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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na návrh zlepšení marketingového mixu společnosti                 

Ivánek – Zeman v.o.s. Teoretická část obsahuje definice a pojmy související s tématem 

marketingu a marketingového mixu. Analytická část zahrnuje analýzy vnějšího                        

a vnitřního prostředí, popisuje současný stav marketingového mixu společnosti                        

a zjištěné informace shrnuje ve SWOT analýze. Poslední část práce se věnuje vlastním 

návrhům řešení, které vycházejí ze zjištěných skutečností v analytické části. 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the design of improving the marketing mix of                    

Ivánek – Zeman v.o.s. The theoretical part contains definitions and concepts related to 

marketing and marketing mix. The analytical part includes analyzes of the external and 

internal environment, describes the current state of the company´s marketing mix and the 

discovered information is summarized in the SWOT analysis. The last part of the thesis 

deals with own suggestions, which are based on the established facts in the analytical 

part. 
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ÚVOD 

V posledních letech se přístup českých firem k marketingu výrazně změnil. Po vstupu do 

Evropské unie se mnoho tuzemských společností muselo potýkat s přívalem zahraniční 

konkurence a o své zákazníky začít bojovat. Pro průměrného českého podnikatele, který 

se do té doby zajímal hlavně o výrobní a provozní problémy, představovala tato situace 

vhození do neznámé řeky, ve které se musel naučit plavat. Jednou z možností, jak ubránit 

své teritorium a zároveň získat konkurenční výhodu, představovalo přijmout marketing 

jako novou filosofii podnikání. Pravá podstata marketingu totiž spočívá v přenechání 

řídící role zákazníkovi, přičemž hlavní pozornost je upřena na identifikaci a následné 

naplnění zákaznických potřeb. Není náhodou, že nejúspěšnější světové společnosti 

investují do marketingu značné množství finančních prostředků a jejich obrat dosahuje 

vyšší hodnoty než v případě marketingově neorientovaných firem. Tyto společnosti 

investují své peníze do marketingových výzkumů a aktivit právě proto, aby své zákazníky 

dokonale poznaly a mohly jim poskytnout to, co opravdu potřebují. 

K naplnění potřeb zákaznických i podnikových, slouží marketingový mix – unikátní 

souhrn marketingových nástrojů využívaných k dosažení cílů společnosti. Tématem 

marketingového mixu a návrhům na jeho zlepšení se zabývá i tato diplomová práce. 

Analyzovanou společnost představuje zahradnictví Ivánek – Zeman v.o.s., jenž sídlí 

v Moravskoslezském kraji. Společnost na trhu podniká od roku 1992 a svým zákazníkům 

nabízí rozmanité portfolio zahradnických služeb. Ve svém oboru podnikání patří mezi 

uznávané firmy a její úspěšnost umocňuje početné množství spokojených zákazníků. 

Oblasti marketingu však není věnována dostatečná pozornost a je na místě, aby se touto 

sférou začal management společnosti také zaobírat. Není výjimkou, že se vedení 

některých firem začne marketingu věnovat až v situaci, kdy jim ubývají zákazníci, klesají 

tržby nebo se začíná objevovat nová konkurence. Aby vedení společnosti Ivánek – Zeman 

alespoň částečně eliminovalo vznik a dopad těchto hrozeb, měl by se marketing stát 

plnohodnotnou součástí jejich podnikové kultury. Tato diplomová práce proto může 

majitelům posloužit jako zdroj informací a inspirace pro nový koncept pojetí marketingu 

ve společnosti. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část poskytne základní teoretická 

východiska týkající se marketingu služeb a seznámí čtenáře s definicemi jednotlivých 
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analýz, které budou v práci následně použity. Z teoretických poznatků bude dále čerpáno 

ve druhé části, kde bude prvně představena společnost Ivánek – Zeman                                                 

a posléze budou provedeny analýzy, jejichž závěry shrne SWOT analýza. Stěžejní část 

diplomové práce bude věnována vlastním návrhům řešení, které budou vycházet ze 

závěrů analytické části. Návrhy budou doplněny o harmonogram jednotlivých činností, 

který bude zohledňovat aktuální časové možnosti společnosti. V závěru práce budou 

identifikována rizika, která mohou narušit implementaci návrhů a budou k nim navržena 

opatření, která zmírní jejich dopad. Návrhy si kladou za cíl zlepšit stávající marketingový 

mix společnosti a pomoci dosáhnout cílů majitelů společnosti. 
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1 CÍLE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato kapitola je zaměřena na definování cílů diplomové práce a na popsání metod                     

a postupů použitých při jejím zpracování. 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit návrhy na zlepšení současného 

marketingového mixu společnosti Ivánek – Zeman v.o.s. Navržené změny budou 

vycházet z provedených analýz. Hlavní cíl práce může být naplněn až po splnění několika 

dílčích cílů. První z nich představuje nastudování a vysvětlení teoretických východisek, 

ze kterých bude celá práce čerpat. Dalším dílčím cílem je seznámení se s podnikatelskou 

činností společnosti, na kterou následné naváže analýza vnějšího a vnitřního prostředí                  

a popis současného stavu marketingového mixu. Výsledky těchto analýz budou na konci 

druhé části shrnuty ve SWOT analýze. Posledním dílčím cílem bude na základě výsledků 

analýz navrhnout změny, které povedou ke zlepšení marketingového mixu společnosti                 

a identifikovat rizika, která s návrhy souvisí. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Základem pro splnění všech cílů diplomové práce představuje zpracování teoretické části. 

Prvně v ní budou definovány důležité pojmy týkající se marketingu, služeb                                         

a marketingového mixu. Velký důraz poté bude kladen na vysvětlení analýz týkající se 

makroprostředí a mikroprostředí společnosti a charakterizování SWOT analýzy. 

V analytické části bude představena společnost a její činnost podnikání. Následně bude 

provedena analýza makroprostředí, konkrétně analýza SLEPT a Porterův model pěti 

konkurenčních sil. K posouzení a seznámení se s vnitřním prostředím společnosti bude 

použit Model 7S. Současný stav marketingového mixu společnosti bude následně popsán 

prostřednictvím rozšířeného mixu služeb 7P. Na konci analytické části bude sestavena 

SWOT analýza, která pomocí výsledků z předchozích analýz poukáže na silné a slabé 

stránky společnosti a na příležitosti a hrozby, které jsou s jejím podnikáním spojeny. Na 

základě výsledků analytické části budou navrženy změny, které povedou ke zlepšení 

marketingového mixu společnosti. Rizika, která jsou s návrhy spjata, budou ohodnocena 

podle metody RIPRAN. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V první části diplomové práce budou vysvětleny stěžejní pojmy týkající se problematiky 

marketingu. S těmito pojmy se bude dále operovat v analytické a návrhové části.  

2.1 Marketing 

Marketing představuje soubor činností, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat                       

a uspokojovat potřeby zákazníka, a zároveň dosahovat cílů společnosti. Jednoduše se dá 

marketing chápat jako hledání rovnováhy mezi potřebami zákazníka a potřebami 

společnosti. I když existuje mnoho definic pojmu marketing, tak se všechny shodují 

v několika základních principech: 

• Marketing je spojen se směnou 

• Vždy se jedná o ucelený soubor aktivit, které jsou spolu v souladu 

• Pozornost marketingu je vždy upřena na zákazníka   

• Marketing jako proces začíná prvotním odhadem potřeb zákazníka a končí jejich 

celkovým uspokojením 

• Správné posouzení a uspokojení zákazníkových potřeb se projeví v zisku společnosti 

(1, s. 3) 

Aby firma mohla efektivně dosahovat svých cílů, musí správně vytvořit a používat 

marketingové nástroje neboli marketingový mix. Součástí marketingové mixu jsou čtyři 

složky – produkt, cena, propagace a distribuce. Optimální kombinací těchto faktorů může 

podnik pozitivně ovlivňovat své okolí a docílit svých záměrů (1, s. 8). 

2.1.1 Význam marketingu 

Pro některé podniky představuje marketing stále oblast, se kterou si neví rady nebo ji 

podceňují. Marketing bývá často chybně ztotožňován s prodejem, rozdáváním 

reklamních předmětů nebo pouhou reklamou. Další chybou, které se společnosti 

dopouštějí je kladení důrazu na získávání nových zákazníků místo péče o stávající klienty 

nebo plánování každého marketingového nástroje zvlášť. Velmi závažným pochybením 

je také soustředění se na prodej produktu místo snahy o uspokojení potřeb zákazníka                   

(2, s. 26). 
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Společnosti se musí vypořádat se stále měnícími se podmínkami a silným konkurenčním 

bojem o spotřebitelovu přízeň. Z tohoto důvodu marketing hraje klíčovou roli v otázce 

úspěšnosti firmy. Hlavní podstata marketingu spočívá v orientaci na zákazníka                                  

a soustředění se na jeho potřeby. Základním pilířem úspěšného marketingu představuje 

komunikace a je důležité pochopit, že se marketing dotýká všech podnikových útvarů (3).  

2.1.2 Základní pojmy 

Potřeba je chápána jako pociťovaný stav, kdy se člověku něčeho nedostává. Potřeby se 

můžou klasifikovat podle různých hledisek. Ekonomické potřeby lidé uspokojují pomocí 

hmotných a nehmotných statků. Mezi psychologické potřeby podle Maslowovy pyramidy 

potřeb se řadí tělesné potřeby, potřeba bezpečí, společenské potřeby, potřeba uznání                       

a seberealizace. Obecně platí, že vyšší potřeby je možno uspokojit po uspokojení potřeb 

nižších (1, s. 3). 

 

Obrázek 1: Pyramida potřeb (Zdroj: Vlastní zpracování podle: 3) 

Požadavek lze definovat jako pociťovanou potřebu, která je utvářena osobní zkušeností, 

kulturou nebo vlastnostmi člověka.  Rozdíl mezi potřebou a požadavkem je ten, že 

potřeba je vyjádřením objektivního stavu a požadavek subjektivního stavu (1, s. 4). 

Poptávka představuje část potřeb, kterou je možno uspokojit pomocí směny na trhu. 

Poptávka je výsledkem množství požadovaných produktů a její rozsah je závislý na kupní 

síle a ochotě nakupovat. Ovlivňuje ji mnoho faktorů mezi které patří cena, dostupnost 

substitutů, výše příjmů, zvyky nebo osobní preference (1, s. 4) 
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Nabídka reprezentuje část dodavatelských zdrojů (produkty, služby, informace), které 

slouží k uspokojení zákazníkovy poptávky prostřednictvím směny na trhu (1, s. 4). 

Směna je jedním ze způsobů, jak člověk může dosáhnout produktu. Jedná se o proces, 

kdy je žádaný produkt získán za nabídnutí něčeho jiného na oplátku. Uskutečnění směny 

je závislé na tom, zda jsou zainteresované subjekty schopny se dohodnout na 

podmínkách, které jsou výhodné pro všechny strany. Směna je chápána jako akt 

vytvářející hodnotu, jelikož po její realizaci jsou subjekty bohatší než před ní                                 

(4, s. 9–10). 

Hodnota a uspokojení zákazníka jsou atributy, kterými se dá změřit úspěšnost nabídky. 

Zákazníci si přirozeně vybírají produkty nebo služby, které jim přinesou největší hodnotu. 

Hodnotu lze definovat jako poměr mezi tím, co zákazník koupí produktu získá a náklady, 

které na ni vynaloží (4, s. 9–10). 

2.2 Marketing služeb 

Význam služeb v celosvětovém hospodářství neustále roste. V minulosti bylo běžné, že 

firmy ke svým produktům nabízely doplňkové služby. Dnes již platí opačný trend, kdy je 

k nabídce služeb připojena nabídka hmotných produktů. V sektoru služeb operují tři 

subjekty – stát, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Ve většině zemích 

světa poskytuje služby stát. Jedná se například o sociální služby, veřejné zdravotnictví, 

vzdělávání, doprava nebo finanční služby. Mezi neziskové organizace se řadí občanská 

sdružení, charitativní organizace nebo nadace. Složky podnikatelského sektoru poté 

poskytují služby, jejichž cílem je realizace zisku. Tyto subjekty poskytují nejširší rozsah 

služeb a často představují alternativu ke službám veřejného sektoru (6, s. 12). 
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2.2.1 Vlastnosti služeb 

„Služba je jakákoliv činnost nebo schopnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé 

straně. Svou podstatou je nehmotná a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. Poskytování 

služeb může (ale nemusí) být spojeno s hmotných produktem“ (5, s. 421). 

Vlastnosti služeb se značně liší od vlastností produktů. Pro subjekty, jenž podnikají 

v oblasti služeb je proto důležité, aby uplatňovaly strategické postupy a nástroje, které 

marketing služeb nabízí. Služby jsou charakterizovány specifickými vlastnostmi, kterými 

se liší od ostatních nabízených produktů. Jsou to nehmotnost, neoddělitelnost, 

heterogenita, zničitelnost a vlastnictví (6, s. 10, s. 20). 

Nehmotnost 

Nehmotnost představuje nejtypičtější vlastnost služeb. Službu si před koupí nelze 

prohlédnout, zkontrolovat a většinou ani vyzkoušet. Většinu vlastností, které prezentují 

reklamy například spolehlivost, kvalita nebo servis, si zákazník ověří až při nákupu                    

a spotřebě služby. Zákazník má kvůli nehmotnosti služby ztíženou volbu výběru a při 

nákupu se obává rizika. Management firem se proto snaží omezovat komplikovanost 

služby, apeluje na hmotné podněty služby a využívá osobní doporučení od stávajících 

zákazníků (6, s. 20–21). 

Neoddělitelnost služby od jejího producenta 

Co se týče produktu, je možné oddělit jejich produkci od samotné spotřeby. U služby již 

však ve většině případů musí dojít ke kontaktu mezi producentem a spotřebitelem. 

Přítomnost zákazníka je většinou vyžadována v rámci veřejných služeb například ve 

zdravotnictví. Neoddělitelnost služby se využívá i u jejího vývoje. Na rozdíl od zboží je 

služba prvně prodána, až poté je vyprodukována a spotřebována. Neoddělitelnost služby 

od jejího poskytovatele je důvodem, že i zákazník se spolupodílí na produkci služby. Pro 

pohodlí zákazníka je důležité, aby se management firem snažil o oddělení produkce                      

a spotřeby služby například rozvozem nebo prodejními automaty (6, s. 21–22). 

Heterogenita  

Heterogenita neboli proměnlivost služby znamená, že výsledný efekt poskytované služby 

se za různých podmínek liší. Záleží na mnoha faktorech, které kvalitu služby ovlivňují. 
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Může se jednat o člověka, který službu vykonává, jeho náladu, čas, ve kterém je služba 

poskytována nebo prostředí. Aby vedení firem eliminovalo proměnlivost služby, mělo by 

své zaměstnance správně vyškolit, motivovat a nastavit kvalitativní normy poskytované 

služby (6, s. 23). 

Zničitelnost 

Nehmotnost je příčinou další charakteristické vlastnosti služeb, a to zničitelnosti. Služby 

nelze ani skladovat, uchovávat nebo vracet. Služby se sice dají reklamovat, ale 

v některých případech nelze zvrátit výsledek špatně vykonané služby. Pro marketing 

podniku je důležité, aby sladilo nabídku s poptávkou služby, využilo dostupné kapacity              

a vytvořilo pravidla pro vyřizování stížností zákazníků (6, s. 23–24). 

Nemožnost vlastnictví 

Nemožnost vlastnictví služby vychází z její nehmotnosti a zničitelnosti. Pokud člověk 

nakoupí zboží, přenese se na něj právo ho také vlastnit. Pokud si člověk koupí službu, 

získá pouze právo na poskytnutí služby. V případě veřejných služeb nabízené státem, 

získává člověk nárok na jejich použití směnou za placení daní nebo pojištění. Pro vedení 

podniku je důležité, aby klientům zdůrazňovalo výhody nevlastnění služby (6, s. 24). 

2.2.2 Typy marketingu služeb 

Výsledek realizované služby a to, zda zákazník bude vůči poskytovateli loajální závisí na 

jejím poskytovateli. Roli při volbě zákazníka hraje mnoho proměnlivých prvků. 

Z hlediska faktorů, které ovlivňují rozhodování zákazníka o koupi, představuje marketing 

služeb složitější oblast než marketing zboží. Proto se marketing služeb dělí na vnější, 

vnitřní a interaktivní. Vnější marketing zahrnuje každodenní činnosti firmy jako je 

příprava, distribuce, propagace a fakturace služby. Vnitřní marketing se týká 

zaměstnanců firmy. Zahrnuje školení zaměstnanců a podněcuje jejich motivaci při 

poskytování a prodeji služeb. Interaktivní marketing je spojen s chováním zaměstnance 

při poskytování služby. Zákazník vedle technické stránky služby hodnotí také empatii, 

komunikativnost a příjemné vystupování poskytovatele (5, s. 428–429).  
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Obrázek 2:Typy marketingu v oblasti služeb (Zdroj: 5, s. 427) 

2.3 Marketingové prostředí  

Marketingové prostředí je tvořeno vnitřními a vnějšími faktory, které mají pozitivní nebo 

negativní vliv na fungování firmy. Marketingové prostředí vytváří pro organizace nové 

příležitosti ale také hrozby. K tomu, aby byla organizace úspěšná, je proto nutné tyto 

faktory neustále sledovat, analyzovat a přizpůsobovat se jim. Faktory, které ovlivňují 

marketingové prostředí jsou charakterizovány vysokým stupněm nejistoty                                           

a dynamickým vývojem, je proto pro organizace důležité, aby se svým podnikatelským 

prostředím detailně zabývala. Pokud nebudou změnám prostředí věnovat patřičnou 

pozornost, může se jejich strategie a firemní procesy stát nefunkčními. Faktory 

marketingového prostředí jsou podle míry ovlivnitelnosti rozděleny na mikroekonomické 

– ovlivnitelné a makroekonomické – neovlivnitelné (1, s. 81). 

2.3.1 Makroprostředí  

Makroprostředí firmy je tvořeno skupinou faktorů, které na ni působí zvenčí a přímo či 

nepřímo ovlivňuje její podnikání. Na rozdíl od faktorů mikroprostředí, které ovlivňují 

pouze konkrétní organizaci, jsou faktory makroprostředí společné všem firmám 

podnikající v daném ekonomickém prostředí. Tyto faktory jsou firmou neovlivnitelné               

a nemá nad nimi žádnou kontrolu. Vedení firmy je musí kontinuálně sledovat, 

vyhodnocovat a včas reagovat na jejich změnu. Vnější faktory, které ovlivňují fungování 

firmy lze shrnout analýzou SLEPT (7, s. 43). 
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SLEPT analýza  

Sociální faktory ovlivňující chod podniků se dále dělí na kulturní a demografické. 

Demografické faktory sledují ukazatele týkající se počtu obyvatel, hustoty osídlení, věku, 

vzdělání, pohlaví nebo zaměstnání. Marketingoví specialisté se zajímají především                         

o tempo růstu obyvatel v určitých městech nebo regionech, o věkovou strukturu 

obyvatelstva nebo sledují změny v chování lidí. Kulturní faktory v sobě zahrnují hodnoty 

jako je například postoj k práci, manželství, rodině nebo osobní hrdost. Tyto kulturní 

hodnoty se nazývají primární a jsou předávány z generace na generaci, ve škole,                               

v církevních nebo veřejných institucích. Druhotné hodnoty jsou proměnlivější a člověk 

si je utváří na základě styku s dalšími osobami. Na tyto sekundární hodnoty se 

podnikatelské subjekty více zaměřují, jelikož je můžou snáze ovlivnit (1, s. 84) (5, s. 165). 

Činnost firem je významně ovlivněna legislativními a právními faktory, které vytvářejí 

podmínky pro jejich podnikání. Spadají zde všechny zákony, vyhlášky, opatření a rovněž 

vládní organizace, které je vytvářejí. Podnikatelská legislativa chrání firmy před 

praktikami nekalé konkurence a spotřebitele před neseriózním chováním firem. Vliv 

legislativních faktorů na podnikání firem stále roste a vedení podniků musí zákony, které 

ovlivňují jejích činnost dokonalte znát (5, s. 162–163).  

Hodnoty ekonomických faktorů se odvíjí od toho, v jaké části ekonomického cyklu se 

společnost aktuálně nachází. Mezi základní ekonomické faktory patří kupní síla 

obyvatelstva, jejich příjmy, úroveň cen, úspory, dluhy nebo výdaje. Dále se monitoruje 

míra inflace, vývoj směnných kurzů nebo výše HDP. Management firem musí kvůli 

zvyšující se globalizaci a provázaností trhů sledovat hodnoty ekonomických ukazatelů 

nejen v České republice, ale i na územích dalších států (5, s. 157–158).  

Politické faktory jsou spojeny s formou vlády ve státě (demokracie, autokracie), 

politickou stabilitou a celkovou politickou etikou v zemi a mezinárodních strukturách. 

Zkoumá se, v jakém stavu se nachází celý systém, politické strany a které osobnosti 

nejvíce ovlivňují politické dění. V rámci politických faktorů je důležité sledovat                       

i mezinárodní scénu a různá nepřátelství, omezení či embarga (1, s. 86).  
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Prostředí, které v posledních letech prošlo nejvýraznější proměnou je oblast technologií. 

Některé produkty, které mohly spotřebitelům dlouho a kvalitně sloužit, byly kvůli 

rychlému a dynamickému vývoji technologií z trhu staženy a nahrazeny modernějšími. 

Současný stav technických možností nabízí takřka neomezené příležitosti pro inovace. 

Aby společnosti držely krok s konkurencí, musí sledovat trendy ve vývoji technologií, 

zdokonalovat své produkty a služby a zvyšovat výdaje na výzkum a vývoj (5, s. 161).  

Faktory, které SLEPT analýza nezmiňuje, ale podnikání firmy také značně ovlivňují, jsou 

faktory ekologické. Výrazné zhoršení životního prostředí podnítilo vlády jednotlivých 

zemí k jeho ochraně a zapříčinilo vznik nových politických stran                                                              

a organizací. Vytvářejí se nové zákony, které regulují některá odvětví, například 

strojírenský nebo chemický průmysl. Dá se čekat, že vzhledem k ubývání přírodních 

zdrojů, rostoucímu znečištění ovzduší a nedostatku surovin se budou tato omezení nadále 

zpřísňovat (5, s. 158–159). 

Porterův model 

Další analýzou, která spadá pod oblast makroprostředí a konkrétně se zabývá oborovým 

prostředím, představuje Porterův model pěti konkurenčních sil. Tento model popisuje pět 

klíčových faktorů, které ovlivňují konkurenceschopnost společnosti. Těmito faktory jsou: 

• Hrozba stávajících konkurentů a jejich možnost ovlivnit cenu nabízeného výrobku 

nebo služby. V této oblasti se hodnotí také vzájemné vztahy mezi společnostmi, zda 

mezi konkurenty panuje boj nebo spolu jednotlivé společnosti dokáží spolupracovat. 

• Hrozba vstupu potenciálních konkurentů a jejich následné ovlivnění ceny 

produktu či služby na trhu.  Vstup nových konkurentů souvisí s bariérami, které jsou 

s daným trhem spojeny.  

• Vliv dodavatelů hodnotí, jakým způsobem mohou dodavatelé ovlivňovat cenu                   

a množství poptávky po daném produktu či službě. Vyjednávací pozice dodavatele je 

vysoká za předpokladu, že na trhu neexistuje zastupitelný dodavatel. 

• Vliv odběratelů se zaměřuje na vyjednávací schopnost kupujících a způsob, jakým 

mohou ovlivňovat cenu a množství poptávaného výrobku nebo služby.                        

Větší konkurence v oboru má za následek zvyšování tlaku na lepší kvalitu a nižší cenu 

výrobku či služby. 
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• Hrozba substitučních produktů, kterými lze nahradit konkrétní výrobek nebo 

službu. Hodnotí se cena, nabízené množství a kvalita substitutů (8, s. 225–227).  

 

Obrázek 3: Schéma Porterova modelu pěti konkurenčních sil (9, s. 4) 

2.3.2 Mikroprostředí 

Do mikroprostředí se řadí ty faktory, na kterých je podnik závislý, ale může je svou 

činnosti měnit a využít je ke svému prospěchu. Patří mezi ně samotný podnik, jeho 

zákazníci, dodavatelé, distributoři a konkurenti (1, s. 82). 

Základem mikroprostředí je samotný podnik. Existence podniku a jeho rozvoj jsou 

podmíněny souladem všech jeho orgánů a jejich správným fungováním. Marketing 

podniku si musí být vědom všech možností a podmínek, které ovlivňují chod organizace 

a určit hranice, ve kterých se činnost podniku může pohybovat (1, s. 82). 

Jednou z nejvýznamnějších částí mikroprostředí představují zákazníci podniku. Trh se 

zákazníky je možné rozdělit na spotřebitelský trh, trh výrobní sféry, trh 

zprostředkovatelů, vládní trhy a mezinárodní trhy. Úspěšná firma musí správně 

vyhodnotit potřeby jednotlivých trhů a určit, jakým způsobem bude k jednotlivým 

skupinám zákazníků přistupovat (1, s. 82). 
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Dodavatelé zabezpečují přísun všech zdrojů, které společnost ke své činnosti potřebuje. 

Je důležité vybrat takového dodavatele, který bude dodržovat požadovanou kvalitu, 

množství, dodací lhůty a smluvené ceny. Situaci ohledně dodavatelů je nutné pozorně 

monitorovat, jelikož nesprávně vybraný partner by mohl negativně ovlivnit chod podniku 

(6, s. 82) 

Distributoři zabezpečují společnosti takové prodejní a marketingové aktivity, které firma 

není schopna realizovat sama a je pro ni lepší si najmout specializované odborníky. Řadí 

se zde například obchodní zprostředkovatelé, přepravní společnosti, marketingové 

agentury nebo finanční organizace (6, s. 83).  

Mezi poslední článek mikroprostředí spadá konkurence podniku. Znalost konkurence 

patří k jedním z klíčových faktorů úspěšné firmy. Konkurenční prostředí je výhodné 

především pro spotřebitele, jelikož si zákazník může vybírat z více možností, klade se 

důraz na zlepšování kvality výrobků a služeb nebo u některých produktů dochází ke 

snižování cen. Pro podnik je konkurence v některých ohledech také pozitivní, jelikož 

vytváří tlak na snižování nákladů, inovace a zdokonalování produktu. Výsledek těchto 

činností pro firmu může znamenat zvýšení obratu (1, s. 83). 

2.3.3 Model 7S 

Model 7S byl v roce 1980 vytvořen firmou McKinsey. Model slouží jako nástroj interní 

analýzy podniku a charakterizuje sedm klíčových faktorů firmy, které určují její 

úspěšnost. Všechny tyto faktory začínají písmenem S a dělí se na měkké a tvrdé. Tvrdé 

faktory se jednodušeji identifikují a management podniku je má možnost přímo 

ovlivňovat. Patří mezi ně strategie, struktura a systémy.  Měkké faktory jsou naopak méně 

hmatatelné a hůře se popisují. Jedná se o sdílené hodnoty, schopnosti, styl                                          

a spolupracovníci. I přes odlišnou povahu jsou obě skupiny faktorů pro firmu stejně 

důležité (10). 

• Strategie se dá popsat jako dlouhodobý plán firmy, který je jasně formulovaný, 

srozumitelný a je v souladu s podnikovou vizí a posláním. Silná strategie firmy 

pomáhá k vytvoření konkurenční výhody a je důležité, aby byla v souladu s dalšími 

„S“ prvky. 
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• Struktura firmy představuje způsob organizace podniku, jednotlivých kompetencí         

a zodpovědností. Strukturu lze snadno popsat v organizačním schématu firmy                   

a jedná se o jeden z nejviditelnějších a nejsnáze měnitelných prvků podniku. 

• Systémy reprezentují procesy a postupy, které v podniku denně probíhají. Jedná se      

o oblast, na kterou by se manažeři měli v rámci organizačních změn především 

zaměřit. 

• Sdílené hodnoty tvoří jádro celého modelu 7S. Při prvním vývoji modelu byly 

dokonce považovány za nadřazené cíle. Jedná se o normy a standardy, které slouží 

jako podklad pro chování zaměstnanců a ovlivňují celou firemní kulturu                             

a atmosféru.  

• Styl představuje způsob řízení a vedení firmy. Způsob řízení může být autoritativní, 

demokratický nebo liberální.  

• Schopnosti zahrnují dovednosti a kompetence zaměstnanců, na které je kladen velký 

důraz. Vysoká úroveň požadovaných schopností personálu je důležitá pro 

konkurenceschopnost organizace a posiluje firemní kulturu podniku. 

• Oblast spolupracovníků se zaměřuje na personální činnost firmy. Definuje, jaký typ 

zaměstnanců firma potřebuje, jak jsou přijímaní, školeni, motivováni                                              

a odměňováni. Zaměstnanci a jejich znalosti tvoří hlavní kapitál firmy, proto je 

podstatné se personální politice důsledně věnovat (10). 

2.4 Marketingový mix 

Marketingový mix představuje nejdůležitější nástroj marketingového řízení a je využíván 

k dosahování cílů společnosti. V první řadě se jedná o uspokojení potřeb zákazníka                       

a následné tvorby zisku. Na všechny prvky marketingového mixu je potřeba nahlížet 

komplexně a zvolit jejich vhodnou kombinaci. Mix se může skládat z prvků namíchaných 

v různé intenzitě a pořadí. Tyto nástroje se zkráceně nazývají 4P a patří zde tyto kategorie: 
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• Produkt (Product) 

• Cena (Price) 

• Distribuce (Place) 

• Propagace (Promotion) 

Model 4P je vhodné aplikovat v případě prodeje zboží, ale pro jiné oblasti se jeví jako 

nedostačující. Jedná se především o oblast služeb, jejíž spotřebitelé jsou při výběru 

ovlivněni větším množstvím faktorů než zákazníci kupující zboží. Proto byly k tomuto 

modelu přidány další 3P, kterými jsou: 

• Lidé (People) 

• Materiálová průkaznost (Psychical evidence) 

• Procesy (Proces) 

Vedle marketingového mixu 4P existuje také mix zvaný 4C, na který je pohlíženo 

z perspektivy zákazníka: 

• Hodnota pro zákazníka, řešení jeho potřeb (Customer value) 

• Náklady, které zákazníkovi vznikají nejen koupí produktu, ale i jeho užíváním (Costs) 

• Dostupnost, pohodlí (Convenience) 

• Komunikace (Commucation)  

I tento marketingový mix je možno stejně jako mix 4P rozšířit o další prvky. Jedná se                 

o různé druhy distribuce (channels) a spotřebitele, jelikož firmy nemůžou uspokojit 

všechny zákazníky, ale pouze určitý segment (customer). V této diplomové práci bude 

vysvětlen častěji používaný model 4P (11, s. 93). 

Při sestavování marketingového mixu je důležité vnímat jednotlivé vazby mezi faktory               

a vědět, pro koho je mix sestavován. Existují dva přístupy tvorby marketingového mixu. 

V prvním případě je nejdříve vytvořen samotný mix a následně se pro něj hledá vhodná 

cílová skupina. Druhá možnost funguje opačně, takže je prvně definován cílový segment 

a až poté pro něj vzniká odpovídající mix (7, s. 97–98).  
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2.4.1 Produkt  

V marketingovém pojetí je produkt chápan jako jakýkoli objekt, který je možné nakoupit 

a prodat a je schopný uspokojit potřeby zákazníka. Mohou to být hmotné statky, 

nehmotné statky (služby), nominální statky (akcie, peníze) nebo myšlenky. K tomu, aby 

byl pro produkt vytvořen vhodný marketingový mix, je důležité pochopit komplexnost 

produktu. Lidé si produkty nekupují pouze pro jejich elementární funkci, ale i pro další 

vlastnosti jako je design, poprodejní služby, značku nebo prestiž (1, s. 137).  

Samotný produkt se skládá ze tří vrstev. Jádro představuje vnitřní vrstvu produktu                             

a reprezentuje základní užitek a funkci, které produkt poskytuje. Jádro je 

charakterizováno fyzikálními a chemickými veličinami, které jsou měřitelné. Druhá 

úroveň produktu je tvořena hmotnými prvky, které pro zákazníka vizualizují užitek 

produktu a působí na jeho smysly.  Patří zde kvalita výrobku, design, styl, značka nebo 

balení produktu. Vrchní vrstva produktu představuje tzv. rozšířený produkt, který 

výrobku přidává na atraktivitě a často představuje konkurenční výhodu firmy. Jedná se o 

poprodejní servis, záruky, instalaci a podmínky dodání. V současné době význam jádra 

produktu klesá a spotřebitelé se o koupi rozhodují především na základě vnějších vrstev 

(7, s. 24).  

 

Obrázek 4: Struktura produktu (Zdroj: Vlastní zpracování podle 1, s. 138)
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2.4.2 Cena 

Cena představuje jediný marketingový nástroj, který není spojen s žádnými náklady, ale 

naopak je pro firmu zdrojem finančních prostředků pro výrobní a marketingovou činnost. 

Cena vyjadřuje hodnotu produktu a je dána užitečností, kterou spotřebiteli přináší. Aby 

marketéři nalákali potencionální zákazníky ke koupi produktu, používají cenu jako 

nástroj k zatraktivnění výrobku. Mohou to být kombinace slev, výhody, různé formy 

placení nebo věrnostní program. Cenové nástroje by se při budování silné značky neměly 

používat příliš často, jelikož při častém snižování cen začne zákazník nakupovat produkty 

s nejnižší cenou a nebude mu záležet na tom, jakou značku kupuje (12, s. 24).  

Metody tvorby cen 

• Nákladově orientovaná cena – jedna z nejčastěji používaných metod stanovení 

ceny. K celkovým nákladům na produkt se připočítá určitá přirážka, která tvoří zisk 

podniku. Tato metoda je oblíbená kvůli své jednoduchosti a snadné dostupnosti 

potřebných podkladů k jejímu vyčíslení. 

• Poptávkově orientovaná cena – výše ceny se určí na základě odhadu výše poptávky. 

V případě vysoké poptávky si firma může dovolit nastavit vysoké ceny, při nízké 

poptávce volí ceny nižší.  

• Konkurenčně orientovaná cena – tato metoda se používá v případě, pokud firma 

nabízí stejné nebo podobné produkty jako konkurence a může si dovolit převzít cenu 

konkurence. Často se tak děje při vstupu produktu na nové zahraniční trhy. 

• Cena podle marketingových cílů – cenu ovlivňují také cíle nastavené 

marketingovým vedením. Pokud je cílem podniku maximalizovat objem prodeje                  

a tržní podíl, nastaví nižší cenu, která bude přijatelná pro širší skupinu lidí. Za 

předpokladu, že firma chce maximalizovat zisk, zvolí opačnou taktiku a půjde cestou 

vysokých cen. V případě, že firma chce odstranit svou konkurenci, nastaví ceny velmi 

nízko a vyvolá cenovou válku. Naopak vysoké ceny firma volí v situaci, kdy chce 

vyjádřit prestiž výrobku a značky také vysokou cenou. 

• Hodnotově orientovaná cena – tato cena se určí na základě hodnoty, kterou ji 

přisoudí spotřebitel. V případě této metody je výsledkem cenotvorby vyšší 

spokojenost zákazníka (7, s. 111–112) (11, s. 108). 
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2.4.3 Distribuce 

Rozmístění distribučních kanálu má za úkol usnadnit přístup zákazníkům k produktu 

nebo službě. Spadají zde všechny aktivity, díky kterým se produkt dostává z místa vzniku 

do místa spotřeby nebo užití. Stejně jako další marketingové nástroje, je potřebné na 

distribuci nahlížet z komplexního hlediska. Nejedná se o pouhý fyzický pohyb zboží, ale 

také o nehmotné toky, které jsou nedílnou součástí distribučních kanálů. Distribuční sítě 

jsou tvořeny třemi skupinami subjektů: producenti (prvovýroba, zpracovatelský 

průmysl), distributoři (velkoobchod, maloobchod, agent) a další podpůrné organizace 

(banky, marketingové agentury zajišťující průzkum trhu, pojišťovny) (7, s. 119). 

Do distribuční strategie firmy spadá rovněž rozvoj spolupráce mezi producentem                      

a distributory a nalézání nových cest. Distribuční cesty na spotřebních trzích jsou 

následující: 

• Výrobce – zákazník 

• Výrobce – maloobchod – zákazník 

• Výrobce – velkoobchod – maloobchod – zákazník 

• Výrobce – agent – velkoobchod – maloobchod – zákazník (13, s. 73). 

Vzhledem ke komplikovanosti distribuční politiky se k jejímu řízení využívá některých 

principů logistiky. Logistika se zabývá optimalizací velikosti dodávek, skladováním, 

manipulací, kontrolou zboží a dopravou. Rozlišují se tři varianty distribučních strategií: 

• Intenzivní distribuční strategie je využívána u produktů běžné denní spotřeby,                  

u levných výrobků a výrobků nakupovaných v malém množství. Jedná se                                    

o potraviny, noviny, nápoje nebo hygienické zboží. Cílem této strategie je, aby 

produkty byly zákazníkovi dostupné v co největším množství a co nejrychleji. 

Produkty jsou nabízeny všem distribučním firmám a měly by být dostupné hlavně 

v maloobchodech.  

• Protipólem předchozí strategie představuje selektivní distribuční strategie, která 

operuje s atraktivnějším zbožím jako jsou automobily, nábytek nebo elektrotechnika. 

Toto zboží je dostupné v omezeném množství a ve specializovaných prodejnách. 
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Zákazník musí vynaložit určité úsilí, aby si produkt mohl zakoupit a prodejní místo 

navštívit.  

• Exkluzivní distribuční strategie se zaměřuje na prodej ještě o stupeň luxusnějšího 

zboží jako jsou drahé šperky, luxusní oděvy nebo jachty. Vlastnění těchto produktů 

je spojeno především s určitou mírou prestiže a image, se kterou se pojí také vysoká 

cena. Tyto produkty se nabízejí na ojedinělých místech (7, s. 122). 

2.4.4 Propagace 

Čtvrtý nástroj marketingového mixu tvoří jeho nejviditelnější a nejznámější část, a to 

propagace neboli marketingová komunikace či marketingový mix. Jeho součástí jsou 

všechny aktivity, prostřednictvím kterých firma komunikuje s cílovými zákazníky. Cílem 

marketingové komunikace je předávat zainteresovaným stranám informace                                        

o produktu, ceně, místě prodeje, stimulovat poptávku po produktu a utužovat vztahy se 

zákazníky. Dalším smyslem komunikace s veřejností je budování a upevňování image 

celé firmy. Mezi složky komunikačního mixu se řadí reklama, podpora prodeje, osobní 

prodej, vztahy s veřejností (PR) a přímý marketing. Jednotlivé nástroje budou v práci dále 

vysvětleny (1, s. 222). 

Všechny nástroje marketingového mixu se dělí na dvě skupiny: 

• Nadlinkové (ATL – above the line) 

• Podlinkové (BTL – below the line) 

Tyto dvě kategorie by se daly nazvat také jako masová a osobní komunikace a liší se 

především ve výši vynaložených nákladů. Nadlinkové nástroje (masová komunikace) 

slouží k oslovení početné skupiny potencionálních i stálých zákazníků ve stejném 

okamžiku. Tím, že je sdělení předáváno velkému počtu lidí, tak se náklady na oslovení 

jedné osoby značně snižují, ačkoli může být celková výše nákladů vysoká. Mezi další 

nedostatky patří pomalá zpětná vazba a neosobnost sdělení. Mezi tyto nástroje se řadí 

televizní reklama, rozhlas nebo noviny. Podlinkové nástroje neboli osobní komunikace 

se odehrává mezi dvěma nebo několika málo osobami a je charakteristická osobním 

kontaktem, okamžitou zpětnou vazbou a vede k větší důvěře mezi jednotlivými stranami. 

Osobní komunikace je však časově a také finančně mnohem náročnější než využívání 

masové komunikace (1, s. 222) (7, s. 129). 
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Reklama 

Reklama patří mezi nejstarší a nejdůležitější nástroje komunikačního mixu a člověk se 

s ní setkává takřka na každém kroku. Jedná se o placenou neosobní komunikaci, kterou 

společnosti chtějí informovovat a ovlivnit určitou skupinu lidí. Děje se tak 

prostřednictvím masových sdělovacích prostředků jako je televize, rádio nebo noviny. 

Reklama je považována za marketingovou aktivitu, která mezi veřejností vyvolává 

největší diskuzi, a tudíž do ní firmy investují velké peníze (12, s. 203). 

Reklamu lze rozlišit na několik druhů. Podle subjektu, který sdělení vysílá je reklamu 

možné rozdělit na kolektivní reklamu (iniciátorem je vláda), kooperativní reklamu (více 

firem, které společně připravily kampaň) nebo reklamu, jejíž obsahem je myšlenka 

(podněcovatelem jsou například neziskové organizace). Z hlediska příjemce reklamy lze 

definovat průmyslovou reklamu (příjemcem reklamy je firma, která zboží nakupuje pro 

další zpracování) nebo reklamu, jejíž adresátem je koncový zákazník (12, s. 204–205). 

Reklama může mít různé cíle, které se liší podle stadia životního cyklu, ve kterém se 

propagovaný produkt nachází. V případě zavádění produktu na trh má reklama sloužit 

jako nástroj pro vytvoření poptávky. V období růstu zájmu o produkt má reklama 

přesvědčit zákazníky ke koupi výrobku místo konkurenčního zboží a vytvořit poptávku 

po konkrétní značce. Ve stadiu zralosti produktu je cílem reklamy daný produkt 

připomenout a kupující utvrdit v tom, že si vybrali správně (5, s. 570–571). 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje představuje činnost, která se zaměřuje na krátkodobé zvýšení prodeje. 

Jejím cílem je nabízený produkt zatraktivnit a učinit ho dostupnějším. Je popisována jako 

krátkodobá, jelikož je finančně náročná a nelze ji dlouhodobě vykonávat. K podpoře 

prodeje se výrobci často uchylují ve fázi zavádění produktu na trh nebo ve stadiu úpadku. 

Podporu prodeje lze rozdělit podle toho, na koho se zaměřuje: 

• Podpora prodeje zaměřující se na konečné zákazníky 

• Podpora prodeje zaměřující se na zprostředkovatele  

V případě podpory prodeje zaměřující se zákazníky se jedná o různé slevy, akce, výhodná 

balení, vzorky zdarma, předváděcí akce, soutěže nebo věrnostní programy. Obchodníkům 

jde o získání nových zákazníků, udržení stávajících nebo se v případě konce životnosti 
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produktu chtějí zbavit přebytečných zásob. Ve druhém případě jsou zprostředkovatelé 

lákáni například na různé večírky, dary, pohoštění nebo odměny. Podpora prodeje pro 

zprostředkovatele je finančně výrazně náročnější (7, s. 130–131). 

 Osobní prodej 

Osobní prodej se zásadně odehrává tváří v tvář mezi kupujícím a prodávajícím, ale díky 

novým technologiím se uskutečňuje také prostřednictvím telekomunikačních přístrojů. Je 

charakterizován přímým kontaktem, přičemž snahou poskytovatele je vytvořit osobní                  

a dlouhodobý vztah se zákazníkem, který přispívá k pozitivnímu vnímání značky                     

a budování image. Osobní prodej je často vnímán negativně, jelikož se někteří prodejci 

snaží zákazníkovi prodat službu nebo výrobek bez ohledu na jeho potřeby a často 

používají agresivní praktiky. Od tohoto přístupu se v poslední době upouští a prodejci se 

snaží se zákazníkem vytvořit dlouhodobý vztah založený na důvěře. Osobní prodej se 

často uskutečňuje u výrobků, u kterých je potřeba předvést jejich využití nebo vysvětlit 

ovládání (1, s. 233) (12, s. 463).  

Proces osobního prodeje začíná vyhledáváním a analýzou nových zákazníků. Dále firma 

analyzuje všechny dostupné informace o zákazníkovi a jeho nákupních praktikách                    

a připravuje se na obchodní jednání. V další fázi dochází k uzavření obchodu                          

a následnému udržování kontaktu se zákazníkem, kdy poskytovatel řeší jeho problémy, 

informuje ho a poskytuje poprodejní servis (1, s. 233).  

PR (Public relations) 

Aktivity PR útvaru neboli vztahy s veřejností mají za úkol komunikovat s veřejností, 

budovat dobré jméno společnosti a vytvářet pozitivní vztahy. PR lze charakterizovat také 

jako komunikační nástroj, jehož cílem je vybudovat dobrou reputaci firmy a získat 

sympatie s veřejnosti a stakeholdery. Komunikace s veřejností se dělí na dvě části: 

• Komunikace s vnitřním prostředím firmy 

• Komunikace s vnějším prostředím firmy 

V prvním případě se útvar PR snaží komunikovat směrem dovnitř firmy, tedy se 

zaměstnanci. Cílem komunikace je vytvořit kladný vztah zaměstnanců ke společnosti                   

a budovat vzájemnou loajalitu. Zaměstnanci by se měli ztotožnit s podnikovými cíli               

a hodnotami a o své firmě vždy hovořit pozitivně. Komunikací s vnějším prostředím se 
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firma snaží udržovat dobré vztahy se svým okolím. Patří zde tisk, televize, rozhlas, 

kulturní a sociální organizace, vládní instituce nebo místní obyvatelé. Záměrem 

komunikace s vnějším prostředím je posilovat dobrou image podniku. Do oblasti PR je 

zahrnuta také forma reklamy, jejíž cílem není finanční zisk, ale snaží se o zlepšování 

celkové image podniku. Mezi tyto aktivity patří například posílání přání k Vánocům, 

Novému roku nebo narozeninám (7, s. 131–132). 

Mezi nástroje, jenž PR využívá patří například vydávání podnikových publikací                      

a výročních zpráv, komunikace s tiskem, pořádání konferencí, sponzorování sportovních 

či kulturních akcí, prezentování pozitivních zpráv o podniku a jeho zaměstnancích, 

podpora místního společenství nebo zaobírání se sociální odpovědností podniku                    

(2, s. 129).  

Přímý marketing 

Přímý marketing lze charakterizovat jako oslovení potencionálních a stávajících 

zákazníků prostřednictvím médií umožňující přímý kontakt. Využívají se noviny, 

katalogy, pošta, televize nebo internet. Cílem je vyvolat bezprostřední a měřitelnou reakci 

na nabízený produkt a na základě získaných reakcí produkt modifikovat. Výhodou 

přímého marketingu je přesné zacílení na předem definovaný segment zákazníků a to, že 

zbytečně neoslovuje širokou veřejnost. Tímto způsobem společnost šetří finanční 

prostředky, které by jinak vynaložila na reklamu. Srovnáním počtu oslovených zákazníků 

s počtem zákazníků, kteří reagovali nebo uskutečnili nákup, je možné snadno vyhodnotit 

a zjistit tak, jaké výsledky přímý marketing přináší (7, s. 134). 

Přímý marketing je možné rozdělit na adresný a neadresný. Prostřednictvím adresného 

marketingu je kontaktována konkrétní osoba, která je součástí firemní databáze a firma 

má k dispozici její detailní údaje. Neadresný marketing na druhé straně neoslovuje 

jmenovitě a zahrnuje vhazování letáků do schránek, zasílání katalogů nebo rozdávání 

propagačních materiálů na veřejných místech (7, s. 134). 
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2.4.5 Lidé 

Pátý faktor marketingového mixu se týká již oblasti služeb a náleží do rozšířeného mixu 

7P. Lidé neodmyslitelně patří k procesu poskytování služeb a podle své úlohy se dělí na 

tři skupiny: zaměstnanci, zákazníci a veřejnost (6, s. 152).  

Personál firmy hraje stěžejní roli při vnímání služby zákazníkem, jelikož jsou to právě 

zaměstnanci, kteří reprezentují danou firmu a bezprostředně se dostávají do kontaktu se 

zákazníkem. Výběr zaměstnanců není radno podceňovat, jelikož dobře vyškolený 

personál může znamenat konkurenční výhodu a zvyšovat hodnotu firmy. Na druhé straně 

můžou špatně vybraní zaměstnanci rychle zničit dobré jméno firmy. Podle úrovně 

kontaktu se zákazníkem se zaměstnanci dělí na kontaktní personál, který má zásadní 

vliv na produkci služby a se zákazníkem přichází do bezprostředního kontaktu. Do druhé 

skupiny zaměstnanců se řadí ovlivňovatelé, kde spadá management firmy.                                          

I když se zákazníkem nepřicházejí do kontaktu, tak mají významný vliv na produkci 

služeb, jelikož jsou zodpovědní za vývoj produktu nebo za výrobní plány. Poslední 

kategorii zaměstnanců představuje pomocný personál, který nepřímo ovlivňuje produkci 

služby. Jedná se například o zaměstnance zásobovacích útvarů nebo personálního 

oddělení (6, s. 153). 

Důvodem, proč firmy vůbec podnikají, představuje existence zákazníka. Společnosti jsou 

závislé na svých zákaznících, na uspokojování jejich potřeb, a tím pádem                                              

i uspokojování potřeb společnosti. Jelikož jsou služby produkovány a spotřebovány ve 

stejném čase, stává se zákazník součástí procesu celé služby a ovlivňuje kvalitu služby. 

U některých služeb je potřebné aktivní zapojení zákazníka například u finančních služeb, 

kdy klient musí bance poskytnout osobní informace. Pro firmu je důležité budovat 

loajalitu a pevný vztah se zákazníkem. Na základě těchto atributů bude zákazník 

upřednostňovat daný výrobek před jiným produktem i v případě vyšší ceny. Také se tím 

ztíží vstup na trh pro nové konkurenty a firma tak může posilovat svůj tržní podíl                    

(6, s. 153–154). 

Posledním prvkem lidského faktoru, který je součástí marketingového mixu, představuje 

veřejnost. Veřejnost je součástí referenčního trhu a významně se podílí na image 

produktu, kterou vytváří prostřednictvím ústní reklamy (6, s. 152).
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2.4.6 Materiální prostředí 

Kvůli nehmotnému charakteru služeb je pro jejich poskytovatele důležité, aby mysleli 

také na materiální prostředí, které bude působit na smysly zákazníka. Představu                    

o provedení a kvalitě služby může zákazníkovi přiblížit vzhled budovy, zařízení interiéru, 

atmosféra panující na pracovišti nebo různé pachy a vůně. Všechny tyto podněty prostředí 

v zákazníkovi vyvolávají kladné nebo záporné reakce a ovlivňují jeho nákupní chování. 

V případě kladných reakcí zákazníci rádi opakují nákup služby, je jim v daném prostředí 

příjemně a pozitivní reference předávají dál. Naopak, pokud v nich poskytnutá služba 

vyvolala negativní pocity, tak odcházejí nespokojeni a omezují čas strávený v místě 

poskytování služby. Neradi opakují nákup služby a se svými špatnými zkušenostmi se 

dělí s okolím. Poskytovatelé služeb by měli dbát na prostředí, ve kterém službu nabízejí, 

jelikož zákazníci častěji předávají špatné zkušenosti než ty dobré (6, s. 68). 

2.4.7 Procesy 

Procesy označují všechny činnosti, mechanismy a postupy, které pro zákazníka vyrábějí 

službu. Aby firma mohla neustále zkvalitňovat své služby, musí řízení procesů věnovat 

náležitou pozornost. Procesy jsou řízeny zaměstnanci a jejich správné fungování přispívá 

ke konkurenční výhodě podniku. Procesy totiž tvoří základ interakce mezi zákazníkem                

a zaměstnanci, a pokud nepracují správně, tak podnik o zákazníky přichází (6, s. 181).  

Systémy procesů poskytování služeb lze rozdělit do tří kategorií: 

• Masové služby se vyznačují nízkou osobní interakcí, dochází ke standardizaci 

poskytování služeb a personál je často nahrazován automaty. Jedná se například                  

o bankovní služby, rychlé občerstvení nebo dopravní služby. 

• Zakázkové služby jsou často neopakovatelné a přizpůsobují se potřebě zákazníka. 

Kontakt mezi poskytovatelem a zákazníkem je středního charakteru a spadají zde 

různé opravny, montážní a osobní služby. 
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• Profesionální služby poskytují kvalifikovaní specialisté a do procesu služby jsou 

intenzivně zapojeni jak producent služby, tak i zákazník. Služby jsou neopakovatelné 

a patří zde poradenské nebo zdravotnické služby (6, s. 182).  

2.5 Trendy v marketingu 

Společnost se za poslední desítky let výrazně proměnila. Změnil se životní styl lidí, 

hodnoty společnosti, dochází k neustále větší globalizaci a propojenosti, a především se 

nebývalou rychlostí rozvíjí nové technologie. Vzhledem k těmto skutečnostem se 

zákonitě změnily také jednotlivé trhy a marketing firem musel na tyto změny vhodně 

zareagovat. Klasické nástroje a zažité formy komunikace v dnešní době pomalu ztrácejí 

na své síle a manažeři musí hledat nové přístupy, jak se zákazníky komunikovat a vytvářet 

s nimi vztah. V následující kapitole budou popsány některé z mnoha nových 

marketingových přístupů, které reagují na vývoj trhů a společnosti (14, s. 20). 

WOMM marketing 

Word of mouth marketing, zkráceně WOOM, je forma marketingu, která se zaměřuje na 

vyvolání ústního šíření reklamy mezi zákazníky. Tento druh propagace existoval od 

nepaměti, ale v dnešní době, která je příznačná vznikem nových médií a používáním 

internetu, nabývá WOMM marketing na významu. Při použití tohoto marketingového 

nástroje se vychází z předpokladu, že zákazníci více důvěřují osobnímu a neformálnímu 

sdělení doporučení než reklamě, která je využívána v masových mediích (14, s. 29).   

Jednou z podob WOMM marketingu představuje buzz marketing, který se zaměřuje na 

získávání pozitivních reakcí a doporučení od zákazníků. Ti poté mají tendenci o produktu 

samovolně hovořit a sdílet zážitky. Aby firma docílila toho, že se o ní budou zákazníci 

přirozeně bavit, je potřeba upoutat jejich pozornost. Musí proto vyvolat rozruch, porušit 

tabu a zažité konvence, zapojit humor, překročit meze nebo obsahovat nějaké tajemství. 

Buzz marketing není spojen s vysokými finančními náklady, ale je náročný na přípravu                              

a na to, aby skutečně nabídl něco nového a nečekaného (14, s. 29). 
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Guerilla marketing 

Název guerilla marketingu vychází z válečného prostředí a označuje se jím marketingová 

strategie, která nekonvenční cestou oslovuje potencionální zákazníky, aniž by si všimli, 

že se jedná o reklamu. Hlavním výhodou guerilla marketingu představuje dosáhnutí 

maximálního výsledku za využití minimálních prostředků. Jeho podstatou je použití 

originálního nápadu na nečekaném místě za pomoci netradičních nástrojů. Cílem je získat 

nové zákazníky, oslabit konkurenci a udržet se v konkurenčním prostředí. Při tvorbě 

plánu guerilla marketingu se pracuje s psychologií lidí, kreativitou a velkou úlohu hraje 

moment překvapení. Další specifikem je jednorázovost akce a po jejím stáhnutí                              

a vyhodnocení se firma připravuje na další marketingovou akci. Jelikož je tento způsob 

marketingu relativně levný, uchylovaly se k němu v minulosti hlavně menší firmy, jejíž 

rozpočet pro marketingové aktivity nebyl příliš vysoký. V současnosti ho pro boj 

s konkurencí využívají i velké firmy (14, s. 31–32). 

Product placement 

Product placement představuje marketingovou metodu, při níž je produkt umisťován do 

obsahu určitého audiovizuálního prostředí (film, TV seriál, hudba, knihy). Vzrůstající 

obliba využívání product placementu je zapříčiněna především rozvojem informačních                  

a digitálních technologií a také nižšími finančními náklady v porovnání s klasickou 

reklamou. Dalšími výhodami této techniky představuje způsob oslovení zákazníka, který 

se nachází v příjemném prostředí (doma, v kině) a působení na emoce, kterého je 

dosahováno prostřednictvím obsahu sledovaného díla. Člověk má tendenci si takto 

propagovaný produkt pamatovat, což následně ovlivňuje jeho nákupní chování. 

Negativem využívání product placementu je v některých případech používání skryté 

reklamy a podprahového vnímaní (14, s. 33–34). 

Product placement je podle formy možné rozdělit do čtyř skupin. Tichý product 

placement propaguje produkty pouze okrajově a daný výrobek v ději nesehrává důležitou 

úlohu. Kreativní product placement se snaží sladit děj filmu (nebo jiného díla) 

s umístěným produktem a na propagovanou značku je upřena hlavní pozornost. Cílem 

historického product placementu je uzpůsobit formu produktu historickému ději díla, 

přičemž produkt najde své uplatnění. Firmy vyrábějící elektrotechniku se často uchylují 

k využití inovačního product placementu. Hlavní hrdina mnohdy používá výrobek, 
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který má být uváděn na trh a diváci mají možnost ho prvně vidět právě ve filmu                 

(14, s. 34). 

Event marketing 

Event marketing představuje formu komunikovaného sdělení, jenž se odehrává 

prostřednictvím určité události, zážitku nebo představení a je vnímán více smysly 

najednou. Tyto zážitky mají za úkol zvyšovat povědomí o společnosti a podněcovat 

zákazníky k podpoře značky a jejich produktů. Při využití event marketingu se vychází 

z předpokladu, že si lidé nejvíce pamatují to, co skutečně prožili a co v nich zanechalo 

kladné vzpomínky. Mezi další pozitiva této formy marketingu patří osobní kontakt se 

zákazníkem a bezprostřední zpětná vazba. Pořádáním různých událostí lze působit také 

na obchodní partnery a prezentovat jim své produkty, informovat o činnosti firmy                    

a upevňovat vzájemné vztahy. Mezi hlavní události pořádány v rámci event marketingu 

se řadí konference, semináře, road show, přehlídky, večírky nebo rauty. Event marketing 

je úzce spjat s dalšími formami marketingu jako je sponzorství, virální nebo guerilla 

marketing (14, s. 41).  

Marketing na sociálních sítích 

Internet patří dnes k neodmyslitelné součástí běžného života lidí, usnadňuje komunikaci, 

přístup k informacím a v mnoha ohledech dělá život pohodlnější. Kvůli jeho intenzivnímu 

rozvoji se marketing provozovaný prostřednictvím internetu a sociálních sítí stal trendem 

s obrovským potenciálem. Jednou z největších výhod sociálních sítí je rovnocenné 

postavení jednotlivých uživatelů. Jelikož zde nedochází k osobnímu kontaktu, nejsou lidé 

zatíženi předsudky a cítí se ve virtuálním světě relativně svobodně. Pomocí sociálních sítí 

mohou firmy získat nové zákazníky, budovat svou image, komunikovat s veřejností, 

sdílet informace o své činnosti a produktech nebo sbírat důležitá data o svých zákaznících. 

Aby byl marketing na sociálních sítích úspěšný, musí firma uživatelům nabízet zajímavý 

materiál, pravidelně publikovat příspěvky, poskytovat zpětnou vazbu a také analyzovat 

dostupné statistiky. Mezi nejznámější sociální sítě patři Facebook, Twitter a Instagram, 

který se těší stále stoupající oblibě (6, s. 147–148).  
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Odborníci poukazují na některé trendy, které se budou v marketingu na sociálních sítích 

v roce 2019 využívat. Stále se mezi uživateli navyšuje oblíbenost videí, livestramů nebo 

vlogů. Očekává se, že v roce 2019 bude video tvořit až 80 % konzumovaného obsahu na 

sociálních sítích. S tímto trendem souvisí stále zvyšující se intenzita nahrazování 

textového obsahu vizuálním. Další relativní novinku představuje využívání krátkodobého 

obsahu, který je uživatelům dostupný pouze po určitou dobu. Tato forma sdílení fotek či 

videí je u firem oblíbená kvůli finanční nenáročnosti, jelikož díky časové omezenosti 

obsahu nemusí být pořizovaný materiál příliš kvalitní. Uživatelé naopak ocení autenticitu 

a přirozenost obsahu, což u nich zvýší důvěryhodnost značky. Dále se firmy častěji 

uchylují ke spolupráci s influencery, prostřednictvím kterých propagují své značky. 

Influencer je osoba, kterou na sociálních sítích sleduje velký počet uživatelů, budí u nich 

důvěru, a tudíž má možnost ovlivňovat chování svého publika. Dalšími trendy, u kterých 

se v roce 2019 očekává rozmach, je využívání rozšířené reality, chatbotů a zkracující se 

doba zpětné vazby na podněty od zákazníků (15). 

2.6 SWOT analýza 

Metoda SWOT se řadí mezi situační analýzy strategického řízení firmy, která pomáhá 

odhalit vnitřní a vnější faktory ovlivňující úspěšnost podniku. Konkrétně se zabývá 

rozklíčováním silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. Tato metoda se těší velice 

širokému využití. Může se použít pro hodnocení celé organizace, ale také na podnikový 

útvar, produkt nebo osobu (16).  

Příležitosti a hrozby podniku je možné identifikovat z analýzy vnějšího prostředí firmy. 

Analýza zahrnuje sledování makroekonomických sil prostředí a monitorování 

vývojových trendů. Marketingové příležitosti vycházejí ze změn vnějšího prostředí                    

a v případě jejich včasného a správného využití může firma profitovat v podobě upevnění 

pozice na trhu, větší poptávky nebo rozvoje podniku. Na příležitosti firmy se nahlíží 

z hlediska jejich přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu. Změny ve vývoji vnějších 

faktorů prostředí s sebou můžou nést také hrozby, jenž negativně ovlivňují činnost 

podniku. Aby hrozby nenarušily podnikání firmy, musí vedení vynakládat prostředky na 

identifikaci rizik, jejich hodnocení a eliminování. Hrozby se klasifikují podle jejich 

závažnosti a pravděpodobnosti výskytu (5, s. 90–91).  



40 

 

 

Aby bylo možné využít příležitosti, které firmě nabízí její vnější prostředí, je potřeba 

vyhodnocovat její silné a slabé stránky na základě provedení vnitřní analýzy. Silné 

stránky určují ty oblasti, které společnosti poskytují konkurenční výhodu a posiluje jejich 

tržní postavení. Cílem společností je tyto silné stránky co nejvíce maximalizovat. Slabé 

stránky jsou takové interní oblasti, ve kterých firma zaostává za konkurencí                                        

a sráží její postavení. Záměrem je slabé stránky minimalizovat a odstraňovat. Faktory 

interní analýzy podniku se posuzují podle důležitosti a intenzity jejich vlivu                             

(5, s. 92–93).  

2.7 Analýza rizik 

Součástí každého projektu by měla být analýza rizik, která identifikuje ohrožující rizika 

projektu. Po identifikaci rizik následuje fáze ohodnocení rizik a návrh opatření, která 

zmírní jejich dopad nebo je v lepším případě eliminuje. V této diplomové práci bude 

k tomuto účelu použita metoda RIPRAN. 

Metoda RIPRAN (Risk project analysis) patří mezi empirické metody, která si klade za 

cíl zpracovat analýzu rizik ještě před započetím samotné realizace projektu. S riziky se 

pracuje i po implementaci projektu, kdy se rizika vyhodnocují a přidávají se k nim nová. 

Tato metoda chápe analýzu rizik jako posloupnost procesů, které jsou definovány 

jednotlivými vstupy a výstupy. Procesy se skládají z činností, které přetvářejí vstupy na 

výstupy s určitým cílem (17). 

Proces analýzy rizik se skládá z těchto činností: 

• Příprava analýzy rizik  

• Identifikace rizik  

• Kvantifikace rizik  

• Návrh protiopatření  

• Zhodnocení rizikovosti projektu 

• Sledování a vyhodnocování rizik po celou dobu projektu (17). 
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2.8 Shrnutí teoretické části 

Úvodní část diplomové práce se zaobírala teoretickými poznatky související s tématem 

práce. Nejdříve byly definovány základní pojmy, význam marketingu a popsány specifika 

marketingu služeb. Dále byla pozornost upřena na marketingové prostředí                                            

a jeho rozdělení, na což navázala definice externí analýzy SLEPT a Porterova modelu, 

interní analýzy 7S a analýzy SWOT. Stěžejní část poté byla věnována vysvětlení 

marketingového mixu služeb 7P, který je jádrem celé diplomové práce a návrhům na jeho 

zlepšení se bude věnovat třetí část práce. Posledním bodem teorie bylo uvedení některých 

marketingových trendů a základní vysvětlení metody RIPRAN, která bude použita 

k analýze rizik celého projektu zlepšení marketingového mixu společnosti                   

Ivánek – Zeman.    
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na představení společnosti Ivánek – Zeman                         

a na přiblížení jejího vnějšího a vnitřního okolí. Prvně bude provedena analýza vnějšího 

prostředí společnosti prostřednictvím SLEPT analýzy a Porterova modelu. Vnitřní 

prostředí je mapováno pomocí analýzy 7S. Pro zhodnocení marketingového mixu je 

následně použit rozšířený mix služeb 7P a ze zjištěných poznatků je na závěr sestavena 

SWOT analýza. Informace jsou získány z rozhovoru se spolumajitelem společnosti 

Tomášem Zemanem a z vlastní pracovní zkušenosti v této firmě. 

3.1 Představení společnosti 

Obchodní jméno: Ivánek – Zeman v.o.s. 

Sídlo:  Žabeň 55, 739 25 (okres Frýdek-Místek) 

Právní forma: Veřejná obchodní společnost 

Datum založení: 15. 4. 1992 

Předmět podnikání: Zakládání, realizace a údržba zeleně, 

                                   ošetření dřevin a trávníkářství, 

                                   instalace závlahových systémů a vodních prvků, 

                                   projekční činnost, 

                                   specializované stavební činnosti. 

Společníci: Rostislav Ivánek, Tomáš Zeman (18)                    

Společnost Ivánek – Zeman je firma s dlouholetou tradicí, jejíž hlavním předmětem 

podnikání je realizace a údržba zeleně a servis veřejných a podnikových ploch. 

Společnost byla založena v roce 1992 Rostislavem Ivánkem a Tomášem Zemanem, 

jejichž jména tvoří název celé společnosti. V počátcích podnikání firmu tvořili pouze tito 

společníci a dva zaměstnanci. V této době majitelé ještě nedisponovali vlastním areálem, 

ale jejich bývalý zaměstnavatel jim pronajímal strojní vybavení a prostory, ve kterých si 

zřídili kancelář a garáž. Na začátku podnikání se společnost orientovala na poskytování 

služeb podnikům jako je Biocel Paskov, Moravskoslezské teplárny Ostrava, SMVAK 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/brno-horni-herspice-prazakova-psc-619-00
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(Severomoravské vodovody a kanalizace) nebo Důlní průzkum a bezpečnost. V prvních 

letech bylo odběratelem služeb také město Frýdek-Místek, v jehož okrese společnost 

sídlí. V roce 1996 se segment zákazníků rozšířil navíc také o soukromé zahrady (19).  

V současnosti společnost sídlí v obci Žabeň u Frýdku-Místku a může se pyšnit vlastním 

rozlehlým sídlem a širokým strojovým parkem. Společnost se během více než čtvrtstoletí 

trvajícího podnikání rozrostla nejen velikostně, ale také personálně a dnes zaměstnává 

tým čítající 12 stálých zaměstnanců. Zakázky společnost realizuje v Moravskoslezském 

kraji, především v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava (19). 

 

 

Obrázek 5: Logo společnosti (Zdroj: 19) 

3.2 Stručná analýza finanční situace 

V posledních letech společnost zaznamenává kladný výsledek hospodaření a její finanční 

situace je stabilní. Rok 2014 společnosti přinesl nejvyšší tržby, a to díky velké zakázce 

střešní zahrady ve Světě techniky v Ostravě. Tehdejší tržby dosáhly výše 19 397 000 Kč. 

Nejnižší tržby byly naopak zaznamenány v roce 2016, kdy jejich výše činila 14 008 000 

Kč. Kvůli sezónnímu charakteru poskytovaných služeb společnost zaznamenává vyšší 

tržby na jaře a v létě. Následující graf vykazuje hodnoty tržeb a výsledků hospodaření od 

roku 2014 do roku 2018 (20). 
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Graf 1: Vývoj tržeb a výsledku hospodaření v letech 2014–2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

3.3 Analýza makroprostředí 

K analýze makroprostředí bude nejprve využita rozšířená analýza SLEPTE, která hodnotí 

vnější faktory ovlivňující podnikání společnosti. Oborové prostředí společnosti                              

a atraktivitu zahradnického odvětví bude zmapováno pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil.  

3.3.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza zahrnuje hodnocení sociálních, legislativních, ekonomických, 

politických a technických faktorů. Do analýzy jsou zahrnuty pouze faktory, které mají 

jednoznačný vliv na podnikání společnosti. Pro svůj zanedbatelný dopad na pozdější 

návrhy jsou politické faktory z této analýzy vynechány. Vzhledem k povaze podnikání 

společnosti je naopak vhodné použít rozšířenou analýzu SLEPTE, která popisuje také 

ekologické faktory. 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory, které ovlivňují činnost společnosti se, mimo další ukazatele, řadí 

počet obyvatel, míra nezaměstnanosti, vzdělanost obyvatelstva a také životní styl 

obyvatel.
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• Počet obyvatel 

Společnost provozuje svou podnikatelskou činnost výhradně v Moravskoslezském kraji. 

Na její podnikání má částečně vliv také počet obyvatel v tomto regionu. V následující 

tabulce je zaznamenán vývoj počtu obyvatelstva tohoto kraje od roku 2013 do roku 2018.  

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji (Zdroj: 21) 

Rok 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 

obyvatel 1 223 923 1 219 722 1 215 209 1 211 437 1 207 419 1 203 299 

Z hodnot vývoje počtu obyvatel je patrné, že v Moravskoslezském kraji dochází 

meziročně k úbytku obyvatel, od roku 2013 se jejich počet snížil o 20 624 osob. Hlavním 

důvodem tohoto negativního trendu je migrace obyvatelstva (22). 

Údaje o meziročním úbytku počtu obyvatel se však musí zasadit do širšího kontextu. 

Faktor, který může ovlivňovat počet zakázek společnosti, je výstavba nových 

nemovitostí, především rodinných domů, u kterých se předpokládá realizace zahrady. 

V roce 2017 byla zahájena výstavba 1 823 rodinných domů, přičemž oproti roku 2016 

došlo k meziročnímu nárůstu o 14,4 %. Ucelený pohled na výstavbu nových rodinných 

domů podá následující graf, ve kterém je patrné, že se od roku 2014 meziročně zvyšuje 

počet zahájení výstavby nových domů (23). 

 

Graf 2: Zahájení výstavby nových bytů a domů v Moravskoslezském kraji v období 2008–2017                     

(Zdroj: 23) 
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I přesto, že se počet obyvatel v Moravskoslezském kraji snižuje, nemusí to mít na 

podnikání společnosti negativní vliv. Jednou ze základních služeb, které společnost 

poskytuje je návrh a realizace zahrad, a jelikož se meziročně zvyšuje počet výstaveb 

rodinných domů, zvyšuje se také počet potenciálních zakázek společnosti. 

• Nezaměstnanost 

V České republice dlouhodobě panuje trend snižování míry nezaměstnanosti, a to stejné 

platí i pro hodnoty týkající se Moravskoslezského kraje. Neustále se snižující míra 

nezaměstnanosti znamená pro společnost vážný problém při hledání kvalifikovaných 

zaměstnanců, kterých je v současnosti na pracovním trhu nedostatek. V roce 2018 klesla 

míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji na 4,7 % (24).  

Tabulka 2: Vývoj míry nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

Rok 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra nezaměstnanosti 

% 9,9 8,6 8,1 6,9 4,7 4,7 

Vzdělanost obyvatel 

Nedostatek pracovních sil na trhu je zapříčiněn nejen nízkou nezaměstnaností, ale je také 

spojen s úbytkem žáků studujících obor zahradník na středních odborných školách. 

Poptávka firem po zahradnících značně převyšuje nabídku absolventů a počet zájemců                        

o studium mírně klesá. Upadající zájem o studium je dán obavou z fyzické náročnosti 

práce a také malou informovaností o zahradnickém oboru, ve kterém většina studentů 

nevidí potenciál. V roce 2017 činil počet vyučených absolventů středních škol v oboru 

zemědělství a lesnictví 1 777 studentů. Je však důležité zmínit, že studijní obor 

zahradnictví tvoří pouze dílčí část tohoto oboru – počet vyučených zahradníků v roce 

2017 činil pouhých 307 absolventů (25) (26).  

• Životní styl 

Jak bylo popsáno výše, mnoho lidí nevidí v zahradnickém oboru dlouhodobý potenciál, 

ale opak je pravdou. Poptávka po službách zahradnických společností vzrůstá vzhledem 

ke celospolečenskému trendu bydlení v zeleni, v rámci kterého si lidé uvědomují 

důležitost rostlin pro zdraví člověka a jejich dopad na ekologickou stabilitu prostředí. 

Napříč společností také hýbe trend tzv. zeleného bydlení, které je spojeno s úsporou                
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a využíváním alternativních zdrojů energie. Velké téma představuje také otázka šetření 

vody, které je možné podpořit realizací zelených střech nebo vegetačních stěn. V dnešní 

době také mnoho lidí preferuje pěstování vlastních potravin prostřednictvím jedlých 

zahrad nebo různých druhů ekologických zahrad (25). 

Legislativní faktory 

Společnost Ivánek – Zeman je veřejnou obchodní společností, která se musí řídit zákonem 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve kterém jsou formulovány základní 

podmínky fungování všech typů společností. Dalším zákonem, který se dotýká podnikání 

společnosti je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

jež upravuje obchodní závazkové vztahy a postavení podnikatelských subjektů. Co se 

týče vztahů se zaměstnanci, tak je důležité řídit se ustanoveními v zákoně č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. Bezpečnost zaměstnanců při výkonu práce zabezpečuje zákon                       

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

(27). 

Významnými zákony jsou rovněž zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon                              

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Společnost se zatím nemusí řídit zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb. Typ 

podnikání společnosti spadá do 3. fáze zavedení EET evidence, u které je účinnost zákona 

naplánována na léto 2019. Společnost musí dbát také na to, aby podnikání bylo v souladu 

s obecními vyhláškami a nařízeními místa, v němž podniká (27).                                                    

Ekonomické faktory 

Do ekonomických faktorů ovlivňující podnikání společnosti je v rámci diplomové práce 

zařazena míra inflace, vývoj hospodářského cyklu, průměrná výše hrubých mezd                      

a výdaje domácností na zahradnické potřeby a vybavení.  

• Inflace 

Inflace udává procentní nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb. Z tabulky 

meziročního vývoje inflace lze vyčíst, že v letech 2013 až 2015 docházelo ke snižování 

míry inflace a v dalších dvou letech inflace rostla, v roce 2017 dokonce z 0,7 % na 2,5 %. 

V minulém roce míra inflace klesla o čtyři procentní body na 2,1 %. Zvyšování míry 
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inflace ovlivňuje růst nominálních mezd a také zvyšuje ceny výrobců, což má dopad na 

zvyšování nabízených služeb společnosti (28). 

Tabulka 3: Vývoj inflace v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 28) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra inflace 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 

Hospodářský cyklus 

Podnikání společnosti je výrazně ovlivněno hospodářským cyklem. V období růstu 

ekonomiky rostou průměrné mzdy, lidé disponují větším množstvím peněz a mohou si 

dovolit více utrácet. V tomto období má společnost dostatek zakázek a dosahuje vyšších 

tržeb. Při útlumu hospodářství ekonomické subjekty přestávají investovat, společnosti 

ubývá zakázek a její fungování začíná stagnovat.  

Hospodářský cyklus lze měřit podle úrovně hrubého domácího produktu (HDP). Podle 

dat z tabulky vývoje HDP je zřejmé, že se ČR nachází v období ekonomického růstu, což 

je pro podnikání společnosti pozitivní. K největšímu nárůstu došlo mezi roky 2016                           

a 2017, kdy HDP vrostlo o 337 mld. (29).   

Tabulka 4: Vývoj HDP (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 29) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HDP (mld. Kč) 4077,3 4261,1 4477 4712,9 5049,9 5310,3 

• Průměrná hrubá mzda 

Jak již bylo zmíněno výše, při ekonomickém růstu se rovněž zvyšují i průměrné mzdy              

a lidé si mohou dovolit více utrácet za zboží a služby. Z následující tabulky lze vyčíst, že 

výše průměrných mezd koresponduje s vývojem HDP. K největšímu nárůstu průměrné 

mzdy došlo v roce 2018, kdy výše průměrné mzdy oproti minulému roku vzrostla o 2 012 

Kč na částku 31 516 Kč (30).  

Tabulka 5: Vývoj průměrné hrubé mzdy v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 30) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrná mzda (Kč) 25 128 25 686 26 467 27 589 29 504 31 516 
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• Výdaje domácnosti na zahradnické potřeby a vybavení 

Tento ukazatel v současnosti nesouvisí s podnikáním společnosti, jelikož                         

Ivánek – Zeman poskytuje zahradnické služby a zatím neprovozuje prodejnu se 

zahradnickým vybavením a rostlinami. Tato data však budou přínosná s ohledem na 

návrhovou část diplomové práce v rámci které bude jedním z dílčích návrhů otevření 

kamenného obchodu s tímto druhem zahradnického vybavení.  

Z hodnot je možno vyčíst, že výdaje domácností na květiny, zahradu a zahradnické 

potřeby se meziročně zvyšují. Výjimku tvoří rok 2014, kdy oproti roku 2013 došlo 

k meziročnímu poklesu výdajů na ostatní rekreační vybavení zahrnující květiny, zahradu 

a zvířata. Rostoucí trend výdajů na obě skupiny potřeb je pro společnost pozitivním 

indikátorem pro otevření prodejny s tímto druhem zboží (31). 

Tabulka 6: Výdaje domácností na zahradnické potřeby a vybavení (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 31)  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkové výdaje (mil Kč) 1 996 648 2 044 283 2 125 028 2 213 076 2 361 342 

Ostatní rekreační 

vybavení, květiny, 

zahrada, zvířata              

(mil Kč) 29 674 28 432 32 177 33 775 35 640 

Podíl na celkových 

výdajích  1,47 % 1,39 % 1,51 % 1,52 % 1,50 % 

Nářadí a různé potřeby 

pro dům a zahradu          

(mil Kč) 19 552 20959 21 868 23 102 24 342 

Podíl na celkových 

výdajích 0,98 % 1,03 % 1,03 % 1,04 % 1,03 % 

Technické a technologické faktory 

Aby v dnešní době mohla být jakákoli společnost konkurenceschopná, musí držet krok 

s aktuálními technickými a technologickými trendy v daném oboru podnikání. V případě 

společnosti Ivánek – Zeman to platí dvojnásob, jelikož v zásadě při veškerých 

poskytovaných službách musí pracovníci používat nejrůznější stroje, nářadí nebo 

dopravní prostředky. Prostřednictvím nejnovější zahradnické techniky může společnost 
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nabízet rozsáhlejší portfolio služeb, pracovat rychleji a efektivněji. Proto majitelé 

několikrát ročně navštěvují veletrhy se zemědělskou a zahradnickou technikou 

(Techagro, Země živitelka), aby měli přehled o aktuálních novinkách na trhu (32). 

Za technologický faktor, kterému se musely přizpůsobit všechny podnikatelské subjekty 

lze považovat rozmach internetu. V dnešní době je určitou samozřejmostí, že společnosti 

provozují vlastní webové stránky a mají profily na sociálních sítích. Jsou tak blíže ke 

svým zákazníkům, můžou s nimi rychleji komunikovat, poskytovat přehled                                      

o nabízených službách nebo informovat o novinkách. Na druhé straně mohou zákazníci 

na specializovaných serverech hodnotit úroveň poskytovaných služeb a předávat zpětnou 

vazbu dalším uživatelům. 

Ekologické faktory 

Společnost Ivánek – Zeman, jakožto poskytovatel služeb, které úzce souvisí s přírodním 

prostředím, rostlinami a vegetací, je nevyhnutelně spjata s problematikou zachování 

životního prostředí a celkově s ekologií. S těmito faktory souvisí zákon č. 17/1992 Sb.,                

o životním prostředí a také zákon č. 201/2012, o ochraně ovzduší, který se mimo jiné 

zabývá stále se zpřísňujícími emisními limity. Při své činnosti se společnost musí 

vypořádat s odpadem ze zakázek, přičemž se snaží o jeho maximální využití. Odpadní 

dřevo slouží zejména jako topivo v zimních měsících nebo v případě hodnotného dřeva 

se z něho nařežou hranoly či desky a dřevo může dále sloužit jako stavební materiál (32).  

Co se týče odpadu ze zakládání zeleně, tak ten se probere od všech nečistot jako je 

kamení, dřevo nebo plast, a zbylý přírodní materiál se nakonec používá jako ornice. Mezi 

další aspekty, spadající pod oblast ekologických faktorů, patří používání olejů při provozu 

strojů. Ve většině strojů společnost používá biologicky rozložitelné oleje, které jsou 

k přírodě šetrnější. Významným tématem, na které je v poslední době upřena pozornost, 

představuje otázka šetření vody. Společnost Ivánek – Zeman se v této oblasti angažuje 

projektováním a realizací zelených střech, které pomáhají udržet vodu na místě, kde 

spadla a zadržují tak vodu (32).  
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3.3.2 Porterův model 

K analyzování oborového prostředí společnosti je v této části aplikován Porterův model 

pěti konkurenčních sil, který hodnotí stávající konkurenci, hrozbu vstupu nových 

konkurentů, vliv odběratelů, vliv dodavatelů a možné substituty. Hlavním cílem 

Porterova modelu je ohodnotit atraktivitu oborového odvětví a význam jednotlivých sil. 

Stávající konkurence 

V Moravskoslezském kraji operuje velké množství firem poskytující zahradnické služby. 

S vedením firem, sídlící i mimo tento kraj, se majitelé společnosti většinou dobře znají                 

a udržují spolu nadstandartní vztahy. Management firem se několikrát ročně setkává na 

akcích pořádaných sdruženími, kterými jsou společnosti členy – Svaz zakládání a údržby 

zeleně, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Český svaz GREENKEEPERŮ                 

a další.  Na těchto organizovaných setkáních si majitelé zahradnických firem vyměňují 

informace ohledně nových trendů, postupů, zahradnické techniky a dalších aspektů, které 

ovlivňují jejich obor podnikání. 

Mezi nejhlavnější konkurenty, kteří poskytují služby ve stejném geografickém okruhu                              

a nabízejí podobný sortiment služeb, patří tyto společnosti: 

• Technické služby a.s. Frýdek-Místek 

• Zahrady R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o. 

• VYKRUT zahradní služby a.s. 

Společnost Technické služby a.s. Frýdek-Místek představují největšího rivala v oblasti 

veřejných zakázek. Jejich akcionářem a zřizovatelem je město Frýdek-Místek, tudíž tato 

firma drží monopol na všechny práce související s údržbou a správou města. Mezi tyto 

činnosti patří údržba zeleně a komunikací, údržba a výstavba veřejného osvětlení, správa 

a údržba majetku a pohřební služby. Společnost Ivánek – Zeman v minulosti poskytovala 

městu Frýdek-Místek dílčí služby týkající se údržby městské zeleně, nicméně v současné 

době jsou Technické služby výhradním dodavatelem zahradnických a technických prací 

pro Frýdek-Místek. Technické služby disponují širokým záběrem poskytovaných služeb. 

Oproti společnosti Ivánek – Zeman nabízejí například dovoz vody, pronájem mobilních 

toalet, výrobu plotů nebo pronájem různých mechanismů. Širší portfolio nabízených 
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služeb je dáno velikostí společnosti a také financováním městem Frýdek-Místek. 

Nenabízejí ovšem projektovou činnost, proto nejsou konkurenty v oblasti realizace 

soukromých zahrad. Co se týče webových stránek společnosti, tak splňují funkční 

elementy v rámci kterých představují návštěvníkům své služby, informují o novinkách              

a předávají kontakt na zřizovatele. Vizuální stránka však není příliš atraktivní a je 

poměrně nemoderní. Na stránkách navíc chybí fotogalerie a prezentace předešlých 

zakázek. Technické služby nemají zřízený profil na Facebooku, ani na jiných sociálních 

sítích. Příležitostně se o jejich činnosti zmíní facebookový profil města Frýdek-Místek 

(33). 

Společnost Zahrady R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o. sídlí v okrese Frýdek-Místek 

konkrétně v Krmelíně. Jejich dva majitelé jsou bývalí zaměstnanci společnosti                        

Ivánek – Zeman, tudíž mezi těmito dvěma společnostmi panuje velká rivalita. Co do počtu 

zaměstnanců se jedná o srovnatelnou společnost, ale v otázce produktu Zahrady R+R 

nabízejí užší sortiment služeb. Jejich podnikání ovšem není soustředěno pouze na 

poskytování služeb, ale ve svém areálu provozují také prodejnu, v níž nabízejí široký 

sortiment zahradnického zboží. Je možné si zde zakoupit trvalky, okrasné trávy, 

balkonové květiny, keře nebo ovocné rostliny a také různé druhy hnojiv, substrátů                  

a osiv. Provoz prodejny není celoroční, ale ze sezonních důvodů trvá od března do 

listopadu. Fakt, že Zahrady R+R nabízejí vedle klasických zahradnických služeb také 

prodej zahradnických potřeb bezpochyby představuje obrovskou konkurenční výhodu. 

Pracovní kolektiv Zahrad R+R tvoří mladší zaměstnanci než tomu je u společnosti Ivánek 

– Zeman. Z určitého pohledu to může znamenat výhodu – pracovníci se snáze adaptují na 

nové technologie a stroje a jsou schopni lépe zvládnout fyzicky náročnou práci. Dle 

rozhovoru se společníkem Tomášem Zemanem nabízejí Zahrady R+R obecně nižší ceny 

služeb než Ivánek – Zeman, což pro některé zákazníky může být rozhodující faktor 

v otázce výběru firmy. Webové stránky Zahrady R+R jsou z informativního                                      

i designového hlediska zpracovány na vysoké úrovni. Oproti webovým stránkám                         

Ivánek – Zeman nabízejí rozsáhlejší a přehlednější fotogalerii realizovaných zahrad                  

a fotogalerie navíc nabízí i ukázky strojního vybavení. Společnost se kromě vlastních 

webových stránek neprezentuje na žádných sociálních sítích (32) (34).  
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Třetím velkým konkurentem je společnost Vykrut zahradnické služby a.s., sídlící 

v Ostravě. Tato společnost patří mezi největší a nejvýznamnější zahradnické firmy 

v Moravskoslezském kraji. Se společností Ivánek – Zeman je pojí shodný rok založení 

(1992) a nabídka podobného sortimentu služeb.  Co však již nesnese srovnání je velikost 

společnosti – společnost Vykrut je několikanásobně větší firma, co do rozlohy sídla, počtu 

zaměstnanců a tržeb. Jejich silnou stránkou tvoří technické vybavení, jehož šíří a kvalitou 

patří k předním společnostem v oboru. Oproti jiným firmám v Moravskoslezském kraji 

se společnost Vykrut neorientuje pouze na tento region, ale podniká výjezdové akce i do 

dalších krajů. Stejně jako Zahrady R+R, nabízí Vykrut kromě nabídky služeb také prodej 

rostlinného materiálu a zahradnických potřeb. Zahradnické centrum nesídlí v areálu 

společnosti, nýbrž v Avion Shopping Parku v Ostravě a je otevřeno celoročně. Stejně jako 

u předchozího konkurenta, tak i webové stránky této společnosti jsou velice kvalitně 

zpracovány. Opět nabízejí rozsáhlejší fotogalerii i ukázky strojního vybavení. Společnost 

se neprezentuje na žádných sociálních sítích (35). 

V další tabulce dochází ke srovnání společnosti s jejími hlavními konkurenty. Jednotlivé 

kategorie jsou vybrány s ohledem na návrhovou část této práce. Z tabulky je patrné, že ve 

vybraných oblastech žádná společnost nijak výrazně nevyčnívá nad ostatními třemi. 

Oproti konkurenci společnost Ivánek-Zeman disponuje výhodou realizace zelených 

střech a vlastním profilem na sociální síti Facebook. Naopak oproti soukromým 

společnostem Zahrady R+R a Zahradnictví Vykrut, Ivánek-Zeman neprovozuje vlastní 

prodejnu se zahradnickým vybavením a rostlinným materiálem. Žádná ze společností 

nepořádá eventy jako jsou akce pro děti nebo workshopy, které se v dnešní době těší velké 

oblibě.
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Tabulka 7: Srovnání konkurentů společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost TS FM 

Zahrady 

R+R  

Zahradnictví 

Vykrut 

Ivánek-

Zeman 

Poskytování servisu a údržby 

strojů Ano Ne Ne Ne 

Workshopy Ne Ne Ne Ne 

Vlastní prodejna Ne Ano Ano Ne 

Facebook Ne Ne Ne Ano 

Realizace zelených střech Ne Ne Ne Ano 

Blog Ne Ne Ne Ne 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Ke vstupu nových konkurentů v oblasti poskytování zahradnických služeb pochází 

poměrně často. Pokud člověk chce poskytovat základní zahradnické služby jako je kosení 

zahrad a údržba dřevin, postačí mu založit si podnikatelskou živnost a zakoupit si 

vybavení zhruba za 100 000 Kč. Mezi toto vybavení patří sekačka na trávu, křovinořez, 

pila, popřípadě drtič dřeva. Samozřejmostí je vlastnictví dopravního prostředku, bez 

kterého se v tomto odvětví podnikat nedá. Tato nepříliš kapitálově náročná forma 

podnikání se týká jedinců, kteří nezaměstnávají pracovníky a s velikostí společnosti 

Ivánek – Zeman se nemohou porovnávat. Pokud by někdo chtěl podnikat ve stejném 

rozsahu, potřeboval by si zakoupit vybavení v řádech desítek milionů, disponovat 

vhodným areálem a zaměstnat početný personál (32). 

Značnou roli při vstupu do odvětví hraje také specializace, na kterou se nový subjekt 

zaměří. Pokud je subjekt schopný poskytovat speciální službu, kterou konkurence 

nenabízí, je jeho vstup do podnikatelské sféry značně ulehčen a může si dovolit provádět 

své služby za vyšší ceny. Naopak, pokud záběr nabízených činností bude široký                            

a zaměnitelný s nabídkou ostatních společností, má nový subjekt ztíženou pozici pro 

vstup do odvětví a musí prorazit strategií nízkých cen. Obecně lze říct, že hrozba vstupu 

nových konkurentů je v tomto odvětví poměrně vysoká. K atraktivitě tohoto oboru 

přispívá vzrůstající poptávka po zahradnických službách, trend bydlení v souladu 



55 

 

 

s přírodou a také finanční stránka podnikání, jejíž začátek není spojen s vysokými 

investicemi (32). 

Vliv odběratelů  

Zákazníky společnosti Ivánek – Zeman jsou výhradně subjekty sídlící 

v Moravskoslezském kraji a je možné je rozdělit do tří skupin:  

• Města a obce – 40 % podíl na celkových tržbách 

• Podniky – 40 % podíl na celkových tržbách 

• Soukromé osoby – 20 % podíl na celkových tržbách 

Nejmenší možností ovlivňovat cenu služby disponují soukromé osoby, jejíž podíl na 

celkových tržbách společnosti je ze všech skupin zákazníků nejnižší. Naopak vyjednávací 

pozice měst, obcí a podniků je vzhledem k významnosti mnohem příznivější. U těchto 

dvou segmentů se většinou jedná o dlouhodobé spolupráce a jejich objednávky se 

pravidelně opakují. Je proto v zájmu společnosti s nimi udržovat dobré vztahy. Aby bylo 

portfolio zákazníků v rovnováze, měl by podíl na tržbách každé skupiny činit 33 %. 

Eliminuje se tak riziko vypadnutí důležitého zákazníka (32). 

Vliv dodavatelů 

Klíčovým dodavatelem společnosti Ivánek – Zeman je společnost ABEX substráty a.s., 

od které společnost nakupuje substráty, osiva a hnojiva. Hlavní výhodou této spolupráce 

je logistická pozice, jelikož společnost ABEX sídlí také v obci Žabeň. Vyjednávací síla 

tohoto dodavatele je obrovská, jelikož se jedná o velkou společnost a Ivánek – Zeman 

představuje pouze jednoho z mnoha odběratelů této společnosti. Pokud by společnost 

ABEX vypadla ze skupiny dodavatelů, znamenalo by to obrovský problém, jelikož 

v okruhu 50 kilometrů neexistuje zastupitelná společnost, která podobný materiál dodává. 

Dalším důležitým dodavatelem je Autopůjčovna a pneuservis Petr Poloch, který 

společnosti pronajímá čtyři dodávky. Tyto dopravní prostředky obstaral dodavatel přímo 

na míru požadavkům společníků a ani u tohoto dodavatele není možné vyjednávat o ceně 

(32). 

Mezi další dodavatele se řadí čerpací stanice Eurooil, od které společnost nakupuje 

pohonné hmoty, jež jsou nezbytné pro provoz technického vybavení a strojů. Pro stroje           

a dopravní prostředky není určen jeden dodavatel, ale podle druhu stroje se dodavatel 
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mění – může to být Zetor, Steel, Vermeer, Etesia a další. Dodavatelé pohonných hmot                                 

a strojního vybavení jsou snadno zastupitelní, proto pro společnost nepředstavují tak 

významného dodavatele jako předchozí dva subjekty. Rostlinný materiál jako jsou 

stromy, keře, sazenice nebo okrasné rostliny poté společnost odebírá od několika různých 

školek. Jelikož dodavatelů tohoto rostlinného materiálů existuje mnoho                                                 

a většinou se jedná o malé dodavatele, je jejich vyjednávací schopnost malá a o ceně se 

často jedná (32). 

Hrozba substitutů 

V případě společnosti Ivánek – Zeman se dá říci, že jejich hlavní poskytovaný produkt – 

zahradnické služby – nelze nahradit jiným substitutem. Základní činnosti jako je 

například kosení trávy nebo údržba zahrad si zákazníci mohou obstarat samozřejmě sami. 

Někteří zákazníci si dokonce své zahrady sami hnojí nebo chemicky ošetřují, což může 

být v některých případech velice nebezpečné. Pokud totiž neznají všechny agrotechnické 

souvislosti tak riskují, že si způsobí újmu na zdraví nebo že si svou zahradu spálí. I přesto, 

že si některé činnosti zákazníci obstarávají sami, bude k obtížnějším pracím jako je 

zakládání jezírek, realizace zelených střech nebo k těžké práci se dřevem vždy potřeba 

kvalifikovaných odborníků a speciálního vybavení (32). 

3.4 Analýza mikroprostředí 

K rozboru mikroprostředí společnosti bude použit model 7S firmy McKinsey, který 

hodnotí oblasti vnitřního prostředí společnosti, jinak řečeno také sedm klíčových faktorů 

úspěchu. 

3.4.1 Model 7S  

Popis jednotlivých faktorů modelu 7S umožní nahlédnout do fungování společnosti                

a pomůže pochopit vnitřní prostředí firmy. Mezi analyzované faktory patří strategie 

firmy, systémy, styl řízení, schopnosti, organizační struktura, sdílené hodnoty                                   

a spolupracovníci.  
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Strategie společnosti 

Strategie společnosti Ivánek – Zeman je písemně zaznamenána v Příručce jakosti a jsou 

s ní seznámení všichni zaměstnanci. Základním posláním společnosti je její trvalé 

pozitivní postavení na trhu poskytování zahradnických služeb. Trvalá prosperita 

společnosti je podmíněna přijmutím vize, která se skládá z několika bodů. Základním 

prvkem vize je, aby zákazník byl spokojen s kvalitou, množstvím a sortimentem 

nabízených služeb. Druhým bodem je snaha využívat co nejvíce mechanizace při 

vykonávání zakázek a poslední bod se týká udržení konkurenceschopnosti podniku jako 

zaměstnavatele a poskytovatele služeb (36). 

Systémy  

Jako systém pro řízení a monitorování provozu je ve společnosti používán program UZEL 

(zkráceně údržba zeleně), který si firma pro své potřeby sama vytvořila. Pokrývá agendu 

skladu materiálu, docházky, zaměstnanců, podklady pro výpočet mezd, databázi 

zákazníků, fakturaci a podává přehled o všech strojích a dopravních prostředcích 

využívaných k podnikání. I když byl systém vytvořen na přelomu tohoto tisíciletí                                            

a po vizuální stránce zaostává za moderními programy, je svými technickými parametry 

na vysoké úrovni. Ke komunikaci se zaměstnanci a zákazníky jsou standartně používány 

mobilní telefony a email. Společnost provozuje své internetové stránky, kde si lidé mají 

možnost prohlédnout stávající nabídku služeb, fotogalerii a dozvědět se informace                         

o společnosti.  Stránky obsahují také formulář, prostřednictvím kterého mohou 

návštěvníci společnost kontaktovat. Jako další komunikační kanál používá společnost 

Facebook, na kterém spravuje vytvořený firemní profil. Na Facebooku společnost není 

příliš aktivní a má velmi malý počet fanoušků (32). 

Styl řízení 

Společnost vedou dva společníci, kteří jsou zároveň jednatelé. Ve vztahu k vedoucím 

pracovníkům je uplatňován demokratický styl řízení, během kterého dochází                                       

k oboustranné komunikaci a probírání nových návrhů. Konečné rozhodnutí však vždy 

přísluší společníkům. Směrem k dělnickým zaměstnancům je praktikován autoritativní 

styl řízení. Tito pracovníci dostávají přesně definované úkoly, jejich práce je 

kontrolována a v otázce rozhodování mají minimální vliv. Změny a novinky ohledně 
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chodu společnosti jsou se zaměstnanci probírány na pravidelných firemních poradách 

(32). 

Schopnosti 

Požadavky na vzdělání a odbornost se liší podle druhu pracovního místa. K dělnickým či 

brigádnickým pozicím se přílišné nároky nevztahují. Je důležité, aby pracovník nebyl 

limitován svým zdravotním stavem, jelikož některé práce bývají fyzicky náročné.                  

U vedoucích pozic se vyžaduje praxe v oboru, odbornost či řidičský průkaz. Kvalifikace 

zaměstnanců je zvyšována prostřednictvím pravidelných školení a kurzů (32). 

Organizační struktura 

Společnost je vedena radou společníků, kterou tvoří dva zakládající společníci. Každý ze 

společníků má na starost jiný podnikový úsek a je zodpovědný za různé aktivity. Úseky 

jsou rozdělené do několika útvarů. Každý útvar spadá pod zodpovědnost vedoucího 

pracovníka, který vede tým dalších zaměstnanců. Vedoucími útvaru jsou v několika 

případech samotní společníci firmy. Týmy pracovníků vede tzv. parťák, který je 

zodpovědný za průběh konkrétní zakázky. Ve společnosti jsou k dispozici dvě asistentky, 

jedna zodpovídá za fakturaci a druhá za mzdy. Přepočtený počet zaměstnanců během 

roku činí zhruba 15 pracovníků, jejich hodnota se mění podle období roku. Během hlavní 

sezony vedení přijímá zhruba 10 brigádníků na dohodu o provedení práce či dohodu                    

o pracovní činnosti. Organizační struktura společnosti je zaznamenána níže (37).  
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Obrázek 6: Organizační struktura společnosti (Zdroj: 37) 
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Sdílené hodnoty  

Pro společnost představuje základní sdílenou hodnotu orientace na zákazníka a jeho 

spokojenost. Dobré vztahy společníci nechtějí udržovat pouze se svými zákazníky, ale 

také s dodavateli, přičemž preferují dlouhodobé spolupráce. Dalším aspektem, na který 

je kladen velký důraz je, aby výsledek realizované zakázky byl nejenom estetický, ale 

také funkční a pro zákazníka snadno udržitelný. Výsledkem osvojení a dodržování těchto 

hodnot všemi pracovníky společnosti je poskytování kvalitních zahradnických služeb                   

a uchování si dobrého jména na trhu zahradnických služeb (32). 

Spolupracovníci 

Počet pracovníků se mění v závislosti na ročním období. V hlavní sezoně, která začíná 

v dubnu a končí v říjnu, pracuje ve společnosti zhruba 20 zaměstnanců, přičemž jsou 

pravidelně nabíráni brigádníci a osoby pracující na vedlejší pracovní poměr. Mimo 

sezonu se jejich počet sníží většinou o polovinu. Jádro společnosti, nepočítaje společníky, 

tvoří již několik let stejná skupina lidí. Tito pracovníci jsou velice loajální vůči 

společnosti a s touto firmou jsou již neodmyslitelně spjati. Majitelé si těchto zaměstnanců 

velice cení, jelikož ví, že odchod těchto klíčových zaměstnanců by pro podnik znamenal 

obrovskou ztrátu. V současné době se společnost potýká s nedostatkem zaměstnanců na 

některých pozicích. Především se jedná o vyučené zahradníky a v hlavní sezoně se 

společnost potýká i s nedostatkem brigádníků (32). 

3.5 Analýza marketingového mixu 7P 

V této části práce bude analyzován současný stav marketingového mixu, který vychází 

ze základního marketingového mixu 4P. Jelikož se jedná o společnost poskytující služby, 

tak je mix rozšířen o další 3P. Rozšířený mix se skládá z produktu, ceny, distribuce, 

propagace, materiálního prostředí, lidí a systémů. 

3.5.1 Produkt 

Hlavním produktem společnosti Ivánek – Zeman je poskytování zahradnických služeb. 

V počátcích podnikání, kdy společnost neměla k dispozici vlastní sídlo a zaměstnávala 

pouze několik zaměstnanců, se jejich činnost týkala především údržby. Konkrétně se 

jejich činnost zaměřovala na kosení, jarní hrabání, sběr listí, pletí a na jednoduché terénní 
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úpravy. S přibývající zákazníky se rozrostla také nabídka služeb. S velkými zákazníky 

jako bylo město Frýdek-Místek nebo Biocel Paskov a.s., se společnost začala věnovat 

například výsadbě stromů, údržbě dětských hřišť nebo péči o interiérové rostliny (32).  

V současnosti společnost nabízí rozmanité portfolio zahradnických a technických služeb. 

Konkrétně se jedná o tyto činnosti: 

• Projekce a kompletní realizace zahrad 

• Údržba a péče o zeleň – arboristika, kácení, frézování, drcení větví  

• Kompletní servis městských a komerčních zelených ploch 

• Zelené střechy – vytvoření projektu, realizace a údržba 

• Jezírka – vytvoření projektu, realizace a údržba 

• Interiérová zeleň – návrh a realizace ve firmách, podnicích, obchodních domech 

• Závlahové systémy – projekt, instalace, servis, zazimování 

• Dodávka strojních prací 

• Práce se dřevem (19). 

Určitou specialitou společnosti je nabízení projektu a realizace zelených střech, tedy 

službu, kterou většina konkurence nenabízí. Za zelenou střechu realizovanou ve Světě 

techniky, sídlícího v Dolní oblasti Vítkovic, byla společnost v roce 2016 oceněna 

1.místem v kategorii Zelená střecha roku. Za svou dlouholetou působnost v oboru 

společnost dosáhla mnoha ocenění v soutěžích pořádaných Svazem zakládání a údržby 

zeleně. Mezi ta nejvýznamnější patří 1.místo v soutěží o Sadovnické dílo z roku 2005                

a několik druhých a třetích míst v obdobných kategoriích. Společnost se za svou 

dlouholetou působnost na trhu může pochlubit také několika významnými zákazníky 

mezi které patří Colours of Ostrava, Svět techniky, Biocel nebo také známý ostravský 

bard Jaromír Nohavica (19). 

U každého ze tří zákaznických segmentů (města a obce, podniky, soukromé osoby) je 

možné specifikovat služby, které po společnosti Ivánek – Zeman poptávají. Požadavky 

měst a obcí se odvíjejí od služeb, které nejsou schopni realizovat jejich vlastní pracovníci. 

Jedná se tudíž o odborně náročné práce jako je projekce a tvorba zelených střech nebo 

obtížná práce se dřevem. Další skupinu zákazníků tvoří podniky, které oproti subjektům 

veřejného sektoru vyžadují komplexní služby od údržby a úpravy zeleně až po dodávku 
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strojních prací.  Poslední segment zákazníků představují soukromé osoby, jejichž 

poptávka je ze všech tří skupin nejrozmanitější. Zákazníci, u kterých zahradničení 

představuje koníček, se na společnost obracejí v případě, kdy si požadovanou službu 

nejsou schopni obstarat sami. Může to být z důvodu odbornosti nebo kvůli potřeby 

speciálního strojního zařízení. Naopak lidé, mezi jejichž záliby zahradničení nepatří, jsou 

pracovně vytíženi nebo na údržbu zahrady nemají čas, požadují poskytování komplexních 

služeb (32). 

 

Obrázek 7: Ukázka realizované zakázky – jezírko (Zdroj: 19) 

3.5.2 Cena 

Konkrétně vyčíslit cenu služeb společnosti, která poskytuje zahradnické služby je takřka 

nemožné. Každá zakázka je svým charakterem vždy unikátní, a proto nelze stanovit jednu 

univerzální cenu pro všechny nabízené činnosti. Cena se samozřejmě odvíjí od nákladů 

na zakázku – spotřeby materiálu, mzdových nákladů a strojních nákladů. Například                      

u základní služby kosení trávníku je cena závislá na použité technologii, vzdálenosti 

zakázky, velikosti pozemku, členitosti pozemku, svahovitosti pozemku, přístupu 
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k pozemku a na mnoha dalších jedinečných faktorech. Při stanovení ceny se samozřejmě 

bere ohled také na ceny konkurence, které se společnost dozví z vyhlašování výsledků 

výběrových řízení nebo některé společnosti své ceny veřejně prezentují. Obecně je při 

stanovení cen jednotlivých činností možné vycházet z oficiálního ceníku zahradnických 

prací. Cenotvorba je ve společnosti rozdělena – Rostislav Ivánek má na starosti přípravu 

ceny zakázky a Tomáš Zeman stanovení ceny strojů. Oproti konkurenci jsou ceny služeb 

Ivánek-Zeman vyšší (32).  

3.5.3 Distribuce 

Společnost využívá formu přímé distribuce, kdy je služba produkována přímo 

poskytovatelem ke konečnému zákazníkovi. Vzhledem k povaze zahradnických služeb je 

nutné, aby zaměstnanci společnosti vždy dorazili za zákazníkem. Před samotnou realizací 

je samozřejmě potřebné se se zákazníkem domluvit na podrobnostech zakázky a na jejím 

termínu. Schůzka probíhá buďto u klienta doma nebo na sídle společnosti. Společnosti 

sídlí v obci Žabeň, přibližně 10 minut jízdy autem od města Frýdek-Místek, přičemž 

zákazníci mohou využít parkování v areálu. 

  

Obrázek 8: Poloha a hranice sídla společnosti (Zdroj: 38) 
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3.5.4 Propagace 

Jelikož se jedná o malou společnost, neexistuje zde marketingové oddělení ani se 

nesestavuje rozpočet pro marketingové aktivity. Náklady na propagaci jsou proto 

nahodilé a nedají se přesně vyčíslit. Propagaci se částečně věnuje jeden zaměstnanec, 

který spravuje Facebook společnosti a organizuje přípravu na veletrhy, kterých se 

společnost účastní. Z pohledu vynaložených nákladů a získaných zákazníků se firmě 

nejvíce vyplatila pojízdná reklama v podobě polepu na dopravních prostředcích. V rámci 

propagace společnost v současné době využívá některé druhy reklamy, osobní prodej, 

public relations, prezentaci na veletrzích a online marketingovou komunikaci. 

Reklama 

Klasickou masovou formu reklamy v rádiu, televizi nebo tisku společnost nevyužívá. 

Tyto nástroje propagace jsou finančně nákladné a v dnešní době existují mnoho jiných 

druhů propagace, které mají stejný dosah a finančně vycházejí mnohem levněji. 

Společnost Ivánek – Zeman využívá venkovní reklamu v podobě billboardu, který je 

umístěn na hlavní cestě, přibližně 100 m od areálu společnosti. Tento billboard je dlouho 

nerenovovaný, a tudíž i špatně čitelný. Stojí zde od roku 2005 a jeho pořizovací cena 

činila zhruba 25 000 Kč (32).  

 

Obrázek 9: Billboard společnosti (Zdroj: Vlastní fotografie) 
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Druhou formu reklamy, kterou společnost využívá je polep aut s kontakty na oba majitele 

společnosti. Polep obsahuje logo společnosti, popis nabízené služby a dvě telefonní čísla. 

Většina aut společnosti má červenou barvu a žluté logo společnosti je na nich dobře 

rozpoznatelné a čitelné. Tato forma reklamy je velice efektivní, jelikož náklady s ní 

spojené jsou minimální a zároveň oslovuje početné množství lidí. Samotná červenožlutá 

kombinace dopravních prostředků patří k dalším rozpoznávacím znamením společnosti.  

Osobní prodej 

K osobnímu prodeji služeb dochází na schůzkách mezi společníky a zákazníkem, který                   

o službu společnosti projevil zájem. K osobnímu prodeji může docházet také na 

veletrzích a výstavách, kterých se společnost účastní. Tento způsob prodeje je velice 

efektivní, jelikož dochází k přímé interakci mezi prodávajícím a kupujícím. Osoba 

prodejce tak může okamžitě reagovat na podněty zákazníka a zákazník vidí, že osoba 

nabízející danou službu skutečně rozumí svému řemeslu. 

Public relations 

Řízení public relations se odehrává dvěma směry – dovnitř směrem k zaměstnancům               

a vně vůči okolí. Společnost Ivánek – Zeman několika způsoby formuje kladný vztah 

zaměstnanců ke společnosti. Kromě standartních forem (pořádání firemních oslav, sick 

days, prémie, stravenky, hrazení pitného režimu) společnost nabízí možnost zapůjčení 

technického vybavení pro soukromé účely. Každému zaměstnanci je na začátku roku 

otevřen fond v určité výši, v rámci kterého si může vypůjčit zahradnické vybavení pro 

svou osobní potřebu za nákladové ceny. Pokud zaměstnanec fond nevyčerpá, je mu na 

konci roku daná částka vrácena (32). 

Co se týče komunikace s veřejností, tak společnost v prvé řadě využívá logo společnosti, 

které je výrazné a dobře zapamatovatelné. Samozřejmostí je používání vizitek a také 

oblečení pracovníků, na kterém je našito jméno společnosti. V rámci sponzoringu 

společnost finančně podporuje místní Modelářský klub, obec Žabeň a také zasílá 

příspěvky Fondu ohrožených dětí. Společnost rovněž podporuje žabeňský tělovýchovný 

spolek Sokol, kterému poskytuje zahradnické služby bez nároku na honorář. Co se týče 

vztahů s dodavateli a zákazníky, tak každoročně je důležitým partnerům zasílán 

vlastnoručně vyráběn adventní věnec a klasické PF k Novému roku (32).
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Veletrhy a výstavy 

Společnost Ivánek – Zeman se účastí dvou velkých veletrhů v Ostravě na výstavišti Černá 

louka – InfoTherma a Úsporná domácnost. Oba veletrhy se nesou v podobném duchu. 

Informují návštěvníky o efektivním využívání energie a vody, přinášejí praktické nápady 

pro snižování nákladů na výdej domácností a představují nové možnosti v oblasti 

úsporného chování. Na těchto veletrzích společnost informuje o konceptu využívání 

zelených střech, jejichž realizaci, jako jedna z mála společností v Moravskoslezském 

kraji, nabízí ve svém portfoliu služeb. Veletrhy a výstavy představují vhodnou možnost, 

jak se osobně potkat s potencionálními zákazníky a představit jim společnost i nabízenou 

službu. Náklady na přípravu každého veletrhu se pohybují okolo 50 000 Kč (32) (39).  

Online marketingová komunikace 

Marketingová komunikace firem prostřednictvím profilu na sociální sítí Facebook se 

v dnešní době stala určitým standardem, a ani společnost Ivánek – Zeman, na rozdíl od 

svých hlavních konkurentů, není v tomto ohledu pozadu. Na svém profilu má společnost 

však pouhých 153 fanoušků a je na něm minimálně aktivní. Příspěvky jsou vybírány 

náhodně a jsou přidávány velice zřídka, v roce 2018 jich bylo pouze 8. Další sociální sítě 

jako Instagram nebo Twitter společnost nevyužívá. Společnost vlastní internetové stránky 

ivanek-zeman.cz, jež v roce 2017 prošly výraznou rekonstrukcí. Stránky jsou 

v současnosti jednoduché a vyvážené. Webové stránky informují   o nabízených službách, 

prostřednictvím fotografií prezentují dílo společnosti a pomocí online formuláře 

umožňují kontaktovat vedení společnosti. Oproti konkurenčních webovým stránkám jsou 

však o něco chudší v sekci fotogalerie a neprezentují strojový park společnosti (19).  

3.6 Lidé 

V současné době společnost zaměstnává tým zkušených pracovníků, který je díky 

profesnímu školení na vysoké odborné úrovni. Společnost je vedena dvěma zakládajícími 

společníky, kteří mají rozdělené kompetence a také zaměstnance. Zjednodušeně se dá 

říci, že společník Rostislav Ivánek má na starost útvary zabývající se zahradnickou 

činností a společník Tomáš Zeman útvary týkající se strojů a zahradnické techniky. 

Každý útvar je veden odpovědnou osobou, která má pod sebou tzv. parťáka a dalším tým 

pracovníků. Pracovníci jsou vybírání prostřednictvím osobních pohovorů, kdy výhodu 
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mají lidé s určitou praxí v oboru, která ale není pro přijetí na dělnické                                                     

a brigádnické pozice podmínkou. Praxe v oboru nebo výuční list je naopak žádán u pozic 

zahradníka nebo instalatéra. V současnosti společnost zaměstnává 12 stálých 

zaměstnanců, přičemž další pomocné síly jsou najímány na období jaro a léto, které pro 

zahradnictví znamená hlavní sezonu. Zaměstnanci si prostřednictvím různých seminářů 

a kurzů zvyšují své znalosti a odborné schopnosti. I když je personální politice věnována 

velká pozornost, potýká se společnost s nedostatkem zaměstnanců, hlavně na pracovních 

pozicích vyžadující odbornou kvalifikací (32). 

3.7 Materiální prostředí 

U zhodnocení materiálního prostředí společnosti Ivánek – Zeman nastává komplikace 

v tom, že ačkoli se jedná o společnost produkující služby, tak služba není poskytována 

v jejím areálu, ale přímo u zákazníka. Nicméně domlouvání zakázek s klienty probíhá 

v mnoha případech také na sídle společnosti, proto musí vedení myslet i na materiální 

prostředí, které chování zákazníka ovlivňuje. Společnost se může pyšnit rozlehlým 

areálem a přidruženými pozemky, které dohromady čítají zhruba 2,5 hektarů. Areál 

obsahuje tyto budovy – hlavní budovu s kancelářemi, kde v 1.patře sídlí vedení                       

a asistentky a v horním patře jsou zaměstnancům k dispozici šatny a sprchy. Další budovu 

představuje velká garáž na stroje a dopravní prostředky, vedle které stojí nejméně 

vzhledná budova, jež slouží jako sklad nářadí. Sídlo společnosti slouží jako sklad 

veškerého materiálu, proto jsou zde k vidění hromady hlíny, štěpky, dřeva nebo 

rostlinného materiálu. I když budovy v areálu nevypadají moderně a atraktivně, jejich 

zevnějšek a interiér není pro zákazníka tolik významný.  

Vzhledem k charakteru poskytované služby je stěžejní, jak vypadá zeleň a přírodní prvky 

areálu. V areálu se nachází několik trávníků, stromů a keřů, které jsou pravidelně 

ošetřovány a udržovány. Zeleň na sídle vždy působí čerstvě a upraveně, chybí zde však 

nějaký originální prvek nebo dominanta, která je na sídle zahradnické společnosti 

očekávatelná. Domlouvání zakázek probíhá v kancelářích hlavní budovy, kde za hlavními 

dveřmi má zákazník možnost vidět výstavku s několika oceněními, jež dokazují kvalitu 

poskytovaných služeb. Dalším způsobem, jak se zákazník může dozvědět o charakteru 

služby jsou samozřejmě fotografie provedených zakázek nebo je po předchozí domluvě 

ukázat klientovi stávající dílo u jiného zákazníka.  
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Obrázek 10: Hlavní budova sídla společnosti (Zdroj: 40) 

3.8 Procesy 

Pod produkt poskytování zahradnických služeb nespadá pouze samotná realizace díla, 

nýbrž se jedná o komplexní soubor několika po sobě následujících procesů. Na začátku 

každé zakázky stojí požadavek zákazníka nebo v případě veřejné zakázky výzva 

k výběrovému řízení. Požadavek je následně přezkoumán, zda je společnost schopna 

zakázku zajistit materiálově, technicky a personálně. Pokud ano, tak je zpracován 

rozpočet akce, který je následně předložen zadavateli. Pro zadavatele je návrh buďto 

cenově neakceptovatelný, anebo zákazník rozpočet přijme a může se připravit návrh 

smlouvy (36).  

Dále dochází k přezkumu návrhu smlouvy zákazníkem a jsou projednány případné 

nejasnosti. Po oboustranném odsouhlasení návrhu je smlouva podepsána. Po formálních 

náležitostech je možné přejít k realizaci zakázky, přičemž od podpisu smlouvy po začátek 

prací může uběhnout i několik měsíců. Před započetím zakázky je nutné kontaktovat 

příslušné dodavatelé společnosti a nakoupit potřebný materiál, popřípadě zabezpečit 

dodání jiné související služby. Poté co je dodávka přijata a zkontrolována, můžou být 

zahradnické práce započnuty a celá zakázka zrealizována. Během realizace je práce 
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zaměstnanců průběžně kontrolována, aby se předešlo případným reklamacím ze strany 

zákazníka.  Po závěrečné kontrole je sepsán záznam o předání díla a po ukončení zakázky 

dochází k platbě na účet poskytovatele. Pro větší přehlednost je proces zakázky 

zaznamenán v následujícím schématu (36). 

  

Obrázek 11: Schéma zakázky (Zdroj: 36) 
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3.9 SWOT analýza 

Z předešlých analýz je nyní možné přejít k sestavení SWOT analýzy. Na základě analýzy 

vnitřního prostředí jsou definovány silné a slabé stránky společnosti. Z analýzy vnějšího 

prostředí poté vyplývají příležitosti a hrozby.  

3.9.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti především patří materiální zázemí firmy a sídlo, které se 

rozkládá na ploše o velikosti více než 2 hektarů. Taková velikost areálu s sebou přináší 

značné výhody – je zde dostatečný prostor pro zásoby zemin, substrátů, hnojiv, dřeva 

nebo rostlin. Díky velikosti areálu si může společnost část rostlin pěstovat také sama               

a nevyužívat služeb dodavatelů, čímž šetří část finančních prostředků. Sídlo je vhodně 

řešené i z hlediska infrastruktury, díky které se na něm můžou bez problémů pohybovat 

všechny stroje, včetně traktorů a nákladních aut, a vzhledem ke kapacitě areálu se může 

strojový park i nadále rozšiřovat. Výhodnost polohy sídla je navíc umocněna tím, že 

společnost má přístup k vlastnímu zdroji vody a rostliny nemusí zalévat dodávanou 

vodou. 

Mezi další silné stránky patří široké a kvalitní technické vybavení společnosti. 

S technickým vybavením je spojena i další výhoda, a to, že díky šikovným mechanikům 

si společnost může poskytovat vlastní servis strojů a nevyužívat služeb specializovaných 

profesionálů. Opomenout nelze ani personální stránku společnosti, kdy základní kádr 

pracovníků tvoří lidé, kteří ve firmě pracují více než 20 let. Tito zaměstnanci jsou 

opravdovými specialisty ve svém oboru a vůči společnosti jsou velice loajální. Další 

silnou stránkou společnosti představuje více než čtvrtstoletí trvající tradice a její pověst. 

Dobré jméno společnosti umocňují také mnohá ocenění, která za svou projektovou 

činnost získala. Část zákazníků také slyší na VIP klienty, se kterými společnost pracovala.  
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3.9.2 Slabé stránky 

Byť je personální složení společnosti jednou ze silných stránek společnosti, je na druhé 

straně i její slabinou. Společnost trápí problém s obsazením pracovních míst hlavně na 

kvalifikovaných pozicích. Jádro společnosti, včetně jejího vedení, je tvořeno 

zaměstnanci, kterým je okolo 50 let a bylo by vhodné, aby tito pracovníci měli možnost 

předat mladším pracovníkům své zkušenosti. Stejně jak je možné považovat zkušený              

a odborný tým pracovníků za silnou i slabou stránku společnosti, lze analogicky nahlížet 

i na dlouholetou tradici společnosti. Na jedné straně se bezesporu jedná                                                

o silnou stránku, díky které se firma může pyšnit mnoha zkušenostmi. Na straně druhé 

může být dlouholetá působnost společníků v oboru spojena s provozní slepotou, 

neochotou riskovat, konzervatismem nebo narůstající byrokracií zatěžující zaměstnance. 

I z tohoto důvodu by bylo vhodné přivést do kolektivu společnosti mladší jedince, kteří 

pracovní kolektiv osvěží. Společnost zaměstnává zručné mechaniky, díky kterým firma 

nemusí tuto službu nakupovat. Proto se jako slabá stránka jeví fakt, že tuto svou přidanou 

hodnotu nenabízí také zákazníkům. Oproti konkurenci společnost neprovozuje vlastní 

prodejnu se zahradnickým vybavením, což lze také považovat za jednu z aktuálních 

slabin. 

Mezi další slabé stránky patří materiální prostředí společnosti. O přírodní elementy sídla 

je sice pravidelně postaráno, ale jelikož se jedná o areál zahradnické společnosti, tak se 

očekává, že firma bude na svém sídle prezentovat poskytovanou službu na co nejvyšší 

úrovni.  Nemovitosti v areálu navíc nevypadají příliš moderně a atraktivně, o to větší 

důvod se více zaměřit na vzhled okolí. K tomuto vylepšení má společnost k dispozici 

vhodný prostor, prostředky i profesionální personál. Další slabá stránka byla odhalena 

v oblasti propagace, v rámci které společnost nevyužívá moderních prvků marketingové 

komunikace a přichází tak o možnost, jak zaujmout další potenciální zákazníky. 

3.9.3 Příležitosti 

Velkou příležitostí, kterou přináší momentální situace na trhu, je rostoucí poptávka po 

zahradnických službách. Lidé si uvědomují důležitost přírodních ekosystému pro život 

člověka a zároveň chtějí bydlet v upravené a atraktivní zeleni. Co se týče životního stylu, 

tak je rovněž velice populární trend různých ekologických a pěstování jedlých zahrad. 
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Velice probíraným a ožehavým tématem je v současnosti oblast úspory energie a vody, 

proto by se společnost mohla více zaměřit na propagaci této problematiky. Přispívá 

k tomu i nabídka realizace zelených střech, kterou nabízí ve svém portfoliu. Další 

zajímavou příležitost představuje možnost ucházet se o dotace z Evropské unie, která 

poskytuje finanční granty v projektech týkající ochrany životního prostředí nebo sběru 

bioodpadů. Další možnost by mohly představovat nové propagační formy marketingu, 

které se začínají objevovat díky novým technologiím. V rámci trendů související 

s pracovním trhem, by společnost mohla využít přímého oslovení méně tradičních skupin 

osob, které se na tomto trhu vyskytují (žáci středních škol, cizinci, lidé se zdravotním 

omezením). 

Hrozby 

Významnou hrozbu, se kterou se musí potýkat všechny společnosti poskytující venkovní 

služby, představuje faktor počasí. Špatné počasí, hlavně déšť a vlhkost půdy, negativně 

ovlivňuje průběh prací na zakázkách a prodlužují se termíny, což má za následek 

nespokojené zákazníky. Co se týče hrozeb přírodních živlů, tak se sídlo společnosti 

nachází v blízkosti řeky Olešná, tudíž zde existuje riziko povodně. Další riziko spadá pod 

skupinu bezpečnostních, konkrétně se jedná o vykradení nebo poškození majetku 

společnosti. Co se týče hrozeb v oblasti dodavatelských vztahů, tak by významný 

problém představovala ztráta klíčových dodavatelů, které by bylo velice obtížné nahradit. 

Mezi další rizika patří legislativní změny a je nutné zmínit také vstup nové konkurence, 

která představuje hrozbu v každém odvětví. 

3.9.4 Shrnutí SWOT analýzy 

K vyčíslení SWOT analýzy bude použita metoda přiřazení bodů a vah. Bodová hranice 

se pohybuje v rozmezí od 1 do 5, přičemž hodnocení 1 představuje nejméně významný 

faktor a hodnocení 5 představuje nejvýznamnější faktor. Ke každému parametru je kromě 

bodu doplněna také váha, která určuje sílu efektu působení konkrétního faktoru. Součet 

vah v každé kategorii musí být roven 1. Co se týče bodového hodnocení, tak se 

významnost každého faktoru hodnotí jednotlivě, ale jejich váha se posuzuje v rámci celé 

skupiny faktorů. Důležitost každého faktoru je zjištěna tak, že je vynásobena hodnota 
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bodu a váha znaku. Vypočtené hodnoty každé dílčí skupiny jsou následně porovnány                

a na základě dosaženého výsledku je zvolena vhodná strategie (41). 

Tabulka 8: Určení váhy a bodů silných stránek společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování)  

Silné stránky Váha Body Celkem 

Strategická poloha a rozloha sídla 0,27 5 1,35 

Stálý odborný tým pracovníků 0,32 4 1,28 

Dlouhodobá tradice a dobrá pověst 0,2 4 0,8 

Projekce a realizace zelených střech 0,1 3 0,3 

Vlastní zdroj vody 0,06 2 0,12 

Vlastní servis strojů 0,05 4 0,2 

Celkem 1   4,05 

 

Tabulka 9: Určení váhy a bodů slabých stránek společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky Váha Body Celkem 

Nedostatek pracovníků 0,33 5 1,65 

Materiální prostředí  0,27 4 1,08 

Nedostatečná propagace 0,15 4 0,6 

Starší pracovní kolektiv 0,12 3 0,36 

Nenabízení servisu a opravy strojů 0,06 3 0,18 

Absence obchodu se zahradnickými potřebami 0,07 3 0,21 

Celkem 1   4,08 

Celkový součet bodů ve skupině silných stránek činí 4,05, naproti tomu součet bodů ve 

skupině slabých stránek je 4,08. V tomto porovnání lehce převládá význam silných 

stránek, ale jejich rozdíl je minimální. 
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Tabulka 10: Určení váhy a bodů příležitostí společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Váha Body Celkem 

Rostoucí zájem o zahradnické služby 0,2 5 1 

Oslovení méně tradičních skupin pracovního trhu 0,16 4 0,64 

Nové formy marketingové komunikace 0,18 3 0,54 

Využití dotací z EU 0,18 4 0,72 

Větší propagace úspory energie 0,14 3 0,42 

Trend bydlení v souladu s přírodou 0,14 3 0,42 

Celkem 1   3,74 
 

Tabulka 11: Určení váhy a bodů hrozeb společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrozby Váha Body Celkem 

Závislost podnikání na počasí 0,28 4 1,12 

Živelná událost 0,1 4 0,4 

Ztráta klíčových dodavatelů 0,18 5 0,9 

Bezpečnostní rizika 0,15 3 0,45 

Vstup nové konkurence 0,16 3 0,48 

Legislativní změny 0,13 2 0,26 

Celkem 1   3,61 

Součet bodů v kategorii příležitostí společnosti je 3,74, součet bodů v kategorii hrozeb 

činí 3,71. I když je rozdíl hodnot malý, tak by se společnost měla soustředit na využití 

příležitostí, které nabízí vnější prostředí společnosti. Tato strategie, kdy se společnost 

snaží o eliminaci slabých stránek a zároveň využití příležitostí se nazývá strategie WO. 
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3.10 Shrnutí analytické části 

V analytické části je prvně představena společnost Ivánek – Zeman, její stručná historie                            

a předmět podnikání. Analýza makroprostředí byla provedena prostřednictvím analýzy 

SLEPT, která je rozšířena o ekologické faktory a pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil došlo k ohodnocení oborové prostředí společnosti. V rámci této 

analýzy byla hlavní pozornost věnována identifikaci konkurentů a popisu zákazníků. 

Mikroprostředí společnosti bylo ohodnoceno modelem 7S, který rozebírá 7 klíčových 

faktorů úspěchu firmy. Následně byla provedena analýza současného stavu 

marketingového mixu, který byl rozšířen na mix 7P. Z výsledků všech dílčích analýz byla 

nakonec sestavena analýza SWOT, která hodnotí silné a slabé stránky společnosti                                  

a identifikuje její příležitosti a hrozby.  

K vyčíslení výsledků SWOT analýzy byla použita metoda přiřazení bodů a váhy 

k jednotlivým faktorům a po sečtení hodnot v rámci jednotlivých skupin byly výsledky 

porovnány. Po srovnání vyšlo najevo, že v otázce námětů ke zlepšení by společnost měla 

využít strategii WO. Tato strategie se soustředí na odstranění slabých stránek                                       

a využití příležitostí. Z těchto poznatků budou vycházet návrhy ke zlepšení 

marketingového mixu společnosti, kterým se bude věnovat závěrečná část diplomové 

práce. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V závěrečné části budou detailně popsány návrhy na zlepšení aktuálního marketingového 

mixu společnosti, které vychází z výsledků provedených analýz. Společnost                   

Ivánek – Zeman v současné době profituje a v rámci oboru patří mezi uznávané firmy. 

Proto není jejím cílem rozšiřovat nabídku služeb ani expandovat do jiných regionů. 

Majitelé by chtěli udržet současnou pozici na trhu zahradnických firem, prohloubit vztahy 

se zákazníky a odlišit se od konkurenčních společností. Tyto informace budou při 

zpracovávání návrhu taktéž brány v potaz. Návrhy se budou týkat 4 oblastí 

marketingového mixu služeb: 

• Produkt 

• Propagace 

• Lidé 

• Materiální prostředí 

Na konci kapitoly bude shrnuto, jaké přínosy návrhy obsahují, s jakými finančními 

náklady je třeba počítat a bude navržen harmonogram jednotlivých činností. Rovněž 

budou definována rizika projektu a protiopatření, která sníží jejich dopad.  

4.1 Produkt 

Z výsledků analýzy stávajícího stavu marketingového mixu je patrné, že není potřeba 

rozšiřovat nabídku nabízených služeb. Portfolio služeb je v současné době dostatečně 

rozmanité a na jeho expanzi nemá společnost potřebný počet zaměstnanců. Proto 

navrhuji, aby společnost začala nabízet pouze doplňkovou službu, která bude zahrnovat 

servis a opravu zahradnických strojů. Tento druh služby nenabízí žádný z velkých 

konkurentů společnosti, tudíž by se touto cestou mohl Ivánek – Zeman od své konkurence 

částečně odlišit. 

Tato nová služba by pokrývala servis a opravu ručních sekaček, sekaček typu 

malotraktorů, křovinořezů, strojních nůžek a motorových pil. Z kapacitních důvodů by 

byla služba nabízena jen určitému segmentu lidí – zákazníkům společnosti                               

a obyvatelům obce Žabeň. V hlavní sezoně, která se datuje od března do října, by nebylo 

reálné službu poskytovat, proto by byla služba nabízena od listopadu do února. Vyřeší se 
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tím také menší vytíženost mechaniků, kteří kvůli sezonnosti nemají v zimě tolik práce 

jako na jaře a v létě. Výhodou této nově nabízené služby jsou nulové náklady na její 

pořízení – odpadají náklady na sehnání mechanika, koupi nářadí a vybavení nebo na 

opatření nových prostor.  

Úkolem mechaniků je v prvé řadě věnovat čas strojům společnosti a až po splnění těchto 

potřeb je možné zabývat se stroji zákazníků. Z tohoto důvodu je počet oprav                                      

a údržeb kapacitně omezen. Podle spolumajitele společnosti je možné přijmout                      

60 strojních zařízení za měsíc. Cena služby zahrnující opravu stroje se těžko vyčísluje, 

jelikož každá oprava je specifická a cena vychází z její náročnosti, potřeby náhradních 

dílů a spotřeby materiálu.  

Nastínit cenu je možné u servisu strojů, konkrétně u servisu sekačky. Servis zahrnuje 

kontrolu vzduchového filtru, kontrolu nebo výměnu zapalovací svíčky, naostření                      

a vyvážení nože, dotažení šroubových spojů, výměnu benzinu a zkoušku pojezdu. Cena 

služby se odvíjí od spotřeby materiálu a nákladů na hodinu mechanika, do které se 

započítává jeho mzda, spotřeba energie, odpis budovy, cena nástrojů, náklady na školení 

a pojištění nebo cena ochranných pomůcek. Cena za tento druh servisu se pohybuje 

v částce 2 000 Kč bez DPH. Za předpokladu, že by se mechanici věnovali pouze tomuto 

druhu servisu, lze předpokládat následující měsíční náklady, výnosy a zisk: 

Tabulka 12: Odhad měsíčních nákladů, výnosů a zisku nové služby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka/Odhad 
Pesimistický Realistický  Optimistický 

Počet servisovaných strojů 40 50 60 

Průměrná cena servisu (bez DPH) 2 000 Kč 

Průměrná spotřeba materiálu/1 sekačka 600 Kč 

Náklady na hodinu mechanika 500 Kč 

Průměrná doba servisu 2,5 hodiny 

Výnosy 80 000 Kč 100 000 Kč 120 000 Kč 

Náklady  74 000 Kč 92 500 Kč 111 000 Kč 

Zisk  6 000 Kč 7 500 Kč 9 000 Kč 



78 

 

 

Z vyčíslených hodnot je patrné, že společnost bude v rámci jakéhokoli scénáře profitovat. 

Cílem služby však není generovat zisk, ale primárně se jedná o vytvoření přidané hodnoty 

ke stávajícím službám a v rámci obyvatel Žabně o posílení a udržení vztahů s místní 

komunitou. Pokud by poskytnutá služba měla za výsledek spokojeného zákazníka nebo 

obyvatele, a zároveň by výnosy přinejmenším pokryly náklady, byl by cíl služby naplněn. 

Jelikož se jedná o službu, která není nabízena široké veřejnosti, nemusí společnost 

uvažovat nad rozsáhlou formou propagace. Zákazníkům by byla služba nabízena při 

osobních setkáních a pro obyvatele Žabně by se využila forma letáků, které by byly 

rozmístěny na veřejných místech jako je místní restaurace, kavárna, nástěnka na obecním 

úřadě nebo autobusová zastávka.  Návrh možného designu letáku je představen na další 

straně. Nabízí se také propagace prostřednictvím Facebooku, kde je v nastavení příspěvku 

možné cílit na uživatele žijící v určité lokalitě.  

Nabídka nové služby s sebou přináší také finanční náklady na její propagaci formou 

letáků. Náklady na tisk 100 ks těchto letáků jsou následující:  

Tabulka 13: Cena za propagaci služby (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42) 

Položka Cena  

Tisk 100 ks letáků A5 390 Kč bez DPH 

Cílem nabízení této služby je budovat si dlouhodobý vztah s klientem a nabídnout mu 

doplňující službu, která může být vzhledem k jeho potřebám atraktivní. Pro všechny 

podnikatelské subjekty je stěžejní udržet si stávající zákazníky a přicházet na způsoby, 

jak tyto zákazníky přimět k opakovanému nákupu zboží nebo služby. Ve srovnání 

s náklady vynaloženými na získávání nových zákazníků, představuje péče o stávající 

klientelu finančně výhodnější variantu. Další výhodou této služby je, že její nabídka 

přinese větší vytíženost mechaniků v zimních měsících a v neposlední řadě také pomůže 

budovat vztahy s místními obyvateli. 
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Obrázek 12: Návrh letáku pro novou službu (Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj obrázků: 43, 19) 
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4.2 Propagace 

Z přecházejících analýz společnosti vyšlo najevo, že v rámci propagace existuje velký 

prostor ke zlepšení. V oblasti tohoto prvku marketingového mixu budou uvedeny návrhy, 

které by měly pozvednout dosavadní úroveň propagace a oslovit širší okruh společnosti.   

4.2.1 Vylepšení webových stránek a tvorba firemního blogu 

SEO (zkratka z anglického Search Engine Optimalization – optimalizace pro 

vyhledavače) představuje souhrn praktik, které vedou ke zvýšení návštěvnosti webových 

stránek skrze výsledky v organickém vyhledávání (google.com, seznam.cz). Organické 

vyhledávání má tu výhodu, že je zdarma na rozdíl od PPC služeb vyhledávačů. 

Web firmy Ivánek – Zeman je postaven na wordpressové šabloně Mioweb, která zaručuje 

responzivní zobrazení – rozložení stránky se přizpůsobuje zařízení, na kterém je web 

prohlížen. Také umožňuje jednoduchou správu SEO atributů (titulky a popisky stránek), 

které jsou na většině podstránek webu ivanek-zeman.cz umístěny. Velkou část obsahu 

webu tvoří obrázky. Zde se nachází velký prostor pro zlepšení, jelikož mnoho obrázků je 

zbytečně velkých (výjimkou nejsou ani 500 kB fotky), což zpomaluje načítání a snižuje 

pozice, na kterých se stránky zobrazují ve vyhledávačích. Zde bude vhodné obrázky 

zkomprimovat do tak malé velikosti, která nebude mít vliv na jejich kvalitu. K obrázkům 

by také bylo vhodné doplnit „alt tag“ popisky, které vyhledávači říkají, co je na obrázku.  

 Tabulka 14: Náklady na úpravu webu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Kalkulace 

Komprese a nahrání obrázků 2 hod 

Doplnění alt tag popisků k obrázkům 1 hod 

Náklady na hodinu zaměstnance  350 Kč 

Náklady celkem (bez DPH) 1050 Kč  
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Hlavním nedostatkem webu je však absence kvalitního textového obsahu, který by se 

mohl ve vyhledávačích zobrazovat. Klasickou strategií, která vylepší nejen pozice ve 

vyhledávání, ale učiní stránky společnosti zajímavější, je vytvoření firemního blogu. 

Obsah článků by byl cílen na osoby, které zajímají témata ohledně zahradničení                        

a životního prostředí. Čtenářům bude nabízen užitečný a atraktivní obsah z oblastí, ve 

kterých má společnost zkušenosti a je dostatečně renomovaná na to, aby nabyté znalosti 

předávala dále. Témata se mohou týkat následujících oblastí: 

• Návody a rady – jak pečovat o květiny a rostliny, jak vysadit vyvýšené záhony, jak 

čistit zahradní jezírko, jak vyměnit strunu v sekačce na trávu, jak efektivně 

odstraňovat plevel, jak se správně starat o zahradnické vybavení, jak zajistit krásný 

zelený trávník a další. 

• Sdílení trendů – trendy týkající se využívání různých materiálů, barevných odstínů 

výsadeb, využívání různých druhů ekologických a jedlých zahrad, propagace šetření 

energie a zelených střech, jak šetrně přistupovat k životnímu prostředí a další. 

Tvorbu obsahu by měl na starost společník Rostislav Ivánek, který má zkušenosti 

s přispíváním článků do odborných publikací. Druhou osobou, která by se podílela na 

zpracování článků by byla zaměstnankyně, která má na starosti správu Facebooku                   

a organizaci veletrhů, kterých se společnost účastní. V psaní by se střídali podle zaměření 

témat jednotlivých článků. Článek by byl publikován jednou týdně, přičemž na počátku 

by se vytvořilo alespoň 5 článků, aby jich bylo možné vydat více najednou                                          

a odkazovat na ně. Na napsání věcného a kvalitního článku doplněného zajímavou 

grafikou je v nákladech počítáno s průměrnou dobou 5 hodin. V položce náklady na 

zaměstnance a společníka je zahrnuta jejich mzda, zdravotní pojištění, sociální pojištění 

a režijní náklady (energie, odpisy, školení). Měsíční náklady na tvorbu blogu by mohly 

být následující: 
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 Tabulka 15: Odhad měsíčních nákladů na činnost blogu (Zdroj: vlastní zpracování)  

Položka Kalkulace 

Počet článků za měsíc 4 

Průměrná doba psaní článku 5 hod 

Náklady na hodinu zaměstnance 350 Kč 

Náklady na hodinu společníka 500 Kč 

Náklady celkem (bez DPH) 8 500 Kč  

U blogu hraje důležitou roli také to, jak daný obsah propagovat a dostat ho ke správné 

skupině čtenářů. Jednou z forem zviditelnění článku představuje provázanost s firemním 

Facebookem, který bude jednou týdně na články odkazovat. U článků na blogu bude 

připojeno také tlačítko, kterým uživatelé budou moci článek sami sdílet. Aby se 

prostřednictvím blogu zvýšila návštěvnost webových stránek, je potřeba web vylepšit 

pomocí on – page SEO praktik (úpravy, které může správce webu udělat přímo na webu), 

mezi které např. patří: 

• Kvalita textů, vhodné použití klíčových slov   

Pokud by byl na blogu sdílen například článek o plevelu, měl by se jeho autor            

podívat na nejvyhledávanější relevantní slovní spojení, která toto slovo obsahují: 

Tabulka 16: Trendy ve vyhledávání slova plevel (Zdroj: Vlastní zpracování podle Google Ads) 

Klíčové slovo (podle relevance) Průměrné měsíční 

vyhledávání Konkurence 

Plevel 1 tis. – 10 tis. Nízká 

Návrh     

Postřik na plevel 100 – 1 tis. Vysoká 

Hubení plevele 100 – 1 tis. Vysoká 

Plevel restaurace 100 – 1 tis. Nízká 

Likvidace plevele 10 – 100 Vysoká 
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Aby se v rámci internetových vyhledávačů článek zobrazil na vyšších pozicích, měla by 

se tato slovní spojení v textu vyskytovat. Některou z těchto frází by měl nejlépe 

obsahovat i název článku, například: Toužíte mít dokonalou zahradu? Poradíme, který 

postřik na plevel je ten nejlepší. 

• Titulky a popisky stránek (meta description), čímž je určeno, jak bude vypadat 

zobrazení stránky ve vyhledávačích 

• Označení nadpisů značkami h1, h2, h3… v HTML kódu, které vyhledavači dává 

informaci o struktuře textu 

• Rychlost načítání webu a jeho použitelnost na různých zařízeních 

• Odstranění duplikovaného obsahu na webu 

Existují také off – page SEO praktiky, ale na tyto faktory nemá správce webu absolutní 

vliv a jedná se o náročnější část SEO. 

Hlavním cílem blogu je vytvořit komunitu kolem značky Ivánek – Zeman a společnost 

zviditelnit. Další cíl představuje vyšší návštěvnost webových stránek společnosti                     

a posun na vyšší místa v internetových vyhledávačích. Prostřednictvím webových stránek 

se návštěvník seznámí se společností a jejím produktem, a v případě zájmu může 

společnost sám kontaktovat nebo ji dále doporučit. Pokud se zvýší návštěvnost stránek, 

může se zvýšit šance na přijetí nových zaměstnanců, jelikož bude nabídkou práce 

oslovena širší skupina lidí.  Doprovodný jev, který s sebou přináší tvorba zajímavého                     

a kvalitního obsahu, představuje budování renomé znalce a autority ve svém oboru.  

4.2.2 Facebook  

Společnost spravuje vlastní Facebookový účet od dubna roku 2015 pod názvem                               

Ivánek – Zeman, v.o.s – spokojené bydlení v dokonalé zeleni. Jeho vedení a aktualizaci 

se však nikdo téměř nevěnuje, což je nejvíce patrné na počtu fanoušků, kterých je 

pouhých 153. Společnost by měla využít toho, že je na této online platformě aktivní,                

a to hlavně ze dvou důvodů – přes tuto platformu je možné v ČR oslovit přes 5 milionů 

lidí a hlavní konkurenti společnosti této propagace nevyužívají. Aby však existence 

firemního profilu měla smysl, je nutné vytvořit vizi a koncept obsahu, který by společnost 

chtěla se svými odběrateli sdílet. Ze začátku by firma přidávala příspěvky dvakrát týdně, 

a to v pondělí a ve čtvrtek. 

https://www.facebook.com/Ivánek-Zeman-vos-spokojené-bydlení-v-dokonalé-zeleni-1619186191626686/
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Příspěvky by byly rozděleny do dvou témat: 

• Pondělí – na začátku týdne by se sdílel příspěvek z nově vytvořeného seriálu 

s názvem Příběhy zahrad. V této rubrice by bylo představeno zahradnické dílo, které 

firma kompletně navrhla a zrealizovala, včetně fotek před a po a s krátkým popisem 

v délce zhruba jednoho odstavce. Za svou dlouholetou působnost společnost vytvořila 

stovky zahradnických děl, proto disponuje dostatečným materiálem pro vytvoření                 

a dlouhodobé udržení této rubriky. Zvláštní pozornost by se měla věnovat 

významným dílům jako byla zakázka pro Colours of Ostrava, Svět techniky nebo 

zahradám, které za svou realizaci získaly ocenění.   

• Čtvrtek – druhý příspěvek v týdnu by spočíval ve sdílení článku z nově vzniklého 

firemního blogu. Příspěvek by byl představen dvěma maximálně třemi větami tak, 

aby téma článku působilo atraktivně a sdělení zaujalo natolik, že uživatel bude 

ochotný přejít na stránky společnosti a ve čtení dále pokračovat na blogu.    

Aby příspěvky měly větší dosah a zobrazovaly se více uživatelům, je potřebné, aby 

získaly co největší zapojení fanoušků prostřednictvím tzv. lajků nebo komentářů. 

Vyjádření fanoušků je možné podpořit jednoduchou otázkou, anketou, požádat o sdílení 

vlastních fotografií a zkušeností nebo pořádáním soutěží. Aby aktivita na společnosti na 

Facebooku byla smysluplná, je důležité věnovat se vyhodnocování statistik, které tato 

platforma nabízí. Dá se tak jednoduše zjistit, který druh příspěvku je pro fanoušky 

atraktivní a podle výsledků obsah přizpůsobit zjištěným preferencím. Správě Facebooku 

by se věnovala zaměstnankyně, která má v současnosti tuto aktivitu na starost a nemusel 

by se tak shánět a zaškolovat nový brigádník. Tvorbě obsahu a následné správě 

Facebooku by mělo stačit věnovat se 3 hodiny týdně. Náklady spojené se správou 

Facebooku by byly následující: 
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 Tabulka 17: Náklady na správu Facebooku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Kalkulace 

Správa Facebooku 3 hod/týden 

Náklady na hodinu zaměstnance 350 Kč 

Měsíční náklady (bez DPH) 4 200 Kč  

4.3 Workshopy 

Další návrh z oblasti propagace spadá pod event marketing, konkrétně se jedná                       

o workshop neboli dílnu. V dnešní době je velice moderní trend tzv. DIY (Do It Yourself) 

– v předkladu udělej si sám. Velké popularitě se těší hlavně workshopy, ze kterých si lidé 

odnesou vlastnoručně vyrobený předmět. Společnost Ivánek – Zeman má pro pořádání 

takové akce vhodné předpoklady. Workshop se může konat ve vlastních prostorách firmy, 

odbornými lektory budou vybraní zaměstnanci a k tvořivé činnosti bude použito 

zahradnické vybavení společnosti. Pro začátek by firma uspořádala čtyři workshopy za 

rok, každý s kapacitou 20, maximálně 25 účastníků. V případě zájmu se poté množství 

workshopů může navyšovat a tematicky měnit podle ročního období, se kterými jsou 

spojeny různé zahradnické činnosti. V rámci diplomové práce bude rozveden návrh pro 

workshop pořádaný v červnu. 

Tento workshop by nesl název Oživte svou zahradu rozkvetlým hrncem. Účastníci by si 

přinesli vlastní starý hrnec, proutěný koš, kyblík nebo jakoukoli nádobu, kterou 

nepoužívají. Nic dalšího by si s sebou nosit nemuseli, všechen potřebný materiál jako 

hlínu, substráty, rostliny a zahradnické pomůcky by měli k dispozici na místě. Workshop 

by trval dvě hodiny a konal by se ve venkovních prostorách areálu. Průvodci by byli dva 

vybraní zaměstnanci, kteří účastníkům vysvětlí postup, pomohou s výběrem rostlin, 

aranžmá a zodpoví případné dotazy. Tento workshop by byl kapacitně omezen na 20 míst 

a registrace by probíhala přes mail firemní asistentky. Cena workshopu by byla stanovena 

na 250 Kč a platilo by se předem převodem na firemní účet. 

Workshop by byl určen hlavně pro obyvatele Žabně, proto by se akce propagovala 

prostřednictvím letáků, které by byly rozmístěny na veřejných místech obce. Pokud by se 
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nenaplnila kapacita obyvateli, což je velice nepravděpodobné, byl by workshop 

prezentován na Facebooku společnosti formou události. Z akce by byly pořízeny 

fotografie, které by společně s krátkým reportem byly uveřejněny na firemním blogu                                  

a Facebooku. Propagační leták této události by vypadal následovně:  

 

Obrázek 13: Leták na propagaci workshopu (Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj obrázků: 19, 44, 45) 



87 

 

 

V následujících tabulkách je provedena kalkulace nákladů a výnosů tohoto workshopu. 

V první tabulce je počítána spotřeba materiálu na 1 nádobu a poté spotřeba materiálu na 

21 nádob. Jedna nádoba bude sloužit pro zaměstnance. 

 Tabulka 18: Spotřeba materiálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka  Kalkulace 

Drenáž 15 Kč 

Hnojivo 5 Kč 

Květiny 90 Kč 

Spotřeba materiálu na 1 nádobu 110 Kč 

Spotřeba materiálu na 21 nádob (bez DPH) 2 310 Kč  

Tato tabulka uvádí náklady související se zaměstnanci, kteří budou mít workshop na 

starost. Příprava by měla trvat 2 hodiny a stačilo by, kdyby se jí ujal 1 zaměstnanec. Na 

workshopu už poté budou potřeba oba zaměstnanci. 

Tabulka 19: Náklady na zaměstnance (Zdroj: Vlastní zpracování)  

Položka Kalkulace 

Náklady na hodinu zaměstnance 350 Kč 

Příprava (1 zaměstnanec) 2 hod 

Trvání workshopu (2 zaměstnanci) 2 hod 

Celkem hodin 6 hod 

Náklady na zaměstnance (bez DPH) 2 100 Kč  
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Kalkulaci celkových nákladů (včetně nákladů na propagaci akce), výnosů a zisku 

zaznamenává tato tabulka. Všechny údaje jsou bez DPH: 

Tabulka 20: Kalkulace workshopu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Kalkulace 

Počet účastníků 20 

Cena workshopu 250 Kč 

Spotřeba materiálu 2 310 Kč 

Náklady na zaměstnance 2 100 Kč 

Náklady na tisk 100 letáků 390 Kč 

Náklady celkem 4 800 Kč 

Výnosy 5 000 Kč 

Zisk 200 Kč 

Celkové náklady na akci vycházejí na 4 800 Kč a výnosy jsou v hodnotě 5 000 Kč. Zisk 

z této události je 200 Kč. Tyto workshopy nemají sloužit jako další zdroj příjmů 

společnosti, ale představují prostředek, jak se dostat do povědomí lidí a budovat s nimi 

vztahy. Pro majitele společnosti je proto přijatelné, pokud výnosy z workshopů budou 

pokrývat vzniklé náklady 

Témata dalších tří workshopů by se mohla týkat těchto oblastí:  

• Jarní workshop by věnován dětem a jejich maminkám, přičemž by se děti naučily 

základ o rostlinách, zasadily by si svou vlastní rostlinku a dozvěděly by se, jak se o 

ni dále starat. Dětem by byly představeny činnosti, které jsou spojeny s nástupem jara, 

jako zasévání bylinek a zeleniny, výsadba stromů nebo pletí.   

• Podzimní workshop by se týkal zazimování muškátů. Účastnící by se dozvěděli                                

a prakticky vyzkoušeli, jak muškáty ošetřit před nástupem zimy, jak jim vytvořit 

podmínky pro vegetační klid a jak se o ně přes zimu správně starat.  

• Zimní workshop, který by se konal na konci listopadu, by byl věnován kreativní 

činnosti, konkrétně výrobě adventních věnců. Návštěvníkům by byl přichystán 

materiál a pomůcky a pod vedením dvou zaměstnanců firmy by si věnec sami 

vytvořili. 



89 

 

 

Témata v oblasti zahradničení a výroby dekorací jsou takřka nevyčerpatelná, proto je 

možné zaměření workshopů obměňovat a přizpůsobovat. Měnit se může také cílení na 

okruh účastníků – workshopy se mohou pořádat pro děti, seniory nebo maminky na 

rodičovské dovolené. Cílem těchto workshopů je posílit povědomí o společnosti                       

a budovat vztahy i v offline prostředí. Další cíl představuje podpoření žaběňské komunity, 

která by se na workshopech mohla setkávat a propojovali by se zde lidé se stejnými 

zájmy. Pro obyvatelé této obce nejsou pořádány akce podobného typu, proto by 

workshopy představovaly osvěžení místního společenského života. 

4.3.1 Billboard 

Společnost využívá venkovní reklamu v podobě billboardu, který se nachází zhruba                  

100 m od jejího sídla. Od doby pořízení, což bylo v roce 2005, se billboard nerenovoval 

a je velmi nečitelný. Aby tato reklama znovu plnila svůj účel, mělo by dojít k výměně 

stávajícího plakátu. Jelikož se jedná o pouhou výměnu plakátu, nebude cena tak vysoká 

jako při pořízení této reklamy, kdy se kupovala celá konstrukce. Výhodou této formy 

reklamy je, že zasáhne velké množství lidí s vynaložením minimálních prostředků. 

Billboard upoutá pozornost, aniž by se lidem vnucoval (např. oproti bannerům na 

internetu nebo emailům) a poslouží k lepší orientaci pro zákazníky. Oproti původnímu 

billboardu je nový návrh jednodušší a obsahuje méně slov. Náklady spojené s novým 

billboardem by byly následující: 

 Tabulka 21: Náklady na nový billboard (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 46) 

Položka                  Kalkulace 

Grafika a kreativa návrhu 3 000 Kč 

Tisk plakátu  800 Kč 

Výměna plakátu 1 000 Kč 

Celkové náklady (bez DPH) 4 800 Kč  
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Obrázek 14: Návrh billboardu (Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj obrázku: 19) 
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4.4 Materiální prostředí 

Analýza marketingového mixu identifikovala, že velký prostor pro zlepšení představuje 

materiální prostředí společnosti, konkrétně se jedná o její přírodní okolí. Majitel 

společnosti nechce sídlo firmy příliš upravovat, a to z důvodu, že v budoucnosti bude 

prostor potřeba využívat ke skladování nebo rozšiřování strojového parku. Proto se jako 

vhodné místo k materiální úpravě jeví samostatný pozemek, který společnost vlastní 

zhruba 100 metrů od hlavní budovy a čítá asi 3800 m². V tomto prostoru by se vytvořila 

výstavní zahrada s několika ukázkovými a estetickými prvky. Jako inspirace je použita 

zahrada, jejíž realizace přinesla společnosti v roce 2005 ocenění Zahrada roku.  

 

Obrázek 15: Inspirace pro ukázkovou zahradu (Zdroj: 19) 

Pro potřeby výstavní zahrady by byla použita asi třetina výše uvedeného pozemku 

vlastněného společností. Byly by na něm prezentovány tři typy zapěstovaných 

udržovaných trávníků – parkový trávník, trávník ve sportovní kvalitě fotbalového hřiště 

a luční trávník. Aby bylo možné tyto trávníky vypěstovat, je potřeba k nim připojit 

závlahový systém, bez kterého nemohou být trávníky dostatečně živeny. Závlahový 
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systém bude navíc sloužit jako další prvek představený zákazníkovi. Hlavní dominantou 

této výstavní zahrady bude ztělesňovat jezírko s mostkem a malou kamenitou kaskádou. 

V okolí jezírka by se dále vysadily vzrostlé keře a stromy a k dokreslení atmosféry by 

posloužily barevné okrasné záhony.  

O návrh a výstavbu ukázkové zahrady by se samozřejmě postarali zaměstnanci 

společnosti, kteří mají nejlepší kvalifikaci pro tento druh činnosti. Jelikož zakázky pro 

klienty dostanou před úpravou vlastního exteriéru vždy přednost, k práci na vlastní 

zahradě by se uchylovalo v období hluchých míst v sezoně. I z tohoto důvodu se jedná            

o dlouhodobý projekt, který je možné prezentovat v roce 2022. Hlavní důvod dlouhé doby 

vyhotovení představují přírodní omezení. Je potřeba počítat s obdobím, ve kterém budou 

růst keře a stromy a také s intenzivní péčí o trávníky, která zajistí jejich požadovanou 

kvalitu. Tato skutečnost však s sebou přináší i výhodu v podobě rozprostření finančních 

nákladů. V průběhu realizace jednotlivých prvků je možné zákazníkům prezentovat 

některé elementy zahrady a vysvětlit jim jejich vývoj. O projektu okrasné zahrady by 

společnost informovala také na svém Facebook a blogu. Zde by se v pravidelných 

intervalech objevovaly články s fotodokumentací a reportem, který by informoval o 

změnách a rozvoji tohoto díla. 

S prací na výstavní zahradě by bylo reálné začít na jaře roku 2020. Prvně by se provedly 

hrubé terénní úpravy pozemku a vybudovalo by se jezírko. Jemné terénní úpravy by se 

měly naplánovat tak, aby skončily v srpnu a v záři se mohl zasít trávník. Na podzim se 

rovněž zasadí keře, stromy a květiny. Další sezonu by se o všechny prvky intenzivně 

pečovalo a v roce 2022 by celá zahrada mohla být prezentována zákazníkům. Dle slov 

majitele společnosti by veškeré náklady na tuto realizaci (projekt, spotřeba materiálu, 

mzdové náklady, strojní náklady) mohly být ve výší 1 750 000 Kč bez DPH. Možný 

harmonogram tohoto návrhu je zobrazen v následující tabulce. K jednotlivým činnostem 

a délkám jejich trvání jsou připojeny i měsíce roku 2020, ve kterých je možné danou 

aktivitu provést: 



93 

 

 

 Tabulka 22: Projekt výstavní zahrady (Zdroj: Vlastní zpracování)  

Činnost Délka trvání Rok 2020 

Návrh projektu 1 měsíc Leden – únor 

Hrubé terénní úpravy a výstavba jezírka 6 měsíců Březen – srpen 

Jemné terénní úpravy 2 týdny Srpen 

Připojení závlahového systému 1 týden Září 

Založení trávníku 1 týden Září 

Výsadba rostlin 2 týdny Září –  říjen 

Účelem realizace výstavní zahrady je zákazníkovi co nejvíce přiblížit kvalitu 

poskytované služby, vyvolat pozitivní emoce a podpořit důvěru ve schopnosti 

poskytovatele. Momentálně je zákazníkům budoucí služba prezentována hlavně 

prostřednictvím fotografií, ale na smysly člověka mnohem více působí vjem, který si 

může osahat a v případě květin si k němu i přivonět. Touto cestou si společnost může 

vylepšit svou image a odlišit se od konkurence. Většina konkurentů nedisponuje tak 

velkým areálem, ve kterém by si mohli dovolit vyplnit část prostoru kompletní zahradou. 

V tomto případě se nabízí využít rozlehlé pozemky společnosti a uplatnit tak jednu 

z jejich nejsilnějších stránek. 



94 

 

 

4.5 Lidé 

Poslední slabé místo marketingového mixu představuje personální stránka společnosti. 

V této části budou uvedeny dva návrhy, které se zaměřují na oslovení spíše netradičních 

segmentů pracovního trhu – studentů středních škol a osob se zdravotním omezením.  

4.5.1 Exkurze pro studenty středních škol 

Stejně jako většinu firem v České republice, trápí společnost Ivánek – Zeman nedostatek 

pracovníků. Tato situace je způsobena i tím, že se mnoho lidí obává náročné fyzické práce 

a o zahradnickém oboru mají zkreslené informace. Jednou z možností, jak oslovit 

potenciální zaměstnance, představuje zaměřit se na žáky středních odborných škol                       

a organizovat pro ně ve svém areálu odborné exkurze. Exkurze by bylo vhodné provádět 

pro studenty vyšších ročníků těchto škol, kteří budou dříve připraveni nastoupit do 

pracovního procesu. Společnost by mohla v rámci nabídky exkurzí oslovit tyto školy: 

• Střední odborná škola Frýdek-Místek 

• Střední škola zahradnická v Ostravě 

• Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín 

Přípravu a realizaci exkurze by měl na starosti společník Tomáš Zeman. Prohlídka by 

trvala zhruba hodinu a půl a během tohoto času by žáci byli provedeni po celém sídle, 

garáži a bylo by jim vysvětleno, co obnáší provoz této firmy. V rámci exkurze by 

studentům byla představena práce zahradníka v této společnosti a pro zvýšení zájmu by 

si žáci mohli sami vyzkoušet pracovat s některými atraktivními stroji jako je např. Ferrari 

sekačka, Spider – dálkově řízena svahová sekačka nebo pásový mini bagr Vermeer. 

Do této exkurze by byl zapojen další zaměstnanec, který by měl za úkol tyto stroje 

připravit a předem vyzkoušet. Také by studentům vysvětlil jejich fungování a pomáhal 

s dozorem, aby si žáci neublížili a se stroji bylo zacházeno správně. Náklady na tuto akci 

zahrnují čas společníka a zaměstnance věnovaný přípravě a samotné exkurzi                           

a spotřebu pohonných hmot prezentovaných strojů. Celkové náklady jsou shrnuty 

v následující tabulce.
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Tabulka 23: Náklady na exkurze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Kalkulace 

Příprava a čas věnovaný exkurzi – společník 3 hod 

Náklady na hodinu společníka 500 Kč 

Náklady na společníka (bez DPH) 1 500 Kč 

Příprava a čas věnovaný exkurzi – zaměstnanec 2 hod 

Náklady na hodinu zaměstnance  350 Kč 

Náklady na zaměstnance (bez DPH) 700 Kč 

Spotřeba materiálu 1 000 Kč 

Celkové náklady na exkurzi (bez DPH) 3 200 Kč  

Celkové náklady na 3 exkurze (bez DPH) 9 600 Kč  

Cílem těchto exkurzí je oslovit mladé studenty, kteří studují zahradnický obor a dostat se 

do jejich povědomí. Některé studenty může práce ve společnosti zaujmout hned, někteří 

si na firmu mohou vzpomenout v době, kdy si budou po ukončení školy hledat stálou 

práci.  Je důležité, aby exkurze byla podána interaktivní formou a měla tak větší šanci ve 

studentech zanechat kladné emoce. Žáci by po absolvování exkurze měli odejít s pocitem, 

že práce zahradníka je zajímavá a tvůrčí.  Jelikož pracovní kolektiv firmy tvoří především 

starší a zkušení zaměstnanci, je důležité, aby majitelé vyvinuli větší úsilí v hledání 

mladších zaměstnanců, kteří stávající kolektiv osvěží. 

4.5.2 Zaměstnávaní lidí se zdravotním omezením 

Většina společností v ČR musí v současnosti čelit problému s přetrvávajícím 

nedostatkem zaměstnanců. Za této situace se jako zajímavá možnost, jak nabrat nové 

posily, jeví oslovení pracovního trhu s lidmi se zdravotním omezením nebo invaliditou              

1. stupně. Vzhledem k fyzické náročnosti práce by tito lidé mohli zastávat jenom určité 

pracovní úkoly. K těmto přijatelným činnostem patří pletí, hrabání, úklid nebo čištění aut.  

Společnost by se v rámci hledání vhodných osob mohla obrátit na Centrum pro 
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zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s, jejichž pobočka sídlí také ve 

Frýdku-Místku. Mimo další činnosti, které toto centrum poskytuje, se organizace 

zaměřuje na poradenství a podporu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. V rámci spolupráce s tímto centrem by se šance na nalezení vhodných 

pracovníků několikanásobně zvýšily (47).  

Dalším způsobem, jak dát veřejnosti vědět, že společnost nabízí práci osobám se 

zdravotním omezením, je uveřejnit inzerát na specializovaných webových stránkách. 

Mezi tyto stránky patří například portál praceproozp.cz nebo atraktivni-

prace.cz/prace-ozp. Mezi výhody zaměstnávání osob se zdravotním omezením se řadí 

fakt, že tyto osoby bývají ve vztahu k zaměstnavateli velice loajální a získané práce si 

váží. Společnosti, které tyto osoby zaměstnávají se navíc mohou pyšnit označením 

společensky odpovědného podnikání (48).  

Dle rozhovoru se společníkem Tomášem Zemanem by se nárůst počtu zaměstnanců               

o 30 % mohl promítnout zvýšením obratu firmy o 10 %. Tuto situaci je ale těžké 

odhadnout přesně, jelikož záleží na pracovním zařazením nového zaměstnance a jeho 

zkušenostech. Pokud se ale přece pokusíme vyčíslit výše uvedenou rovnici, dostaneme se 

k těmto číslům: 

 Tabulka 24: Zvýšení obratu v závislosti na nárůstu počtu zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Kalkulace 

Průměrný počet zaměstnanců 15 

Obrat v roce 2018 16,9 mil. Kč 

Zvýšení počtu zaměstnanců o 30 % 20 

Zvýšení obratu o 10 % 18,59 mil. Kč 
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4.6 Vlastní prodejna 

Jednou z oblastí, ve které společnost Ivánek – Zeman zaostává za některými svými 

konkurenty je to, že neprovozuje prodejnu se zahradnickým vybavením. Do areálu 

společnosti již dlouhodobě jezdí mnoho lidí s dotazy, zda je zde možné koupit hnojivo, 

hlínu a další zahradnické produkty. Otevřít tuto prodejnu se nabízí také z toho důvodu, že 

Češi meziročně více utrácejí za zahradnické vybavení a květiny, což koresponduje 

s trendem životního stylu bydlení v souladu s přírodou (25).  

K vybudování vlastní prodejny nahrává také fakt, že společnost disponuje vhodným 

pozemkem, který se nachází asi 100 metrů od hlavního sídla. Tento prostor se nachází 

přímo u hlavní cesty, která je navíc omezena maximální rychlostí jízdy 50 km/h. Prodejna 

by tudíž byla dobře viditelná a řidiči by díky tomuto omezení měli dostatek času prodejnu 

zaregistrovat. Vedle prodejny by se nacházela výstavní zahrada, jejíž návrh byl popsán 

výše. Prodejna s výstavní zahradou může vytvořit zajímavý komplex, který výrazně posílí 

image společnosti. Prodejna by navíc sloužila jako nástroj, kterým by společnost hledala 

nové pracovníky. Uvnitř by se nacházely inzeráty s nabídkou práce, přičemž potenciální 

uchazeči by hned měli možnost kontaktovat majitele a vidět prostředí společnosti.  

Realizace vlastní prodejny se jeví jako atraktivní návrh a logický krok, pokud by 

společnost chtěla rozšiřovat nabídku svých služeb. Tento návrh však v současné době 

není uskutečnitelný vzhledem k jeho projektové, administrativní a časové náročnosti. Dle 

názoru majitele společnosti je reálně prodejnu uvést do provozu zhruba za 5 až 7 let. 

4.7 Harmonogram návrhů 

Vzhledem k tomu, že v období psaní této diplomové práce se společnost nachází                            

v hlavní sezoně a má již pevně stanovené termíny jednotlivých zakázek, není z časových 

důvodů možné všechny návrhy realizovat v roce 2019. V tomto roce by bylo možné začít 

hledat OZP zaměstnance, vylepšit webové stránky a vyměnit billboard. V posledních 

dvou měsících tohoto roku by se mohla začít nabízet doplňková služba servisu a opravy 

strojů. V tomto období je také možné založit firemní blog a věnovat se novému konceptu 

Facebookového profilu, který je na blog navázán.  
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Z časových důvodů a pracovní vytíženosti jsou návrhy týkající se exkurzí středních škol                          

a workshopů odsunuty na příští rok. Na jaře roku 2020 by se také začalo s budováním 

okrasné zahrady, jejíž realizace se protáhne i do roku 2021, kdy je potřeba o celou zahradu 

pečovat.  Časový plán návrhů je rozvržen od června 2019 do prosince 2020. 

 Tabulka 25: Harmonogram plánovaných návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh 
2019 2020 

6 7 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hledání OZP 

zaměstnanců X X                             

Vylepšení webu X                               

Výměna billboardu   X                             

Tvorba blogu     X X X X X X X X X X X X X X 

Správa Facebooku     X X X X X X X X X X X X X X 

Servis a opravy strojů     X X X X                     

Výstavní zahrada         X X X X X X X X X X     

Workshopy             X     X     X   X   

Exkurze               X                 

4.8 Shrnutí nákladů a přínosů návrhů 

V následujících tabulkách se nachází shrnutí celkových nákladů a výnosů jednotlivých 

návrhů. U prvního návrhu je v úvahu brán realistický scénář této varianty a jsou zde 

připočteny náklady na propagaci. Pro všechny pořádané workshopy je kalkulováno se 

stejnými náklady, které byly vyčísleny u návrhu červnového workshopu a ke každému 

jsou taktéž připočteny náklady na propagaci. Náklady jsou kalkulovány v rozmezí od 

června 2019 do prosince 2020. Všechny náklady jsou počítány s hodnotou bez DPH. 
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Tabulka 26: Kalkulace celkových nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Kalkulace Náklady 

Servis a opravy strojů 4 * 92 500 Kč + 390 Kč  370 390 Kč 

Vylepšení webu 1 050 Kč 1 050 Kč 

Firemní blog 14 * 8 500 Kč 119 000 Kč 

Správa Facebooku 14 * 4 200 Kč 58 800 Kč 

Workshopy 4 * 4 800 Kč + 4 * 390 Kč  20 760 Kč 

Výměna billboardu 4 800 Kč 4 800 Kč 

Výstavní zahrada 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 

Exkurze pro školy 3 * 3600 Kč 9 600 Kč 

Zaměstnávání OZP X X 

Náklady celkem (bez DPH)   2 334 400 Kč 

Pravidelné měsíční náklady 

(bez DPH)   12 700 Kč  

U dvou návrhů lze vyčíslit možné výnosy. Jedná se o servis a opravu strojů, který bude 

nabízen od listopadu do února a o pořádání workshopů. Ve výnosech se počítá s tím, že 

výnosy ze všech workshopů budou shodné s výnosy z workshopu, který byl detailně 

popsán v návrhové části.  

Tabulka 27: Předpokládané výnosy návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Kalkulace Výnosy 

Servis a opravy strojů 4 * 100 000 Kč 400 000 Kč 

Workshopy 4 * 5 000 Kč 20 000 Kč 

Celkem (bez DPH)   420 000 Kč  
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Cílem návrhů nebylo zvýšit zisky společnosti, tudíž je jejich přínos těžko vyčíslitelný               

a celkové náklady značně převyšují celkové výnosy. Podstata návrhů však spočívala 

v nefinančních přínosech, kterými se zabývá třetí tabulka.  

 Tabulka 28: Nefinanční přínosy návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Nefinanční přínosy 

Servis a opravy strojů 

Zvýšení spokojenosti zákazníka, budování vztahů 

s klienty, posílení vztahů s místní komunitou, 

vyplnění slabších měsíců v sezoně 

Vylepšení webu 

Zvýšení návštěvnosti webových stránek, posunutí 

se na vyšší místa ve vyhledávačích, oslovení 

většího počtu lidí 

Firemní blog 

Vytvoření komunity kolem značky Ivánek – 

Zeman, budování renomé, vylepšení image, 

odlišení se od konkurence 

Vylepšení Facebooku 

Posílení vztahu se zákazníky, oslovení nových 

lidí, vzájemná interakce se sledovateli 

Workshopy 

Posílení PR a image společnosti, propojování lidí, 

budování vztahů s místní komunitou 

Výměna billboardu 

Upoutání pozornosti, zlepšení orientace pro 

zákazníky 

Výstavní zahrada 

Prezentace kvality služby, vylepšení image, 

odlišení se od konkurence 

Exkurze pro školy 

Oslovení velkého počtu potenciálních 

zaměstnanců, zvýšení počtu zaměstnanců, 

omlazení kolektivu 

Zaměstnávání osob se zdravotním 

omezením Zvýšení počtu zaměstnanců, vylepšení image 
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4.9 Analýza rizik 

V této části práce jsou identifikována rizika, která mohou ohrožovat výše popsané návrhy. 

Analýza rizik bude provedena podle metody RIPRAN, pomocí které se rizika identifikují, 

ohodnotí, navrhnou se opatření eliminující dopad rizik a na závěr budou rizika celkově 

zhodnocena.  

4.9.1 Identifikace rizik 

V souvislosti s navrhovanými změnami byla identifikována tato nejvýznamnější                                    

a nejpravděpodobnější rizika. Ke každému riziku je připojen i možný scénář situace, jež 

může nastat v případě naplnění hrozby identifikovaného rizika: 

 Tabulka 29: Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Riziko Scénář 

R1 

Rozdílný výsledek od očekávání 

majitelů společnosti 

Návrhy nepřinesou plánované 

přínosy, nenaplní se cíle, 

nespokojenost majitelů 

R2 Překročení plánovaných nákladů 

Zvýšení nákladů na realizaci návrhů, 

finanční problémy 

R3 Nezájem o servis a opravy strojů 

Nízký zájem o novou službu, 

nenaplní se plánovaná vytíženost 

mechaniků 

R4 Nezájem o workshopy 

Nenaplní se kapacita workshopů, 

náklady převýší výnosy 

R5 

Špatné počasí během konání 

workshopu 

Zrušení workshopu, nespokojenost 

účastníků, zhoršení PR 

R6 Blog nezvýší návštěvnost stránek 

Autoři budou zbytečně věnovat čas            

a prostředky tvorbě blogu, který 

bude číst nízký počet lidí 

R7 Exkurze nepřinese žádané výsledky Nenavýší se počet zaměstnanců 

R8 

Zaměstnanec se zdravotním 

omezením nezvládne fyzickou práci 

Zaměstnanec bude muset dostat 

výpověď, nezvýší se počet 

zaměstnanců 
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4.9.2 Ohodnocení rizik 

Pro číselné ohodnocení rizik je vytvořena následující tabulka, která definuje                                      

a vysvětluje stupnici hodnocení identifikovaných rizik. Každé riziko je hodnoceno dvěma 

faktory, a to pravděpodobností výskytu a mírou dopadu.  

 Tabulka 30: Stupnice hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Pravděpodobnost Dopad 

1 Velmi nízká Bezvýznamný 

2 Nízká Méně významný 

3 Střední Významný 

4 Vysoká Velmi významný 

5 Velmi vysoká Kritický 

V následující tabulce jsou rizika ohodnocena podle pravděpodobnosti výskytu a míry 

dopadu na škále od 1 do 5. Risková priorita rizika (RPN = Risk Priority Number) je 

vypočítána jako součin těchto dvou charakteristik. Čím vyšší je RPN hodnota, tím větší 

hrozbu riziko představuje. 

 Tabulka 31: Ohodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Riziko Pravděpodobnost Dopad RPN 

R1 

Rozdílný výsledek od 

očekávání majitelů společnosti 3 5 15 

R2 

Překročení plánovaných 

nákladů 3 4 12 

R3 

Nezájem o servis a opravy 

strojů 3 3 9 

R4 Nezájem o workshopy 2 2 4 

R5 

Špatné počasí během konání 

workshopu 3 2 6 

R6 

Blog nezvýší návštěvnost 

stránek 3 2 6 

R7 

Exkurze nepřinese žádané 

výsledky 4 2 8 

R8 

Zaměstnanec se zdravotním 

omezením nezvládne fyzickou 

práci 3 2 6 



103 

 

 

Nebezpečí jednotlivých rizik pomůže zachytit následující mapa, která je rozdělena do čtyř 

kvadrantů: 

• Kvadrant bezvýznamných hodnot 

• Kvadrant běžných hodnot 

• Kvadrant významných hodnot 

• Kvadrant kritických hodnot 

Z výsledků je patrné, že do kvadrantu bezvýznamných rizik spadá riziko R4 a do 

kvadrantu významných hodnot se neřadí ani jedno z uvedených rizik. Do kvadrantu 

běžných hodnot se řadí riziko R5, R6, R7 a R8 a do významných hodnot náleží riziko R4. 

V kvadrantu kritických hodnot se poté nachází zbývající rizika R1, R2 a R3. Na tato rizika 

by měla být upřena největší pozornost. Nejvážnější riziko představuje riziko R1 – 

rozdílný výsledek od očekávání společnosti. 

 

Graf 3: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.9.3 Eliminace rizik 

Další krok analýzy rizik spočívá v přiřazení opatření ke každému riziku. Tato opatření by 

měla vzniku rizik zamezit nebo alespoň zmírnit jejich dopad. Následně je ke každému 

riziku opět přiděleno hodnocení pravděpodobnosti výskytu a míry dopadu. Z tabulky je 

patrné, že po zavedení příslušných opatření by se hodnota RPN měla snížit u každého 

rizika. 

 Tabulka 32: Hodnocení rizik po zavedení opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Opatření Pravděpodobnost Dopad RPN 

R1 

Stanovit si přesně formulované 

reálné cíle, kontrola 

implementace návrhů, 

získávání zpětné vazby od 

zákazníků, sledování 

konkurence 2 4 8 

R2 

Vytvoření finanční rezervy, 

rozprostření nákladů do delšího 

časového období 2 3 6 

R3 

Včasná a aktivní propagace 

služby, cílení na správný 

segment 2 2 4 

R4 

Včasná a aktivní propagace 

služby, cílení na správný 

segment, v případě nezájmu 

místních obyvatel workshop 

propagovat na Facebooku 1 2 2 

R5 

Zabezpečení a příprava 

vnitřních prostor pro workshop 3 1 3 

R6 

Správně nastavené SEO, 

vyhodnocování analytických 

nástrojů, pravidelné 

porovnávání dat 2 2 4 

R7 

Dostatečně atraktivní exkurze, 

motivační odměna za práci 3 2 6 

R8 

Důkladný vstupní pohovor, 

nutné vyjádření a souhlas 

lékaře 2 2 4 
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Pro srovnání jsou původní hodnoty a nové hodnoty rizik po zavedení opatření zaneseny 

do pavučinového grafu. Z grafu je jasně vidět, že se míra hrozby u každého rizika snížila. 

 

Graf 4: Pavučinový graf snížení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.9.4 Celkové zhodnocení rizik 

Nejvážnější riziko představuje riziko R1, které je definováno jako rozdílný výsledek od 

očekávání majitelů společnosti. Očekávání majitelů byla na začátku návrhové části 

formulována do třech cílů: posílení současné pozice na trhu zahradnických firem, 

prohloubení vztahů se zákazníky a odlišení se od konkurence. Jelikož jsou tyto nefinanční 

cíle těžko zjistitelné, je potřeba stanovit si alespoň částečně měřitelné znaky jako je např. 

zvýšení spokojenosti zákazníků nebo v rámci konkurence pravidelné provádění analýzy 

a hodnocení svých konkurentů.  

Dalšími riziky, která se nacházely v kvadrantu kritických hodnot představovala rizika R2 

a R3. Riziku R2, jež znamenalo překročení finančního plánu, se dá zamezit vytvořením 

dostatečné rezervy a také rozprostřením nákladů po delší dobu. Je pozitivní, že 

nejnákladnější návrh představuje realizace výstavní zahrady, což je dlouhodobý projekt 

a částka na jeho vyhotovení tak nebude muset být vynaložena jednorázově. Riziko R3 je 

definováno jako nezájem o nově nabízenou službu servisu a opravy zahradnických strojů. 
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Pokud bude služba atraktivně propagována správnému cílovému segmentu, neměl by být 

problém zabezpečit dostatečný počet klientů. Ostatní rizika, která spadala do kategorie 

běžných a bezvýznamných, je potřeba monitorovat a kontrolovat, ale společnost přímo 

neohrožují.  

4.10 Shrnutí návrhové části 

V této části diplomové práce byla navrhnuta řešení, která by měla zlepšit aktuální stav 

marketingového mixu společnosti. Návrhy vycházely z analytické části, která odhalila, 

že ve třech prvcích mixu existuje prostor pro zlepšení – propagace, materiální prostředí       

a lidé. V rámci návrhů byla pozornost soustředěna také na produkt společnosti, který byl 

doplněn o doplňkovou službu servisu a opravy zahradnických strojů. V oblasti propagace 

byla doporučena vylepšení týkající se webových stránek a jako nový element webu byla 

navrhnuta tvorba firemního blogu. Dalším návrhem týkající se online propagace 

představoval nový koncept firemního Facebooku. Jednou z novinek marketingové 

propagace představuje pořádání workshopů v areálu společnosti. V rámci diplomové 

práce byl rozveden návrh týkající se workshopu konaného v červnu. Poslední doporučení 

v oblasti propagace představoval návrh nového billboardu. 

Jednou z nejviditelnějších slabých stránek společnosti představuje její materiální zázemí. 

Pro vylepšení této části byla navržena realizace okrasné zahrady v těsné blízkosti sídla 

společnosti. V otázce personálních problémů společnosti bylo navrženo, aby se majitelé 

snažili oslovit méně klasický segment pracovního trhu, a to žáky středních škol a lidi se 

zdravotním omezením. Návrhy měly za úkol posílit postavení společnosti v rámci trhu se 

zahradnickými firmami, posílit vztahy se zákazníky a odlišit se od konkurence. U všech 

návrhů byly vyčísleny náklady na jejich realizaci a stanoveny přínosy, kterých by se mělo 

dosáhnout. Nakonec byla provedena analýza rizik a navržena opatření vedoucí k jejich 

eliminaci. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala tématem zlepšení marketingového mixu společnosti. Pro 

účely této práce byla zvolena společnost Ivánek – Zeman v.o.s., která sídlí nedaleko města 

Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji a podniká v oblasti poskytování zahradnických 

služeb. Cílem práce bylo vytvořit návrhy, které povedou ke zlepšení stávajícího 

marketingového mixu této společnosti. 

Aby tento cíl mohl být naplněn, bylo prvně potřeba vymezit základních teoretické pojmy 

týkající se marketingového mixu a marketingu služeb. Tyto poznatky představovaly 

východiska pro následné zpracování analytické části, ve které bylo rozebráno vnější                       

a vnitřní prostředí společnosti, a také byl analyzován současný marketingový mix 

společnosti. Hlavním výstupem analytické části představovala SWOT analýza, která 

shrnula informace z předchozích analýz a určila strategii, kterou by společnost měla 

v otázce vylepšení marketingového mixu uplatnit. Vytyčená strategie se soustředila na 

eliminaci slabých stránek společnosti a využití příležitostí, jenž nabízí vnější prostředí. 

Nejvýznamnějšími slabými stránkami společnosti se po zpracování SWOT analýzy jevila 

nedostatečná propagace, nepříliš atraktivní materiální prostředí a problém s nedostatkem 

zaměstnanců. Na druhé straně by společnost měla využít příležitosti související se 

zvyšující se poptávkou po zahradnických službách, čerpat z nových možností 

marketingové propagace a s nabídkou práce oslovit i další segmenty pracovního trhu.  

Pro následující návrhy byly brány v potaz také cíle majitelů společnosti, a to posílit pozici 

společnosti na trhu zahradnických firem, prohloubit vztahy se zákazníky a odlišit se od 

konkurence. S ohledem na výsledky analytické části a na zájmy vlastníků společnosti 

byly zpracovány návrhy týkající se čtyř oblastí marketingového mixu služeb – produktu, 

propagace, materiálního prostředí a lidí. V rámci produktu bylo navrženo, aby v měsících 

mimo sezónu začala společnost nabízet doplňkovou službu servisu a opravy 

zahradnických strojů. Bylo také doporučeno, aby služba byla poskytována pouze 

zákazníkům společnosti a obyvatelům obce Žabeň. V otázce propagace byly popsány 

návrhy, které pomohou vylepšit aktuální situaci. První návrh se týkal vylepšení webových 

stránek a založení firemního blogu, který bude obsahovat články s tématikou 

zahradničení a životního prostředí. Druhý návrh se týkal nového konceptu 

Facebookového profilu společnosti, který společně s firemním blogem poslouží 
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k vybudování online komunity značky Ivánek – Zeman. Je nutné nezapomínat ani na 

utužování vztahů se zákazníky mimo hranice internetu a posilovat vztahy založené na 

osobním kontaktu. K těmto účelům poslouží návrh týkající se pořádání workshopů 

v areálu společnosti, které by byly primárně určeny pro místní obyvatele. Posledním 

návrh z oblasti propagace se týkal výměny stávajícího billboardu, který je již téměř 

nečitelný a neplní svou základní funkci. 

Ke zlepšení materiálního prostředí byl zvolen návrh výstavby okrasné zahrady na 

pozemku nacházejícím se v těsné blízkosti sídla společnosti. Kvůli dlouhé přípravě tohoto 

projektu a přírodním omezením je reálné, aby zahrada byla dokončena v roce 2022.                 

I v průběhu realizace této zahrady je však možné projekt prezentovat a informovat o jeho 

vývoji na novém blogu a Facebooku společnosti. Poslední návrh se týkal personální 

oblasti společnosti, v rámci které bylo doporučeno prostřednictvím exkurzí zaujmout 

studenty středních škol a dostat se tak do povědomí potenciálních pracovníků. Pro 

zvýšení počtu zaměstnanců bylo dále navrhnuto, aby společnost oslovila pracovní trh 

s osobami se zdravotním omezením, které by ve společnosti mohly vykonávat méně 

náročné fyzické práce. Na závěr byl představen návrh týkající se otevření vlastní prodejny 

zahradnického vybavení, ale pro svou komplexnost a náročnost nebyl tento návrh detailně 

rozebírán. 

Ke každému návrhu byly připojeny kalkulace nákladů, výnosů a nefinančních přínosů. 

Tyto návrhy mohou vylepšit image společnosti, posílit vztahy se zákazníky a místní 

komunitou, přinést konkurenční výhodu a zvýšit počet zaměstnanců. Při zpracování 

časového plánu byla brána v potaz aktuální situace společnosti, a vzhledem k vytíženosti 

pracovníků byly návrhy rozvrženy do delšího časového období. V závěru práce byla 

identifikována rizika a související opatření eliminující jejich dopad. Vzhledem k velikosti 

společnosti není reálné, aby zde mohlo být založeno marketingové oddělení, ale bylo by 

přínosem, kdyby management firmy zřídil alespoň základ marketingového útvaru čítající 

jednoho nebo dva zaměstnance.  Jejich úkolem by bylo řídit, koordinovat a vyhodnocovat 

marketingové aktivity společnosti. Aby bylo zjištěno, zda návrhy dosáhly kýžených 

výsledků, je potřeba stanovit si metriky, podle kterých budou výsledky měřeny, 

shromažďovat data související s konkrétním projektem a monitorovat jejich vývoj. Na 

základě měření úspěšnosti jednotlivých návrhů je možné jednotlivé prvky 

marketingového mixu přizpůsobovat a měnit. 
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