a efektivnost tohoto postupu 

zvyšuje. Dále do direct marketingu kromě telemarketingu řadíme direct mail, nákupy 

prostřednictvím internetu, on-line marketing, katalogový prodej a televizní, rozhlasový či 

tiskový prodej s přímou odezvou. V posledních letech se stávají velice perspektivní 

databáze informací o zákaznících. Získané osobní údaje, záznamy předchozích nákupů a 

reakce na zaslané nabídky se stávají základem dlouhodobého vztahu se zákazníkem a 

oboustranné komunikace. 

2.8.3.6 Osobní prodej 

Osobní prodej je nejstarší formou přímé komunikace prodávajícího s kupujícím. Zahrnuje 

všechny formy prodeje probíhající na základě osobních kontaktů a není omezen pouze na 

spotřební zboží (Hesková, 2009). 

Kotler (2013) popisuje šest kroků osobního prodeje: 

 vyhledání zákazníků a jejich kvalifikace 

 předprodejní příprava 

 prezentace a demonstrace 
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 překonávání námitek 

 uzavření prodeje 

 následný kontakt a udržování 

Bezprostřední osobní působení má mnohem větší účinnost ovlivnit zákazníka nežli běžná 

reklama a jiné nástroje marketingové komunikace. Prodávající se bezprostředně 

seznamuje s názory a požadavky zákazníka a je schopen na ně operativně a účinně 

reagovat. Výhodou pro firmy a jejich produkt je také okamžitá zpětná vazba zákazníka 

(Kozel, 2006) 

2.8.4 Nové nástroje marketingové komunikace 

V současné době klasicky používané metody komunikace pomalu ztrácejí sílu a účinnost. 

Pro dosažení efektivního účinku v oblasti marketingové komunikace napomáhají 

následující vybrané nové metody.  

Novými trendy v oblasti marketingové komunikace považujeme Holistický marketing, 

event marketing, product placement, guerilla marketing, buzz marketing, ambush 

marketing, virální marketing, formy internetového a mobilního marketingu, Guerillo 

marketing apod. 

Z důvodu neustále se vyvíjecích nových marketingových přístupů, které aktuálně reagují 

na situaci trhu, není výčet těchto trendů konečný, uvedeme si jen některé vybrané z nich 

(Hesková, 2009). 

 Marketing na sociálních sítích 

Sociální sítě dokážou motivovat své členy ke sdílení informací a přináší nové 

možnosti získání zákazníků, vylepšení firemního image, public relations apod. 

Nejrozšířenějšími světovými sociálními sítěmi jsou Facebook, Myspace a Twitter. 

Tok informací je rozpoután většinou formou diskuzí, odkazy, anketami, zábavnou 

formou aplikace, fotkami či videi (Machková, c2009). 

V současné době lze tvrdit, že lidé získávají většinu informací a zpráv pomocí 

sociálních sítí než z tradičních médií. Využití fenoménu sociálních sítí je obrovské a 

počet uživatelů stále narůstá (Treadaway,  2011). 
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 Emailing 

V současné době jeden z nejvýznamnějších nástrojů přímého (direct) marketingu. 

Nesrovnatelně levnější a také rychlejší verze oproti klasickým direct mailům 

v papírové podobě. Společnost si na tyto služby může najmout specializovanou 

agenturu, popřípadě si tyto služby obstarává z vlastních zdrojů. Velkou výhodou 

oproti klasickým dopisům je interaktivita emailů, uživatel tak snadno může do 

odesílané zprávy vložit videa, obrázky odkazy a další prvky. Nevýhodou může být 

legislativní omezení, díky kterému je nutné mít souhlas adresáta k zasílání reklamních 

materiálů (Hesková, 2009). 

 Webová prezentace 

Hlavním cílem firemní webové prezentace je co nejvíce ovlivnit nebo měnit chování 

skupiny lidí. Webové stránky dané společnosti většinou prezentují určitý produkt 

nebo službu a často se také stávají prodejním kanálem. Důležitým prvkem firemní 

prezentace je interaktivita se zákazníkem. Trendem dnešním webů je dynamický 

design, který umožnuje přizpůsobit se všem zařízením, ať už se jedná o osobní 

počítač, tablet či ostatní mobilní zařízení. Dalšími výhodami jsou snadnější 

optimalizace pro vyhledávače, jednoduchá správa zdrojového kódu či menší přenos 

objemu dat (Frey, 2008). 

 SEO 

Zkratka SEO znamená v anglickém jazyce search optimalization engine v překladu 

optimalizace pro vyhledávače nebo také optimalizace nalezitelnosti. Je to metoda 

tvorby a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich obsah a forma 

byly co nejvhodnější pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. 

Hlavním cílem SEO je získat ve výsledcích fulltextového vyhledávání co nejlepší 

pozici tzn. odkaz stránky, bude zobrazen mezi prvními. Princip vyhledávání funguje 

na základě zadávání klíčových slov a k relevantnímu výsledku je nutné vhodně 

přizpůsobit textový obsah daného webu (Frey, 2008). 
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 PPC 

Je nástrojem internetové reklamy a jedna z metod affiliate marketingu. Je to způsob 

reklamy založený na placení za proklik a spočívá v tom, že inzerenti neplatí za každé 

zobrazení reklamy, ale platí až tehdy, kdy na jejich reklamu někdo klikne. Cílení 

reklamy je možné například podle demografických údajů, témat zájmů apod. 

Jednotlivé kampaně lze jednoduše upravovat či pozastavit kdykoliv během jejich 

fungování. Výsledky PPC reklamy jsou poměrně dobře měřitelné a každý okamžik je 

možné sledovat, kolik prostředku bylo za reklamu doposud utraceno či kolik reklama 

již vydělala (Frey, 2008). 

 Event marketing 

Event marketing je forma zinscenování zážitků, které mají za úkol vyvolat psychické 

a emocionální podněty vedoucí k podpoře image firmy a jejich produktů. Typickým 

příkladem event marketingu jsou oblasti sportu kultury cestovního ruchu, přírody i 

politické akce pod záštitou dané firmy (Frey, 2008). 

 Veletrhy a výstavy 

Je to místo, kde se výrobci a obchodníci specifické kategorie produktů nebo odvětví 

setkávají za účelem jednání o obchodu, prezentování a demonstrování svých výrobků 

a služeb nebo za účelem výměny nápadů a názorů. Firmy veletrhy a výstavy využívají 

také pro navazování dalších obchodních kontaktů či přímo pro prodej nebo nákup 

(Pelsmacker, 2003). 

 Referenční marketing 

Pomocí referenční reklamy mohou podniky značně podpořit své marketingové a 

podnikové aktivity a celkově tak snížit náklady v rámci své marketingové 

komunikace. Jednou z možností jak uplatnit referenční marketing je předáním 

reference ústně v rámci rozhovoru mezi kupujícími. Další možností, která v současné 

době nabírá na významu, je reference v prostředí online komunikace. Tímto 

způsobem společnosti využívají k referencím přímo své webové stránky, dále pak 

např. různá internetová odborná fóra nebo blogy (Pelsmacker a kolektiv, 2003). 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část diplomové práce je věnována analýze vnitřního a vnějšího 

marketingového prostředí společnosti a zakládá na poznatcích z předchozích kapitol. 

V úvodu kapitoly je popsána charakteristika podniku. Dalším bodem analytické části je 

analýza současného marketingového mixu a marketingový výzkum formou 

dotazníkového šetření. Nedílnou součástí je také analýza zákazníků a analýza trhu, na 

kterou navazuje SLEPTE analýza zabývající se makroprostředím firmy. Poslední části 

této kapitoly je SWOT analýza, která shrnuje silné a slabé stránky a také příležitosti a 

hrozby, které na firmu působí. 

3.1 Charakteristika podniku 

Firma ELA, spol. s r. o., se od počátku svého vzniku úzce specializuje na produkci 

elektronických zařízení pro měření průtoků kapalin v potrubí i otevřených průtočných 

profilech a hladin kapalin v nádržích. Toto zaměření zcela logicky vyplynulo ze 

skutečnosti, že většina zaměstnanců firmy ELA dříve pracovala v podniku SIGMA Brno, 

který byl v té době téměř monopolním výrobcem obdobných zařízení v tehdejší 

Československé republice. Všechny přístroje firmy ELA (ISO 9001) vznikly na základě 

vlastního vývoje, který neustále pokračuje. Kromě vývoje a výroby firma zabezpečuje na 

dodávané měřící přístroje také servis v záruční a pozáruční době (Vlček, 2018). 

 
Obrázek č. 7: Provozovna společnosti ELA 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Společnost realizuje vývoj a zakázkovou výrobu senzorů pro průmyslovou automatizaci. 

Dále formou konzultací a individuálních kurzů poskytujeme vzdělávání v oblasti aplikací 

mikroprocesorové techniky při řízení technologických procesů. 

ELA spol. s r.o. se sídlem v Brně, působí na trhu od roku 1992. Od té doby si získala 

jedno z předních postavení v oboru výroby a prodeje zařízení pro měření průtoku a 

hladiny kapalin (Vlček, 2018). 

Tabulka č. 4: Základní informace o společnosti 

Název společnosti: ELA spol. s r.o. 

Sídlo: Mikulovská 1 628 00 Brno 

IČO: 46969063 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Jednatel: Ing. Milan Vlček 

Založení podniku: 14.října 1992 

Základní kapitál 200 000 Kč 

Předmět podnikání: 

výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

prodej 

Zdroj: justice.cz, 2018 

3.2 Metoda 7S 

Následující kapitola analyzuje vnitřní a vnější prostředí firmy ELA, spol. s r.o. pomocí 

metody McKinsey  7S. 

 Struktura 

V současné době společnost vlastní 5 společníků. Společník s největším podílem je 

zároveň jednatelem a vlastní 51% firmy. Firmu tvoří celkem 9 zaměstnanců a to 

včetně majitelů. Jednatel zde plní funkci obchodního a ekonomického oddělení a má 

na starosti marketingové aktivity firmy. Ostatní spolumajitelé jsou zaměstnáni jako 

pracovníci ve výrobě, vývoji a servisu. Na vrcholu společnosti je spolumajitel 

s většinovým podílem, avšak o cílech a rozhodnutích firmy rozhodují společně 

(Vlček, 2018). 
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Zjednodušená organizační struktura firmy ELA, spol. s r.o. zachycuje obr. č.8. 

 

Obrázek č. 8: Organizační schéma 
Zdroj: Vlček, 2018 

 Strategie 

Strategií firmy je stále vysoká kvalita a přesnost svých produktů a služeb, se snahou 

udržet dosavadní výhodu cenové politiky nad ostatní konkurencí. Podporovat vývoj 

a výzkum firemních produktů a služeb pro udržení kroku s technologickou vyspělostí 

konkurence. Vedení společnosti je přesvědčeno, že odbornost, profesionální jednaní 

a pozitivní reference firmy, nejen udrží současný zájem o produkty a služby, ale v 

budoucnu přinesou další zákazníky (Vlček, 2018). 

 Styl řízení 

Styl řízení společnosti je z větší části autokratický a nejvíce se uplatňuje na úrovni 

obchodního managementu, kdy jednatel společnosti je v těchto činnostech velmi 

aktivní. Autokratický styl řízení však ve společnosti nepůsobí ve všech případech. 

Cíle společnosti stanovují majitelé, avšak s ohledem založeným na individuálních 

myšlenkách, nápadech a iniciativě ostatních spolupracovníků. Spolumajitelé jsou 

v každodenním přímém kontaktu se svými spolupracovníky a zaměstnanci a 

vzájemné dobré vztahy jsou na prvním místě. Demokratický styl řízení je ve 

společnosti nejvíce patrný na úrovní výzkumu a vývoje a IT, kdy je díky vysoké 

odbornosti jednotlivých pracovníků velký prostor k diskuzím, názorům a 
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kompromisům. Firma klade velký důraz na individuální zodpovědnost každého ze 

zaměstnanců (Vlček, 2018). 

 Systémy  

Společnost při své činnosti používá podnikový informační systém Altus Vario, díky 

kterému je schopna efektivně řídit a kontrolovat velkou část firemní agendy. 

Informační systém je rozčleněn na několik modulů, jako jsou např. fakturace, 

účetnictví, mzdy, pokladna, servis a sklad. Společnost tento systém nejvíce využívá 

ve své finanční oblasti, zejména k bankovním operacím, fakturacím, účetnictví, ale 

také v oblasti personalistiky a majetku. Každý zaměstnanec má v systému nastaveny 

jiné oprávnění a pravomoce. Podle svých kompetencí pak má každý zaměstnanec 

jinou nabídku funkcí systému (Obalil, 2018). 

 Spolupracovníci 

Ve společnosti pracují 3 spolumajitelé, kteří se vzájemně respektují a tolerují. Dále je 

zde zaměstnáno 6 dalších spolupracovníků, kteří tvoří věkově různorodý kolektiv. 

Problémem spolupracovníků je jejich nezastupitelnost, kdy každý má jinou 

odbornost. Vedení společnosti se snaží svým zaměstnanců nabídnout co nejlepší 

pracovní podmínky, které přispívají ke zkvalitnění práce a morálky. Dále se snaží 

eliminovat konflikty mezi zaměstnanci operativní a vzájemnou domluvou ihned při 

vzniku neshody (Vlček, 2018). 

 Sdílené hodnoty 

Společnost Ela spol. s r.o. pořádá různé neformální aktivity za účelem prohloubení 

vztahů mezi spolupracovníky a sjednocení zaměstnanců jako kolektivu. Firma 

považuje jako své důležité hodnoty kvalitu, vstřícnost, odpovědnost, důvěru a klade 

důraz na dobré jméno společnosti. Proto považuje za důležité věnovat každému 

zákazníkovi profesionální přístup ať už při konzultaci, nebo při realizaci zakázky 

(Vlček, 2018). 

 Schopnosti 

Ve společnosti je kladen vysoký důraz na osobní rozvoj každého ze zaměstnanců. Na 

trhu měřící techniky a obecně elektrotechniky, strojírenství a informačních 



47 
 

technologií, se objevují stále nové příležitosti a efektivnější metody výrobních a 

výpočetních technologií tak i řízení firmy, tak i samotné výroby. Pro firmu je zcela 

nezbytné získávat tyto nové informace poznatky a účastnit se tak odborných seminářů 

a školení. Společnost je schopna rychle a flexibilně reagovat na požadavky zákazníků 

při zachování kvality (Vlček, 2018). 

3.3 Sortiment 

Společnost Ela spol. s r.o. je zaměřena na výrobu, distribuci a prodej průtokoměrů a 

hladinoměrů kapalin. Vyráběná měřidla se rozdělují do 3 typů dle principu měření. Jsou 

to magneticko-indukční průtokoměry, ultrazvukové průtokoměry a hladinoměry. Firma 

dále nabízí zákazníkům dodatečné služby, kterými jsou servisní činnost, softwarová 

podpora a vývoj na zakázku (Obalil, 2018) 

.  

Obrázek č. 9: Příklad sortimentu společnosti ELA 
Zdroj: elabrno.cz. 2018 
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3.4 Marketingový mix 

V této kapitole je popsán marketingový mix analyzované společnosti, který je tvořený 

produktem, cenou, distribucí a marketingovou komunikací. 

3.4.1 Produkt 

Pro účely této diplomové práce budeme jako produkt uvažovat pouze magneticko-

indukční průtokoměry, které firmě tvoří největší část obratu (Vlček, 2018). Magneticko–

indukční průtokoměry jsou založeny na principu měření spočívajícím na základě 

Faradayova zákona o magnetické indukci se ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém 

poli, indukuje napětí. V případě principu elektromagnetického měření je tímto 

pohybujícím se vodičem tekoucí kapalina. Měřením indukovaného napětí lze měřit 

velikost průtoku média (Obalil, 2018). Přístroj se skládá z elektronické vyhodnocovací 

jednotky, která zpracovává okamžité naměřené signály z magneticko - indukčního čidla. 

Na základě průřezu potrubí a vyhodnocovaných dat je definován okamžitý průtok 

potrubím [ l/s]. Vyhodnocovací jednotky jsou, kromě okamžitého zobrazení dat na 

displeji schopné dále data ukládat a přenášet je v elektronické podobě pro další 

zpracování. Každé měřidlo je kalibrováno v metrologické zkušebně dle příslušných 

měřících etanolů, tím je dosažena maximální možná přesnost měření přístroje (Obalil, 

2018). 

  
Obrázek č. 10: Magneticko - indukční průtokoměr ELA 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vyhodnocovací jednotky jsou nabízeny ve dvou provedeních a to v plastovém nebo 

v hliníkovém šasi. Vhodný typ zařízení je zákazníkovi doporučen dle povětrnostních 

podmínek lokality a posouzení samotné instalace či projektové dokumentace. Díky 

širokému spektru nabízených normovaných světlostí potrubních čidel, lze zařízení 

instalovat v nejrůznějších situacích. Největší oblasti využití magneticko-indukčích 

průtokoměrů nalezneme ve vodohospodářství, strojírenství, energetice, potravinářském a 

zemědělském průmyslu (Obalil, 2018). 

3.4.2 Cena 

Stanovení ceny produktů firmy Ela vychází zejména z výše nákladů. Dále jsou ceny 

upraveny dle poptávky zákazníků a podle ceny konkurenčních výrobků, kdy na základě 

průzkumu cen obdobných produktů konkurenčních firem je určena průměrná cena 

konkurence. Podle průměrných cen konkurenčních firem jsou vyhodnoceny silné a slabé 

stránky vlastního produktu a cena je stanovena buď nad, nebo pod konkurenčním 

průměrem. Společnost dále vychází ze smluvních cen, kdy např. při výběrovém řízení 

upraví cenu zakázky tak, aby vyhověla zadáním zákazníků. Všechny zmiňované způsoby 

se navzájem v tvorbě ceny prolínají (Vlček, 2018). 

Prodejní cena každého průtokoměru je tvořena podle firemního ceníku a základě 

požadované konfigurace. Konečnou cenu určuje konfigurace přístroje a to zejména: 

varianta přístroje, použitý zdroj napětí, požadované krytí, komunikační software či volba 

vlastní nebo zakázkové instalace zařízení a zprovoznění samotného průtokoměru na 

měrném místě. 

Stálým zákazníkům, pravidelně odebírajícím průtokoměry pro své vlastní projektové 

realizace, jsou poskytovány zákaznické slevy, obvykle do výše 15% z konečné ceny za 

danou konfiguraci. Jsou to zejména zákazníci z řady firem, které realizují průmyslové 

stavby, stavby a provoz čistíren odpadních vod apod. (Vlček, 2018). 

3.4.3 Distribuce 

Po objednání je firma schopna dodat přístroje koncovému zákazníkovy dle složitosti 

zakázky v rozmezí od 2 do 14 dnů od obdržení objednávky a to včetně případné instalace 

na měrném místě. Objednávky lze provézt přímo na pobočce, telefonicky nebo pomocí 

emailové komunikace. Na provozovně je umístěn produktový showroom, kde jsou 
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představeny veškeré výrobky a jejich technické parametry. Objednané produkty, si 

zákazník vyzvedává přímo na pobočce v Brně, dále mohou být odeslány kurýrní službou 

nebo dle dohody se zákazníkem firma doručí objednané zboží přímo na místo určení 

(Vlček, 2018). 

3.4.4 Marketingová komunikace 

Společnost ELA působí převážně v oblasti B2B a zákazníky jsou tedy další firmy, 

zaměřuje své komunikační aktivity zejména na společnosti působící v oblasti 

průmyslových sektorů, jako jsou vodní hospodářství, energetika, strojírenský, 

zemědělský, chemický a potravinářský průmysl. Veškeré své komunikační aktivity 

podřizuje právě těmto cílovým skupinám. Nejvíce používá pro zaujetí zákazníků přímý 

marketing, digitální marketing, ale také osobní prodej, public relations a event marketing. 

Naopak nejméně využívaným způsobem je reklama, která se nachází pouze v okolí 

provozovny společnosti (Vlček, 2018). 

 Reklama 

Firma využívána k prezentaci reklamu jen zřídka a to formou venkovního závěsného 

banneru. Spolu s ostatními bannery dalších firem sídlících v areálu, je umístěn na 

přiděleném místě v blízkosti hlavní brány, tedy v místech, kudy projíždí všichni 

návštěvníci společnosti. Veškeré reklamní bannery jsou spíše informativního charakteru 

určujícího snadnější nalezení provozovny, než aby upoutávaly pozornost v rámci 

produktu či služeb (Vlček, 2018). 

 Osobní prodej 

Osobní prodej je realizován nejčastěji formou osobních schůzek s klienty přímo na 

provozovně společnosti. Formou osobního prodeje jsou realizovány nejčastěji speciální 

zakázkové projekty či jiné nestandartní požadavky zákazníků. Tyto schůzky jsou 

organizovány na základě předchozího přímého marketingu, tedy pomocí předchozí 

emailové či telefonické komunikace. Osobní schůzka je tedy až druhotný krok před 

uzavřením obchodu, kdy manažer společnosti s klientem specifikují konkrétní podobu 

projektu, cenu, termín a způsob realizace (Vlček, 2018). 

 



51 
 

 Přímý marketing 

Nejčastější nástroj využívání přímého marketingu firmou ELA je direct mail. Kdy 

zástupce společnosti odesílá personalizované emaily vybraným společnostem z oblastí 

vodohospodářství a dalších oblastí průmyslového sektoru. Při vhodně zvoleném 

adresátovi je tato metoda poměrně efektivní a dokáže přímo rozhodnout o tom, zda má 

oslovená společnost zájem o spolupráci či nikoliv. Každý email je konstruován tak, aby 

byl pro konkrétního potencionálního zákazníka co nejatraktivnější. Direct maily jsou 

rozesílány nepravidelně a cíleně v dané období. Konkrétní případy jsou např. vývoj a 

upgrade stávajícího či nového přístroje. Dále také klimatické změny, kdy např. zvýšená 

hladina toků nutí zainteresované subjekty pro okamžitý nákup přístrojů pro měření apod. 

Jelikož firma nevlastní marketingové oddělení zastává tuto činnosti direct marketingu 

jednatel. Z hlediska času je tak tato činnost náročná. Společnost jej cílí převážně na již 

předem vytipované potenciální klienty. Za dobu působení v odvětví přístrojů pro měření 

kapalin si firma vytvořila vlastní databázi současných zákazníků, které oslovuje v danou 

vhodnou situaci (Vlček, 2018). 

Další metodou přímého marketingu, kterou společnost ELA využívá, jsou zásilkové 

katalogy, které firma rozesílá svým zákazníkům většinou elektronicky na začátku 

každého nového roku. Jsou zde prezentovány všechny produkty a služby, které společnost 

nabízí společně s novinkami a modifikacemi jednotlivých přístrojů. Pro tento způsob je 

využívána rovněž databáze stávajících zákazníků (Vlček, 2018). 

 Digitální marketing 

Společnost využívá zejména webové prezentace a SEO 

- Webová prezentace 

Aktuální webové stránky společnosti ELA z roku 2005 jsou vytvořeny ve 

firemních odstínech modré barvy a jsou z hlediska struktury velmi jednoduché. 

Menu webových stránek je rozděleno do 6 sekcí.  V sekci o nás,  je společnost 

včetně její historie v krátkosti představena. Dále zde nalezneme portfolio všech 

přístrojů rozdělených do kategorií, dle typu způsobu použití přístroje. V každé 

z těchto podstránce jednotlivých přístrojů nalezneme technické parametry a 

informace o možnostech jednotlivých měřidel. Podsložka “reference“ zobrazuje 
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místa působení, které jsou znázorněny pomocí fotogalerie v místě instalace 

výrobků. V sekci “ke stažení“ nalezneme katalogové listy, certifikáty, manuály a 

podobné dokumenty ke stažení. Menu dále obsahuje veškeré důležité kontakty 

společnosti a informace o servisu a reklamacích. Webové stránky neumožňují 

redakční spravování pomocí uživatelského rozhraní a správa webu či aktualizace 

se tak stává velmi obtížnou. Díky jejich technologickému stáří nejsou 

optimalizované pro současné mobilní telefony, tablety a ostatní mobilní zařízení. 

Od roku 2005 však prošli řadou úprav, avšak v současné době jsou již zastaralé, 

nemoderní a nejsou obsahově aktuální. S ohledem na konkurenční weby, 

nepůsobí firemní prezentace pro okolí příliš profesionálně (Vlček, 2018). 

 
Obrázek č. 11: Webové stránky společnosti 

Zdroj: elabrno.cz, 2018 

- SEO 

Následující tabulky znázorňují pořadí zobrazení webu pomocí klíčových slov na 

jednotlivých vyhledávačích v období psaní této diplomové práce (leden 2018). 

Pro SEO uvažujeme dva nejpoužívanější vyhledávače v České republice a to 

seznam.cz a google.cz.  
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Seznam.cz 

Vyhledávač seznam.cz vyhledal klíčová slova společnosti ELA v rozmezí na 

první až sedmé stránce vyhledávání. Hledané výrazy “průtokoměr“ a “měření 

kapalin“ se zobrazily dokonce až za pátou stranou vyhledávání. 

Tabulka č. 5: Výsledky vyhledávání klíčových slov na seznam.cz 

klíčové slovo strana pořadí 

ela 1. 3. 

průtokoměr 7. 5. 

magneticko indukční průtokoměr 2. 9. 

měření průtoku 4. 3. 

měření kapalin 6. 4. 

Zdroj: upraveno dle Seznam,cz, 2018 

Google.cz 

Podobným způsobem dopadlo vyhledávání na vyhledávači google.cz. Většinu 

klíčových slov firmy vyhledal google.cz na první až šesté straně vyhledávání. 

Opět výraz průtokoměr, který je klíčový se zobrazil až na páté straně vyhledávání. 

Tabulka č. 6: Výsledky vyhledávání klíčových slov na google.cz 

klíčové slovo strana pořadí 

ela 1. 2. 

průtokoměr 5. 3. 

magneticko indukční průtokoměr 3. 3. 

měření průtoku 4. 5. 

měření kapalin 6. 1. 

Zdroj: upraveno dle google.cz, 2018 
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 Public relations 

Z oblasti PR se společnost zaměřuje na následující odvětví: 
 

- Firemní identita 

V současné době nemá firma příliš sjednocenou firemní identitu. Ve firemních 

tiskovinách a některých propagačních materiálech používá zároveň staré a 

zároveň nové modernizované logo společnosti. Tento problém nastává také u 

vizitek jednotlivých pracovníků a také při emailové komunikaci, kdy někteří 

pracovníci používají stále staré záhlaví emailu. Celkově má téměř každý 

pracovník záhlaví vytvořené podle sebe, jelikož nové záhlaví nebylo dosud 

vytvořeno. Celkově tyto rozdílné prvky narušují identitu firmy, která se pak jako 

celek může pro stálé i nové potenciální zákazníky jevit chaoticky. 

 

Obrázek č. 13: Staré logo společnosti 
Zdroj : elabrno.cz, 2018 

Firma se soustavně snaží zachovávat firemní identitu používáním jednotného 

barevného a grafického stylu. Grafický styl je dodržován u firemních 

produktových materiálů, katalogů, manuálů, webových stránek až po balící 

materiály a prvky (Novotný, 2018). 

- Sponzoring 

Od roku 2010 se stala sponzorem malé neziskové brněnské hudební kapely Ucan2 

(you can too), která vystupuje na nejrůznějších charitativních akcích. Tuto kapelu 

firma sponzoruje menšími finančními dary na nutný provoz. Na oplátku je firma 

ELA zahrnuta mezi sponzory kapely. Je uvedena jako sponzor na internetových 

stránkách, bannerech při koncertech či vydaných CD kapely (Vlček, 2018). 

 

Obrázek č. 12: Nové logo společnosti 
Zdroj: elabrno.cz, 2018 
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Obrázek č. 14: Webové stránky kapely Youcan2 s logem ELA 

Zdroj: youca2.cz, 2018 

- Event marketing 

Firma se pravidelně účastní vodohospodářských výstav a mezinárodního 

vodohospodářského veletrhu Watenvi. Výstavy a veletrhy bývají pro firmu 

skvělou příležitostí pro prezentaci svých výrobků, služeb, novinek a možností 

navázání nových kontaktů s potencionálními zákazníky a partnery. Tyto aktivity 

jsou pro společnost nezbytné také z důvodů zanechávání pozitivních 

emocionálních podnětů pro stávající i budoucí partnery a zvyšování image firmy. 

V minulosti se společnost také účastnila strojírenského a elektrotechnického 

veletrhů, avšak vysoké náklady za pronájem výstavních prostor a snížení oborové 

odborné návštěvnosti se se pro společnost jevily jako nevýhodné (Vlček, 2018). 

3.5 Dotazníkové šetření 

Součástí této diplomové práce a ve snaze o zkvalitnění nabízených produktů a služeb 

firmy byl formou dotazníkového šetření proveden marketingový výzkum. Dotazníkové 

šetření probíhalo online na službě serveru Google docs a to od 1.1.2018 do 28.2.2018, 

tedy celý měsíc leden a únor 2018. Forma a obsah dotazníku byl vytvořen tak, aby 

obsažené otázky byly srozumitelné, jednoznačné a vyplňování dotazníku nezabralo příliš 

mnoho času. Celkem bylo osloveno 76 zákazníků, kteří ve zmíněné době firmu navštívili 

nebo ji kontaktovali pomocí emailu. Z počtu oslovených se zúčastnilo celkem 52 (68%) 

respondentů, kteří byli ochotni odpovědět pomocí dotazníku na 10 otázek, ze kterých byly 
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3 otázky otevřené s možností vlastní odpovědi a 7 otázek uzavřených bez možnosti 

vlastní odpovědi. Odpovědět na dotaz bylo možné vždy pouze jen jednou možností. Účast 

na dotazníkovém šetření byla poměrně vysoká a to především díky osobnímu kontaktu a 

vysvětlení záměru šetření zákazníkům, kteří pobočku firmy v daném termínu navštívili. 

Cílem tohoto výzkumu bylo získat co největší počet dat sloužících pro zhodnocení situace 

firmy na trhu. Dotazník byl vytvořen společně s vedením společnosti a otázky byly 

sestrojeny tak, aby poskytly co nejvěrnější obraz na pozici firmy na trhu. Zmiňovaný 

dotazník nalezneme na konci této diplomové práce v příloze č.1. 

Otázky 1-6 byly zaměřeny na zjištění spokojenosti zákazníků s firmou jako celku. 

Z prvního dotazu obsaženého v dotazníku je patrné, že firmu kontaktovalo největší 

množství zákazníků za účelem objednávky nového produktu nebo služby a to více než 

z poloviny oslovených (52%). Servisní oddělení využilo 34% zákazníků. Naopak pouze 

9% tvořily technické dotazy či konzultace. Nejmenší podíl tvořily jiné požadavky, které 

žádný z dotázaných konkrétně neuvedl. Tyto hodnoty vypovídají o poměrně nízké 

poruchovosti přístrojů a vysokém počtu nových objednávek 

 
Graf č. 1:Jaký je váš požadavek? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku proč zákazníci zvolili právě firmu ELA, byly nejčastější odpovědi cena, 

reference a sortiment produktů / služeb. Z důvodu sortimentu nabízených produktů a 

služeb zvolilo firmu ELA 17% z oslovených. Z jiného důvodu zvolilo firmu pouze 6% 

respondentů. Prvním z důvodů bylo vysoké krytí snímače IP68, které konkurence 

nenabízí. Jako druhá odpověď byla uvedena rozmanitost způsobů montáže přístroje. Jiný 

- bez uvedení důvodu odpověděl 1 z dotazovaných. 
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Graf č. 2: Proč jste zvolili právě firmu ELA? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3 ukazuje, jak dotazovaní odpověděli na otázku, zda již mají s firmou ELA 

nějakou předchozí zkušenost, a když ano tak jakou. Dobrou zkušenost má se společností 

drtivá většina dotázaných, naopak špatnou zkušenost s firmou má celých 6 %. Odpovědí 

NE, tedy žádnou zkušenost se společností ELA odpovědělo 18% dotázaných. 

 
Graf č. 3: Jaké máte zkušenosti s firmou ELA? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je znázorněno na grafu 4, celých 52% z oslovených by firmu doporučilo, 33% by 

firmu spíše doporučilo. Odpověď ne volilo 2%, a spíše ne 13% dotázaných. Z těchto 

výsledků lze vyvodit, že má firma je pro své okolí důvěryhodná, spolehlivá a v povědomí 

zákazníků má dobré jméno. 
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Graf č. 4: Doporučili byste naši firmu? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka číslo 5, směřovala na kvalitu produktů a služeb. Spokojených a spíše spokojených 

je více než polovina zákazníků, tedy většina. Absolutní nespokojenost a spíše 

nespokojenost projevili 4% a 15% dotazovaných. 21% dotazovaných nemohlo z nějakého 

důvodu situaci posoudit. Výsledky ukazují, že zákazníci jsou s kvalitou produktů a služeb 

společnosti ELA většinou spokojeni. 

 
Graf č. 5: Jak jste spokojeni s kvalitou výrobků a služeb? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem šestého bodu dotazníkového průzkumu bylo zjistit, zda je sortiment nabízených 

produktů a služeb dostatečný. Zákazníci z většiny tvrdí (65%), že je sortiment dostatečný. 

Nespokojených a spíše nespokojených je 20% dotázaných. 
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Graf č. 6: Je nabízený sortiment produktů a služeb dostatečný? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázky 7-10 byly s ohledem na téma diplomové práce zaměřeny na to, jakým způsobem 

zákazníci vnímají současný komunikační mix společnosti ELA 

Záměrem otázky číslo 7 bylo zjistit, jaký je názor zákazníků na jednání zaměstnanců 

společnosti Ela. Celých 58% respondentů je s jednáním zaměstnanců spokojeno a 15% 

spíše spokojeno. Spíše nespokojeno je 4% dotázaných a nespokojeno je 6%. Celých 15% 

nemohlo z nějakého důvodu jednání posoudit. Podle vyhodnocení názorů respondentů se 

jednání zaměstnanců společnosti ELA jeví kladně.  

.  

Graf č. 7: Jak hodnotíte jednání zaměstnanců společnosti? 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf číslo 8 udává důležité informace o povědomí zákazníků a propagaci firmy. Nejvíce 

je společnost vyhledávaná pomocí internetu. Zajímavým faktem je, že se firma poměrně 

vysokým podílem dostává do podvědomí zákazníků díky doporučení ze strany stávajících 
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zákazníků nebo partnerů. Z těchto výsledků lze vyvodit, že je nezbytné nadále udržovat 

a zlepšovat dobré vztahy se zákazníky a partnery.  Pouhé 4% respondentů se o společnosti 

dozvědělo jiným způsobem a jediný klient odpověděl, že se o společnosti dozvěděl 

pomocí emailu. 

 
Graf č. 8: Jak jste se o naší firmě dozvěděli? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Více než polovinu dotazovaných dokáže zaujmout propagace pomocí webových stránek. 

Účinná se podle dotazníku také jeví metoda pomocí emailu. Propagace pomocí sociální 

sítě zaujme 12% dotazovaných. 

 
Graf č. 9: Který z následujících způsobů vás dokáže nejvíce oslovit? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poslední bod šetření tvořila otázka, jak zákazníci hodnotí webové stránky společnosti Ela. 

Jako výborné nehodnotil žádný z respondentů. Pouhých 27% dotázaných se stránky jeví 

jako průměrné. Naopak celých 52% hodnotilo jako špatné. Zbylých 21% web 
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nehodnotilo. Toho hodnocení jednoznačně poukazuje na to, že internetové stránky 

společnosti jsou již zastaralé a celkově na špatné úrovni. 

 
Graf č. 10: Jak hodnotíte webové stránky společnosti ELA? 

Zdroj: vlastní zpracování 

První část dotazníkového šetření měla poukázat na situaci firmy jako celku. Dotazníkové 

šetření prokázalo, že většina z oslovených respondentů firmu kontaktovalo za účelem 

nové objednávky a to převážně z důvodu příznivé ceny produktů a služeb. Je tedy zřejmé, 

že alespoň z pohledu zákazníka je cenová politika poměrně dobře nastavena. Nemalý vliv 

na získání nového zákazníka májí dle výsledků dotazníku také pozitivní reference 

společnosti. Důvodem také byla možnost realizace speciálních požadavků na krytí a 

rozmanitost způsobu instalace přístroje, což by mohlo naznačovat částečnou výhodu nad 

konkurencí. Výsledky průzkumu dále poukazují na to, že zákazníci mají s firmou 

víceméně dobré zkušenosti a doporučili by ji ostatním. Z průzkumu lze dále usoudit to, 

že nabízený sortiment není úplně dostačující a firma tak není schopna pokrýt požadavky 

všech dotázaných zákazníků. Spokojeno a spíše spokojeno s kvalitou produktů a služeb 

byla více než polovina respondentů. Spíše nespokojených a nespokojených bylo 15% a 4 

% z dotazovaných. To svědčí o relativně vyhovující kvalitě firmy.  

Druhá část dotazníku vypovídá s ohledem na téma této diplomové práce o situaci 

komunikačního mixu společnosti. Komunikace zaměstnanců se zákazníky byla 

vyhodnocena jako profesionální a drtivá většina zákazníků je s ní spokojena. To lze z 

hlediska vztahů se zákazníky považovat za kladný výsledek. Nejčastější způsob dostávání 

se firmy do podvědomí veřejnosti je pomocí internetového vyhledávače a také opět díky 

pozitivním referencím firmy. Zajímavým faktem je, že způsob vybraných zkoumaných 
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možností propagace firmy, který dokáže respondenty nejvíce oslovit, jsou webové 

stránky a email. Paradoxem je, že nejvíce efektivní z vybraným možností propagace jsou 

právě webové stránky, které se dle dotazníkového šetření jeví na velmi špatné úrovni, kdy 

je více než polovina zákazníků označila za špatné a téměř 30% za pouze průměrné, jako 

výborné nejsou považovány ani jedním z dotázaných. 

3.6 Segmentace trhu B2B 

Firma ELA, spol. s r.o. se zaměřuje na tuzemský trh, kde si od svého založení vybudovala 

silnou pozici. Zákazníci se procesem segmentace ve společnosti ELA rozdělují do skupin 

se stejnými nebo podobnými požadavky, potřebami, přáními a reakcemi na marketingové 

aktivity. Dále pak podle velikosti podniků (mikro, malé, ale i střední podniky) a podle 

místa působení v rámci ČR. Klíčovými segmenty společnosti jsou zejména firmy 

zabývající se úpravou vod a projekční společnosti. Tito zákazníci nakupují hotové měřící 

sestavy na již předem projektované stavby úpraven vod, čistíren odpadních vod a na 

podobné projekty. Velikost objednávky závisí na složitosti projektu, počtu měrných míst, 

způsobu měření a dostupnosti sítí. Měřidla si zákazníci poté instalují a zprovozňují 

svépomocí nebo využívají odborných služeb firmy ELA. Další významné odběratele tvoří 

firmy z širokého spektra průmyslové výroby. Jsou to zejména zákazníci potravinářského 

(mlékárny, lihovary, vinařství, pivovary, výrobce nápojů apod.), energetického (vodní 

díla, elektrárny), chemického (přečerpávání pohonných hmot, olejů a podobných látek) a 

zemědělského průmyslu - sila, hnojiva apod. (Vlček, 2018). 

Přestože má společnost na českém trhu dobré postavení je nutné neustále hledat nové 

lokality a obchodní partnery. Snažit se více nabízet výrobky širšímu spektru zákazníků a 

hledat další možnosti uplatnění produktů v již působících segmentech průmyslového trhu 

B2B. Segmentace trhu firmě umožňuje lepší a efektivnější zaměření na potřeby 

zákazníků. 
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Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti ELA patří: 

Tabulka č. 7: Přehled největších zákazníků firmy ELA 

Jméno společnosti Adresa 

ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1, 627 00 BRNO 

VYVOS s.r.o. Na Láně 1994, 688 01 UHERSKÝ BROD 

REC.ing. spol. s r.o. E. Krásnohorské 875, 547 01 NÁCHOD 

PARS aqua s.r.o. Strojírenská 260, 155 21 PRAHA 

OMS WALTER spol. s r.o. Libušino údolí 8, 623 00 BRNO 

METAL MANAGEMENT spol. s r.o. Ráčkova 1736, 735 41 PETŘVALD 

AQUA SYSTEM s.r.o. Nedakonice 507, 687 38 UH. HRADIŠTĚ 

Sekerka-Antošovský ADOS Pod zahradami 720, 569 43 JEVÍČKO 

REDIS - spol. s r.o. Hrnčířská 33, 602 00 BRNO 

VHZ-DIS, spol. s r.o. Mírová 25, 618 00 BRNO 

Zdroj: Vlček, 2018 

3.7 SLEPTE analýza  

V této  kapitole je pomocí vybraných ukazatelů vnějšího prostředí charakterizováno 

vnější okolí podniku. Sledované oblasti se postupem času neustále mění a je nutné je 

sledovat a optimálně se přizpůsobovat jejich vývoji. 

3.7.1 Sociální faktory 

Důležitým aspektem je nesledovat pouze současnost, ale předvídat i budoucí vývoj. Při 

včasné reakci na změnu způsobu života obyvatelstva, může společnost využít významnou 

konkurenční výhodu a vhodně se situaci přizpůsobit. Z pohledu sociálních faktorů 

ovlivňuje činnost podniku nejvíce počet domácností, velikost, životní úroveň populace a 

špatná platební morálka odběratelů, kteří nejsou schopni uhradit své závazky včas.  

Společnost se sídlem v Brně působí převážně na český trh, z demografického hlediska se 

tedy zaměřujeme na vývoj v oblasti ČR. Bereme v potaz vodohospodářství, které tvoří 

jednu z největších částí zákazníků firmy. Jsou to zejména stanice ČOV (čistírny 

odpadních vod), které jsou dimenzované na určitou kapacitu. S růstem populace můžeme 

předpokládat nárůst spotřeby vody a to v oblastech jak pitné, užitkové tak i odpadní vody. 
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Podle ČSÚ (czso.cz, 2018) se počet domácností v ČR za posledních 50 let zvýšil o více 

než 1,3 mil. a průměrný počet členů domácnosti činí 2,38 členů na domácnost. Lze tedy 

konstatovat, že s růstem domácností ev. populace vzroste pro firmu i počet nových 

měrných míst a to díky nutné výstavbě dalších měrných stanic či rozšíření jejich kapacity.  

Tabulka č. 8: Vývoj počtu obyvatel ČR 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet obyvatel ČR [v miliónech] 10,52 10,51 10,53 10,54 10,58 10,58 

Zdroj: vlastní zpracování dle czso.cz, 2018 

Dle posledního vydání (MZe, 2017) tzv. modré zprávy - zpráva o stavu vodního 

hospodářství vydávané ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství) 

je uvedeno, že v roce 2016 žilo v domech připojených na kanalizaci celkem 8,944 mil. 

obyvatel což je 84,7% z celkového počtu obyvatel a do kanalizací bylo vypuštěno celkem 

446,9 mil. m³ odpadních vod. Meziročně vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizaci 

o 62 109 a objem vypuštěných odpadních vod do kanalizace se zvýšil o 1,4 mil. m³. Počet 

nových ČOV vzrostl meziročně o 59 ks na celkových 2 544 ks (eagri.cz, 2018). 

Společnost necílí pouze na měření vody, ale také na měření ostatních kapalin. S tímto 

přímo souvisí další zmiňovaný sociální faktor ovlivňující společnost a to životní úroveň 

obyvatelstva. S rostoucí úrovní obyvatelstva předpokládejme také vyšší spotřebu různých 

statků a služeb. Jako příklad můžeme uvést sektor potravinářského průmyslu - mlékárny, 

výrobci nealkoholických nápojů a výrobci lihovin, kteří přístroje využívají pro měření 

průtoku či dávkování v plnících linkách. Pro uspokojení těchto potřeb bude nutné zvýšení 

či rozšíření produkce, tedy i další výskyt potenciálních možností instalace průtokoměrů.  

Životní úroveň obyvatelstva je znázorněna v grafu meziroční průměrné hrubé mzdy a 

v grafu HDP. 

Tabulka č. 9: Průměrná mzda v ČR 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

průměrná výše hrubé mzdy v Kč 25109 25128 25686 26467 27589 29504 

Zdroj: vlastní zpracování dle kurzy.cz , 2018 



65 
 

3.7.2 Legislativní faktory 

Společnost podniká na území ČR a podléhá tak legislativě státu, musí sledovat jak 

samotné zákony, tak i jejich novely a nařízení, které svou činností nesmí porušovat. 

Oborové předpisy: 

 Prohlášení o shodě CE 

Předtím, než firma může uvézt svůj výrobek na trh je nutné v kategorii zařízení 

nízkého napětí provézt prohlášení o shodě. CE je zkratka francouzského sousloví 

Conformité Européenne a značí, že výrobek je ve shodě s normami Evropské 

unie a je tedy bezpečný a šetrný k životnímu prostředí. Označení CE je výrobku 

uděleno pouze za předpokladu posouzení shody, které musí provést výrobce 

tohoto zboží, pokud jej chce uvést na trh v rámci Evropské unie (ipodnikatel.cz, 

2018) 

 ISO 9001 

Dalším legislativním faktorem je zavedení certifikace managementu kvality ISO 

9001, který je pro společnost nutností (Vlček, 2018). 

 Nařízení vlády - nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických 

zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na 

trh, nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání 

na trh.  

 Vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu - vyhláška MPO č. 262 /2000 Sb., 

kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášek č. 

344/2002 Sb., 229/2010 Sb. a 125/2015 Sb. - rozpracovává některé postupy a 

zásady pro provádění konkrétních ustanovení zákona o metrologii, vyhláška MPO 

č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 

podléhající schválení typu, ve znění vyhlášek č. 65/2006 Sb., 259/2007 Sb., 

204/2010 Sb., 285/2011 Sb. a 120/2015 Sb. - v přílohách stanoví měřidla 

podléhající schvalování typu a povinnému ověřování a doby platnosti jejich 

ověření vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a 
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ostatních jednotkách a jejich označování, ve znění vyhlášky č. 424/2009 Sb., 

(mpsv.cz, 2018). 

Obecné předpisy: 

 Občanský zákoník - zákon č.89/2012 Sb., který se týká zejména firem a 

podnikatelů. Mezi největší změny patří například smluvní volnost, změny týkající 

se ochrany spotřebitele, splatnosti faktur a odpovědnosti za škodu. 

 Živnostenský zákon – zákon č.455/1991 Sb. 

 Zákoník práce - zákon č.262/2006 Sb. 

 Zákon o účetnictví - zákon č.563/1991 Sb., 

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

 Zákon o silniční dani - zákon č.16/1993 Sb. 

 Zákon o spotřební dani - spotřební daň je zaváděna státem za účelem regulace 

vybraných komodit a dle zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních má na 

společnost vliv zejména komodita minerální oleje (benzín, nafta a LPG). 

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

 Zákon o reklamě  - zákon č. 40/1995 Sb. 

 Zákon o obchodních korporacích - zákon č. 90/2012 Sb., a to zejména hlava 

IV: Společnost s ručením omezeným, zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(business.center.cz, 2018). 

3.7.3 Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, které větším či menším způsobem ovlivňují vnější okolí firmy, 

můžeme zařadit míru inflace, daňové zatížení, HDP a kurz koruny vůči euru. 

 Míra inflace 

Průměrná míra inflace v říjnu v roce 2017 dosáhla 2,3%. Meziročně vzrostly 

spotřebitelské ceny o 2,9 %, jedná se o nejvyšší meziroční růst cen, od října 2012. 

Míra inflace má vliv na společnost zejména v cenové tvorbě produktů. Zákazníci si 

pak s rostoucí inflací kupují méně produktů a služeb resp. kupují si produkty a služby 
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dražší. Informace o míře inflace jsou také použity při valorizaci mezd, sociálních 

příjmů a důchodů (kurzy.cz, 2018) 

Tabulka č. 10: Meziroční inflace ČR 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle kurzy.cz, 2018 

 

 Daňové zatížení 

Především je to výše základní sazby daně z přidané hodnoty, která v roce 2018 činí 

21% a je schopna ovlivnit cenu nabízených měřících přístrojů a služeb. Dalším 

daňovým zatížením ovlivňujícím firmu je daň z příjmů právnických osob. Daň 

z příjmu právnických osob v roce 2017 činí 19% a od roku 2010 zůstává nezměněna. 

Ve spotřební daňi má na společnost vliv zejména komodita minerální oleje (benzín, 

nafta a LPG) a pro rok 2018 pro benzin či naftu činí 12,84 Kč/l. Silniční daň byla pro 

rok 2018 stanovena (dle objemu motoru automobilu) na: do 800 cm³ - 1200 Kč, nad 

800 cm³ do 1250 cm³ -1800 Kč, nad 1250 cm³ do 1500 cm³ - 2400 Kč, nad 1500 cm³ 

do 2000 cm³ - 3000 Kč, nad 2000 cm³ do 3000 cm³ - 3600 Kč, nad 3000 cm³ - 4200 

Kč (kurzy.cz, 2018). 

 Růst HDP 

Podle ČNB vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí v roce 2017 mezičtvrtletně o 

0,5% a meziročně o 5%. K meziročnímu růstu přispěly rovnoměrně všechny hlavní 

výdajové složky HDP. Na růstu domácí poptávky se podílela rostoucí spotřeba 

domácností a pokračující růst investicí, dále pak odvětví národního hospodářství 

zejména průmyslu a odvětví služeb (kurzy.cz, 2018). 

 Měnový kurs 

Pro průmyslovou výrobu magneticko-indukčních měřidel jsou zapotřebí stovky 

komponentů a součástí. Elektronické komponenty jsou nakupovány částečně i od 

zahraničních dodavatelů a pro firmu je tedy vývoj měnového kurzu významným 

ekonomickým faktorem (kurzy.cz, 2018). 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1Q 2018 

míra inflace v % 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,4 
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V grafu č.11 je znázorněn kurz koruny vůči euru a to od 1.1.2013 až do 1.4.2018. 

 
Graf č. 11: Kurs koruny 

Zdroj: upraveno dle kurzy.cz, 2018 

3.7.4 Politické faktory 

Důležitým politickým faktorem jsou také parlamentní volby. Politické prostředí ovlivňuje 

podnik z hlediska možných nových zákonů či změn daňových sazeb. V České republice 

je politická situace stabilní, což umožňuje společnosti plánovat v delším časovém 

horizontu bez větších obav ztrát v důsledku neočekávaných změn. Výsledek 

parlamentních voleb v roce 2017 jsou znázorněny níže v grafu č. 12. V současnosti však 

nejsou známy prohlášení, které by mohly společnost ovlivnit. 

 
Graf č. 12: Výsledek parlamentních voleb 2017 

Zdroj: parlamentnilisty.cz, 2018 
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3.7.5 Technologické faktory 

Technologické trendy v oblasti elektromagnetického měření kapalin směřují neustálým 

tempem kupředu. Proto je pro firmu nezbytně nutné udržet technologický krok 

s konkurencí a snažit se nabídnout produkt vždy o něco vyspělejší, přesnější a 

spolehlivější. Firma ELA vkládá do vývoje nemalé finanční prostředky a zaměstnává 2 

vývojáře, kteří pracují na zdokonalování vlastních zařízení. Lze říci, že vývoj pobíhá 

neustále ať už po stránce konstrukční, elektrotechnické nebo vývoji softwaru a jeho 

nových revizí. Ovšem nejedná se pouze o samostatný vývoj vlastních zařízení nebo 

softwaru. Pokrok je nutné sledovat i ve sféře technologické vybavenosti firmy. Každý rok 

trh nabízí nové, přesnější, rychlejší a dokonalejší přístroje a softwarové produkty. Pro 

spolehlivé fungování veškerých IT procesů zařízení firmy je nezbytné, sledovat vývoj 

informačních technologií. Investice IT a nových výrobních technologií, mohou pro firmu 

znamenat přesnější a efektivnější způsob výroby a také nižší výrobní náklady. V současné 

době společnost uvažuje o přechodu k automatizované výrobě osazování plošných spojů, 

které je od určitého objemu výroby oproti manuálnímu osazování efektivnější. 

Předpokládá se také změna způsobu výroby aluminiových šasi přístrojů. Těla přístrojů 

jsou vyráběna technologií CNC obráběním, které je sice velmi přesné avšak nákladné. 

Firma zvažuje výrobu přesunout na technologií přesného lití, kdy je tělo přístroje odlito 

do formy a následné obrábění je minimální. Tento způsob výroby se v současné době jeví 

jako nejvhodnější (Vlček, 2018). 

3.8 Porterův model 5 konkurenčních sil 

V následující kapitole je provedena analýza oborového prostředí pomocí Porterova 

modelu pěti konkurenčních sil, která sleduje rivalitu mezi stávajícími konkurenty, 

dodavateli, zákazníky a substituty na trhu. 

 Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Na současném trhu se nachází velké množství bariér pro vstup do odvětví. Do oboru 

je složité vstoupit zejména díky vysokým pořizovacím nákladům. Na počátku je nutný 

vysoký základní kapitál na pořízení stojů, materiálu a kvalifikovaného personálu. 

Další barierou, jsou zcela jistě legislativní faktory, kterým je nutné se přizpůsobit a 

dodržovat je. Lze říci, že bariéry pro vznik nové firmy jsou velké avšak nikoliv 
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nepřekonatelné. Jiná situace nastává při vstupu zahraniční konkurence na český trh, 

která v daném oboru již působí mimo území ČR. Zde za největší bariéru pro vstup 

považovat legislativní faktory, kdy je potenciální konkurenční firma nucena se 

přizpůsobit daným platným legislativním podmínkám. Z výše uvedeného vyplívá, že 

firma je nejvíce ohrožena možností vstupu zahraničních konkurentů na český trh a 

riziko vstupu je zde maximální. Riziko vstupu nového zahraničního konkurenta se 

snižuje s předpokladem, že by konkurent nebyl jen distributor, ale i výrobce. 

V takovém případě by bylo nutností investovat do výrobních technologií a zařízení. 

Přestože jsou bariery pro vstup od odvětví značné, je to riziko, se kterým musí 

společnost počítat. Předpokladem úspěchu nové konkurence na současném trhu je 

technicky vyspělejší přístroj, který by zákazníky přesvědčil jak kvalitou, tak cenou a 

překonal tak dosavadní zavedené značky.  

 Vyjednávací síla odběratelů 

Největší odběratelé segmentu zařízení pro indukční měření průtoku kapalin jsou 

zákazníci z oblasti vodohospodářství. Rozhodujícím faktorem o koupi produktu jsou 

kvalita, přesnost měření, vnímání značky, nabízený servis, dostupnost a cena. 

V současné době, je na trhu vysoký nápor na snižování ceny výrobku, která je však 

hlavní strategickou výhodou společnosti. Z tohoto důvodu se firma snaží v co největší 

míře vyjít stálým odběratelům vstříc ať už v rychlosti dodání, tak i v cenové politice 

v rámci zákaznických slev. Společnost si je vědoma síly některých svých stálých 

odběratelů. Tito odběratelé mají v zásadě vyjednávací sílu, která je úměrná velikosti 

a periodě jejich odběrů. Tedy čím větší množství výrobků odběratel objedná, tím větší 

cenové podmínky se snaží u firmy vyjednat. Firma si je vědoma hrozby konkurence 

a snaží se individuálně svým velkým zákazníků určitým kompromisem cenově 

vyhovět. Ztráta takového zákazníka by byla pro firmu jistě znatelná. Zvláštní 

skupinou jsou zákazníci požadující speciální nestandardní provedení přístrojů, které 

jim většina konkurence není schopna dodat. Jedná se zejména o atypické druhy 

materiálů (nerez) průtokoměru a speciální způsoby instalace (pod zemí, potrubí pod 

hladinou kapaliny) apod. V těchto případech odběratel nemá příliš velkou 

vyjednávací sílu. Důležitou roli hrají také osobní kontakty a vzájemné vztahy 

s odběrateli. Značnou vyjednávací sílu mají odběratelé při výběrových řízeních, kdy 
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si může navrhovat ceny, určovat podmínky a termíny v rámci zadávací dokumentace 

(Vlček, 2018). 

 Vyjednávající síla dodavatelů 

Společnost ELA má velké množství dodavatelů a jejich vyjednávací sílu lze rozdělit 

podle toho, zda se jedná o dodavatele mechanických dílu nebo dodavatele 

elektronických komponentů. Velkou vyjednávací sílu má firma u dodavatelů 

mechanických částí. Jedná se převážně o strojírenské výroby, kterých je v České 

Republice velké množství. Požadovaná výroba a kvalita dodávaných mechanických 

součástí není ničím výjimečná. Firma si tedy částečně může mezi velkým množstvím 

dodavatelů vybírat a navrhovat ceny, za které požaduje komponenty vyrobit. Se všemi 

současnými dodavateli firma neměla žádný větší problém, objednané zboží bylo vždy 

dodáno v čas a v požadované kvalitě odpovídající ceně.  

Opačná situace nastává u dodavatelů elektronických součástí. Při výrobě 

elektronických částí průtokoměrů jsou používány desítky druhů elektronických 

komponentů. Některé jsou běžně dostupné u mnoha velkoobchodů, některé speciální 

nestandartní součástky jsou naopak méně dostupné či jinak nahraditelné. Zde je cena 

většinou předem určená a společnost tak nemá téměř žádnou vyjednávací sílu. Tuto 

situaci se snaží firma kompenzovat odebíráním většího množství součástek tedy 

množstevními slevami, nebo se snaží nalézt jiné řešení v podobě substitučního 

komponentu. Díky dlouholeté spolupráci, dobré platební morálce a osobním vazbám 

se specializovanými velkoobchody, firma dokázala vyjednat výhodnější ceny 

některých dílu než v minulých letech. Vzhledem k objemu produkce přístrojů a tedy 

i objemu odebíraných komponentů, je velmi složité poptat součástky přímo u výrobce 

a dosáhnout lepší ceny než přes specializované velkoobchody. Největší vyjednávací 

sílu mají dodavatelé v oblasti kalibrace průtokoměrů. Každý vyrobený průtokoměr je 

nutné dle příslušného etalonového měřidla zkalibrovat ve specializovaném středisku. 

V rámci Jihomoravského kraje působí pouze jedna tato společnost a má monopolní 

postavení. Realizace vlastního měřícího střediska je pro firmu finančně nereálná a 

ostatní kalibrační centra jsou díky velké vzdálenosti od provozovny značně 

nevýhodná. Avšak díky dlouholeté spolupráci a dobrým vztahům si firma ELA 

vyjednala výhodnější podmínky než v minulosti (Vlček, 2018). 
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 Stávající konkurence 

Na českém trhu působí 10 firem zabývajících se stejným nebo velice podobným 

sortimentem výrobků. Tyto firmy jsou však oproti společnosti ELA na trhu relativně 

nové. Výrobců zařízení na měření průtoků založených na odlišném většinou 

mechanickém způsobu měření průtoku kapalin je na trhu celá řada. Ty však v daném 

segmentu nelze přímo považovat za konkurenční, ať už z důvodu požadované 

přesnosti měření, typu měřeného media či již samotné povahy přístroje (Vlček, 2018). 

Největšími konkurenty firmy v odvětví průtokoměrů založených na principu měření 

kapalin metodou elektromagnetické indukce jsou: 

- Elis Plzeň a.s. 

Jedná se o českou společnost založenou v roce 1992 s podobným výrobním 

portfoliem jako firma Ela. Výrobní program Firmy Elis Plzeň jsou magneticko – 

indukční průtokoměry, ultrazvukové měření výšky hladiny, ultrazvukové měření 

v otevřených kanálech a indikátory průtoku. Společnost ELA se s ní často setkává 

ve výběrových řízeních v oblasti magneticko – indukčních průtokoměrů. 

Konkurenční výhodou firmy Elis Plzeň je velmi levný, technicky povedený 

magneticko – indukční průtokoměr (Elis, 2018). 

- Sima servis, spol. s r.o.: 

Sima servis působí na českém trhu od roku 1992. Je to česká společnost s 

původním zaměřením pouze na servis průtokoměrů. Postupem času se zaměřila i 

na výrobu průtokoměrů a měřičů tepla. Výrobní program tvoří magneticko – 

indukční průtokoměry a měřiče tepla. Konkurenční výhodou společnosti jsou 

vlastní zkušebna magneticko – indukčních průtokoměrů a měřičů tepla 

(Simaservis, 2018). 

- Badger meter Czech republic s. r.o. 

Tento konkurent je dceřinou společností Badger Meter, Inc USA. Je to prodejní a 

servisní společnost se širokým spektrem výrobků, se silnou materiální podporou 

mateřské firmy. Firma působí na českém trhu od roku 2000. Sortiment tvoří 

zejména přístroje pro měření průtoku, techniku pro měření mazacích olejů, 
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regulační techniku, měření vody, kalibrace průtoku a zhutnění betonu. Její největší 

konkurenční výhoda je silné zázemí velké zahraniční společnosti (Badger meter 

Czech republic, 2018). 

- Krohne Czechia, spol. s r.o.: 

Krohne Czechia je divize KROHNE Messtechnik GmbH, Germany založená 

v roce 1997. Výrobní program společnosti tvoří průtokoměry, hladinoměry, 

přístroje pro teploty, tlaku, plynu a analyzátory. Největší konkurenční výhody jsou 

silné zázemí velké zahraniční společnosti a dobré jméno firmy v oblasti měřících 

přístrojů. (Krohne Czechia, 2018). 

- Endress + Hauserr Czech, spol. s r.o.: 

Pochází ze švýcarské společnosti Endress+Hauser Consult AG, Switzerland. Na 

trhu působí již od roku 1968. Nabízí přístroje pro měření průtoků, hladin, teploty, 

tlaku a plynu. Konkurenční výhody společnosti jsou silné zázemí, moderní 

technologie, dumpingové ceny (Endress + Hauserr Czech, 2018). 

Každá z výše zmíněných konkurenčních společností nabízí oproti svým konkurentům 

určitou tržní výhodu. Po porovnání dostupných informací jak z webových prezentací, tak 

i většinou z osobních zkušeností vedení firmy vidíme, že konkurenční společnosti 

vyhrávají většinou velmi nízkou cenou nebo zázemím silné mateřské společnosti, spolu 

se širokým spektrem výrobků. Po zvážení všech aspektů, žádnou ze zmíněných 

společností nelze označit jako lídr trhu. Každá z těchto společností, má svoje kladné i 

záporné stránky a svoji skupinu zákazníků. 

 Největší hrozbou Firmy ELA je v současné době společnost Krohne Czechia, spol. s r.o, 

Společnost se snaží nabízet moderní produkty na stejné úrovni kvality a to při velmi nízké 

ceně (Vlček, 2018) 

Na trhu existuje celá řada výrobců průtokoměrů založených na mechanickém principu. 

Tyto společnosti tvoří pro firmu ELA nepřímou konkurenci, avšak je nutné je sledovat. 

Za největší z nich lze označit společnosti Siemens a Badger meter (Vlček, 2018). 
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 Hrozba substitutu 

Zvolený produkt, tedy  magneticko – indukční průtokoměr je obecně nahraditelný 

jiným průtokoměrem na odlišném způsobu měření. Jedná se zejména o mechanické 

průtokoměry, kdy princip měření je založení na mechanickém pohybu. Firem 

nabízejících zařízení pro měření průtoku kapalin založených na jiném principu než 

magneticko – indukčním, je na trhu celá řada. Tyto měřidla však z technologických 

důvodů (přesnost měření, podmínky pro měření apod.) nemohou v daném sektoru 

nahradit produkty firmy ELA a obecně měřidla založená na elektromagnetické 

indukci. Z těchto poznatků lze říci, že vzhledem k charakteristice produktů je hrozba 

substitutu minimální. 

3.9 SWOT analýza 

V kapitole jsou popsány jednotlivé silné a slabé stránky společnosti. Dále také příležitosti 

a hrozby. V souvislosti s touto analýzou je dále určena SWOT strategie, na kterou by se 

společnost v budoucnu měla zaměřit. 

 Silné stránky 

Společnost ELA si od počátku svého vzniku vybudovala silné jméno a působí na 

českém trhu již 25 let. Díky dobrým vztahům a kvalitním výrobkům a vhodně 

nastavené ceně si za tuto dobu udržela řadu významných odběratelů. Ve firmě působí 

většina zaměstnanců od vzniku firmy, kteří zde za dobu působení získali velmi dobrou 

kvalifikaci a oborové know-how . Silnými stránkami společnosti jsou také výrobní 

soběstačnost díky množství vlastních technologií a zastoupení v oblasti servisu a 

technické podpory.  

 Slabé stránky 

Jako jednu ze slabých stránek společnosti lze označit marketingovou komunikaci 

firmy, která je nízké úrovni a díky absenci marketingového oddělení je aktivita v této 

oblasti velmi nízká. Dále pak špatné webové stránky, které jsou již zastaralé, 

neaktuální a nepůsobí profesionálně, což potvrdilo i provedené dotazníkové šetření. 

Firemní identita není v příliš dobré podobě a díky tomu celkový obraz společnosti 

může pro veřejnost působit chaoticky. Složení zaměstnanců, jak už je zmiňováno 
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v odstavci výše, je praktický stejné od vzniku firmy. Tím vzniká situace se stárnoucí 

generací zaměstnanců, která prozatím nemá nástupce. V současné době firma nabízí 

již téměř zastaralý výrobek a to po morální i technologické stránce, který by postupem 

času s ohledem na konkurenci mohl zaostávat. Slabou stránkou jsou také prostory 

společnosti, které jsou od počátku malé. Pracovní plochy působí stísněně a najít další 

volný prostor například pro umístění nového stroje je problematické.  

 Příležitosti 

Firma se pravidelně účastní vodohospodářských veletrhů a výstav, kde se vyskytuje 

velké množství potenciálních zákazníků. Je to ideální šance jak zaujmout a navázat 

tak nové kontakty a získat další zakázky. Výrobní technologie jdou neustále kupředu 

a umožňují tak rychlejší a efektivnější výrobu. Proto se společnost snaží nebýt v tomto 

ohledu pozadu a hledá stále nové dodavatele svých mechanických a elektronických 

komponentů. Vhodnou změnou technologie výroby součástí firma může dostáhnout 

značného snížení výrobních nákladů i zkvalitnění výrobku. Současná doba nabízí 

stále novější a efektivnější způsoby výroby. Mnohdy se navázáním nového kontaktu 

s dodavatelem podaří uspořit značné výrobní náklady. Požadavky zákazníků jsou 

někdy zcela specifické a řada konkurenčních firem není schopna je splnit. Příkladem 

je výroba průtokoměrů z nestandardních materiálů (nerez), způsob instalace 

(instalace pod zemí, potrubí zatopené pod vodou) či jiná speciální úprava. Firma je 

na tyto speciální nestandardní zakázky schopna reagovat a splnit tak potřeby 

zákazníka. V takovém případě nemá odběratel příliš velkou sílu. V současnosti byl 

zaznamenán nárůst v budování nových stanic čistíren odpadních vod, což je velkou 

příležitostí pro uplatnění produktů společnosti. 

 Hrozby 

Na segment měřících přístrojů se zaměřuje čím dál více velkých zahraničních firem a 

je jen otázka času než některé z nich vstoupí na český trh. Nabízejí obdobně kvalitní 

a přesné přístroje za velmi nízké ceny, což by mohlo vézt ke ztrátě současných 

zákazníků, ne-li k likvidaci společnosti. Každý vyrobený průtokoměr je nutné 

z důvodu správného měření dle ověřeného měřidla zkalibrovat na speciální měřící 

stanici. Tuto službu poskytuje v dostupném okolí pouze jedna firma, která má 

z tohoto důvodu značnou vyjednávající sílu. Další hrozbou pro společnost jsou 
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odběratelé neschopni hradit včas své závazky, kteří za objednané zboží zaplatí po 

době splatnosti nebo vůbec. Společnost spadá do kategorie mikro firem tedy firem 

s méně než 10 zaměstnanci. Díky malému počtu zaměstnanců často vniká problém 

s nezastupitelností jednotlivých pracovníků. V době kdy je klíčový pracovník náhle 

nemocný, nastane neočekávaná situace a není nikdo, kdo by jej plnohodnotně 

zastoupil. Nezastupitelnost pracovníků firmě přináší časové prodlevy v dodání 

výrobku a tímto jednáním hrozí ztráta zákazníka. Společnost sídlící v Brně využívá 

pro své podnikání pronajímaných prostor. Tato okolnost nese riziko vypovědění 

smlouvy ze strany pronajímatele a nutnost zajištění nových odpovídajících prostor. 

Ztráta provozních prostor může firmě způsobit další značné finanční náklady nebo 

dokonce pozastavení provozu.  

Tabulka č. 11: SWOT analýza společnosti ELA 

  silné stránky   slabé stránky 

S1 tradice a jméno firmy W1 nízká úroveň marketingová komunikace 

S2 dobré vztahy se zákazníky W2 špatné webové stránky 

S3 vlastní technologie W3 stárnoucí zaměstnanci 

S4 cenová politika W4 morální i technické stáří výrobku 

S5 kvalita produktů a služeb W5 velikost firemních prostor 

S6 technická podpora a servis 

 

  

 

S7 kvalifikace zaměstnanců 
 

  

  příležitosti   hrozby 

O1 
navázání vztahu s novými 

odběrateli 
T1 

riziko vstupu zahraničních firem na český 

trh 

O2 spolupráce s novými dodavateli T2 platební neschopnost odběratelů 

O3 meziroční nárůst ČOV T3 nezastupitelnost zaměstnanců 

O4 
efektivnější výrobní 

technologie 
T4 vyjednávací síla dodavatelů 

O5 speciální požadavky zákazníků T5 
závislost na dodavateli pronajmutých 

prostor 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka č. 12: Hodnotící fáze silných stránek 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 součet váha [%] 

S1 X 0,5 1 1 0,5 1 0,5 4,5 22,5 

S2 0,5 X 1 0,5 0,5 1 0,5 4 20 

S3 0 0 X 0 0 0,5 0 0,5 2,5 

S4 0 0,5 1 X 0,5 1 0,5 3,5 17,5 

S5 0,5 0,5 1 0,5 X 1 0,5 3 15 

S6 0 0 0,5 0 0 X 0 0,5 2,5 

S7 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 X 4 20 

suma - - - - - - - 20 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z hodnocení silných stránek je patrné, že nejvyšší váhu má prvek S1, tedy tradice a jméno 

firmy. Dále mezi silné stránky s nejvyšší váhou lze považovat dobré vztahy se zákazníky, 

kvalifikaci zaměstnanců, kvalitu produktů a služeb a cenovou politiku. Aby bylo v matici 

dosaženo stejného počtů prvků jako v ostatních maticích, byly vyřazeny prvky S3 – 

vlastní technologie a prvek S6 – technická podpora a servis, z důvodu nejmenší 

důležitosti v porovnání s ostatními prvky.   

Tabulka č. 13: Hodnotící fáze slabých stránek 

 
W1 W2 W3 W4 W5 součet 

váha 

[%] 

W1 X 0,5 1 0,5 1 3 29 

W2 0,5 X 1 1 1 3,5 33 

W3 0 0 X 0,5 1 1,5 14 

W4 0 0,5 1 X 1 2,5 24 

W5 0 0 0 0 X 0 0 

suma - - - - - 10,5 100 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Největšími slabinami společnosti jsou webové stránky a nízká úroveň marketingové 

komunikace. Velikost firemních prostor se jeví jako nejméně důležitá slabá stránka. 
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Tabulka č. 14: Hodnotící fáze příležitostí 

 
O1 O2 O3 O4 

 

O5 součet 

váha 

[%] 

O1 X 1 0,5 1 0,5 3 32 

O2 0 X 0 0,5 0,5 1 10 

O3 0,5 1 X 0,5 0,5 2,5 26 

O4 0 0,5 0,5 X 1 1,5 16 

O5 0,5 0,5 0,5 0 X 1,5 16 

suma - - - - - 9,5 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka č.6 ukazuje, že největší příležitostí firmy může být v navázání nových vztahů 

s odběrateli.  Nejmenší hodnocení příležitostí má spolupráce s novými dodavateli. 

Tabulka č. 15: Hodnotící fáze hrozeb 

 
T1 T2 T3 T4 T5 součet 

váha 

[%] 

T1 X 1 1 1 1 4 42 

T2 0 X 0,5 0 0,5 1 10 

T3 0 0,5 X 1 1 2 21 

T4 0 1 0 X 0,5 1,5 16 

T5 0 0,5 0 0,5 X 1 11 

suma - - - - - 9,5 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Poslední uvedené hodnocení nám ukazuje největší hrozbu firmy a to je vstup zahraničních 

firem na český trh. Naopak nejmenší z hrozeb je platební neschopnost odběratelů. 
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Tabulka č. 16: hodnocení intenzity vzájemných vztahů 

 

interní faktory 

silné stránky slabé stránky 

S1 S2 S4 S5 S7 
součet 

O,T/S 
W1 W2 W3 W4 W5 

součet 

O,T/W 

kl
íč

ov
é 

ex
te

rn
í f

ak
to

ry
 

O1  4  5 2   3  1  15  3 5  3  3  1   15 

O2  2  0  2  3 2   9 4  1  3  2  0  10  

O3  4  3  3  2  3  15 2  1 1  3  0  7 

O4  0 1   3  4 2   10 2 3  2 3 1   11 

O5  3  4  2 3  3   15 3 3   2 3 1  12  

   15  15  13  16  11 64  14  13  11  14  3   56 

T1 -2  -3  -4  -2  0   -11  0  0  0 -1   0  -1 

T2 -1   -4 -3  -1   -3 - 12 -3  -3   0 -3  -3   -12 

T3  -3 -3   0 0  -4  -10   -3  -2 -2  0  0  -7 

T4  -2  0  -4  -3 0   -9  0  0 0  -2   -1 -3  

T5  -2 0  -5  -1   0 -8   0  0 0  0   -5 -5 

součet 

S,W 

-

10 

-

10 

 -

16 
 -7  -7  -50  -6  -5 -2  -6   -9  -28 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 17: Shrnutí vazeb 

  silné stránky slabé stránky 

příležitosti SO 64 WO 56 

hrozby ST -50 TW -28 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z analýzy je patrné, že firma by se měla zaměřit na strategii SO, neboli Maxi - Maxi 

a měla by se snažit co nejvíce využít silné stránky pro efektivní zužitkování svých 

příležitostí nacházejících se ve vnějším okolí - využít vybudovaného silného jména firmy, 

nadále udržovat dobré vztahy se zákazníky, ceny, kvalitu a tyto pozitivní vlastnosti 

maximálně využít ve vyplynulých příležitostech. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V následující části diplomové práce jsou vytvořeny konkrétní návrhy pro nový 

komunikační mix společnosti ELA, spol. s r.o. Návrhy vychází ze získaných informací 

z analytické části diplomové práce a z vlastních zkušeností a znalostí prostředí 

společnosti. Komunikační mix je navržen s ohledem na současnou finanční situaci 

společnosti a vymezený rozpočet pro marketingové aktivity pro následující období. Cílem 

nového komunikačního mixu je upevnění vztahů se stávajícími zákazníky, oslovení 

nových zákazníků, navázání nových kontaktů v rámci obchodních vztahů a celkové 

zlepšení postavení firmy na trhu. 

4.1 Webové stránky 

V analytické části diplomové práce bylo na základě dotazníkového průzkumu provedeno 

subjektivní hodnocení webových stránek. Dle výsledků hodnocení zákazníků jsou 

stránky společnosti ELA špatné. Tomuto hodnocení se nelze divit, neboť byly vytvořeny 

již před více než deseti lety a delší dobu nejsou aktualizované. Jejich design na první 

pohled působí zastarale a potenciálního zákazníka ničím nezaujme, spíše naopak. 

Webové stránky jsou příliš statické a neobsahují žádné moderní prvky, kterými by 

alespoň trochu odpovídaly současné době. Důvodem pro nutnost vytvoření nove webové 

prezentace je také fakt, že v současné době je pro většinu lidí nejširším a nejdostupnějším 

zdrojem informací internet. Svědčí o tom i odpovědi dotazníkového šetření, kde více než 

polovina zákazníků odpověděla, že se o společnosti dozvěděla pomocí internetu. Kde 

jinde by měl zákazník jednoduše a pohodlně vyhledávat potřebné informace o firmě než 

právě zde. Další velkou uživatelskou nevýhodou je absence vyhledávacího pole. Poměrně 

široké portfolio výrobků obsahuje velké množství informací a požadovaná stránka či 

informace musí být pracně vyhledávána proklikáváním jednotlivých sekcí menu.  

Vzhledem k omezeným finančním možnostem firmy je navrženo následující řešení: 

Staré webové stránky jsou sice v aktuální době nevhodné, nicméně obsah je poměrně 

dobře použitelný pro nový web a editace textů a grafiky produktů tedy nebude příliš 

náročná. Stránky budou vytvořeny v aplikaci pro správu a editaci webů - Wordpress, 

která je plně dostačující a navíc zdarma. Tvorbou nového webu, editací a naplnění daty 
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bude pověřen vývojový pracovník firmy, který se bude starat i o následné spravovaní 

stránek v budoucnu a má z IT velké zkušenosti. 

S ohledem na zaměření firmy a účelům webu, byla vybrána wordpress šablona Imax. 

Zvolená šablona úvodem zaujme velkým obrázkovým sliderem, který by mohl 

zobrazovat a odkazovat na klíčové produkty či novinky. Dále tato šablona umožňuje 

redakční správu webu – jednoduché přidávání obsahu příspěvků, novinek, aktualit apod. 

Na stránkách by se v sekci s nabízenými produkty mohly u každého z produktů objevit 

poptávkový konfigurační formuláře. Tímto způsobem by zákazník zvolil požadovaný typ 

produktu, specifikoval by přesnou konfiguraci a jedním kliknutím by se požadavek 

automaticky odeslal na zvolený firemní email ke zpracování. S ohledem na možnost 

komunikace se zákazníkem online přímo pří návštěvě webu, je vhodné zakoupit a umístit 

na web live chat s video nahrávkami uživatelů. Tímto je zaručena flexibilní oboustranná 

komunikace, kdy administrátor webu může zpětně přímo sledovat jednotlivé pohyby 

návštěvníků stránek. Nový web by měl také obsahovat již zmiňované vyhledávací pole, 

pomocí kterého bude snadné naleznout požadovaný dotaz a přispěje tak k celkově lepší 

orientaci na webových stránkách. Další kategorií, kterou by bylo vhodné vytvořit, jsou 

klientské reference. Společnost za dobu více než 20 leté působnosti v oboru dodávala 

přístroje pro řadu významných klientů a tyto klientské reference by mohli podpořit 

v rozhodování potenciálních zákazníků. 

 

Obrázek č. 15: Návrh podoby webových stránek v aplikaci Wordpress 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tvorba webové prezentace nemusí být vždy zásadou zakázky u odborných firem, ale lze 

ji v současné době vytvořit bez zásadních znalostí programovacích jazyků svépomocí. 

Tabulka č. 18: Kalkulace nové webové prezentace 

nákup webové šablony Imax 990 Kč 

nákup live chatu Smartsupp 5988 Kč 

doména (původní) 0 Kč 

tvorba stránek (zaměstnanec ELA) 0 Kč 

údržba (zaměstnanec ELA) 0 Kč 

cena celkem 6 978 Kč 

odhadovaná časová náročnost pro vytvoření webu 65 hod 

pravidelná údržba 2 hod / týden 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 SEO 

Na základě provedené analýzy současného stavu byla zjištěna aktuální dohledatelnost 

webu na největších českých internetových vyhledávačích google.cz a seznam.cz. 

Výsledky vyhledávání ukázaly, že všech klíčových slov se odkazy na webové stránky 

zobrazují v různém pořadí v rozmezí od druhé do šesté stránky. Z tohoto důvodu by bylo 

nejvhodnější začít se touto problematikou více zabývat a pro úpravu SEO objednat služby 

u specializovaných agentur. Pro úpravu byla vybrána agentura Proficio s.r.o. se sídlem 

v Brně, pro snadnější možnost konzultací úprav. 

Tabulka č. 19: Kalkulace SEO 

základní analýza + návrh řešení 2 500 Kč 

speciální analýza s průzkumem trhu 6 000 Kč 

základní úprava stránek (hlavička, klíčová slova, 

tvorba sitemap) 5 000 Kč 

tvorba zpětných odkazů 3 000 Kč 

cena celkem 16 500 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cena za úpravy SEO je pouze orientační dle prvního posouzení vybrané agentury, avšak 

pokud se společnost chce zobrazovat na předních příčkách vyhledávání klíčových slov na 

zmiňovaných vyhledávačích, bude nutné tuto úpravu realizovat. 
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4.3 Emailing 

Společnost ELA v současné době odesílá své emaily pouze direktivně přímo určenému 

zákazníkovy a nemá prakticky přehled o úspěšnosti a statistických údajích. 

K automatizaci, lepší efektivitě a přehledu nad odesílanými marketingovými emaily je 

vhodné pořídit emailingový software, který by umožňoval vizuální úpravu šablony 

zprávy a možnost sledování statistických dat a vyhodnocování jednotlivých kampaní.  

Z velkého množství dostupných programů byl zvolen program Smart emailing. Výhodou 

tohoto programu je jeho intuitivní ovládání, dostupnost a češtiny. Program by firmě 

prozatím mohl vystačit v bezplatné verzi s maximální velikostí do 200 kontaktů. 

Společnost může tento nástroj použít nejen k informování o produktu, ale zároveň může 

touto formou rozeslat pozvánky na připravované veletrhy a také informovat o aktuálním 

dění či výročních zprávách podniku. 

Pro úspěšné výsledky je nutné vlastnit databázi s kontakty zákazníků. Přes své více než 

dvacetileté působení na trhu, si společnost vybudovala poměrně kvalitní databázi 

kontaktů, která je pravidelně upravována a aktualizována. 

Na realizaci předpokládané emailingové kampaně pro magneticko – indukční 

průtokoměry v blízké budoucnosti si společnost stanovila přesný rozpočet a na tvorbu a 

editaci grafiky si zvolí jedno z grafických agentur, které se zabývají vytvářením 

poutavých marketingových sdělení, popřípadě formou brigády osloví vhodného studenta 

v oblasti marketingové komunikace. 

Tabulka č. 20: Kalkulace Emailingu 

program Smart emailing – free verze 0 Kč 

rozpočet pro grafické zpracování 8 000 Kč 

cena celkem 8 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4 Facebook 

Firma za dobu své působnosti nemá vytvořený profil na žádné ze sociálních sítí. Je 

navrhováno, aby si společnost vytvořila profil na sociální síti Facebook, který je v dnešní 

době jeden z nejúčinnějších forem on-line komunikace. Založený profil by sloužil 

k rozšířenému představení společnosti. Mohl by obsahovat zajímavé fotky či videa 
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z výroby a okolí firmy či působících odvětví průmyslu. Dále by zde mohly být umístěny 

recenze a hodnocení zákazníků, principy měření či demonstrace jednotlivých produktů a 

služeb. Sociální síť je vhodné místo pro prezentování referenčních fotografií. Po 

odsouhlasení zákazníka by zde byly vystaveny pořízené fotky ze zajímavých měrných 

míst a instalovaných zařízení. Referenční materiály by tedy našli své umístění i zde na 

facebooku, kde by mohl být potenciální dosah větší než na webových stránkách. Firma 

se věnuje i sponzoringu a sociální síť je ideálním místem jak dát o těchto událostech 

veřejnosti vědět, např. sdílením událostí, fotografií apod. Jednotlivé vybrané příspěvky 

by se sdílely nebo odkazovaly z Facebooku na webové stránky nebo naopak. Takto 

prezentované multimediální informace by jistě zaujaly veřejnost a mohly se tak stát 

zájmem komentářů a diskuzí.  

 
Obrázek č. 16: Návrh podoby firemní stránky na sociální síti Facebook 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vytvoření profilu společnosti na sociální síti Facebook je zdarma a nebudou potřeba 

žádné finanční prostředky. Údržbě a správě sociální sítě by byl pověřen rovněž pracovník 

vývoje, který by měl na starost i nové webové stránky. Tím by byla zaručena provázanost 

příspěvků, aktualit apod., mezi sociální sítí a webovými stránkami. Od založení sociální 

sítě je očekáváno rozšíření podvědomí o společnosti široké veřejnosti a fungování jako 

vhodný doplněk komunikace k novému webu. 
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Tabulka č. 21: Kalkulace vytvoření profilu na sociální síti 

vytvoření profilu na soc. síti Facebook 0 Kč 

odhadovaná časová náročnost pro vytvoření 2 hod 

pravidelná údržba 2 hod / týden 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5 Polep firemních automobilů 

Firma využívá pro své účely 2 firemní osobní automobily, které jsou každodenně 

v provozu. Vozy se většinou pohybují v prostředí s velmi pravděpodobným výskytem 

současných nebo potenciálních zákazníků. Polep firemních automobilů je velmi vhodným 

prostředkem pro zviditelnění firmy. Automobily opatřené reklamním polepem jsou tak 

jednoznačně identifikovatelné a jejich hlavní výhodou je, že propagují společnost 

kdekoliv se pohybují nebo jsou zrovna zaparkované.  

Cena reklamního polepu je závislá na druhu materiálu lepící fólie, rozsahu polepu dle 

velikosti automobilu, grafické složitosti a náročnosti samotné instalace na vozidlo. Pro 

firemní vozy Škoda Kodiaq a Citroen Berlingo byla vybrána následující možná 

kombinace z řezané PVC fólie. Na přední část vozu tj. na kapotu a přední dveře vozidel 

umístit velké logo společnosti. Na zadní části vozu vytvořit poutavou grafiku 

představující firmu, ve které by byly viditelně umístěné důležité informace, jako jsou 

telefonní číslo, email a QR kód odkazující na webové popřípadě Facebookové stránky. 

Pro realizaci polepu firemních vozů byla vybrána brněnská reklamní agentura ROSTA 

s.r.o. 

Obrázek č. 17: Návrh polepu pro firemní automobily 
Zdroj: vlastní zpracování dle Rosta s.r.o., 2018 
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Tabulka č. 22: Kalkulace polepu firemních automobilů 

návrh a realizace polepu Citroen Berlingo 4 300 Kč 

návrh a realizace polepu Škoda Kodiaq 5 100 Kč 

cena celkem 9 400 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.6 Sjednocení firemní identity 

Jak je popsáno v analytické části práce, společnost ELA nevystupuje pod jednoznačnou 

firemní identitou a každý pracovní používá rozdílná záhlaví emailové korespondence. 

Zaměstnanci si objednávají nebo tvoří vizitky rozdílného vzhledu, nebo je už nemají 

vůbec. Společnost postupem času modernizovala své logo, avšak nedotáhla změnu do 

úplného konce. Staré logo působí v předchozích zmiňovaných oblastech a také ve 

firemních dokumentech. Tímto je identifikace a vnímání společnosti jako celku složitá a 

chaotické a není na první pohled jednoznačné. Pro nápravu současného stavu jsou 

navrženy následující řešení: 

4.6.1 Vizitky 

Výroba zcela nových vizitek reklamní agenturou pro všechny týkající se zaměstnance. 

Vizitky se pro snížení ceny předpokládají v počtu 200 ks pro každého zaměstnance. 

Rozměry vizitek jsou 90x50 mm a jsou tištěny na matný křídový papír.  

 

Obrázek č. 18: Návrh podoby nových vizitek společnosti 
Zdroj: vlastní zpracování dle BONA MEDIA s.r.o. 

Design je navržen jednoduše se základními potřebnými údaji a QR kódem pro snadnější 

odkázání na webové stránky. Jako nejvhodnější byla zvolena reklamní agentura BONA 

MEDIA s.r.o., která nabízí tisk za příznivou cenu. 
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Tabulka č. 23: Kalkulace vizitek 

Návrh vizitky ELA  0 Kč 

Počet ks 5 x 200 =1 000 ks 

cena 2 Kč / ks 

Cena celkem 2 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.6.2 Podpis emailu 

Pro již zmiňované důvody je navrženo používat jednotnou podobu hlavičky emailu. 

Možný návrh je zobrazen na obrázku č.18 níže. Tvorba hlavičky emailu je časově i 

finančně zanedbatelná a kýžený efekt prakticky závisí pouze na dodržování a používání 

navrženého jednotného vzhledu všemi zaměstnanci. 

 

Obrázek č. 19: Návrh podoby záhlaví emailu 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.6.3 Úprava firemních dokumentů 

Úprava všech dokumentů firmy na účelem sjednocení firemní identity bude svěřena 

brigádníkovi - studentovi, který dané dokumenty převede do požadované podoby. Jedná 

se převážně o úpravu loga v hlavičkách manuálů, katalogových listů, servisních 

protokolů a podobných dokumentů firmy. Odhadovaná potřebná doba pro úpravu je 

přibližně 15 hodin. 

Tabulka č. 24: Kalkulace úpravy firemních dokumentů 

Potřebný čas pro úpravu   15 hod 

sazba brigádníka 150 Kč / hod. 

Cena celkem 2 250 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.7 Návrh simulačního modelu pro veletrhy a výstavy 

Společnost již z minulosti disponuje materiály a výbavou pro vytvoření vhodného 

vystavovatelského stánku. Přípravu firma řeší vždy před veletrhem a koncepce 

výstavního stánku jako celku není předmětem tohoto návrhu. 

Návrhem v rámci veletrhů a výstav je výroba mobilní kompaktní zkušební nádrže pro 

účely prezentace reálného provozu průtokoměrů přímo na vystavovatelském stánku 

firmy. Tento měřící model by demonstroval skutečné podmínky měření. Zákazník by si 

mimo jiné mohl také vyzkoušet obsluhu přístroje za provozu a chování přístrojů při 

měření za normálních i neočekávaných okolností např. měření hladiny při vlnění za 

použití ultrazvukových hladinoměrů nebo naopak situace jako je zavzdušnění potrubí při 

měření magneticko–indukčními průtokoměry. Cílem je prezentovat veřejnosti reálné 

měření, nikoliv jen teoretická fakta z prospektů a katalogů.  

 

Obrázek č. 20: Návrh podoby simulačního modelu 
Zdroj: vlastní zpracování 

Specifikace modelu: Nádrž o rozměrech 1620 x 500 x 700 mm, materiál polypropylen, 

barva tmavě šedá, síla materiálu 12 mm. Dále je nutné zkušební nádrž osadit potrubím 

pro instalaci magneticko-indukčního průtokoměru, zakoupit vhodné čerpadlo a nutné 

upevňovací komponenty. 
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Ze získaných letitých zkušeností vedení firmy konstatuje, že podobný projekt se doposud 

na veletrzích u konkurenčních firem příliš nevyskytoval. Očekává se tedy, že tento 

ukázkový model zaujme velké množství firem v rámci B2B i řadu lidí z široké veřejnosti 

a mohl by tak přilákat na výstavní stánek společnosti mnohem více potenciálních 

zákazníků. 

Zkušební model může být mimo veletrhy a výstavy dále používán na provozovně pro 

účely vývoje a testování nových produktů. Pro výrobu modelu byla vybrána společnost 

Patria Kobylí a.s. 

Tabulka č. 25: Kalkulace výroby simulačního modelu 

Výroba nádrže 7 900 Kč 

Ponorné čerpadlo  4 290 Kč 

komponenty 1 000 Kč 

Cena celkem 13 190 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.8 Ekonomické zhodnocení a přínosy návrhové části 

V následující kapitole jsou vyčísleny výdaje na realizaci nově navrženého 

komunikačního mixu. Celkový rozpočet na nový komunikační mix byl vedením 

společnosti ELA stanoven na 60 000 Kč. Předpoklad společnosti tedy nebyl překročen a 

návrhy by si vyžádaly výdaje ve výši 58 518 Kč. Ceny jednotlivých návrhů jsou 

zobrazeny v tabulce č. 26 a budou prezentovány vedení firmy, které posoudí a rozhodne 

o jejich realizaci či nikoliv, případně o realizaci pouze některých z nich. Všechny 

zmiňované aktivity vyžadují nejen finanční investice, ale také časové investice, které 

bude muset firma akceptovat. 
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Tabulka č. 26: Kalkulace všech návrhů nového komunikačního mixu 

návrh náklady 

nové webové stránky 6 978 Kč 

CEO 16 500 Kč 

facebook 0 Kč 

polep firemních automobilů 9 400 Kč 

emailing 8 000Kč 

veletrhy a výstavy 13 190 Kč 

firemní identita 4 450 Kč 

celkem 58 518 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Od navržených řešení nového komunikačního mixu se očekává zejména oslovení nových 

zákazníků. Díky získání nových zákazníků lze předpokládat také zvýšení poptávky po 

produktu a růst tržeb společnosti. Nedílnou součástí očekávání od navržených řešení je 

také upevnění jména a tradice firmy, prohloubení vztahů se současnými zákazníky a 

posílení pozice na trhu s průtokovými měřidly.  
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu společnosti ELA, spol. s r.o. 

Cílem práce bylo na základě analýzy navrhnout vhodný komunikační mix, který by měl 

pomoci oslovit nové zákazníky a zvýšit povědomí o samotném podniku. Výstupem 

diplomové práce jsou konkrétní návrhy, které vybraný podnik v případě zájmu může 

realizovat. Návrhy měly být provedeny v souladu s finančními limity stanovenými 

vedením společnosti 

V teoretické části byly zpracovány teoretické poznatky zabývající se marketingem a 

jednotlivými částmi marketingového prostředí. Dále jsou zde vymezeny jednotlivé druhy 

analýz zabývající se vlivy makroprostředí a mikroprostředí společnosti. Teoretická část 

práce dále popisuje marketingový mix a marketingovou komunikaci. 

V analytické části byla provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Nejdříve 

byl podnik představen a následně byly popsány jeho základní charakteristiky. V práci 

byla aplikována metoda 7S a Porterův model pěti sil. Dále je zde rozebrán současný 

marketingový mix podniku, analýza SLEPTE a segmentace daného B2B trhu. Obsahem 

analytické části je také kvantitativní výzkum provedený formou dotazníkového šetření. 

Závěr analytické části je věnován SWOT analýze, která poukazuje na silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. 

Poslední část této diplomové práce je zaměřena na návrh nového komunikačního mixu 

společnosti. Nový komunikační mix byl sestaven, na základě předešlých provedených 

analýz a nedostatků. V návrhové části je předloženo řešení pro tvorbu nových webových 

stránek včetně optimalizace pro vyhledávání klíčových slov. Dále je navrženo založení 

firemního profilu na vybrané sociální síti, reklamní polep firemních automobilů a řešení 

pro efektivnější a účinnější emailing, Předposledním návrhem je vytvoření jedinečné 

mobilní nádrže pro ukázky a simulace měření jako součást prezentace společnosti na 

veletrzích a výstavách. V poslední fázi je doporučena úprava firemní identity. Vzhledem 

k velikosti společnosti a stanovenému rozpočtu, bylo účelem předložit vedení firmy 

takové návrhy, které jsou reálně proveditelné a jejichž využití by dávalo smysl. 

Věřím, že stanovený cíl této diplomové práce práce se mi podařilo naplnit a bylo by pro 

mne za dosti učiněním, kdyby zjištěné informace plynoucí z analýzy a následně 
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vytvořené návrhy byly užitečné a celkově vedly ke zlepšení situace společnosti ELA na 

trhu. 
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