
  



  



  



Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů na jednotlivé marketingové 

aktivity. Obsahuje analýzu těchto aktivit ve zvolené společnosti včetně jejich hodnocení a 

návrhu na optimální strukturu. Závěrem práce jsou doporučení vedoucí ke zlepšení vyuţívání 

marketingu ve společnosti. 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on cost optimization of individual marketing activities. It 

contains analysis of these activities in the chosen company including its ratings and 

suggestions for optimal structure. The outcome of this thesis provides recommendations for 

its leaders to improve marketing usage in the company. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá problematikou optimalizace nákladů na jednotlivé marketingové 

aktivity ve společnosti Alfa. V celé této práci bude pouţíván tento fiktivní název, jelikoţ 

představitelé společnosti si nepřejí zveřejňovat skutečný název firmy. Důvodem je především 

pouţití opravdových hodnot v celé práci. 

První část je věnována teoretickým východiskům ke zpracovávané problematice. 

Jedná se o definice a vymezení marketingu jako takového, marketingového prostředí, nákladů 

spojených s marketingem, měření marketingu a dalších. Dále jsou zde popsány metody, které 

byly pouţity pro vypracování analýzy současné situace a návrhů řešení pro zlepšení jejích 

výsledků. 

Další část je zaměřena na popis společnosti Alfa. Konkrétně se jedná o její celkový 

profil, historii a vývoj, analýzu současného stavu, nabízené výrobky a sluţby, trhy, 

organizační strukturu atd. Nejdůleţitější pro tuto práci je však podrobná analýza marketingu 

společnosti. Konkrétně se jedná o definici cílových skupin, samotného pojetí marketingu ve 

společnosti a nákladů vydávaných na jednotlivé marketingové aktivity. 

Poslední kapitola obsahuje návrhy na zlepšení jednotlivých marketingových činností 

společnosti, moţnosti zlepšení zpětné vazby na tyto aktivity. Dalším tématem je potom 

optimalizace nákladů vynakládaných na marketing za účelem jejich efektivnějšího vyuţití a 

tím i zvýšení přínosů pro firmu. 

 

Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout zlepšení jednotlivých marketingových aktivit ve 

společnosti Alfa a optimalizovat náklady na tyto aktivity vynakládané. Její součástí je 

analýza a zhodnocení současného stavu, popis společnosti, zpracování teoretických 

východisek a především vypracování návrhu na zlepšení aktuální situace. Tato práce 

přispěje ke tvorbě nové marketingové strategie ve firmě Alfa a má dopomoci 

k efektivnějšímu vynakládání prostředků na marketing.  
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1. Teoretická východiska práce 

V této části jsou shrnuty hlavní teoretické předpoklady pro pochopení problematiky 

marketingu a marketingových nákladů, coţ je nezbytné pro realizaci a dosaţení cílů této 

práce. 

 

1.1. Marketing 

 

1.1.1. Definice 

Existuje velké mnoţství definic a různých vymezení marketingu. Proto je 

velmi obtíţné vybrat z nich jednu konkrétní, která by byla nejlepší a nejpřesnější. 

Namísto tohoto marného snaţení je v této kapitole uvedeno několik různých definic 

marketingu od různých autorů a z odlišných pohledů. 

Marketing je jednou z nejdůleţitějších činností podniku. Lze k němu 

přistupovat jako k podnikatelské filosofii nebo také jako k systému nástrojů. Mezi jeho 

hlavní úkoly patří uspokojování potřeb zákazníků a současně naplnění cílů podniku. 

[3] 

„Marketing je uspokojení potřeb zákazníka na straně jedné a tvorba zisku na 

straně druhé. Cílem marketingu je vyhledávat nové zákazníky příslibem získání 

výjimečné hodnoty udržet si stávající zákazníky uspokojením jejich potřeb, a současně 

vytvářet zisk.“ [9] 

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, 

ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a 

výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace.“ [3] 

„Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby 

a směny výrobků či jiných hodnot.“ [9]  
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1.1.2. Definice z 60. - 70. let 20. století: 

 Marketing je proces, určující poţadavek zákazníka a usnadňující prodej 

konečným spotřebitelům. 

 Marketing znamená vyuţití času a místa prodeje. 

 Marketing sestává z činností nákupu, prodeje, dopravy a skladování zboţí. 

 Marketing je provádění činností, pomocí kterých se hledá způsob, jak 

dosáhnout cílů organizace. [3] 

 

1.1.3. Další vymezení marketingu 

„Dnes je třeba marketingem rozumět nikoliv pouze nástroje, které jsou ve 

smyslu již zastaralého pojetí používány jen k uskutečnění prodeje – přesvědčit a 

prodat –, ale ve smyslu novém se snaží o uspokojení potřeb zákazníků. Dokáže-li 

marketingový specialista dobře porozumět potřebám zákazníka, vyvine-li výrobky, 

které přinášejí zákazníkům novou hodnotu za příznivou cenu, účinně je distribuuje a 

podporuje jejich prodej, pak se tyto výrobky snadno prodávají. Prodej a reklama jsou 

tudíž pouhou součástí rozsáhlejšího marketingového mixu, souboru marketingových 

nástrojů, které působí společně, aby ovlivňovaly příslušný trh.“ [9] 

„Marketing je více než kterákoliv jiná oblast v podnikání založen na vztazích se 

zákazníky. Vytváření hodnoty pro zákazníka a uspokojení jeho potřeb a přání 

představuje skutečný základ moderního marketingového myšlení a praxe.“ [9] 
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1.1.4. Hodnota pro zákazníka 

Zákazník se mezi různými produkty rozhoduje na základě hodnoty, kterou mu 

kaţdý z nich přinese, a ceny, kterou za něj musí zaplatit. Podle P. Kotlera: „Hodnota 

pro zákazníka představuje rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník získá z vlastnictví a 

užívání příslušného výrobku, a náklady, které musí vynaložit na to, aby si daný 

výrobek či službu opatřil.“ [9] 

 

1.1.5. Spokojenost zákazníka 

Porovnáním úrovně očekávání zákazníka a reálným uţitím daného produktu 

lze vymezit spokojenost zákazníka. Její míra se pohybuje od nespokojenosti, kdy 

nejsou naplněna všechna očekávání, přes spokojenost, kdy výrobek či sluţba plně 

odpovídá očekávání, aţ po nadšení nebo příjemné překvapení, kdy pořízený produkt 

přináší pro zákazníka větší neţ očekávanou hodnotu. Společnosti usilují o nejvyšší 

úroveň spokojenosti zákazníka, protoţe jedině tehdy zákazníci nakupují opakovaně, 

nebo v lepším případě dokonce doporučují nákup u této společnosti dalším lidem. 

Důleţitá je tedy pro společnost míra splnění očekávání zákazníka. Podle P. Kotlera: 

„Prozíravé firmy jsou úspěšné proto, že zákazníkům přislíbí pouze to, co mohou splnit, 

a posléze splní víc, než slíbily.“ [9] 

„Očekávání zákazníka je založeno na předchozí zkušenosti s nákupem, na 

názorech přátel, na informacích marketingových specialistů a konkurence a na jejich 

příslibech. Marketingoví specialisté musejí být při určování správné míry očekávání 

velmi opatrní. Nastaví-li stupeň očekávání příliš nízko, mohou možná uspokojit ty, co 

nakoupí, avšak nepodaří se jim získat dostatečný počet kupujících. Jsou-li vzbuzena 

vyšší očekávání, zákazníci budou zklamáni.“ [9] 

Další problém spočívá v tom, ţe se firma nemůţe snaţit o maximalizaci 

spokojenosti zákazníků za kaţdou cenu, protoţe by to mohlo vést ke sníţení 

ziskovosti. Je tedy nezbytné vybírat řešení, která vedou k růstu spokojenosti a zároveň 

přispívají k ziskovosti a rozvoji společnosti.  
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Z těchto různých pohledů na marketing lze pro problematiku optimalizace 

nákladů a hodnocení uţitku jednotlivých marketingových aktivit vyzvednout dvě 

hlavní témata:  

 Nejdůleţitější je spokojenost zákazníka, tedy to, do jaké míry byla 

splněna jeho očekávání 

 Marketingové chování společnosti musí dlouhodobě přinášet zisk 

[9] 

 

1.1.6. Vztahový marketing 

„Marketing se stále více posouvá od snah po maximalizaci zisku z jednotlivé 

transakce k vytváření vzájemně výhodných vztahů se spotřebiteli a dalšími subjekty.“ 

Vztahový marketing je orientován do budoucnosti, jeho cílem je dlouhodobě 

poskytovat zákazníkům hodnotu. Měřítkem úspěchu pak je jejich dlouhodobá 

spokojenost a schopnost firmy udrţet si zákazníky. [9] 

Firmy se snaţí začlenit do marketingové sítě. Ta se skládá ze samotné 

společnosti a z partnerů, které s ní spolupracují nebo jinak přicházejí do kontaktu. 

Jedná se tedy především o zákazníky, dodavatele, zaměstnance, distributory, 

obchodníky a další. S těmito stranami si firma buduje oboustranně výhodné vztahy. Ke 

konkurenci potom dochází většinou mezi těmito marketingovými sítěmi, méně mezi 

jednotlivými firmami. Vítězem se stává firma s lepší marketingovou sítí. Pro úspěch 

společnosti a budoucí zisky je tedy nezbytné vybudovat si kvalitní marketingovou síť. 

„Při využívání koncepce vztahového marketingu musejí firmy věnovat 

pozornost jak zákazníkům, tak výrobkům či službám, které poskytují. Cílem je 

identifikovat vhodné zákazníky, kterým jsou schopny nabídnout lepší služby než 

konkurence. Je zřejmé, že firmy nemají zájem o dlouhodobý vztah s jakýmkoliv 

zákazníkem, protože v praxi se setkávají i s nežádoucími klienty. V některých 

případech se dokonce snaží s některými zákazníky dále nekomunikovat, protože vztah 
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s nimi vyžaduje značné náklady a není dostatečně perspektivní. Marketing je 

v neposlední řadě umění získat a udržet si zákazníky, kteří přinášejí zisk.“ [9] 

Toto je velmi důleţité pro optimalizaci marketingových nákladů, protoţe je 

nutné stanovit náklady na jednotlivé zákazníky či skupiny zákazníků a zjistit nebo co 

nejlépe odhadnout zisky nebo jiné přínosy, které nám tito zákazníci mohou 

v budoucnu přinést. 

[9] [15] 

 

1.2. Marketingové prostředí 

Marketingovým prostředím se nazývá okolní i vnitřní prostředí firmy, které působí 

přímo i nepřímo na její činnost. V tomto prostředí působí mnoho faktorů, které ovlivňují 

realizaci marketingových aktivit a vytváří jak příleţitosti, tak i hrozby. Firma proto musí 

toto prostředí neustále analyzovat a reagovat na jeho vývoj. Marketingové prostředí lze 

podle P. Kotlera rozdělit na mikroprostředí a makroprostředí. [9] 

 

1.2.1. Mikroprostředí 

Jedná se o soubor faktorů, které přímo ovlivňují moţnosti firmy 

v uspokojování potřeb zákazníků. Jedná se především o firemní prostředí, dodavatele, 

vztahy k veřejnosti, ale i např. konkurenci.  

Vnitrofiremní prostředí je velmi důleţité při přípravě marketingových plánů. 

Stejně jako jiná oddělení musí splňovat poţadavky a plány vrcholového managementu 

firmy. Musí však spolupracovat i s ostatními odděleními – finanční musí poskytnout 

zdroje, výzkumné musí navrhnout atraktivní výrobek, nákupní musí zajistit suroviny a 

výrobní musí produkovat v poţadované kvalitě. Účetní oddělení pomáhá 

marketingovému analyzovat plnění stanovených cílů. Marketingové oddělení je tedy 

ovlivněno a zároveň ovlivňuje všechny ostatní části firmy. „Jedním z úkolů 
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marketingového oddělení je zajistit, aby všechny tyto složky měly na mysli užitek 

zákazníka a aby spolupracovaly s cílem uspokojit jeho potřeby a přání.“ [9] 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou velice důleţité jak pro zajištění 

plynulosti výroby prostřednictvím dodávaného materiálu či sluţeb, tak i pro zajištění 

kvalitního uspokojování potřeb zákazníků. Marketingové oddělení musí sledovat 

vstupy firmy a zamezit tak případným výpadkům, také je nezbytné hlídat trendy 

cenového vývoje, které by mohly negativně ovlivnit ceny nabízených produktů. 

Cílovým trhem je myšlen soubor jednotlivých trhů, na kterých společnosti 

působí. Podle P. Kotlera se skládá ze spotřebitelského trhu (jednotlivci a domácnosti), 

průmyslového trhu, trhu obchodních mezičlánků, státních zakázek a mezinárodních 

trhů. Kaţdý z těchto trhů má svá specifika a je zapotřebí jej analyzovat. 

„Základní marketingové pravidlo říká, že pokud má být firma úspěšná, musí 

uspokojovat potřeby a přání zákazníků lépe než konkurence.“ Je tedy zapotřebí nejen 

se soustředit na uspokojení potřeb zákazníků, ale současně se od konkurence jasně 

odlišit. Kaţdá společnost by si v tomto směru měla vybudovat vlastní strategii pro její 

konkurenční prostředí. [9] 

Vztahy s veřejností (Public relations – PR) jsou pro společnost velice důleţité. 

Jedná se o vzájemné vztahy firmy a všech zájmových skupin, které mohou ovlivňovat 

její činnost. Firma si buduje pozitivní vztahy, vytváří si dobrý image, snaţí se tlumit 

následky nepříznivých událostí. Jedná se především o tyto skupiny: 

 Finanční instituce 

 Média 

 Vládní instituce 

 Občanské iniciativy 

 Místní samospráva a občané 

 Široká veřejnost 

 Zaměstnanci firmy 
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Z těchto oblastí jsou pro účely této práce důleţité hlavně poslední čtyři body. 

Společnost Alfa by měla komunikovat a udrţovat kontakt s organizacemi, které by 

mohli ovlivňovat její činnost, např. s ekologickými organizacemi, jelikoţ pracuje 

v oblasti ţivotního prostředí. Dále je vhodné udrţovat dobré vztahy s místní 

samosprávou a občany v okolí firmy, snaţit se o dobré jméno v povědomí těchto lidí, 

např. přispívat na místní sportovní a kulturní akce apod. Působení na širokou veřejnost 

je sice obtíţnější avšak také velmi důleţité, protoţe právě z této oblasti mohou vzejít 

noví zákazníci. Dobré vztahy se zaměstnanci firmy jsou nezbytnou součástí public 

relations, protoţe spokojenost a pozitivní chování a vyjadřování zaměstnanců 

ovlivňuje celkový dojem okolí při pohledu na firmu. 

 [9] 

Pro měření výsledků marketingových aktivit firmy jsou z výše zmíněných 

nejdůleţitější dodavatelsko-odběratelské vztahy, cílový trh a public relations. Tyto 

prvky je nutné pro vyhodnocení účinnosti jednotlivých marketingových aktivit 

důkladně zanalyzovat a vyhodnotit. Je také nutné myslet na to, ţe marketingové 

oddělení má ve společnosti velký význam a je propojeno se všemi ostatními sloţkami 

společnosti. 

 

1.2.2. Makroprostředí 

Makroprostředím chápeme vnější vlivy, které působí na mikroprostředí. To 

jsou např. demografický, ekonomický, přírodní, technologický, politický a kulturní 

faktor.  

Demografie je pro marketing důleţitá, protoţe zkoumá charakteristiky 

populace, tedy potenciálních nebo aktuálních zákazníků. K marketingové analýze jsou 

zajímavé změny ve věkovém sloţení obyvatelstva. Z těchto dat se dá celkem přesně a 

hlavně dlouho dopředu předpovědět trend na trhu. Je také moţné připravit marketing 

pro různé věkové skupiny vzhledem k ţivotnímu stylu a různým etapám ţivota. 
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Ekonomické prostředí ovlivňuje kupní sílu a sloţení výdajů obyvatel. Tento 

faktor je odlišný v různých státech, proto na něj společnost na mezinárodním trhu musí 

také brát ohled. Navíc zde také dochází k vývoji, který je potřeba sledovat, analyzovat 

a zahrnout jej do marketingové strategie. 

Přírodní prostředí se v poslední době drţí na popředí zájmů mnoha lidí ve 

společnosti. Vztah společnosti k ţivotnímu prostředí probíhá na několika rovinách. 

První je nutnost získávat surovinové zdroje jako nepostradatelný vstup do výrobního 

procesu. Některých důleţitých surovin přitom začíná být nedostatek, takţe společnost 

musí řešit jejich nahrazení. Další rovinou je zpracování odpadu, nakládání 

s energetickými zdroji a celkově přístup společnosti k ţivotnímu prostředí. V dnešní 

době je takřka nezbytné přistupovat k této problematice nad rámec povinností ze 

strany zákona. Firma si tím na jedné straně buduje dobré jméno u veřejnosti, z jiného 

úhlu pohledu můţe správným vyuţíváním např. energie šetřit náklady.  

Společnost Alfa k těmto dvěma aspektům přidává ještě další. Tím je produkce 

vlastních výrobků, které k ochraně ţivotního prostředí zásadně přispívají. Jedná se o 

široké spektrum čističek vod a podobných zařízení. Toto je pro společnost obecně 

velmi prospěšné, a to jak z pohledu dobrého jména mezi veřejností, tak i mezi 

ostatními společnostmi a odbornou veřejností. 

Technologické prostředí je dalším z významných vlivů pro výrobní podnik. 

Výzkum posunuje hranice moţností nových výrobků neustále dál, a proto je potřeba 

sledovat tuto oblast velmi pečlivě a zkoumat a následně aplikovat nové poznatky 

v dané oblasti. „Nové technologie umožňují vznik nových trhů a příležitostí. Na druhé 

straně však zastarávají a jsou nahrazovány jinými.“ [9] 

Politické prostředí ve smyslu legislativy a orgánů státní správy ve státech, kde 

firma působí, značně ovlivňuje marketingové chování firmy. Existuje značné mnoţství 

zákonů, vyhlášek a jiných nařízení, které společnost musí dodrţovat v rámci svého 

marketingu. Většinou se státní představitelé snaţí chránit firmy proti nekalé 

konkurenci, spotřebitele před nekalými obchodními praktikami a celou společnost 

před moţnými negativními externalitami v daném státě působících firem. Podle 



19 
 

P. Kotlera těchto regulačních mechanizmů neustále přibývá, a to jak celosvětově, tak i 

v rámci Evropské unie. Stejně tak roste důraz na etiku a společenskou zodpovědnost. 

Firmy se snaţí motivovat svoje zaměstnance k chování nad rámec všech oficiálních 

ustanovení, podle nepsaných společenských pravidel a etiky. Díky společensky 

prospěšným aktivitám, kam spadá např. i ekologické chování, si společnosti budují 

lepší jméno v široké společnosti.  [9] 

Kulturní prostředí ovlivňuje společenské hodnoty, vnímání, preference a 

chování celé společnosti. Tyto faktory tedy také působí na marketingová rozhodnutí. 

Kultura má v mysli lidí velmi silné postavení a je velmi těţké její vliv změnit. Existují 

však tzv. druhotné názory, kterými jsou konkrétní postoje a chování jedinců 

vypěstované na základě kontaktu s okolním kulturním prostředím. Druhotné názory 

lze snáze měnit, např. vhodným marketingem. Jelikoţ druhotné hodnoty procházejí 

postupnými změnami např. vlivem módních vln, lze tyto změny předvídat a 

přizpůsobit jim marketingovou strategii.  

[9] 
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1.3. Marketingové náklady 

Kaţdá marketingová činnost firmy jí přináší zátěţ v podobě zvýšení nákladů. Aby 

se tyto prostředky vyplatilo vynakládat, musí marketingové aktivity přinášet společnosti 

větší přínosy, neţ investice. Protoţe se ale jedná o těţko měřitelné a hodnotitelné stavy, 

dochází v mnoha společnostech k problémům, jak tyto přínosy vyčíslovat. Některé to řeší 

pouhým odhadováním, jiné slepě investují do různých marketingových činností bez 

kontroly přínosů. Nejlepším systémem je ale pravděpodobně zavedení vnitropodnikových 

směrnic pro přesné nebo alespoň co nejpřesnější měření výsledků marketingu. 

„Tlaky na prokazování efektivnosti vynakládaných prostředků do marketingu a 

brandingu sílí. Obzvláště v časech bídy a nouze. Společnosti totiž do marketingu a značek 

dávají velké sumy peněz. Marketéři neustále dokola tvrdí, že značky jsou investicí a jako k 

investicím je k nim tedy nutno přistupovat. A to bez ohledu na to, že pro potřeby účetnictví 

se jedná o běžný výdaj (např. Financial Accounting Standards Boards) a že pro spoustu 

lidí z managementu je to také (bohužel) stále jenom běžný výdaj.“ [13] 

 

1.3.1. Měření marketingu 

„Polovina peněz na reklamu je vždy vyhozená, jenže se neví, která polovina to 

je.“ Z tohoto citátu je patrné, ţe je velmi obtíţné měřit výsledky reklamy. Lze jej ale 

aplikovat i na ostatní marketingové aktivity firem, kde je také velkým problémem 

měření účinnosti prostředků do nich vloţených. [7] 

Generální ředitelé jsou v mnoha společnostech odpovědní za výši nákladů na 

marketing. Manaţeři jsou potom nuceni se zabývat právě těmito rozpočty namísto 

soustředění se na zákazníky. Je prokázáno, ţe tento tlak způsobuje selhání. Pro 

dlouhodobý úspěch na trhu je potřeba silná strategie zaměřená na to, co a komu 

prodávat a proč by měli zákazníci nakupovat. [11]  
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Jeden z hlavních problémů výdajů na marketing je fakt, ţe určitou dobu trvá, 

neţ se jejich účinky projeví na trhu. Tato doba často přesahuje záznam účetních 

výkazů za dané účetní období. [11]  

Z výše uvedených výňatků od různých autorů je patrné, ţe problematika 

měření marketingových výsledků je velmi rozsáhlá. Mezi hlavní cíle patří změření a 

pochopení vztahu mezi jednotlivými marketingovými činnostmi a konečným 

smýšlením, cítěním a chováním zákazníků. Dalším významným cílem je i finanční 

rentabilita tohoto vztahu. Je velice pravděpodobné, ţe na změřené hodnoty budou mít 

vliv aktivity konkurenčních značek. 

Zjišťování efektivnosti je velice náročná práce a to hlavně na čas a finance. 

V mnoha firmách dochází k odtrţení měřítek výkonnosti firmy a výkonnosti 

marketingu. Z toho plyne fakt, ţe v případě vynucených úspor (např. finanční krize) 

dochází jako první ke škrtům v marketingu. Důvodem je také nahlíţení na marketing 

jako na náklady a nikoli investice. „Marketéři nezískají místo za strategickým stolem 

firmy, ani nezískají investiční prostředky na své značky, pokud neprokáží, že dokáží 

„dodat“ návratnost. Faktem je, že značky nejsou cílem. Jsou to prostředky 

k dosahování cílů. Cílem je tvorba akcionářské hodnoty. A marketéři, ideálně ve 

spolupráci se svými komunikačními agenturami, musí prokázat, že právě jejich značka 

je tím aktivem, do kterého se vyplatí investovat.“ [13] 

Marketéři při měření efektivity marketingově-komunikačních aktivit většinou 

pouţívají atitudiální charakteristiky tj. povědomí, obliba, postoje, relevance, 

spokojenost, popularita, prestiţ, atd. Výkonnost měří na základě toho, co lidé říkají 

nebo co si myslí, cítí. Je to samozřejmě snazší, neţ měření finančních charakteristik. 

Slova a činy tak k sobě mohou mít relativně daleko. Problém je v tom, ţe marketéři 

k atitudiálním měřítkům nedodávají „převodné ústrojí“ mezi těmito a finančními 

měřítky. [13] 

Obecně lze říci, ţe čím blíţe jsme k zákazníkovi, čím lépe a detailněji ho 

známe (a rovněţ tak konkurenci), tím podrobněji a věrohodněji jsme schopni měřit 

vztah „akce – odezva“. A odezvou můţe být například konkrétní chování. Nejlépe jsou 
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na tom ty obory, kde se zákazník při kaţdé transakci s danou značkou „legitimuje“, 

např. mobilní operátoři, banky, spořitelny, internetové obchody, atd. 

„Čím větší je vzdálenost mezi výrobcem/zadavatelem a konečným 

spotřebitelem a čím více je konečných spotřebitelů, tím hůře se měří výkonnost 

marketingu ve finančních ukazatelích (prodeje, ROI). 

Hodně staré a hodně otřepané klišé praví, že „co neměřím, to neřídím“. 

K tomu lze ještě dodat: „A měřit můžeme lépe to, čemu dokážeme lépe porozumět“. 

Nejčastěji kladené otázky při měření jsou: „Co bychom měli měřit? Jaké jsou 

nejpodstatnější informace o naší značce? Jaká měřítka nám toho řeknou nejvíce?““ 

[13] 
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1.4. Metody 

V této části jsou popsány hlavní metody, které byly pouţity pro analýzu 

současného stavu jednotlivých marketingových aktivit a jejich nákladů. Hlavní částí je 

zjišťování postavení společnosti Alfa v očích různých stakeholderů. K tomuto zkoumání 

je vhodným nástrojem dotazník, pomocí kterého je moţné realizovat průzkum. Do něj je 

pak moţné zakomponovat otázky na vnímání společnosti zákazníky včetně jejich emocí 

vůči společnosti. Zkoumání emocí je důleţité, protoţe právě ony se podílejí na utváření 

pohledu jedince na společnost a rozhodování o jeho případné spolupráci. 

 

1.4.1. Dotazník 

Dotazník je forma komunikace, lze jej charakterizovat jako řízený psaný 

rozhovor. Na rozdíl od rozhovoru je dotazník méně časově náročný a lze jej provádět 

anonymně, čímţ se můţe dosáhnout upřímnějších odpovědí. „Při sestavování 

dotazníků je třeba promyslet a přesně určit hlavní cíl dotazníkového průzkumu, logicky 

a stylisticky správně připravit konkrétní otázky a před definitivní aplikací dotazníku 

provést pilotáž na menším počtu zkoumaných osob, která nám pomůže provést 

poslední úpravy dotazníku.“ Dotazník by měl být srozumitelný, přesně formulovaný a 

neměl obsahovat sugestivní otázky. [8] 

Dotazník spadá do metod subjektivních, coţ je dáno moţností dotazovaného 

ovlivnit své odpovědi. Projevují se zde snahy být společensky lepší nebo horší, nebo 

např. simulace a další jevy. Proto existuje tzv. skóre upřímnosti, které vyhodnocuje 

několik specifických otázek, např. z denního ţivota, a podle odpovědí na ně je pak 

odhadnuta spolehlivost celého dotazníku. 

Aby mohly být výsledky povaţovány za kvalitní, je nutné přizpůsobit otázky 

předpokládané inteligenci a odborné způsobilosti dotazovaných. Je také zapotřebí tyto 

osoby předem kladně motivovat k zodpovědnému vyplnění. „Výsledky získané 

dotazníkem můžeme zpracovávat kvantitativně, statistickými metodami, ale důležité je 

také kvalitativní hodnocení výsledků.“ [8]  
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1.4.1.1. Otázky v dotazníku 

Existují tři základní typy otázek: 

 Otevřené 

 Uzavřené 

 Škálové 

Otevřené otázky nabízejí odpovídajícímu nejvíce prostoru pro vyjádření 

jeho názoru. Někdy z nich vycházejí nečekané odpovědi, poukazující na existenci 

nepředvídaného problému. Pro svou rozmanitost jsou odpovědi na tento typ otázek 

nejhůře zpracovatelné, avšak mají větší vypovídací hodnotu neţ ostatní typy. 

Uzavřené otázky nabízí výběr z několika moţností odpovědi. Z tohoto 

důvodu se lépe zpracovávají, mají však několik nevýhod. První z nich je 

povrchnost, tzn., nedá se přesně zjistit přesnější stanovisko odpovídajícího. Dalším 

problémem je moţnost vynucování odpovědi, kdy dotazovaný nenalézá variantu 

přesně odpovídající jeho představám, tak volí nejbliţší příbuznou. Moţná absence 

některé z moţností odpovědi také můţe dotazovaného popudit. V případě 

neznalosti můţe pro zakrytí své nevědomosti zvolit libovolnou odpověď, coţ sníţí 

kvalitu výsledků dotazníku. 

Škálové otázky mají pevně definované moţnosti odpovědi, většinou 

sestávající z více moţností na určité škále. Dotazovaný má tedy moţnost odpovědět 

přesněji neţ v případě ano-ne otázek. Podle R. Kohoutka existuje několik druhů 

škálových otázek: 

 Zaškrtávací seznamy 

 Škála nucené volby 

 Kategoriální posuzovací škála 

 Numerická posuzovací škála 

 Grafická posuzovací škála 
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U škálových otázek mohou nastat dva případy zkreslení odpovědí. Prvním 

je tzv. deprecionizace, kdy se projevuje příliš přísné posuzování celého souboru 

otázek. Opakem je tzv. favorizace, kdy je odpovídající naopak příliš shovívavý ve 

všech svých odpovědích. Tyto chyby, pokud se je podaří identifikovat, lze 

korigovat pomocí vhodné transformace výsledků. 

[8] 

 

1.4.1.2. Dotazníkový průzkum 

Dotazníkový průzkum se pouţívá na zjištění názorů určité skupiny lidí, 

např. zákazníků (i potencionálních) společnosti. Při jeho vyhodnocování je nutno 

brát ohled na to, ţe hodnocení reality dotazovatelů se nemusí se skutečností 

opravdu shodovat. Někteří lidé odpovídají tak, jak si myslí, ţe to od nich jejich 

okolí očekává a tedy ne podle pravdy. Důleţitým faktorem je reprezentativnost 

vybraného vzorku oslovených. V něm by měly být obsaţeny všechny různé 

skupiny z dotazované mnoţiny, např. zkoumáme-li názory na firmu, mělo by se 

jednat jak o zákazníky, dodavatele a zaměstnance, tak i o ostatní stakeholdery, jako 

např. občany ţijící v okolí firemních prostor. Určitou roli přitom hraje i náhoda. 

Z výsledků dotazníku lze podle R. Kohoutka utvářet hypotézy, poznatky, 

teorie, doktríny a zákony. Ověřování pravdivosti se nazývá verifikace, ověřené 

poznatky tvoří pravdy. 

„Jedním z charakteristických znaků výzkumu je, že vychází z určitého 

teoretického systému poznatků (P), a že se do něho zase vrací svými vlastními 

empirickými výsledky, čímž se daný teoretický systém více či méně pozměňuje (P´). 

Výzkum je buď teoretický (základní), nebo aplikovaný (užitý). Zodpoví-li výzkum 

jedny otázky, vyplývají z nich další, takže každý výzkum kromě zodpovězení nových 

otázek, klade otázky nové.“ [8] 
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Hlavní fáze dotazníkového průzkumu tvoří: 

 Úvodní projekt 

o Jedná se o volbu zkoumaných jevů, přípravu a předvýzkum. 

 Vlastní pozorování 

o Distribuce, vyplnění a sběr dotazníků. 

 Zpracování, popis a analýza 

o Zpracování a vyhodnocení získaných informací, vyvození 

výsledků. 

 Interpretace 

o Vysvětlení výsledků a jejich zařazení do teorie. 

 

Metody pouţívané v dotazníku by měly být: 

 Objektivní 

 Standardní 

 Spolehlivé 

 Platné (validní) 

 Kvantitativně i kvalitativně interpretovatelné 

 Úsporné 

Pouze pokud pouţité metody tato kritéria splňují, mohou přinášet nové 

poznatky a ověřovat jejich pravdivost, čímţ se získají fakta. 

[8] 
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1.4.2. Emoce 

Emoce jsou kaţdodenní součástí lidského ţivota. Proto je zřejmé, ţe zasahují 

do všech oblastí lidského chování, tedy i do marketingu. Například reklama dokáţe 

někdy v lidech vyvolávat velmi silné emoce, stejně jako mají lidé některé firmy 

spojeny s určitými emocemi. Jedním z cílů této práce je zjistit a analyzovat emoce 

stakeholderů společnosti Alfa a na základě výsledků tohoto výzkumu vyvodit 

souvislost mezi těmito emocemi a marketingem firmy. 

[2] 

 

1.4.2.1. Definice emocí 

Stejně jako u marketingu, i u emocí existuje velké mnoţství různých 

definic. Některé z nich jsou v této kapitole vybrány pro lepší pochopení této 

problematiky. 

„Definice emocí se různí autor od autora. H. E. Jones kdysi výstižně 

prohlásil, „že každý ví, co to jsou emoce až do doby, kdy se emoce pokusí 

definovat.“ C. E. Izard definoval emoce jako „primární motivační systém člověka“. 

Další z definic zase uvádí, že „emoce jsou psychické procesy vyjadřující subjektivní 

vztah člověka k jeho vlastním projevům i okolním jevům a situacím“. I přesto, že 

neexistuje jednotná definice emocí, odborníci se shodují „alespoň“ v jejich 

následujících znacích: 

 emoce jsou maximálně subjektivní (z osobního pohledu) záležitostí - 

dva totožné podněty mohou u různých jedinců vyvolat různé emoce 

(například nepřijetí na školu může u jednoho jedince vyvolat lítost a 

smutek, u druhého naopak vztek a zlobu) 

 slovy jsou těžko vyjádřitelná 

 jsou univerzální, tzn., že doprovázejí všechny druhy duševní činnosti 

 jsou aktualizovány konkrétní situací v daném okamžiku 
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 jsou neopakovatelné - vjem, který v nás emoci vyvolal, si můžeme 

znovu „přehrát“ (vybavit) ve vědomí, ale stejné city nikoliv, ty se s 

prožitým obsahem mění 

 jsou podmíněné, setrvačné – například, když učitel znepříjemní 

žákovi nějaký předmět, může se prožívání nepříjemných citů 

objevovat v tomto předmětu i poté, kdy ho učí jiný učitel 

 většina emocí jsou polární (protilehlé), například láska x nenávist, 

radost x smutek 

 jsou smíšené (ambivalentní), například láska v nás vyvolává pocit 

radosti a štěstí, ale i strach o milovanou osobu, žárlivost a jiné 

 vnímáme jej ve dvou protipólech - příjemné x nepříjemné 

 jsou obtížné přístupné nestrannému (objektivnímu) rozboru 

(analýze)“ 

[2] 

 

1.4.2.2. Emoce a marketing 

S ovlivňováním emocí zákazníka se lze nejčastěji setkat v televizních 

reklamách. „V rozumové rovině účinkují televizní reklamní šoty tak, že nám sdělují, 

co si máme myslet o výrobku nebo službě. V další rovině pak znázorňují, jaký 

máme mít na značku názor. Takže je jasné, že podstatou účinnosti reklamy je dobré 

odvyprávění příběhu, který spojuje myšlenky s emocemi. Pro televizní reklamu to 

znamená podmanivé příběhy s pohyblivými obrázky na první pohled.“ [5] 

Práce s emocemi se však vyskytuje i v celé řadě dalších marketingových 

aktivit. Např. kdyţ se manaţer firmy snaţí zaujmout publikum na prezentaci, je pro 

něj vhodnější místo strohých textů, grafů, statistik apod., aby pouţil několik 

zajímavých příběhů, které v posluchačích vyvolají emoce. Je dokázáno, ţe lidé si 

lépe zapamatují informace získané v podmínkách vystupňovaných emocí, neţ 

informace nabyté v emočně neutrálním prostředí. [5] [4] 
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1.4.2.3. Měření emocí 

Abychom mohli s emocemi pracovat, je nutné je nějakým způsobem měřit. 

V televizních reklamách se k tomuto účelu pouţívá dynamická proměnná, tzv. 

Flow of Emotion (tok emocí).  

„Flow of Emotion se zjišťuje pomocí přístupu spočívajícího v třídění 

snímků, jež je hodně podobné tomu, které se používá k měření toku pozornosti. 

Vizuální obsah reklamy zde zastupuje soubor snímků vytvořených výběrem 

klíčových momentů z reklamního šotu. Ty pak prochází dalším tříděním na 

pětistupňové škále, která sahá od velmi silných pozitivních k velmi silným 

negativním pocitům. 

Důležité je, že v tomto případě počet snímků použitých pro třídění spíš 

definuje vizuální složitost reklamy, než že by bylo mechanickou časovou osou. 

Takže množství snímků se může klidně pohybovat od 10 do 30 pro 30vteřinový spot. 

Je nutné si zde ale uvědomit, že rozložením zážitku z reklamy podle rychlosti toku 

vizuální informace měříme spíš změnu emoční odezvy vyjádřenou subjektivním 

časovým tokem příběhu než samotné časové úseky.  

Je dobré také uvést, že zde používáme pojetí, které pracuje s modelem 

emoce jako "kapaliny" hnané reklamním šotem. To znamená, čím je reklama 

emočně a vizuálně poutavější, tím větší objem emocí je vháněn. Metaforu můžeme 

rozšířit, předpokládáme-li, že emoce jsou dvojí: pozitivní a negativní. Takže 

dynamické napětí mezi oběma charakteristikami lze analyzovat, abychom pochopili 

dramatickou koncepci reklamního šotu. 

Flow of Emotion nehovoří o tom, že by některý z uvedených modelů měl 

schopnost získat výraznou pozornost. A to je dobře, protože pozornost a emoce jsou 

dvě pojmově odlišné věci. Je celkem snadné si představit, jak by vypadaly reklamní 

šoty, které vyniknou, ale zároveň vás nebudou motivovat k nákupu. Stejně tak si lze 

představit i řadu reklamních šotů, jež budou mít sice neodolatelnou strategickou 

myšlenku, ale nezískají pozornost.  
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Existuje však vztah mezi toky emocí a oběma mírami uplatňování značky. 

A existuje dokonce ještě silnější vztah mezi toky emocí a mírami motivace 

a účinnosti komunikace (například úmysl zakoupit). 

Celé to lze vlastně docela snadno ukázat na příkladu pojmů, které známe 

všichni z hodin fyziky. V tomto předmětu se totiž hovořilo o využitelné energii, kde 

rozlišujeme mezi celkovou energií systému a energií, jež je k dispozici k vykonání 

práce.  

Celková emocionální energie reklamního šotu může obsahovat složku 

s hodnotou pro zábavu nebo dokonce falešný zájem pro účely připoutání 

pozornosti, ale Flow of Emotion se v první řadě vztahuje k "využitelným emocím" 

v systému, jež jsou k dispozici pro vybudování značky a prodej produktů.“ 

[5] 
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2. Analýza problému a současné situace 

 

2.1. Základní údaje o firmě, předmět podnikání 

Alfa je mezinárodní inţenýrsko-dodavatelská společnost zaloţená v roce 1993. 

Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních 

vod. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při 

čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových 

odvětvích. 

Alfa je mezinárodní společnost zastoupená v mnoha zemích světa se širokou sítí 

svých dceřiných společností a zástupců. Vedle kvalitní výrobní základny má 

vybudovanou síť prodejních a servisních středisek nejen po celé České republice, ale i 

v řadě evropských zemí. Všechny takto úzce spolupracující firmy jsou sdruţeny v rámci 

Alfa group, u kterých je kvalita prodeje a jakost výroby certifikována v Systému řízení 

kvality dle normy ISO 9001:2000. V rámci vývoje spolupracuje s mnohými 

akademickými institucemi a vysokými školami jako jsou například vysoké školy stavební 

a chemicko-technologické. 

Alfa a její zaměstnanci jsou členy různých odborných a oborových sdruţení (např. 

Asociace čistírenských expertů - CzWA, Asociace výrobců konstrukcí z termoplastů - 

AVKT, technicko normalizačních komisí při UNMZ atd.), které se zabývají tvorbou a 

úpravou české i evropské legislativy. 

Cílem společnosti je poskytování komplexních dodavatelských sluţeb v oblasti 

čištění odpadních vod, zajištění moderních, kvalitních a spolehlivých produktů splňujících 

poţadavky evropské legislativy, dodrţení vysokých ekologických standardů a splňujících 

zákazníkem poţadované „snadno, rychle, kvalitně a ekologicky“. [1] 
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2.2. Výrobní sortiment a služby 

Společnost se zabývá vývojem a výrobou zařízení k čištění odpadních vod a jejich 

příslušenství, zařízení k čištění průmyslových odpadních vod, kanalizační objekty a další 

výrobky. 

 

2.2.1. Čištění odpadních vod a příslušenství 

Do této kategorie lze zařadit výrobky těchto typů: 

 Domovní biologické čistírny odpadních vod 

 Domovní čistírny odpadních vod s mikrofiltrací 

 Komunální čistírny odpadních vod 

 Terciární dočištění 

 

 

2.2.2. Čištění průmyslových odpadních vod 

Sem spadají tyto druhy produktů: 

 Potravinářský průmysl - masný průmysl, jatka, mlékárny, drůbeţárny 

 Papírenský, dřevařský, stavební, automobilový, textilní průmysl 

 Čištění vzduchu a měření zápachu 

 Zpracování kalů 

 Dílčí technologie pro čištění vod z průmyslu 

 Zařízení pro chemické hospodářství 

 Doplňkové zařízení k čistírnám odpadních vod 

 Desinfekce infekčních odpadních vod 
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2.2.3. Kanalizační objekty 

Sem spadají tyto druhy produktů: 

 Odlučovače lehkých kapalin 

 Detektor úniku ropných látek 

 Lapáky tuku a škrobu 

 Čerpací šachty 

 Prefabrikované odlehčovací komory 

 Kanalizační dna revizních šachet 

 Čištění dešťových zdrţí 

 Akumulace a zásak vod 

 

 

2.2.4. Ostatní výrobky 

Do této kategorie lze zařadit výrobky těchto typů: 

 Plastové nádrţe z polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) 

 Septiky a pískové filtry 

 Výrobky z nerezové oceli 

 Vodoměrné a armaturní šachty 

 Program na vyuţití dešťových vod 

 Program sinice 

 Bazény 

[1] 

 

  



34 
 

2.3. Pojetí marketingu ve společnosti 

Ve společnosti Alfa má marketing na starosti zvláštní oddělení o několika lidech. 

Společně s nejvyšším vedením společnosti sestavují marketingové cíle, plány a strategie. 

Všechny marketingové aktivity se pak realizují v souladu s těmito dokumenty. 

Marketingové oddělení je do jisté míry samostatné a jeho členové realizují nové aktivity 

dle vlastního uváţení. Nedostatkem je ne zcela ideální spolupráce s obchodním 

oddělením. Marketingové akce tak nejsou úplně v souladu s prodejem. Zde existuje riziko 

rozporu mezi obchodními a marketingovými plány.  

 

2.4. Důležité faktory působící na firmu 

 

2.4.1. Vnější okolí 

Mezi negativní prvky působící na společnost z venku patří sníţení nárůstu 

stavební výroby (v roce 2010 byl podle Českého statistického úřadu index stavební 

produkce nejniţší za posledních pět let). Jelikoţ mezi velké odběratele společnosti 

patří stavební firmy, tato změna se jí můţe silně dotknout. Dalším aktuálním 

problémem je potom sníţení počtu logistických a parkovacích ploch v místě sídla 

společnosti, coţ jí také můţe způsobit komplikace anebo vyvolat neočekávané 

náklady na vybudování nebo pořízení dalších. [16] 

Mezi kladné faktory z této oblasti patří pozitivní vliv Evropské unie na 

výstavbu komunálních čističek odpadních vod a kanalizací. S tím souvisí také nutnost 

zajistit čistírny pro obce nad 2000 evidovaných obyvatel, coţ společnosti zajišťuje 

část odbytu. Za důleţitou lze také povaţovat spolupráci s organizací ProVenkov, pro 

kterou firma pořádá semináře a pomocí níţ můţe dosáhnout na veřejné zakázky. 
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2.4.2. Vnitřní prostředí 

Základním problémem uvnitř společnosti je nízká intenzita komunikace mezi 

jednotlivými odděleními. S tím souvisí i špatná spolupráce v rámci firmy, kterou 

vedení společnosti kritizuje. Nedostatky ve vnitropodnikové komunikaci vedou 

k problémům hlavně v oblasti zahraničního prodeje, kde firma zbytečně přichází o své 

zákazníky nebo moţnosti získat nové. Vzhledem k časové zaneprázdněnosti a 

k podcenění předávání informací ze strany obchodního oddělení nedostává 

marketingové oddělení všechny jím vytipované a poţadované informace a to jak o 

průběhu nabídek a zakázek, tak i o chování konkurence. 

Firma vlastní informační systém umoţňující vyhodnocování úspěšnosti 

nabídek, má tak systém umoţňující identifikovat a kvantifikovat zákazníky. Často jsou 

však kvůli nepochopení některých jeho funkcí zaměstnanci špatně zadávána data. 

V důsledku neúplného vyplnění všech údajů obchodním oddělením jsou tyto 

informace zkreslené. 

Mezi klady v této oblasti patří bezesporu velice dobrá firemní kultura, kterou 

společnost udrţuje jiţ od jejího vzniku a přátelské vztahy mezi zaměstnanci. Dalším 

přínosem pro budoucí rozvoj je pak také snaha zaměstnanců se neustále vzdělávat a 

rozšiřovat svoje dovednosti v daných oborech. Zde se naskýtá moţnost tyto lidi 

formou vhodného kurzu nebo školení přesvědčit o důleţitosti marketingu a přimět je 

ke spolupráci napříč celou firmou. 

 

2.4.3. Konkurence 

Společnost jako celek se sledováním konkurence zabývá jen velmi málo a má o 

ní nashromáţděno velmi málo informací. Respektive obchodní oddělení má o chování 

konkurence dostatek informací a podle toho se i jednotliví obchodníci v rámci svých 

pravomocí chovají. Nedostatečné je však předávání informací dále, zejména na 

oddělení marketingu. V minulosti byla komunikace mezi odděleními prováděna 
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měsíčně formou jednoduchého dotazníku, kde kaţdý obchodník u kaţdého svého 

výrobku pomocí šipek charakterizoval pocitově vývoj obchodování a prognózu, 

popsal, s čím důleţitým se u konkurence potkal, a případně dal marketingovému 

oddělení náměty. Tento dotazník byl nahrazen účastí pracovníka marketingu na 

poradě obchodního oddělení, ale většinou na probrání tohoto tématu nezbude čas a 

marketingové oddělení pak jedná na základě svých dojmů např. z výstav nebo 

osobních návštěv u projektantů. Moţnou nápravou by byl návrat k dříve fungujícím 

dotazníkům a zavedení pravomoci marketingu udělovat odměny za náměty a návrhy. 

 O kaţdém z konkurentů si tak marketingové oddělení udrţuje alespoň 

základní přehled, který vyvozuje z dostupných informací. Ten si pochopitelně střeţí a 

tyto informace nejsou pro účely této práce k dispozici. Z obecných dat však vyplývá, 

ţe společnost předpokládá zpomalení nárůstu počtu malých výrobců z důvodu poklesu 

růstu stavebnictví. O to více je ovšem nyní slyšet o zavedených velkých konkurentech, 

kteří se snaţí zviditelnit a sehnat tak zakázky. Někteří z konkurentů se podle informací 

společnosti přestávají zajímat o vlastní účast na veletrzích a místo toho zvyšují svoji 

aktivitu a atraktivitu na internetu. 

 

2.4.4. Zákazníci 

Ze segmentace zákazníků, kteří jsou velmi různorodí, vyplývá i chování 

k jednotlivým skupinám. Nejdůleţitějšími zákazníky jsou pro společnost stavební 

firmy a projektanti, kteří zajišťují největší odbyt. S projektanty se v poslední době 

podařilo zástupcům společnosti zlepšit komunikaci, coţ je hodnoceno velmi pozitivně. 

Dalším plusem je zavedení nového informačního systému, který tuto komunikaci 

podporuje a shromaţďuje o těchto zákaznících informace.  

Mezi největší prohřešky ze strany firmy je pak nutné zařadit velmi špatnou 

nebo dokonce ţádnou komunikaci s velkými projekčními společnostmi. 

Problematickým faktorem je také nutnost neustálé komunikace s projektanty. Špatné 
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výsledky přináší pasivní přístup k projektantům, účastnícím se veletrhů a seminářů, 

kteří nejsou dostatečně osloveni, a není s nimi navázána trvalá komunikace.  

Stavební firmy bohuţel zajímá především nízká cena, dále pak v menší míře 

vyţadují jednoduchost stavebního postupu. Ve většině případů také vyţadují krátké 

dodací lhůty a velmi problematické je opoţděné plnění platebních závazků ze strany 

těchto významných odběratelů. 

Komunální zákazníci mají menší odborné znalosti neţ předchozí dvě skupiny. 

Navíc jsou často ovlivňovány místními firmami a větší zakázky dokonce politicky. 

Velkou nevýhodou je také provázanost s provozovateli. Na druhou stranu výhodou 

těchto zákazníků je tendence k věrnosti ke spolehlivé značce a účast na školení a 

seminářích firmy Alfa, kde je moţnost zvyšování image a povědomí o značce. 

Prodejní střediska se vyznačují profiremním jednáním a velkou mírou 

odbornosti. Tím mohou značné mnoţství zákazníků ovlivnit, stejně jako pořádáním 

výstav nebo seminářů. Jejich nevýhodou jsou ale nízké prodeje a špatná komunikace 

se společností. 

Fyzické osoby jako zákazníci často postrádají dostatečnou odbornost pro výběr 

vhodného výrobku. Zástupci společnosti je proto vhodnou argumentací můţe snadno 

získat na svou stranu. Někteří jsou také dosti závislí na projektantovi stavby, coţ je 

nutné řešit získáváním projektantů na stranu firmy. Nevýhodami fyzických osob jako 

zákazníků je jejich obtíţné získávání a rizikem mohou být jejich projevy 

nespokojenosti, např. s pozáručním servisem. 

Další moţnosti prodeje se společnosti otevírají na internetu, kde má několik 

zavedených e-shopů zájem o spolupráci. Tuto oblast je ale nejprve nutné důkladně 

zmapovat a zváţit další postup. 
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Určení priority a způsobu komunikace s jednotlivými typy zákazníků 

Na základě zkušeností zaměstnanců společnosti a dat nasbíraných z několika 

předchozích let lze sestavit tabulka obsahující informace o důleţitosti jednotlivých 

forem komunikace s konkrétními skupinami zákazníků. Konkrétně byla vytvořena 

formou dotazníku mezi zaměstnanci obchodního oddělení, kteří na škále 0 – 10 

hodnotili prioritu různých způsobů komunikace pro jednotlivé skupiny zákazníků. 

Podle těchto dat lze vybrat nejdůleţitější marketingové aktivity a na ty se později 

soustředit a navrhnout zlepšení. 

  projektanti úřady 
komunál 

(obce) 

právnické 

osoby 

fyzické 

osoby 

prodejní 

střediska 

stavební 

firmy 
celkem průměr 

výstavy a veletrhy 7,0 7,0 7,3 6,8 8,5 5,5 6,3 48,4 6,9 

konference 6,5 6,8 5,8 5,3 3,0 4,0 3,5 34,9 5,0 

semináře (vlastní) 9,3 9,3 7,3 6,3 3,3 5,5 4,8 45,8 6,5 

webové stránky 9,0 7,0 6,8 8,0 8,8 6,3 8,0 53,9 7,7 

e-mail 9,0 5,8 6,5 7,0 3,3 8,8 5,5 45,9 6,6 

odborné servery 6,5 7,0 6,3 6,3 6,0 5,5 6,8 44,4 6,3 

katalogové servery 3,5 3,8 3,5 4,8 4,5 3,3 4,8 28,2 4,0 

inzerce 3,0 3,5 4,8 4,0 7,3 2,8 5,8 31,2 4,5 

PR odborné články 5,3 7,3 6,3 5,5 4,5 4,0 6,3 39,2 5,6 

spolupráce s VŠ 2,5 2,8 3,0 3,0 2,0 2,5 2,8 18,6 2,7 

pošta 3,5 3,5 5,0 4,3 2,3 4,0 4,0 26,6 3,8 

osobní jednání 7,0 5,8 9,0 8,0 8,3 7,5 6,8 52,4 7,5 

sponzoring 0,3 1,3 1,3 1,0 1,8 0,5 0,8 7,0 1,0 

          prioritní 

         důleţitá 

         dobrá 

         

Tab. 1 – Určení priority a způsobu komunikace s jednotlivými typy zákazníků 

Pokud z výsledků vycházejí se shodným výsledkem dvě různé aktivity, 

přiklání se společnost k finančně efektivnější z nich. V případě projektantů tedy 

upřednostní osobní setkání před účastí na výstavách.  
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2.5. Cílové skupiny marketingových aktivit 

Sloţení cílové skupiny je poměrně různorodé a má široké rozpětí. Jedná se 

především o tyto skupiny: 

 Zákazníci 

Zákazníky lze rozdělit do několika základních skupin, coţ je patrné 

uţ z dělení produktových řad: 

o Projektanti 

o Obce 

o Firmy (především stavební a průmyslové) 

o Soukromé osoby 

 Zaměstnanci 

 Odborná veřejnost 

 Státní správa 

 Občané v místě sídla společnosti 

Marketingové oddělení se téměř nezabývá sledováním konkurence a nepovaţuje ji 

za cílovou skupinu svých aktivit.  

Společnost velmi dbá na spokojenost a informovanost svých zákazníků a dalších 

zainteresovaných osob. Informace o aktuálním dění ve společnosti, nových poznatcích a 

výrobcích šíří pomocí webových stránek, jejichţ součástí je i firemní časopis, dále pak 

mimo jiné i na odborných seminářích, které sama pořádá nebo se jich účastní.  

Marketingové oddělení shromaţďuje informace o zákaznících ze všech 

dostupných zdrojů. Jedná se např. o objednávky, faktury, zápisy z jednání apod. Takto 

nabyté informace poskytují údaje např. o lokalitě, kde se zákazníci pohybují, coţ můţe 

dopomoci k efektivnějšímu cílení marketingových aktivit. Na základě informací, které 

společnost nashromáţdila o svých zákaznících, existuje k marketingovým účelům ve 

firmě model typického zákazníka. Pomocí něj se marketingoví pracovníci snaţí 

navrhovat, upravovat a optimalizovat nové i stávající marketingové aktivity. 
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Charakteristiky tohoto modelu si firma stejně jako informace o svých zákaznících pečlivě 

střeţí. Toto se však týká pouze části zákaznického spektra, konkrétně např. projektantů. 

Stavebním firmám, které jsou pro firmu také důleţitým zákazníkem, se věnuje méně 

pozornosti, coţ určitě není správné. K vyhledávání nových zákazníků společnost pouţívá i 

externí firemní databáze. 

V rámci této diplomové práce byl realizován průzkum spokojenosti účastníků 

jednoho z firmou pořádaných seminářů. Zúčastnilo se ho 36 lidí a jeho výsledky 

vypovídají především o úrovni spokojenosti zaměstnanců spolupracujících organizací 

(pracovníci vodoprávního úřadu a projektanti). Výsledky odpovědí těchto lidí by se daly 

shrnout do následujících bodů: 

 Většina dotázaných zná společnost Alfa déle neţ dva roky, nejvíce 

odpovědí spadá do intervalu od dvou do patnácti let 

 Nejčastěji se o společnosti dozvěděli právě na přednášce nebo semináři, 

někteří potom ještě od známých a na internetu 

 Úroveň vztahu ke společnosti charakterizuje 66% dotázaných jako kladnou, 

zbytek jako spíše kladnou nebo neutrální 

 75% dotázaných by společnost doporučilo známému, ostatní odpověděli 

spíše ano nebo nevím 

 Přes 60% dotázaných s firmou spolupracuje a přibliţně 70% těchto lidí tuto 

spolupráci hodnotí kladně, dalších 20% potom spíše kladně 

 Více neţ polovina respondentů se společností komunikuje a tři čtvrtiny 

z nich tuto komunikaci hodnotí kladně, ostatní spíše kladně nebo neutrálně 

 Polovina dotázaných jiţ realizovala zakázku od společnosti Alfa a z těchto 

lidí byli všichni spokojeni s kvalitou výrobků i sluţeb, rychlostí vyřízení i 

s komunikací v průběhu realizace. S cenou nebylo úplně spokojeno 75% 

odpovídajících, kteří zvolili hodnocení známkou 2 z 5 (1 je nejlepší). 

 Mínění o společnosti před a po realizaci zakázky se téměř nezměnilo, 

většina hodnotila v obou případech jako kladné nebo spíše kladné 
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Z těchto výsledků lze vyvodit několik závěrů. Prvním je především dobré mínění 

dotazovaných o společnosti. Stejně zajímavý je dlouhodobý vztah těchto lidí s  firmou. 

Důleţitý je i způsob seznámení se společností, z něj vyplývá, ţe pořádání seminářů je pro 

ni prospěšné i právě z pohledu získávání nových zákazníků. Doporučení známých uţ 

nelze ovlivnit přímo, lze s ním pracovat pouze prostřednictvím spokojenosti stávajících 

stakeholderů.  

Pro další účely této práce je přínosné zjištění ochoty spolupráce dotázaných osob, 

která by se dala vyuţít ve prospěch společnosti, např. při kontrole účinnosti marketingu. 

Dalším faktem je kladně hodnocený dlouhodobý vztah (a spolupráce) většiny 

zúčastněných a to při nízkých nákladech – pouze jeden odborný seminář ročně, tj. 

přibliţně 500 Kč na osobu, po zpoplatnění seminářů by tyto náklady mohly být nulové.  

 

Dalším realizovaným průzkumem v rámci této práce byl dotazník konkurence na 

stavebním veletrhu. Cílem dotazníku bylo udělat si představu o konkurenčním prostředí a 

myšlení konkurence a toto pak vyuţít ke konkrétním krokům. Přestoţe byl poměrně 

krátký a stručný, aby nevzbudil neochotu odpovídat, přináší některé zajímavé informace: 

 Většina dotázaných konkurenčních firem povaţuje konkurenci v tomto 

oboru za silnou nebo spíše silnou. 

 Svoje hlavní konkurenty nechtějí zástupci firem prozradit přibliţně 

v polovině případů. Mezi ostatními, kteří konkurenty vyjmenovali, figuruje 

zkoumaná firma Alfa ve dvou ze tří případů. 

 Na otázku jak se konkurenti chovají, odpověděli všichni dotazovaní 

shodně, a to, ţe se chování liší případ od případu. 

 Na otázku jak jednotlivé firmy proti své konkurenci bojují, převaţovali 

odpovědi cenou, kvalitou, lepšími výrobky a sluţbami. 

 Více neţ polovina dotázaných si myslí, ţe na trhu jiţ není místo pro další 

firmu, zbytek se naopak domnívá, ţe zde prostor ještě je. 
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 Aby byla nově vstupující firma úspěšná, musela by bojovat cenou, kvalitou 

nebo přijít s novými technologiemi. 

 Jako nejúčinnější formu reklamy označila většina respondentů prezentaci 

na veletrhu nebo internetové stránky. 

 Nejlépe prodejný výrobek (čistička odpadních vod) by podle více neţ 

poloviny respondentů měl být „funkční a co nejlevnější“, ostatní si myslí, 

ţe by čistírna měla být „Co nejméně problematická i za mírně vyšší cenu“. 

Z těchto odpovědí vyplývá, ţe se zástupci dotazovaných konkurenčních firem 

shodují na vysoké úrovni konkurence v tomto odvětví. Část firem si pečlivě střeţí 

informace o konkurenci, ostatní firmu Alfa za konkurenta povaţují. Férovost chování 

firmy nechtěly nebo neuměly zhodnotit. Zajímavým faktem je, ţe většina dotázaných se 

domnívá, ţe konkuruje cenou a kvalitou, kdo je opravdu nejlevnější a má nejvyšší kvalitu 

je ale velmi těţké reálně zhodnotit. Asi polovina respondentů se domnívá, ţe trh 

s čistírnami odpadních vod je jiţ nasycen a nenabízí prostor pro další výrobce, ostatní se 

domnívají, ţe zde místo ještě je, je ale potřeba přijít s nízkou cenou, vysokou kvalitou 

nebo novou technologií.  

Z hlediska marketingu a tedy i této práce je důleţité, ţe firmy povaţují za 

nejúčinnější formu propagace svých výrobků veletrhy a vlastní internetové stránky. Nikdo 

z dotázaných neoznačil reklamu ani ţádný jiný způsob propagace. Společnosti tedy 

zřejmě mají s veletrhy dobré zkušenosti, prioritou je přilákat zákazníka ke stánku, oslovit 

ho a poradit mu s výběrem výrobku. S tím souvisí kvalitní internetové stránky, na které se 

zákazník doma můţe podívat a zakoupit výrobek nebo kontaktovat firmu.  

Společnost Alfa, která naopak chce svou účast na veletrzích do budoucna 

omezovat, postupuje v rozporu s přesvědčením konkurenčních firem. Z dosavadních 

výsledků jí totiţ vyplývá, ţe náklady na oslovení jednoho zákazníka na veletrhu se 

pohybují kolem 700 Kč a pouze asi polovina z těchto lidí společnost později osloví. 

V zahraniční tato částka činí přibliţně 1150 Kč na oslovenou osobu a z toho pouze s 30% 

z nich naváţe firma kontakt.  
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Naopak shodně s konkurencí společnost hodlá nadále zkvalitňovat svoje webové 

stránky, které ji sice stojí v průměru kolem 8000 Kč měsíčně, avšak navštíví je kolem 

2000 návštěvníků a z toho asi 2 % společnost kontaktuje. Ze zbylých tvoří určité procento 

(velmi proměnlivé hodnoty) i stálí zákazníci z řad projektantů, kteří zde hledají parametry 

a informace o výrobcích, které potom pouţívají do projektů a de facto tak doporučují 

výrobky společnosti dalším zákazníkům. 

Z dalších závěrů je pro tuto práci přínosný i fakt, ţe nejlépe se prodávají čistírny 

co nejlevnější, přitom funkční a co nejméně problematické. Marketing společnosti by tedy 

tyto faktory měl u konkurence více zkoumat a reagovat na ně ve vývoji i propagaci 

vlastních výrobků.  
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2.6. Marketingové aktivity 

 

2.6.1. Průzkumy 

V rámci marketingového oddělení firmy vznikají nejrůznější průzkumy. 

Většinou jsou realizovány elektronickou formou, a to hlavně kvůli rychlosti a nízkým 

nákladům. Jejich nevýhodou mohou být zkreslené odpovědi, neboť je dokázáno, ţe 

část respondentů neodpovídá podle svého názoru, ale podle toho, jak si myslí, ţe se od 

nich očekává, aby odpověděli. Problémem zde můţe být i občasná absence průzkumu 

před sestavováním různých marketingových materiálů, které pak nemusejí svou 

cílovou skupinu správně oslovit. 

Plusem pro firmu je přesná metodika, podle které se průzkumy realizují, 

zpracovávají a vyhodnocují. I dostatečný předstih realizace průzkumů před 

plánovanými kampaněmi je zárukou dobrých výsledků a minimalizuje se tak riziko 

znehodnocení vloţených prostředků. Samotné připravované materiály jsou předem 

testovány na vzorku cílové skupiny, čímţ se zjišťují reakce a vnímání těchto 

materiálů. 

Stálé zákazníky společnost nezatěţuje pravidelnou komunikací a průzkumy, 

coţ je na jednu stranu některými zákazníky ceněno, na druhou stranu se tak společnost 

můţe připravovat o moţnosti zvýšení prodeje. 

[8] 
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2.6.2. Odborné semináře 

Velkou prestiţ v očích zákazníků, odborníků v daném oboru i široké veřejnosti 

dodávají společností pořádané přednášky a semináře. Jedná se většinou o setkání osob 

zainteresovaných v oboru působení společnosti, kde její zástupci prezentují nové 

poznatky v této oblasti. Tyto akce jsou pořádány a navštěvovány i v zahraničí. Jsou 

pro společnost dobrou příleţitostí prezentování vlastních kvalit a dosaţených výsledků 

a získávání nových zákazníků, spolupracovníků a obdivovatelů. 

 

2.6.3. Výstavy a veletrhy 

Zástupci společnosti se také účastní nejrůznějších akcí, kde prezentují svoje 

výrobky a hledají nové zákazníky. Součástí těchto výstav bývají i odborné přednášky 

a semináře, kterých se firemní specialisté účastní a přednášejí vlastní poznatky. 

Jednou z takovýchto akcí je např. stavební veletrh. Zde se firma jiţ několik let 

prezentuje na vlastním stánku, který láká svým netradičním umístěním i vystavenými 

výrobky. Návštěvníkům se zde věnuje příjemný odborně zaškolený personál, který jim 

vše pečlivě vysvětlí a při odchodu jim předá prospekt nebo drobný dárek, který by je 

později mohl zavést na internetové stránky společnosti. 

 

2.6.4. Sponzoring 

Společnost přispívá na velké mnoţství různých akcí a zájmových skupin. Jedná 

se např. o oblíbenou kulturní akci „Ţalmanův folkový Kyjov“, dále pak v oblasti 

kultury soutěţ určenou pro nadějné skupiny a zpěváky – Folkový kvítek. Logo firmy 

se objevuje na všech větších akcích pořádaných agenturou Poutníci, která je zastupuje 

řadu folkových a trampských skupin a to jak úspěšných, jako jsou Ţalman a spol., 

Poutníci atd., tak i nadějných a začínajících např. kapely Přístav. 
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„Podporou těchto aktivit se snažíme přispět svou troškou k propagaci myšlenek 

slušnosti, kamarádství a kladného vztahu k přírodě, což je nakonec i filosofie, které se 

snažíme držet i v našich obchodních vztazích.“ 

V oblasti sportu podporuje společnost dva hokejové týmy v obci svého sídla, 

jeden v oficiální soutěţi, druhým je muţstvo starších pánů v AHK. Dalším 

podporovaným sportem je stolní tenis, kde se opět v oblasti sídla firmy objevuje logo 

společnosti na dresech především mladších hráčů. Dále je podporován kaţdoroční 

závod v krosovém běhu. Společnost přispívá i na další kulturní a sportovní akce 

v oblasti svého sídla a její logo je tak velice dobře známo místním lidem. 

Perličkou je i sponzorství vybraného ţivočicha v zoologické zahradě, jehoţ 

podobiznu pouţívá firma jako svého firemního maskota. [1]  

 

2.6.5. Internetové stránky 

Webová prezentace společnosti je na velmi vysoké úrovni, dostupná ve více 

neţ dvaceti jazykových mutacích. Obsah je kvalitní a aktuální, návštěvník zde nalezne 

všechno, co potřebuje, od podrobného popisu jednotlivých produktů, přes kontakty na 

pobočky společnosti, normy a zákony týkající se činnosti společnosti a spoustu dalších 

informací, aţ po zajímavé doplňky, jako je např. fotosoutěţ s vodní tématikou nebo 

firemní časopis.  

Součástí internetových stránek je i vlastní e-shop, je zpracován jako 

samostatná část stránek, avšak snaţí se do nich zapadnout nastavením stejných barev a 

podobného vzhledu jednotlivých prvků. Stejně jako stránky je zpracován velmi 

kvalitně, mezi jeho hlavní přednosti patří jeho přehlednost a jednoduchost doplněné 

moţností vyhledávání a členěním výrobků do kategorií. U jednotlivých produktů je 

vţdy přiloţena fotografie a stručný popis vlastností. 



47 
 

Nevýhodou stránek je jejich náročná správa, na kterou musí společnost najímat 

odborníka – externisty. Vzhledem k udrţování obsahu stránek aktuálním jsou časté 

změny nutné a tím se celé stránky firmě prodraţují. 

[1]  

 

2.6.6. Vlastní časopisy 

Společnost na svých internetových stránkách zveřejňuje firemní časopis určený 

veřejnosti. Po zadání e-mailové adresy je kaţdý zájemce upozorňován na nové číslo. 

Obsahem časopisu je shrnutí aktuální činnosti firmy – zajímavé zakázky a projekty, 

semináře a konference, sponzorované akce apod. Jsou zde publikovány i nové vědecké 

poznatky v oblasti působnosti společnosti a vize moţného dalšího vývoje tohoto 

odvětví.  

Jedná se o kvalitní firemní materiál, který je navíc veřejně nabízen na webu 

společnosti všem případným zájemcům. Pro stálého čtenáře představuje cenný 

informační zdroj a pro náhodného návštěvníka stránek se jedná o dokument 

potvrzující dobrou firemní kulturu.  

Dále pak společnost v rámci celé skupiny Alfa Group vydává vnitrofiremní 

časopis. Informace v něm nabízené jsou určeny výhradně pro zaměstnance firmy, pro 

veřejnost je utajen. 

 

2.6.7. Reklamní předměty 

Firma se jiţ od svého vzniku snaţí dostávat do povědomí okolí i vlastních 

zaměstnanců pomocí celé škály reklamních předmětů. Notoricky známé předměty, 

jako jsou např. propisky s logem nebo papírové bloky, postupem času rozšířila o 

nejrůznější kusy oblečení a spoustu dalších věcí. Filosofií společnosti v této oblasti je 
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nabízet svému okolí uţitečné reklamní předměty, které neskončí v odpadkovém koši 

ani zahrabané v šuplíku, ale stanou se běţně uţívanými a budou tedy stále firemní 

logo udrţovat na očích. Hlavní část reklamních předmětů tvoří tyto prvky: 

 Textil 

o Trička 

o Ponoţky 

o Větrovky 

o Ručníky 

o Čepice 

o Reflexní vesty 

o Nákupní tašky 

o Pracovní rukavice 

 

 Keramika:  

o Hrníčky 

o Podšálky 

 

 Ostatní 

o Baterky 

o Teploměry 

o Čaje 

o Pilníky na nehty 

o USB flash disky 

o Post-it bločky 

o Bloky 

o Propisky 

o Igelitky 

 

 Věci zaměřené na aktuální téma semináře  
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2.6.8. Sociální sítě 

Společnost se prezentuje na sociální síti Facebook pomocí vlastní stránky. Zde 

jsou k nalezení především odkazy na aktuální články, dále jsou zde zveřejňovány 

fotky z různých akcí spojených se společností a krátké textové informace o aktuálním 

dění. Vlastnictví takovéto stránky nabízí především potenciál do budoucna, jelikoţ se 

předpokládá další růst této sociální sítě a tím i jeho další vyuţití především v oblasti 

marketingu. Navíc se zatím jedná o velice levnou formu prezentace společnosti široké 

veřejnosti. [14] 

Na ţádných dalších sociálních sítích společnost prozatím svůj profil nemá, coţ 

je nevýhoda. Především do budoucna bude výhodné prezentovat firmu na dalších 

sociálních sítích, např. Twitter. 

 

2.6.9. PR články 

Důleţitou marketingovou aktivitou je pro společnost i publikování 

nejrůznějších článků. Pojednávají jak o vlastních úspěších firmy nebo jejích 

výrobcích, tak i o nových výsledcích na poli výzkumu a dalších zajímavých tématech. 

Způsob publikování se liší podle obsahu sdělení a cílové skupiny. Obecně se dá 

rozdělit na články v odborných časopisech a na odborných serverech. Marketingoví 

pracovníci mají k dispozici informace o tom, která média jednotlivé skupiny 

zákazníků sledují a podle toho jsou články umísťovány. Zpětnou vazbu na tyto články 

společnost nezjišťuje, tím pádem ani nemá povědomí o její účinnosti a efektivnosti 

vloţeného úsilí. 

Tato činnost tedy sice zviditelňuje společnost pro několik lidí v oboru, má ale 

velké náklady (cca 200 Kč na oslovení jedné osoby) a není zde zjišťována zpětná 

vazba od zástupců cílové skupiny.  

  



50 
 

2.6.10. Další formy 

Korporátní identitu společnosti doplňují i různé další prvky, s nimiţ se lze 

setkat v jejím okolí. Jedná se např. o sjednocené označení firemních automobilů, 

viditelné označení sídla společnosti, pozitivní vyjadřování zaměstnanců o firmě a další 

prvky. V této oblasti existuje celá řada dalších moţností, kudy by se mohla 

marketingová činnost společnosti ubírat.  
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2.7. Náklady na marketingové aktivity 

Kaţdá z marketingových aktivit společnosti s sebou nese i určité náklady. Jedním 

z cílů této práce je zjistit poměr těchto nákladů, aby je bylo moţné optimalizovat a 

efektivně alokovat. Ve společnosti Alfa je na marketing kaţdoročně vynaloţeno velké 

mnoţství prostředků. Ty jsou začleněny do jednotlivých marketingových plánů a s jejich 

co nejpřesnějším odhadem se kalkuluje.  Přesto se většinou objeví něco, s čím se 

v marketingovém rozpočtu nepočítalo. Tyto výdaje se kryjí z rezerv na mimořádné 

výdaje. Nabízí se zde prostor ke zlepšení plánování rozpočtu a minimalizaci 

neplánovaných výdajů.  

Kaţdou marketingovou akci doprovází vyhodnocení jejich výsledků. Jedná se o 

posouzení nákladů vynaloţených na akci s příjmy z prodeje jí vyvolaného. V tomto 

smyslu lze hovořit o posuzování návratnosti investice do kaţdé marketingové akce. 

Dlouhodobé firemní výsledky bohuţel nabízejí jednoznačný závěr – příjmy 

z marketingových kampaní jsou vţdy niţší neţ výdaje na ně. Tento fakt na první pohled 

nevyznívá pro marketingové oddělení příliš dobře. Je však potřeba vzít v úvahu, 

problematické vyhodnocování přínosů některých marketingových aktivit.  

Jako příklad je zde moţné uvést např. článek v odborném časopisu nebo novinách. 

Podle vnitropodnikové koncepce lze účinnost takovéto formy marketingu hodnotit 

následovně: 

 Zjistit počet výtisků daného média 

 Oslovit vybraný vzorek z cílové skupiny a poţádat je o hodnocení daného 

článku na základě předem vytvořeného dotazníku 

 Do článku vloţit e-mailovou adresu pro případné zájemce o další 

informace nebo provokaci k napsání e-mailu 

Na základě těchto metod pak lze přibliţně určit kolik lidí si daný článek mělo 

moţnost přečíst a jak jej vybraný vzorek čtenářů vnímá a povaţuje za kvalitní. Dále pak 

na základě přijatých e-mailů zjistit počet aktivních čtenářů a zahájit s nimi komunikaci. 
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Nicméně firmě výše zmíněné metody nedopomohou ke zjištění konkrétně finančně 

vyčíslitelného výsledku. 

Stejným problémem trpí i všechny ostatní PR aktivity, konkrétně se 

vnitropodniková koncepce sledování účinnosti jednotlivých marketingových akcí zabývá 

ještě vyhodnocováním seminářů, výstav a internetových kampaní. 

O mnoho jednodušší neţ zjišťovat přínosy marketingových akcí je zjistit výdaje, 

které se během roku na marketingové aktivity ve firmě vydaly. Zde nejlépe poslouţí data 

z účetního systému, konkrétně z roku 2010: 

Název účtu % z celkových výdajů 

Náklady na reprezentaci 0,30 

Poradenství konečným zákazníkům 20,36 

Inzerce  - Česko 13,39 

Inzerce - zahraničí 0,31 

Náklady na veletrhy a výstavy - tuzemsko 13,83 

Výstavy - zahraniční 23,08 

Výstavy - zahr. + tuzem. - nedaňové 0,25 

Semináře ČR + z.(pořádané f. Alfa) 5,45 

Semináře ČR + z. (pořádané f. Alfa) - nedaňové 7,66 

Propagace - předměty - ČR 7,49 

Propagace - prospekty - ČR 3,46 

Propagace - zahraniční -prospekty 3,84 

Propagace - předměty-zahraničí 0,13 

Dary 0,46 

Tab. 2 – Procentuálně vyjádřené výdaje na marketing 
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Obr. 1 – Graf: Procentuální podíl na celkových výdajích na marketing 

  

Procentuální podíl na celkových výdajích na marketing

Náklady na reprezentaci Blíţe neupřesněný účet

Inzerce - Česko Inzerce - zahraničí

Náklady na veletrhy a výstavy - tuzemsko Výstavy - zahraniční

Výstavy - zahr. + tuzem. - nedaňové Semináře ČR + z.(pořádané f. Alfa)

Semináře ČR + z. (pořádané f. Alfa) - nedaňové Propagace - předměty - ČR

Propagace - prospekty - ČR Propagace - zahraniční -prospekty

Propagace - předměty-zahraničí Dary
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2.8. SWOT analýza marketingového útvaru 

 

2.8.1. Silné stránky 

 

 Dostatečná finanční podpora marketingu 

 Pořádání odborných seminářů – image odborné firmy 

 Stálí zákazníci (projektanti, stavební firmy) a péče o ně 

 Velké povědomí odborné veřejnosti o firmě  

 Dobré výsledky vlastního výzkumu a vývoje – jejich publikování 

 Informační systém s podporou marketingu 

 

2.8.2. Slabé stránky 

 

 Špatná (nebo ţádná) zpětná vazba některých aktivit 

 Špatná komunikace a spolupráce s oddělením prodeje 

 Neefektivita některých činností např. zahraničních výstav 

 Drahá a komplikovaná správa webových stránek 

 Málo aktivit pro zjišťování informací o konkurenci 

 Provádění některých činností bez předběţných průzkumů nebo testování 

 Špatné pochopení funkcí IS, nedůsledné zadávání dat 

 Opoţděné reakce na vnější podněty (způsobené nedostatečným sledováním 

okolí, nepochopením příleţitosti nebo přehlédnutím indicií) 

 Nedostatečné sledování a analýza konkurence – inspirace jejich silnými 

stránkami a vyuţití jejich chyb 

 

2.8.3. Příležitosti 

 

 Udrţení stálých zákazníků i pro další aktivity 

 Získání nových zákazníků nově vyvinutými technologiemi 

 Pouţívání sociálních sítí k vytváření vztahů 
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2.8.4. Hrozby 

 

 Odchod stálých zákazníků ke konkurenci (kvůli neznalosti jejich 

poţadavků) 

 Lepší marketing konkurence (webové stránky, působení na veletrzích) 

 Ztráta dobrého jména (vlivem vysokých cen, poruchovosti výrobků apod.) 

 

2.8.5. Vyhodnocení SWOT analýzy 

  
Interní analýza 

  
Silné stránky Slabé stránky 

E
x
te

rn
í 

an
al

ý
za

 

P
ří

le
ţi

to
st

i 

Vyuţití silných stránek a příleţitostí: 

 

 Udrţení stálých zákazníků 

pomocí odborných seminářů 

 Získání nových zákazníků 

pomocí marketingu, nových 

technologií a inovace 

webových stránek 

 Vyuţitím sociálních sítí zlepšit 

sdílení článků a vylepšovat tak 

dobré jméno i zpětnou vazbu 

Odstranění slabin vyuţitím 

příleţitostí: 

 

 Kontrolou účinnosti marketingu 

udrţet a získávat zákazníky 

 Pouţíváním sociálních sítí 

zlepšit komunikaci ve firmě a 

provádět předběţné průzkumy 

 Inovací webu ušetřit náklady do 

budoucna 

 Sledováním konkurence se 

vyvarovat jejích chyb a čerpat 

nápady 

H
ro

zb
y

 

Vyuţití silných stránek proti 

hrozbám: 

 

 Zamezit odchodu stálých 

zákazníků ke konkurenci 

pomocí IS a marketingu 

 Sledovat konkurenci a pomocí 

IS vyhodnocovat a zlepšovat 

marketing 

 Pomocí IS a stálých zákazníků 

sledovat podněty 

Omezení hrozeb působících na slabé 

stránky: 

 

 Začít sledovat konkurenci a 

zabránit tak odchodu zákazníků 

(protiopatření) 

 Zabránit špatnému zacházení 

s IS a eliminovat tak nevyuţití 

šancí 

 

Tab. 3 – Vyhodnocení SWOT analýzy  
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3. Vlastní návrhy řešení 

Vedení společnosti si je vědomo důleţitosti marketingu, vnímá jej jako nástroj pro 

získávání nových a udrţování stávajících zákazníků. Stejně tak jako nástroj pro zvyšování 

zisku společnosti prostřednictvím podpory prodeje a budování dobrého jména společnosti. 

Výdaje na marketing však dosahují velkých částek a vedení společnosti nemá k dispozici 

podklady s hodnocením efektivnosti těchto vynaloţených prostředků. Logicky se tedy obává, 

aby tyto peníze nebyly vynakládány zbytečně, a poţaduje optimalizaci jak jednotlivých 

marketingových aktivit, tak i prostředků na ně vynakládaných.  

Dopomoci k řešení tohoto problému má tato část práce, která se zabývá návrhy na 

zlepšení jednotlivých marketingových aktivit a dále pak nabízí řešení, za pomoci kterého by 

bylo moţné lépe sledovat a vyhodnocovat přínosy jednotlivých marketingových činností 

společnosti. 

Mezi obecná doporučení lze zařadit především zlepšení komunikace marketingového 

oddělení s ostatními firemními úseky. Zjednání nápravy si co nejdříve vyţádá zanedbaná 

komunikace s oddělením prodeje a vzájemná spolupráce. Dalším velkým prohřeškem je 

nedostatečné sledování konkurence a sbírání informací o její činnosti, výrobcích a 

marketingových aktivitách. Stávající aktivity marketingového oddělení jsou hodnoceny 

ostatními odděleními (zejména obchodním) jako neproblémové – tj. zajišťují dostatek 

zájemců o výrobky a trvalý přetlak zájmu na obchodní oddělení. Tento přetlak, který se týká 

především poţadavků na zpracování nabídek, pak vede k podcenění spolupráce 

s marketingem. 

K odstranění těchto problémů by měly dopomoci následující kroky: 

 Zvětšit pravomoci marketingového oddělení v oblasti motivace ostatních ke 

spolupráci (podávat informace, náměty, prognózy apod.) formou řízení odměn 

 Zajistit rychlejší informovanost o trendech v obchodování a chování 

konkurence formou pravidelných dotazníků a okamţitých hlášení nových 

informací. 
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 Sníţit plánované náklady na marketing (např. omezením účasti na veletrzích) a  

o Posílit obchodní oddělení s cílem vytěţit z nabídek více zakázek.  

o Posílit vývojové oddělení a získat konkurenční výhodu v oblasti 

inovací výrobků a vyuţít toho v marketingu. 

Stávající marketingové aktivity ve firmě zahrnují více neţ devět dříve zmiňovaných 

základních oblastí a snaţí se tak oslovit co nejširší skupinu lidí, obsahující potenciální i stálé 

zákazníky. Oddělení marketingu je však nestíhá provádět a kontrolovat na úrovni, jakou by si 

její členové i vedení představovalo. Problémem není nedostatek finančních prostředků, ale 

nedostatek a velké vytíţení zaměstnanců tohoto oddělení a tím navozená časová tíseň při 

provádění jednotlivých marketingových činností. Řešením můţe být: 

 Omezení nejméně účinných aktivit (Zahraničních veletrhů) 

 Posílení marketingového oddělení (Nevýhoda – zvýšení nákladů) 

 Zvýšení spolupráce s oddělením prodeje a tím i zbavení se části práce (Nutné 

posílit obchodní oddělení) 
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3.1. Návrhy ke zlepšení marketingových aktivit 

Tato kapitola obsahuje doporučení pro společnost Alfa, která by jí měla dopomoci 

odstranit stávající problémy v analyzovaných marketingových činnostech a také najít 

moţnosti dalšího vývoje a vylepšování. 

 

3.1.1. Průzkumy 

Marketingové průzkumy jsou ve firmě Alfa poměrně zanedbávány a existuje 

zde několik nedostatků v jejich realizaci. Zvolený elektronický způsob komunikace 

můţe do výsledků vnést nepřesnosti způsobené neosobním kontaktem. Na druhou 

stranu se jedná o metodu s nejniţšími náklady. Dalším problémem je časté vynechání 

předběţného průzkumu, který by pomohl odstranit případné nedostatky nebo 

nejasnosti pro cílovou skupinu.  

Společnost se ţádostí o vyplnění průzkumů nekontaktuje stálé zákazníky, coţ 

ji můţe připravit o důleţité informace a názory z její mnoţiny zákazníků. Tyto 

informace jsou pro firmu velmi podstatné, a proto by měla stálé zákazníky do 

průzkumů zapojit. Forma této komunikace můţe být i nadále v elektronické podobě 

nebo formou osobních návštěv či telefonních hovorů, coţ je však mnohem 

nákladnější. Na druhou stranu nejvíce informací můţe společnost o zákazníkovi zjistit 

právě na základě osobního setkání. Správně řízený rozhovor můţe dopomoci 

k lepšímu pochopení názorů obou stran. Navíc při tomto způsobu komunikace je 

moţné sledovat i neverbální prvky, jako jsou gesta nebo řeč těla.  

Doporučení pro marketingové oddělení společnosti je navázat komunikaci se 

stávajícími zákazníky a s nejdůleţitějšími z nich se setkávat osobně. Před tím je 

vhodné navštívit kurz na zvládnutí správné komunikace a to včetně mimoslovních 

prvků. Získané informace je moţné zpracovávat v informačním systému, který firma 

vlastní a na jejich základě potom vytvářet nové marketingové aktivity. Tímto 
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způsobem je pak také moţné oslovovat zákazníky individuálně s na míru šitými 

nabídkami.  

Aby byli zákazníci ochotni spolupracovat a na komunikaci se aktivně podílet, 

je nutné zajistit, aby jim z toho plynuly nějaké výhody. Způsobů jak zákazníky 

odměnit se nabízí několik: 

 Různé formy slev na výrobky a sluţby společnosti 

 Nadstandardní sluţby 

 Hodnotné dary 

 Volné vstupenky na firmou pořádané přednášky 

Volba z těchto moţností je pak jiţ na marketingovém manaţerovi společnosti a 

musí vycházet z konkrétních situací a z profilu zákazníka. Podstatné je zajištění 

přínosu z činnosti pro obě zúčastněné strany. Pro společnost Alfa, která se potýká 

s problémem zajištění zpětné vazby na svoje marketingové aktivity, bude přínosem 

právě zajištění odezvy na tyto činnosti. A to jak v oblasti získání hodnocení vlastních 

marketingových prvků, tak i v lepším poznání zákazníka a ve zlepšení komunikace 

s ním. 

Pro konkrétnější představu je zde v bodech popsán návrh vztahu se 

spolupracující osobou – projektantem, ochotným spolupracovat:  

 Telefonické oslovení projektanta s nabídkou spolupráce 

 Nabídka pěti bezplatných návštěv seminářů ročně na jím zvolené téma, 

poradenství a podpory pro všechny typy výrobků 

 Přednesení poţadavků – pětkrát aţ desetkrát za rok vyplnění dotazníku 

a jeho odeslání e-mailem, čtvrtletně osobní návštěvy a konzultace, 

zjišťování názorů koncových zákazníků – měsíční zprávy 

 Osobní návštěva, diskuze o podmínkách spolupráce, podpis smlouvy, 

předání daru (láhev vína, firemní tričko) 

 Plnění dohodnutých podmínek oběma stranami  
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3.1.2. Odborné semináře 

Semináře mají pro společnost velký význam a jsou i důleţitým marketingovým 

nástrojem. Firma je si tohoto faktu vědoma a snaţí se z nich co nejvíce těţit. Jejich 

velký potenciál ale vyuţívá pouze částečně. Návštěvníky na přednáškách informuje o 

nových technologiích a poznatcích ve svém oboru působení, na konci je poţádá o 

vyplnění dotazníku a pozve na další semináře. Tím ale komunikace končí, coţ můţe 

být na škodu. Společnost totiţ tyto lidi můţe snadno přesvědčit k další spolupráci, 

například pro zpětnou vazbu u marketingových kampaní nebo při vývoji nových 

výrobků. Jejich názor bude důleţitý a kvalifikovaný, protoţe dané problematice 

rozumí a zajímají se o ni.  

Způsob přesvědčení těchto lidí ke spolupráci můţe být shodný jako v případě 

významných stálých zákazníků. Protoţe se ale většinou nebude jednat o zákazníky, 

jisté odlišnosti zde existují. Především není nutné tyto lidi osobně navštěvovat a sbírat 

o nich příliš podrobné informace. Také způsob jejich motivace ke spolupráci nemusí 

být tak silný jako v případě stálých zákazníků. Ideálním stavem by bylo, kdyby jejich 

vůle ke spolupráci vycházela z jejich osobního přesvědčení. K vytvoření takto 

kladného vztahu a ochoty ke spolupráci mohou společnosti dopomoci nové 

marketingové aktivity pracující s emocemi. 

Získání partnerů pro zpětnou vazbu od vybraných návštěvníků seminářů by 

nemělo být příliš obtíţné, ať jiţ se na způsobu odměňování této práce rozhodne 

společnost Alfa jakkoliv. Jejich účast na odborných seminářích je totiţ z velké části 

dobrovolná, a pokud mají vůli tyto akce navštěvovat, jejich získání k další spolupráci 

bude snadné. Navíc z výsledků dotazníku na jednom ze seminářů tato ochota 

spolupráce jednoznačně vyplývá. V případě přehnaného optimizmu tohoto 

předpokladu by se těmto lidem jako odměna za spolupráci nabídla moţnost volné 

návštěvy zpoplatněných seminářů. 

Marketingové oddělení by od této skupiny lidí mohlo dostávat zajímavé 

informace o vnímání jak marketingových činností, tak i vlastních výrobků, výsledků 
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výzkumu i o společnosti jako celku. Navíc by se nemělo jednat o příliš nákladnou 

metodu, coţ jí ještě více nahrává k co nejrychlejšímu uvedení do praxe. Náklady na 

pět volných vstupů na semináře ročně vyjdou společnost na asi 1 000 Kč, za 

předpokladu, ţe se jich zúčastní i platící návštěvníci (jinak asi na 2 500 Kč). 

 

3.1.3. Výstavy a veletrhy 

Firma dlouhodobě navštěvuje nejprestiţnější výstavy a veletrhy v České 

republice i zahraničí a vynakládá na ně velké finanční prostředky.  Otázkou však je, 

jestli se společnosti vyplatí nákladné prezentace na zahraničních veletrzích, které ji 

stojí téměř dvakrát více neţ tuzemské a jejichţ přínos není příliš velký. O velikosti 

přínosů jednotlivých veletrhů navíc firma nemá úplný přehled, protoţe se tyto hodnoty 

často pouze odhadují.  

Výstavy a veletrhy jsou obrovskou příleţitostí, jak oslovit velký počet lidí a 

ukázat jim vlastní výrobky. Mezi jednotlivými akcemi jsou ale velké rozdíly. 

Stěţejním je rozsah veletrhu, čímţ je myšleno šíře záběru daného veletrhu, tedy kolik 

oborů se na něm prezentuje. Příkladem je účast firmy Alfa na stavebním veletrhu 

v Brně, kde vystavuje velké mnoţství firem z různých oborů a tím pádem je zde pouze 

malé procento zájemců o produkty této společnosti. Naproti tomu mezinárodní 

vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI nabízí takřka výhradně účast 

potenciálních zákazníků firmy Alfa. 

Proto by společnost měla zváţit poměr prostředků vynakládaných na jednotlivé 

veletrhy a více se soustředit na druhý zmiňovaný. Z analýzy výdajů na jednotlivé 

marketingové aktivity vyplývá, ţe náklady na zahraniční výstavy mají dvojnásobnou 

výši neţ tuzemské při stejném počtu oslovených lidí. Návrh z toho plynoucí je omezit 

tyto výdaje na polovinu a zúčastnit se pouze nejpřínosnějšího veletrhu (s největším 

počtem oslovených). Ušetřené prostředky lze investovat do výhodnějších forem 

marketingu, kterými jsou pro společnost vlastní semináře a webové stránky. Při 
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předpokladu, ţe roční marketingové náklady jsou milion korun, by se ušetřená částka 

pohybovala kolem sta tisíc Kč, z čehoţ by mohla být zaplacena potřebná inovace 

webových stránek a nejméně deset seminářů (nebo dvacet webinářů). Přítomnost na 

tuzemských veletrzích je i do budoucna pro společnost ţádoucí, protoţe konkurenční 

firmy se těchto akcí také účastní a mohly by firmu připravit o nové zákazníky.  

Na brněnském veletrhu se firma prezentuje velice dobře, pomáhá jí při tom 

netradiční umístění stánku, vystavené výrobky a především vysoce kvalifikovaný 

personál. Vylepšit dojem na zákazníky by firma mohla rekonstrukcí svého stánku, 

který slouţí jiţ několik let a je to na něm znát. Nabízí se moţnost alespoň jej opatřit 

novým nátěrem ve firemních barvách anebo mírně nákladnější varianta, která by 

stánek upravila do podoby některého z výrobků společnosti, aby ještě více budil zájem 

kolemjdoucích návštěvníků. 

Z dotazníku realizovaného v průběhu stavebního veletrhu v Brně vyplývá, ţe 

konkurenční firmy povaţují svoji prezentaci na veletrhu za jeden z nejdůleţitějších 

nástrojů získávání nových zákazníků. I tento fakt tedy svědčí o důleţitosti veletrhů. 

Jako účinnější nástroj označili zástupci konkurenčních firem jiţ pouze vlastní 

internetové stránky.  

 

3.1.4. Sponzoring 

V oblasti sponzorování má společnost širokou škálu aktivit. Právě jejich široký 

záběr ale můţe být na škodu, protoţe cílí i na skupiny lidí, pro které je irelevantní. 

Např. v zoologické zahradě se bude jen malé mnoţství návštěvníků zajímat o čističky 

odpadních vod, stejně jako na hokejovém zápase. Určité mnoţství potenciálních 

zákazníků ale moţná i tyto reklamy zaujmout přece jen mohou a navíc lze tento 

sponzoring chápat jako příspěvek k budování dobrého jména společnosti. 

Účinnější by bylo sponzorování a tím i zviditelnění se na místech, kde se 

vyskytuje velké mnoţství potenciálních zákazníků. Např. pokud firma zaznamená více 
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objednávek z jedné lokality, měla by neprodleně zjistit důvod růstu zájmu o její 

výrobky. Pokud se zde např. staví nová zástavba nebo opravuje kanalizace, měla by 

marketingová divize ihned zareagovat a v dané lokalitě se zviditelnit například právě 

sponzorováním nějaké místní organizace. Další moţností by pak bylo publikování 

v místním tisku, např. obecním zpravodaji nebo infokanálu. 

Sponzoringem vhodných např. sportovních akcí můţe společnost spojit svoji 

prezentaci s emocemi nabitým sportovním prostředím a ještě více se zapsat do paměti 

přítomných lidí. U nich pak bude firma uloţena v podvědomí a měla by se jim tak 

vybavit jako první při výběru např. nové čistírny odpadních vod.  

Přispívání na kulturní a sportovní akce v místě sídla společnosti je důleţitou 

součástí budování dobrých vztahů s okolím firmy. V této oblasti je marketingová 

aktivita společnosti velká, coţ je nutné udrţet i do budoucna. Návrhem tedy je 

zachovat stávající podobu i náklady těchto činností. Výdaje na podporu lokálních akcí 

nepřesahují 10 tisíc korun ročně a zviditelňují jméno společnosti pro přibliţně tři tisíce 

lidí. Na základě pozorování lze říci, ţe v případě potřeby některého z výrobků, jeţ 

společnost nabízí, se většina z nich na firmu Alfa obrátí nebo ji doporučí známým. 

Pokud by se na firmu s ţádostí o některý z produktů obrátilo během roku 

pouhého půl procenta z těchto lidí, přinesla by tato marketingová aktivita kolem 

patnácti zakázek ročně, coţ svým přínosem pro společnost (odhadem 30 tis. Kč) 

trojnásobně převyšuje náklady na sponzoring. Při takovéto účinnosti lze společnosti 

doporučit zvýšení investic do sponzoringu na dvojnásobek a zaujmout tak ještě větší 

skupinu lidí, alespoň 5 000 osob. To by při nákladech kolem 20 tis. Kč ročně mohlo 

přinést zisk 50 tis korun. 
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3.1.5. Internetové stránky 

Kvalitní firemní stránky mají hlavní nevýhodu v sloţitosti systému editace 

obsahu, na coţ firma musí najímat externalisty, který ji stojí nemalé finanční 

prostředky. Tento problém by se dal řešit pomocí nových stránek zaloţených na 

redakčním systému, který by jejich správu umoţňoval přímo zaměstnancům 

společnosti. Toto řešení by sice představovalo nemalou investici, postupem času by se 

ale společnosti vyplatilo, protoţe by jiţ nemusela na úpravy stránek vynakládat další 

peníze. Navíc by pak úpravy stránek neměl na starosti pouze jeden člověk, ale 

z kaţdého oddělení firmy vybraný zástupce. 

Jelikoţ internetové stránky uvedli v průzkumu zástupci konkurenčních firem 

jako nejvýznamnější zdroj nových zákazníků, bylo by dobré se právě na tyto 

konkurenční weby soustředit. Marketingové oddělení by mělo sestavit a formulovat 

postup sledování a analýzy konkurenčních stránek a podle jejich výsledků 

shromaţďovat jak informace o konkurentech, tak i o vývoji jejich webových 

prezentací. Inspirace cizími úspěšnými prvky pak můţe zpracovat a implementovat na 

vlastní stránky. 

Významným doporučením je sledování provozu a statistik z vlastních stránek. 

K tomuto účelu existuje např. volně dostupný bezplatný nástroj Google Analytics, 

který po jednoduché úpravě (vloţení kódu) shromaţďuje informace o veškerém dění 

na vlastních stránkách a poskytuje přehledný výstup. Na jeho základě potom lze 

stránky lépe optimalizovat a udělat je tak pro uţivatele přehlednější a přívětivější. 

Navíc tak lze získat spoustu informací o uţivatelích, jako je např. lokalita, doba 

strávená na stránkách, opakovaná návštěvnost a spoustu dalších údajů. 

Otázkou pro marketingové oddělení zůstává případné zvýhodnění firemní 

webové prezentace pomocí placené inzerce. Jelikoţ jsou stránky správně 

strukturované a mají kvalitní obsah, daří se jim ve vyhledávačích po zadání klíčových 

slov dosahovat dobrých výsledků a obsazovat přední místa v seznamech výsledků. 

Jako doporučení pro společnost se proto nabízí varianta investice do dalšího 
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vylepšování struktury a obsahu stránek namísto placení zvýhodněného umísťování. 

Konkrétněji lze jmenovat především důslednou kontrolu návštěvnostních statistik, 

jejich vyhodnocování a následné kroky: 

 Pokud se v seznamu hledaných klíčových slov vícekrát objeví nový 

výraz, musí být přidán do klíčových slov 

 Pokud je některý z výrobků sledován více neţ ostatní, lze na něj na 

webu vytvořit akční nabídku 

 Pokud se sniţuje doba strávená na webu, je nutné doplnit více 

zajímavých informací s odkazy na úvodní stránku 

 Pokud se náhle zvýší počet návštěvníků z jedné lokality, je nutné zjistit 

důvod (např. zatelefonovat na obecní úřad) 

 Pokud se zvýší podíl některého z prohlíţečů nebo se objeví nový, popř. 

se projeví nárůst přístupů z mobilních zařízení, je zapotřebí provést 

kontrolu optimalizace stránek pro tento program nebo zařízení 

 Pokud se objeví další zajímavé podněty, je nezbytné na ně včas 

reagovat 

 

3.1.6. Vlastní časopisy 

Redakce firemního časopisu (určeného pro veřejnost) je pro společnost dalším 

uţitečným marketingovým nástrojem. V porovnání s náklady na publikování PR 

článků v jiných médiích vynikají nízké náklady tohoto řešení. Do budoucna bude pro 

společnost určitě dobré tento časopis dále rozvíjet. K zabezpečení ještě většího počtu 

čtenářů by pak bylo dobré časopis na internetových stránkách přesunout na viditelnější 

místo. Dále by pak bylo vhodné doplnit jej o moţnost hodnocení jednotlivých článků 

čtenáři, např. formou pouhého kliknutí myší na stupnici od 1 do 5 hvězdiček. Jinou 

moţností je pak doplnění tlačítka na sdílení s přáteli, např. prostřednictvím sociální 

sítě Facebook.  
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Přesunutím na některou sociální síť nebo alespoň její vyuţiti pro propagaci 

časopisu je jedním z dalších doporučení pro společnost. Lidé si tak časopisu rychleji 

všimnou, protoţe se častěji neţ na webové stránky společnosti Alfa budou dívat na 

sociální web. Navíc zde existují velmi dobré moţnosti okamţité reakce na jednotlivé 

články nebo celý časopis, lze přidat i moţnost hodnocení obsahu popřípadě sdílení 

s dalšími lidmi. 

O vnitrofiremním časopisu zástupci společnosti neposkytují mnoho informací a 

je proto obtíţné hledat zlepšující návrhy. Z dostupných faktů ovšem vyplývá, ţe je 

dobře zavedený a plní svou funkci o informování v rámci společnosti. Společnost si jej 

tedy musí zachovat i do budoucna. Nabízí se zde moţnost přechodu na některou ze 

sociálních sítí, především z důvodu snazší komunikace a reakcí na jednotlivé 

příspěvky. O bezpečnost vnitrofiremních informací se není nutné obávat, jelikoţ 

zabezpečení a moţnosti přístupu těchto sítí jsou jiţ dnes na vysoké úrovni navíc zcela 

zdarma. 

 

3.1.7. Reklamní předměty 

Reklamní předměty mají ve společnosti významnou roli. Počítá se s nimi při 

všech setkáních jako s dárkovými předměty, stejně tak slouţí jako upomínka na firmu 

pro např. návštěvníky semináře nebo stánku na veletrhu. Všechny jsou koncipovány 

jako uţitečné předměty, aby bylo zaručeno jejich pouţívání a tím i udrţení loga 

společnosti na očích.  

Politika společnosti v této oblasti marketingu je neustále zlepšována od samého 

vzniku firmy a lze jí tedy jen málo co vytknout. Moţnosti na zlepšení však také jistě 

existují. Společnost můţe sledováním konkurenčních nebo i mimooborových 

reklamních předmětů zkoumat aktuální vývoj na trhu a některé zajímavé předměty 

zapojit do svého repertoáru. Podobně lze sledovat i katalogy firem tyto předměty 



67 
 

nabízejících nebo hledat inspiraci v zahraniční a to jak během návštěvy některého 

z veletrhů, tak i na internetu. 

Úroveň a hodnota reklamních předmětů také můţe přispívat k výsledku jiných 

marketingových aktivit, především těch, kde dochází k osobnímu kontaktu s lidmi. 

Jelikoţ jsou tyto předměty pouţívány jako dárkové a upomínkové prvky na závěru 

komunikace, je nutné jim věnovat dostatečnou péči. Současná kvalita je sice na 

výborné úrovni, je však nutné zabezpečit její udrţení a sledováním trendů a nových 

moţností být vţdy na špici v této oblasti. 

Příspěvek reklamních předmětů k celkovému dojmu z dané marketingové 

aktivity je nutno zjistit přímo od dotyčných osob nebo od lidí, kteří by se mohli stát 

cílem této aktivity. Bezprostředně po setkání formou rozhovoru (vtipným komentářem 

o původu předmětu, o nápadu, o formě apod.) lze zjistit názor na tento dar. Nebo 

pomocí dotazníku pro potenciálního zájemce lze vyhodnotit, jakou formu reklamních 

předmětů by rád dostal, co ho kdy překvapilo, potěšilo, oslovilo apod.  

Návrhy pro zvýšení účinku marketingu pomocí reklamních předmětů: 

 Darovaná věc vyvolá překvapení (emoce), které zvýší účinek a 

intenzitu vzpomínky na celé setkání. Např. neznámý předmět – 

netypicky zabalený kvetoucí čaj, sušený hmyz. 

 Předmět je zajímavý nebo vtipný natolik, ţe jej daná osoba má vůli 

ukázat dalším lidem (např. hlavolam), čímţ si obnoví vzpomínku na 

setkání a znovu uvidí logo společnosti. Toto navíc můţe podpořit dotaz 

okolí: „Kde jsi to vzal?“ 

 Předmět je praktický a má trvalou hodnotu (oblečení, kvalitní pero, 

sportovní taška) a jeho časté pouţívání vyvolá vzpomínku na jednání se 

zástupcem společnosti 
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3.1.8. Sociální sítě 

Prezentace na sociálních sítích se v dnešní době stává pro firmy samozřejmostí. 

Výhody jsou evidentní – snadná, rychlá a levná forma komunikace doplněná o 

okamţitou zpětnou vazbu. Správnou komunikací je moţné zabránit mnoha problémům 

např. s nespokojenými zákazníky nebo v případě potřeby doplnit zájemcům jakékoliv 

informace. Také je zde moţné prezentovat nové výrobky a sluţby a utvářet dobré 

jméno společnosti. 

Firma Alfa má vytvořený profil pouze na sociální síti Facebook. Jelikoţ se 

v současné době jedná o pravděpodobně nejrozšířenější komunitní síť tohoto typu, je 

její volba zřejmá. Nicméně existují i další zajímavé a rostoucí sociální média, o které 

by se společnost měla uţ nyní zajímat. Jedním z nich je síť Twitter, která stále získává 

na popularitě a to především díky její formě komunikace. Omezením délky vzkazu 

nutí uţivatele stručně a jasně vyjádřit myšlenku, čímţ se stává velmi přehlednou. 

Navíc je moţné ji propojit s profilem na síti Facebook, čímţ odpadá nutnost psát 

příspěvky dvakrát.  

Jelikoţ je v současné době růst sociálních sítí nezadrţitelný, lze předpokládat, 

ţe se v blízké budoucnosti bude na těchto poměrně mladých médiích odehrávat i část 

obchodování. Společnost by se proto měla na tuto moţnost začít připravovat. 

V ideálním případě, pokud by se našly volné prostředky bylo by řešením přijetí 

nového zaměstnance do marketingového oddělení, který by se na sociální média 

specializoval a připravil by společnost na vstup do této nové oblasti obchodu. [14] 

Konkrétní průběh příprav na větší vyuţití sociálních sítí můţe vypadat takto: 

 Výběrové řízení na přijetí nového zaměstnance – specialisty v oboru 

sociálních sítí 

 Přijetí nového zaměstnance, seznámení se společností (cíle, strategie) 

 Důkladná analýza oblasti sociálních sítí 

 Vyhodnocení výsledků analýzy a vypracování návrhů 
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 Výběr konkrétního návrhu 

 Vypracování strategie pro aktivity společnosti na jednotlivých 

sociálních sítích 

 Realizace návrhů – zaloţení firemního profilu na vybraných sítích, 

kontaktování zákazníků, přidání příspěvků 

 Udrţování provozu – vytváření příspěvků, kontrola provozu, 

komunikace (reakce na příspěvky) 

 Sbírání informací – získávání informací o komunikujících osobách, 

zanášení do IS, vyhodnocování provozu 

 Prezentace výsledků vedení společnosti, doladění dalšího postupu 

 

Návrhy aktivit na sociálních sítích: 

 Publikace příspěvků o činnosti, výrobcích, výsledcích, úspěších, 

problémech, pořádaných akcích apod. 

 Komunikace ve skupinách lidí 

 Oslovování potenciálních zákazníků 

 Sledování činnosti konkurence v této oblasti 

 Sledování vývoje sociálních sítí a chování uţivatelů 

 Vyuţití kontextové reklamy (reklamní odkazy pro lidi s určitými 

zájmy) 

 Zveřejňování fotografií nových výrobků, realizací zakázek apod. 
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3.1.9. PR články 

Odborné publikování do nejrůznějších časopisů, novin, serverů a dalších médií 

společnosti pomáhá budovat dobré jméno před odbornou veřejností. Proto je nezbytné 

i do budoucna zajistit, aby obsah článků byl co nejkvalitnější a navíc vzbuzoval ve 

čtenářích sympatie nebo ochotu ke spolupráci se společností. Ta je potřebná 

především pro zajištění zpětné vazby, která by přispěla k dalšímu zkvalitňování této 

marketingové aktivity.  

Ve čtenářích těchto článků by měl po jeho přečtení vzniknout dojem, ţe 

k němu chtějí něco dodat a proto by měla být cesta pro komunikaci stále otevřena a co 

moţná nejjednodušší. Ideální kombinaci by pak představovalo publikování PR článků 

na sociálních sítích, např. Facebook, kde by na něj čtenáři mohli hned po přečtení 

reagovat, hodnotit jej a rozpoutat diskuzi. K tomuto účelu by společnosti poslouţil 

výše zmíněný nový zaměstnanec, který by tyto diskuze a komentáře moderoval a 

vyuţíval by komunikace ve prospěch společnosti. 

V případě tradičního vydávání článků do tištěných médií je zajištění 

komunikace obtíţnější. K hodnocení obsahu článků by společnosti pomohli vybrané 

osoby z cílové skupiny tohoto média, které by kaţdý článek ohodnotili a okomentovali 

jako reprezentativní vzorek dané komunity. 

Články umístěné na webové servery lze kontrolovat snadněji. Mnohé z nich 

nabízejí statistická data jako počet čtenářů a dobu strávenou na dané stránce. Dalším 

prvkem je potom moţnost přidávání komentářů nebo vstupu do diskuze. Kaţdý článek 

by bylo vhodné opatřit jednoduchou hodnotící škálou, kde by po přečtení uţivatel 

jednoduše klepnul na patřičný počet bodů nebo např. hvězdiček.  

Proto doporučení v této oblasti směřuje k většímu vyuţití internetu, konkrétně 

sociálních sítí, kde lze publikovat zdarma a existují zde nejlepší moţnosti zpětné 

komunikace od čtenářů. Dále doplnit články zveřejňované na odborných serverech o 

moţnosti hodnocení a reagování na jejich obsah. Tradiční formy, tedy časopisy a jiná 
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tištěná média doplnit informacemi o moţnostech reakcí a hodnocení článku na 

internetových stránkách společnosti. Např.: „Tento článek vyšel také na našich 

firemních stránkách www.alfa.cz, kde je moţné jej ohodnotit a vyjádřit Váš názor 

k jeho obsahu.“. 

 

3.1.10. Další formy 

Hlavním návrhem v oblasti dalších marketingových aktivit je rozšíření 

seminářů. Protoţe se jedná o velmi dobrou propagační činnost, navíc pro odborné 

publikum, které projevuje o činnost společnosti zájem, je vhodné dále tuto aktivitu 

rozšiřovat. Aby se toto zvýšení počtu seminářů příliš neprodraţilo, lze jej uskutečnit 

skrze internetové stránky. Jednalo by se tedy o webinář, který by kombinoval výhody 

odborných seminářů a levné a pohodlné (bez nutnosti cestování) internetové 

komunikace.  

 

Webinář 

Společnost by elektronicky oslovila své stálé zákazníky a návštěvníky 

seminářů, ti by v případě zájmu odpověděli a tím poţádali o přihlašovací údaje. Tím 

by vznikl přesný přehled zájemců, marketingu by se tak lépe vyhodnocovaly přínosy 

této akce. Po zadání přihlašovacích údajů by se účastník semináře dostal to virtuální 

místnosti, kde by se ţivě promítala přednáška přímo ze sídla společnosti Alfa. Tam by 

před kamerou zástupce společnosti vedl přednášku na dané téma, doplněnou 

elektronickou prezentací. Návštěvníci by pak měli moţnost kdykoliv napsat dotaz, 

který by se prezentujícímu ihned zobrazil. 

Stejně tak by účastníci byli poţádáni o vyplnění závěrečného dotazníku, 

týkajícího se jejich názoru na tento nový druh realizace seminářů a samozřejmě na 
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obsah samotné přednášky. Další moţností by bylo přihlášení na další webinář nebo 

klasický seminář. 

Jelikoţ by byl tento druh přednášení poměrně levný (odpadly by náklady a čas 

na cestování, pronájem prostoru atd.), mohla by společnost po zjištění zájmu ze strany 

zákazníků pořádat tyto akce velmi často, např. ke kaţdé řadě výrobků, jako uvedení 

nového produktu, na konkrétní problém atd. 

 

V oblasti dalšího marketingového působení společnosti nelze příliš mnoho 

vytknout. Její snaţení a další rozvoj lze podpořit doporučeními specialistů na 

marketing, jejichţ nabídky firma čas od času obdrţí. Není však nutné na tuto činnost 

vynakládat příliš mnoho prostředků, jelikoţ stávající marketing je na dobré úrovni a je 

potřeba hlavně rozvinout a zkvalitnit jiţ provozované činnosti. 
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3.2. Vnímání firmy zákazníky 

Pro marketingové oddělení ve společnosti Alfa je obtíţné zjišťovat zpětnou vazbu 

na velké mnoţství svých marketingových aktivit. S tím souvisí i obtíţné zjišťování 

efektivnosti vynakládaných prostředků, coţ by mohlo v konečném důsledku vést 

k potíţím při obhajobě marketingového rozpočtu u vedení firmy. Tento stav by pak mohl 

mít za následek sníţení počtu a kvality marketingových aktivit a jako dopad by se mohl 

projevit poklesem zisku celé společnosti. 

Pro hodnocení vnímání firmy zákazníky je proto nutné vytvořit univerzální 

ukazatel, který by marketingovým pracovníkům umoţnil lépe kontrolovat přínosy jejich 

činnosti a zajistil by snadnější obhajobu marketingových výdajů. Tento ukazatel by měl 

zahrnovat kombinaci úrovně povědomí o společnosti, emočního vnímání společnosti, 

ochotu případné spolupráce nebo doporučení a další prvky. 

Ve své základní podobě by měl tento ukazatel na první pohled jednoznačně 

prozradit, jaký počet lidí oslovených určitou marketingovou aktivitou se podařilo firmě 

pozitivně oslovit. Přitom by se mělo jednat o hlubší úroveň vjemu, který by měl v osobě 

vzniknout kombinací několika z těchto prvků: 

 Zajímavé a relevantní informace pro danou osobu 

 Určitá míra sympatie 

 Emoce 

 Společné hodnoty a názory jedince a firmy 

 Ochota spolupráce 

Jednalo by se tedy o jakýsi komplexní ukazatel, který by potom mohlo 

marketingové oddělení ohodnotit konkrétní hodnotou moţného přínosu. Tento ukazatel je 

moţné označit jako míra vnímání zákazníky kaţdého ze skupiny oslovených lidí.  
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3.2.1. Míra vnímání zákazníky 

Míra vnímání zákazníky (MVZ) by měl být co nejjednodušší k praktickému 

pouţití. Především z důvodu snadného zjištění hodnoty tohoto ukazatele u konkrétních 

osob by měla být vyhodnocovací metoda rychlá a stručná – tedy například pouze 

pětice otázek, na základě jejichţ odpovědí by bylo moţné ihned stanovit tento 

ukazatel. Přesná hodnota ukazatele by se dala určit jednoduchým výpočtem průměru 

bodových hodnocení odpovědí.  

Vypracovat pětici kvalitních otázek je obtíţný úkol a to hned z několika 

důvodů. Především musejí být krátké, jednoduché a srozumitelné, aby na ně kaţdý 

dotázaný dokázal jednoznačně odpovědět a neobtěţovaly jej, zároveň ale musí 

obsahovat podstatu zkoumaného faktu. Postup tvorby otázek by měl zahrnovat:  

 Konzultaci s odborníky 

 Testovací období 

 Tvorbu finální podoby 

 Uvedení do praxe 

 Pozorování a vyhodnocování 

 Korekce 

 Stálé pouţívání a vyhodnocování 

V této práci není moţné tento postup aplikovat, lze pouze vytvořit prvotní 

návrh otázek, které bude nutné později pozměnit, odzkoušet a doladit: 

 Dokázal/a byste říct, co vlastně firma Alfa dělá? 

 Je vám firma sympatická? 

 Doporučil/a byste firmu Alfa svému známému? 

 Působí na Vás její prezentace pozitivně? 

 Chtěl/a byste s touto firmou spolupracovat? 
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Moţnosti odpovědí na tyto otázky by neměly být pouze „ano“ nebo „ne“, 

nýbrţ škála pěti bodů. Pokud by se odpovědi blíţily více k moţnosti „ano“, znamenalo 

by to vznik ekvivalentního vjemu. Výhodou uchovávání těchto dat by byla moţnost 

sledování trendů a vyhodnocování úspěšnosti daných aktivit. 

V marketingovém hodnocení úspěšnosti dané kampaně by pak byla pro kaţdou 

akci stanovena hodnota přínosu ekvivalentního vjemu, která by se po vynásobení 

s indexem MVZ rovnala u kaţdého člověka jeho skutečné hodnotě přínosu pro firmu. 

Porovnáním součtu těchto hodnot u všech nebo alespoň většiny lidí cílové skupiny 

dané marketingové aktivity s jejími náklady je pak do budoucna moţné stanovit 

rentabilitu těchto vynaloţených prostředků. 

Uvedení tohoto nového systému do provozu není přehnaně finančně, časově 

ani personálně náročné. Po provedení potřebných kroků ke zdokonalení pětice otázek 

je moţné jej prakticky ihned začít pouţívat. Před tím bude nutné seznámit s novým 

ukazatelem zaměstnance marketingového oddělení i nejvyšší vedení firmy.  

Jak bude s novým ukazatelem v praxi zacházeno a zdali se uchytí natrvalo, 

bude otázkou času. Zde jsou návrhy jeho pouţití pro hodnocení vybraných 

marketingových aktivit: 

 Posluchači seminářů a přednášek budou vţdy na konci poţádání o 

zodpovězení pěti otázek 

 Čtenáři článku v časopise nebo novinách budou mít moţnost (budou 

nalákáni) navštívit internetové stránky společnosti a zde na otázky také 

odpovědět (např. pod příslibem automatického informování o příštím 

článku) 

 Návštěvníkům internetové reklamy se otázky objeví k vyplnění po 

kliknutí na odkaz nebo banner 
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3.2.2. Hodnocení marketingových aktivit 

Další moţností lepšího hodnocení úspěšnosti jednotlivých marketingových 

akcí je nalezení skupiny lidí poskytujících zpětné vazby. Z kaţdé cílové skupiny by 

firma měla zprávy o úspěšnosti dané aktivity prostřednictvím vybraného zástupce. 

Rozhodující slovo by přitom dostali zástupci nejdůleţitějších skupin, kteří přinášejí 

největší zisky. Důleţití jsou zejména reprezentanti těchto skupin: 

 Projektanti 

 Zaměstnanci prodejních a servisních středisek 

 Stavební firmy 

 Příznivci společnosti (např. externí spolupracovníci) 

 Zaměstnanci státní správy 

S kaţdým vybraným člověkem by společnost uzavřela dohodu o pravidelné 

zpětné vazbě na marketingové aktivity určené pro danou skupinu, např. formou 

čtvrtletního dotazníku. V praxi by to znamenalo, ţe např. vybraný projektant by 

společnosti odpověděl na několik otázek týkajících se například aktuálního PR článku 

publikovaného v časopise, jehoţ cílovou skupinu tvoří i projektanti. Otázky by musely 

projít podobným postupem vývoje jako v případě otázek v předchozí kapitole. Jejich 

podoba ale bude odlišná, měly by vypadat přibliţně takto: 

 Četl/a jste poslední článek od naší firmy? 

 Jak na Vás působil? 

 Byl článek srozumitelný? 

 

Tyto otázky se hodí pro zástupce projektantů, zaměstnanců státní správy a 

příznivců společnosti. Zaměstnanci prodejních a servisních středisek by na ně také 

mohli odpovídat, spolu s tím se však od nich bude očekávat tlumočení hlasů 

zákazníků, se kterými se dostávají do kontaktu. Informace od zákazníků jsou pro 

marketingové oddělení firmy velice cenným artiklem. Je však obtíţné je získat a 
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přitom zákazníky neobtěţovat sloţitými dotazníky. Nejlepší formou by proto mělo být 

opět několik konkrétních otázek, které by byly zodpovězeny během nezávazného 

hovoru zaměstnanců středisek se zákazníky.  

Velice důleţitým prvkem v hodnocení marketingových kampaní je zjišťování, 

jakým způsobem se noví zákazníci o společnosti Alfa dozvěděli. Nejedná se o nikterak 

sloţitou a náročnou činnost, v ideálním případě by stačil dotaz zaměstnance firmy, 

který má na starosti komunikaci s novými zákazníky. I přes tuto skutečnost se doposud 

ve společnosti tento způsob nepodařilo zavést. Neochota těchto lidí pramení 

především z jejich přílišné vytíţenosti a nadmíry úkolů. Proto jiţ sám fakt, ţe by měli 

na starosti další úkol a komunikaci s marketingovým oddělením, v nich budí nevoli.  

Nabízí se několik řešení tohoto problému: 

 Upravit stávajícím zaměstnancům popis pracovní činnosti 

 Formou finančních odměn motivovat zaměstnance k přijetí dalších 

úkolů 

 Přijmout do oddělení nového člověka a rozdělit práci 

Nejobvyklejší a tím pádem i nejpravděpodobnější na realizaci je první 

z moţností, jelikoţ by na rozdíl od dvou následujících nezvýšila společnosti náklady. 

Přínosem přijetí některého z návrhů je poskytnutí velmi důleţitých informací o 

účinnosti jednotlivých aktivit, coţ můţe v konečném důsledku společnosti ušetřit 

značnou část výdajů. 

 

 

  



78 
 

3.3. Práce s emocemi 

Vedení společnosti se v současné době intenzivně zabývá prací s emocemi 

stakeholderů firmy. Je totiţ prokázáno, ţe lidský vjem spojený s emočním záţitkem 

vyvolá v paměti silnější a snadněji vybavitelnou vzpomínku. Proto se nyní snaţení 

manaţerů firmy ubírá směrem zkoumání emocí a jejich vyuţití v marketingu. Jejich cílem 

v této oblasti je dosáhnout takové úrovně marketingu, kdy si oslovení lidé vytvoří o 

společnosti vlastní názor spojený s pozitivními emocemi. Tímto by se pak stali loajální a 

ochotní ke spolupráci. 

Doporučení v této oblasti vychází z poţadavků vedení společnosti. Jedná se 

o náměty, přispívající k vytvoření nových marketingových metod, které by měly vést 

k emočnímu působení na cílovou skupinu jednotlivých kampaní. Vyvolat v lidech emoce 

není jednoduchý úkol a u kaţdého jedince můţe být zapotřebí jiný podnět. Vhodnou 

variantou se proto stává kombinace několika časově odlišených proţitků, které budou 

k celkovému emočnímu vjemu určitou mírou přispívat. 

Na vyvolání emocí také nejsou vhodné všechny marketingové prostředky. 

Z marketingových aktivit firmy se ke spojení s emocemi hodí sponzoring (např. 

sportovních akcí), díky osobnímu kontaktu i semináře a veletrhy, reklamní předměty 

i firemní časopis. Naopak průzkumy či internetové stránky nejsou pro spojení s emocemi 

příliš vhodné.  

Problémem v této oblasti můţe být vyvolání emocí negativních. Vzhledem k tomu, 

ţe je tento typ snáze vyvolatelný a má silnější účinky, musí se s ním ve všech aktivitách 

počítat a co nejvíce se mu snaţit vyhnout. Příkladem vyvolání negativních emocí můţe 

u některých lidí být často se opakující agresivní reklama v rádiu nebo televizi.  

Emočního vnímání firmy ovlivňuje u lidí míru ochoty spolupráce nebo doporučení 

společnosti. Pokud firma svým působením dokáţe v lidech vyvolat stav spontánní 

sympatie, má zaručeno, ţe ji v případě potřeby tito lidé upřednostní před konkurencí a 

budou ochotní s ní spolupracovat. 
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Přesný způsob zapojení emočních podnětů do marketingových aktivit bude nutné 

konzultovat a pečlivě doladit s externím specialistou. Doporučením je také zařadit 

problematiku emocí do programu vzdělávání zaměstnanců marketingového i ostatních 

oddělení (obchodního). Obecně lze doporučit vytvoření marketingu s prvky 

vyvolávajícími emoce, např. humor, radost a překvapení. Naopak je nezbytně nutné se 

vyhnout prvkům vyvolávajícím negativní emoce, jako jsou např. odpor, hněv, rozpaky 

nebo nuda. 

 

Reklamní videoklip 

Návrhem pro realizaci reklamy na webové stránky je vyuţití práce firmy v oblasti 

ţivotního prostředí. Do krátkého klipu lze zkombinovat ukázky ţivočichů zasaţených a 

postiţených znečištěním vody se špinavou hladinou vodních toků a rybníků. Tímto lze 

vzbudit lítost ve sledující osobě, která se potom změní v radost, kdyţ záběry nahradí čistá 

voda plná ryb a vodního ptactva, vytékající z čistírny společnosti Alfa. Další moţností je 

pouţití vtipu, např. srovnání domácnosti vodníka nad a pod výrobkem firmy. Náklady na 

tvorbu (návrh, konzultace, sestavení, testování, odstranění nedostatků, konečná realizace) 

takovéhoto reklamního šotu se pohybují kolem 10 000 Kč při vlastní amatérské tvorbě a 

kolem dvojnásobné částky při vyuţití sluţeb reklamní agentury, která by měla poskytnout 

záruku vyšší kvality.  

Náklady na šíření této reklamy by pro společnost byly velmi nízké (pouze práce 

spojená se zveřejněním), jelikoţ umístění na web (nejlépe i na server Youtube.com) ani 

další propagace pomocí sociálních sítí nenese krom práce s tím spojené ţádné další 

výdaje. Poutavou reklamu si budou moci uţivatelé sociálních sítí dále sdílet a lze ji 

zobrazovat i v rámci PR článků, publikovaných na internetu. Jako doplněk můţe být 

pouţita i na zviditelnění výstavního stánku na veletrhu, promítnuta účastníkům semináře, 

webináře i sponzorovaného sportovního utkání.  
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Oblíbenost této reklamy lze zjistit pomocí přímého hodnocení daného klipu od 

jedné do pěti hvězdiček, stejně tak je moţné přidávat komentáře. Přínosy nelze přesně 

vyčíslit, jelikoţ se bude jednat pouze o podporu různých jiných marketingových aktivit. 

Na základě výsledků hodnocení na webu a odezvy od lidí na seminářích lze odhadnout, 

kolik lidí reklama oslovila a pokud někteří z nich uvedou jako způsob seznámení se 

společností právě tento spot, bude na základě jejich objednávek moţné přesně vyčíslit 

přinesený zisk. Doba návratnosti investice by se měla pohybovat kolem dvou let, pokud 

by společnosti přinesla tato reklama zisk ve výši nákladů na ni, ţivotnost lze odhadnout na 

nejméně tři roky. 
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3.4. Optimalizace nákladů 

Firma do marketingu vkládá nemalé prostředky (pro účely této práce uvaţujeme 

1 mil. Kč za rok) a její vedení velmi záleţí na tom, aby byly vynakládány správně a 

přinášely společnosti zisk. Jelikoţ některé marketingové aktivity není snadné správně 

ohodnotit a vyčíslit jejich přínos, některé finanční výsledky na první pohled působí dojem, 

ţe marketingové akce nepřinášejí poţadované výsledky. Pokud by se firma rozhodla 

přijmout navrhovaný ukazatel ekvivalentní vjem, toto vyčíslování by se zjednodušilo a 

marketingové výsledky by se tak zpřesnily. 

Stejně tak je nutné zajistit zpětnou vazbu od nových zákazníků, coţ společnosti 

pomůţe lépe identifikovat nejúspěšnější marketingové aktivity a zlepšit alokaci prostředků 

vkládaných do marketingu. Podobně by potom měla firma omezit málo efektivní aktivity 

a ušetřené prostředky investovat do účinnějších variant. 

 

3.4.1. Ekvivalentní vjem 

Pro lepší měření přínosů jednotlivých marketingových aktivit lze ve firmě 

zavést nový ukazatel, který by porovnával počet oslovených s účinností jednotlivých 

aktivit a s jejich cenou. Hlavní jednotkou je ekvivalentní vjem (EV), coţ si lze 

přestavit jako takový účinek na oslovenou osobu, který v ní vyvolá zaujetí pro výrobek 

firmy Alfa. Tedy v případě potřeby některého z jejího spektra produktů se tento člověk 

obrátí na společnost Alfa. Jinak lze tento ekvivalentní vjem také definovat jako osobu, 

která projeví další zájem o předmět dané marketingové aktivity, např. poloţí po konci 

semináře otázku nebo kontaktuje zástupce společnosti po návštěvě jejího stánku na 

veletrhu.  

Nejlepším způsobem aplikace této metody by bylo sestavní tabulky. Ta by 

obsahovala seznam jednotlivých marketingových aktivit včetně příslušných nákladů a 

počet všech moţných oslovených lidí. Nejdůleţitějšími údaji by pak byl index určující 

poměr všech oslovených s počtem lidí, u kterých se danou aktivitou podaří vyvolat 
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ekvivalentní vjem. Tyto hodnoty by zpočátku dosadili marketingoví pracovníci na 

základě výsledků uskutečněných akcí a na základě zkušeností. V průběhu sledování by 

se pak tyto hodnoty kalibrovaly podle aktuálních výsledků. Posledními údaji v tabulce 

by byly výpočty ceny za jeden ekvivalentní vjem pro danou aktivitu a počet 

ekvivalentních vjemů aktivitou vyvolaný. 

Tabulka by měla vypadat přibliţně takto: 

marketingová 

aktivita 

index 

účinnosti 

celkový počet 

potenciálně 

oslovených 

cena 
počet 

EV 

cena za 1 

EV 

PR článek 0,05 3000 25 000,00 Kč 150 166,67 Kč 

veletrh 0,5 1000 200 000,00 Kč 500 400,00 Kč 

seminář 0,9 50 3 000,00 Kč 45 66,67 Kč 

internet. stránky 0,02 2000 8 000,00 Kč 40 200,00 Kč 

webinář 0,95 40 2 000,00 Kč 38 52,63 Kč 

Tab. 4 – Tabulka ekvivalentních vjemů na 1 akci (1 měsíc provozu internet. 

stránek) 

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační a neodpovídají skutečnosti. 

Pro jejich přesné vyplnění je potřeba znát náklady a výsledky dosavadních 

marketingových aktivit. Jedná se pouze o modelová data, slouţící k ukázce pouţití této 

metody. 

Podobně jako tato tabulka by pak mohla vypadat i souhrnná celoroční tabulka, 

která by zahrnovala součty nákladů a oslovených lidí a ukazovala tak celoroční 

úspěšnosti a náklady jednotlivých marketingových aktivit. Nutností pro správné zadání 

je zjištění přesného určení počtu oslovených lidí i nákladů a co nejpřesnější zadání 

indexu účinnosti. 
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Pouţitím hodnot z účetnictví společnosti Alfa za rok 2010 a odhadem počtů 

oslovených lidí, dostaneme za předpokladu, ţe marketingové náklady společnosti 

dosáhly výše jednoho milionu korun následující tabulku: 

marketingová aktivita 
index 

účinnosti 

celkový počet 

potenciálně 

oslovených 

cena počet EV cena za 1 EV 

Náklady na reprezentaci 0,01 1000 2 963,23 Kč 10 296,32 Kč 

Poradenství konečným zákazníkům 8 300 203 600,97 Kč 2400 84,83 Kč 

Inzerce  - Česko 0,05 50000 133 885,67 Kč 2500 53,55 Kč 

Inzerce - zahraničí 0,01 5000 3 086,23 Kč 50 61,72 Kč 

Náklady na veletrhy a výstavy - tuzemsko 0,5 200 138 338,79 Kč 100 1 383,39 Kč 

Výstavy - zahraniční 0,3 200 230 818,39 Kč 60 3 846,97 Kč 

Výstavy - zahr. + tuzem. - nedaňové 0,5 400 2 498,19 Kč 200 12,49 Kč 

Semináře ČR + z. (pořádané f. Alfa) 0,5 1000 131 135,81 Kč 500 262,27 Kč 

Propagace - předměty - ČR 0,9 500 74 860,29 Kč 450 166,36 Kč 

Propagace - prospekty - ČR 0,04 4000 34 572,96 Kč 160 216,08 Kč 

Propagace - zahraniční - prospekty 0,03 2000 38 378,05 Kč 60 639,63 Kč 

Propagace - předměty - zahraničí 0,5 50 1 254,76 Kč 25 50,19 Kč 

Dary 0,04 1000 4 606,66 Kč 40 115,17 Kč 

Tab. 5 – Tabulka ekvivalentních vjemů za rok 2010 

Z těchto dat lze snadno určit, ţe společnost nejvíce peněz utratila za svou účast 

na zahraničních výstavách a vzhledem k odhadnutému počtu návštěvníků jejího stánku 

překračují náklady na ekvivalentní vjem hranici tří a půl tisíce korun. Poměrně draho 

také vychází přítomnost na tuzemských veletrzích, kde dosahuje cena za EV přibliţně 

1400 Kč. Naopak jako nejniţší vycházejí náklady na EV u tuzemské inzerce a 

poradenství zákazníkům, kde společnost také získala největší počet EV. U poradenství 

je dán vysoký index účinnosti díky faktu, ţe nejvýznamnější část zákazníků tvoří 

projektanti, jejichţ podporou lze získat velké mnoţství koncových zákazníků, kteří na 

základě doporučení od projektanta vyuţijí nabídku společnosti Alfa. 

Významnou část počtu ekvivalentních vjemů společnosti přináší semináře. 

Nálady na 1 EV se mohou jevit jako vysoké, je však nutno přihlédnout k budoucímu 
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zpoplatnění seminářů a tím i k výraznému sníţení nákladů na tyto akce a tedy i na 

jednotky ekvivalentních vjemů. 

Jako obecný závěr (po přihlédnutí k odhadům počtů oslovených lidí) lze tedy 

říci, ţe se společnosti z krátkodobého hlediska nejméně vyplatí účast na zahraničních 

veletrzích a nejvýhodněji vycházejí tuzemské semináře a inzerce. Z toho vyplývá i 

další doporučení: Jelikoţ společnost jiţ na trhu působí dlouhou dobu a má vytvořený 

okruh stálých zákazníků, je pro ni mnohem výhodnější se soustředit na udrţení těchto 

zákazníků, neţ na získávání nových. Měla by se tedy soustředit na vztahový 

marketing, který je pro její poměrně specifický obor a dlouhodobé působení na trhu 

nyní výhodnější. I optimalizace nákladů na marketingové aktivity by se měla ubírat 

tímto směrem a vynakládat více prostředků pro udrţení stálých zákazníků neţ na 

získávání nových. 

Pro prosazení v zahraniční lze zvolit výhodnější formu propagace, neţ příliš 

nákladné výstavy. Moţností i je např. sloučení s místní firmou, která jiţ má v dané 

zemi vybudované dobré jméno a okruh zákazníků. Náklady na takovýto krok by sice 

byly značné, ale vzhledem k vysokým výdajům na veletrhy by se společnosti mohly 

vrátit dříve.  
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3.4.2. Doporučení pro konkrétní marketingové aktivity 

 

3.4.2.1. Průzkumy 

Není nutné do průzkumů investovat více prostředků neţ doposud. Je však 

potřeba zajistit jejich kvalitnější realizaci. Hlavními kroky bude navázání kontaktu 

se stálými zákazníky a jejich zapojení do průzkumů. Tento postup si mírné zvýšení 

výdajů do této oblasti marketingu vyţádá, nicméně její výsledky se tak stanou 

mnohem kvalitnější a konkrétnější. Toto zvýšení nákladů by se také mělo 

v nejbliţší době společnosti vrátit, jelikoţ získá o svých zákaznících podrobnější 

informace a bude na ně moci lépe cílit ostatními marketingovými aktivitami. 

Náklady na navázání a udrţení spolupráce s projektantem lze přibliţně 

vyčíslit na částku nepřesahující deset tisíc korun (zde konkrétně 8 000 Kč):  

 Telefonní hovor včetně přípravy a pracovního času: kolem 500 Kč 

 Příprava smlouvy (návrh, konzultace s právníkem, úpravy, sepsání 

smlouvy s právníkem): 2000 Kč 

 Osobní návštěva (doprava, pracovní čas, dary): 2 500 Kč 

 Plnění podmínek (pět vstupů na semináře, pracovní čas technika): asi 

3 000 Kč 

Moţné přínosy pro společnost lze přibliţně vyčíslit takto:  

 Pesimistická varianta: Společnost na základě získaných informací 

upraví své marketingové aktivity určené cílové skupině daného 

projektanta. Podaří se jí tak získat dvě zakázky. Celkové náklady na 

úpravy marketingu vyjdou na 3 000 Kč, zakázky jí přinesou zisk 5 000 

Kč. Celkové náklady tedy budou 6 000 Kč a celá akce se tak nevyplatí. 

 Realistická varianta: Na základě informací o výstavbě nové části obce 

se společnosti podaří zavčas realizovat kampaň v dané obci (letáky, 

reklama v místním informačním médiu) a získá 4 zakázky na čistírny 
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odpadních vod a místní firma si objedná speciální zařízení na čištění 

průmyslového odpadu. Celkový přínos by se po odečtení všech výdajů 

pohyboval kolem 10 000 Kč. 

 Optimistická varianta: Společnosti se podaří několika úpravami změnit 

parametry výrobku odebíraného daným projektantem. K němu vytvoří 

marketingovou podporu a s její pomocí se podaří tento inovovaný 

produkt prosadit do deseti nových staveb. Po odečtení 5 000 Kč 

nákladů na marketing a 8 500 Kč vydaných na spolupráci tak zůstane 

společnosti zisk kolem 15 000 Kč. 

Další moţností budoucího zlepšení výsledků průzkumů je přechod na jinou 

neţ elektronickou formu komunikace, ve které můţe docházet ke zkreslení 

odpovědí. Tato změna by vyvolala nutnost investice, avšak zajistila by opět 

kvalitnější výsledky této metody zjišťování potřeb zákazníků a další zajímavé 

informace o cílové skupině společnosti Alfa. 

Výše investice by se odvíjela od zvoleného způsobu realizace: 

  Vypracování nové směrnice pro realizaci průzkumů cca 500 Kč 

  Příprava a realizace některé z variant: 

o Osobní setkání 2 000 Kč 

o Telefonní hovor 700 Kč 

o Videohovor 1 000 Kč 

 

3.4.2.2. Odborné semináře 

Semináře a přednášky jsou pro společnost významným nástrojem pro 

tvorbu dobrého jména společnosti. Výdaje na tyto akce přitom nejsou v porovnání 

s jinými příliš vysoké. Nicméně se nejedná o naprosto zanedbatelné poloţky 

v účetnictví firmy a proto je nutné zajistit návratnost těchto nákladů. Společnost by 

měla vyhodnotit, které ze seminářů a přednášek jí přinášejí největší uţitek a které 
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se dále nevyplatí. Přesnější data o účinnosti těchto setkání se zájemci o činnost 

firmy Alfa se společnost dozví aţ po zavedení jednotného ukazatele.  

Do budoucna zde existuje moţnost zpoplatnění těchto seminářů, které jsou 

nyní pořádány většinou na náklady společnosti Alfa. To by přineslo část nákladů 

na tyto akce zpět do firmy a také zajistilo návštěvnost pouze opravdu 

zainteresovanými osobami. Marketingovému oddělení společnosti by se tak 

nabídla moţnost oslovení těchto lidí a navázání stálejší komunikace a spolupráce, 

především v oblasti hodnocení těchto i jiných marketingových činností firmy. 

 

3.4.2.3. Výstavy a veletrhy 

Výdaje na výstavy a veletrhy patří mezi marketingovými aktivitami 

k nejvyšším. Společnost nemá přehled o přínosech těchto akcí, a proto je velmi 

obtíţné rozhodnout o zvýšení či sníţení nákladů na veletrhy vynakládaných. Na 

druhou stranu z průzkumu konkurence vyplývá, ţe jí veletrhy přináší velké 

procento nových zákazníků, obdobně by tomu tedy mělo být i u společnosti Alfa. 

Pro přesné zjištění je nezbytné zavedení jednotného systému, hodnotícího všechny 

takovéto akce a jejich přínosy. 

Návrh řešení: 

Zavedením systému slevových kupónů (s unikátními kódy) rozdávaných na 

výstavách lze snadno zjistit počet návštěvníků stánku a stanovit jaká část z nich 

později u společnosti realizovala objednávku. Pokud by tyto kupóny byly 

přenositelné, lze také zjistit, kolik lidí se o svou zkušenost se společností dále 

podělilo s okolím a těmto se pak více věnovat. Výhodou tohoto řešení je, ţe 

náklady na uplatnění slevy vznikají aţ v okamţiku objednávky produktu, coţ 

znamená zaručený, avšak sníţený zisk.  



88 
 

Zanesením osobních údajů kupujících do informačního systému lze také 

snadno zjistit, kolik z takto získaných zákazníků nakupuje opakovaně (projektanti, 

stavební firmy) a lze jej tedy povaţovat za stálého zákazníka. Náklady na tvorbu 

slevových kupónů jsou zanedbatelné, jelikoţ si je společnost můţe sama 

navrhnout i vyrobit. 

Pokud se na základě výsledků takovéhoto ukazatel rozhodne společnost ve 

své účasti na veletrzích pokračovat, měla by investovat do modernizace 

výstavního stánku. Vylepšení jeho vzhledu a zvýšení atraktivity pro návštěvníky 

by pak mělo zvýšit jeho návštěvnost a tedy i moţnosti oslovení nových zákazníků. 

Investice do modernizace veletrţního stánku se díky způsobu realizace 

„vlastními silami“ bude pohybovat řádu několika tisíc korun podle zvolené 

varianty. Přínos lze částečně odhadnout sledováním vývoje počtu návštěvníků 

v jednotlivých letech, na coţ však působí i velké mnoţství jiných faktorů. 

 

3.4.2.4. Sponzoring 

Sponzoring je ve firmě na dobré úrovni, nestojí přehnaně mnoho peněz a 

přitom zviditelňuje společnost pro mnoho lidí, ze kterých se stávají zákazníci. 

Nezbytným krokem ke zjištění rentability této aktivity je však zlepšení kontroly 

zpětné vazby. Na základě výsledků je pak moţné určit, který typ sponzoringu se i 

nadále vyplatí financovat a kterého se do budoucna zbavit. Tato změna kontroly 

by neměla vyvolat růst nákladů, jelikoţ ji lze řešit pouze změnou organizace práce 

vybraných zaměstnanců (obchodní oddělení), a to důsledným kladením dotazů na 

způsob obeznámení zákazníků se společností při jejich prvním kontaktu. 

Navýšení nákladů vyvolá vývoj a uvedení do provozu nových forem 

sponzoringu, zahrnujících práci s emocemi. Společnost musí zaplatit sluţby 

externího specialisty a také vlastních lidí při práci na nových podobách jejích 

sponzorských aktivit. Další růst výdajů by pak znamenalo nahrazení současných 
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sponzoringových prvků novými. Zapojení emocí do této formy marketingu se 

společnosti vrátí v podobě nárůstu zakázek od nově získaných zákazníků i 

udrţených stálých. 

 

3.4.2.5. Internetové stránky 

Do internetových stránek je nezbytné v blízké budoucnosti jednorázově 

investovat a uvést tak do provozu nový systém jejich editace. Tímto se do 

budoucna výrazně sníţí prostředky vynakládané na současné aktualizace 

prováděné najímaným expertem. Umoţněním jednoduššího přidávání článků a 

informací na web pro více zaměstnanců společnosti také vzroste kvalita a 

aktuálnost jednotlivých příspěvků. 

Návrh realizace: 

 Oslovení několika společností s poţadavkem návrhu řešení 

modernizace webu s moţnostmi vlastí editace 

 Vybrání nejlepšího projektu 

 Setkání se zástupci společnosti, debata o poţadavcích, moţnostech, 

rychlosti realizace, zárukách apod. 

 Sepsání smlouvy 

 Testování a dolaďování návrhu 

 Tvorba finální podoby – demonstrace funkčnosti od dodavatele 

 Školení a testování provozu na nečisto 

 Nasazení do ostrého provozu 

 Sledování návštěvních statistik a změn pozic ve vyhledavačích 

 Zjištění hodnocení nových stránek od stálých zákazníků a dalších 

osob 

 Vyhodnocení výsledků a vypracování návrhů na zlepšení 

 Realizace zlepšení dodavatelskou společností 
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Celý projekt by měl mít co moţná nejrychlejší průběh a to jak z důvodů 

drahé editace a údrţby stávajících stránek, tak kvůli neustále se zlepšující kvalitě 

stránek konkurence a tedy hrozby ztráty zákazníků. Náklady na tento projekt lze 

vyčíslit přibliţně na 45 tisíc Kč: 

 Dodání řešení od externí společnosti: 25 000 Kč [17] 

 Náklady na sestavení poţadavků, smlouvy, testování: 7 000 Kč 

 Náklady na školení a testovací provoz: 5 000 Kč 

 Náklady na analýzu návštěvnostních dat, změn pozic ve 

vyhledávačích a jejich vyhodnocení: 2 000 Kč 

 Zpracování návrhů na zlepšení dodavatelem: 6 000 Kč 

Roční přínosy lze vyčíslit přibliţně takto: 

 Náklady na správu stránek zaměstnanci společnosti: 25 000 Kč 

(Úspora asi 35 tis. Kč oproti současnému stavu) 

 Zlepšení pozice ve vyhledávačích díky kvalitnějším informacím 

z jednotlivých oddělení společnosti, aktuálnosti a vylepšené 

struktuře (SEO analýza, klíčová slova): nárůst zisku o desetitisíce 

Kč (Při předpokladu růstu počtu objednávek přes internet o 1%) 

Z těchto dat vyplývá, ţe doba návratnosti investice je přibliţně jeden rok, 

přičemţ doba ţivotnosti této investice (tedy doba pouţívání těchto stránek) můţe 

být aţ pětinásobně delší. Doporučení pro společnost je tedy co nejrychlejší 

realizace tohoto projektu.  

Další náklady pak jiţ budou pouze na průběţné zlepšování vlastností 

stránek na základě poznatků a poţadavků marketingového oddělení. Průběţnou 

aktualizaci bude díky redakčnímu systému do budoucna moct provádět některý ze 

zaměstnanců společnosti. Jednat by se mělo především o přidávání nových 

grafických prvků, klíčových slov, nových výrobků a dalších prvků inspirovaných 

například weby konkurence nebo i jiných mimooborových firem. 
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Tyto investice v řádech tisíců korun měsíčně se společnosti vyplatí, a to 

např. díky zlepšení obsahu a klíčových slov, kdy dojde k posunu ve výsledcích 

vyhledavačů o několik pozic nahoru a tím i získání několika zakázek, které by 

připadly dříve lépe umístěným firmám. Kaţdá z těchto zakázek potom přinese zisk 

vyšší neţ měsíční náklady na provoz a vylepšování webu a v ideálním případě 

pomůţe společnosti získat nového stálého zákazníka. 

 

3.4.2.6. Vlastní časopisy 

Firemní časopis nabízený všem zájemcům na internetových stránkách 

společnosti je na vysoké úrovni a společnost nemusí zvyšovat výdaje na jeho 

provoz. Dokonce by se jí tyto výdaje mohlo díky aplikaci nového systému editace 

stránek podařit sníţit. Levnější variantou by potom mohlo být i přesunutí časopisu 

na některou sociální síť, např. Facebook, kde se nabízejí nejlepší moţnosti zpětné 

vazby od čtenářů. 

 

3.4.2.7. Reklamní předměty 

Společnost si zakládá na uţitečných a kvalitních reklamních předmětech, 

coţ se odráţí i ve výši investovaných prostředků. Vzhledem k udrţení dobrého 

jména je nutné tuto úroveň zachovat, popř. v budoucnu ještě zvyšovat. Růstu 

vynakládaných prostředků by se mělo zabránit efektivním a účelným 

rozdělováním reklamních předmětů, aby nedocházelo k plýtvání.  

Reklamní předměty jsou spojené s dalšími marketingovými aktivitami, 

jelikoţ slouţí hlavně jako dárkové a upomínkové doplňky kontaktu se zákazníky a 

dalšími osobami. Proto výše nákladů na tyto předměty můţe značně ovlivnit 

kvalitu a výsledek jednání s jednotlivci nebo skupinami lidí. Z tohoto faktu 

vyplývá i doporučení udrţet výši nákladů na reklamní předměty na současné 
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úrovni nebo ji podle potřeby i zvyšovat a podporovat tím ostatní marketingové 

snaţení zaměstnanců firmy Alfa. 

 

3.4.2.8. Sociální sítě 

Náklady na správu profilu na sociální síti a komunikaci jsou v porovnání 

s ostatními marketingovými aktivitami společnosti téměř zanedbatelné. Hlavní 

část těchto nákladů tvoří čas věnovaný zaměstnancem firmy komunikací přes tato 

média. Dnes se jedná pouze o několik hodin měsíčně. Jelikoţ se ale v budoucnu 

očekává růst této oblasti a je nutné počítat i s přesunem části obchodování do 

tohoto prostředí, měla by společnost jiţ nyní zahájit přípravu na tento stav a 

přijmout nového marketingového specialistu. Ten musí umět správně komunikovat 

a vyuţívat všech moţností, které tyto média nabízejí. Tím by se měly v brzké době 

výdaje do této oblasti obrátit v zisky, plynoucí z nových zákazníků, oslovených a 

udrţených si skrze sociální sítě. Velká část uţivatelů těchto sítí je totiţ navštěvuje 

kaţdodenně a tráví zde velké mnoţství času. Tento fakt nabízí společnosti moţnost 

zviditelnění se a oslovení těchto lidí. 

 

3.4.2.9. PR články 

Prostředky vkládané do tvorby PR článků a jejich publikace jsou 

dostatečné. Další prostředky je ale potřeba vloţit do zjišťování zpětné vazby, která 

by umoţnila kontrolu přínosů těchto článků. Respektive bez zjišťování přínosů 

těchto článků není moţné úspěšně obhájit výdaje na tuto činnost vynakládané, coţ 

by marketingovému oddělení nemuselo dále procházet.  

Náklady na publikaci těchto článků by pak mohlo sníţit přemístění jejich 

části na internet, konkrétně na některou sociální síť. Jelikoţ je tato moţnost 

bezplatná a navíc nabízí širší moţnosti zpětné komunikace a dalšího sdílení od 
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čtenářů, měla by se jí společnost co nejdříve začít zabývat. Popřípadě lze PR 

články publikovat na vlastních internetových stránkách a sociální média pouţívat 

pro sdílení a šíření odkazu na ně, stejně jako moţnost pro komunikaci se čtenáři. 

 

3.4.2.10. Další formy 

Navrhovanou další moţnou formou marketingu je zavedení webinářů. 

Jednalo by se o spojení klasických odborných seminářů s elektronickou 

komunikací přes internet. Náklady na takovouto akci by pro společnost byly 

minimální, patřila by sem hlavně příprava a pronájem internetové stránky, 

umoţňující takovéto události organizovat. V porovnání s moţnými přínosy, tedy 

hlavně informováním stálých zákazníků a zájemců o činnost společnosti jsou tyto 

náklady zanedbatelné, protoţe by se jednalo pouze o několik tisíc korun.  

V porovnání s tradičními semináři lze na webinářích ušetřit náklady 

spojené s dobou cestování a vzdáleností místa konání. Moţné počáteční investice 

by vynutilo pořízení vybavení umoţňující teleprezentace, tedy kamery a 

audiozařízení. Tyto poloţky však také nejsou nikterak drahé a slouţili by 

společnosti dlouhou dobu. Jedinou otázkou v této oblasti tedy zůstává zájem lidí o 

účast na těchto akcích, který by ukázala aţ praxe. Vyhnutí se nákladům v případě 

neúspěchu lze provést zapůjčením potřebných zařízení na několik prvních 

webinářů. 

Jak ukazuje tabulka nákladů na ekvivalentní vjem, tato metoda by 

v případě úspěchu patřila mezi nejlevnější moţnosti získání pozornosti stálých 

zákazníků a příznivců činnosti firmy. Navíc by také umoţnila dobrou kontrolu 

návštěvnosti včetně konkrétního seznamu osob a bohaté moţnosti komunikace 

během i po semináři.  
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Náklady na ostatní marketingové prvky v chování společnosti, jako je 

udrţování korporátní identity (označení firemních automobilů, oblečení s logem 

společnosti apod.) jsou v porovnání s konkurencí na dostatečné úrovni (podle 

informací marketingového oddělení) a pohybují se řádově kolem několika tisíc 

korun ročně. Společnost by se v prvé řadě měla soustředit na odstranění problémů 

ve stávajících marketingových činnostech a aţ poté se můţe s pomocí např. 

externího specialisty začít zajímat o další marketingové formy a metody.  
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3.4.3. Výsledná doporučení v oblasti marketingových nákladů 

Vedení společnosti si musí co nejdříve vynutit sestavení tabulky ekvivalentních 

vjemů pro všechny současné marketingové aktivity. Na základě této tabulky pak zjistí 

náklady na ekvivalentní vjem u jednotlivých činností. Výsledkem těchto zjištění pak 

bude optimalizace struktury marketingových činností, tedy zvýšení počtu 

ekvivalentních vjemů při současném sníţení nákladů na marketing, popř. zachování 

jejich stávající výše.  

Před provedením této optimalizace je nutné dobře zaevidovat informace 

o stálých zákaznících, především jejich počet. Porovnáním s počtem stálých zákazníků 

po provedení změn v marketingových aktivitách pak společnost můţe snadno zjistit 

úspěšnost této optimalizace a přistoupit k dalším změnám ve struktuře marketingových 

aktivit. Dále je také moţné zkoumat závislost mezi zvýšením počtem ekvivalentních 

vjemů a růstem počtu stálých zákazníků nebo mezi růstem nákladů na marketing 

a růstem počtu zákazníků. 

Jelikoţ společnost jiţ na trhu působí velmi dlouho a má vybudováno dobré 

jméno i široký okruh stálých zákazníků, doporučením je, aby se její marketingová 

aktivita soustředila více na péči o stávající zákazníky neţ na získávání nových. Mírné 

zvýšení nákladů na vztahový marketing jí přinese větší uţitek neţ zvýšení nákladů na 

marketingové činnosti cílené na získání nových zákazníků. 

S tím souvisí i omezování účasti na drahých veletrzích, obzvláště zahraničních 

a vynakládání takto ušetřených prostředků primárně na další zvyšování počtu 

odborných seminářů a webinářů. Také investice do kvalitních webových stránek 

a podpora stálých zákazníků by se měla v nejbliţší době stát hlavním úkolem 

marketingového oddělení. 
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Závěr 

Společnost Alfa vynakládá na marketing poměrně značné mnoţství prostředků. Jelikoţ 

ale z velkého mnoţství marketingových aktivit nemá přehled o jejich přínosech, oprávněně se 

její vedení snaţí tuto situaci změnit a nalézt řešení. Přijetím opatření navrhovaných v této 

práci by se jim mělo podařit těchto cílů dosáhnout a zajistit si tak přehled o rentabilitě 

vynakládaných prostředků. 

Mezi hlavní doporučení patří zavedení kontroly účinnosti jednotlivých 

marketingových aktivit pomocí tabulky ekvivalentních vjemů. Na základě výsledků potom 

vyhodnotit náklady na EV u jednotlivých marketingových aktivit a provést optimalizaci – 

omezit výdaje do činností s vysokými náklady na EV a zvýšit počty činností s nízkými 

náklady. Následovat bude kontrola růstu počtu stálých zákazníků jako ověření funkčnosti 

optimalizace. S tím je spojená i průběţná kontrola kvality jednotlivých marketingových akcí, 

kterou pomohou zajistit vybraní představitelé cílových skupin.  

Společnost musí omezit výdaje na získávání nových zákazníků a tyto ušetřené 

prostředky vkládat do nejefektivnějších marketingových aktivit, slouţících k udrţování 

dobrých vztahů se zákazníky stálými. Díky její dlouhé působnosti na trhu a vybudovanému 

okruhu věrných zákazníků je vhodné, aby se firma více zaměřila na vztahový marketing. 

Výdaje do tohoto typu činností jsou niţší neţ ostatní a zajišťují velký uţitek v podobě 

spokojených trvale spolupracujících zákazníků. Pro některé z nich je také velice důleţitá 

podpora, vzdělávání a poradenství, na coţ se marketing společnosti musí také více zaměřit. 

Je vhodné rozšířit činnosti v oblasti odborných seminářů, školení a přednášek a to 

především pro stálé zákazníky, vhodným doplňkem a novým nástrojem se mohou stát 

webináře, spojující výhody tradičních akcí s rychlostí, pohodlím a nízkými náklady 

internetové komunikace. Také moţnosti zpětné vazby a okamţitého kladení dotazů jsou v této 

variantě velmi dobré, stejně jako moţnost vyplňování dotazníků účastníky webinářů. 

Zpětná vazba marketingových aktivit, kterou společnost v mnoha případech postrádá, 

se dá zajistit přemístěním části ze spektra marketingu na internet, konkrétně na sociální sítě. 

Ty v současné době zaţívají velký rozkvět a miliony jejich uţivatelů je navštěvují 
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kaţdodenně. Pokud by se společnosti podařilo na sociální média přesunout i část svého 

obchodování, podpory a marketingu, mohla by tím ušetřit náklady a zlepšit komunikaci se 

svými zákazníky. 

Nutným prvkem je také zlepšení vnitřní komunikace ve společnosti, lepší vyuţívání 

dostupných informací a vzájemná spolupráce vedoucí k efektivnějšímu vynakládání 

prostředků jak na marketing, tak i na další činnosti společnosti. Tou můţe být například vývoj 

nových výrobků a sluţeb nebo vlastní výzkum, coţ zajistí dostatek nových témat pro budoucí 

semináře, webináře, PR články a ostatní marketingové aktivity, které pomohou společnosti 

i nadále vytvářet dobré jméno, udrţovat a získávat zákazníky a dosahovat zisku. 
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