
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV EKONOMIKY  

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

ISTITUT OF ECONOMICS 

 

  
 
 
 

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO 
FIRMU 
MARKETING STRATEGY FOR A COMPANY 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   Bc. BARBORA KOUKALOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE   Doc. Ing. VLADIMÍR CHALUPSKÝ, 
CSc., MBA  

SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2010   



 
2 

 
 
 

 



 
3 

 
 
 

 



 
4 

 
 
 

 
 
ANOTACE 

 
Předmětem mé diplomové práce „Návrh marketingové strategie pro firmu“ je 

analyzování marketingové strategie firmy Bábor Eurodance a návrh marketingové 

strategie na příští období. První část tvoří kapitoly, ve kterých jsou zachyceny různá 

teoretická východiska marketingu a postup tvorby marketingové strategie. Druhá část je 

zaměřena na podnik Bábor Eurodance, konkrétně na jeho současnou marketingovou 

strategii a vytvoření podkladů pro návrh nové marketingové strategie a třetí část 

obsahuje samotný návrh této strategie. 

 

ANNOTATION 
 

The object of my thesis „Marketing strategy of a company“ is analyse of marketing 

strategy of firm Bábor Eurodance and marketing strategy suggestion for next period. 

The first part is divided into sections where various theoretic resources of marketing and 

processing of marketing strategy can be found. Second part is focused  on firm Bábor 

Eurodance, mainly on its present marketing strategy, creation of subbases for new 

marketing strategy suggestion and third part includes proper subbase of this strategy. 
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ÚVOD  

Snižující se poptávka, hospodářská krize, klesající tržby, je jen několik pojmů, které 

výstižně zachycují současnou dobu. Dobu, kde se základem všeho stala informace, resp.  

schopnost získání informací a jejich následné využití. 

 

Celá společnost a její neustálá rychlost, dynamika a závislost na informačních 

technologiích nutí podniky, které chtějí dosáhnout úspěchu, k neustálému sledování 

aktuálního vývoje  širokého spektra oblastí , poučování se z minulosti a v neposlední 

řadě k předpovědím budoucnosti. Výsledkem těchto činností jsou neustálé změny 

firemních politik, přizpůsobování firemních cílů, diference podnikatelských záměrů 

apod. 

 

Doba kdy převládalo výrobně orientované chování podniků byla již v průběhu 

dvacátého století zcela vystřídána  dobou  kde veškeré chování podniků je plně 

orientováno na uspokojování potřeb zákazníka, jeho přání a možnosti. 

 

Zákazník, ať již obchodních či výrobních firem, se neustále mění, přizpůsobuje se. 

Každý podnik který si uvědomuje, že zákazník představuje nejdůležitější článek celého 

procesu, si musí uvědomit skutečnost na jaký typ zákazníka se zaměřit, jakým 

způsobem se zákazníkovi mění jeho přání a potřeby. Nástroj, který nám umožňuje splnit 

tyto požadavky se nazývá marketing.  

 

Marketing představuje velmi široké spektrum činností,  které mají za cíl získávání 

nových zákazníků, vytváření pevných vztahů se současnými zákazníky,  stanovování 

cenové, výrobní, distribuční politiky atd.. Marketing jako celek je tedy dělitelný na 

části. Jednou z velmi důležitých součástí marketingu je marketingový plán a s ním 

související marketingová strategie.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A 

METODY ZPRACOVÁNÍ 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala malou rodinou firmu, která se zaměřuje na 

výrobu divadelní, stepařské a taneční obuvi. Firma Bábor Eurodance byla založena již 

v roce 1990 a v průběhu celé její existence neměla potřebu zbudovat marketingové 

řízení. Firmě se i bez využívání marketingu dařilo dobře, ale díky hospodářské krizi se 

jí v posledních letech zastavil růst tržeb a v minulém roce již tržby klesaly. Proto si 

myslím, že právě teď je nejlepší doba začít přemýšlet o vhodné marketingové strategii. 

 

Cílem mé práce je zanalyzovat firmu Bábor Eurodance z pohledu mikro- a makro- 

prostředí a navrhnout takovou marketingovou strategii, která firmě dopomůže ke 

splnění firemních cílů. 

 

V první části práce uvedu teoretická východiska, která mi pomohou při zpracování 

druhé části práce, ve které se již zaměřím na samotnou firmu, provedu analýzu 

marketingového mikroprostředí a makroprostředí a následně vypracuji SWOT analýzu. 

V analytické části také zhodnotím současný marketingový mix. Poslední část práce je 

návrhová část, ve které doporučím firmě takové změny, které povedou ke stanoveným 

cílům. 

 

Použité metody: 

 

� Analýza mikroprostředí 

� Analýza makroprostředí 

� SWOT analýza 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1 Marketing 

Pojem marketing vzniká na konci 19. století, ale do širšího povědomí se dostává až po 

2. světové válce a to zejména v USA. Prvotní význam vychází z řešení vnitřních 

problémů firmy, až později se přechází k politice otevírání se zákazníkovi. Název 

pochází z anglického slova market neboli trh a koncovky –ing, která v angličtině 

zpravidla vyjadřuje pohyb, děj, akci. 

 

1.1   Definice marketingu 

Jednoznačná a jasně daná definice marketingu neexistuje, přestože jich bylo 

formulováno nepřeberné množství. Jak marketing procházel vývojem byly i jeho 

definice nahrazovány obsahově výstižnějšími a kvalitnějšími. 

 

Definice marketingu se liší podle období v němž byly formulovány i podle autorů. Dá 

se říct, že každá definice je unikátní, protože každý autor má svůj vlastní pohled na 

problematiku marketingu a jinak ji vyjadřuje.  

 

Z důvodu velkého množství rozličných náhledů na marketing nebylo možno definovat 

jednoznačnou formulaci pojmu marketing, ale dle mého názoru je velmi výstižná a 

přitom stručná definice Philipa Kotlera: „Marketing je uspokojení potřeb zákazníka na 

straně jedné a tvorba zisku na straně druhé“1. Tato definice jasně vystihuje co je cílem 

marketingu. V odborné literatuře je marketing popsán jako nástroj k uspokojování 

potřeb zákazníků a tato činnost vede k dosahování zisku. Zisk a jeho maximalizace jsou 

hlavními cíly většiny podniků a ty se všemi možnými způsoby snaží o jeho naplňování.  

 

Další velmi dobře formulovanou definicí je definice Encyclopeadia Britannica: 

„Marketing představuje ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného 

                                                           
1 KOTLER, P.  Marketing management. 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6 str 52 



 
14 

 
 
 

výrobku ve správnou dobu, na správné trhy, za správnou cenu“. V této definici je 

zřetelně popsána podstata marketingu a to uspokojování potřeb zákazníků. Toho lze 

dosáhnout jedině tak, že firma dlouhodobým zkoumáním odhalí jaké výrobky či služby 

zákazník požaduje a za jakou cenu. Poté už stačí zboží dodat ve správnou dobu na 

správné místo. 

 

1.2   Vývoj marketingu 

S marketingem se setkáváme již na konci 19. století, ale rozsáhlým rozvojem prochází 

až během 20. století. „V průběhu tohoto časového období procházel marketing třemi 

vývojovými fázemi“2. První fáze je charakteristická řešením vnitřních problémů firmy. 

Marketing bývá redukován pouze na otázky ocenění, distribuce a jednoduché 

propagace. V druhé fázi se již přechází k politice otevírání se zákazníkovi, vzrůstá 

význam analýzy požadavků zákazníka, kvantifikace poptávky, stále zřejmější je 

nezbytnost exaktního přístupu k vývoji nových výrobků a služeb. Ve třetí fázi můžeme 

hovořit o komplexním marketingu, který vzniká když firma uvede do rovnováhy své 

vnitřní potřeby s požadavky a možnostmi vnější reality a současně uspokojuje potřeby 

zákazníků a plní závazky vůči společnosti a státu. 

S rozvojem marketingu se vyvíjely také marketingové koncepce, na nichž je patrné 

v jaké fázi rozvoje vznikly a co bylo tedy jejich podstatou. 

 

1.2.1   Výrobní koncepce 

Koncepce vychází z faktu, že spotřebitelé upřednostňují výrobky, které jsou levné a 

široce dostupné před kvalitou. Pro management je tedy nejdůležitější, zabývat se 

zefektivněním výroby a distribuce, čímž sníží své náklady a dosáhne konkurenční 

výhody. Tato koncepce je jednou z nejstarších filozofií prodávajících a v současné době 

se vyskytuje převážně v nevyspělých ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku, u 

společností snažících se zvětšit stávající trh, u některých organizací poskytujících 

služby, vládních agentur a úřadů práce. 

 

                                                           
2 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. 1992. 368 s. ISBN 80-85424-83-5 str. 23 
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1.2.2   Výrobková koncepce 

Tato koncepce je založena na tom, že spotřebitelé si budou vybírat výrobky, které 

nabízejí nejvyšší kvalitu, výkon a moderní vlastnosti. Firma by se tedy měla zaměřit 

především na neustálou inovaci výrobků, ale nemělo by to vést k „marketingové 

krátkozrakosti“. K tomu aby se výrobek dobře prodával nestačí pouze jeho technické 

zkvalitňování, ale je potřeba na výrobek správně upozornit, zvolit atraktivní design nebo 

vhodnou distribuci. 

 

1.2.3   Prodejní koncepce 

Koncepce je postavena na předpokladu, že zákazníci nebudou kupovat dostatečné 

množství výrobků firmy, pokud tato firma nepodnikne rozsáhlé prodejní a reklamní 

kampaně. Koncepce se obvykle používá u zboží, které by si spotřebitelé běžně 

nekoupili, pokud by nebyla doprovázena masivní reklamní kampaní. Tuto koncepci 

používají firmy v případě, kdy mají nadbytečné kapacity a je tedy cílem prodat to, co 

vyrábějí a nikoliv vyrábět to, co chce trh. Prodejní koncepce je také využívána 

v neziskových organizacích jako jsou politické strany nebo charitativní spolky. 

 

1.2.4   Marketingová koncepce 

Při této koncepci firma může dosáhnout stanovených cílů, pokud dokáže rozpoznat 

potřeby a přání cílových trhů a poskytnout požadované uspokojení lépe než konkurence. 

Velmi často dochází k zaměňování prodejní a marketingové koncepce. Prodejní 

koncepce ale používá perspektivu zevnitř-ven, na rozdíl od marketingové která používá 

perspektivu zvenčí-dovnitř. Rozdíl je patrný na obrázku. 
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Obrázek č.1: Kontrast prodejní a marketingové koncepce3 

 

1.2.5   Koncepce společenského marketingu 

Nejmladší z pěti marketingových filozofií je koncepce společenského marketingu, která 

vychází z předpokladu, že by firma měla zajistit potřeby, přání a zájmy cílových trhů a 

zajistit požadované uspokojení lépe a účinněji než konkurence takovým způsobem, aby 

byl zachován nebo zvýšen užitek zákazníka a celé společnosti. Tato koncepce klade 

velký důraz na blaho společnosti jako takové a ne jen na uspokojení potřeb jednoho 

zákazníka. Má tři základní pilíře a to spotřebitelé (uspokojení přání), společnost (lidský 

blahobyt) a firma (zisky).  

 

1.3   Současný marketing 

Marketing se stejně jako ekonomika neustále rozvíjí a na začátku 21. století dochází 

v oblasti marketingu k dramatickým změnám. Ekonomové a politici toto období 

nazývají novou ekonomikou, protože již zavedené marketingové cíle a postupy 

společností jsou zastaralé a firmy se musí zamyslet nad jejich změnou. Dříve vítězné 

                                                           
3 KOTLER, P. Moderní marketing. 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2 str.50 
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strategie se pro společnost mohou stát její zkázou. Pokud firma nedokáže dostatečně 

rychle zareagovat na probíhající změny, poskytne tak rychlejší konkurenci výhodu. 

 

Rozvoj marketingu jde ruku v ruce s rozvojem trhů. Měnící se trhy jsou příležitostí 

k oživení existujících značek, možností pro nové produkty, nové způsoby komunikace 

se zákazníky a zcela nové trhy. Trh je vlastně značné množství diferenciovaných 

subjektů, na sobě vzájemně nezávislých, samostatně jednajících a provádějících činnosti 

ke svému neustálému vylepšování pozice, zdokonalování sebe sama, zvýhodňování 

svého postavení proti konkurenci. Stejným způsobem můžeme nahlížet  i na  marketing, 

kdy jednotlivé i zdánlivě nesystematické a značně rozdílné činnosti tvoří v konečném 

důsledku ucelený a systematický celek.  

 

 

2 Marketingové plánování 

Marketingové plánování je součástí celopodnikového plánování a jeho úkolem je 

realizovat podnikovou koncepci v práci s trhem tak, aby bylo dosaženo stanovených 

cílů. Marketingové plánování je spojeno s analýzou trhů a s hledáním inovativního 

řešení problému. 

 

Prostřednictvím marketingového plánování se firma rozhoduje o marketingových 

strategiích, které firmě napomohou uskutečňovat firemní strategické cíle. Vytvoření 

kvalitního marketingového plánu je závislé na provedení podrobné analýzy současné 

situace na trhu, která vymezuje jak možná ohrožení pozice firmy, tak její příležitosti, 

stanovení si reálných marketingových cílů a následné vytvoření marketingové strategie, 

její realizaci a kontrole. 

 

Návrhů jak postupovat při tvorbě marketingového plánu je velké množství. Pro tuto 

práci jsem si zvolila postup R. Solomona z knihy Marketing očima světových marketing 

manažerů z roku 2006. 

 

 



 
18 

 
 
 

Kroky v procesu marketingového plánování 

 

1. Situační analýza 

2. Stanovení marketingových cílů 

3. Marketingová strategie 

4. Realizace marketingové strategie 

5. Monitorování a kontrola marketingové strategie 

 

Protože tématem mé diplomové práce je marketingová strategie a ne marketingový plán 

budu se v další části zabývat pouze body 1-3, tedy kroky které předchází vytvoření 

marketingové strategie a to provedení situační analýzy, stanovení marketingových cílů a 

samotné vytvoření marketingové strategie. Realizace kroku 4 a 5 je potřebná při 

zhotovování marketingového plánu, což není podstatou mé práce. 

 

 

2.1   Situační analýza 

Prvním krokem při vytváření marketingového plánu je provedení celkové analýzy 

situace, v níž se firma právě nachází. Je potřeba analyzovat trhy a prostředí, které ji 

obklopuje, tj. marketingové prostředí, aby mohla objevit příležitosti a vyhnout se 

možným hrozbám a prozkoumat své silné a slabé stránky. 

 

Marketingové prostředí představuje veškeré prvky a vlivy, které v současné době nebo v 

budoucnu ovlivňují schopnost firmy rozvíjet se a udržovat úspěšné transakce a vztahy s 

cílovými zákazníky. Marketingové prostředí můžeme rozdělit do dvou skupin a to 

mikroprostředí a makroprostředí. 

 

V rámci situační analýzy jsem se rozhodla analyzovat marketingové mikroprostředí a 

makroprostředí společnosti, které povede ke zpracování ucelené SWOT analýzy. 
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2.1.1   Mikroprostředí společnosti 

Mikroprostředí zahrnuje faktory, které jsou blízké podniku a mohou ho ovlivňovat při 

dosahování jeho hlavního poslání a to uspokojování potřeb zákazníků. Hlavními faktory 

jsou podnik, zákazníci, konkurence, dodavatelé, zprostředkovatelé a veřejnost. 

 

Podnik 

Při tvorbě marketingových plánů je zapotřebí, aby marketing management uvažoval i o 

ostatních součástech firmy, jako např. oddělení nákupů, výroba, výzkum a vývoj, 

účetnictví. Tyto vzájemně provázané skupiny tvoří vnitřní prostředí firmy, které musí 

vzájemně spolupracovat aby bylo dosaženo stanovených cílů.  

 

Zákazníci 

Společnost se musí již na začátku svého podnikání rozhodnout na jaké zákazníky a tedy 

i cílové trhy se zaměří. Následně je musí podrobně sledovat a zjišťovat, co kteří 

zákazníci potřebují a chtějí. Existuje šest typů cílových trhů: 

 

� Spotřebitelské trhy – Skládají se z jednotlivců a domácností kupujících zboží a 

služby pro vlastní spotřebu. 

� Průmyslový trh – Zde se nakupuje zboží a služby pro další zpracování nebo pro 

použití ve vlastním výrobním procesu. 

� Trh obchodních mezičlánků – Zboží a služby jsou nakupovány za účelem 

dalšího prodeje se ziskem. 

� Institucionální trh – Je tvořen školami, nemocnicemi, pečovatelskými domy, 

věznicemi a dalšími institucemi, které poskytují zboží a služby lidem v jejich 

péči. 

� Trh státních zakázek – Tvoří ho vládní instituce, které kupují zboží a služby 

s cílem vyprodukovat veřejnou službu nebo přesunout zboží a služby 

k potřebným lidem. 

� Mezinárodní trh – Skládá se z kupujících v jiných zemích, což zahrnuje 

spotřebitele, průmyslové výrobce, mezičlánky a vlády. 
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Konkurence 

Pouze v ojedinělých případech působí firma na trhu osamoceně. Obvykle soupeří 

s velkým množstvím konkurentů. A každý z těchto konkurentů musí být identifikován, 

sledován a poražen lepší taktikou. Jen tak je možné si nadále udržet přízeň zákazníků. 

Nestačí pouze uspokojit potřeby zákazníků ale je nutné je uspokojit lépe než 

konkurence. K tomuto účelu dobře poslouží dimenze 4C, která se týká postavení na 

trhu. Podnik musí brát v úvahu povahu zákazníka (customers), marketingových kanálů 

(channels), konkurence (competition) a charakteristiku své vlastní společnosti 

(company).  

 

Dodavatelé 

Dodavatelé představují pro firmu velmi důležitou vazbu. Jsou to vlastně obchodní 

společnosti nebo jednotlivci, kteří zabezpečují potřebné zdroje pro společnost i její 

konkurenty, aby byli schopni vyrábět zboží nebo poskytovat služby. Proto je 

nevyhnutelné neustále sledovat dostupnost dodávek, jejich nedostatek nebo zpoždění, 

stávky zaměstnanců a jiné události, které mohou v krátkém časovém období snížit tržby 

a v dlouhém období poškodit spokojenost zákazníka. Stejně tak i cenové trendy 

klíčových vstupů hrají důležitou roli, protože zvýšené náklady vstupů mohou vést ke 

zvýšení cen, které poškozuje objem tržeb společnosti. 

 

Zprostředkovatelé 

„Marketingový zprostředkovatelé jsou firmy, které společnosti pomáhají propagovat, 

prodávat a distribuovat její zboží konečným kupujícím.“4 Stejně jako dodavatelé i 

marketingový zprostředkovatelé přestavují nedílnou součást celkového systému 

poskytování hodnot firmy. Mezi zprostředkovatele můžeme zařadit : 

 

� Distributoři – Jsou to obchodní firmy, které společnosti pomáhají najít 

zákazníky a prodat jim zboží. Patří sem velkoobchodníci i maloobchodníci, kteří 

nakupují a opětovně prodávají zboží. 

                                                           
4 KOTLER, P. Moderní marketing. 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2 str. 131 
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� Fyzická distribuce zboží – Zahrnuje firmy, které zajišťují skladování, přepravu 

a jiné služby a pomáhají společnosti skladovat zboží a přesunovat jej z místa 

vzniku do místa určení. 

� Marketingové agentury – Představují je firmy, které provádějí marketingový 

výzkum, reklamní agentury, mediální společnosti a další poskytovatelé služeb, 

kteří společnosti pomáhají umístit její produkty a propagovat je na správných 

trzích. 

� Finanční zprostředkovatelé – Do této kategorie spadají banky, úvěrové 

společnosti, pojišťovny a další firmy, které pomáhají s financováním transakcí 

nebo s pojištěním proti rizikům spojeným s nákupem a prodejem zboží. 

 

Veřejnost 

Podnik při svém úsilí uspokojovat cílový trh musí brát v úvahu nejenom konkurenci, ale 

i širokou zainteresovanou veřejnost. Protože veřejnost je skupina, která má skutečný 

nebo potencionální zájem i vliv na schopnost společnosti dosahovat svých cílů. Každá 

společnost má několik důležitých skupin veřejnosti. 

 

� Finanční instituce – banky, investiční společnosti a akcionáři. Ovlivňují 

schopnost firmy získávat finanční prostředky. 

� Média – noviny, časopisy, rozhlasové a televizní stanice. Informují o 

společnosti i jejích produktech. 

� Vládní instituce – při sestavování marketingových plánů musí být brána 

v úvahu i vládní rozhodnutí. 

� Občanské iniciativy – spotřebitelské organizace, ekologické skupiny, menšiny 

a jiné zájmové skupiny. Mohou zpochybňovat marketingová rozhodnutí firmy. 

� Místní komunita a občané – místní organizace, občané, sousedé. Každá 

společnost je ovlivňována svým blízkým okolím, proto velké firmy jmenují 

referenta pro místní vztahy, který jedná se zástupci veřejnosti jménem firmy. 

� Širší veřejnost – vybudování si správného image je pro komunikaci se širší 

veřejností velmi důležité. 
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� Zaměstnanci – dělníci, manažeři, brigádníci i představenstvo. Je důležité aby 

měli zaměstnanci z firmy dobrý pocit, protože pozitivní postoj se rozšíří k širší 

veřejnosti. 

 

 

2.1.2   Makroprostředí společnosti 

Pod pojmem makroprostředí si lze představit takové faktory, které působí vně firmy a 

ovlivňují její činnost málo kontrolovatelným způsobem. Na firmu tedy působí prostředí 

demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a kulturní.  

 

Demografické prostředí 

S přihlédnutím k tomu, že předmětem zájmu velké části marketingu je spotřebitel 

(jedinec, domácnost nebo jiná skupina osob), jsou pro marketing nepostradatelným 

zdrojem informací demografické studie. Důležité jsou především takové charakteristiky 

populace, jako jsou rozsah, věková struktura, prostorové rozmístění, vzdělání, a dále 

charakteristiky trendů ve vývoji porodnosti a úmrtnosti, migrační tendence, změny 

v modelu rodiny a stylu života apod. Demografické charakteristiky jsou důležitým 

nástrojem, užívaným při konstrukci odhadu maximální velikosti trhu daného výrobku 

nebo služby, při odhadech tempa růstu tohoto trhu a při sestavování dlouhodobých 

prognóz vývoje spotřeby daného produktu. 

 

Ekonomické prostředí 

Důležitou charakteristikou spotřebitele je kupní síla, která je dána jeho současným 

příjmem, úsporami, možnostmi získat úvěr a cenami. Proto by se měli pracovníci 

marketingu zaměřit na sledování vývoje takových ekonomických charakteristik, jakými 

jsou vývoj nominálních a reálných mezd, vývoj životních nákladů, index 

spotřebitelských cen, výše úspor připadajících na jednoho obyvatele, míra 

nezaměstnanosti, míra inflace a charakter hospodářského cyklu. Tyto činitele významně 

ovlivňují kupní sílu obyvatel a jejich znalost je užitečná pro odvození současné 

koupěschopné poptávky i pro odhad vývoje koupěschopné poptávky v následujícím 

období. 
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Přírodní prostředí 

Na firmu působí vnější prostředí také prostřednictvím přírodních podmínek, což 

zahrnuje rozmanitá omezení vyplývající například z klimatických či geografických 

poměrů, nerostného bohatství země, půdních poměrů apod. Významnou roli hrají 

dostupnost a cenové relace výrobních zdrojů. V poslední době roste také velký zájem o 

životní prostředí. Ochrana životního prostředí zůstává klíčovým globálním problémem, 

který musí společnosti i veřejnost řešit. V současnosti by měli marketingový specialisté 

řešit 4 trendy, které se v přírodním prostředí projevují a to nedostatek surovin, rostoucí 

ceny energií, růst znečištění a vládní intervence do managementu přírodních zdrojů.  

 

Technologické prostředí 

Technologické prostředí zahrnuje faktory, které vytvářejí nové technologie, a tím nové 

produkty a nové příležitosti na trhu. S neustálým rozvojem a pokrokem se mění 

závratnou rychlostí i technologie. To co bylo před pár lety novinkou, je nyní zastaralé a 

nepotřebné. Společnosti by měli sledovat rychlost technologických změn, rozpočty na 

výzkum a vývoj, přihlížet k důležitosti drobných zlepšení a dávat si pozor na rostoucí 

regulace. Technologické charakteristiky jsou významné při určování stupně vyspělosti 

ekonomiky v oblasti vědecko-technického rozvoje a uplatňovaných technologií. 

 

Politicko-právní prostředí 

Při svém fungování musí firma respektovat zákony a ostatní právní předpisy, které 

regulují způsob komunikace s dodavateli a se spotřebiteli, které ukládají výrobci 

povinnost poskytovat předepsané informace o produktu, případně které vymezují 

závazky firmy vůči spotřebiteli, společnosti a státu, zaměstnancům, životnímu prostředí 

apod. Kromě oficiálních ustanovení je činnost podniku usměrňována také tlakem ze 

strany zájmových, občanských, politických a dalších formálních i neformálních 

seskupení. 

 

Kulturní prostředí 

Instituce a další faktory, které ovlivňují základní hodnoty, vnímání, preference a 

chování společnosti jsou zahrnuty pod pojem kulturní prostředí. Lidé jsou již od dětství 

ovlivňováni společností, ve které vyrůstají a jež formuje jejich základní postoje a 
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hodnoty. Každá firma musí přihlížet ke kulturním vlivům a jak se mohou lišit uvnitř 

společnosti v rámci trhů, na kterých působí daná firma. 

 

 

2.1.3   SWOT analýza 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky společnosti a 

hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským záměrem, 

projektem, strategií nebo i restrukturalizací procesů. Díky ní dokážeme komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT analýza 

je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. 

V šedesátých letech vedl výzkumný projekt, při němž byla využita data od 

500 nejvýznamnějších amerických společností. 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí) a 

současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje 

silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby 

pro firmu. V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a 

slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v zápětí 

mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy. 
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Obrázek č.2: Princip SWOT analýzy5 

 

 

 

2.2   Stanovení marketingových cílů 

Jakmile firma důkladně porozumí marketingovému prostředí, je zapotřebí stanovit si 

specifické marketingové cíle. Ty se od celkových firemním cílů liší především v tom, že 

jsou mnohem konkrétnější v otázce firemních značek, velikostí, vlastností produktů a 

dalších prvků, souvisejících s marketingovým mixem. „Firemní cíle jsou vodítkem pro 

jednání celé firmy, zatímco marketingové cíle stanovují, čeho musí marketingová divize 

dosáhnout, aby firma nakonec splnila své celkové cíle.“6 

 

 

 

 

                                                           
5TOMEK, G.;VÁVROVÁ, V. Marketing od myšlenky k realizaci. 2007. 308 s. ISBN 978-80-86946-45-0 
str. 80 
6 SOLOMON,R.M. Marketing očima světových marketing manažerů. 2006. ISBN 80-251-1273-X str. 45 

O – T 

Externí analýza 

Interní analýza 

S - W 

Příležitosti 
Opportunities 

Slabé stránky 
Weaknesses 

Hrozby, rizika 
Threats 

 

Silné stránky 
Strenghts 

Přidaná 
hodnota 

 
Zranitelnost 

 
Strategie 



 
26 

 
 
 

3 Marketingová strategie 

Protože je marketingová strategie tématem mé diplomové práce, je jí věnována 

samostatná kapitola. 

 

Marketingová strategie je součástí marketingového plánu a dá se zařadit do 

strategického marketingového plánování. Volba správné marketingové strategie je 

jedním z předpokladů dosažení úspěchu podniku, projevujícího se zvýšením objemu 

realizovaných obchodů a dosahováním vyšších zisků. 

 

Marketingová strategie se dá popsat jako dlouhodobá koncepce činností podniku 

v oblasti marketingu, jejímž smyslem je promyšleně a účelně rozvrhnout zdroje podniku 

tak, aby mohly být splněny marketingové cíle. Úkolem marketingové strategie je 

navrhnout takové změny, které povedou ke konkurenční výhodě a zaujmou zákazníky. 

 

Marketingových strategií existuje nepřeberné množství. Můžeme je členit např. na 

strategie dle marketingového mixu, dále jsou to třeba růstové strategie, strategie 

zaměřené na konkurenci, strategie dle cyklu životnosti trhu atd. Tyto strategie se dají 

různě kombinovat nebo se podnik může zaměřit pouze na jednu. V případě malých 

podniků je obvyklé použití jedné nebo dvou vzájemně se doplňujících strategií. Ve své 

práci použiji strategii zaměřenou na konkurenci podle Portera a na strategii dle 

marketingového mixu. 

 

 

3.1   Marketingová strategie dle Portera 

„Strategie směřující k dosažení konkurenční výhody byly poprvé představeny 

Michaelem Porterem, proto se jim také někdy říká Porterovy strategie nebo generické 

strategie.“7 Dle Portera lze dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody dosáhnout, když 

bude podnik usilovat o vedoucí pozici v nákladech, resp. v ceně, nebo když uplatní 

                                                           
7 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 2007. ISBN 978-80-247-
1535-3 str. 136 
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strategii diferenciace, odlišení. Třetí možností je fokus, tedy soustředění pozornosti na 

nízké náklady nebo na diferenciaci. 

 

 
              Konkurenční výhoda 
 
              Nižší náklady         Diferenciace 
 
 

            Široký cíl 

Konkurenční  
rozsah 
 
                          
                          Úzký cíl 
 
 
 

Obrázek č. 3 : Generické strategie dle Portera8 
 

 

1. Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

Vedoucí postavení v nízkých  nákladech je asi nejjasnější z těchto tří generických 

strategií. V ní si podnik stanoví, že se stane ve svém odvětví všeobecně známým 

výrobcem s nízkými náklady. Tento podnik má široký rozsah činnosti a působí v mnoha 

segmentech, může dokonce působit  v příbuzných odvětvích – šíře činnosti podniku je 

často důležitá pro jeho výhodu nízkých nákladů. 

 

2. Diferenciace 

Další generická strategie je diferenciace. Při strategii diferenciace usiluje podnik, aby 

byl ve svém odvětví jedinečný v některých dimenzích, jež kupující velmi oceňují. 

Pečlivě si vybere jednu nebo více vlastností (výrobku nebo služeb), které mnoho 

kupujících v daném odvětví vnímá jako důležité, a vybuduje si jedinečné postavení, aby 

mohl tyto potřeby uspokojovat. Za svou jedinečnost je odměněn vyšší cenou. 

 

 

                                                           
8 /on-line/ MICHAEL PORTER. dostupné z http://is.vos.cz/ucitel/kratochv/predstav/mporter.doc 
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3. Fokus 

Fokus je třetí generická strategie. Tato strategie je zcela odlišná od ostatních, protože 

spočívá na výběru úzkého rozsahu konkurence uvnitř daného odvětví. Podnik s fokální 

strategií si vybere jeden segment nebo skupinu segmentů v tomto odvětví a přizpůsobí 

svou strategii přesně tomu, aby sloužila jen těmto, nikoli jiným segmentům. Tím, že 

podnik co nejvíce rozvíjí svou strategii z hlediska cílových segmentů, snaží se získat 

konkurenční výhodu ve svých cílových segmentech, i když nebude mít celkovou 

konkurenční výhodu. 

Strategie fokální má dvě varianty. Při nákladové fokální strategii (cost focus) usiluje 

podnik ve svém cílovém segmentu o výhodu nejnižších nákladů, kdežto při 

diferenciační fokální strategii o diferenciaci. Obě varianty fokální strategie spočívají na 

rozdílech mezi segmenty, na něž podnik koncentroval svou pozornost, a jinými 

segmenty v daném odvětví. Cílové segmenty buď musí  mít kupce s neobvyklými 

potřebami, anebo se musí výrobní a dodací systém, který nejlépe slouží cílovému 

segmentu, odlišovat od systému jiných segmentů daného odvětví. Nákladová fokální 

strategie využívá rozdílů v chování nákladů v některých segmentech, kdežto 

diferenciační fokální strategie vychází ze speciálních potřeb kupujících v určitých 

segmentech. Takovéto rozdíly znamenají, že tyto segmenty jsou nevalně obsluhovány 

široce zaměřenými konkurenty, které jim poskytují své služby v téže době, kdy je 

poskytují jiným. Podnik s fokální strategií může tedy získat konkurenční výhodu tím, že 

se bude těmto segmentům věnovat plně a výhradně. Šíře předmětu zájmu ovšem závisí 

na míře zájmu, ale podstatou fokální strategie je využít odlišnosti předmětu úzkého 

zájmu od ostatního odvětví. 
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3.2   Marketingová strategie dle marketingového mixu 

Při vytváření marketingové strategie dle marketingového mixu musí firma nejdříve 

vybrat vhodné cílové trhy, na které bude dodávat své zboží a kde je možnost získání 

konkurenční výhody a poté navrhnout strategii marketingového mixu.  

 

3.2.1   Výběr cílového trhu 

„Cílový trh je tržní segment, jenž byl vybrán, protože firma věří, že její nabídka je 

nejvhodnější právě pro tyto konkrétní zákazníky9“. Firma musí nejdříve vyhodnotit 

potencionální poptávku a rozhodnout se, zda-li má jedinečnou způsobilost, která povede 

ke konkurenční výhodě mezi cílovými spotřebiteli. Je možno zvolit si i více cílových 

trhů, pokud firma předpokládá, že její výrobky budou v daném segmentu úspěšné.  

 

3.2.2   Marketingový mix 

„Marketingový mix je v podstatě koncepční kostra, která u každého marketingového 

problému pomůže připravit dobrý postup.“10 Pojem marketingový mix lze definovat 

jako optimální složení marketingových nástrojů, který podnik používá k tomu, aby 

dosáhl marketingových cílů na cílovém trhu. V podstatě jde o to nabízet správné zboží, 

na správném místě, ve správný čas a se správnou podporou propagace.  

 

Existuje celá řada modelů marketingových mixů. Odborná literatura nejčastěji uvádí 

modely 4P, 5P a 7P. Ve své diplomové práci budu pracovat s modelem 4P, který je ve 

světě nejrozšířenější pro svoji jednoduchost a přehlednost a který jako první nazval 

kanadský profesor Jerome McCarthy počátkem 60. let marketingovým mixem. Skládá 

se z: product, price, place, promotion neboli produkt, cena, místo a propagace. Pod 

každým z těchto P se skrývá řada různých činností jako např. kvalita produktu, design, 

balení, slevy, termíny placení, reklama, podpora prodeje, distribuční cesty, doprava atd. 

 

                                                           
9  SOLOMON, R.M. Marketing očima světových marketing manažerů. 2006. ISBN 80-251-1273-X str. 

45 
10 SMITH, P. Moderní marketing. 2000. 518 s. ISBN 80-7226-252-1 str.5 
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Obrázek č. 4: Čtyři P marketingového mixu 11 

 

3.2.2.1   Produkt 

Za produkt se dají považovat jak fyzické předměty, tak také osoby, služby, místa, 

myšlenky, organizace, kulturní výtvory a další hmatatelné i nehmatatelné věci. „Podle 

definice Americké marketingové asociace je za produkt považováno to, co lze na trhu 

nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, k užívání anebo ke spotřebě, tj. vše, co se 

vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků.“12   

 

Výrobní sortiment 

Firmy působící na trhu nabízí jeden nebo mnohem častěji více výrobků. Soubor všech 

výrobků, které firma nabízí na cílovém trhu je nazýván výrobní sortiment. Ten má svoji 

šířku, kterou lze měřit počtem výrobkových řad, délku, která představuje celkový počet 

výrobků ve všech výrobkových řadách, hloubku, která zachycuje počet výrobků ve 

výrobkové řadě, a konzistenci, která vyjadřuje, jak jsou blízké vztahy mezi jednotlivými 

výrobky z pohledu cílového použití, výrobních požadavků, distribučních cest apod. 

„Výrobková řada je skupina výrobků, které jsou si velmi blízké, mají obdobné užitné 

                                                           
11 KOTLER, P. Marketing management. 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6 str. 32 
12 FORET, M. DOLEŽAL, M. DOLEŽALOVÁ, K. ŠKAPA, R. Marketing. 2004. 178 s. ISBN 80-210-

3500-5 str. 48 
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vlastnosti, jsou určeny stejné cílové skupině zákazníků, při prodeji procházejí stejnými 

distribučními cestami, případně patří do stejné cenové kategorie.“13 
 

Vrstvy produktu 

Produkt můžeme podle odborníků na výrobkovou politiku dělit na tři vrstvy: 

� Jádro produktu 

� Vlastní produkt 

� Rozšířený produkt 

 

 

Obrázek č. 5: Tři vrstvy produktu 14 

 

 

Jádro produktu 

Vnitřní část produktu představuje jádro produktu a ztělesňuje základní funkci, kvůli 

které zákazník vyhledává službu či si kupuje výrobek.  

 

 
                                                           
13 KOTLER, P. ARMSTONG, G. Marketing. 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 str. 417 
14 zpracováno autorkou 
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Vlastní produkt  

Kromě základní funkce produktu jsou definovány ještě další parametry, ke kterým 

nepochybně patří provedení, úroveň kvality, styl a design, značka a balení. 

 

� Provedení (doplňky) – výrobek může být dodáván s různými doplňky, které 

mohou představovat konkurenční nástroj, díky němuž může firma zvyšovat svoji 

konkurenceschopnost. 

� Úroveň kvality – pod pojmem kvalita produktu rozumíme schopnost produktu 

řádně plnit stanovené funkce. Kvalita zahrnuje např. trvanlivost, spolehlivost, 

přesnost, snadnost použití či případných oprav. 

� Styl a design – styl vychází ze vzhledu produktu a může okamžitě vzbudit 

pozornost. Design má mnohem hlubší jádro, které se vztahuje často až 

k základní funkci produktu. Správný design může napomáhat jak funkčnosti tak 

i vzhledu. Styl i design mohou získat pozornost, zlepšit fungování produktu, 

snížit výrobní náklady a poskytnout produktu silnou konkurenční výhodu. 

� Značka – základní funkcí značky je identifikace produktu dané firmy a odlišení 

od konkurenčních firem. Může být vyjádřena jménem, slovním spojením, 

znakem, symbolem, ztvárněna obrazem, nebo kombinací všech uvedených 

prvků.  

� Balení – pod tímto pojmem rozumíme obalový materiál pro daný produkt. 

Hlavními funkcemi obalu jsou především uložení a ochrana produktu. Další 

velmi významnou funkcí je funkce prodejní, to znamená že obal musí zaujmout, 

popsat výrobek a nakonec ho prodat. Balení se může dělit na tři typy a to vlastní 

obal produktu, dodatečný obal, který se před použitím produktu znehodnotí a 

přepravní balení, sloužící pro uložení, identifikaci a přepravu produktu. 

 

Rozšířený produkt  

Rozšířený produkt představuje poskytování služeb, které jsou s výrobkem spojeny, jako 

např. dodávka zboží až do domu, záruky, poskytnutí úvěru, instalace atd. Tyto služby 

by měli přispívat k větší motivaci zákazníka, aby realizoval koupi daného výrobku.  
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3.2.2.2   Cena 

Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který přináší firmě příjmy. Ostatní 

nástroje jsou pouze zdrojem nákladů. Cena je také jedním z nejpružnějších prvků 

marketingového mixu, je možné ji rychle měnit na rozdíl od závazků k distributorům 

nebo vlastností produktu.  

 

 „Cena je částka, za kterou jsou výrobek nebo služba nabízeny na trhu; je vyjádřením 

hodnoty pro spotřebitele, tj. sumy, kterou spotřebitel vynakládá, výměnou za užitek, 

který získá díky zakoupenému výrobku či službě.“15 

 

Cenová politika ale nezahrnuje pouze cenu. Dalšími nástroji jsou např. platební 

podmínky, poskytování slev a výhod, doba splatnosti a další. Zvolení vhodné ceny 

nemusí znamenat vždy dosažení maximálního zisku. Dobře stanovená  cena je základ 

cenové politiky, ale pokud je tato cena podpořena dalšími nástroji cenové politiky, je 

dosahování ještě vyšších zisků předpokládáno.  

 

Metody stanovení ceny  

Je celá řada metod stanovení ceny. Volba metody závisí na záměrech podniku, na jeho 

krátkodobých a dlouhodobých cílech a na podmínkách, v nichž se nachází daný podnik. 

 

Metoda založená na nákladech (nákladově orientovaná metoda) 

Dá se považovat za jeden z nejběžnějších a nejčastěji používaných způsobů stanovení 

ceny. Spočívá ve využití různých kalkulačních postupů, které jsou založeny na vyčíslení 

nákladů na jeden produkt, ke kterým je následně připočtena marže. Jedním z hlavních 

důvodů používání této metody je její jednoduchost a relativně snadná dostupnost 

podkladových údajů pro výpočet. Nevýhodou této metody může být zanedbání vlivu 

politiky hlavních konkurentů na výslednou cenu a tržní poptávky. 

 

 

 

                                                           
15 KOTLER, P. ARMSTONG, G. Marketing. 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 str. 483 
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Metoda stanovení ceny na základě poptávky (poptávkově orientovaná metoda) 

Vytvoření ceny na základě poptávky je založeno na odhadu objemu prodeje v závislosti 

na různé výši ceny. Základním principem tohoto způsobu tvorby cen je stanovení 

vysoké ceny při vysoké poptávce a nízké ceny při nízké poptávce, a to i v takových 

případech, kdy jsou náklady na jednotku produkce v obou případech stejné. Při této 

metodě se cena nezakládá na nákladech, ale na hodnotě, kterou spotřebitel přisoudí 

danému zboží. 

 

Metoda stanovení ceny na základě cen konkurence (konkurenčně orientovaná metoda) 

Tuto metodu lze využít v případech, kdy má podnik předložit svou nabídku, která je 

posléze konfrontována s nabídkou konkurence. Při rozhodování o ceně odvozuje firma 

svou cenu od předpokládané ceny konkurenta, která je pro ni limitujícím faktorem. Tato 

metoda je také používána v případech , kdy podnik vstupuje do nového odvětví. 

 

Metoda stanovení cen z marketingových cílů podniku 

Při této metodě musí podnik tvořit své ceny v souladu s cíli, jichž chce, v rámci řešení 

svého marketingového mixu, na svém cílovém trhu dosáhnout. Čím jsou marketingové 

cíle firmy stanoveny jednoznačněji, tím snazší je určování finálních cen výrobků. Při 

určování tohoto typu cen může firma sledovat některý z cílů jako např.: přežití, 

maximalizace běžného zisku, maximalizace běžných příjmů, maximalizace obratu, 

maximalizace využití trhu a další. 

 

Metoda stanovení cen na základě vnímané hodnoty 

V tomto případě je za rozhodující faktor považována hodnota výrobku, jak ji vnímá 

zákazník, a ne jednotkové výrobní náklady. Vychází se především ze znalosti psychiky 

zákazníků a z možnosti jejího ovlivňování. Podnik který uplatňuje tuto metodu musí mít 

přesně zjištěno a propočteno, kolik jsou jeho zákazníci ochotni za výrobky maximálně 

zaplatit, jak velký bude jeho obrat při těchto cenách a zda bude možno technicky 

realizovat takovýto projekt.  
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Cíle podniku při stanovení ceny 

Podniky vycházejí při stanovování výše ceny z cílů, kterých chtějí dosáhnout. Existuje 

několik základních cílů. Většinou se jedná o volbu mezi krátkodobým zájmem podniku 

na rychlé dosažení zisku a dlouhodobými zájmy. Při stanovení ceny podniky často 

vycházejí nikoliv z jednoho, ale více stanovených cílů. Hlavními cíli podniku mohou 

být: 

 

� Maximalizace zisku – podnik stanovuje cenu na takové výši, aby zabezpečil 

maximální celkové tržby z prodeje ve vztahu k vynaloženým nákladům. Chce 

dosáhnout v určité době maximálního zisku. 

� Růst objemu prodeje – tento přístup neklade velký důraz na dosažení zisku, ani 

nepřihlíží ke konkurenci, je spojený např. s výprodejem nadbytečných zásob, 

využitím přechodně nevyužité kapacity aj. Jedná se většinou o krátkodobý zájem 

podniku. 

� Zisk - při stanovení ceny je pro většinu podniků rozhodující tvorba zisku. 

Znamená to určení takové výše ceny, při které budou pokryty úplné náklady 

spojené s výrobou a bude zaručeno dosažení určité míry zisku. 

� Tržní podíl – je cílem pro podniky, které chtějí zabezpečit dlouhodobou 

ziskovost výroby dosažením dominantního postavení na trhu. Firma se snaží 

přilákat zákazníky stanovením nízkých počátečních cen. 

� Špičková kvalita výrobku – vyjadřuje cíl podniku dosahovat vedoucího 

postavení na trhu v kvalitě výrobku. Stanovení výše ceny je úměrné výši kvality. 

Pro výrobu špičkově kvalitních výrobků je potřeba použít drahé kvalitní 

materiály, odpovídající technologii, kontrolu kvality atd. To se pochopitelně 

odráží ve vyšších nákladech na výrobu a tím se samozřejmě zvyšuje i cena 

konečného produktu. 

� Návratnost investic – je spíše dlouhodobou strategií. Používají ji především 

finančně orientované podniky, které zvažují možnost vynaložení investic na 

výrobu příslušného výrobku s možností jejich vynaložení do jiné podnikatelské 

aktivity. Porovnává se návratnost investice s alternativní možností jejího 

umístění. 
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� Jiné cíle – jiným cílem může být např. snaha zabránit nové konkurenci ve 

vstupu na trh.  

 

Faktory ovlivňující výši ceny 

Při stanovování ceny výrobku působí celá řada faktorů, které lze rozdělit na externí a 

interní 

 

Externí faktory 

 

� Konkurence – před rozhodováním o výši cen musí podnik zjistit ceny 

konkurentů a odhadnout jejich reakci na příchod nového konkurenta na trh nebo 

na změnu ceny stávajících výrobků. 

� Poptávka – tržní poptávka po výrobku má na výši ceny významný vliv. 

Poptávku určuje celá řada faktorů, např. existence a dostupnost substitučních 

výrobků, životnost výrobku, naléhavost potřeby výrobku apod. Jakákoliv změna 

kteréhokoliv z těchto faktorů může vyvolat výraznou změnu v poptávce. 

� Ekonomické podmínky – pod tímto označením se skrývá stádium 

ekonomického cyklu, v němž se dané odvětví nalézá. 

� Opatření centrálních orgánů – vládní opatření mohou výrazně ovlivňovat 

hladinu cen. Centrální orgány určují ceny většinou u produktů, jejichž výrobu 

bezprostředně řídí (např. energie, doprava).  

� Distribuční síť – při rozhodování o cenách musí výrobce brát v úvahu zájmy 

všech účastníků distribučního systému. Čím více zprostředkovatelských 

organizací v daném tržním segmentu působí, tím méně může cenovou politiku 

výrobce ovlivňovat a naopak. 

 

Interní faktory 

 

• Organizace cenové politiky – důležitým faktorem cenové tvorby je i míra 

centralizace či decentralizace v rozhodování o cenách  

• Cíle firmy – v cenové politice lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: 

a) dosažení určité výše zisku 
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b) dosažení určitého prodejního obratu 

c) udržení stávajícího podílu na trhu, udržení image, udržení stabilních cen, 

přizpůsobení se cenám konkurence 

• Náklady – jsou všeobecně považovány za jeden z rozhodujících faktorů tvorby 

cen. Náklady vymezují spodní hranici ceny výrobků a lze je rozdělit na dvě 

hlavní složky a to fixní a variabilní. 

• Diferenciace výrobků – čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků 

konkurence odlišuje, tím větší je i možnost jeho cenového odlišení. 

•    Marketingový mix – cenová politika je jednou ze součástí marketingového 

mixu a proto musí být vytvářena v souladu s celkovou strategií podniku. 

 

 

3.2.2.3   Distribuce 

Podstatou distribuční politiky je zjištění jaké má firma vytvářet aktivity, aby docházelo 

k co nejefektivnějšímu přemístění výrobku z místa svého vzniku do místa své spotřeby. 

Mezi místem vzniku a místem, kde bude výrobek spotřebován, je ve většině případů 

několik mezičlánků. „Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí podnikového managementu se 

týká řešení problému komu a kde se budou výrobky prodávat. Dále jakým způsobem lze 

zajistit, aby výrobek byl nabízen na správném místě a ve správném okamžiku.“16  

 

Distribuční cesty 

Distribuční cesty zajišťují přesun zboží a služeb k zákazníkům. Volba distribuční cesty 

zastává významnou úlohu při rozhodování o neefektivnějším dodávání produktů. 

Rozlišujeme přímou distribuční cestu, kdy jdou produkty od výrobce přímo spotřebiteli 

a nepřímou, kdy se mezi výrobce a spotřebitele vloží jeden nebo více mezičlánků.. 

 

                                                           
16 SVĚTLÍK, J. Marketing - cesta k trhu. 1994. 256 s. ISBN 80-900015-8-0 str. 198 
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Obrázek č. 6: Distribuční cesty17 

 

 

Přímá distribuční cesta 

Využití přímé distribuční cesty vyjadřuje, že firma nevyužívá služeb žádných 

prostředníků, prodává přímo konečným spotřebitelům a proto musí výrobce zajistit 

všechny funkce a činnosti nutné v rámci této cesty. 

 

Formy přímé distribuční cesty jsou: 

 

� přímý prodej (direkt selling) – tzv. podomní prodej uskutečňovaný za přispění 

zprostředkovatelů 

� prodej ve vlastních podnikových prodejnách, v prodejních místech v areálu 

podniku 

� přímý marketing – telemarketing, direkt mail, direkt response 

� prodej pomocí automatů 

 

Mezi hlavní přednosti přímé distribuční cesty patří přímý kontakt a komunikace 

se spotřebitelem, účinná zpětná vazba a citlivý přístup k zákazníkům, nižší náklady 

vzhledem k absenci mezičlánků a lepší kontrola nad zacházením s produktem. 
                                                           
17 TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. Marketing management.. 1999. 406 s. ISBN 80-01-01904-7 str. 321 
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K nevýhodám přímé distribuční cesty se řadí nutnost navazovat značný počet kontaktů 

s velkým počtem partnerů a neekonomičnost přímých dodávek při dodávkách pro 

geograficky široce rozptýlené zákazníky nebo v případech zboží hromadného nebo 

širokého použití. 

 

Nepřímá distribuční cesta 

Už při začlenění jednoho mezičlánku do distribuční cesty se přechází z přímé 

distribuční cesty na nepřímou. Do distribuční cesty je možné začlenit i dva nebo tři 

mezičlánky. Daným mezičlánkem může být maloobchodní organizace nebo 

velkoobchodní. 

 

Nepřímé distribuční cesty se používají převážně pro: 

 

� zboží s nízkou jednotkovou cenou, které je nakupováno denně nebo velmi často 

� standardní výrobky, které jsou v široké prodejní síti běžně dostupné 

� výrobky prodávané na nejrůznějších trzích v malých množstvích širokému 

okruhu spotřebitelů 

 

Nepochybnou výhodou nepřímých distribučních cest je to, že výrobce přenechá část 

prodejních úkonů distribučním mezičlánkům, což přináší snížení objemu aktivit u 

výrobce i spotřebitele a prodej zboží je efektivnější. Také potřeba finančních prostředků 

je nižší. 

 

Mezi hlavní nevýhody patří jistě ztráta kontroly nad zbožím, problémy se získáváním 

informací o konečném spotřebiteli v důsledku komunikačního šumu, závislost výrobce 

na marketingové strategii mezičlánků, potřeba neustálé motivace distribučních 

mezičlánků při prodeji výrobků pro vytvoření maximálního úsilí.  
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3.2.2.4   Propagace 

„Propagace v sobě zahrnuje všechny komunikační nástroje, kterými můžeme předat 

nějaké sdělení. Někdy se místo slova propagace užívá výraz propagační nebo 

komunikační mix, který vyjadřuje, že využíváme nástroje v nějakém poměru. I v rámci 

jednoho odvětví mohou společnosti zvolit jiný mix.“18 

 

Nástroji propagace jsou: 

 

� reklama – je to jakákoliv forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje 

výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu. 

� osobní prodej – je osobní prezentace nabídky, jejímž cílem je prodej výrobku 

nebo služby a vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem. 

� podpora prodeje – rozumíme tím krátkodobé pobídky sloužící k podpoře 

nákupu nebo prodeje výrobku či služby. 

� přímý marketing – je to navázání přímých kontaktů s pečlivě vybranými 

zákazníky. 

� public relations – v překladu vztahy s veřejností označují snahu o budování 

pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, k jejím aktivitám, výrobkům a 

službám. 

 

Všechny nástroje pracují s různými formami propagace. Reklama využívá tisk, televizní 

a rozhlasové vysílání, venkovní a jiné formy. Podpora prodeje zahrnuje výstavky na 

místě prodeje, prémie, slevy, kupony, speciální inzerci nebo předvádění. V oblasti 

public relations se využívají zprávy, zvláštní akce, sponzorství, lobování. Při osobním 

prodeji jsou organizovány prodejní prezentace, prodejci se účastní výstav a veletrhů, 

uplatňují se motivační programy. Přímý marketing zahrnuje katalogy, telemarketing, 

předváděcí stánky, internet a další. Díky technologickému vývoji lze dnes komunikovat 

nejen prostřednictvím tradičních médií jako jsou např. noviny, rozhlas, televize, telefon, 

ale také novými prostředky jako např. fax, počítač či mobilní telefon.  

 

                                                           
18 FORET, M. DOLEŽAL, M. DOLEŽALOVÁ, K. ŠKAPA, R. Marketing. 2004. 178 s. ISBN 80-210-

3500-5 



 
41 

 
 
 

Reklama 

„Reklama je neosobní placená forma jednosměrné komunikace podniku se zákazníkem 

prostřednictvím různých médií.“19 Dá by se říct, že je to činnost, která přináší 

potencionálnímu zákazníkovi informace o existenci produktu, o jeho vlastnostech, 

přednostech, kvalitě apod. a snaží se vzbudit jeho zájem o daný výrobek a přimět 

spotřebitele k tomu, aby učinil nákupní rozhodnutí. Dalším úkolem reklamy je také 

působení na stávající zákazníky a především snaha přesvědčit je, aby koupi daného 

produktu opětovně zrealizovali. 

 

Osobní prodej 

Za velmi efektivní nástroj marketingové komunikace se dá považovat osobní prodej, a 

to především při vytváření preferencí spotřebitelů. Díky svému bezprostřednímu 

osobnímu působení je tato složka komunikačního mixu schopna přesvědčit zákazníka o 

přednostech produktu mnohem lépe a ovlivnit jeho chování mnohem účinněji než běžná 

reklama. K hlavním přednostem osobního styku při prodeji patří právě efektivnější 

komunikace mezi zúčastněnými stranami.  

 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje je vlastně soubor činností, které působí jako přímý podnět, který buď 

nabízí dodatečnou hodnotu kupujícím anebo působí v rámci distribuční cesty jako 

podpůrný stimul na prostředníky a prodejce. Podpory prodeje jsou ve většině případů 

krátkodobé a v budování dlouhodobé preference značky nejsou tak účinné jako třeba 

osobní prodej nebo reklama. 

 

Přímý marketing 

Přímý marketing je neveřejný, bezprostřední a interaktivní. Sdělení je adresováno 

konkrétní osobě, je možné je připravit velmi rychle a podle potřeby upravit tak, aby 

oslovilo konkrétní zákazníky. Dále také umožňuje dialog mezi marketingovým týmem a 

                                                           
19 FORET, M. DOLEŽAL, M. DOLEŽALOVÁ, K. ŠKAPA, R. Marketing. 2004. 178 s. ISBN 80-210-

3500-5 
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zákazníkem. Sdělení lze přizpůsobovat podle reakce zákazníka. Přímý marketing se 

využívá k budování individuálního vztahu se zákazníkem a při přesně cílených 

aktivitách.  

 

Public relations 

Vztah k veřejnosti neboli public relations představuje určité komunikační působení 

podniku na veřejnost, které se snaží vytvářet a udržovat pozitivní postoje a vztahy 

veřejnosti k podniku, k jeho aktivitám, výrobkům a službám. Práce s veřejností se 

zaměřuje jak na komunikaci s vnějším marketingovým prostředím, tak i na vnitřní 

prostředí podniku. Hlavním cílem public relations je vytvářet pozitivní image, 

odstraňovat předsudky a přispívat k tomu, aby veřejnost pozitivně přijímala reklamu na 

firemní výrobky. Dalším dílčím cílem je, aby zaměstnanci měli k firmě pozitivní vztah, 

aby se s jejími zájmy ztotožnili, aby k nim byli loajální a aby se stali jejími aktivními 

propagátory jak ve své pracovní činnosti, tak také v soukromém životě. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

4 Charakteristika firmy 

V analytické části své práce nejdříve představím firmu, jež jsem si zvolila, stručně 

popíšu základní informace a postoj jaký firma v současné době zaujímá k marketingu. 

 

4.1   Historie firmy 

Pro praktickou část své diplomové práce „Návrh marketingové strategie pro firmu“ 

jsem si vybrala rodinou obuvnickou firmu s názvem Vladimír Bábor Eurodance, která 

se zabývá převážně výrobou taneční, divadelní a stepařské obuvi. 

 

Firma byla založena v roce 1990 panem Vladimírem Báborem a jeho manželkou Jiřinou 

Báborovou a nazvali ji Vladimír Bábor Eurodance. Pan Bábor podniká na základě 

živnostenského listu, který mu byl vystaven na výrobu a prodej obuvi a paní Báborová 

má živnostenský list na nákup a prodej zboží. Firma tedy vystupuje jako sdružení 

živnostníků jež je zakotveno v § 829 a násl. občanského zákoníku. Sdružení samotné 

nemá žádnou právní subjektivitu a nemá tedy způsobilost k žádným právům a 

povinnostem. Veškeré právní úkony činní sami účastníci sdružení. Ze závazků vůči 

třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně a nerozdílně, toto ručení nelze 

omezit ani ve smlouvě o sdružení (případná omezení nemají žádnou právní účinnost). 

Výhodami sdružení bezesporu je, že lze spojit síly několika podnikatelů, aniž by se 

musela zdlouhavě zakládat nová obchodní společnost a není nutný žádný základní 

kapitál. Na druhé straně jsou zde i nevýhody jako např. účastníci ručí nerozdílně celým 

svým majetkem za závazky sdružení, sdružení nemá právní subjektivitu, tudíž musí její 

členové vystupovat svým jménem a pokud je alespoň jeden člen sdružení plátcem DPH, 

musí se zaregistrovat i ostatní členové. 

Pan Bábor vystudoval střední průmyslovou školu kožařskou ve Zlíně a po jejím 

absolvování začal pracovat v obuvnickém družstvu Snaha Brno jako modelář. Již v té 

době snil o své vlastní obuvnické firmě, ale realizace svého snu se dočkal až po 

revoluci, konkrétně v roce 1990, kdy založil svoji vlastní rodinou obuvnickou firmu. 
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4.2   Organizační struktura firmy 

V současné době firma zaměstnává pouze 4 zaměstnance, ale tito jsou považováni za 

mistry ve svém oboru. Pro méně náročnou práci, kterou je možno vykonávat i doma, 

firma zaměstnává dva externí zaměstnance. Organizační struktura je tedy spíše plochá a 

na jejím vrcholu jsou manželé Báborovi, kteří přerozdělují úkoly svým podřízeným. 

Výhodou jednoduché organizační struktury je bezpochyby snadné a rychlé předávání 

informací. 

 
Firma se zabývá výrobou dvou typů bot, konkrétně se jedná o několik modelů taneční 

obuvi, u kterých se mění jenom barva, a boty vyráběné na zakázku. Ve většině případů 

jsou boty vyráběně na zakázku pro divadla, na módní přehlídky nebo pro slavné 

osobnosti českého show-businessu. Osobní jednání s divadly zajišťuje pan Bábor a 

náplní práce paní Báborové je příjem objednávek, komunikace se zákazníky, plánovaní 

výroby, objednávání výrobních surovin aj. Externě firma využívá služeb mzdové účetní.  

 

 

Obrázek č.7: Struktura činností firmy Bábor Eurodance20 

                                                           
20 zpracováno autorkou dle firemních podkladů 
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Dosažení zisku je samozřejmě hlavním cílem firmy. Vedle této podmínky existenční 

jistoty je pro firmu důležitý spokojený zákazník, protože zákazník, který je spokojen, 

přijde znovu. Snahou je tedy získat nové zákazníky a udržet si přízeň zákazníků stálých. 

 

4.3   Firma Bábor Eurodance a marketing 

Jak bylo popsáno v kapitole 4.1, firma Bábor Eurodance má pouze 4 stálé zaměstnance 

a to ji řádí do kategorie malých podniků. Tento fakt nejspíš vedl majitele již při založení 

firmy k domněnce, že marketingového oddělení není zapotřebí. 

 

Za téměř dvacet let existence firmy nebylo marketingové oddělení zřízeno, ani firma 

nevyužívá externích firem poskytujících marketingové služby. Tato absence je 

zdůvodňována velkou finanční náročností.  

 

Proto bych se chtěla pokusit nastínit majitelům firmy přínosy, které zavedení 

marketingového řízení přináší a přesvědčit je o užitečnosti investování prostředků do 

marketingu. 
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5 Situační analýza 

Pro tvorbu marketingové strategie je rozhodující správná analýza situace, v níž se firma 

právě nachází. Rozhodla jsem se zaměřit se na marketingové mikro a makroprostředí, 

které vypovídá jak o firmě samotné, tak o jejím blízkém i vzdálenějším okolí. 

 

5.1   Mikroprostředí 

Blízké okolí podniku lze také nazvat jako mikroprostředí a představují ho především 

faktory, které ovlivňují činnost podniku a bezprostředně na něj působí. Nejdůležitějšími 

faktory, kterým bude věnována tato kapitola, jsou podnik, zákazníci, konkurence, 

dodavatelé, zprostředkovatelé a veřejnost. 

 

5.1.1   Podnik 

Pokud chce podnik dosahovat svých stanovených cílů, je nezbytně nutné, aby všechny 

oddělení vzájemně spolupracovaly a byly úzce provázané. Díky tomu, že firma Bábor 

Eurodance je malým podnikem s pouhými 4 zaměstnanci, je její komunikace na 

výborné úrovni. Pan Bábor jako majitel firmy deleguje činnosti a dostává zpětnou 

vazbu, takže má o chodu celé firmy skvělý přehled. 

 

Pro navržení správné marketingové strategie je důležité analyzovat finanční situaci 

firmy. Proces získávání finančních prostředků firmy Bábor Eurodance zajišťují pouze a 

výhradně tržby z prodeje sortimentu firmy. Založení podniku zabývajícího se výrobou 

obuvi je značně finančně náročné a to především z důvodu nákupu různých strojů a 

zařízení potřebných pro výrobu. Proto v minulosti firma využívala úvěrů a půjček od 

bank, které byly použity právě na nákup těchto strojů a zařízení. Dostatečné množství 

zakázek umožnilo bezproblémové splacení těchto úvěrů a půjček a firma ve své další 

životnosti nebyla nucena obrátit se na finanční instituce s žádostí o další půjčku nebo 

úvěr. 

 

Firma Bábor Eurodance dosáhla v minulých pěti letech následujících tržeb a nákladů za 

prodané výrobky. 



 
47 

 
 
 

 

Tabulka č. 1: Tržby / Náklady21 

 

Jejich grafické znázornění je následné: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Tržby / Náklady22 

 

Z grafu je patrné, že firma si do nástupu hospodářské krize vedla velmi dobře, ale 

protože lidé v krizi mají tendence jako první omezit kulturu, mělo toto dopad i na výši 

zakázek firmy Bábor Eurodance. 

 

5.1.2   Zákazníci 

Zákazníci jsou nepochybně nejdůležitějším prvkem v každé firmě. Uspokojování jejich 

potřeb je také základním cílem ve firmě Bábor Eurodance. Firma se zaměřuje na 

jednotlivce i na podnikatelské subjekty, které jsou hlavním zdrojem příjmů. Zákazníky 

firmy Bábor Eurodance můžeme najít na území celé České republiky a také na 

Slovensku a v Rakousku.  

                                                           
21 zpracováno autorkou dle firemních podkladů 
22 zpracováno autorkou dle firemních podkladů 

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby 3 164 145 3 493 357 3 634 601 3 685 580 3 563 171 
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Bábor Eurodance dodává obuv do divadel po celé České republice: 

� Národní divadlo v Brně 

� Městské divadlo Brno 

� Hudební divadlo v Karlíně 

� Divadla v Českých Budějovicích, Plzni, Olomouci, Zlíně, Opavě aj. 

 
Dodává také taneční obuv do tanečních škol: 

 
� Taneční škola Danza Brno 

� Taneční škola manželů Bartůňkových R+B Brno 

 
A v neposlední řadě dodává obuv na módní přehlídky a do prodejen: 

 
� Liběna Rochová 

– obuv pro módní přehlídky  

– obuv pro osobnosti show-businessu 

� Design centrum ve Zlíně 

� Prodejna v Hradci Králové 

� Taneční servis Henzély 

� Taneční servis Klement Praha 

� Taneční servis Elis Dance Sport Brno 

 

V menší míře má firma i zahraniční zákazníky a to díky tomu, že dodává svoji obuv 

také do prodejen v Rakousku a na Slovensku. 
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Tabulka č. 2: Prodeje nevýznamnějším zákazníkům během roku 2008/200923 

 

 

5.1.3   Konkurence 

V oblasti výroby specializované obuvi, ve které se firma Bábor Eurodance pohybuje, 

není příliš vysoká konkurence. Asi největším konkurentem ve výrobě taneční obuvi je 

firma Pe-Pe JT se sídlem v Brně. Tato firma je schopná konkurovat jak v oblasti ceny 

tak kvality. Dalšími konkurenty jsou zahraniční firmy a to především z Anglie (Supa 

dance, Freed), Německa (Diamant), Polska a Ukrajiny. Tyto firmy ale nedosahují 

takové kvality jako firma Bábor Eurodance, za takové ceny, které nabízí. V nepatrné 

míře tvoří konkurenci také prodejci konfekční obuvi. 

 

Ve výrobě stepařské obuvi má firma Bábor Eurodance v  České republice konkurenční 

podniky pouze v Praze a to firmy Grishko a Ditas. Další konkurence pochází ze 

                                                           
23 Zpracováno autorkou dle firemních podkladů 

 2008 2009 

 Červc. Srpen Září Říjen List. Pros. Leden Únor Břez. Dub. Květ. Červ. 

ND Brno   16    17 20 20    

MD Brno    20    65 42 6 20  

Divadlo 

Č- Buděj. 
 6 25 13 20  36 16     

Divadlo 

Olomouc 
    18 6 43   17 26  

Varhaníci 30  26 18 24   45 27    

TŠ Danza   15 20 17 20       

Prodejna 

H. Král. 
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zahraničí, ale protože je tato výroba většinou na zakázku, obrátí se český občan spíše na 

českou firmu. 

 

5.1.4   Dodavatelé 

Pro výrobce obuvi je výběr kvalitního dodavatele velmi důležitý. Z nekvalitního 

materiálu je obtížné vytvořit kvalitní obuv. Proto je všechna obuv vyráběna 

z prvotřídního materiálu. Kůže jsou především dodávány od firmy STEMA, spol. s r. o. 

z Otrokovic, která se zabývá výrobou plošných obuvnických materiálů pro vnitřní dílce 

obuvi, jejichž základem jsou usňová nebo celulózová vlákna, a v malé míře také ze 

zahraničí. Podpatky jsou nakupovány od německé firmy John sídlící v Březůvkách, 

lepidla a stélky dodávají firmy Jafra a Lear. Syntetické materiály jsou 

objednávány z Itálie, z Milána, od firmy Coronet. 

 

5.1.5   Zprostředkovatelé 

Aby si firma nemusela zajišťovat všechny činnosti sama, využívá služeb 

zprostředkovatelů. Především se obrací na menší prodejny obuvi, se kterými má 

podepsanou smlouvu a do kterých dodává své výrobky. Tyto prodejny se nacházejí na 

území celé České republiky i na Slovensku a v Rakousku. Fyzickou distribuci zajišťuje 

především sám majitel firmy nebo se obrací na poštu nebo podobné přepravní 

společnosti. 

 

5.1.6   Veřejnost 

Firma Bábor Eurodance si uvědomuje, že vytvoření si dobrého image je pro dobré 

fungování podniku nezbytné. Proto se snaží vystupovat na veřejnosti v tom nejlepším 

světle a to především tím, že sponzoruje určité zájmové skupiny ve svém okolí. Je to 

například klub invalidů, děti ulice nebo český svaz tělesně postižených. Asi největším 

sponzorským darem byly boty vyráběné na zakázku pro Českobudějovické divadlo, 

které bylo zasaženo povodněmi. 
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5.2   Makroprostředí 

V následují kapitole se zaměřím na vnější faktory, které ovlivňují chod společnosti málo 

kontrolovatelným způsobem. Jsou to prostředí demografické, ekonomické, přírodní, 

technologické, politicko-právní a kulturní. 

 

5.2.1   Demografické prostředí 

Z hlediska demografického prostředí a jeho následného vlivu na samotný návrh 

marketingové strategie, potažmo konkrétních opatření vedoucích k dosažení této 

strategie, má pro firmu Bábor Eurodance nezanedbatelný význam vývoj populace 

v jednotlivých krajích ČR.  

 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že největší část populace ČR žije  v  krajích 

Moravskoslezský, Praha, Středočeský a Jihomoravský. Firma Barbor Eurodance by si 

měla uvědomit tuto skutečnost při případné volbě umístění svých provozoven, realizaci 

marketingové kampaně  nebo  komplexního zacílení své marketingové strategie. 

Tabulka č. 3: Vývoj populace v krajích ČR24 

                                                           
24 /on-line/ Český statistický úřad. Dostupné z http://www.czso.cz 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Moravskoslezský kraj 1 253 257  1 250 769  1 249 290  1 249 897  1 250 255  

Hlavní město Praha 1 170 571  1 181 610  1 188 126  1 212 097  1 233 211  

Středočeský kraj 1 144 071  1 158 108  1 175 254  1 201 827  1 230 691  

Jihomoravský kraj 1 130 240  1 130 358  1 132 563  1 140 534  1 147 146  

Ústecký kraj 822 133  823 173  823 265  831 180  835 891  

Olomoucký kraj 639 423  639 161  639 894  641 791  642 137  

Jihočeský kraj 625 712  627 766  630 006  633 264  636 328  

Zlínský kraj 590 706  590 142  589 839  590 780  591 412  

Plzeňský kraj 549 618  551 528  554 537  561 074  569 627  

Královéhradecký 547 296  548 368  549 643  552 212  554 520  

Vysočina 510 114  510 767  511 645  513 677  515 411  

Pardubický kraj 505 285  506 024  507 751  511 400  515 185  

Liberecký 427 563  429 031  430 774  433 948  437 325  

Karlovarský kraj 304 588  304 274  304 602  307 449  308 403  
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5.2.2   Ekonomické prostředí 

Česká ekonomika vykazovala až do období hospodářské krize růstovou tendenci. 

V roce 2006 a 2007 dosahovala česká ekonomika meziročního růstu 6,775 % resp. 

6,6%. Naproti tomu na počátku roku 2008 došlo ke značnému „zbrždění„ růstu HDP a 

to na 2,9 %. Plný vliv hospodářské krize se v české ekonomice projevil od čtvrtého 

čtvrtletí roku 2008 a  během celého roku 2009, což dokládají záporná čísla za první dvě 

čtvrtletí roku 2009 v grafu č. 2. Tento pokles rozvoje HDP má neblahý vliv na celou 

ekonomiku a tím pádem i na firmu Bábor Eurodance. Snižuje se poptávka, díky tomu i 

tržby a zisky. Pokud se bude ekonomika i nadále propadat mohlo by to mít na firmu 

likvidační dopad. 

 

 
Graf č. 2: Vývoj HDP25 

 

Míra nezaměstnanosti v ČR byla stejně jako HDP negativně ovlivněna hospodářskou 

krizí. V letech 2007 a 2008 dosahovala míra nezaměstnanosti průměrně 6%, v červnu 

2009 dosahuje hodnoty až 8% a nadále má rostoucí tendenci. Výhled  MF ČR ale 

předpokládá její opětovné pomalé snižování jako důsledek ustupující krize. V oblasti 

působnosti naší společnosti, tj. v Jihomoravském kraji činí nezaměstnanost 8,72%, což 

je o 0,72% více než činí celorepublikový průměr. Proto by pro firmu Bábor Eurodance 

nemělo být obtížné nalézt potřebné pracovníky, i když pouze nekvalifikované. 

 

                                                           
25 /on-line/ Vývoj HDP. Dostupné z http://www.spcr.cz/statistika/hdp.htm 
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Graf č. 3 – Míra nezaměstnanosti v ČR26 

 

5.2.3   Přírodní prostředí 

Firma si uvědomuje současný trend, kdy je kladen velký důraz na ekologii. Při výrobě 

obuvi jsou využívány převážně materiály přírodní (kůže). Stejně tak při zpracování jsou  

používány osvědčené postupy a metody, které nijak neohrožují životní prostředí. 

Veškeré odpady z výroby firma ekologicky likviduje. I v budoucnosti se firma chce řídit 

současnými ekologickými trendy. 

 

5.2.4   Technologické prostředí 

V současné době velmi významnou oblast představuje neustálý technologický pokrok, 

vývoj nových výrobních zařízení i výrobních postupů a jejich zavádění do praxe. 

Hrozba je představována především kapitálově silnými společnostmi , které si mohou 

tento technologický pokrok dovolit pořídit a zavádět do praxe. 

 

Firma Bábor Eurodance pořídila veškeré své technologie v okamžiku založení 

společnosti tj. v roce 1990. Jelikož nedošlo od okamžiku jejich pořízení k žádným 

větším investicím vedoucím k modernizaci těchto technologií, ale pouze k běžné 

                                                           
26 /on-line/ Český statistický úřad. Dostupné z http://www.czso.cz 
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údržbě, jsou tyto technologie už zastaralé. To by mohlo mít vliv na kvalitu obuvi a 

následnou spokojenost zákazníků. Do budoucna by firma měla uvažovat o nákupu 

nových nebo lehce opotřebovaných strojů. 

 

Jistá odštěpená sekce technologického pokroku je představována pokrokem v oblasti 

informačních technologií, které v současné době představují jednu z mála příležitostí 

pro malé a střední podniky na zviditelnění své firmy. V případě, že se s nimi firma 

naučí pracovat a bude využívat všechny její možnosti je poměrně jednoduché získat 

výhodu oproti konkurenci  Jde především o možnosti, které představuje Internet, ať už 

prezentace vlastní firmy, reklama nebo e-shop. To jsou všechno nástroje, které by měla 

moderní společnost využívat. Firma Bábor Eurodance v přílišné míře moderní 

technologie jako je internet nevyužívá. Tento fakt by mohl firmě v budoucnu uškodit. 

 

5.2.5   Politicko-právní prostředí 

Politicko právní prostředí  představuje z pohledu menších a středních podniků velmi 

významnou překážku v rozvoji podnikaní. Poměrně často měnící se vládnoucí 

seskupení vede k častým změnám právního řádu a jeho neprůhlednosti. Novely zákonů 

jsou doplňovány o další novely a výjimky doplněny o další výjimky. Menší a střední 

podniky, mezi které lze zařadit firmu Bábor Eurodance, z velké části nevyužívají služeb 

různých poradenských firem a musí proto vyvíjet činnosti vedoucí k sledování těchto 

častých změn samostatně.  

 

Jako nejvýznamnější změnu kterou bych zdůraznila představuje tzv. „Janotův úsporný 

balíček“, který zavádí velmi výrazné změny v daňových zákonech. Z hlediska mnou 

analyzované firmy bych zdůraznila především změny v zákoně o DPH, resp,. úpravu 

sazby DPH na 10 % (snížená sazba) a 20 % (běžná sazba). Důsledkem této skutečnosti 

je to, že firma Bábor Eurodance, buď musí reagovat změnou ceny, kdy prodejní cena 

výrobku bez DPH zůstává stejná a dochází ke změně ceny pro zákazníka (diference je 

ve výši rozdílu původní a nové sazby DPH) nebo zachování současných cen a upravení 

ceny produktu bez DPH což má za následek snížení výnosů.        
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5.2.6   Kulturní prostředí 

Kulturní prostředí v rámci českého trhu jako jediné tržní prostředí, ve kterém se 

pohybuje firma Bábor Eurodance, je prostředí pro firmu důvěrně známé, což jí přináší 

výhodu oproti zahraničním firmám, které nejsou schopny adekvátním způsobem toto 

prostředí postihnout a možnosti v něm se skrývající využít. Velkou výhodou je pro 

firmu dlouholetá tradice výroby obuvi v České republice. 

 

 

5.3   SWOT analýza 

Přirozeným vyústěním situační analýzy je vytvoření analýzy SWOT, která nám dává 

jasný přehled o silných a slabých stránkách firmy a pokouší se nastínit příležitosti a 

možné hrozby.  

 

Silné stránky 

 

� Léty vybudovaná dobrá pozice na trhu – firma působí na trhu již více jak 

16 let a má už své stálé zákazníky 

� Kvalitní produkty – produkty firmy Bábor Eurodance můžeme zařadit mezi 

produkty velmi vysoké kvality  

� Ve svém oboru velmi šikovní zaměstnanci, s dlouholetou praxí – firma 

zaměstnává jen ty nejkvalitnější zaměstnance, kteří mají dlouholetou praxi 

v daném oboru a dbají na to, aby jejich práce byla co možná nejlepší 

� Nabídka netradičních produktů – velkou předností je nabídka obuvi, která 

je svým způsobem výjimečná a nedá se zakoupit v běžném obchodě s obuví 

� Nulová zadluženost – firma již splatila všechny své závazky a v současné 

době ani neuvažuje o jakékoliv formě půjčky 

� Výborný poměr kvalita-cena – ne všechna konkurence se může pyšnit 

tímto poměrem, kdy je zákazníkovi nabídnuto velmi kvalitní zboží za dobrou 

cenu 
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Slabé stránky 

 

� Úzký sortiment nabízené obuvi – firma vyrábí pouze 12 druhů dámské 

taneční obuvi, 4 druhy dívčí taneční obuvi a 10 druhů pánské taneční obuvi. 

Zákazníci si ale žádají i jiné typy obuvi. 

� Pouze 1 malá nemoderní kamenná prodejna – firma vlastní jen jednu 

kamennou prodejnu, ve které se zboží fyzicky nenachází a zákazník si může 

vybrat pouze z katalogu. Vybavení prodejny je také dosti zastaralé. 

� Zastaralé internetové stránky – o vzhled stránek není příliš pečováno a 

jejich poslední aktualizace je z roku 2004 

� Zastaralé výrobní technologie – stroje používané ve firmě Bábor 

Eurodance byly pořízeny v době založení firmy a již jsou zastaralé a neplní 

svoji funkci na 100 %.  

� Absence marketingového oddělení – včetně veškerých nástrojů a činností 

s tím souvisejících. V současné době hospodářské krize by bylo pro podnik 

přínosné toto oddělení zbudovat. 

 

Příležitosti 

 

� Výhodná celní politika – v současnosti firma dodává své zboží do 

Rakouska a na Slovensko. Vstupem ČR do EU se zjednodušil dovoz zboží 

do všech států evropské unie. 

� Nízká konkurence v oblasti výroby netradiční obuvi – ve výrobě obuvi na 

zakázku má firma spíše malou konkurenci 

� Ekonomický růst ČR  v posledních letech  

 

Hrozby 

 

� Příchod nové konkurence – neustálá hrozba nové konkurence 

� Hrozba druhotné platební neschopnosti – v souvislosti s finanční krizí je 

možnost dostat se do druhotné platební neschopnosti díky pozdějším nebo 

nulovým platbám od zákazníků 
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� Finanční krize – dlouhodobá finanční krize může vést k likvidačnímu 

snížení poptávky po produktech společnosti 

� Příval levné zahraniční obuvi – i když se firma zaměřuje především na 

zakázkovou výrobu, může být levná obuv ohrožením 

� Velmi nízký počet kvalifikovaných pracovníků na trhu práce -  v 

poslední době je řemeslná výroba v oblasti výroby obuvi opomíjena, školy 

jsou rušeny a kvalitní pracovníci se velmi těžko hledají 
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6 Marketingová strategie 

V následující kapitole nastíním strategie, které jsou v současné době ve firmě 

využívány. Zaměřím se hlavně na marketingovou strategii dle Portera a na 

marketingovou strategii dle marketingového mixu. 

 

6.1   Marketingová strategie dle Portera 

Již od svého založení se firma Bábor Eurodance zaměřila na menší segment trhu 

s obuví, který nebyl dostatečně nasycen a na který nedodávalo své zboží mnoho 

konkurentů. Tato strategie se podle Portera nazývá fokální strategií se zaměřením na 

diferenciaci. Firma vyrábí úzký sortiment obuvi, který dodává do smluvně sjednaných 

prodejen a obuv na zakázku. Jejím hlavním cílem je tedy vyrábět menší počet druhů, ale 

v té nejvyšší kvalitě. 

 

6.2   Marketingová strategie dle marketingového mixu 

Abychom mohli určit strategii, kterou firma používá je nutné zanalyzovat její 

marketingový mix, tedy produkt, cenu, distribuci a propagaci. Kromě toho je také 

nezbytné určit trhy, na které firma své zboží dodává. 

 

6.2.1   Výběr cílového trhu 

Na začátku podnikání je velmi důležité rozhodnout se, na jaké trhy bude firma své 

výrobky dodávat. Firma Bábor Eurodance vstoupila na trh s obuví v roce 1990 a 

zaměřila se především na trh se specializovanou obuví a to především obuv taneční, 

divadelní a stepařská. Své produkty dodává jak jednotlivým spotřebitelům, tak 

podnikatelským subjektům a to v největší míře do divadel a tanečních škol po celé 

České republice. Asi 5% z celkového objemu produkce je vyváženo na slovenský a 

rakouský trh.  
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6.2.2   Marketingový mix 

Ve své práci jsem se rozhodla zanalyzovat marketingový mix firmy dle 4P, to znamená 

oblast produktu (Produkt), ceny (Price), distribuce (Place) a propagace (Promotion). 

 

6.2.2.1   Produkt 

Základním prostředkem pro dosažení dříve uvedených cílů je výrobní sortiment. Firma 

Bábor Eurodance se zaměřila na speciální obuv a to konkrétně na výrobu taneční, 

stepařské a divadelní obuvi. Výroba je převážně ruční práce a obuv si navrhují sami 

majitelé. Obuv je vyráběna z prvotřídních materiálů a při práci se dbá především na 

kvalitu, protože ta je pro firmu Bábor Eurodance nejdůležitější, protože spokojený 

zákazník se stále vrací a dobrá reklama od spokojených zákazníků je to nejlepší pro 

firmu. 

 

Výrobní sortiment 

Podnik Bábor Eurodance vyrábí pouze obuv určenou pro tanec. Tato obuv se liší od jiné 

hlavně odlišnou podešví, která je vyráběna celá z kůže na rozdíl od klasické obuvi, kde 

je podešev z umělé hmoty. Firma nabízí ve svém katalogu: 

 

� 13 druhů dámské taneční obuvi 

� 4 druhy dětské taneční obuvi 

� 10 druhů pánské taneční obuvi 

 

Je možné aby si také zákazník vybral podpatek podle svého přání a může vybírat z pěti 

druhů. Podle přání zákazníka může být obuv také drobně upravena. Obuv je vyráběna 

převážně z pravé kůže, taneční obuv též z různých atraktivních umělých materiálů 

vyrobených v Itálii. Stepařská obuv je vyráběna tzv. na míru a dle požadavků 

zákazníka. Všechna obuv může být vyrobena v jakýchkoliv barevných kombinacích. Je 

kladen důraz především na pohodlí a trvanlivost, protože taneční obuv je extrémně 

namáhaná. 
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Výroba 

V podniku Bábor Eurodance se vyrábí obuv podle léty prověřené technologie a dbá se 

hlavně na kvalitu provedené práce. Technologický postup je velmi složitý a dělí se na 

dvě části a to na úkony před tím než jde obuv na kopyto a na úkony, když je obuv na 

kopytě. První část zahrnuje úkony jako je návrh požadované obuvi, poté se podle 

návrhu provede výkroj z materiálu a následuje kompletace a šití svršku. Tato část trvá 

od 2 do 10 dnů podle náročnosti obuvi.  

 

V další části se začíná přípravou napínací stélky a poté následuje přibití napínací stélky 

na kopyto pomocí dvou skobiček. Pak se již přechází na napínání svršku na kopyto ( 

což je prováděno ručně nebo strojově), následuje kalibrování, broušení záložek, 

půdování, natírání, lepení podešví a opracování spodků (broušení přečnívajících hran 

podešví). Když jsou všechny tyto úkony hotovy, může se obuv z kopyta vyzout a po 

potažení podpatků se přejde na přibití podpatků, vlepí se stélky vlepovací a po 

posledních úpravách jako je zapravení obuvi, čištění a kontrola, mohou jít výrobky 

k zákazníkovi. Druhá část trvá zhruba stejně dlouho jako první. Kromě napínání svršku 

na kopyto je celý proces výroby ruční práce. 

 

Jádro produktu 

Obuv podniku Bábor Eurodance slouží zejména pro tanec a za tímto účelem je také 

vyráběna. 

 

Vlastní produkt 

Kvalita výrobků 

Mezi hlavní cíle firmy Bábor Eurodance patří také udržování a případné zvyšování 

kvality vyráběných produktů. Vzhledem k velkému dovozu levné zahraniční obuvi je 

kvalita výrobků jedním z hlavních hledisek při získávání zakázek. Firma si uvědomuje, 

že pokud kvalita jejích výrobků nebude vysoká, nezíská nové zakázky, opustí ji stálý 

zákazníci, a to by mohlo pro firmu představovat existenční problémy.  

 

Aby mohla být vyráběna kvalitní obuv, musí dostávat firma od svých dodavatelů 

kvalitní materiály. Velký důraz je kladen na nejzákladnější surovinu a tou je materiál 
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pro výrobu svršků. Pro tuto výrobu se používají především kvalitní kůže z Otrokovic a 

v malé míře také ze zahraničí. Syntetické materiály jsou objednávány z Itálie, konkrétně 

z Milána, od firmy Coronet. Mezi další základní suroviny patří podpatky, které jsou 

nakupovány od německé firmy John sídlící v Březůvkách, dále lepidla a stélky, které 

dodávají firmy Jafra a Lear. Nákup kvalitních materiálů považuje firma Bábor 

Eurodance za základní podmínku pro vysokou kvalitu vlastní výroby. 

 

Značka výrobků 

Podnik Bábor Eurodance označuje každý svůj výrobek vlastní značkou a jménem. 

Všechny výrobky firmy jsou opatřeny etiketou, která určuje totožnost výrobce. Etiketa 

je ve tvaru obdélníku a tvoří ji symbolická část a psaný text. V symbolické části etiket je 

zobrazen tančící pár a toto vyobrazení je v černé barvě na bílém pozadí. Na etiketě je 

poměrně hodně textu. Je zde jméno majitele firmy VLADIMÍR BÁBOR a pod ním je 

název společnosti EURODANCE. Poslední nápis, který je na etiketě uveden určuje 

zemi původu, tedy CZECH REPUBLIC. Majitel zvolil název své firmy v anglickém 

jazyce, aby i zahraniční zákazníci porozuměli jen z etikety firmy, co je předmětem její 

činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.8 : Etiketa firmy27 

                                                           
27 /on-line/ VLADIMÍR BÁBOR EURODANCE CZECH REPUBLIC. Dostupné z 

http://www.baboreurodance.cz/ 
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Obal výrobků 

Během dodávání zboží zákazníkovi musí být každý výrobek chráněn proti poškození. 

Obal plní funkci ochranou, ale má také usnadňovat manipulaci, skladování a 

přepravování. Jeho úkolem není přilákat zákazníky, ani napomáhat prodeji, protože 

prodej se uskutečňuje bez něj. 

 

Podnik Bábor Eurodance balí své výrobky do lepenkových krabic označených vlastním 

logem jako většina firem působících v tomto oboru.  

 

Design výrobků 

Designem jednotlivých výrobků se ve firmě Bábor Eurodance zabývají oba majitelé. 

Jejich výhodou je vzdělání získané na střední průmyslové škole kožařské ve Zlíně a 

následná praxe v obuvnickém družstvu Snaha Brno. Všechny výrobky si navrhli sami. 

Firma si uvědomuje, že vzhled je pro potencionálního zákazníka důležitý. 

 

Styl výrobků 

Podnik Bábor Eurodance se snaží vyrábět své výrobky v moderním stylu, i když 

v tomto oboru nejsou na styl kladeny tak velké nároky. Taneční obuv se v průběhu let 

moc nezměnila, největší důraz je kladen především na funkčnost. 

 

Rozšířený produkt 

Podnik neposkytuje ke svým výrobkům žádné speciální služby, zákazníci si je ani 

nežádají, spíše kladou důraz na kvalitu produktů a na dodržování dodacích podmínek 

Na požádání a v ojedinělých případech je firma ochotna přivézt objednané výrobky na 

zákazníkem určené místo. V ostatních případech si musí zákazník vyzvednout výrobky 

v podnikové prodejně v Brně. 

 

Dle přání zákazníka je možné výrobky drobně upravit nebo si zákazník může navrhnout 

obuv vlastní a pokud je návrh realizovatelný, firma přání vyhoví. Cena je samozřejmě 

vyšší a to podle výrobní náročnosti. 
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6.2.2.2   Cena 

Stanovování ceny je nelehkým úkolem majitelů firmy, kteří musí určit cenu s ohledem 

na vynaložené náklady a požadovaný zisk a samozřejmě musí také zohlednit požadavky 

zákazníků. Takže by se dalo říct, že určení ceny je kompromisem mezi požadovanou 

cenou zákazníků, která by vedla k jejich spokojenosti a předpokládanými náklady na 

výrobu a požadovaným ziskem, tak aby to bylo pro obě strany přijatelné. 

 

Cena také slouží k vyjádření kvality výrobku. Příliš nízká cena může znamenat pro 

zákazníky méně kvalitní výrobek, v opačném případě, příliš vysoká cena neznačí velmi 

kvalitní výrobky, ale spíše předražené a zákazníci o ně nemají velký zájem. 

 

Cena je ale pouze součástí cenové politiky, která v sobě zahrnuje ještě další nástroje 

jako jsou slevy, výhody, doba splatnosti a další. Firma Bábor Eurodance svým 

zákazníkům žádné slevy nebo výhody neposkytuje a doba splatnosti je tří týdenní, ale 

majitelé firmy jsou ochotni se v případě platební neschopnosti zákazníka domluvit na 

posunutí termínu splatnosti nebo na vytvoření splátkového kalendáře. 

 

Metody stanovení cen 

Výši cen ve firmě Bábor Eurodance stanovuje paní Báborová. S odhadem nákladů na 

výrobu jí pomáhá její manžel. Pozdější úpravy cen související např. se změnou cen 

vstupů provádí již paní Báborová sama. 

 
 
 

Tabulka č.4: Ceny taneční a stepařské obuvi28 
 

Pro stanovování cen se ve firmě Bábor Eurodance nepoužívá pouze jedna metoda, ale 

vychází se z kombinace nákladově orientované a konkurenčně orientované metody 

tvorby cen. Nejprve je stanovena výše nákladů a k té je připočítána určitá míra zisku 

(přirážka). Tato metoda zabezpečuje dosažení zisku. Druhá metoda je použita proto, aby 

                                                           
28 zpracováno autorkou dle firemních podkladů 

 
Dámská taneční 

obuv 
Dětská taneční 

obuv 
Pánská taneční 

obuv 
Pánská stepařská 

obuv 

Cena(Kč) 1 390 – 1 590 1 290 – 1 490 1 490 – 1 690 1 290 – 1 890 
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se společnost vyvarovala abstrakce od konkurence. Ceny výrobků konkurence jsou 

neustále sledovány a při stanovování cen jsou brány na vědomí. 

 

Při stanovování cen postupují manželé Báborovi takto: 

1. Stanovení nákladů (cenové dno) 

2. Určení přirážky 

3. Porovnání s konkurencí 

4. Konečná úprava ceny 

 

Add 1) Stanovení nákladů 

Jak jsem již uvedla dříve, mezi nejvyšší náklady se řadí náklady na pořízení surovin, 

dále jsou to náklady fixní a náklady na mzdy zaměstnanců, sociální a zdravotní 

pojištění, náklady na propagaci a distribuci. Všechny tyto náklady se musí promítnout 

do ceny výrobku. Součet všech nákladů tvoří cenové dno, při této ceně by firma 

nedosahovala žádného zisku. Je to tedy minimální hranice ceny. 

 

Add 2) Určení přirážky 

Po určení minimální hranice ceny výrobku se pokračuje dalším krokem a to je určení 

přirážky, tak aby firma dosahovala požadovaného zisku. Tato přirážka se určuje podle 

náročnosti výroby daného výrobku a to především u výroby obuvi na zakázku. 

 

Add 3) Porovnání s konkurencí 

Ve třetím kroku se ceny stanovené firmou Bábor Eurodance porovnávají s cenami 

tuzemských i zahraničních konkurenčních podniků. Snahou při porovnávání cen 

s konkurencí je nemít ceny vyšší jak konkurenční podniky. Ceny méně kvalitní 

zahraniční obuvi jsou tak nízké, že by se ceny firmy Bábor Eurodance pohybovaly na 

cenovém dnu a firma by nedosahovala žádného zisku. V porovnání s tuzemskými a 

zahraničními konkurenčními podniky, které vyrábějí obuv stejné kvality jako firma 

Bábor Eurodance, nemá firma při stanovování ceny vážnější problémy, protože její 

přirážka není příliš vysoká.  
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Add 4) Konečná úprava ceny 

Po porovnání ceny s konkurencí se může cena zvýšit, nebo snížit a to v případě, že ceny 

konkurenčních výrobků jsou nižší. Konečná cena je zdola ohraničena cenovým dnem a 

shora cenovým stropem, tedy cenou za kterou je výrobek ještě prodejný. Výsledná cena 

musí také přihlížet k cenám konkurenčních výrobků. Při výrobě obuvi na zakázku firma 

přihlíží také k cenám již dříve vyrobené obuvi a výslednou cenu odvozuje od výrobků 

podobné náročnosti a technologie. 

 

Cíle při stanovení ceny 

Při určování ceny podnik nevychází pouze z jednoho hlavního cíle, ale z několika 

parciálních cílů. Jedním z nich je dosažení cílového zisku, firma tedy upřednostňuje 

spíše dlouhodobou prosperitu před momentálním finančním efektem. Firma musí 

vyrobit tolik výrobků, aby se pokryly veškeré náklady a firma dosahovala zisku. Firma 

nechce podstupovat riziko velkého zvýšení cen pro dosažení maximálního zisku. 

 

Dalším důležitým cílem je zvyšování tržního podílu, i když firma by se spokojila i 

s udržením stabilní pozice na trhu. 

 

V neposlední řadě má firma za cíl neustálé zvyšování kvality jejích výrobků. Při 

zvyšování kvality si může firma dovolit i zvyšování ceny odpovídající měrou, aniž by 

ztrácela své zákazníky. Toho firma může dosáhnout např. nákupem nových strojů nebo 

neustálým školením svých zaměstnanců. 

 

Faktory ovlivňující stanovení ceny 

Základními faktory ovlivňujícími stanovení cen jsou: 

- velikost nákladů – mezi nejvyšší náklady se bezpochyby řadí suroviny, které 

jsou pro výrobu nepostradatelné a bez kterých by výroba nabyla realizovatelná. 

Dalšími náklady jsou fixní náklady, jako jsou poplatky za elektrickou energii, 

vodu a plyn a v neposlední řadě se musí přihlížet k nákladům na mzdy 

zaměstnanců, na propagaci a distribuci výrobků aj. 
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- ceny konkurenčních výrobků – firma při stanovování cen musí brát velké 

ohledy na konkurenční firmy, protože pokud by stanovili cenu několika 

násobně vyšší než konkurence, zákazníci by o takové zboží neměli zájem. 

- pozice firmy na trhu – čím lepší je pozice firmy na trhu, tím méně jsou 

zákazníci citlivý na změnu ceny a tím více může firma ovlivňovat ceny na trhu. 

Firma Bábor Eurodance má dobrou pozici na trhu, takže si může dovolit menší 

změny cen. 

- nasycenost trhu – trh s taneční, divadelní a stepařskou obuví se nedá považovat 

za přesycený. I přes příval levné zahraniční obuvi je po obuvi firmy Bábor 

Eurodance velký zájem a to především díky kvalitní, léty prověřené 

technologii, která zaručuje vysokou kvalitu výsledných produktů, díky níž se 

zákazníci neustále vracejí. A dá se předpokládat, že po taneční obuvi bude 

poptávka stále. 

 

 

6.2.2.3   Distribuce 

K nejvýznamnějším rozhodnutím každé výrobní firmy patří určení komu a kde se budou 

výrobky prodávat a jak zajistit, aby byl výrobek nabízen na správném místě a ve 

správný čas. Problematikou určení nejvhodnějších distribučních cest se ve firmě Bábor 

Eurodance zabývá manželka pana Bábora.  

 

Podnik Bábor Eurodance využívá pro distribuci svých výrobků přímou distribuční cestu 

a nepřímou distribuční cestu jednoúrovňovou. To znamená, že firma prodává své 

výrobky přímo konečnému spotřebiteli nebo k prodeji využívá jednoho 

zprostředkovatele, který výrobky odkoupí a pak je prodává finálním spotřebitelům. 

 

Přímý odbyt 

Podnik Bábor Eurodance se zaměřuje převážně na výrobu obuvi na zakázku. O tento 

přímý prodej se stará sám pan Bábor. To znamená, že jedná přímo se zákazníky, bere 

míry na objednanou obuv a osobně také obuv dodává nebo si pro ni odběratelé sami 

dojedou. Výhodou je přímý kontakt se zákazníky, udržování dobrých vztahů, vlastní 

výzkum trhu, budování dobrého jména a v neposlední řadě také možnost vyjednávání 
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cen a ostatních podmínek prodeje. Firma dodává obuv na zakázku z velké části do 

divadel po celé České republice, dále do tanečních škol, na módní přehlídky a malou 

část prodeje tvoří drobní spotřebitelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 : Rozložení produkce dodávané přímou distribuční cestou29 

 

 

Podnik vlastní pouze malou podnikovou prodejnu, kde se obuv fyzicky nenachází, ale 

zákazníci si zde mohou vybrat z katalogu a rovnou si obuv objednat i s případnými 

menšími úpravami. Firma doposud neměla potřebu zřídit si větší vlastní prodejnu a to 

především z důvodu poměrně vysokých nákladů. Ani do budoucna o tomto kroku 

neuvažuje. Firma raději využívá jednoúrovňového nepřímého odbytu a dodává své 

zboží do smluvně dohodnutých obchodů. 

 

Nepřímý odbyt 

Firma Bábor Eurodance využívá z nepřímých distribučních cest pouze jednoúrovňový 

typ, což znamená, že mezi firmu a konečného spotřebitele je vložena osoba jednoho 

zprostředkovatele (nejčastěji maloobchodníka). Firma dodává své zboží do dvou 

prodejen v Brně a dále do prodejny v Hradci Králové, v Kroměříži a v Praze. Nepřímé 

distribuční cesty jsou realizovány v stejné míře jako přímé cesty. 

 

                                                           
29 Zpracováno autorkou dle firemních podkladů 

Divadla 45%

Taneční školy 30%

Módní přehlídky 15%

Drobní zákazníci 10%
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Podnik Bábor Eurodance dodává své zboží ve většině případů tuzemským 

maloobchodníkům a zbylá část je dodávána do zahraničí, a to především do sousedících 

států, Slovenska a Rakouska. 

 

Maloobchodníci plní pro firmu několik důležitých funkcí – získávají informace o 

potencionálních zákaznících a konkurentech, zabývají se sami fyzickou distribucí 

produkce, propagují výrobky firmy a tím vlastně propagují samotnou firmu. 

 

 

6.2.2.4   Propagace 

Podnik Bábor Eurodance si uvědomuje, že pokud má být v podnikání úspěšný, nestačí 

pouze výrobky vyrobit, stanovit cenu a dodat je k zákazníkovi. Každý podnik potřebuje 

informovat zákazníka o výrobku, jeho vlastnostech, ceně, místu prodeje apod. Firma si 

uvědomuje, že musí se svými zákazníky, ale i s ostatní veřejností komunikovat a své 

výrobky u nich propagovat. Propagací si lze získat nové zákazníky, udržet si ty 

současné nebo zvýšit objem prodeje. Propagace udržuje podnik v povědomí zákazníků, 

může zvyšovat sebevědomí pracovníků firmy a naopak snižovat sebevědomí 

konkurenčních podniků. 

 

Je několik základních forem propagace : reklama, osobní prodej, podpora prodeje, 

public relations. Mezi tyto prostředky se může také zařadit Internet, zejména 

elektronická pošta a firemní www stránky. Každý z těchto nástrojů má své specifické 

vlastnosti, na jejichž základě každá firma mezi ně rozděluje svůj rozpočet. Samozřejmě 

nedostávají všechny nástroje stejný poměr finančních prostředků, záleží např. na 

charakteru výrobku, na preferencích vedení firmy nebo na finančních možnostech 

daného podniku. Stejně je tomu i ve firmě Bábor Eurodance, i zde jsou některé nástroje 

upřednostňovány před jinými, některé firma vůbec nevyužívá. 

 

Reklama 

Reklama je jednou ze základních forem propagace. Jejím cílem je informování 

spotřebitelů a záměr ovlivnit jejich chování. Firma Bábor Eurodance si uvědomuje 

význačnou roli, kterou reklama hraje při propagaci výrobků, ale prozatím tohoto 
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prostředku nevyužila a to z důvodu velké náročnosti na finanční prostředky. Jedinou 

reklamou je firemní logo. 

 

Osobní prodej  

Osobní prodej je určitá forma komunikace s jedním nebo více zákazníky a firma Bábor 

Eurodance ji využívá nejvíce ze všech druhů propagace. Při osobním prodeji jsou velmi 

důležité komunikační schopnosti prodávajícího a umění jednat s lidmi. Prodávající 

může ovlivňovat kupujícího v procesu rozhodování o zakoupení výrobku, 

zprostředkovává informace o výrobku a následné reakce kupujícího a pružně na ně 

může reagovat a v neposlední řadě prodávající může poskytovat servis při dodání 

výrobku a následné manipulaci s výrobkem. Všechny tyto funkce zajišťuje pan Bábor 

osobně. Osobní prodej představuje pro firmu Bábor Eurodance velké množství 

obchodů, v podobné míře dodává firma své zboží do smluvně sjednaných obchodů. 

 

Podpora prodeje 

Firma Bábor Eurodance, stejně jako reklamu, podporu prodeje moc nevyužívá. Firma 

nabízí svým zákazníkům reklamní předměty jako jsou tašky nebo propisky, které jsou 

označené logem firmy. Firma neposkytuje žádné slevy ani finanční zvýhodnění při 

odběru většího množství produktů. 

 

Public relations 

Hlavním cílem public relations (vztahu s veřejností) není zvýšení prodeje výrobků, ale 

vytváření příznivých představ o firmě Bábor Eurodance na veřejnosti. Pan Bábor má 

samozřejmě zájem na tom, aby jeho firma byla vnímána pozitivně. K tomu využívá 

public relations v regionálním měřítku, konkrétně ve svém nejbližším okolí. 

Nejpoužívanějším nástrojem je sponzoring. Již dlouhodobě sponzoruje firma Bábor 

Eurodance tyto organizace: 

                                         -  Český svaz tělesně postižených 

                                         -  místní taneční spolky 
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Mezi jednorázové podpory můžeme zařadit např. pomoc při povodních, konkrétně 

výroba obuvi zdarma pro divadlo v Českých Budějovicích nebo vložení vlastních 

výrobků do tomboly na plese. 

 

Internet 

Podnik Bábor Eurodance je v oblasti využití internetu pro svoji propagaci na horší 

úrovni jak její konkurence. Již pět let fungují její internetové stránky, kde se zákazníci 

mohou dozvědět něco o historii firmy, o nabízeném sortimentu a o recenzích od 

spokojených zákazníků, kteří se stále vracejí, ale za celých 5 let nebyly stránky 

aktualizovány, chybí zde sekce kde by se zákazníci dozvěděli nějaké novinky o firmě 

nebo probíhající akce a není zde zobrazen celý sortiment podniku. 

Velkou výhodou kterou internet přináší, je komunikace se zákazníky pomocí emailu. 

V posledních letech se tato komunikace i u firmy Bábor Eurodance neustále zvyšuje a 

dostává se téměř na stejnou úroveň jako komunikace prostřednictvím telefonního 

hovoru. 

 

 

6.3   Zhodnocení 

Z analýzy marketingového mixu vyplívá, že firma Bábor Eurodance vyrábí velmi 

kvalitní specializovanou obuv, kterou dodává do prodejen po celé České republice, ale i 

na Slovensko a do Rakouska. Cena obuvi je stanovována paní Báborovou a to 

kombinací nákladově a konkurenčně orientované metody. Propagaci formou reklamy a 

podpory prodeje firma příliš nevyužívá a její internetové stránky jsou v porovnání 

s konkurencí zastaralé. 

 

Až na malé nedostatky si firma podle analýzy marketingového mixu vede velmi dobře. 

Bohužel ale s nástupem hospodářské krize zaznamenává firma pokles tržeb, jak je 

patrné z finanční analýzy provedené při analýze mikroprostředí, i úbytek stávajících 

zákazníků. 
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Proto si myslím, že právě teď je nejvhodnější čas ukázat firmě Bábor Eurodance výhody 

marketingového řízení a navrhnout jí opatření z této oblasti, která by vedla ke zlepšení 

situace firmy. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

7 Návrh marketingové strategie  

V následující kapitole, která je poslední částí mé práce, nejdříve nastíním cíle, kterých 

by firma chtěla dosáhnout a dále bych se chtěla zaměřit především na zlepšení současné 

situace firmy a to tak, že jí navrhnu určitá opatření v oblasti produktu, ceny, distribuce a 

propagace. Tato opatření jsou vytvořena na základě prostudování teoretických poznatků 

a taky vychází z provedených analýz firmy. Současně se také pokusím vyčíslit náklady 

spojené se zavedením navrhovaných opatření do praxe. 

 

Návrh marketingové strategie je členěn do několika částí: 

� Stanovení cílů 

� Produktová strategie 

� Cenová strategie 

� Distribuční strategie 

� Komunikační strategie 

� Ekonomické zhodnocení návrhu 

� Shrnutí 

 

7.1   Stanovení cílů 
Každá firma by si měla na začátku svého podnikání vytyčit cíle, kterých by chtěla 

dosáhnout. Dosahování těchto cílů je potom celopodnikovým záměrem a všechny 

firemní sekce musí vzájemně spolupracovat. Při navrhování marketingové strategie tedy 

budu respektovat a vycházet z cílů a vizí celé společnosti. Firma Bábor Eurodance je 

malým podnikem, ve kterém se klade největší důraz na spokojenost zákazníků, protože 

majitelé si uvědomují, že spokojený zákazník je pro firmu prvořadý.  

 

Návrhem marketingové strategie bych chtěla dopomoci podniku dosáhnout 

následujících cílů: 
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Hlavní cíl 

� Udržení si stávající hladiny tržeb a zabránění jejímu dalšímu poklesu 

 

Vedlejší cíle a činnosti napomáhající dosažení hlavního cíle 

� Uspokojování potřeb zákazníků 

� Získání nových zákazníků 

� Zachování si přízně stávajících zákazníků 

� Zvýšení povědomí o firmě po celé České republice ale i na Slovensku 

� Zkvalitnění internetových stránek a vybudování internetového obchodu 

 

 

7.2   Produktová strategie 

Z analýzy marketingového mixu firmy vyplývá, že nabízí svým zákazníkům velmi 

kvalitní výrobky. Pokračování v tomto trendu je pro firmu jedině přínosné, navíc bych 

firmě doporučila několik změn, které po zavedení do praxe povedou ke zkvalitnění 

nabízených produktů a zvýšení jejich prodeje. 

 
 
Firma Bábor Eurodance nabízí v současné době svým zákazníkům 13 druhů dámské 

taneční obuvi, 10 druhů pánské taneční obuvi a 4 druhy dětské taneční obuvi. Počet 

nabízené dětské taneční obuvi je srovnatelný s konkurencí, ale v oblasti dámské a 

pánské taneční obuvi je nabídka oproti konkurenci nízká a zákazníci si širší sortiment 

žádají. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5: Počet nabízené taneční obuvi konkurence30 

                                                           
30 Zpracováno autorkou dle firemních podkladů 

 
Dámská taneční 

obuv 
Dětská taneční 

obuv 
Pánská taneční 

obuv 

Bábor Eurodance 13 4 10 

Diamant 36 3 18 

Freed 37 3 14 

Supa Dance 29 2 12 
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Proto bych navrhovala rozšířit sortiment dámské taneční obuvi minimálně o 10 druhů a 

pánské taneční obuvi o 2 druhy. S tímto počtem druhů se firma Bábor Eurodance 

dostane na srovnatelnou úroveň jakou nabízí konkurence. 

 

Pro neustálé zkvalitňování svých produktů by pro firmu bylo výhodné nakoupení 

nových nebo i trochu opotřebovaných strojů, protože stroje používané firmou Bábor 

Eurodance jsou již velmi zastaralé a jejich výkonnost není na nejvyšší úrovni. Jsou ve 

firmě již od jejího založení, což je téměř 20 let, a značné opotřebení je patrné. Finanční 

náročnost nákupu nových strojů je ale opravdu vysoká, a proto je toto doporučení spíše 

inspirativní a týká se delšího časového horizontu.  

 

 

Shrnutí produktové strategie 

 

� I nadále se zaměřovat především na kvalitu oproti kvantitě. 

� Rozšířit sortiment taneční obuvi čímž by se podnik přiblížil nabídce své 

konkurence a vyšel by vstříc i náročnějším zákazníkům. 

� Nakoupit nové nebo lehce opotřebované stroje, aby se kvalita nabízených 

produktů nezhoršila a nedostavil se úbytek spokojených zákazníků. 

 

 

7.3   Cenová strategie 

Cena je základním prvkem, který přináší firmě zisk. Firma Bábor Eurodance stanovuje 

cenu svých výrobků podle nákladů a konkurence. Proto doporučuji firmě neustále 

sledovat ceny konkurenčních produktů a pružně reagovat na jakékoliv jejich změny, aby 

se vyhnula abstrakci od konkurence. 

 

V současné době firma nenabízí svým zákazníkům žádné akční slevy a neposkytuje 

speciální nabídky pro stálé zákazníky. Proto firmě navrhuji zavést politiku akčních cen, 

které se budou v určitém intervalu opakovat a mohou být zveřejněny na internetových 

stránkách firmy. Akční slevy jsou totiž vhodnou formou odlišení se od konkurence a 

zviditelnění se u zákazníků. Tyto slevy mohou být výhodné především v letních 
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měsících, kdy je poptávka po taneční obuvi nižší než po zbytek roku. Pro největší 

odběratele firmy bych stanovila slevy za odběr určitého množství výrobků, který si 

stanoví majitelé firmy.  

 

 

Shrnutí cenové strategie 

 

� Sledovat i nadále ceny konkurenčních produktů a při změnách pružně reagovat. 

� Zavést politiku akčních cen, které budou zveřejněny na internetových stránkách 

firmy, a slevy pro největší odběratele firmy. 

� Udržet si stávající cenu produktů. 

 

 

7.4   Distribuční strategie 

Rozhodnutí o formě distribuce je jedno z nejzákladnějších, které musí firma učinit při 

svém založení. Firma Bábor Eurodance se rozhodla využívat přímou distribuci, kterou 

zajišťuje sám majitel firmy a plní tak funkci obchodního zástupce, který přímo jedná se 

zákazníky a reprezentuje firmu.  

 

V oblasti nepřímé distribuce firma využívá především jednoúrovňovou distribuční 

cestu, což znamená, že dodává zboží smluvně dohodnutým prodejcům, kteří ho 

prodávají konečným zákazníkům. V současné době firma dodává zboží do dvou 

prodejen v Brně, dále do prodejny v Kroměříži, Hradci Králové a v Praze. Firma se tedy 

zaměřuje hlavně na oblast jižní Moravy a Prahy, což představuje nedostatečné pokrytí 

trhu výrobky a uspokojení veškeré potencionální poptávky. Pro lepší pokrytí trhu a 

zvýšení počtu prodaných výrobků, by měla firma oslovit prodejny ve velkých krajských 

městech jako jsou například Olomouc, Ostrava nebo České Budějovice a dostat se tak i 

do ostatních krajů České Republiky. 

 

Další formou distribuce je internetový obchod, který v současnosti firma Bábor 

Eurodance nevyužívá. Návrh zavedení internetového obchodu je samozřejmě 

v souvislosti se zlepšením internetových stránek firmy, protože ty jsou nyní dost 
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zastaralé a neaktualizované. V současné době firma Bábor Eurodance využívá 

internetové obchody smluvně sjednaných distributorů jako jsou Henzely a Elis Dance 

Sport. Tuto spolupráci bych i nadále využívala, ale navíc bych zavedla i vlastní 

internetový obchod. Když se zákazníci dostanou na internetové stránky firmy, mohou 

rovnou realizovat obchod a nemusí dále hledat jiné prodejce. 

 

 

Shrnutí distribuční strategie: 

 

� Rozšířit počet smluvně dohodnutých prodejen, do kterých firma dodává své 

výrobky, aby byl lépe pokrytý trh. 

� Zavést internetový obchod, aby si zákazníci mohli koupit produkty přímo na 

internetových stránkách výrobce a nemuseli hledat jiné prodejce. 

 

 

7.5   Propagační strategie 

Pro každou firmu je velkým přínosem dobrá propagace. Umět výrobky vyrobit ještě 

není zárukou úspěchu. Důležité je také umět výrobky prodat. A k tomu slouží nástroje 

propagační strategie. V případě firmy Bábor Eurodance se zaměřím pouze na reklamu, 

podporu prodeje a internet, protože tyto nástroje se mi jeví jako nejúčinnější.  

 

 

Reklama 

Reklamní letáčky 

Protože se firma Bábor Eurodance zaměřuje na výrobu specializované obuvi a to 

především divadelní obuvi, doporučila bych jí zhotovit si reklamní letáčky, na kterých 

bude předmět činnosti firmy, nabídka firmy a kontaktní údaje a tyto letáčky rozeslat do 

divadel po celé České republice nebo do tanečních škol. Jako nejvhodnější forma 

komunikace se mi jeví  internet a to především email. V tabulce č. 6 je jen malý výčet 

nejvýznamnějších divadel ze všech krajů České republiky. 
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Významná divadla ČR 

Činoherní klub, Praha Divadlo Haná, Přerov 

Divadlo Broadway, Praha Divadlo hudby, Olomouc 

Divadlo HYBERNIA, Praha Divadlo F.X.Šaldy, Liberec 

Divadlo Milénium, Praha Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Plzeň 

Divadlo Komedie, Praha  Divadlo Kapsa, Karlovy Vary 

Divadlo Na zábradlí, Praha Divadlo Konvikt, Olomouc 

Státní opera, Praha Divadlo Malá scéna, Zlín 

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha Divadlo Miroslava Horníčka, Plzeň 

Divadlo Semafor, Praha Divadlo Netopýr, Týnec nad Sázavou 

Národní divadlo, Praha Beskydské divadlo, Nový Jičín 

Dejvické divadlo, Praha Divadelní soubor Ampulka, Třebíč 

Divadlo Bolka Polívky, Brno Městské divadlo, Most 

Divadelní spolek Frída, Brno Divadelní společnost Vltavan, Týn nad Vltavou 

Divadlo Husa na provázku, Brno Divadlo 29, Pardubice 

HaDivadlo, Brno Divadlo A. Dvořáka, Příbram 

Českokrumlovská scéna, Český Krumlov Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava 

Divadlo Brod, Uherský Brod Divadlo Boženy Němcové, Fr. Lázně 

Tabulka č. 6: Významná divadla ČR 

 

 

Reklama na automobilech 

Nejpoužívanější formu prodeje představuje ve firmě Bábor Eurodance osobní prodej, 

který zajišťuje sám pan Bábor. Při prodeji obuvi na zakázku přijíždí za zákazníky a 

osobně s nimi projednává podmínky obchodu. 

 

Doporučuji firmě označit své automobily logem firmy nebo jiným vhodným označením, 

které by symbolizovalo firmu a její druh činnosti a obsahovalo by i kontaktní 

informace. Takto označené automobily zaujmou rozhodně více jak automobily bez 

potisku. 
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Reklama na internetu 

Návrh umístění reklamy na internet vznikl v souvislosti s návrhem inovace 

internetových stránek a zbudování internetového obchodu. Pro začátek bych firmě 

doporučila zaplatit si službu na internetovém portálu seznam, který je 

nejnavštěvovanějším vyhledávačem v České republice, která zajišťuje, že když bude 

potencionální zákazník hledat taneční, stepařskou či divadelní obuv, zobrazí se 

internetové stránky firmy na prvním místě a proto je velká pravděpodobnost, že tyto 

stránky navštíví. 

 

Podpora prodeje 

Reklamní předměty 

V současné době firma nabízí svým zákazníkům reklamní předměty ve formě 

propisovacích tužek a tašek označených logem firmy. Tento sortiment bych rozšířila o 

obuvnickou lžíci s logem firmy, která příhodně symbolizuje zaměření podniku. 

 

Navíc bych firmě doporučila zavést dárkové balíčky, které budou předávány 

nejvýznamnějším zákazníkům v době Vánoc, jako poděkování za jejich nákupy a 

věrnost. Udržení si stávajících zákazníků je totiž prvořadým cílem firmy Bábor 

Eurodance. 

 

Internet 

Internetové stránky 

Internetové stránky firmy Bábor Eurodance považuji za průměrné, jsou zde informace o 

firmě a její historii, recenze od spokojených zákazníků, odkazy na internetové stránky, 

související s předmět podnikání firmy Bábor  a v neposlední řadě kontaktní informace.  

 

Dle mého názoru, ale na internetových stránkách chybí spousta důležitých informací. Je 

zde prezentována pouze stepařská obuv, která je doplněna i obrázky. Ale o taneční a 

divadelní obuvi se zákazník nedozví téměř nic. Aktualizace internetových stránek 

proběhla naposledy v roce 2004, což je už opravdu dlouhá doba. Proto bych firmě 

doporučila inovovat a neustále aktualizovat své internetové stránky a přidat nové sekce 

jako například: 
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� úplný přehled nabízené obuvi 

� ceník nabízené obuvi 

� přehled probíhajících akcí 

� internetový obchod 

 
 
Pro lepší představu o průběhu propagační strategie uvádím tabulku č. 7. 
 

Tabulka č. 7: Průběh propagační strategie31 

 
 
 
Shrnutí propagační strategie: 

 

� Propagovat firmu reklamními letáčky, které budou rozeslány do divadel po celé 

České republice. 

� Zviditelnit firemní automobily vhodným potiskem. 

� Propagovat firmu na internetu formou služby, která zajistí při hledání na portálu 

seznam uvedení internetových stránek firmy na prvním místě. 

� Nechat si zhotovit obuvnickou lžíci s logem firmy jako nový reklamní předmět a 

zavést dárkové balíčky pro nejvýznamnější zákazníky. 

� Inovovat a neustále aktualizovat internetové stránky a zavést internetový obchod 

 

                                                           
31 Zpracováno autorkou 

  2010 2011 

  6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Inovace internet. stránek                         

Aktualizace internet. stránek                         

Zavedení internet. obchodu                         

Internet. obchod             

Reklama na internetu                         

Reklama v regionálním deníku                         

Reklama na automobilech                         

Reklamní předměty                         

Akční slevy na internet. stránkách                         



 
80 

 
 
 

7.6   Ekonomické zhodnocení návrhu 

Ekonomické zhodnocení návrhu je důležitou součástí celého marketingového plánu. 

Proto jsem pro lepší představu o finanční náročnosti související se zavedením návrhu do 

praxe vytvořila tabulku obsahující všechna doporučení a vyčíslila jsem jejich roční 

náklady.  

 

 

Rozšíření sortimentu 

Vymyšlení nových designů a výroba nových kopyt 5 000 Kč 

Roční náklady za rozšíření sortimentu 5 000 Kč 

 

Reklamní letáčky 

Vytvoření návrhu letáčku 2 000 Kč 

Vytisknutí 100 ks letáčků 2 000 Kč 

Roční náklady za reklamní letáčky 4 000 Kč 

Reklama na automobilech 

Výroba a instalace potisků na automobily 15 000 Kč 

Počet automobilů 2 

Roční náklady za reklamu na automobilech 30 000 Kč 

 

Reklama na internetu 

Umístění reklamy na internet na rok 8 000 Kč 

Roční náklady za reklamu na internetu 8 000 Kč 

Reklamní předměty 

Výroba obuvnické lžíce s logem firmy 35 Kč 

Počet obuvnických lžící 500 

Roční náklady za reklamní předměty 17 500 Kč 

Internet 



 
81 

 
 
 

Inovace internetových stránek 5 000 Kč 

Zavedení internetového obchodu 20 000 Kč 

Odměna pracovníkovi za spravování internetových stránek (500 

Kč/měsíc) 6 000 Kč 

Roční náklady za internet 31 000 Kč 

Celkové roční náklady 95 500 Kč 

Tabulka č. 8: Náklady spojené s návrhy32 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že náklady spojené s návrhy se budou pohybovat 

okolo 95 500 Kč. Tyto náklady ale firma nebude vynakládat najednou, ale budou 

rovnoměrně rozptýleny do celého roku, proto by jejich zavedení do praxe nemělo 

způsobit firmě finanční problémy. Ceny uvedené v tabulce jsou pouze orientační a 

v případě nalezení levnějších výrobců reklamních předmětů nebo potisků na automobily 

je možné jejich snížení. 

 

7.7   Shrnutí 

V návrhové části své práce jsem nastínila cíle, kterých by firma měla dosáhnout díky 

doporučením, která jsem navrhla v produktové, cenové, distribuční a propagační 

strategii. Splnění těchto cílů představuje přínos pro firmu plynoucí z nové marketingové 

strategie.  

 

Mojí snahou bylo navrhnout taková opatření, která by pro firmu nebyla příliš finančně 

náročná, ale která by byla nejefektivnější a vedla by ke splnění hlavního cíle a to 

udržení si stávající hladiny tržeb a zabránění jejímu dalšímu poklesu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Zpracováno autorkou 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce, který jsem si na začátku vytyčila, bylo vytvoření takového 

návrhu marketingové strategie, který by vedl ke zlepšení současné situace firmy a 

splnění stanovených firemních cílů. 

 

Pro vytvoření své diplomové práce jsem se rozhodla spolupracovat s malou rodinnou 

firmou Bábor Eurodance, která se specializuje na výrobu divadelní, stepařské a taneční 

obuvi. Tato firma působí na českém trhu již téměř 20 let a za tuto dobu si dokázala 

vybudovat silné postavení. A to i přes to, že význam marketingu byl ve firmě velmi 

podceňován. Proto jsem se rozhodla navrhnout firmě marketingovou strategii, která 

v současné době hospodářské krize dopomůže firmě k udržení si stávající hladiny tržeb 

a zisku.  

 

Svoji práci jsem rozdělila do tří částí. První část je nazvána teoretická východiska práce 

a jak sám název napovídá, hlavním cílem této kapitoly je po prostudování odborné 

literatury vysvětlit pojmy marketing, marketingové plánování a marketingová strategie. 

Na toto téma existuje celá řada odborné literatury a to jak od českých, tak i od 

zahraničních autorů. 

 

Ve druhé části své práce s názvem analytická část, jsem představila firmu Bábor 

Eurodance a následně jsem provedla její analýzu z hlediska mikroprostředí a 

makroprostředí. Vyústěním těchto analýz bylo vytvoření analýzy SWOT. Poté jsem 

zhodnotila současné strategie, které jsou ve firmě používány a to především 

marketingovou strategii dle Portera a marketingovou strategii dle marketingového mixu. 

V závěru kapitoly jsem vytvořila komplexní zhodnocení firmy a uvedla důvody, proč 

jsem se rozhodla navrhnout firmě novou marketingovou strategii. 

 

V poslední části své práce nazvané návrhová část jsem se zaměřila na samotný návrh 

marketingové strategie. Nejdříve jsem stanovila cíle, kterých by firma měla dosáhnout 

po zavedení mého návrhu do praxe a poté jsem již navrhla novou produktovou, 

cenovou, distribuční a propagační strategii. Nedílnou součástí návrhu nové 
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marketingové strategie je bezesporu ekonomické zhodnocení návrhu, které znázorňuje 

náklady spojené s navrhovanými doporučeními. 

 

Protože je firma Bábor Eurodance malou společností, snažila jsem se jí doporučit 

takové návrhy, které by pro ni nebyly příliš finančně náročné a zároveň by přinášely 

maximální užitek. Navíc finanční prostředky nebude muset firma vynakládat najednou 

ale rovnoměrně v průběhu celého roku. 
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