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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové mixu ve společnosti TOTEM BIKES, 

s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající 

se základních pojmů marketingu a marketingového mixu. Druhá část se poté zaměřuje na 

analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti a analýzu současného marketingového 

mixu. Na základě zjištěných výsledků je poslední část věnovaná  možným návrhům zlepšení 

marketingového mixu.  

Abstract 

The master’s thesis focused on the design of marketing mix of the company TOTEM 

BIKES, s.r.o. The thesis is divided in to three parts. The first part is summarizes theoretical 

knowledge from marketing and marketing mix. The second part analysis the external and 

internal environment and current marketing mix of the company. Based on the result from 

analytical part the last part is dedicated to suggestions for improvement of marketing mix of 

the company. 
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ÚVOD 

V dnešní době se elektrokola stávají stále populárnějším dopravním a turistickým 

prostředkem. Nabízejí cyklistům efektivní a rychlý pohyb s minimální fyzickou 

náročností. Nízké náklady, ekologičnost a využití kdykoliv v každém věku umožní 

zákazníkům využívat plnohodnotně tento produkt po celou dobu své potřeby. 

Podnikání ve vysoko konkurenčním prostředí v sobě nezahrnuje pouze výrobu, nákup 

nebo prodej produktů. Podniky se dnes odlišují pomocí ceny, ale i rozsahem a kvalitou 

nabízených produktů či služeb, zároveň propagací či distribucí. Kombinace těchto 

atributů tvoří základ marketingového mixu podniku. 

Marketingový mix patří mezi jeden ze základních nástrojů marketingového řízení 

podniku, který je potřebný nejen při uvádění podniku na trh, ale současně při 

rozšiřování podnikatelských aktivit. V případě, že se rozhodneme provádět změny, je 

nutné nejprve analyzovat současný stav marketingového mixu, ze kterého jsou následně 

vytvořeny nové návrhy práce.  

Tato diplomová práce je orientována na analýzu současného marketingového mixu 

společnosti TOTEM BIKES, s.r.o., která sídlí v Dolní Dobrouči v Pardubickém kraji. 

Společnost se zabývá výrobou elektrických kol, kdy se snaží dosáhnout té nejvyšší 

užitné hodnoty. Současně nabízí servis většiny elektrokol na našem trhu. Hlavním 

znakem elektrokol Totem je kvalitní provedení, kdy se snaží maximálně uspokojit 

veškeré potřeby zákazníka.  

V rámci struktury je tato práce rozdělena do teoretické, analytické a návrhové části. 

V teoretické části se práce zaobírá procesy, resp. kroky, které vedou k tvorbě 

marketingové mixu podniku. Tato část obsahuje potřebné znalosti o základních pojmech 

v oblastech marketingu, analýze vnějšího a vnitřního marketingového prostředí. Rovněž 

je zde představen teoretický základ pro analýzu marketingového mixu, jejichž kroky 

budou aplikované v praktické části. V analytické části se nejprve věnuji představení 

společnosti a zároveň uvedu její hlavní činnosti a nabízené výrobky. Dále realizuji 

jednotlivé analýzy vnějšího (PESTLE, Porterův model pěti konkurenčních sil) a 

vnitřního prostředí (7S) a poté současný marketingový mix a dotazníkové šetření.  
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 Souhrnem těchto analýz je vytvoření SWOT analýzy. Závěrečná část diplomové práce 

bude obsahovat jednotlivé návrhy na základě zjištěných informací z analytické části a 

dotazníkového šetření, které povedou k zlepšení marketingového mixu podniku. 

Součástí návrhů je vytvoření harmonogramu, shrnutí nákladů, přínosů a rizik pro 

společnost. V závěru provedu rekapitulaci mých poznatků v rámci mé diplomové práce. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole diplomové práce dochází k vymezení zkoumaného problému, na který je 

diplomová práce sepsána. Budou zde definovány konkrétní cíle práce a příslušné 

metody a řešení, které povedou k optimálnímu výstupu této diplomové práce. 

1.1 Vymezení problému 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingového mixu podniku TOTEM 

BIKES, s.r.o., který působí na trhu elektrických kol. Tato oblast v posledních letech 

zažívá obrovský rozvoj, kdy podnikání v tomto oboru není jednoduché. V závislosti 

růstu požadavků zákazníků dochází k zvýšení konkurenceschopnosti výrobců. Podrobný 

rozbor marketingového mixu a vypracované návrhy by měly přispět k zlepšení 

současného stavu podniku na trhu. 

1.2 Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je popsat současnou situaci podniku a vytvoření 

návrhů na zlepšení současného stavu marketingového mixu ve společnosti TOTEM 

BIKES, s.r.o. Nové návrhy budou vycházet z provedených analýz a měly by přinést 

vylepšení v zjištěných nedostatcích. Dále zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení 

povědomí o značce TOTEM. Mezi dílčí cíle této práce patří: 

• identifikování a zpracování teoretických poznatků vztahující se k dané 

problematice; 

• analýza současného stavu podniku na trhu;  

• situační analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku; 

• sestavení současného marketingového mixu; 

• vyhotovení dotazníkového šetření; 

• vyhotovení SWOT analýzy s určením silných a slabých stránek a příležitostí a 

hrozeb. 
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1.3 Metody a postup zpracování 

V první teoretické části diplomové práce se budeme zabývat základními pojmy z oblasti 

marketingu, marketingového mixu a jednotlivých typů vnějších a vnitřních analýz. 

Hlavním zdrojem těchto informací bude knižní odborná literatura, internet a další. 

Teoretická východiska jsou hlavním podkladem pro praktické zpracování diplomové 

práce. 

V analytické části se nejprve budu věnovat představení společnosti, včetně jejich 

hlavních činností a organizační struktuře společnosti. Poté provedu analýzu vnějšího 

prostředí pomocí STEP analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. K analýze 

vnitřního prostředí využiji McKinseyho model 7S. Následně dojde na analýzu 

současného marketingového mixu podniku. Dále bude proveden marketingový výzkum 

pro podnik TOTEM BIKES, s.r.o. Pro souhrn předchozích analýz využiji SWOT 

analýzu, kterou zjistím z vnitřního prostředí silné a slabé stránky z vnějšího prostředí 

příležitosti a hrozby. 

Závěrem sestavím vlastní návrhy řešení na základě zjištěných skutečností z analýz a 

dotazníkového šetření. Poté zhodnotím, zda vypracované výsledky těchto analýz a 

návrhů budou mít pozitivní vliv na fungování společnosti. V rámci celé diplomové 

práce provedu veškeré nezbytné kroky, které povedou k dosažení vymezených cílů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V úvodní části práce jsou definovány základní pojmy z oblasti marketingu, kdy dochází 

k definování marketingu, marketingového prostředí a výzkumu. V další části nalezneme 

základní specifika marketingového mixu a SWOT analýzy. Veškeré poznatky z této 

části budou následně použity v analytické části diplomové práce. 

2.1 Marketing a jeho aktivity 

Dnešní moderní marketing 21. století se stále více stává vědou, tak i uměním. Tvorba 

marketingu není náhoda, ale výsledek svědomitého plánování a kreativních myšlenek 

s využitím nejmodernějších nástrojů a technik. Kvalitní marketingové schopnosti jsou 

často základem pro finanční úspěch a dosažení zisku v podnikání (2, s. 33). 

Dle jednoho z nejznámějších ekonomů Filipa Kotlera marketing představuje 

„společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jedinci a skupiny 

své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot“ (1, s. 40). 

Významný německý marketingový odborník Heribert Meffert ho charakterizoval takto: 

„Marketing je uvědomělé tržně orientované řízení celého podniku nebo tržně 

orientované rozhodování v podnikání. Marketing znamená odpovídající plánování, 

koordinaci a kontrolu všech podnikových aktivit zaměřených na aktuální a potenciální 

trhy. Podnikové cíle mohou být uskutečněny na základě soustavného uspokojování 

požadavků zákazníků“ (3, s. 28 -29).  

Z následujících definic lze spatřit, že hlavní podstatu marketingu nelze vyjádřit 

jednoduchou všeříkající větou či odstavcem. Hlavní podstatu marketingu z důvodu 

komplexnosti lze hledat ve dvou rovinách. První v oblasti koncepce řízení marketingu 

podniku a druhou vyplývající ze vztahu podnik – trh. Na jedné straně tržně orientované 

vedení znamená prosazení marketingového konceptu managementu do konání podniku 

jako hlavního motivu její budoucnosti. Z druhého hlediska znamená přijmutí 

marketingu jako rovnocenné podnikové funkce.  Zjednodušeně tuto myšlenku 

zobrazujeme na následujícím obrázku (3, s. 29). 
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Obrázek č. 1: Dvojí pohled na definici marketingu (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 29) 

Z pohledu aktivit převládá v dnešní době mezi širokou veřejností zjednodušený a 

relativně rozšířený názor.  Neodborná veřejnost tvrdí, že pod marketing patří pouze 

reklama a prodej, popřípadě další prodejní aktivity společností. Pod marketingem lze 

však nalézt daleko více. V důkladnějším členění pak dostáváme následující soupis 

obvyklých marketingových aktivit: 

• pochopení marketingové filozofie; 

• výzkum a dané poznávání trhu; 

• analýza trhu a jeho dílčích součástí; 

• analýza zákazníků (současných i potenciálních); 

• analýza vlastního podniku; 

• poznávací analýza konkurence; 

• stanovení současných marketingových cílů; 

• určení strategie a taktiky; 

• vypracování marketingového plánu; 

• volba marketingového mixu (tzv. 4 P a více); 

• vlastní prodej; 

• hodnocení úspěšnosti a kontrola (4, s. 12 – 13). 
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2.1.1 Marketingová strategie 

Marketingová strategie podniku patří mezi závažné metodické problémy, které se silně 

odvíjí od pojetí a vztahu k cílům vrcholové strategie podniku. V rámci této 

problematiky nejprve dochází k uskutečnění jednotlivých marketingových cílů, aktivit a 

celkové strategie podniku. Základní rámec kroků se skládá z následujících činností: 

• stanovení marketingových cílů, které nám umožní posoudit úspěšnost 

strategie; 

• stanovení marketingových alternativ, popřípadě variant; 

• stanovení přesných parametrů jednotlivých cílových skupin zákazníků, na 

které se chceme orientovat; 

• identifikace konkurence, pro zvolené cílové skupiny s nabídkou podobných 

produktů;  

• vymezení nabízených produktů, s hlediskem na cílové zákazníky a 

konkurenci; 

• prezentace jádra podstaty naší nabídky cílovým zákazníkům, kdy dojde 

k podtrhnutí pozice našeho produktu (snaha o správné vnímání zákazníky) a 

hodnoty (význam nákupu zákazníka); 

• vypracování marketingového mixu, naše vytvořená nabídka cílovému 

segmentu zákazníků (10, s. 23 – 24). 

Marketingových strategií existuje v dnešní době nespočet mnoho. Tato skutečnost je 

dána tím, že každá organizace má jedinečné poslání, cíle a vize. Mezi základní a 

nejrozšířenější patří strategie minimálních nákladů, která klade důraz na nejnižší 

náklady v oblasti výroby a distribuce. Druhá strategie diferenciace produktu usiluje o 

získání nejlepšího produktu na trhu. Poslední tržní orientace se zaměřuje na získání 

vedoucího postavení na trhu (10, s. 24 – 25). 

2.1.2 Základní marketingové koncepce řízení firem 

Podnikatelské koncepce se z historického pohledu v průběhu času několika desítek let 

výrazně obměnily a rozvíjely. Dle Kotlera rozlišujeme čtyři základní marketingové 

koncepce (1, s. 48). 
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Výrobní – myšlenka koncepce spočívá v tom, že spotřebitelé dávají přednost 

výrobkům, které jsou cenově dostupné a široce dosažitelné. Tato nejzákladnější 

koncepce prodávajících se využívá k dosažení vysoké efektivnosti a širokého pokrytí 

trhu. Význam pojetí se jeví vhodný, když poptávka výrazně převyšuje nabídku. K 

hlavním cílům managementu podniku proto patří snaha o zefektivnění výrobní činnosti 

a distribuce (1, s. 48). 

Výrobková – koncepce vychází z toho, že spotřebitelé si vybírají výrobky, které 

přinášejí nejvyšší moderní vlastnosti, kvalitu a výkon. Podniky využívající tento 

koncept, by se měly zaměřit na neustálé zlepšování produktů. Zároveň dbát na to, že 

neustálé zlepšování technologií nemusí vést k úspěchu, pokud nejsou jeho cena, 

komunikace a další aspekty prodeje nastaveny správně (1, s. 49). 

Prodejní – koncepce využívá stále větší množství podniků. Hlavní podstata vychází 

z toho, že spotřebitelé nebudou odebírat dostatečné množství, pokud podnik nevyužije 

široké prodejní a reklamní kampaně. Nejčastější využití je u zboží, které nepatří mezi 

běžný sortiment nákupu. Pro správné nastavení musíme umět vyhledat zákazníka a 

přesvědčit ho o kvalitách a výhodách produktu (1, s. 49). 

Marketingová – koncepce vychází z poznání potřeb a přání současných či 

potenciálních zákazníků. Dle amerického autora P. Kotlera převládá názor, že 

k dosažení cílů podniku je nutné určit potřeby a požadavky cílových trhů. Tímto 

postupem dosáhneme účelnějšího uspokojení zákazníků ve srovnání s ostatní 

konkurencí. Hlavním jádrem marketingové koncepce je tržně orientovaný způsob 

myšlení, který nám pomůže dosáhnout příznivého uspokojení trhu společně s naplněním 

hodnot cílových zákazníků. Pro dlouhodobé fungování se vlastníci podniků musí snažit 

o soustavný prospěch a dosažení zisku. Pro docílení toho stavu musíme provázat 

schopnosti podniku a uspokojení vlastních zaměstnanců a dalších skupin (1, s. 50). 

2.2 Marketingové prostředí 

Každý podnik v současné době je obklopen aktéry a silami, které ovlivňují jeho 

schopnosti při rozhodování. Tyto okolnosti, ve kterých se něco děje se nazývají 

prostředí. Marketingové prostředí není stálé, neustále se mění a vyvíjí. V rámci změn v 

prostředí dochází k tomu, že se mění podnik a i jeho celkový přístup k trhu. Součástí 
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tohoto prostředí jsou v prvé řadě vnější neovlivnitelné složky. Dále vnitřní složky, na 

které dokonce sám podnik aktivně působí (5, s. 81). 

 

Obrázek č. 2: Marketingové prostředí společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23, s. 16) 

2.3 Analýza vnějšího prostředí 

Podle Zamazalové marketingové makroprostředí ovlivňují externí instituce, na které má 

podnik omezený či žádný vliv. Toto širší okolí vytváří řada vnějších faktorů o různé 

velikosti a síle. Z pohledu podniku jsou tyto faktory pro společnost dané a krátkodobě 

neměnné. V rámci této části definujeme dvě části vnějšího prostředí, které se rozděluje 

na makroprostředí a mikroprostředí (7, s. 105). 

2.3.1 Makroprostředí 

Mezi nejznámější metody analýzy vnějšího marketingového prostředí na podnik patří 

metoda SLEPTE. Hlavním smyslem této analýzy je poskytnout odpovědi na tři základní 

otázky:  

• Jaké faktory z vnějšího prostředí mají na podnik vliv? 

• Jaké účinky mají tyto faktory? 

• Které z nich jsou z hlediska blízké budoucnosti nejdůležitější (6, s. 399)? 

Hlavní účel metody je zjistit příležitosti a hrozby pro hodnocenou organizaci. Základní 

faktory makroprostředí lze rozdělit akronymu SLEPTE, které analyzuje následující 

faktory (5, str. 84). 
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Sociální faktory – u této skupiny faktorů jsou zkoumány především demografické 

trendy a statistiky, ale i sociální a kulturní faktory. 

• Demografické faktory se zabývají především složením a základní 

charakteristikou odvětví, ve kterém se podnik vyskytuje. V rámci odvětví se řeší 

faktory, jako jsou například velikost obyvatelstva, jeho složení, hustota, věk, 

pohlaví, zaměstnání a jiné statistické veličiny. 

• Kulturní faktory lze charakterizovat jako soubor idejí, hodnot a postojů určitých 

skupin lidí. Tyto hodnoty předáváme z jedné generace na druhou. Obsahem jsou 

jednak materiální, tak duchovní prvky. Z pohledu marketingu nás zajímají 

především ty názory, které ovlivňují spotřebitelské chování v čase. A to 

především primární názory, které se dědí po rodičích a sekundární, jež podléhají 

změnám jedince v čase (5, s. 84).  

Legislativní faktory – legislativní nařízení vytvářejí podmínky pro podnikání, kdy stát 

vydává zákonné normy pro jeho ochranu i spotřebitelů.  V jejich zájmu schvaluje řadu 

opatření týkající se obchodního práva, daňových zákonů či legislativních omezení, které 

mají chránit jeho zdraví, životní prostředí a vlastnictví. Zároveň tam patří také další 

faktory jako autorská práva či chybějící legislativa (5, s. 86). 

Ekologické faktory – vlivem činností podniků na životní prostředí nabývají stále více 

na důležitosti. V závislosti na kvalitě života se dbá na vytváření ekologických norem a 

celkovou ochranu životního prostředí. Hlavním důvodem je znečišťování ovzduší a 

dalších nevratných škodlivých zásahů (17, s. 52).  

Politické faktory – politické dění ve státě i v zahraničí může výrazně ovlivnit situaci na 

trhu. Mezi významné faktory patří hodnocení politické stability, politický postoj, 

hodnocení externích vztahů či politického vlivu zájmových skupin (17, s. 52).    

Technologické faktory – odvětví technologií se v dnešní době velice rychle rozvíjí, a 

tím přináší pro podniky mnoho příležitostí. Největší význam mají v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. Jedná se především o informace, které 

podnik shromažďuje skrz informační systémy. Poctivé zpracování těchto dat ve 

prospěch podniku, může vést k rozvoji a růstu ve vztahu mezi výrobou, obchodem či 

spotřebitelem (17, s. 51). 
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Ekonomické faktory – ekonomické prostředí významnou měrou pomáhá k vytváření 

koupěschopné poptávky. Mezi tyto faktory můžeme zařadit například HDP a tempo 

jeho růstu, míru inflace nebo míru nezaměstnanosti. Dále také ukazatele ukazující 

polohu v ekonomickém prostředí, jako dostupnost úvěrů v ekonomice, úroveň cenové 

hladiny či tempo růstu mezd (17, s. 51). 

2.3.2 Mikroprostředí 

Dle Kotlera je hlavním úkolem marketingu vytvářet a udržovat vztah se zákazníky. 

V rámci tohoto procesu dochází k jejich uspokojení. Celkový úspěch manažerů však 

závisí na samotných činitelích tohoto prostředí. Mezi faktory, které tvoří a ovlivňují 

mikroprostředí, patří podnik sám, konkurence, dodavatelé (výrobci), pomocné 

distribuční články a prostředníci (velkoobchod), zákazníci a spotřebitelé (1, s. 130). 

 

Obrázek č. 3: Hlavní činitelé v mikroprostředí společnosti (Zdroj: 1, s. 131) 

Podnik (společnost) je neoddělitelnou součástí marketingového prostředí. Jeho 

fungování probíhá jako živý organismus, kdy jakákoliv vnitřní nesouhra se vždy 

zanedlouho projeví na veřejnost.  Hlavní faktory se týkají stavu subjektu z hlediska jeho 

struktury, zdraví, organizace či vývojového stádia. V rámci toho musíme dbát na to, aby 

výrobní, marketingové, výzkumné, finanční a další oddělení spolu neustále správně 

spolupracovala a komunikovala (7, s. 110). 

Dodavatelé patří mezi nedílnou součást podniku. Poskytují společnosti důležitou vazbu, 

kdy záleží na jejich schopnostech a spolehlivosti. Jejich správný výběr má dopad na 

náklady vstupů, spokojenost zákazníka, marketing a celkový přísun budoucích hodnot 

pro zákazníka (1, s. 131). 

Marketingoví zprostředkovatelé zahrnují pouze distribuční podniky a další případné 

prostředníky, které se společností spolupracují. Hlavní význam plní v oblasti 

komunikační, marketingové nebo distribuční činnosti. Tento faktor externě nahrazuje 

některé funkce tak, aby společnost ušetřila a lépe prosperovala (1, s. 131 – 132). 
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Zákazníci (spotřebitelé) tvoří stěžejní faktor, bez kterého by podnik v podstatě nemohl 

existovat. Jejich pozice leží na konci řetězce a životního cyklu výrobku. Podle Kotlera 

existuje mnoho různých trhů a spotřebitelů. Pro nepřetržitý úspěch, musíme vnímat 

každý jednotlivý trh individuálně, dle jeho charakteristik a správně reagovat na veškeré 

podněty ke svému prospěchu (7, s. 111). 

Konkurence obstát na trhu v dnešním konkurenčním boji a v optimálním případě být 

lepší než konkurence, je velice obtížné. Důkladná analýza konkurence a jejího chování 

v odvětví je základem pro aplikaci žádoucí strategie vůči konkurenčnímu podniku. 

K hlavním otázkám, na které by společnost nezbytně měla znát odpověď, patří:  

• kdo jsou její hlavní konkurenti; 

• jaké jsou jejich strategie; 

• jaké jsou jejich cíle; 

• v čem jsou jejich přednosti a slabiny; 

• jakou podobu může mít jejich reakce (17, s. 53 – 54). 

K odhalení příležitostí či hrozeb v okolí, Michael Porter vyvinul model pěti základních 

konkurenčních sil. Tento model identifikuje dlouhodobou aktivitu trhu nebo tržního 

segmentu. Dále napomáhá k prognóze daného odvětví či možných skutečností a rizik, 

které se mohou vyskytnout (2, s. 270). 

 

Obrázek č. 4: Porterův model 5 konkurenčních sil (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23, s. 30) 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů – mezi subjekty potenciálních konkurentů 

můžeme zařadit podniky, které mají potenciál se konkurenty stát. Vysoké riziko vstupu 
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přináší potenciální nebezpečí pro ziskovost společnosti. Hlavní hrozba vstupu do 

odvětví závisí na výši bariér vstupu na trh. Čím vyšší jsou tyto překážky vstupu, tím 

vyšší náklady musí potenciální konkurenti k překonání vynaložit. Dle ekonoma Joe 

Bainema existují tři bariéry vstupu a to oddanost zákazníků, absolutní nákladové 

výhody a míra hospodárnosti (18, s. 18).  

Rivalita mezi podniky v mikrookolí – druhou významnou sílu představují stávající 

podniky uvnitř daného mikrookolí. V případě malého počtu konkurentů, mohou 

podniky navýšit své ceny a dosáhnout vyšších zisků. Je-li však konkurenční síla vysoká, 

dochází k cenové konkurenci. V tomto případě vzniká cenová válka, která může zesílit 

rivalitu mezi subjekty a narušit ziskovost podniku (18, s. 19). 

Smluvní síla dodavatelů – vliv dodavatelů se stává nežádoucí, v případě že mohou 

libovolně ovlivnit dodávané množství nebo zvýšit cenu. Jejich vyjednávací síla vzrůstá 

v případě, že jsou organizovaní, důležitým vstupem nebo se integrují směrem dolů. 

Zároveň pokud existuje jen málo substitutů a náklady na změnu dodavatele výrazně 

rostou. Pokud se chceme chránit před tímto jednáním, musíme vytvořit oboustranně 

prospěšné vztahy nebo využívat více dodavatelů (2, s. 270). 

Smluvní síla kupujících – čtvrtým z pěti faktorů je smluvní síla kupujících. Hlavní 

nebezpečí vzniká, pokud kupující disponují silnou nebo vzrůstající vyjednávací silou. 

Pro ochranu prodávajících je nutné se soustředit na kupující s nízkou vyjednávací silou 

nebo schopností obměnit dodavatele. Nejlepší ochranou je taková nabídka, které 

nebudou schopni odolat ani ty nejnáročnější zákazníci (2, s. 270). 

Hrozba substitučních faktorů – posledním faktorem je konkurenční síla substitučních 

výrobků. V případě existence blízkých substitutů existuje hrozba limitující ceny, za 

kterou podnik prodává, a tím omezení ziskovosti podniku. V případě mají-li výrobky 

málo blízkých substitutů, vzniká příležitost zvýšit ceny a tím i následný zisk podniku. 

Strategie podniku by si měla zakládat na využití této faktické výhody (18, s. 23). 

2.4 Analýza vnitřního prostředí 

V rámci provádění analýzy vnitřního prostředí, dochází k užívání tzv. McKinseyho 

modelu 7S. Tento model slouží k strategickému řízení a organizaci. Současně pomáhá 

pojímat a analyzovat jednotlivé faktory jako celek či systém, ve vzájemných vztazích a 
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působení. Dochází k podmiňování jednotlivých faktorů a rozhodování o dané podnikové 

strategii. Manažerům pomáhá pochopit jednotlivé složitosti, tak aby docházelo k co 

největší efektivitě. Tyto faktory definuje do základních 7S faktorů (19, s. 73). 

• Strategie firmy – vychází z vize a daného poslání, které sestavuje vedení 

podniku; 

• Styl řízení firmy – se zabývá jednáním a komunikací vedoucích pracovníků s 

podřízenými, nejzákladnější členění stylů je autoritativní, demokratický a laissez 

- faire; 

• Struktura firmy – základní podstatou struktury je optimální rozdělení 

kompetencí, hierarchie, úkolů a koordinací jednotlivých částí podniku; 

• Systémy firmy – obsahuje veškeré formální a neformální informační postupy, 

jež v podniku probíhají, slouží jako nástroje zpětné vazby a alokaci zdrojů; 

• Spolupracovníci – patří mezi základní zdroj zvyšování výkonosti podniku, 

cílem manažera je vhodně své pracovníky motivovat, specializovat a rozvíjet, 

• Sdílené hodnoty firmy – charakterizují vnitřní atmosféru podniku a etiku 

společnosti, která je výsledkem myšlení lidí; 

• Schopnosti firmy – hlavním klíčem manažera je schopnost rychle se adaptovat, 

poznat jednotlivé návyky, znalosti a dovednosti zaměstnanců společnosti (20, s. 

40 – 52). 

 

Obrázek č. 5: Rámec 7S faktorů firmy Mckinsey (Zdroj:19, s. 73) 
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2.5 Marketingový mix 

Dle Kotlera lze marketingový mix definovat jako „soubor marketingových nástrojů, 

které firma používá k tomu, aby dosahovala svých marketingových cílů na zvoleném 

trhu.“ (4, s. 36). 

Marketingový mix zahrnuje všechny významné aktivity, kterými se podnik obrací na 

trh, na zákazníky a celkově všechno co potřebuje k úspěšnému prosazení na trhu. 

Klasické nástroje lze rozdělit do čtyř následujících prvků, které jsou označovány jako 

4P. Toto klasické označení poprvé použil Neil H. Borden a značí – produkt (product), 

cena (price), místo (place), propagace (promotion) (11, s. 190).  

V rámci sestavování marketingového mixu je nutné respektovat veškeré vazby 

jednotlivých prvků. Úspěch analýzy závisí na správné kombinaci prvků s ohledem na 

cílové zákazníky. V rámci jeho vytváření musíme vědět pro koho a jak, tak aby došlo 

k úspěšné nabídce, která povede ke směně či prodeji. Jednotlivé složky marketingového 

mixu lze členit dále, kombinace by však zákazníkovi měla přinést určitou hodnotu a 

současně najít vzájemnou provázanost (10, s. 83). 

V dnešní době však existuje stále více názorů, které reagují na rostoucí problémy uvnitř 

společnosti a kladou vetší důraz na rozvíjení vztahů se zákazníky. Tyto prvky jsou 

využívány především v rámci služeb a nazývají se 4C. Philip Kotler byl další, kdo 

v osmdesátých letech doplnil marketingový mix. Postupně docházelo k  rozšiřování, 

kdy jeho současná podoba tvoří následující nástroje: 

• 5P – lidé (people);   

• 6P – balíky služeb (packing); 

• 7P – tvorba programů (programming);   

• 8P – spolupráce, partnerství (partnership); 

• 9P – politická moc (political power); 

• 10P – formování veřejného mínění (public opinion formation);   

• 11P – prezentace (presentation);   

• 12P – proces (process);   

• 13P – osobnosti (personalities); 

• 14P – pedagogické přístupy (process pedagogic approaches);   

• 15P – participační aktivizace (partipation activation) (11, s. 191).  
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Z pohledu podniku není nutné využívat veškeré nástroje, ale využít pouze ty, které 

budou pro podnik nejúčinnější.  V rámci mé diplomové práce využiji pouze základní 

členění a to 4P, které budou podrobněji rozebrány. 

2.5.1 Produkt 

Pod pojmem produkt můžeme zahrnout vše, co slouží k upoutání pozornosti, koupi 

nebo uspokojení touhy zákazníka. Produktem může být fyzický předmět, služba, osoba, 

místo, organizace či myšlenka (1, s. 615). 

Dle základní klasifikace produktu ho lze rozdělit do dvou hlavních kategorií, podle 

způsobu zákaznické spotřeby. 

• Zákazník nakupuje za účelem vlastní spotřeby (konečný spotřebitel) 

• Pořízení za účelem dalšího zpracování, prodeje nebo pro zabezpečení svých 

podnikatelských aktivit (12, s. 40). 

Úrovně produktu 

V rámci plánování je důležité přemýšlet o produktu na čtyřech základních úrovních, kdy 

každá jednotlivá úroveň zvyšuje hodnotu pro zákazníka. Mezi jednotlivé úrovně 

produktu patří: 

• Základní produkt je nejnižší částí úrovně produktu a tvoří základní jádro a užitek 

produktu. Primárně je odpovědí na otázku: Co vlastně chce kupující koupit? Při 

jeho navrhování nejdříve definujeme jeho základní přínosy, které produkt 

spotřebitelům přináší. Základní výhody pro zákazníka dává v řešení základních 

problémů, jsou-li skutečným účelem koupě produktu (1, s. 616). 

• Vlastní produkt obsahuje pět základních charakteristik produktu, a to úroveň 

kvality, funkce výrobku, design, název značky a balení, které přináší základní 

výhody produktu. Jednotlivé atributy musí být rovnoměrně zkombinovány, tak 

aby poskytly praktický přínos pro zákazníka a zachytily jeho potřeby (1, s. 616). 

• Rozšířený produkt dotváří celý produkt a přináší zákazníkovi ucelený balíček 

přínosů, které uspokojí či potěší zákazníka. Doplňkové služby se stávají 

očekávaným přínosem, kdy podnik musí neustále hledat nové cesty, tak aby se 

odlišil od konkurence (1, s. 616). 
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• Úplný výrobek dotváří celý produkt, kdy zahrnuje i jeho značku a celkovou 

image výrobce. Spojením všech těchto částí vzniká plnohodnotný výrobek, který 

je schopen konkurenčního boje (12, s. 42). 

 

Obrázek č. 6: Jednotlivé úrovně produktu (Zdroj: 12, s. 42) 

Životní cyklus výrobku 

 V rámci životního cyklu produktu rozlišujeme tyto fáze: fázi zavádění, fázi růstu, fázi 

zralosti (stability) a fázi úpadku (ústupu). Dílčí fáze cyklu se od sebe odlišují například 

objemem, strukturou nákladů či tempem růstu prodejů, včetně dosahovaných zisků. 

Z tohoto pohledu je nutné identifikovat fázi, ve které se podnik nachází (10, s. 90). 

 

Obrázek č. 7: Životní cyklus výrobku (Zdroj: 7, s. 184) 
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Fáze zavádění je specifická z důvodu vysokých nákladů, a to především na výzkum, 

vývoj a přípravu výroby. Zákazník se nejprve seznamuje s produktem a poznává jeho 

přednosti a nedokonalosti. Pro dosažení prvotních úspěchů je nutné překonat počáteční 

nedůvěru a zvýšit četnost prodejů, kdy dojde k jeho doporučování dalším 

potencionálním zákazníkům (11, s. 225). 

Fáze růstu se vyznačuje výrazným růstem objemu prodejů, proto je nutné hledat nové 

skupiny zákazníků společně s rozšiřováním produkce a poptávky. Zákazník se 

vyznačuje tím, že uskutečňuje opakované nákupy, ke kterým se připojují další kupující. 

Současně dochází k posilování konkurence a jejího vlivu, proto musíme pracovat 

s propagací, diverzifikací a zvyšovat jeho kvalitu (12, s. 46). 

Fáze zralosti je typická tím, že výrobek už není novinkou a je kupován 

konzervativnějšími zákazníky. Na trhu se vyskytuje přebytečné množství kapacit, kdy 

zralost prochází třemi etapami. V první části dochází k růstu objemů prodeje, následuje 

jeho ustálení a začátek mírného poklesu zisku, kdy prodejci se slabším postavením 

postupně odcházejí z trhu. Pro tuto fázi životnosti výrobku je nutné podporovat nástroje 

distribuce a marketingové komunikace (4, s. 60). 

Fáze poklesu neboli etapa ústupu, degenerace či odumírání výrobku se vyznačuje 

sníženou poptávkou po výrobku zejména z důvodu technického vývoje.  V této etapě 

nastává významný pokles prodejů, kdy výrobní kapacity nejsou zcela vytížené. Výrobní 

náklady rostou a podnik stahuje výrobek z trhu. V kontextu těchto okolností, je však 

nutné sledovat vzájemnou závislost životního cyklu výrobku, změn sortimentu s 

adaptabilitou podniku, ze kterých podnik ještě může vytěžit nové zákazníky (7, s. 188). 

2.5.2 Cena 

Cena je druhý prvek marketingového mixu, který vyjadřuje hodnotu zboží nebo služby. 

Tato hodnota je dána dle faktické a psychologické užitečnosti nebo společenským 

významem daného produktu. Nejčastěji bývá vyjadřována v penězích, ale existují i 

mimo peněžní směny tzv. barter, kdy hodnota zboží je vyjádřena vztahem k jinému 

zboží (13, s. 229). 

Pod slovem cena však nemůžeme hledat pouze náklady vynaložené na získání produktu. 

Dále pod to patří samotná cesta produktu, náklady na pořízení (balné, doprava), 
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psychické či fyzické vypětí a zároveň nutná ztráta času a další potřebné aspekty 

k získání produktu (13, s. 229). 

Mezi nejzákladnější faktory, které mají vliv na cenovou tvorbu, patří: 

• firemní cíle a cíle cenové politiky; 

• náklady; 

• poptávka; 

• konkurence; 

• ostatní proměnné marketingového mixu; 

• právní a regulační opatření (např. pevně stanovené nejvyšší ceny v některých 

oblastech);  

• fáze životního cyklu produktu (14, s. 206). 

Způsoby stanovení ceny 

Z podmínek tržní ekonomiky víme, že na trhu neplatí zásada jednotných cen za určitý 

výrobek. V rámci prostředí je cena závislá na rozdílných přístupech k její tvorbě. 

Celková cena se zpravidla liší v závislosti na prodaném množství, vzdálenosti 

odběratelů, způsobu prodeje, odbytových cestách a na počtu mezičlánků v distribuční 

cestě. Výše cen je zároveň závislá na vnějších a vnitřních faktorech. Procesu přeměny 

ze základní ceny na konečnou se říká proces finalizace ceny. Finalizace je proces 

dokončení, který vychází z ceny základní a pomocí příslušných přirážek, rabatů a skont 

se vytvoří finální cena. K základním způsobům ustanovení ceny patří: 

• Cena založená na nákladech patří mezi jedno z nejběžnějších a nejčastěji 

používaných způsobů stanovení. Výpočetní metoda probíhá pomocí základních 

kalkulačních postupů, které jsou založeny na vyčíslení nákladů a zisku na 

příslušný výrobek. Hlavní předností této metody je jednoduchost a snadná 

dostupnost podkladových údajů. 

• Cena stanovená na základě poptávky si zakládá na odhadu objemu prodejů 

v závislosti na různé výši ceny. Základním princip je využívání vysokých cen při 

velké poptávce a nízkých při nízké poptávce. Cena je při tomto způsobu 

stanovena na hodnotě, kterou danému zboží přisoudí spotřebitel. 
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• Cena stanovená na základě konkurence předpokládá srovnatelné ceny 

konkurenčních výrobků. Cena je stanovena při vstupu na trh na základě horního 

limitu dosažitelných cen. Na základě této ceny dojde k vymezení příslušné výše 

nákladů, které umožní dosáhnout příslušnou míru zisku. Tato metoda se používá 

na trzích, kde se střetávají velké množství stejně silných konkurentů. 

• Cena stanovená na základě marketingových cílů se určuje v souladu s cíli, 

jejíchž chce podnik na trhu dosáhnout. V případě, že se podnik snaží 

maximalizovat zisk, bude dávat ceny co nejvyšší, pokud objem prodeje, tak 

naopak co nejnižší. 

• Cena stanovená na základě vnímané hodnoty je ovlivněna především 

vnímáním hodnoty produktu zákazníkem. Při této metodě využíváme znalosti 

psychiky zákazníků a marketingové průzkumu, které ukazují značné 

neracionální kroky zákazníků (15, s. 93 – 95). 

2.5.3 Místo 

Třetím marketingovým nástrojem je místo (place), které v marketingovém mixu 

chápeme jako proces distribuce produktu od místa jeho vzniku, po předání do místa 

jeho prodeje. Hlavní cíl distribuce spočívá v poskytnutí produktu na dostupném místě, 

ve správném čase a množství. V rámci procesu přenosu využíváme distribuční cesty, 

které mají různou formu přesunu a počet subjektů (16, s. 37). 

Z pohledu marketingu chápeme celý proces poněkud komplexněji, kdy neřešíme pouze 

pohyb z místa na místo. Tento proces se skládá ze tří kroků. První z nich v sobě 

zahrnuje fyzickou distribuci, která obsahuje přepravu zboží, jeho řízení a skladování. 

Druhý patří změně vlastnických vztahů, kdy směna dovoluje kupujícím používat 

předměty nebo služby, o které mají zájem. V neposlední řadě doprovodné a podpůrné 

služby, k nimž spadá poradenská činnost, propagace a výzkum a další (10, s. 103). 

Distribuční cesty 

Po sestavení samotného produktu vede k jeho následnému užití zákazníkem zpravidla 

ještě několik tzv. distribučních cest. Výběr distribučních cest je spojen především 

s těmito faktory:  
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• zhodnocení trhu, pochopení analyzování preferencí zákazníka, zjištění 

geografického rozmístění a socioekonomické situace; 

• zhodnocení možností a požadavků mezičlánků, jejich hlavních předností a 

nedostatků (9, s. 175 -176). 

Přímá distribuční cesta je taková forma distribuce, kdy zákazník dostává výrobek 

nebo službu přímo od výrobce. Hlavní výhody přináší v bezprostředním kontraktu se 

zákazníkem a nezkreslených informacích. Výrobce nese veškerá spojená rizika s 

obchodováním, kdy díky absenci prostředníků přináší tato forma nižší náklady (7, s. 

228). 

Nepřímá distribuční cesta je označována jako spojení, kdy výrobce využívá 

distribučních mezičlánků jako velkoobchod, maloobchod či nezávislých prodejních 

agentů (7, s. 229). 

Mezi hlavní výhody nepřímých distribučních cest patří: 

• násobení kapacit distribučních cest a uspokojování požadavků rozsáhlejších 

trhů; 

• zajištění nabídky na správných místech ve správný čas; 

• transformace sortimentu výrobců v sortiment daných spotřebitelů (10, s. 106). 

Distribuční strategie v dnešní době patří mezi nejdůležitější faktory efektivity podniku.  

Z pohledu distribuce existují tři typy distribuční strategie: 

• Intenzivní distribuční strategie se nejčastěji používá u produktů všední 

potřeby. Podstatou této strategie je nabídnout zákazníkovi výrobky v co 

největším počtu maloobchodních prodejen.  

• Selektivní distribuční strategie vychází z předpokladu, kdy pro nabízený 

produkt je pro zákazníka tak přitažlivý, že vynaloží určité úsilí k jeho získání. 

Zboží se vyskytuje v omezeném počtu ve specializovaných prodejnách, kdy jim 

prodejce věnuje zvýšený zájem. 

• Exkluzivní distribuční strategie se zaměřuje na výrobky luxusního charakteru. 

Hlavní význam je dbán na psychologické působení s vyšší cenou produktu. Dle 

vzácnosti produktu volíme i jeho prodejní místa (10, s. 106). 
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Obrázek č. 8: Distribuční cesty na spotřebitelských trzích (Zdroj: 7, str. 233) 

2.5.4 Propagace 

Za marketingovou komunikaci neboli propagaci, lze považovat každou formu řízené 

komunikace, kterou firma používá k informování, ovlivňování nebo přesvědčování 

spotřebitelů. Jejím hlavním úkolem je především komunikovat, něco sdělovat, a tím 

stimulovat a podporovat přijetí výrobku zákazníky. Pro přesvědčení zákazníků 

využíváme osobní nebo neosobní (masové) komunikace. Každá z těchto forem má své 

přednosti, které mohou zvýraznit existující vlastnosti produktu a podpořit prodej 

výrobků (5, s. 222). 

Důležitou součástí podnikatelských aktivit jsou nástroje, které mají upozornit okolí na 

nabízené výrobky, jejich význam, úroveň, podstatné rysy a další, kterými se odlišují od 

konkurence. V moderním pojetí o těchto nástrojích hovoříme jako o tzv. komunikačním 

mixu. Mezi základní složky, ze kterých se marketingová komunikace skládá, patří 

následující položky (10, s. 113). 

Reklama patří mezi nejdůležitější složku komunikačního mixu, její hlavní podstata 

spočívá v navázání vztahů se zákazníkem a zvyšování povědomí a vztahu k cílovým 

zákazníkům. Jedná se patrně o nejvýznamnější způsob, jak může značka posílit svoji 

image.  Komunikace prostřednictvím reklamních medií slouží k bezprostřednímu 

zvyšování prodeje a způsobu budovaní pozice na trhu. K hodnocení dochází zpravidla 
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v dlouhodobém období a náklady se měří na oslovení jednoho tisíce diváků tzv. CPT 

(cost per thousand) (8, s. 49). 

V rámci cíle, kterého chceme dosáhnout, rozeznáváme reklamu přesvědčovací, 

informativní, připomínkovou a srovnávací. Informativní reklama se používá na začátku 

životního cyklu výrobku. Hlavním předmětem této formy reklamy je přesvědčit 

zákazníka o kvalitách a užitných vlastnostech výrobku.  Dalším cílem může být 

napravení mylných dojmů o výrobku a rozehnání obav spotřebitelů. Přesvědčovací 

reklama plní funkci ujišťování a slouží k posílení poptávky podniku na trhu.  Tato 

reklama se používá ve fázi růstu či zralosti životního cyklu výrobku. Slouží k posílení a 

podpoře rozhodnutí spotřebitelů a zvýšení preferencí značky. Další formou reklamy je 

připomínková, která navazuje na reklamní aktivity podniku a napomáhá k udržení 

pozice značky. Tato reklama se používá ve fázi zralosti a posiluje zákazníkovo 

přesvědčení o správnosti nákupního rozhodnutí. Poslední formou je tzv. srovnávací 

reklama, která přímo či nepřímo porovnává výrobky či služby s konkurencí. Hlavní 

podstatou této reklamy je ukázat silné stránky a přednosti, obvykle nižší cenové relace 

(21, s. 171 – 172).  

Podpora prodeje patří mezi formu marketingové komunikace, která má za úkol 

posilovat vztahy k zákazníkům k tomu, aby provedli nákup. Existuje velmi rozmanité 

množství způsobů zvýšení prodeje, které jsou uplatňované bezprostředně při nákupu 

zákazníka. Nejčastější formy jsou v podobě pobídek k nákupu, věrnostních programů, 

partnerských programů, a dalších jevů ovlivňující chování zákazníků. Při rozhodovaní o 

formě způsobu podpory musíme brát ohled na finanční hledisko a dobu přínosu 

zákazníkovi. Z krátkodobého hlediska je to například sleva, akční set či doprava 

zdarma. Mezi dlouhodobé formy patří například sbírání bodů opakovanými nákupy pro 

nižší cenu (22, s. 135). 

Osobní prodej patří mezi nejstarší nástroje, kdy dochází k přímému kontaktu mezi 

firmou a zákazníkem. K hlavní výhodě tohoto nástroje patří okamžitá zpětná vazba 

v rámci individualizované komunikace se zákazníkem. Na základě detailních přání a 

potřeb zákazníka lze vytvořit dlouhodobý vztah. Limitujícím faktorem této komunikace 

může být časové hledisko a lidský faktor, který může velice narušit obsah sdělení 

zákazníkům (8, s. 159). 
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Public Relations představuje druh podpory prodeje, který lze definovat jako 

obousměrnou komunikaci subjektu s cílem ovlivňovat postoje a zlepšovat jméno 

podniku ve veřejném mínění. Tato cílená práce s veřejností je základem publicity 

v mediích. Pozitivní obraz podniku se vytváří pomocí webových stránek, sponzoringu 

komunit nebo advokátu značky. V rámci správného fungování musíme nejprve hledat 

kde, a koho chceme oslovit. Následně uvážit co si lidi myslí o společnosti a produktech. 

Poté využít marketingového průzkumu a následně teprve pak aktivně využívat výhody 

PR. Negativní složkou této formy může být slabší měřitelnost výsledků a nemožnost 

kontroly (22, s. 167). 

Komunikaci s veřejností lze rozčlenit do dvou rovin: 

• Komunikace s interním prostřední podniku tzv. směrem dovnitř, působí na 

vlastní zaměstnance pro vybudování kladného vztahu a identifikování vlastních 

zájmů s cíli společnosti. Snaha o ztotožnění plnění povinností nejen v rámci 

svých pracovních povinností, ale i v soukromí. Hlavním cílem této komunikace 

je dosažení trvalé loajality pracovníků k podniku. 

• Komunikace s externím prostředím tedy subjekty ležící v okolí podniku. Mezi 

základní činnosti patří vybudování vztahů s těmito subjekty, tedy tj. místní 

obyvatelstvo, správní a kontrolní úřady a současně také s dalšími 

společenskými, kulturními nebo sociálními organizacemi. Správně vykonaná 

komunikace vede k vylepšování správné image podniku (10, s. 115 – 116). 

Přímý marketing neboli cílený se snaží co nejpřesněji zaměřovat na předem vymezený 

segment trhu. Tento druh reklamy neoslovuje širokou veřejnost, pouze vybrané 

zákazníky, pro něž by mohla být nabídka zajímavá. Tento interaktivní nástroj 

komunikace lze velmi dobře vyhodnocovat. Mezi nejčastější formy patří letáky, direct 

mail, zasílání katalogů, telefonický marketing a další formy, které přináší odezvu 

publika (10, s. 118). 

Online marketing neboli online komunikace je nedílnou součástí propagace, kdy 

využívá webových stránek, sociálních médií a dalších nástrojů, které s rozšířením 

internetu nabraly na významu. Tato komunikace se vyznačuje řadou pozitivních 

charakteristik jako přesné zacílení, personalizace či poměrně jednoduchá měřitelnost. 
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Tato forma komunikace je propojena s dalšími částmi komunikačního mixu hlavně díky 

své šíři funkcí (8, s. 183). 

2.6 Marketingový výzkum 

V dnešní době existuje mnoho různých definic marketingového výzkumu. Na základě 

Kotlera, to lze charakterizovat jako systematické shromažďování informací týkající se 

určitého problému, jeho analyzování a následné vyhodnocování (23, s. 48). 

Hlavními charakteristikami marketingového výzkumu jsou na první straně jedinečnost, 

vysoká vypovídací schopnost a aktuálnost opatřených informací. Z druhé strany zároveň 

však vysoká finanční náročnost k získání těchto informací, dále významná náročnost na 

kvalifikace pracovníků, použité metody a čas. V praxi dochází často k záměnám pojmů 

průzkum a výzkum. Hlavní rozdíl vyplývá z časového horizontu, kdy průzkum trvá 

kratší dobu a nezachází do tak velké hloubky jako výzkum. Zároveň však průzkum tvoří 

jeho součást. Správně provedený marketingový výzkum by měl fungovat jako vědecká 

metoda a probíhat dle určitých zásad (23, s. 48).  

Mezi první standardizovanou metodu v rámci kvalitativního výzkumu patří získávání 

odpovědi na otázku proč? Hlavním cílem je porozumění způsobu rozhodování 

zákazníků a jejích myšlenkovým pochodům. Touto technikou získáme tzv. měkká data, 

která podniku pomohou při vývoji produktu nebo pro nastavení správné marketingové 

komunikace.  Velikost vzorku zpravidla obsahuje obvykle několik desítek respondentů, 

kdy jsou vybíráni na základě stanovených kritérii. Nejčastější forma výzkumu probíhá 

pomocí strukturovaných rozhovorů mezi výzkumníkem a jednotlivcem, popřípadě 

menšími skupinami respondentů (25, s. 42).  

Druhou metodou je kvantitativní výzkum, který přináší odpověď na otázku kolik? Pro 

sběr dat lze používat pozorování nebo experiment.  V praxi nejčastěji respondenti 

oznamují své názory pomocí sběru dat dotazováním, kdy odpovídají na příslušné otázky 

v rámci dotazníku. Nejčastějším výstupem jsou grafy a tabulky, které přináší informace 

o sledovaném jevu nebo názorů vytýčené populace, a to pomocí absolutní či relativní 

četnosti (25, s. 46). 
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2.6.1 Fáze marketingového výzkumu 

Rozdělení marketingové výzkumu, lze rozdělit na šest navazujících kroků: 

• Definování problému – dochází k stanovení cíle daného výzkumu, jak naložit 

s výsledky včetně vytvoření pracovní verze a termínu výsledků; 

• Stanovení metodiky výzkumu – vychází z účelu výzkumu, množství času a 

finančních nákladů na výzkum; 

• Určení velikosti vzorku – určení potřebného vzorku respondentů, jenž bude 

osloven a jakým způsobem dojde k jejich vybrání; 

• Sběr dat – dotazování výzkumníka daného respondenta osobní, telefonickou 

nebo elektronickou formou; 

• Analýza a prezentace výsledků – zpracování a analyzování získaných údajů 

v rámci kvantitativního výzkumu následně probíhá v aplikování statistických 

metod na získaná data;  

• Závěrečná zpráva – sestavení zprávy a představení výsledků včetně návrhu 

doporučení, ústní či písemná forma (26, s. 5 – 7). 

2.6.2 Dotazníkové šetření 

Získávání primárních informací pomocí dotazování, patří mezi nejvhodnější přístupy 

pro zajištění popisných informací. Dotazování strukturovanou nebo nestrukturovanou 

formou chce získat informace týkající se postojů, znalostí, preferencí nebo nákupního 

chování lidí. Základní výhoda tohoto typu spočívá v pružnosti (1, s. 411). 

Nejčastější se uskutečňuje formou nástrojů (dotazník, záznamový arch), které vhodně 

zvolíme na základě kontaktu s nositelem informací. Tento kontakt může být přímý nebo 

naopak zprostředkovaný, kdy osoba tazatele vstupuje mezi výzkumníka a respondenta 

(24, s. 32). 

Při tvorbě dotazníku musíme dbát na jeho správné rozložení, tak aby vyhovoval 

potřebám a cílům výzkumu. Hodnotný dotazník by měl vyhovovat dvěma hlavním 

požadavkům: 

• účelově technickému – sestavení a formulování písemných otázek, aby mohl 

dotazovaný co nejpřesněji odpovídat na zadané dotazy;  
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• psychologickému – vytvoření podmínek, prostředí a okolností, které povedou 

k tomu, že dotazovaný odpovídá stručně a pravdivě a úkol se mu zdál snadný, 

příjemný a chtěný (24, s. 33). 

2.7 Analýza rizik 

Pod pojmem analýza rizik obvykle rozumíme jako proces definování hrozeb, 

pravděpodobností jejich uskutečňování, včetně jejich dopadu na aktiva. Pro provedení 

je nutné v první řadě daná rizika identifikovat, kdy následně pokračuje stanovení 

hodnoty identifikovaných rizik a zhodnocení jejich závažnosti či akceptovatelnosti pro 

podnik. V případě, že zjištěná rizika daný podnik ohrožují, je nutné uskutečnit vhodná 

opatření, která povedou k zmírněním, transferu či eliminaci. V rámci podniku je vhodné 

určit úroveň, na kterou by chtěla rizika eliminovat. Výsledky této analýzy pomohou 

vedení organizace zvládnout rizika a realizovat opatření k zamezení jejich výskytu. 

Tuto činnost hodnocení je potřeba opakovat několikrát, tak aby byly pokryty různé části 

činností organizace (20, s. 95 – 96). 

2.8 SWOT analýza 

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb neboli SWOT analýza se skládá 

ze dvou analýz. V prvé řadě se provádí analýza makroprostředí, pomocí které získáme 

příležitosti a hrozby (OT). Touto analýzou podnik získá přehled o atraktivních trzích, 

které mohou přinést výhody nad dalšími konkurenty v odvětví. Následuje analýza 

mikroprostředí, která se vztahuje k vnitřní situaci podniku. Výsledkem této části je 

získání slabých a silných stránek (SW), na základě kterých podnik ovlivňuje další 

marketingové činnosti. Spojením těchto dvou analýz dohromady získáme 

plnohodnotnou SWOT analýzu. Ta je pojmenována podle počátečních písmen 

anglických názvů slov a to:  

• S – strengths – silné stránky; 

• W – weaknesses – slabé stránky; 

• O – opportunities – příležitosti; 

• T – threats – hrozby (17, s. 104 – 105). 
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Obrázek č. 9: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 11, s. 129) 

Podle Zamazalové lze vnější a vnitřní strategie rozdělit do čtyř typů strategií. 

V závislosti převládajících faktorů rozlišujeme tyto situace:  

• WT (MINI – MINI) – v rámci této strategie se podnik zaměřuje na eliminaci 

nebo snížení hrozeb a překonání slabých stránek podniku;  

• WO (MINI – MAXI) – strategie, kdy zaměřujeme na překonání slabých stránek 

pro využití naskytnutých příležitostí; 

• (MAXI – MINI) – podstata této strategie je využití silných stránek pro eliminaci 

hrozeb z vnějšího okolí;  

• SO (MAXI – MAXI) – strategie se zaměřuje na využití silných stránek společně 

s příležitostmi z vnějšího okolí podniku (17, s. 105). 

2.9 Shrnutí teoretické části  

V teoretické části byly vymezeny nejdůležitější pojmy a metody z oblasti marketingu, 

které budou následně využity v následující části diplomové práce, tedy analýze 

podnikatelského subjektu. U zpracování první teoretické části bylo čerpáno z odborné 

literatury několika autorů jako M. Foreta, M. Kotlera, M. Zamazalové a mnoha dalších. 

 



 

39 

 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola slouží na podrobnou analýzu současné situace podniku, nejprve bude 

obsahovat základní charakteristiku a údaje o společnosti. Současně je zde vypracována 

analýza vnějšího a vnitřního prostředí, jejíž závěry jsou podkladem pro vypracování 

SWOT analýzy. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Firma TOTEM BIKES, s. r. o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku 5. ledna 

2012 jako společnost dovážející a prodávající kola z Číny. Na začátku podnikání 

probíhala pouze kompletace, seřízení, kontrola a následný prodej elektrokol. Pro 

vykonávání těchto aktivit podnik působil v pronajaté hale v Letohradě v Pardubickém 

kraji. V této době Čína patřila téměř k monopolním výrobcům jízdních elektrokol.  Z 

hlediska této skutečnosti, produkty této dřívější značky byly vyvíjeny a testovány v 

České republice a následně pomocí výrobní dokumentace předány k výrobě do čínského 

závodu Golden Wheel Tiajin. V současné době tato společnost podporuje podnik jako 

majoritní společník a investor, který patří mezi největší výrobce jízdních kol na světě. 

Z pohledu podniku, významná změna začala v  roce 2016, kdy se rozhodla koupit 

prostory v bývalých tkalcovských závodech v obci Dolní Dobrouč na Orlickoústecku. 

Zde nejprve proběhla celková rekonstrukce budovy, a to především vnitřních prostor a 

zkompletování výrobních linek na montáž. Současně byla postupně zavedena výroba 

několika typů elektrických kol. Mezi nejznámější výrobní řady elektrokol v současné 

době patří Eagle, Montana, Falcon, Course nebo Daily. Jednotlivé modely střední třídy 

se vyznačují středovými motory, u starších modelů jsou opatřena zadními či předními 

elektromotory. K významné součásti podnikání patří zakázková výroba do Holandska, 

kdy společnost sestavuje kola na základě vlastních požadavků zákazníka. Z hlediska 

propagace společnost spolupracovala se známými osobnostmi, jako je například herec 

Pavel Nový nebo zpěvačka Heidi Janků.  
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3.2 Základní údaje o podniku 

Společnost TOTEM BIKES, s.r.o. je právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku. 

Její činnost je upravena dle zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku osob 

podnikajících na území České republiky. 

Tabulka č. 1: Základní informace o TOTEM BIKES, s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 28) 

Název společnosti: TOTEM BIKES, s.r.o. 

Předmět podnikání: 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 

Logo společnosti: 

 

Spisová značka: 

 

C 30178 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Adresa společnosti: 

TOTEM BIKES, s.r.o. 

Dolní Dobrouč 443 

561 02 Dolní Dobrouč 

Doplňující údaje: 

Identifikační číslo:   28829166 

Daňové identifikační číslo:  CZ28829166  

E-mail:   info@totembikes.cz 

Datum zápisu: 
 

5. ledna 2012 

Základní kapitál: 
 

400 000,- Kč 

Společníci: 

80 % podíl - TIANJIN GOLDEN WHEEL X-D IMPORT & 

EXPORT TRADING CO., LTD (320 000, - Kč) 

20 % podíl - Jakub Ryba (80 000, - Kč ) 

Počet zaměstnanců: 48 

Obrázek č. 10: Logo TOTEM BIKES, s.r.o. (Zdroj: 27) 

mailto:info@totembikes.cz
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3.3 Analýza vnějšího prostředí 

V této podkapitole bude podrobněji analyzováno marketingové prostředí podniku, a to 

vnější okolí podniku, které členíme na makroprostředí a mikroprostředí. 

3.3.1 Makroprostředí 

Pro analýzu makroprostředí byla využita metoda SLEPTE, která se zabývá sociálními, 

legislativními, ekonomickými, politickými, technologickými a ekologickými faktory.  

Sociální a demografické faktory 

Společnost TOTEM BIKES, s.r.o. sídlí v Dolní Dobrouči. Jedná se o vesnici s přibližně 

2,5 tisíci obyvateli. V oblasti leží několik firem, které jsou zaměřeny především na 

strojírenský a elektrotechnický průmysl a tomu odpovídá i místní vzdělávání ve městech 

a blízkém okolí. Společnost TOTEM BIKES, s.r.o., ovlivňují především sociálně 

demografické faktory jako například počet obyvatel, míra nezaměstnanosti či úroveň 

vzdělání. 

• Počet obyvatel  

Na následující tabulce č. 2 můžeme vidět vývoj struktury obyvatelstva v České 

republice dle věkových kategorií. V posledních letech s výjimkou propadu v roce 2011 - 

2013 trvale přibývá počet obyvatel. Dle tabulky můžeme vidět, že počet obyvatel 

v produktivních letech (15 – 64 let) zaznamenává postupný propad. Tím lze 

konstatovat, že dochází k poklesu ekonomické pracovní síly. Mírným pozitivem může 

být nárůst předproduktivní skupiny (0 – 14 let), ale současné převýšení poproduktivní 

skupiny (65 let a více) znamená, že dochází k stárnutí populace. Tuto skutečnost vidíme 

i na rostoucím průměrném věku obyvatelstva České republiky. Problém stárnutí 

obyvatelstva způsobuje to, že nedochází k plnému nahrazování pracovníků, kteří 

odcházejí do důchodu. Z tabulky vyplývá nárůst průměrného věku obyvatel.  Tato 

skutečnost zároveň přináší potenciální nárůst cílové skupiny zákazníků, na které se 

podnik cílí. Ta se pohybuje mezi obyvateli starší 30 let, kteří vyhledávají aktivní pohyb 

a chtějí urazit snadněji delší vzdálenosti. Další skupinou jsou rovněž osoby, které 

pravidelně dojíždějí za prací nebo nechtějí používat hromadnou městskou dopravu nebo 

automobil. 
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Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel v České republice dle věku (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 29) 

• Struktura vzdělanosti a míra nezaměstnanosti 

Na základě grafu č. 1, ve sledovaném období od 50. let 20. století až po současnost 

vidíme vývoj vzdělanostní struktury obyvatelstva. V první řadě vnímáme to, že se 

zvyšuje podíl obyvatel s dokončeným vysokoškolským či středoškolských vzděláním. 

Zároveň můžeme vidět snižující se počet lidí se základním nebo středním vzděláním 

a výučním listem. Tato tendence vývoje bude v následujících letech pravděpodobně 

pokračovat, proto představuje pro společnost určitou hrozbu. Podnik v současné době 

rozšiřuje výrobu a hledá kvalitní pracovníky, kteří odpovídají vysokým technickým 

nárokům. Hlavní problém spočívá v nedostatku kvalifikovaných pracovníků 

z učňovských oborů a to především elektrikářů, strojních mechaniků a montážních 

pracovníků, které podnik vyhledává. V současné době tuto hrozbu posilňuje i to, že v 

České republice je jedna z nejnižších nezaměstnaností v historii, viz tabulka č. 3. Na 

základě dlouhodobých plánů společnosti bude nutné, aby podnik dokázal najít 

spolupráci se školami v místním okolí.  

Tabulka č. 3: Vývoj míry nezaměstnanosti v Pardubickém kraji (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 30) 

 2015 2016 2017 

Nezaměstnaní celkem  

(tis. osob) 
12 9,7 7,2 

Obecná míra 

nezaměstnanosti (%) 
4,6 3,7 2,7 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 

obyvatel 

(tis. osob) 

10.533 10.505 10.516 10.512 10.538 10.553 10.578 10.610 

0 – 14 let 1.518 1.541 1.560 1.577 1.601 1.623 1.647 1.671 

15 – 64 let 7.379 7.263 7.188 7.109 7.057 6.998 6.942 6.899 

65 a více let 1.636 1.701 1.768 1.826 1.880 1.932 1.989 2.040 

Průměrný 

věk (roky) 
40,8 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9 42 42,2 
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Graf č. 1: Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel ČR starších 15 let (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 31) 

• Životní styl 

Společnost rovněž ovlivňuje rostoucí trend nákupu jízdních elektrokol. U zákazníků 

dochází k postupnému navyšování zájmu o e-kola na úkor klasických jízdních kol, který 

lze u sociálních skupin vypozorovat. Dle portálu Heureka.cz, se jich prodalo na tomto 

portálu o desetinu více než minulý rok vůči roku 2017. Popularita se odrazila i v počtu 

prohlížení, kdy od začátku roku si tuto kategorii prohlédl dvojnásobný počet lidí (32). 

Z pohledu zprávy z výzkumu společnosti Navigant Research, lze očekávat značné 

zvýšení ročních prodejů na celém globálním trhu e-biku. Mezi hlavní oblasti růstu až do 

roku 2025 patří mimo jiné i západní Evropa. V následujícím grafu č. 2, vidíme výrazný 

nárůst u Holandska a Německa (33). 

 

Obrázek č. 11: Podíl trhu elektrokol vůči celkovému trhu jízdních kol dle zemí do roku 2025 (Zdroj: 

33) 
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Legislativní faktory  

Společnost TOTEM BIKES, s.r.o. je společností založenou a působící v České 

republice. Hlavní činnost podniku je tedy ovlivněna zvláště českými právními předpisy. 

Na podnik mají vliv především zákony, které ovlivňují i další společnosti jako: 

• Zákon č. 563/1991 Sb. – o účetnictví 

• Zákon č. 586/1992 Sb. – o daních z příjmu 

• Zákon č. 16/1993 Sb. – o dani silniční 

• Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

• Zákon č. 90/2012 Sb. - o obchodních korporacích 

• Zákon č. 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník 

Dále také elektrokola podléhají zákonům č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích společně s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 341/2014. Toto nařízení 

vymezuje technickou způsobilost a podmínky provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Nedílnou součástí je také norma ČSN EN 15194 neboli EPAC, která 

definuje typy jízdních kol s pomocným elektrickým pohonem. V rámci tohoto předpisu 

vyplývá maximální výkon do 0,25 KW. V případě, že elektrické kolo dosáhne rychlosti 

25km/h s tolerancí 10 %, tak musí být snižován výkon, až následně dochází k přerušení 

motoru. V případě dojde-li k přesáhnutí těchto limitů na základě normy EPAC, nejedná 

se o elektrokolo, ale o malý skútr, na který se vztahuje vyhláška Ministerstva dopravy 

(34). 

K dalším důležitým uvalením patří nařízení Evropské unie z ledna roku 2019, které má 

za následek výrazné zpřísnění v oblasti cla na dovoz elektrokol z Číny do České 

republiky.  Nařízení Evropské unie má důležitou podstatu, protože významný dodavatel 

podniku TIANJIN GOLDEN WHEEL X-D IMPORT, sídlí na území Čínské lidové 

republiky. Uplatňování Evropské komise se týká antidumpingového cla, které bylo 

stanoveno od 18,8 % do 79,3 %. Tato skutečnost se týká evropských elektrokol, která 

byla kompletována jako celek v závodech na území Číny. Uvalení cel mělo reagovat na 

levný čínský dovoz do Evropské unie. Výsledkem tohoto nařízení je to, že podnik 

TOTEM BIKES, s.r.o., může dovážet pouze jednotlivé komponenty e-kol, které 

nebudou smontované, tak aby nemusel platit vysoké antidumpingové clo. Tato 

skutečnost může mít pozitivní i negativní reakci, která se v průběhu několika měsíců 
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projeví. Tato ochranářská taktika může postihnout nejen spotřebitele, ale i menší 

evropské podniky. Na základě těchto kroků, lze očekávat od Evropské unie sledování a 

vyhodnocování nových opatření (35). 

Další hrozba vyplývá z motorové směrnice Evropské komise, která se snaží o zvýšení 

ochrany obětí dopravních nehod a zlepšení práv v oblasti pojištění. Tato legislativa chce 

zasáhnout veškeré majitele dopravních prostředků s motorem, a to elektrických kol, 

elektrických koloběžek, segwayů a dalších. V rámci tohoto nařízení by pak musely tyto 

dopravní prostředky mít vlastní povinné ručení, což může představovat významnou 

komplikaci pro spotřebitele. V současné době Evropský parlament toto nařízení odmítl, 

ale jelikož tato oblast přináší mnoho otázek, lze očekávat v blízké budoucnosti nový 

upravený návrh (36). 

Ekonomické faktory 

Ekonomika České republiky patří mezi menší otevřené evropské ekonomiky, na které 

působí především vliv Evropské unie a okolních států. Mezi nejvýznamnější 

ekonomické faktory, které ovlivňují společnost TOTEM BIKES, s.r.o., patří ukazatel 

hrubého domácího produktu. Dále vývoj kurzu koruny vůči euru, jelikož významnými 

odběrateli jsou i podniky sídlící v zahraničí a vývoj průměrné mzdy.  

• Vývoj kurzu EUR/Kč 

V případě, že podnik obchoduje se zahraničními partnery, důležitou roli hrají kurzy, 

které mají vliv na konečnou cenu uzavřeného obchodu. V závislosti na tom, že podnik 

obchoduje se zákazníky z Nizozemska, je pro něj podstatný vývoj kurzu eura. Na grafu 

č. 3 lze vidět, že hodnota eura poslední dva roky kolísá z původních 27 Kč za 1 euro na 

současných 25,676 Kč v březnu roku 2019. Nejsilnější hodnotu za minulý rok dosáhl v 

listopadu, což bylo 25,934 Kč/EUR. Z hlediska predikce, kdy ČNB nechala zvýšit 

úrokové sazby, se očekává posilování koruny, ale podstatně pomaleji. Tento kurz se 

bude přibližovat postupně hranici kolem 25 Kč za euro. Tento rok by kurz nad touto 

hranicí měl zůstat, celkově je však nutné, aby tento vývoj podnik monitoroval (52). 



 

46 

 

 

Graf č. 2: s Vývoj měnového kurzu EUR/Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle 37) 

• Vývoj HDP 

Hrubý domácí produkt neboli HDP se používá k určení výkonosti ekonomiky. Jedná se 

o celkový ukazatel hodnoty statků a služeb. V České republice na konci roku 2018 růst 

tempa české ekonomiky činil 2,9 %. V letošním roce 2019 se očekává zpomalení na 2,6 

%, kdy tento výhled předpověděla Evropská komise dle únorové prognózy. Hlavním 

důvodem růstu bude především domácí poptávka, společně s růstem mezd, který je 

nejrychlejší za posledních patnáct let. Dalším hlediskem je zahraniční obchod, který 

v příštím roce bude opět brzdit hospodářský růst. Celkový negativní vliv na výsledky 

Evropy má především zpomalování růstu světové ekonomiky (53). 

 
Graf č. 3: Vývoj HDP za období 2008-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 38) 
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• Vývoj průměrné mzdy 

Nejrychleji od roku 2003 roste kupní síla zaměstnanců v České republice. Hlavním 

důvodem je především dostatečný výběr pracovních míst a vládní zásahy státu. Vyšší 

mzdy vytváří na méně produktivní podniky tlak, aby dosahovaly vyšší produktivity. 

V budoucnu lze očekávat, že mzdový růst dále mírně zrychlí, jelikož český trh práce je 

poměrně pružný. Tato skutečnost může mít negativní vliv na zaměstnavatele, kteří 

budou muset s růstem průměrných hrubých mezd přizpůsobovat platy zaměstnancům. 

 

Graf č. 4: Vývoj průměrných hrubých mezd v Pardubickém kraji za období 2017-2018  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 39, 49) 

Na grafu číslo č. 5, lze vidět vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnance 

v Pardubickém kraji v České republice. V  1. čtvrtletí 2017 činila 24.655 Kč. V průběhu 

roku 2017 výrazně rostla, kdy na konci roku dosáhla hodnoty 26.584 Kč, což 

představuje nárůst o 1.929 Kč. V roce 2018 pokračovala ve výrazném růstu, kdy na 

konci roku 2018 dosáhla hodnoty 28.687 Kč. 

Politické faktory 

Politické faktory jsou důležitou součástí chodu podnikatelských subjektů. Na základě 

dnešní situace, rok po parlamentních volbách, nelze očekávat výrazné zhoršení, které by 
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Větší nebezpečí hrozí z obavy globální ekonomické krize. V současné době ve 
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z Ameriky a meziročního poklesu tempa růstu Číny, jejíž ekonomika má výrazný vliv i 

na náš hospodářský systém a podnik.  Veškeré tyto skutečnosti i to, že HDP Číny je 

nejhorší od roku 2008, kdy začala hospodářská krize, mohou být znepokojujícím 

faktorem. Ekonomika v současné době prochází vrcholem růstového cyklu, kdy si lidé 

nejsou vědomi rizika a nebezpečí. Z minulosti však víme, že krize startuje právě v té 

době, kdy dochází k přehřívání ekonomiky (40). 

Technologické faktory 

Vliv technologických faktorů je pro podnik velice podstatný aspekt, pokud si chce 

udržet vysoký standard svých výrobků. Nové trendy v této oblasti směřují neustálým 

tempem dopředu. Podnik se v této oblasti snaží udržet krok s konkurencí, kdy 

zaměstnává vývojáře, kteří pracují na zdokonalování nových komponentů a softwarů. 

Dalšími technologickými změnami, které v současné době proběhly, patří vývoje 

středových motorů, nastavení řídících jednotek nebo konstrukce celoodpružených 

elektrokol. Další součástí je vývoj nových typů elektrických kol s plně integrovanou 

rámovou baterií. S tím souvisí i materiály jako jsou karbon, speciální hliníkové slitiny, 

které jsou dnes zákazníky velice žádané. Zaměření se na tyto novinky, mohou však 

podniku přinést v budoucnu mnoho nových zákazníků. V současné době také podnik 

zvažuje rozšiřování a výstavbu nové výrobní haly. 

Mezi další technologické novinky patří tzv. rychlonabíječky, které zřetelně zkracují 

celkovou dobu potřebnou k dobití baterie. V oblasti baterií však vzniká hrozba jejich 

dostupnosti, která je způsobena elektrifikací trhu a v dalších oblastech, jako jsou 

automobily či elektrobusy atd. Dle predikcí společnosti Bosh, může v roce 2020 reálně 

trhu hrozit nedostatek baterií pro elektrokola (41). 

Ekologické faktory 

V současné době patří elektrokola mezi ekonomicky i ekologicky přívětivé dopravní 

prostředky. Společnost TOTEM BIKE s.r.o., se snaží respektovat environmentální 

pravidla a zákony jako například č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Mezi ekologické 

faktory, které mohou být problémem, patří ekologická likvidace akumulátorů. Podnik 

na tu stránku hledí a snaží se aktivně chránit životní prostředí. Látky jako rtuť, olovo či 

kadmium jsou velice nebezpečné pro životní prostředí i pro zdraví člověka.  Podnik si 
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zakládá na zpětném odběru elektrozařízení a baterií. Pro odevzdání lze využít bezplatné 

místo na adrese podniku nebo na veřejně odběrných místech. Zároveň dodává do kol 

kvalitní akumulátory, které se dají plně recyklovat. Z pohledu své činnosti každá výroba 

částečně negativně působí na životní prostředí, proto se podnik snaží o efektivní 

využívání energetických zdrojů, úspoře vody a třídění odpadu. Z pohledu využívání 

obnovitelných zdrojů nevykazuje zatím žádnou aktivitu. V závislosti na poloze 

společnosti, existuje i hrozba z pohledu nečekaných přírodních událostí. 

3.3.2 Analýza českého trhu elektrokol a prodejů e-kol podniku  

Pro porozumění situace na trhu v České republice uvádím základní údaje jejich prodejů 

během posledních let. Prodej elektrokol dlouhodobě roste, kdy dle informací z podniku 

se v ČR za rok 2013 prodalo 13 tisíc kusů e-kol. V tomto roce došlo i k největším 

změnám na trhu a nárůstu počtu subjektů. V roce 2014 to bylo zhruba 20 tisíc elektrokol 

na českém trhu, o dva roky později to bylo již 40 tisíc elektrokol, což značí dvojnásobný 

nárůst celkového objemu prodejů. Mezi největší tuzemské prodejce patří především 

firmy Apache, Leader fox a Crussis. V roce 2018 se na základě statických dat výrobců a 

dovozců elektrokol vyrobilo přibližně 90 tisíc kusů. Z toho 50 tisíc e-kol se prodalo 

v České republice. Jednotlivé informace se v rámci několika zdrojů liší. Tato skutečnost 

byla způsobena především neurčitými informacemi ze strany výrobců a jednotlivých 

dovozců elektrokol (42). 

Klíčovým zákazníkem pro firmu Totem, v rámci B2B segmentu je zahraniční partner 

z Holandska, kterému společnost vyrábí řadu pánských a dámských městských 

elektrokol. Jednotlivá e-kola značky Amslot jsou vybavena moderními technologiemi a 

vyznačují se středovým či zadním motorem, LCD displejem a typickým tvarem rámu. 

Tato spolupráce je pro podnik velice důležitá z pohledu odběrů. V minulém roce došlo 

k prodeji téměř 12 tisíc elektrokol. Dalším významným odběratelem elektrokol je 

společnost Auto Kelly, které podnik v loňském roce vyrobil dva tisíce elektrokol pod 

značkou EasyBike. Vlastní prodej elektrokol pod značkou Totem v rámci B2B, probíhá 

převážně přes velkoobchod CykloŠvec, s kterým společnost významně spolupracuje. 

Ten dodává do sítě 130 prodejen, ve kterých lze nalézt značku elektrokol Totem. 

Z pohledu celkových prodejů to představuje necelých 400 elektrokol značky Totem za 
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minulý rok. Nejlepší prodejní období nastávají s příchodem teplého počasí, tedy jara 

(března a dubna) a následně během letních měsíců a konce roku. 

V současné době firma Totem nevyužívá přímých cest k zákazníkovi, kromě bazaru na 

stránkách společnosti. Největší zájem o e-kola přichází ze zákaznické skupiny starší 

třiceti let a důchodců, kteří mají zájem zkvalitnit svůj současný životní styl tímto 

dopravním prostředkem. Tento segment pro podnik představuje z hlediska podílů menší 

část, která však může podniku pomoci zvyšovat povědomí o vlastních elektrokolech 

značky Totem. Cílem u vlastní značky je její neustále budování, tak aby došlo 

k dosažení alespoň pětinového podílu z celkového počtu vyráběných kol. Z pohledu 

prodejů však bude nutné hledět i na trh B2B tak, aby došlo k zabezpečení chodu 

podnikání, který má v současné době termínově zajištěný. 

3.3.3 Mikroprostředí 

Porterův model je jedním z nedůležitějších a nejpoužívanějších nástrojů pro formování 

strategie podniku v souvislosti s působením konkurenčních sil v mikroprostředí. 

Nejprve než podnik vstoupí na trh, musí analyzovat tzv. pět sil, kterými určí síly 

v oborovém okolí podniku.  

Stávající konkurenční prostředí  

Podnik TOTEM BIKES, s.r.o, v roce 2012 vstoupil na trh elektrokol, kdy toto odvětví 

nebylo ještě dobře zmapované zákazníky.  Dnes se jednotliví konkurenti od sebe 

odlišují především cenovou politikou, marketingem, designem nebo kvalitou a šířkou 

spektra modelových typů produktů. Další rozdíly plynou i z různých forem služeb, které 

zákazníkům přináší.  

V současné době lze konkurenci v odvětví považovat za velmi silnou. V průběhu 

několika let došlo ke vzniku  několika konkurentů se silným finančním zázemím. 

Jedním z důvodů je rozšiřující se celosvětová tendence e-mobity v několika 

segmentech, například v automobilovém průmyslu. Nárůst subjektů vedl k částečnému 

nasycení trhu, který se však dnešními legislativními kroky opět více otevírá. Mezi 

významné české konkurenty, kteří mají významný podíl na trhu, patří elektrokola 

Crussis z Hovorčovic u Prahy, Koeximpo neboli Lovelec z Ostravy, Leader Fox 
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z Českých Budějovic, Apachez Úpice, 4EVER ze Studénky, šumperská BPS Bicycle 

Industrial, MTF Mountfield a mnoho dalších zahraničních. Dále také prodejci jako 

například Ekolo, Newbike, Akumo, Give a další, kteří nabízejí mnoho typů elektrokol 

od vybraných českých a světových výrobců.  

V rámci srovnání dojde k představení dvou konkurentů na trhu, a to společnosti Crussis. 

Tento podnik byl vybrán, protože patří mezi nejrychleji rozvíjející se a expandující 

společnost a pro její vyšší marketingovou aktivitu vůči ostatním značkám. Druhým 

podnikem je společnost Koeximpo, která je z hlediska velikosti nabídky modelů a 

reklamy podobná podniku TOTEM BIKES, s.r.o. 

• CRUSSIS electrobikes s.r.o. 

Společnost CRUSSIS electrobikes s.r.o. se zaměřuje na výrobu elektrokol střední třídy. 

Jedná se o přední českou značku, která vznikla v roce 2012. Celkový sortiment obsahuje 

46 druhů elektrokol (horská, treková, krosová nebo městská), která mají středový nebo 

zadní motor. Jako doplňující sektor prodeje podnik využívá koloběžek, cyklodoplňků a 

funkčního oblečení. Hlavními zákazníky podniku jsou obchodníci provozující prodej 

jízdních kol, případně specializované obchody na elektrokola v rámci B2B, dále působí 

i na trhu B2C. Firma disponuje internetovým obchodem, který umožnuje nákup přímo 

od výrobce. V rámci propagace podnik spolupracuje s legendou českého hokeje 

Jaromírem Jágrem, který tvoří hlavní propagační tvář podniku. Pro odlišení od 

konkurence společnost využívá důraz na rámovou geometrii a moderní design. Mezi 

jejich hlavní novinky patří karbonové elektrokolo, celoodpružené kolo a integrované 

baterie v rámu elektrokola (43). 

Další výhodu přináší jejich moderní internetové stránky s e-shopem. Jejich hlavní 

propracovanost vyplývá ze zajímavých informací z odvětví, snadného porovnání 

produktů, rychlé orientace a celkového zaujetí zákazníka na první pohled. Zároveň 

rychlá komunikace se zákazníkem pomocí chatu včetně dynamického designu (43). 

• Koeximpo spol. s.r.o 

Podnik Koeximpo spol. s.r.o. vznikl v roce 1991, kdy od roku 2008 rozšířil nabídku o 

elektrokola. Vlastní značka elektrokol LOVELEC + se vyznačuje kvalitními elektrokoly 

střední a vyšší třídy za dostupnou cenu. Sortiment společnosti obsahuje více než 30 
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modelů, kdy nabízí městská, terénní, cestovní a skládací elektrokola. Pro doplnění 

portfolia rovněž nabízí kvalitní a praktické doplňky a vlastní montážní sady na 

předělání klasického kola na elektrokolo (44). 

Výrobky společnost prodává nejen přes cyklistické prodejce, ale i pomocí vlastních 

webových stránek s e-shopem v rámci B2C prodeje. Tento web disponuje velkými 

upoutávacími bannery a přehledným členěním pro snadnou orientaci zákazníka. Dále 

nabízí atraktivní aktuální informace s ucházejícím vzhledem webových stránek (44). 

Tabulka č. 4: Srovnání podniku s konkurencí (Zdroj: Vlastní zpracování dle 43, 44) 
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Využívání sociálních 

sítích 

Facebook Instagram 

CRUSSIS  

s.r.o. 

 

horská, treková, 

krosová, městská 

elektrokola, sportovní 

koloběžky, 

cyklodoplňky 

ANO ANO ANO 

ANO 

26 632 

sledujících 

ANO 

755 

sledujících 

Koeximpo  

s.r.o. 

 

městská, cestovní 

terénní, skládací 

elektrokola, 

cyklodoplňky a e-sady 

ANO ANO ANO 

ANO 

377 

sledujících 

NE 

TOTEM 

BIKES,  

s.r.o. 

městská, cestovní a 

terénní elektrokola 
NE NE ANO 

ANO 

212 

sledujících 

NE 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů, kteří by mohli ohrozit společnost, se jeví na nižší až 

střední úrovni. V případě vstupu nové společnosti by bylo velice složité uspět, ale 

prostor pro odhodlaného investora částečně existuje. V této oblasti, by to pro investora 

znamenalo překonat bariery v oblasti kapitálového charakteru, včetně zajištění 

potřebných výrobních prostor. Další překážkou jsou odběratelsko-dodavatelské vztahy, 
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které musí podnik zaměřující se na výrobu elektrokol mít na vysoké úrovni. To 

především kvůli tomu, aby mohl používat nejlepší komponenty za výhodných 

podmínek. Další významný faktor lze shledat v oblasti výrobního know-how. Pro 

zabezpečení účelného výrobního procesu je nutné sestavit jednotlivé komponenty tak, 

aby došlo k vytvoření vyhovujících výrobků pro zákazníka. Na základě tohoto je nutné 

mít zkušené a kvalifikované zaměstnance z daného oboru. Další omezení pocházejí ze 

strany legislativy státu. Celkově lze konstatovat, že tyto bariery nejsou pro podnik či 

zainteresovaného investora potenciálně nepřekonatelné. 

Hrozby substitutů 

V současné době, kdy dochází k růstu nároků společnosti na snižování lokálních emisí a 

hluků, vede výrobce k vývoji stále přívětivějších, úspornějších a ekologičtějších 

vozidel. Do popředí se tak dostávají dopravní prostředky, které jsou poháněny 

elektrickým motorem. I přes to, že prodej elektrických zařízení zažívá v posledních 

letech neobvyklý nárůst, lze označit hrozbu potenciálních substitutů za nižší až střední. 

Mezi nejvážnější konkurenty patří především elektrické koloběžky. V současné době 

hojně využívané ve velkých městech na bázi sharingových služeb. Hlavní výhoda těchto 

malých jednoduše ovladatelných dopravních prostředků spočívá v jejich dobrých 

mobilních vlastnostech, nízkých nákladech a skladné konstrukci. Dále také nesmíme 

zapomínat na trh elektrických skútrů. V současné době stále patří mezi nejvyužívanější 

klasické elektrické dopravní prostředky, i když dochází k jejich nahrazování 

elektrokoly. Mezi hlavní přednost patří to, že mohou jezdit maximální rychlostí až 85 

km/h. Současně nabízí nízké provozní náklady s jednoduchým ovládáním. Mezi další 

elektrické prostředky, které nabývají mezi širší veřejností na popularitě, patří elektrický 

longbord, segway nebo airwheel.  

Veškeré uvedené produkty mají určité specifické vlastnosti, které přitahují konkrétní 

zákazníky. Všechny však jsou založeny na podobných hodnotách a vlastnostech 

přepravy osob z jednoho místa na druhé. Podnik v současné době nedisponuje tak 

širokým sortimentem produktů. Konkurence nabízí i další doprovodné cyklistické 

vybavení nebo prodává další podobné produkty.  
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Hrozba rostoucího vlivu dodavatelů pro podnik se jeví na střední úrovni. 

Nejvýznamnějším dodavatelem je mateřská společnost Tianjin Golden Wheel X-D 

Import & Export Trading Co. Ltd, která má pod sebou několik dalších dceřiných firem. 

Z tohoto pohledu jsou podniku poskytovány maximálně výhodné podmínky. Závislost 

na tomto dodavateli je pro podnik výrazná, jelikož zajištuje nejdůležitější součásti na 

montáž, a to jsou kvalitní rámy a některé další komponenty. K určitým nevýhodám patří 

především dlouhá doba dodání materiálu. Mezi další podstatné dodavatele patří 

společnost Shimano.  Tento největší výrobce komponentů na světě vyrábí komponenty 

pro celý trh, tudíž může velice snadno zvýšit své prodejní ceny. Vyjednávací síla tohoto 

dodavatele je velice silná. Z tohoto hlediska však podniku výrazně pomáhá dostatečný 

množstevní odběr, který vede k přijatelným podmínkám. V případě jakýchkoliv změn, 

by však nebylo snadné přejít k jinému dodavateli.  

V rámci cyklistického průmyslu u ostatních dodavatelů dochází k neustálému budování 

vztahů.  Pro vykonání činností potřebuje společnost nejen vstupní suroviny, ale 

současně obaly a další potřeby pro výstup. Při samotném výběru klade důraz na kvalitu, 

kdy neodebírá od neznámých značek. Dále bere v potaz sortiment produktů, styl 

komunikace, nastavené záruční podmínky, včetně certifikací ISO 9001 a ISO 14001. 

V rámci případných potíží, lze nalézt nové dodavatele, ale převážně mimo Českou 

republiku. Tato skutečnost by však znamenala výrazné zdražení nákladů.  V současné 

době však podnik nemá v plánu jednotlivé menší dodavatele měnit. 

Vyjednávací síla odběratelů  

Spokojení zákazníci v dnešní době patří mezi nejvýznamnější faktory, jež odrážejí 

úspěšnost podnikání. Z pohledu hrozeb rostoucí síly zákazníků dochází k jejich 

zvýšenému vlivu.  Zákazník v cyklistickém odvětví má v dnešní době na výběr z 

několika desítek variant produktů různých značek elektrokol. V případě, že nemá žádné 

speciální požadavky, lze mezi jednotlivými výrobky poměrně snadno vybírat. 

K rozhodování dochází na základě osobních preferencí, značky a dnes už lehce 

dostupných informací.  
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Riziko v oblasti výpadku některého z hlavních odběratelů se vyznačuje dle vedení 

společnosti jako minimální. Mezi společností Totem a dvěma nejvýznamnějšími 

odběrateli jsou uzavřeny pevně stanovené smluvní podmínky. Hlavní předností pro 

podnik jsou velké odběry při nadstandartní kvalitě pro zákazníka. V rámci vlastního 

prodeje elektrokol značky Totem, podnik využívá ověřené prodejce z cyklistického 

odvětví. Nejvýznamnějším distributorem je společnost CykloŠvec s.r.o. Tento podnik je 

významným dovozcem řady cyklistických světových značek kol do České republiky. 

Zákazníci si zde mohou zakoupit výrobky ve vlastních  kamenných nebo partnerských 

prodejnách a zároveň také na e-shopu společnosti. Tomuto podniku výrazně pomáhá, že 

prezentuje své výrobky v rámci různých testovacích akcí, kde si potenciální zákazník 

muže dané produkty vyzkoušet. Dalšími zákazníky jsou obchody s jízdními koly, 

případně specializovaní prodejci s elektrokoly. U těchto zákazníků je vyjednávací síla 

na střední úrovni. Do budoucna plánuje společnost více upřednostňovat prodej nejen 

přes obchodní partnery, ale i vlastním směrem tak, aby došlo k vyššímu rozvoji značky 

Totem. 

3.4 Analýza vnitřního prostředí 

Pro vyhodnocení vnitřního prostředí slouží McKinseyho nástroj 7S, který pomáhá určit 

slabé a silné stránky společnosti. 

3.4.1 Model „7S“ firmy McKinsey  

• Strategie podniku 

Společnost TOTEM BIKES, s.r.o. je menším podnikem, který je vlastněn dvěma 

společníky. Podnikatelská strategie vyplývá z postupů a představ společníků, která 

nemá přesně definovanou strategii budoucího rozvoje v podnikové dokumentaci. Tato 

skutečnost je způsobena neustálými změnami v odvětví v posledních několika letech. 

Hlavním vstupem při určování strategie patří formulace mateřské společnosti, dále také 

vychází z analýzy současného trhu a spokojenosti zákazníků.  

K hlavním cílům podniku patří zvyšování tržního podílu a počtu vyrobených kusů 

každým rokem. Primární snahou podniku je současně trvalý rozvoj své vlastní značky 

elektrokol Totem. Dále dosáhnout nejlepších jízdních vlastností pomocí precizních 
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konstrukcí a osazením pomocí žádaných komponentů. Mezi tyto komponenty patří 

Shimano, Suntour, Bafang, Kenda a jiné, které zaručují vysokou životnost a kvalitu. Z 

pohledu cenové strategie patří přiblížit ceny jednotlivých kategorií možnostem 

zákazníků. K dalším cílům patří dosahování zisku, který bude dostačující k rozšiřování 

podniku a posílení pozice na trhu, včetně rozšíření se do nových oblastí. S tím souvisí i 

budovaní dobrého jména podniku, tak aby došlo k upokojení zákazníků a dlouhodobým 

spolupracím. Z pohledu zaměstnanců především udržení kvalifikovaných zaměstnanců 

a jejich neustálé vzdělávaní a motivace.  

• Systémy podniku 

Tým ve vedení podniku TOTEM BIKES, s.r.o. tvoří lidé, které mají dlouhodobé 

zkušenosti v cyklistickém odvětví. Data z informačních systémů v tomto malém 

podniku převažují v elektronické podobě vůči papírové. Podnik nepatří do kategorie 

velkých firem, proto komunikace v rámci pracoviště je poměrně rychlá a spolehlivá. Ve 

firmě se používá k počítačové komunikaci nejčastěji program Microsoft Outlook. 

Z hlediska ohleduplnosti práce jsou zaměstnanci ochotni svoji práci vykonávat 

svědomitě a pečlivě dle nastavených regulí managementu kvality.  Pro evidenci 

zaměstnanců podnik používá čipovou kartu, kterou kontroluje příchody a odchody 

zaměstnanců. 

Nejdůležitějším program v podniku je program SAP, který patří mezi nejlepší ERP 

systémy na trhu. Softwarový program slouží k řízení podnikových činností a procesů. 

V rámci tohoto produktu jsou využívány moduly k plánování výroby, skladovému 

hospodářství a logistice a finančnímu účetnictví atd. Mezi vnější komunikační kanály 

patří web, katalogy a letáky. Současně vytvořené webové rozhraní leží na staré doméně 

původní značky. Pro komunikaci slouží záložka aktuality, kde jsou prezentovány 

mimořádné zprávy společnosti. Celkové rozložení není příliš přehledné a obsahuje 

chyby včetně nefunkčních odkazů. Vzhled stránek nesplňuje moderní prvky pro 

efektivní prezentaci na internetu. 

• Struktura podniku 

Podnik TOTEM BIKES, s.r.o. pro svoje řízení využívá liniovou organizační strukturu. 

Nejvyšším orgánem podniku je valná hromada, která je určená podle zakladatelské 

listiny. Podnik vlastní český majitel, a to pan Jakub Ryba a společnost TIANJIN 
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GOLDEN WHEEL X-D IMPORT. Současní majitelé rozhodují společně, ale hlavní 

odpovědnost má český jednatel a majitel společnosti. Jeho hlavní odpovědnost spočívá 

v zabezpečení plynulé výkonnosti a vývoje podniku. Současně dohlíží nad prováděnými 

obchodními aktivitami, kdy hledá nové cesty k zákazníkům. V oblasti rozhodování a 

řízení jsou pravomoci v rukách vedení společnosti. Z hlediska sktruktury podniku jsou 

pod ním výrobní ředitel a finanční ředitel. Následují manažeři jednotlivých úseků, kteří 

jsou zodpovědní za plnění dílčích úkolů a cílů svých nadřízených. Pod manažerem jsou 

běžní zaměstnanci, kteří provádí zadané operační úkoly od vedoucích daných oddělení.  

 

Obrázek č. 12: Organizační struktura v podniku TOTEM BIKES, s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Styl řízení podniku 

Styl řízení ve společnost TOTEM BIKES, s. r. o. je v současné době demokratický, ale 

využívá i styl autokratický. Nejvyšší představitelé fungují na týmovém základu, kdy 

vůči návrhům svých podřízených jsou otevření. Zaměstnanci mají možnost vyjádřit své 

názory a nápady na pravidelných poradách. V tomto pohledu tedy mohou komunikovat 

svůj názor do rozhodování, jelikož primární rozhodnutí mají téměř vždy na starosti 

jednatel, provozní ředitel, popřípadě vedoucí pracovníci. Provozní ředitel dohlíží nad 

plněním plánů a porovnává skutečné hodnoty s těmi naplánovanými. Z pohledu 

zaměstnanců jsou jasně definované činnosti práce. V rámci reprezentace podniku 

dochází k užívání firemního oblečení, které jsou zaměstnanci povinni nosit během své 

pracovní doby. 
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• Spolupracovníci 

V rámci jednotlivých částí se zaměstnanci znají, jelikož se nejedná o velký podnik a 

udržují přátelské vztahy. Zaměstnanecké složení je různorodé, ale převládá skupina 

mladších lidí, což znamená 20 – 40 let. Fluktuace zaměstnanců v oblasti linky se 

vyskytuje poměrně často. Tato skutečnost je způsobena především tím, že dochází 

k zvyšování nároků a požadavků v oblasti norem. Další důvodem je doplňování linky 

čínskými pracovníky, kteří pobývají pouze po dobu tří měsíců s ohledem na dobu víza.  

Na pracovníky jsou kladeny vysoké nároky z hlediska profesionality, znalostí a 

pečlivosti. Velký důraz společnost klade na spolehlivost zaměstnanců a kvalitu výkonu. 

Mzdy jsou pro zaměstnance stanoveny fixně, avšak v případě dobrých hospodářských 

výsledků dochází k udělování prémií. Odměny zaměstnanec získá za dobře vykonanou 

práci tzv. splnění normy nebo na základě návrhu nadřízeného. V současné době 

zaměstnanci mají možnost využívat benefitů jako stravenky či příspěvky na dopravu.  

• Sdílené hodnoty 

Hodnoty podniku TOTEM BIKES, s.r.o. jsou na počátku prezentovány všem 

zaměstnancům, za účelem co nejlepšího fungovaní. Hlavní podporu mají ve vedoucích 

pracovnících, kteří usilují o jejich naplňování. Mezi definované hodnoty patří 

profesionální přístup k plnění úkolů a snahy o maximální výkon. Současně nepřetržitě 

zlepšovat kvalitu a rychlost vykonávaných činností. Ztotožnit se s potřebami zákazníků 

a vytvářet prospěšné a oboustranně výhodné vztahy. Na pracovišti fungovat otevřeně a 

projevovat důvěru a respekt vůči nadřízeným. 

• Schopnosti 

Zaměstnanci jsou ve společnosti obsazováni na různé pozice dle svých zkušeností, 

znalostí a vzdělání. V rámci výrobních linek každý člen týmu musí perfektně umět 

vykonat několik pracovních pozic. Tyto znalosti nabývá během zkušební doby, kdy na 

jejím konci jsou tyto znalosti testovány. Nezbytné znalosti musí být prokázány při 

výkonovém testu, který slouží k ověření dovedností montážníka. U většiny zaměstnanců 

na nižších pozicích je vyžadováno minimálně středoškolské vzdělání s maturitou nebo 

výučním listem elektrotechnického nebo strojírenského směru. Zároveň podnik klade 

důraz na provádění školení zaměstnanců. 



 

59 

 

Pro vykonávání manažerských pozic jsou potřeba nejen tvrdé dovednosti, ale především 

interpersonální dovednosti pro správné vedení a organizování. U vyšších pozic je 

vyžadováno vysokoškolské vzdělání nebo vysoká odbornost z praxe. S ohledem na 

mezinárodnost podniku, by každý ze zaměstnanců měl ovládat minimálně anglický 

jazyk. Od zaměstnanců se očekává, že budou neustále rozvíjet svoji osobnost a svými 

schopnostmi a dovednostmi reprezentovat hodnoty společnosti.  

3.5 Analýza marketingového mixu 

V této části práce bude analyzován současný stav marketingového mixu společnosti 

TOTEM BIKES, s.r.o., který se skládá ze základních 4P. Cílem analýzy je zhodnotit, 

zda společnost efektivně využívá jednotlivé prvky marketingového mixu. 

3.5.1 Produkt 

Z hlediska sortimentu elektrických kol lze značku Totem rozdělit na základě několika 

hledisek. Zákazník může vybírat z široké řady městských, cestovních a terénních 

elektrokol, která jsou montována na stojanech. To přináší výhody ve kvalitě smontování 

a seřízení. Z hlediska času patří mezi náročnější způsoby sestavování, ale zároveň 

umožnuje kontrolu v každém kroku montáže. V současné době podnik nabízí více než 

20 modelů, které jsou zaměřeny především na modely se středovým pohonem.  Další 

typy elektrokol vyrábí na základě vlastních požadavků zákazníka nejvíce do Holandska, 

ale i České republiky. V rámci servisu podnik disponuje špičkovými odborníky, kteří 

mají na starosti opravy a reklamační požadavky. 

Minulý rok byla nejvíce vyráběnou skupinou v rámci vlastní značky TOTEM horská 

elektrokola, která měla úspěch v rámci dvou nových elektrokol Eagle a Falcon. 

Následovala kategorie cestovních, kde nejzajímavějším produktem byl model Montana. 

Poslední skupinou jsou městská elektrokola, kdy průměrná cena v rámci všech kategorií 

činila 40.990 Kč s DPH. Na tyto tři kola byla nejvyšší poptávka a patří mezi prémiová 

kola podniku. K největšímu zájmu ze strany osob starších 30 let patří především horská 

elektrokola. U další typů cestovních a městských, se zaměřuje spíše na starší věkové 

skupiny 50 let a více, kdy přesnější stanovení cílových skupin zákazníků není podnikem 

stanovené. Jednotlivé druhy jsou podrobněji představeny v další části práce. 
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• Městská elektrokola 

Mezi uživatelsky nejpříjemnější elektrokola vhodná pro každodenní užívání patří 

městská elektrická kola. Představují ideální dopravní prostředek do městských 

aglomerací, zaměstnání a současně zvládnou i výlet po zvlněném terénu v okolí. Hlavní 

předností je nízko posazená rámová trubka, která přispívá k pohodlnému nástupu a 

snadnému sesednutí. Společnost TOTEM produkty nabízí ve dvou barevných 

provedeních modrá a oranžová se středovým motorem, který šetří baterii s průměrem 

ráfků 26“.  Baterie s kapacitou od 11 Ah je umístěna v nosiči kola. Z pohledu ceny 

zákazník za tento model zaplatí 28.990 Kč. 

 

Obrázek č. 13:  Elektrokolo Totem Daily Oranžová (Zdroj: 45) 

• Cestovní (trekingová) elektrokola 

Oblast trekových a krosových elektrokol představuje určitý kompromis mezi terénním a 

městským elektrokolem. K nejčastějšímu využití patří sportovnější cestování v mírném 

terénu nebo po silnici. V rámci toho je uzpůsobena i výbava doplňků, která obsahuje 

blatníky, nosič, gearsensor atd. V závislosti na ceně rozlišujeme vybavení jednotlivých 

elektrokol, kdy se cena pohybuje od 26.495 Kč po 42.990 Kč, s baterií od 11,6 Ah do 

14 Ah, kdy výkonnější umožní dojezd baterie až 100 km na jedno nabití. Špičkové 

trekové kolo MONTANA umožňuje pohodlnou jízdu na stavitelném představci 
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s tichým středovým motorem. Ten obsahuje novinku v podobě plynulého řazení během 

zlomku sekund pro maximální komfort z jízdy.  

 

Obrázek č. 14: MONTANA lady, černo - žlutá (Zdroj: 45) 

• Terénní (horská) elektrokola 

Horská e-kola na základě své stavby a geometrie jsou vhodná na zdolávání nerovných 

cest, lesních či kopcovitých terénů pro náročnější uživatele. Z pohledu průměru ráfků 

nabízí horská elektrokola s 27,5"- 29" koly. Pro efektivnější jízdu modelu FALCON 

v členitém terénu a do stoupání slouží silný středový motor COMP Drive, který je 

novinkou na českém trhu. Pro bezproblémové a plynulé řazení slouží 18 rychlostí 

s dvoupřevodníkem. Cenové rozpětí terénních elektrokol podniku se pohybuje od 

42.990 Kč po 46.990 Kč. Z pohledu této novinky zákazník ocení dojezd až 90 km 

s řadou komponentů od Shimano a dvěma gearsenzory. Tyto senzory umožňují 

elektronické přerušení tahu u velmi namáhaného řetězu v okamžiku, kdy dochází 

k řazení. Výsledkem je plynulé přeřazení během okamžiku a automatické zapojení 

motoru pro maximální komfort zákazníka. Tento produkt je nabízen v černo - zeleném 

designu. 
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Obrázek č. 15: FALCON, černo-zelená (Zdroj: 45) 

3.5.2 Cena 

Z pohledu cenové strategie dochází k rozhodování na základě majitele podniku. 

V posledních letech musí společnost reagovat na trh a jeho cenový vývoj. Při 

rozhodování  o tvorbě dochází k nastavení na základě cílů podniku a souhrnu dalších 

aspektů.  Pro prvotní vyhodnocení podnik využívá metodu nákladově orientované 

tvorby cen. V rámci toho dochází k vyčíslení celkových přímých nákladů, ke kterým se 

přičte požadovaná marže. Na základě toho, že podnik poskytuje přidanou hodnotu, daná 

prodejní cena produktu se liší na základě časového vytížení, vstupního materiálu a 

technologické náročnosti daného výrobku.  Hodnota marže se v rámci jednotlivých 

produktů liší, ale optimální hodnota se pohybuje v rozmezí 20 – 30 %. 

V rámci cenových akcí podnik v průběhu roku nabízí slevové akce, které mají za úkol 

odstranění skladových zásob. K prodeji nabízí vybrané modely za sníženou cenu s 

plánem přiblížit ceny elektrokol možnostem zákazníků. V rámci cen podnik usiluje o 

jednotné prodejní ceny na trhu, které se snaží pravidelně kontrolovat. 

V závislosti na předpokládaném ročním odběru zboží dochází k poskytování rabatů 

prodejcům (maloobchodům i velkoobchodům), kteří jsou finančně motivováni 
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množstevními slevami. Současně poskytovaný rabat je srovnatelný s  konkurencí. 

Pozitivní vliv má především z hlediska motivačního účinku. 

Tabulka č. 5: Rabat podniku TOTEM BIKES, s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Roční odběr (Kč) Rabat (%) 

0 Kč 200.000 Kč 0 % 

200.000 Kč 500.000 Kč 2 % 

500.000 Kč 800.000 Kč 3 % 

800.000 Kč 1.000.000 Kč 4 % 

Nad 1.000.000 Kč 5 % případně dle individuální dohody 

Při porovnání podobných horských elektrokol mezi několika značkami, vidíme na 

obrázku č. 16, že nelze přímo vyjádřit, které nabízí výhodnější cenu. Z pohledu 

společností každý nabízí různou variabilitu komponentů, jako například v rámci motorů 

Bafang, Drive, Brose atd. S ohledem nejen na značku motoru, ale i další komponenty, 

velikosti a druhy materiálu je tvořena cena, která se odlišuje u každého výrobce. Podnik 

se z hlediska cen vyskytuje ve střední cenové kategorii. 

 

Obrázek č. 16: Porovnání vybraných horských elektrokol (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.3 Distribuce 

Významným distributorem značky Totem v ČR je velkoobchod CykloŠvec, který patří 

mezi největší distributory řady významných značek cyklistických kol. Mezi 

nejvýznamnější patří vlastní značka kol Galaxy, dále Bulls, Stevens včetně i elektrokol 

značky Totem. Tato společnost drží významné postavení v odvětví z důvodu širokého 

cyklistického sortimentu a dlouholetému působení na trhu, včetně široké distribuční sítě 

přibližně 130 prodejen, ve kterých výrobky TOTEM nabízí zákazníkům. Tato strategie 
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především napomáhá využít služeb cyklistických odborníků, kteří mají povědomí o 

tomto odvětví. Z hlediska distribuce v rámci hotových výrobků ze zakázkové výroby je 

zajištěna vlastními dopravci odběratelů, kteří následně odvážejí své výrobky ze skladů 

v Ostrově u Lanškrouna a České Třebové. Doprava mezi výrobním místem a sklady je 

zajištěna pomocí dopravní společnosti Dřevo – Trans. 

Mezi další způsoby patří přímý prodej, který podnik provozuje pomocí bazaru na 

stránkách společnosti. Z  pohledu tohoto prodeje jsou k dispozici především elektrická 

kola starších produktových řad, která zůstala a nenašla svého zákazníka. V rámci 

bazarového prodeje, lze využít nákupu prostřednictvím zásilkové služby Toptrans. 

Distribuce týkající se servisu je také zajištována pomocí této externí dopravní 

společnosti. Nové produktové výrobky jsou nabízeny nejblíže od místa podnikaní ve 

městě Ústí nad Orlicí v Cyklocentru Sport Bárt. V rámci hledání dalších distribučních 

cest podnik v současné době nemá vytvořený strategický plán, jelikož reaguje 

především na poptávku a vývoj trhu. 

3.5.4 Propagace 

V současné době růstu odvětví a konkurence domácích i zahraničních značek je důležité 

upevnit pozici společnosti.  K tomu slouží i propagace, která zvyšuje reference a 

povědomí u potenciálních zákazníků. V rámci elektrokol, na kterých jsou často využity 

podobné komponenty, představuje image, dobrá pověst nebo sympatie významný 

faktor. Celková propagace je spíše na nižším stupni, kdy existuje prostor pro zlepšení. 

Marketing zabezpečuje pouze administrativní pracovník, který se nevěnuje těmto 

povinnostem po celou pracovní dobu. Tato skutečnost je způsobená tím, že podnik 

nemá samostatné marketingové oddělení, které by mělo na starost reklamu a další 

publicitu podniku. Nejvyšší částku za propagaci vydává za účast na veletrhu ForBikes. 

Reklama 

Masový druh propagace jako televize, rozhlas nebo reklama v tisku společnost 

v současné době nevyužívá. Z hlediska finanční náročnosti volí jiné cesty, které 

považuje za vhodnější. Pro získání důvěry u zákazníků v minulosti využila veřejně 

známých osobností, kterými byli zpěvačka Heidi Janků a herec Pavel Nový. Z pohledu 

prezentace využívá venkovního závěsného banneru, který je umístěn pouze v místě 
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sídla společnosti v Dolní Dobrouči. V rámci prodejen, ve kterých můžeme vidět 

produkty podniku, využívá vstupních upoutávacích bannerů viz obrázek č. 16. Tyto 

bannery jsou umístěné zpravidla blízko vstupních dveří k zaujetí zákazníka a podobné 

s logem na automobilech společnosti. 

 

Obrázek č. 17: Banner společnosti TOTEM BIKES, s.r.o. (Zdroj: Interní zdroje podniku) 

Podpora prodeje 

Dalším významným druhem propagačního materiálu jsou nabídkové katalogy pro 

nadcházející sezónu, které jsou pravidelně aktualizovány. Obsahem těchto tiskovin jsou 

obrázky jednotlivých modelů kol, včetně technické specifikace. Tento druh reklamy 

podnik využívá nejen při veletrzích, ale i pro demonstrování potenciálním zákazníkům. 

V nepravidelných intervalech, v minulých letech, docházelo k předváděcím akcím, kde 

bylo možné bezplatně otestovat elektrokola značky Totem. 

Dále společnost pravidelně prezentuje své nové výrobky a prototypy na veletrhu. U 

těchto akcí se zaměřuje na největší veletrhy ForBikes nebo EuroBikes. Zde představuje 

svoje nové modelové řady (prototypy) a další technické možnosti a směry budoucího 

vývoje. V rámci těchto akcí se výrobci předhánějí v několika aspektech, a to vývoji, 

technologii, materiálech, designu a celkových jízdních vlastnostech elektrokol. Pro 

oslovení podnik vynakládá velké úsilí k prezentaci značky na stánku, a to pomocí 

osobní prezentace produktů, propagačních materiálů a dalších doprovodných služeb. 

V neposlední řadě podnik poskytuje občerstvení, včetně čerstvé kávy a řady 

nealkoholických nápojů. 
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Obrázek č. 18: TOTEM BIKES, s.r.o. na veletrhu EuroBike  (Zdroj: Interní zdroje podniku) 

Osobní prodej 

V rámci osobního prodeje má dobře vyškoleného obchodníka, který chápe způsoby 

jednání v odvětví a správně reprezentuje společnost. Tento úsek je zajištěn obchodním 

zástupcem, který osobně komunikuje s jednotlivými zákazníky a hledá vhodné možnosti 

prodeje. V rámci prvního dojmu vyžaduje podnik správný dress code, který je doplněn 

služebním vozem. 

Public relations 

Z pohledu firemní identity se TOTEM BIKES, s.r.o. snaží udržovat jednotný barevný i 

grafický styl. Ten je dodržován u katalogů, vizitek, manuálů, webových stránek ale i 

balících prvků. Z pohledu sponzoringu nedochází k podpoře žádných akcí, kdy pouze 

proběhlo několik letních předváděcích událostí. Z hlediska odpovědnosti vůči životnímu 

prostředí provádí efektivní třídění (například baterií) na evropské úrovni. K publikování 

tiskových a výročních zpráv pro informování a zlepšení vztahů s veřejností v současné 

době nedochází. 

Přímý marketing 

Z hlediska přímého marketingu podnik využívá pouze zásilkových katalogů, které 

rozesílá zpravidla na začátku roku před zahájením nové sezóny. Zde prezentuje veškeré 



 

67 

 

produkty a služby, které nabízí v rámci svého prodeje. Komunikaci pomocí telefonu 

nebo e-mailového marketingu, letáků k zákazníkům, společnost v současné době 

nepoužívá.  

Online marketing 

Aktuální webová prezentace společnosti je laděna do podnikových barev a to modré a 

bílé, kdy z hlediska rozložení informací je poměrně komplikovaná. Jsou zde uvedeny 

pouze základní informace o existenci značky Totem, ale není zde popsán vývoj a příběh 

podniku. Dále neobsahuje informace o produktech, bazaru, zaměstnání, prodeji a 

aktualitách, u kterých nedochází k pravidelnému přidávání nových článků. S ohledem 

na konkurenční weby, jejich vzhled a celková prezentace nepůsobí profesionálním 

dojmem. Na webu je umístěn i online katalog, který je pravidelně jednou ročně 

aktualizován. Z pohledu sociálních sítí současně disponuje pouze účtem na Facebooku, 

kde nedochází k žádné aktivitě či používání jiných online marketingových nástrojů.  

3.6 Dotazníkové šetření 

V této kapitole je popsán marketingový výzkum společnosti, který slouží k zjištění 

vnímání značky TOTEM širokou veřejností a jejich osobními preferencemi. Tento 

výzkum následně i poslouží pro návrhovou část diplomové práce. 

3.6.1 Cíl dotazníkového šetření 

Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké je současné povědomí o značce 

Totem a současná rozhodovací kritéria při výběru elektrokola u respondentů. Součástí 

také byl sběr vlastních poznatků respondentů z oblasti marketingového mixu. Tvoření 

jednotlivých otázek marketingového výzkumu proběhlo na základě konzultace 

s managementem podniku. Tento kvantitativní výzkum má rovněž za cíl dosáhnout 

doporučení, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti značky Totem.  

Hlavní centrální otázka je: Jaké je dnešní povědomí o značce Totem a jaká jsou kritéria 

zákazníka při rozhodovaní o výběru elektrokola?  
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3.6.2 Výběr respondentů 

Předmětem šetření byli náhodní respondenti, kteří se liší dle pohlaví, věkových skupin, 

ale i sociálního postavení. Tento marketingový výzkum byl zaměřen na starší věkové 

skupiny 30 let a více. Hlavním důvodem bylo přání podniku, který se na tuto cílovou 

skupinu snaží orientovat svůj sortiment výrobků. 

Jako základní soubor byli určeni všichni lidé, kteří žijí na území ČR. Vzorkem 

samotného výzkumu pak jsou občané starší 30 let, kteří budou mít povědomí o existenci 

elektrokola. Potenciálním zákazníkem podniku je muž i žena, kteří chtějí aktivněji trávit 

svůj volný čas. Spodní věková hranice byla nastavena na 30 let, jelikož od tohoto věku 

začíná klesat fyzická kondice a lidé se uchylují k nákupu elektrokol. K prosinci roku 

2017 bylo zjištěno celkem 7.274.416 občanů starších 30 let, které lze nalézt na 

stránkách Českého statistického úřadu. Při výpočtu bylo zjištěno, že výzkumný vzorek 

má mít při 5 % míře chybovosti hodnotu 384 dotazníků, které by měli respondenti 

vyplnit (46). 

3.6.3 Sběr dat 

Dotazník byl vytvořen pomocí formuláře Googlu Forms, který umožnuje jednoduché 

získávání odpovědí od respondentů. Následně byl rozesílán pomocí e-mailů a sociálních 

sítí. V rámci výsledků pak byli odebráni občané, kteří neměli povědomí o existenci 

elektrokola a nepatřili do dané věkové skupiny starší 30 let. Tato forma kvantitativního 

výzkumu byla zvolena za účelem získání velkého množství dat. 

3.6.4 Časový harmonogram 

Elektronické dotazníkové šetření probíhalo od 4. března do 30. března 2019, kdy před 

samotným šetřením došlo ke konzultaci s vedením podniku. To proběhlo za účelem 

zjištění požadavků podniku a následnému přizpůsobení otázek. Jednotlivé výsledky 

šetření byly následně zpracovány pomocí programu Microsoft Office Excel.  

3.6.5 Struktura dotazníku    

Dotazník obsahoval celkem 13 otázek (otázky ano/ne, sémantický diferenciál, výběrové 

otázky). V úvodu dotazníku zjišťujeme demografické údaje za účelem správného 
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zařazení do cílové skupiny. Dále bylo zjišťováno povědomí o značce, ceně za nákup a 

další osobní preference respondentů výzkumu. Při získávání dat byl kladen důraz na 

jednoduchost a časovou nenáročnost, tak aby se podařilo získat co největší počet 

respondentů.  

3.6.6 Výsledky dotazníkového šetření 

Z celkového počtu potřebných 384 dotazníků při 5 % míře chybovosti bylo vyplněno 

celkem 154 dotazníků. V cílové skupině starší 30 let, kteří měli povědomí o existenci 

elektrokola celkem 136 respondentů. To představuje úspěšnost návratnosti téměř 88 %.  

První otázka: Jaké je Vaše pohlaví?  

Z celkového počtu ve správné cílové skupině 136 respondentů, odpovědělo 93 mužů (68 

%) a pouze 43 žen (32 %). V rámci výsledků tohoto šetření převažuje zjištění, že 

genderové složení bylo mírně nevyrovnané ve prospěch mužské skupiny.  

Druhá otázka: Jaký je Váš věk?  

Tato otázka byla uvedena z důvodu cílení na věkové rozložení respondentů a bylo 

zjištěno, že největší část ze 136 lidí tvořila skupina od „31 - 40 let“ (62 respondentů). 

Další nejpočetnější kategorií byla „51 - 60 let“ (46 respondentů) a „41 - 50 let“ (19 

respondentů). Poslední skupinu, tedy „60 let a více“ vyplnilo (15 respondentů). 

Z pohledu odebraných „do 30 let“ se vyskytlo celkem 12 respondentů, kteří byli 

následně vyřazeni.  Na základě této odpovědi byli respondenti rozděleni do dvou 

skupin, a to střední 30 - 50 let a vyšší 50 let a starší. 

Třetí otázka: Víte co to je elektrokolo?  

Třetí všeobecná otázka byla směřovaná za účelem zjištění obecné znalosti elektrokol 

mezi respondenty. Z dotazníku vyplynulo, že téměř 96 % dotazovaných zná elektrokola 

a pouhé 4 % (6 respondentů) se s ním ve svém životě nesetkalo. Tato skupina byla 

z dalšího šetření následně odebrána z důvodu věrohodnosti informací.  

Čtvrtá otázka: Jaký typ elektrokola byste při jeho nákupu preferoval/a? 

V rámci této otázky by o „horské elektrokolo“ mělo zájem 43 % respondentů. Další 

skupinou byla „skládací elektrokola“ 20 % respondentů, „městská elektrokola“, ty 

zajímá 18 % respondentů. Mezi nejméně atraktivní dle výzkumu patří „treková 
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elektrokola“ 14 % respondentů „silniční elektrokola“ 5 % respondentů. Z výsledků 

vyplynulo, že nejzajímavějším druhem na základě preferencí tazatelů jsou horská 

elektrokola. Při rozdělení do dvou věkových skupin, by střední skupinu mezi roky 30 -

50 lety zajímala nejvíce horská elektrokola, více jak dvě třetiny z daných respondentů.  

U starší věkové skupiny naopak převládá pozornost o skládací a treková elektrokola. 

Malá část respondentů uvedla rovněž zájem o silniční elektrokola, která podnik 

společně se skládacími v současné době ve svém portfoliu výrobků nenabízí. 

 

Graf č. 5: Preference respondentů při výběru elektrokola dle věku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pátá otázka: Ohodnoťte prosím, jednotlivé charakteristiky, jak jsou pro vás 

důležité při výběru (nákupu) elektrokola? 

Hodnocení významnosti s vybranými charakteristikami probíhalo na základě 

desetibodové stupnice, kde hodnota 1 označovala nedůležitost a naopak 10 velký 

význam pro respondenta. Na základě četností jednotlivých odpovědí a jim přiřazených 

hodnot byl následně vypočítán aritmetický průměr, vyjadřující důležitost jednotlivých 

charakteristik. Na základě grafu č. 7 lze konstatovat, že třemi nejdůležitějšími 

hodnocenými charakteristikami jsou výdrž baterie (dojezd), celkový vzhled a 

jednoduchost dobíjení (odnímatelnost baterie).  Tato otázka zjišťovala podstatné 

aspekty, které zajímají vybranou skupinu potenciálních zákazníků při výběru 

elektrokola. 
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Graf č. 6: Průměrné výsledky respondentů s jednotlivými charakteristikami  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Šestá otázka: Ohodnoťte prosím, jednotlivé aspekty, jak jsou pro Vás u elektrokola 

důležité? 

Ze vzorku získaných z dotazníků, které se mi podařilo shromáždit, uvedlo jako 

nejdůležitější aspekt s největším počtem pořadí na prvním místě „cena“ celkem (73 

respondentů). Druhým v pořadí byla „značka“ (59 respondentů), třetí v pořadí „design“ 

(44 respondentů) a poslední „technické parametry“ (56 respondentů). Na pořadí cena, 

značka, design, technické parametry se shodla největší část dotazovaných respondentů. 

Z pohledu střední věkové skupiny respondentů byl kladen důraz nejvíce na cenu, 

značku a technické parametry. U starší věkové skupiny nad 50 let nejvíce na cenu a 

značku. 

Sedmá otázka: Jaké značky z uvedených elektrokol znáte?  

V této otázce bylo zjišťováno, zda dotázaní mají povědomí o značce elektrokol Totem a 

dalších konkurentech. U této uzavřené otázky, kde zkoumáme spontánní znalost, patří 

mezi nejznámější na trhu dle respondentů s 30 % značka „Crussis“. Mezi další 

významné lze zařadit „Apache“ s 19 % a další už jsou méně známé, jako „4EVER“ s 

11 % a „Lovelec“ 7 %. Na posledním místě „Totem“ s 5 % respondentů. Na základě 

této otázky vyplynulo, že spontánní znalost značky TOTEM se u vzorku respondentů 

nepotvrdila. Žádnou z uvedených značek nezná 28 % respondentů. 
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Osmá otázka: Zvážili byste nákup tohoto elektrokola Eagle na uvedeném obrázku? 

Otázka č. 8 byla rovněž uzavřená. Tato otázka týkající se uvedeného obrázku 

elektrokola měla za úkol zjistit, jaké procento dotazovaných má o produkt zájem. 

Z výsledků vyplývá, že odpověď „ano“ uvedlo 32 % (43 respondentů), kteří by zvážili 

nákup tohoto elektrokola a odpověď „ne“ uvedlo 68 % (93 respondentů). Tato otázka 

nám zhodnotila, že elektrokolo podniku nabývá potenciálu zhruba u třetiny 

dotazovaných respondentů, kteří však neznali cenu elektrokola. 

Devátá otázka: Jakou částku jste ochoten/a zaplatit za nákup tohoto elektrokola na 

daném obrázku? 

V další otázce měli jednotlivý odpovídající uvést, jakou částku by byli ochotni zaplatit 

za nákup elektrokola značky TOTEM na základě daného popisku a obrázku. Na níže 

uvedeném grafu lze vidět, že většina dotazovaných uvedla „35.000 - 40.000 Kč“ (67 

respondentů), v rozmezí „do 35.000 Kč“ (48 respondentů) a v cenové prodejní skupině 

„40.000 - 45.000 Kč“ (19 respondentů). Další ve skupině „45.000 - 50.000 Kč“ (2 

respondenti) a v poslední skupině „více než 50.000 Kč“ žádný respondent. Z této 

odpovědi vyplynulo, že pouze 21 dotazovaných z celkové skupiny respondentů by bylo 

ochotno zaplatit požadovanou částku za elektrokolo, které stojí 42.990 Kč. 

 
Graf č. 7: Cenové rozložení respondentů při nákupu elektrokola Eagle  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Desátá otázka: Co Vás na tomto elektrokole nejvíce zaujalo? 

Mezi nejvýznamnější aspekty, které zaujaly u kola Eagle respondenty patří „dojezdová 

vzdálenost“, kterou uvedlo 33 % respondentů. Mezi další významné patří „technické 

parametry“ 27 % a „design“ 21 %. Nejméně důležité pro zákazníka bylo „plynulé 

řazení“ 13 % a „váha elektrokola“ 6 % dotázaných. Z pohledu respondentů se ukázalo, 

že nevýznamnějším faktorem je baterie a jednotlivé komponenty elektrokola Eagle. 

Jedenáctá otázka: Bylo by pro vás podstatné u horského elektrokola, aby vypadalo 

jako normální běžné cyklistické kolo (pomocí plně integrované rámové baterie)? 

Otázka č. 11 byla rovněž uzavřená. Tato otázka dle uvedeného obrázku elektrokola 

měla za úkol zjistit, jaké procento dotazovaných klade důraz na plně integrovanou 

rámovou baterii. Z výsledků vyplývá, že odpověď „ano“ uvedlo 69 % respondentů, 

kteří by kladli důraz při nákupu horského elektrokola na rámovou baterii a odpověď 

„ne“ uvedlo 17 % respondentů. Poslední skupina respondentů uvedla „nedokážu 

posoudit “ celkem 14 %. Tato odpověď ukázala zvýšený zájem o integrovaný rámový 

design elektrokola, který schová běžnou baterii do rámu elektrokola, který dotázaní 

respondenti upřednostňují. 

Dvanáctá otázka: Uveďte prosím, kde nejčastěji nakupujete cenově nákladnější 

produkty, jako je například elektrokolo? 

V rámci této otázky byla zjišťována prodejní místa, kde dotazovaní nakupují 

nákladnější výrobky. Z výsledků bylo zjištěno, že respondenti nejčastěji nakupují 

výrobky na „e-shopech“ celkem 34 % respondentů, dále ve „specializovaných 

prodejních místech“ 28 % respondentů. Mezi další už méně oblíbená patří „obchodní 

řetězce“ 20 % „jiné“ 16 % respondentů, jako poslední bylo uvedeno „firemní 

prodejny“ 2 % respondentů.  

Třináctá otázka: Kde nejčastěji hledáte informace o cenově nákladnějších 

produktech, které si chcete pořídit? 

V další otázce měli respondenti odpovědět, kde nejčastěji hledají informace o 

nákladných výrobcích. V rámci této otázky mohli uvést pouze jednu odpověď. 

Z celkového počtu respondentů uvedlo 47 % dotázaných „internetové stránky“, dalších 

25 % respondentů „personál prodejny“, pouze 18 % respondentů hledá informace u 
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„rodiny, přátel a známých“ a 8 % na „sociálních sítích“. Nejméně početné byly 

odpovědi „nehledám informace o produktech“ a „diskuzní fóra“ pouze několik málo 

procent.  

3.7 Závěr dotazníkového šetření 

Získaná výsledná data z marketingového šetření uvedla, že respondenti ve zvolené 

cílové skupině starší 30 let téměř vůbec neznají značku Totem, pouze 5 % dotázaných. 

Dále poukázala na to, že 32 % lidí by zvážilo nákup uvedeného elektrokola Eagle 

značky Totem. Požadovanou kupní cenu elektrokola Eagle, které stojí 42.990 Kč, by ze 

skupiny „40.000 - 45.000 Kč“ zaplatilo 19 respondentů. Z vyšší skupiny 2 respondenti, 

což dohromady tvoří 16 % respondentů z celkového počtu dotázaných. Mezi další 

důležité zjištění patří, že dotazované zajímá na elektrokole nejvíce výdrž baterie 

(dojezd), odnímatelnost baterie a celkový vzhled elektrokola. Z pohledu kritérií v rámci 

dotazování bylo zjištěno, že respondenti nejvíce kladou důraz na aspekt ceny a značky, 

které byly uváděny nejvíce na prvních dvou místech u obou věkových kategorií. 

V rámci jednotlivých typů elektrokol, respondenty nejvíce zajímala horská a městská 

elektrokola u věkové skupiny 30 - 50 let. U starší skupiny respondentů nad 50 let 

skládací a horská elektrokola. Nevýznamnou část i silniční, které podnik nemá společně 

se skládacími elekrokoly v současné nabídce produktů. Z tohoto důvodu, bych podniku 

navrhl rozšíření současného produktového portfolia výrobků.   

Povědomí o samotné značce, kterou společnost může ovlivnit, bude s narůstající 

konkurencí mít významnější vliv na celkové prodeje elektrokol. Z tohoto důvodu bude 

v návrhové části kladen důraz na moderní marketingové aktivity, které povedou 

ke zvýšení konkurenceschopnosti a povědomí značky Totem.  Tyto aktivity by se měly 

dle dotazníkového šetření zaměřit na internetové stránky s e-shopem, kam se zákazníci 

nejčastěji uchylují k nákupu dražších výrobků, společně se specializovanými 

prodejnami. 
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3.8 SWOT analýza 

Po uskutečnění jednotlivých analýz dochází k odvození silných a slabých stránek 

podniku a jejích příležitostí a hrozeb. V závislosti s touto analýzou je dále určena  

SWOT strategie, na kterou by se podnik měl zaměřit. 

• Silné stránky 

Mezi silné stránky patří kvalifikovaný management podniku. V podniku působí od 

začátku jeho vzniku, kde postupně získal velmi dobrou kvalifikaci i oborové know-how 

především v rámci zahraničních stáží z Číny. Mezi další patří vlastní vývojové oddělení, 

které napomáhá již od roku 2012, kdy podnik na tomto poměrně mladém trhu působí již 

osmým rokem. Hlavní výhoda samotného produktu plyne z jeho ekologičnosti a 

dlouhodobé nákladové výhodnosti dopravy pro uživatele. Podnik rovněž disponuje 

silným finančním partnerem společností Golden Wheel a servisním zázemím, které 

nabízí profesionální péči o zákazníka a kompletní záruční a pozáruční servis elektrokol.  

• Slabé stránky 

Mezi slabé stránky společnosti můžeme označit současnou marketingovou komunikaci 

podniku, která je na nízké úrovni především z důvodu neexistence marketingového 

oddělení. K dalším rovněž patří nízké povědomí o značce TOTEM, které potvrdilo i 

samotné dotazníkové šetření. V rámci výzkumu a porovnávání s konkurencí rovněž 

bylo zjištěno, že podnik nedisponuje širokou nabídkou vlastních elektrokol, kterou by 

byl schopen uspokojit veškeré potřeby cílových zákazníků. Slabou stránkou jsou rovněž 

časté změny v oblasti fluktuace zaměstnanců v oblasti linek, které jsou způsobeny i 

nedostatkem odborných pracovníků na trhu práce. V rámci srovnání podniku s přímými 

konkurenty rovněž bylo zjištěno, že podnik nedisponuje vlastním e-shopem ani 

showroomem. 

• Příležitosti 

Mezi nejvýznamnější příležitosti patří rostoucí poptávka po elektrokolech, kdy dochází 

ke každoročnímu navýšení prodejů elektrokol nejen v rámci českého území. Této 

skutečnosti také nahrává, že dochází v posledních letech k růstu kupní síly obyvatelstva 

nárůstem průměrné hrubé mzdy. Mezi další patří speciální technologie v oblasti motoru, 
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baterií a dalších komponentů, které nabízejí příležitosti na základě kterých, by se podnik 

u vlastních elektrokol mohl odlišit od konkurence. Z pohledu spolupráce se nabízí 

zřizování půjčoven v rámci atraktivních míst, tato forma propagace by vedla 

k zvyšování povědomí o výrobcích podniku Totem. Další formou jsou prezentační akce 

na zajímavých místech, kde dojde k vyzkoušení daných výrobků pro veřejnost se 

společností CykloŠvec. 

• Hrozby 

Na segment elektrokol se stále více zaměřuje mnoho nových firem, které navyšují toto 

zajímavé odvětví. Nabízejí vlastní sortiment a e-kola používají jako doprovodný prodej. 

V rámci těchto firem dochází k nabízení výrobků zpravidla za nízké ceny, které by 

mohly vést k ohrožení pro podnik. Další nebezpečí přináší legislativa, která v lednu 

zavedla antidumpingové clo, které nemusí být poslední změnou v této oblasti. 

Nebezpečí plyne také ze substitutů, kteří dnes nabízejí podobné elektronické výrobky i 

na bázi sharingových služeb především ve velkých městech. Další ohrožení přinášejí 

významní dodavatelé komponentů při zvýšení cen vstupů, jelikož mají silné postavení 

z důvodu dodávek pro celý trh. Největší hrozbou pro podnik by mohla být hospodářská 

krize, která by dle několika faktorů i odborníků mohla nastat. 

Tabulka č. 6: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

S SILNÉ STRÁNKY W SLABÉ STRÁNKY 

S1 
Kvalifikovaný management 

podniku 
W1 

 

Neexistence showroomu 

S2 Vlastní vývoj produktů W2 Absence marketingového oddělení 

S3 
Ekologický produkt s nízkými 

provozními náklady 
W3 Nízké povědomí o značce TOTEM 

S4 Stabilní finanční zázemí W4 Fluktuace zaměstnanců linek 

S5 Doba působení na trhu W5 Neexistence e-shopu 

S6 Kvalitní servisní zázemí W6 Nedostatečná nabídka produktů 
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O PŘÍLEŽITOSTI T HROZBY 

O1 Rostoucí poptávka po produktech T1 
Nedostatek kvalifikované pracovní 

síly 

O2 
Zřizovaní půjčoven u turisticky 

atraktivních míst 
T2 Rostoucí konkurence na trhu 

O3 Rostoucí kupní síla obyvatelstva T3 Změny legislativních nařízení 

O4 
Prezentační akce na zajímavých 

místech s CykloŠvec 
T4 

Nárůst sharingových služeb či jiných 

elektrických dopravních zařízení 

O5 Moderní technologické novinky T5 Hospodářská krize 

  T6 Zvyšovaní cen vstupů do výroby 

3.8.1 Vzájemné porovnání důležitosti jednotlivých znaků  

V následujících tabulkách 7 až 10 dochází k zhodnocení vypracované SWOT analýzy. 

V rámci důležitosti byly vybrány pouze ty faktory, tak aby došlo k matici vytvoření 

intenzity čtyřech nejvýznamnějších klíčových faktorů. Pro vyhodnocení pomocí váhy 

bylo využito tří stupňového hodnocení s ohledem na důležitost: 

• 1: Znak je více důležitý vůči porovnávanému znaku 

• 0,5: Jednotlivé znaky mají rovnoměrnou váhu 

• 0: Znak je méně důležitý než druhý porovnávaný znak 

Tabulka č. 7: Hodnocení silných stránek podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Součet Váha 

S1 X 0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 20 % 

S2 0,5 X 1 0,5 0,5 0,5 3 20 % 

S3 0,5 0 X 0 0,5 0 1 6,67 % 

S4 0,5 0,5 1 X 1 0,5 3,5 23,33 % 

S5 0 0,5 0,5 0 X 0,5 1,5 10 % 

S6 0,5 0,5 1 0,5 0,5 X 3 20 % 

Suma - - - - - - 15 100 % 



 

78 

 

Tabulka č. 8: Hodnocení slabých stránek podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 Součet Váha 

W1 X 0 0 0,5 0,5 0 1 6,67 % 

W2 1 X 0,5 0,5 0,5 0,5 3 20 % 

W3 1 0,5 X 1 1 0,5 4 26,67 % 

W4 0,5 0,5 0 X 0,5 0 1,5 10 % 

W5 0,5 0,5 0 0,5 X 0,5 2 13,33 % 

W6 1 0,5 0,5 1 0,5 X 3,5 23,33 % 

Suma - - - - - - 15 100 % 

Tabulka č. 9: Hodnocení příležitostí podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 O1 O2 O3 O4 O5 Součet Váha 

O1 X 1 1 

 

 

1 1 4 40 % 

O2 0 X 1 0,5 0,5 2 20 % 

O3 0 0 X 0,5 0 0,5 5 % 

O4 0 0,5 0,5 X 1 2 20 % 

O5 0 0,5 1 0 X 1,5 15 % 

Suma - - - - - 10 100 % 

Tabulka č. 10: Hodnocení hrozeb podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Součet Váha 

T1 X 0 0,5 0,5 1 0,5 2,5 16,67 % 

% T2 1 X 1 1 1 1 5 33,33 % 

T3 0,5 0 X 0,5 0,5 0,5 2 13,33 % 

T4 0,5 0 0,5 X 0,5 1 2,5 16,67 % 

T5 0 0 0,5 0,5 X 0,5 1,5 10 % 

T6 0,5 0 0,5 0 0,5 X 1,5 10 % 

Suma - - - - - - 15 100 % 

Z vytvořených tabulek budou vybrána pouze čtyři nejvýznamnější hlediska podle váhy. 

Ty jsou hodnoceny 1 - 5 dle vztahu, kdy 1 značí úzký vztah (důležitost) a 5 vyjadřuje, 

že neexistuje žádný vztah neboli ambivalentnost. U pozitivních vztahů užíváme kladné 

znaménko, pro negativní záporné. 
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Tabulka č. 11 Celkové hodnocení interních a externích faktorů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 interní faktory 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
ex

te
rn

í 
fa

k
to

ry
 

 S1 S2 S4 S6 Součet 

 

 

 

W2 W3 W5 W6 Souče

t O1 2 2 2 3 9 3 4 3 3 13 

O2 3 5 2 2 12 5 2 5 4 16 

O4 3 5 2 5 15 2 1 5 3 11 

O5 2 1 2 3 8 5 2 4 3 14 

 10 13 8 13 44 15 9 17 13 54 

4 

T1 - 3 - 5 - 2 - 5 - 15 - 2 - 4 - 5  - 5  - 16 

T2 - 3 - 2 - 3 - 3 - 11 - 2 - 2 - 3  - 2 - 9 

T3 - 4 - 2 - 3 - 5 - 14 - 4 - 3 - 3  - 3 - 13 

T4 - 3 - 2 - 2 - 3 - 10 - 3 - 4 - 4  - 2 - 13 

Součet -13 - 11 - 10 - 16 - 50 - 11 - 13 - 15 - 12 - 51 

Ze zhotovené tabulky lze shrnout nejdůležitější vazbu pro společnost: 

Tabulka č. 12: Vyhodnocení SWOT matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti SO 44 WO 54 

Hrozby ST - 50 TW - 51 

Z této analýzy je zřejmé, že podnik by se měl zaměřit na strategii MINI – MAXI slabé 

stránky a příležitosti (WO), která se snaží o překonání slabých stránek pro efektivní 

zužitkování příležitostí. Využití minimalizace stránek týkající se nedostatečné nabídky 

produktů, neexistence e-shopu a vybudování marketingového oddělení povedou ke 

zkvalitnění komunikace a rozvoje značky elektrokol Totem a maximálně pomohou 

využít vyplynulých příležitostí. Tyto příležitosti se týkají především rostoucí poptávky 

po produktech a rostoucí kupní síle obyvatelstva.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V poslední části diplomové práce jsou navržena zlepšení pro současný marketingový 

mix podniku. Jednotlivé návrhy pro podnik TOTEM BIKES, s.r.o. vychází 

z provedených analýz. Příslušné návrhy by měly vést k zvýšení konkurenceschopnosti a 

zlepšenému povědomí o značce Totem. Jednotlivé návrhy jsou popsány v této části a 

vyplývají z provedené SWOT analýzy, pomocí které bylo zjištěno, že se podnik musí 

zaměřit na metodu Mini – Maxi. Tato metoda se snaží o překonání slabých stránek, tak 

aby mohla využít naskytnutých příležitostí.  

Společnost TOTEM BIKES, s.r.o. patří mezi stále se rozvíjející podniky. V současné 

době nemá vlastní marketingové oddělení, které by dlouhodobě vytvářelo povědomí o 

podniku a značce Totem. Nejvýznamnější zlepšení se nachází v oblasti produktu, 

distribuce a propagace, které budou tvořit hlavní část doporučení pro společnost. 

Podrobnosti jsou uvedeny od níže uvedené kapitoly, kdy na konci je stanoven časový 

plán, rizika, včetně přínosů pro podnik. Vytvořené návrhy jsou aplikačně, tak i cenově 

dosažitelné dle současných možností podniku, kdy na návrhy byla určena finanční 

částka 1 milion Kč. 

4.1 Produkt 

Veletrh ForBikes 2019 v Praze nabídl na konci března široký pohled na řadu novinek 

v cyklistickém odvětví. Mezi nejnovější trendy patří propracovanější technická řešení, 

včetně nových komponentů e-kol. Z pohledu vystavovatelů byl kladen důraz na dojezd 

elektrokola (baterii), úschovu akumulátorů v rámové trubce, celoodpružená elektrokola,  

bike packing, neobvyklý design a barvení rámů do nových nápaditých barev. 

Současná nabídka typů elektrokol společnosti se jeví vůči současné konkurenci jako 

nedostatečná. To ukázalo i samotné srovnání s konkurencí i veletrh ForBikes 2019. 

V rámci nejnovějších technologií, které byly představovány, se podnik nemůže rovnat 

nejsilnějším společnostem z oblasti automobilového průmyslu jako Lamborghini, nebo 

Škoda Auto. Společnost Totem by proto měla nabídnout výrobky, které nejsou 

obsaženy ve velké míře u konkurenčních firem. Z celé řady prototypů mateřské 

společnosti, bych proto doporučil rozšíření současného portfolia o dva prototypy, které 
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budou zajímavé a dostupné pro dané cílové skupiny. Prvním typem je horské 

elektrokolo pro skupiny starší 30 let a druhým skládací elektrokolo pro skupiny starší 50 

let. Uvedená elektrokola v následujících kapitolách byla vybrána na základě zvýšeného 

zájmu respondentů v dotazníkovém šetření a veletrhu ForBikes 2019. Uvedená 

elektrokola bych doporučil zavést na trh co nejdříve, případně až začátkem roku 2020.  

Rovněž se nabízí možnost rozšíření produktového portfolia pomocí drobného 

příslušenství pro podporu prodeje. 

4.1.1 Horské elektrokolo 

Mezi první zvolený produkt patří horské elektrokolo v cenové hladině 35 – 40 tisíc Kč, 

kterému odpovídá prototyp uvedeného kola v tabulce č. 13. Tento druh elektrokola 

vyhledává dle provedeného dotazníkové šetření i trendů největší počet zákazníků. 

Podnik v současné době nabízí pouze vyšší cenovou hladinu u horských elektrokol, 

která se pohybuje v částce nad 40 tisíc Kč. Zákazníci tohoto druhu zpravidla hledají 

výrobky s kvalitní baterií, motorem a uceleným rámem bez nenarušení estetického 

dojmu, kterému tento typ odpovídá. Další předností je vylepšená stabilita a celková 

ovladatelnost elektrokola. Hlavní konkurenční výhoda by spočívala v dostupné ceně, 

slušném dojezdu, čistém designu, včetně kvalitních komponentů od Shimano.  

Tabulka č. 13: Prototyp nového horského elektrokola Totem (Zdroj: Interní dokumenty podniku) 

 

Rám: 
27.5 ALLOY G6 MTB  

E-BIKE GA650B420DMD009 

Vidlice: 
SR SUNTOUR XCR-32-AIR 

 RLR 27.5 

Brzdy: 
SHIMANO AM365  

HYDRAULICDISC BRAKE 
 
 

Ráfky: 
STARS J17A ALLOY DOUBLE  

WALL 36H 
 
 

Pneumatiky: SCHWALBE 27.5" 

Měnič převodů 

zadní: 
SHIMANO RD-M6000 

Řazení: SHIMANO SL-M6000 

Motor: TTIUM DC36V250W 

Baterie: LI-ION  DC36V11.6AH 

Displej: KING-METER DIGITAL II 

Maximální 

dojezd: 
Až 80km 
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4.1.2 Skládací elektrokolo 

Hlavní benefit skládacích elektrokol spočívá v jejich skladnosti a snadném přenosu. 

Další v nižší hmotnosti a snadné ovladatelnosti elektrokola. Tyto e-kola jsou vhodná pro 

pohodlnou jízdu na kratší vzdálenost v okolí svého bydliště. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že starší kategorii respondentů nad 50 let tento druh elektrokola zajímá, a to 

konkrétně 22 respondentů, což představuje největší skupinu v této věkové kategorii. Na 

základě toho bych zvážil zařazení tohoto typu do současné nabídky podniku Totem. 

Na veletrhu ForBikes 2019 došlo k představení prototypu skládacího elektrokola, které 

by mohlo zaujmout starší klientelu zákazníků. Na základě zájmu o tento typ elektrokola, 

by bylo vhodné zařadit prototyp uvedený v tabulce č. 14 do současného portfolia 

produktů. Toto elektrokolo pro starší věkovou skupinu, by mělo klást důraz při 

komunikaci na cenovou dostupnost, snadnou ovladatelnost, skladnost a jednoduchý 

nástup na elektrokolo. Tento typ skládacího elektrokola představuje menší část trhu 

elektrokol v rámci České republiky, které se však vyznačuje výrazně nižší konkurencí 

vůči jiným typům elektrokol. 

Tabulka č. 14: Prototyp skládacího elektrokola Totem (Zdroj: Interní dokumenty podniku) 

 

Rám: 
27.5 ALLOY G6 MTB E-

BIKE GA650B420DMD009 

Vidlice: 
SR SUNTOUR XCR-32-

AIR RLR 27.5 

Brzdy: 
SHIMANO AM365 HYDRAULIC 

DISC BRAKE 

Ráfky: 
STARS J17A ALLOY DOUBLE W

ALL 36H 

Pneumatiky: SCHWALBE 27.5" 

Měnič převodů:  SHIMANO RD-M6000 

Řazení: SHIMANO SL-M6000 

Motor: TTIUM DC36V250W 

Baterie: LI-ION  DC36V11.6AH 

Displej: KING-METER DIGITAL II 

Maximální dojezd: Až 80km 
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4.1.3 Cyklistické příslušenství k elektrokolům 

V rámci podpory prodeje a pro zvýšení povědomí o značce, se nabízí, aby podnik 

zařadil do svého portfolia i drobné cyklistické příslušenství a doplňky na e-kolo. Dané 

produkty bych doporučil rozšiřovat postupně, na základě zájmu od zákazníků. V první 

řadě by bylo vhodné tyto výrobky, které by cenově tvořily zlomek částky elektrokola, 

přidávat pro upoutání zákaznické pozornosti k samotným produktům. Další možnost 

využití nabízí nově vytvářený e-shop společnosti, popřípadě obchodní zástupce, který 

by produkty využíval při komunikaci s prodejci elektrokol. 

Brašny u elektrokol se v dnešní době vyrábějí v mnoha typech materiálů od plastů, látek 

až po speciální nepromokavé. Hlavní přednost nabízí v bezpečné přepravě věcí ať už 

drobných či větších předmětů. V této oblasti bych podniku doporučil vyzkoušet 

drobnou brašnu pod sedlo tzv. malý žabák od společnosti Testudo – Sport. Tato brašna 

s velkým firemním logem Totem bude mít při jízdě upoutávací efekt ze zadní pozice 

cyklisty, což může vést k zviditelňování značky Totem. 

Druhou kategorií by mohly být klasické cyklistické dresy z funkčního polyesteru se 

skrytou zipovou kapsou, ke kterým by se případně mohly postupně přidávat i šortky, na 

základě zájmu zákazníků. Vytvořený dres s krátkým rukávem byl navržený do 

modrobílých barev společnosti, viz obrázek č. 19. Hlavní výhodu přinášejí 

v propagování značky, kdekoliv na cestách, kde se cyklisti s dresem vyskytují.   

 

Obrázek č. 19: Návrh cyklistického dresu Totem (Zdroj: Vlastní zpracování pomocí Adobe photoshop) 

Pro uvedenou cyklistickou brašnu byla vybrána společnost Testudo – Sport, která 

vyrábí speciální cyklistické doplňky na zakázku. Z hlediska ceny nabízí nejlepší služby 

a při dlouhodobé spolupráci obchodní slevy. Druhým vybraným podnikem, který se 
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specializuje na výrobu dresů je Navrátil Team s.r.o. Tato společnost umožnuje 

vytvoření dresů na základě vlastních požadavků za přijatelných cenových podmínek, 

které byly shledány vůči konkurenci jako nejzajímavější i z pohledu vlastností 

materiálu. 

Tabulka č. 15: Kalkulace nákladů doplňkových produktů (Zdroj: Vlastní zpracování dle 47, 48) 

Cyklistické příslušenství Cena bez DPH 

Malé podsedlové brašny – 100 ks od  

Testudo – Sport 
12.600 Kč 

Cyklistický dresy –  50 ks pánských a 50 

ks dámských od Navrátil Team s.r.o. 
70.000 Kč 

Celková cena 82.600 Kč 

4.2 Cena 

Cena stejně jako u ostatních produktů, které lze nalézt na trhu, tvoří důležitou součást 

marketingového mixu. Z hlediska boje s konkurencí tvoří nejúčinnější nástroj, kdy 

dokáže ovlivnit řadu zákazníků. Současná cenová tvorba pro podnik není jednoduchá, 

jelikož nelze přesně odhadnout vnímání zákazníků a široké konkurence. Z pohledu 

atraktivnosti pro zákazníka je velmi lákavé, aby byla co nejnižší. Celkově však musí být 

nastavená tak, aby nedošlo k tomu, že pro podnik bude nižší než výrobní náklady na 

výrobek. U produktů značky Totem dochází k vytváření cen na základě nákladové 

metody s požadovanou marží. Majitel podniku bere v úvahu nejen cenu materiálu, cenu 

práce, ale i mnoho dalších faktorů, kdy se tato varianta jeví jako nejlepší. 

Doporučení pro podnik TOTEM BIKES, s.r.o. v oblasti ceny, lze nalézt v 

provedeném  dotazníkovém šetření. V rámci šetření bylo zjišťováno cenové rozmezí, 

které jsou zákazníci ochotni zaplatit za elektrokolo Eagle, dle obrázku a jeho technické 

specifikace. Tento model z hlediska cenové kategorie patří do střední cenové skupiny 

horských elektrokol. Respondenti v rámci šetření uvedli, že za elektrokolo Eagle, které 

stojí 42.990 Kč, by bylo ochotno zaplatit požadovanou částku pouze 16 % z celkové 

počtu dotázaných. Tato zjištění na daném vzorku informuje o nižší ochotě zákazníků 

nakupovat konkrétní typ elektrokola Eagle za vyšší cenu. Lze usuzovat, že zákazníci 

upřednostňují spíše levnější a cenově dostupnější modely elektrokol. Z pohledu ceny 
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největší zastoupení měla kategorie 35.000 – 40.000 Kč, a to téměř 50 %, která se jeví 

pro dotazníkový vzorek respondentů cenově přijatelnější. 

V závislosti na tom, že společnost u nabídky horských elektrokol nedisponuje 

produktem v této nižší cenové kategorii od 35.000 – 40.000 Kč, by bylo vhodné zařadit 

produkt do portfolia. V případě, že by nabídka elektrokol byla doplněna o produkty 

s nižší maloobchodní cenou, mohla by oslovit větší skupinu potenciálních zákazníků 

s průměrnými příjmy. V předchozí části práce proto byl doporučen prototyp v této 

cenové relaci a odpovídajících nákladů a vlastností tak, aby došlo nejen k uspokojení 

současných potřeb zákazníků, ale i majitele podniku. 

4.3 Propagace 

Nejdůležitější návrhy na základě zjištěných výsledků se nachází v oblasti propagace. 

V rámci provedeného dotazníkového šetření bylo zjištěno, že značku Totem téměř 

nikdo nezná, pouze 5 % respondentů. Současná marketingová aktivita značky Totem 

není s růstem odvětví a konkurence dostatečná i z důvodu chybějícího marketingového 

oddělení. Správné nastavení propagace může podniku zajistit zviditelnění na trhu, a tím 

získání větší pozornosti zákazníků. V návaznosti na tuto skutečnost byly zvoleny 

návrhy, které přinesou oslovení nových potenciálních klientů a zvýšení povědomí o 

značce a podniku, což povede k vyšší konkurenceschopnosti. 

4.3.1 Zavedení marketingového oddělení – zaměstnání pracovníka 

Podnik TOTEM BIKES, s.r.o. v současné době nedisponuje marketingovým oddělením. 

Na tuto činnost má pouze administrativního pracovníka, který se na tuto oblast 

plnohodnotně nespecializuje. Marketingové činnosti jsou prováděny na základě 

aktuálních potřeb a nárazově dle vývoje trhu, sezóny a další hledisek. Hlavním bodem 

zpravidla bývá veletrh ForBikes, na kterém podnik pravidelně ukazuje své nové 

výrobky, včetně prototypů a také prezentuje svoji značku. V současné době některé 

započaté marketingové procesy nejsou plně dokončovány a výstupy jsou pro společnost 

neurčité. Například v rámci minulých aktivit pomocí známých osobností nedochází 

k navázání dlouhodobějších spoluprací.  
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Hlavní nedostatky spatřuji v tom, že není stanovena metodika marketingové práce. 

Další v oblasti shromažďování informací, nejen z oblasti marketingu, ale i informací o 

trhu, jeho vývoji a detailnější informace o zákaznících. Hlavní úzké místo spatřuji v 

nejasnosti marketingové komunikace, která by do budoucna mohla podniku a značce 

výrazně uškodit. 

V závislosti na dnešní rostoucí poptávce a zvyšujícího se počtu pracovních úkonů v této 

oblasti, bych podniku doporučil přijmout nového pracovníka. Tento pracovník by 

centralizoval marketingové činnosti podniku pro kvalitnější výstupy marketingových 

aktivit. Dále by rozvíjel aktivity v rámci komunikačního mixu a to zejména správy o 

webové stránky, sociální sítě a celkově by vytvářel tvář podniku a značky Totem. 

Současně by spolupracoval s partnerským prodejcem CykloŠvec, s kterým by zvyšoval 

povědomí pomocí pořádání testovacích akcí. Dále by zabezpečoval aktivity týkající se 

přijímání nových objednávek a jejich evidence v rámci navrženého e-shopu.  

Pro vyčíslení nákladů na zaměstnání pracovníka je nutné stanovit průměrnou hrubou 

měsíční mzdu. V závislosti na tom, kde se podnik nachází, budeme brát k výpočtu 

průměrnou nominální mzdu z Pardubického kraje. Na konci minulého roku dle Českého 

statistického úřadu činila 28.687 Kč. Toto uvedené ohodnocení je jen orientační a bude 

záviset na vedení podniku, které může po zkušební době navýšit uvedenou mzdu. 

V případě celoroční mzdy, na základě tabulky č. 16, by představovala náklad ve výši 

461.292 Kč (49).  

Tabulka č. 16: Kalkulace nákladů na nového zaměstnance (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady na měsíc (Kč) 

Průměrná hrubá měsíční mzda 28.687 Kč 

Sociální pojištění (25 %) 7.172 Kč 

Zdravotní pojištění (9 %) 2.582 Kč 

Celková částka na zkušební období 12 měsíců 461.292 Kč 

Do uvedené částky je případně nutné ještě připočítat náklady na výběrové řízení, 

náklady na povinnou zdravotní prohlídku, povinné certifikace a školení dle právních 

předpisů (BZOP) a motivační odměny. Současně další rozvojová školení, která budou 
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záviset na zkušenostech a kvalifikaci daného zaměstnance. V neposlední řadě rovněž 

náklady na zajištění výkonu kanceláře jako PC, software, kancelářské potřeby a další, 

které bude využívat pro svoji pracovní činnost. Veškeré tyto uvedené náklady nebudou 

v současné době kalkulovány, jelikož podnik disponuje některými nezbytnými 

prostředky pro výkon funkce. Zároveň nelze dopředu přesně stanovit vzdělání a 

zkušenosti nového zaměstnance. 

4.3.2 PPC - bannerová a textová reklama pomocí Sklik 

Na základě toho, že dojde k vytvoření nových webových stránek a e-shopu, bych 

podniku doporučil využít nástrojů PPC reklamy pomocí bannerů a textových reklam na 

Skliku od Seznamu. Tento lokální systém byl zvolen vůči Google Adwords především 

proto, že je primárně koncipován na český trh. Vliv PPC reklamy při správné SEO 

optimalizaci vede k zvýšení návštěvnosti internetových stránek (e-shopu) tedy i zvýšení 

povědomí o produktech podniku a značce Totem. Tato reklama byla zvolena na 

vyhledávač Seznam a pro bannerovou plochu byl zvolen server Novinky.cz. 

S přihlédnutím k výsledkům z dotazníkového šetření se tato varianta jeví jako zajímavá, 

kdy 47 % respondentů uvedlo, že si hledá informace především právě pomocí internetu. 

V případě propagace pomocí bannerů prostřednictvím reklamního prostoru, dochází k 

placení za tisíc zobrazení reklamních prvků tzv. cost per thousand. Mezi jeho hlavní 

výhody patří velký počet zobrazení a účinné měření zpětné akce. U této formy byla 

vybrána tzv. produktová plachta, která se skládá z tří obrázků produktů. Na produktové 

plachtě by byly umístěny zvolené druhy elektrokol, nejlépe z každého typu jeden 

s popisem a cenou a vhodným textem k zaujetí zákazníků. Tato forma reklamy rovněž 

potřebuje vytvoření grafické podoby, ta byla zahrnuta do celkové ceny v následující 

tabulce č. 17.  

U textové PPC reklamy, která je založena na správném zvolení klíčových slov, dochází 

k zobrazení nejčastěji ve chvíli, kdy daný uživatel příslušný produkt vyhledává. Hlavní 

přednost vyplývá z přesného cílení, kdy dochází k placení za prokliky na daném 

webovém rozhraní. Z pohledu jednotlivých klíčových slov musí dojít k pravidelnému 

vyhodnocování a případnému upravování. V případě, že by došlo v průběhu této 
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reklamní kampaně k její neúčinnosti, došlo by k jejímu zastavení. Celkově denní 

rozpočet byl stanoven na 200 Kč, kdy všechny ceny v tabulce č. 17 jsou bez DPH. 

Z hlediska podniku patří mezi nejdůležitější měsíce začátek jara - především duben, 

dále prázdninové měsíce a konec roku, kdy nejčastěji zákazníci nakupují elektrokola. 

Na základě toho byly navrženy odpovídající termíny na zbytek roku 2019. Tuto reklamu 

by pomocí Skliku spravoval nový pracovník marketingového oddělení. 

Tabulka č. 17: PPC bannerová a textová reklama Seznam Sklik (Zdroj: Vlastní zpracování dle 50) 

PPC 
Bannerová 

reklama 
PPC 

Textová 

reklama 

Server 
Novinky.cz – Rubriky – Stalo 

se, Muži, Sport, Cestování 
Server 

Seznam.cz 

 

Typ Reklamy 
Horní a dolní obrázek – 

produktová plachta 
Typ reklamy 

Textová podoba 

reklamy 

Počet týdnů 3 Počet měsíců 6 

Cenový model Cena za 1000 impresí 
Cenový 

model 
Cena za proklik 

CPT – cena za 

tisíc zobrazení 

50 Kč (červen) 

40 Kč (srpen) 

65 Kč (prosinec) 

Denní 

rozpočet 
200 Kč 

Cena za grafické 

zpracování 
5.000 Kč 

Náklady na 

měsíc 
6.000 Kč 

Termín 

červen 24. 6. 19 – 30. 6. 19 

srpen 5. 8. 19 – 11. 8. 19 

prosinec 2. 12. 19 – 8. 12. 19 

Termín 
Od června do 

konce roku 

Zobrazení za 

jeden týden 
1.000.000 zobrazení 

Zobrazení ve 

vyhledávači 

přední pozice ve 

vyhledávači 

Celková cena 160.000 Kč 
Celková 

cena 
36.000 Kč 

Pro znázornění byla vytvořena podoba textové reklamy ve vyhledávačích, která bude 

ještě následně upravována na základě optimalizace v následující kapitole. 

 

Obrázek č. 20: Textová PPC reklama ve vyhledávačích Seznam.cz  

(Zdroj: Vlastní zpracování pomocí Adobe photoshop) 
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4.3.3 Optimalizace pro vyhledávače – SEO 

Další část návrhů se bude týkat optimalizace SEO, která vyžaduje profesionální práci 

odborníků, tak aby došlo ke zlepšení pozice ve vyhledávačích. V případě, že chce 

podnik nahlížet na tuto problematiku komplexně, musí se zaměřit nejen na funkčnost a 

vzhled webových stránek, ale rovněž na cílenější přivádění zákazníků na podnikové 

webové rozhraní. Pro toto zlepšení bude využita externí společnost Pixel Design, která 

bude navrhovat i samotné nové webové stránky s e-shopem, tak aby došlo 

k vzájemnému propojení. Tento podnik byl vybrán z hlediska dostupné kvality a široké 

nabídky služeb, které lze vhodně propojit. 

Pro snadnější nalezení podniku v největším českém internetovém vyhledávači 

Seznam.cz, bude nutné provést několik zásadních kroků. Z hlediska současných 

výsledků se nepohybuje společnost na předních stránkách vyhledávání. Pro výběr 

správně zvolených klíčových slov, bude vyžadována konzultace s vedením společnosti, 

aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Tento návrh rovněž přinese efektivní 

úpravu pro případné zájemce, kteří vyhledávají elektrokola na internetu. S rostoucím 

počtem zákazníků na webovém rozhraní rovněž podnik buduje jméno a v celkovém 

dopadu i zvyšuje tržby. 

Celkovou obdrženou nabídku ceny, lze vidět v tabulce č. 18. Tato nabídka z pohledu 

kvality, zkušeností podniku a komplexnosti propojení služeb společnosti Pixel Design 

se vůči konkurenci jeví jako nejzajímavější. 

Tabulka č. 18: Kalkulace SEO (Zdroj: Vlastní zpracování dle Pixel Design) 

 Cena bez DPH 

Základní analýza SEO (základní návrhy a první 

osobní konzultace) 

6.000 Kč 

Speciální analýza SEO (tvorba klíčových slov, 

obsahová strategie webu)  

9.000 Kč 

Definování unikátních obchodních argumentů 2.660 Kč 

Tvorba zpětných odkazů 2.000 Kč 

Celková cena 19.660 Kč 
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4.3.4 Předváděcí akce elektrokol Totem ve spolupráci s CykloŠvec 

Jako nejvhodnější nástroj podpory prodeje, kdy dochází k vyvolání pozitivní reakce 

spotřebitele a vyzkoušení produktu, bych navrhoval vytvoření testovacích akcí na 

elektrokola. Z pohledu současných obchodních vztahů, se jeví jako nejvhodnější 

spolupráce s partnerským velkoobchodem CykloŠvec. Tento prodejce nabízí řadu 

cyklistických značek, včetně vlastní značky kol Galaxy. Toto spojení by bylo pro oba 

podniky výhodnou příležitostí, která by vedla i ke snížení nákladů na propagaci. 

Z pohledu samotné akce dojde k umožnění zákazníkům poznat a vyzkoušet příslušné 

typy jízdních cyklistických kol a elektrokol. Testovací jízda by byla bezplatná a 

nezávazná k nákupu zboží. Samotná předváděcí jízda by byla uskutečněna na základě 

předložení občanského průkazu, tak aby došlo k prokázání totožnosti potencionálních 

zákazníků. Druh této akce může výrazně zákazníkovi pomoci při rozhodování, kdy si po 

dobu 20 minut vyzkouší příslušné typy elektrokol. Pro propagaci těchto testovacích 

akcí, by bylo využíváno rádiových spotů a příspěvků na sociálních sítích a plakátů. 

Všechny akce budou naplánovány v rámci letní cyklistické sezóny z důvodu 

kvalitnějších klimatických podmínek pro testování.  

Z pohledu pravidelnosti by bylo vhodné zařadit alespoň šest základních událostí 

minimálně každý měsíc. Pro podnik by bylo nejlepší, aby probíhaly v odlišných 

regionech, tak aby došlo k oslovení co největší skupiny potenciálních zákazníků. Cena 

jedné události byla vykalkulována v rámci 10. ročníku pochodu Přes kopce a dolíky 

v Dolní Dobrouči. Mezi další místa, kde bych doporučil zvolené testovací akce 

provádět, by byla událost zahájení cyklistické sezóny v Buzicích u Blatné. Dále využití 

Galaxy série cyklistických závodů roku 2019, které se konají v Osečné, Náměšti nad 

Oslavou, Strašících a světový pohár v Novém Městě na Moravě. 

Průběh testovací akce budou zabezpečovat dva pracovníci, kdy jeden ze společnosti 

TOTEM BIKES, s.r.o. a druhý z podniku CykloŠvec. Celkové mzdové náklady na dva 

pracovníky a jejich hodinovou mzdu byly vyčísleny dle podniku na 200 Kč za každou 

navazující hodinu. Další náklady se tykají iontových nápojů a propagačních materiálů, 

které lze spatřit v tabulce č. 19. Veškeré náklady jsou následně vyděleny dvěma a 
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rozděleny mezi uvedené společnosti. To by mělo vést nejen k ušetření celkových 

nákladů, ale i dalších organizačních povinností.  

Tabulka č. 19: Celkové náklady na testovací akce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky  Celkové náklady  

Celkové mzdové náklady na dva pracovníky 

(1x Totem Bikes a 1x CykloŠvec) 

(200 Kč x 20 hod.) = 4.000 Kč 

Náklady na ochutnávky iontových nápojů 2.600 Kč 

Ostatní náklady na uskutečnění (pronájem 

místa, doprava, propagační materiály) 

8.400 Kč 

Náklady na provedení uvedené akce  15.000 Kč 

Celkové náklady na 6 měsíců 

 (v období sezóny od dubna do září) 

pořádáno jednou za měsíc 

(15.000 x 6) = 90.000 Kč / 6 měsíců 

Celkové náklady pouze pro podnik TOTEM 

BIKES, s.r.o. 

90.000 : 2 = 45.000 Kč 

Pro oslovení potenciálních zákazníků na akci v Dolní Dobrouči byl vytvořen propagační 

plakát, který má upoutat širokou veřejnost k navštívení a vyzkoušení produktů. 

 

Obrázek č. 21: Upoutávací plakát na červnovou testovací akci 

(Zdroj: Vlastní zpracování pomocí Adobe photoshop) 
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4.3.5 Reklama ve zvolených rádiových stanicích 

Tento druh reklamy byl zvolen na základě toho, že se jedná o masový druh reklamy, 

kterým lze zaujmout širokou skupinu posluchačů. Pomocí rozhlasové reklamy můžeme 

přispět k většímu povědomí o značce Totem a přísunu nových zákazníků. Zvuková 

stopa efektivněji působí na lidský mozek, což vede k vyšší zapamatovatelnosti. Cílem 

této reklamy by bylo nalákat posluchače na předváděcí akce před samotným testováním 

elektrokol.  Tento reklamní spot, lze propojit i na probíhající prodejní akce, které by se 

týkaly příslušného typu elektrokola. 

Pro tuto reklamu bych zvolil regionální stanice Českého rozhlasu, které svým vysíláním 

pokrývají celou ČR. Hlavní zaměření těchto stanic je na zpravodajství, pro posluchače z 

daného kraje, kteří chtějí bezprostředně slyšet novinky v rámci okolí svého bydliště. 

Cílovou skupinou stanic Českého rozhlasu jsou ekonomicky aktivní lidé od 30 - 69 let, 

což představuje z pohledu podniku téměř ideální skupinu. V rámci Českého rozhlasu lze 

zasáhnout menší skupinu od 50 tisíc posluchačů denně, v závislosti na daném území. 

Časové pásmo bych zvolil v odpoledních hodinách mezi 12 – 15 hodinou, kdy rádiové 

stanice poslouchá dle statistik největší část posluchačů. 

Reklama v rámci rozhlasu obnáší výrobu spotu, který však nelze svépomocí zrealizovat. 

Jeho náklady se pohybují na částce od tisíce korun.  Cena za reklamu se dle ceníku 

Českého rozhlasu pro oblast Pardubice pohybuje za 20 sekundový spot při týdenní slevě 

a minimálně 4 spotů denně na 204 Kč/spot bez DPH. V závislosti na daném okruhu 

regionálního vysílání se však jednotlivé ceny odlišují.  Celkové náklady na tento druh 

reklamy byly stanoveny na částku 75.000 Kč (51). 

4.3.6 Založení účtu na sociální síti Instagram 

Podnik za dobu svého působení nevytvořil profil na této významné grafické sociální síti. 

V dnešní době profil na této síti patří mezi jeden z nejúčinnějších nástrojů pro 

komunikaci se zákazníky. Hlavním základem jsou fotografie, videozáznamy a obrázky, 

které lze pomocí této jedné služby sdílet do více sociálních sítí. Primární přístup je 

pomocí mobilní aplikace Instagram, kdy však lze i použít dostupných internetových 

stránek. 
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Založený profil by podniku sloužil k zlepšení komunikace a prezentování společnosti, 

kdy by mohl obsahovat zajímavé fotky a videa jednotlivých druhů elektrokol, 

výrobního procesu atd. Dále se také nabízí referenční fotografie, které by zobrazovaly 

elektrokola z výletů a dalších zajímavých míst od zákazníků podniku Totem. V rámci 

těchto fotografií platí však obecné pravidlo, kdy vystavovatel musí získat nutný souhlas 

od pořizovatele před případným uveřejněním. Dále by zde mohly být umístěny 

pozvánky na testovací akce, veletrhy či pohled na pokrok z oblasti vývoje elektrokol. 

Jednotlivé fotografie by následně byly sdíleny i na facebookové stránky tak, aby mohlo 

dojít k vyššímu multimediálnímu propojení a snadnější správě prezentovaných 

informací. Takto prezentovaný obsah by mohl být velice zajímavým bodem, který by 

vedl k rozvoji samotné značky Totem a jejího povědomí. Reakce na komentáře 

vytvářejí se zákazníky loajální propojení a pomáhají k zjištění zajímavých informací. 

Celkovou správu o tuto novou sociální síť společně i s Facebookem by měl na starost 

nový marketingový pracovník. Celkové náklady na vytvoření profilu jsou nulové, kdy 

pravidelná údržba a příspěvek zhruba jednou týdně by zaměstnanci zabral necelé dvě 

hodiny času. 

4.4 Distribuce  

Na základě toho, že podnik TOTEM BIKES, s.r.o. v současné době neplánuje vytvořit 

vlastní kamennou prodejnu nebo showroom, bude nutné zajistit další spolehlivou 

přímou distribuční cestu k zákazníkům pro značku Totem. V současné době společnost 

využívá pouze prodej prostřednictvím třetích stran a bazaru, kdy nemá plnou kontrolu 

nad prodejem, což se projevuje i na současných prodejích vlastní značky elektrokol 

Totem.  

4.4.1 Vytvoření webových stránek s e-shopem 

V rámci distribuce vlastní značky Totem pomocí obchodních partnerů v kamenných 

prodejnách, se rovněž nabízí prodej v rámci vlastního internetového obchodu. Na 

základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že respondenti nejvíce nakupují dražší 

výrobky právě na e-shopech, a to konkrétně 34 % dotazovaných. I současná konkurence 

jako Crussis nebo Lovelec, volí tuto přímou cestu k zákazníkům. Na základě těchto 

skutečností a budoucích záměrů podniku a jeho rozšiřování, by bylo vhodné tento 
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internetový obchod vybudovat, a to včetně aktualizace webových stránek. Hlavní 

výhodu pro podnik přinese z hlediska kvalitnější komunikace a postavení pro obstání 

v konkurenčním boji. Rovněž rychlejší komunikaci, kdy získá lepší přehled o svých 

zákaznících a informace o jejich potřebách. Dalším důvodem je i současná digitální 

doba, která vede k častějším nákupům právě pomocí internetu. 

Z pohledu současných webových stránek byl shledán neaktuální stav, kdy praktická i 

designová funkčnost stránek neodpovídá dnešní moderní prezentaci podniku na 

internetu. K dalším důvodům patří neaktuálnost současných informací a jejich 

nesprávné rozložení. Na webovém rozhraní rovněž chybí základní informace o příběhu 

za značkou a jejím fungování. Dále informace o vývoji produktů a dalších novinek z 

oblasti cyklistického odvětví, které by podnik mohl propagovat formou blogu. 

Neexistence podstatných záložek, které by přehledně zobrazovaly kontaktní údaje a 

služby v rámci servisu. Dále současné stránky neumožňují prohlížení v anglické verzi a 

zobrazují nefunkční odkazy. Pro zpříjemnění obsahu a prohlížení jednotlivých 

elektrokol chybí využití 360° modelů u všech produktů.  K dalším nevýhodám pro 

uživatele patří první úvodní strana, která obsahuje velké množství informací, které 

nemají ucelené pořadí a chybí upoutávací prvek k zaujetí při příchodu návštěvníka na 

webové rozhraní. 

Na základě získaných informací došlo k vyhledání společnosti, která předělává webová 

rozhraní společně s novým e-shopem. Pro vytvoření tohoto projektu byla vybrána 

společnost Pixel Design, od které jsem si nechal zpracovat dle popsaných požadavků 

finanční rozpočet. Tento podnik má dostupnou nabídku z hlediska ceny i kvality. 

Zároveň nabízí komplexní propojení při vytváření jednotlivých návrhů. Hlavním 

požadavkem pro tuto společnost bylo kompletní vytvoření e-shopu s webovými 

stránkami, zahrnutí 3D prohlížení produktů (360° otáčení obrázků), SEO balík pro 

optimalizace pro vytváření lepší pozice při vyhledávání, který je uveden v předchozí 

části práce. Dále vytvoření velkého úvodního banneru, který by doporučoval značku 

elektrokol prostřednictvím známých osobností Pavla Nového a Heidi Janků, se kterými 

podnik v minulosti spolupracoval. Náklady na jednotlivé činnosti včetně smluvních na 

známé osobnosti, lze spatřit v tabulce č. 20, dle obdržené nabídky od společnosti Pixel 

Design. 
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Tabulka č. 20: Vyčíslené náklady na e-shop a webové rozhraní (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Cena bez DPH 

Grafický design webu a e-shopu 42.000 Kč 

Programátorské práce 24.000 Kč 

3D galerie produktů 6.500 Kč 

Smluvní náklady na známé osobnosti 20.000 Kč 

Celkové náklady 92.500 Kč 

4.5 Časový harmonogram návrhů 

Za účelem správného zavedení zvolených návrhů, je nutné sestavit harmonogram 

realizace jednotlivých aktivit. Každý uvedený návrh bude probíhat po odlišnou dobu od 

dubna 2019 do února 2020. 

Tabulka č. 21: Časový harmonogram realizace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2019 2020  

Aktivity 
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Odpovědnost 

Nové typy elektrokol            Majitel podniku 

Cyklistické 

příslušenství 
           

Majitel podniku 

PPC Bannerová reklama 
           Nový marketingový 

pracovník 

PPC Textová reklama 
           Nový marketingový 

pracovník 

Optimalizace pro SEO            Externí pracovník 

Nábor nového mark. 

pracovníka 
           

Finanční ředitel 

Testovací akce e-kol 
           Nový marketingový 

pracovník 

Reklama v radiových 

stanicích 
           Nový marketingový 

pracovník 

Instagram            Nový marketingový 

pracovník 

Vytvoření e-shopu a 

akt. webových stránek 
             Externí pracovník 

Na uvedeném harmonogramu vidíme, že jednotlivé aktivity mají ve větší míře 

dlouhodobý charakter. Změny v oblasti vytvoření nového marketingového oddělení a 

zaměstnání nového pracovníka, bych doporučil provádět co nejdříve, a to před začátkem 

července roku 2019. K hlavnímu důvodu patří ucelení zodpovědnosti aktivit, tak aby je 
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prováděla pouze jedna osoba. Tato osoba pak už bude mít na starosti PPC reklamu a 

správu o sociální sítě, včetně nově vytvořených stránek s e-shopem. Vybrané měsíce 

marketingových aktivit  patří z hlediska podniku k nejvýznamnějším a jsou zvoleny tak, 

aby došlo k jejich největší účinnosti. To platí především u PPC reklamy, testovacích 

akcí a rádiové reklamy. 

4.6 Celkové shrnutí nákladů a přínosů 

V následující kapitole jsou ekonomicky zhodnoceny veškeré náklady zvolených návrhů, 

které jsem na základě analytické části práce doporučil pro zavedení v podniku TOTEM 

BIKES, s.r.o. Jednotlivé náklady jsou rozdělené na dva druhy, a to jednorázové a 

opakované, ať už týdenně či měsíčně, jako například předváděcí akce. Veškeré uvedené 

náklady jsou vyčísleny na základě jednoduchých propočtů, při kterých byly kalkulovány 

ceníkové hodnoty získané na internetu, či přímo obdržených nabídek od společností. 

Tato skutečnost by měla zajistit co nejkvalitnější vyčíslení, tak aby došlo 

k relevantnímu zhodnocení. Celkový rozpočet na změny marketingového mixu byl 

stanoven na 1 mil. Kč, kdy předpoklad výdajů nebyl překročen a vyžádal by si částku 

972.052 Kč. 

Tabulka č. 22: Kalkulace celkových nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Popis návrhu 
Druh 

nákladu 

Cena za 

období  
Cena za rok  

1. Cyklistické příslušenství Jednorázový  82.600 Kč 

2. PPC Bannerová reklama Týdenní 53.333 Kč 160.000 Kč 

3. PPC Textová reklama Měsíční 6.000 Kč 36.000 Kč 

4. Optimalizace pro SEO Jednorázový  19.660 Kč 

5. Nový marketingový pracovník Měsíční 38.441 Kč 461.292 Kč 

6. Testovací akce Měsíční 7.500 Kč 45.000 Kč 

7. Reklama v rádiových stanicích Jednorázový  75.000 Kč 

8. Instagram Jednorázový  0 Kč 

9. 
Vytvoření e-shopu a 

aktualizace webových stránek 
Jednorázový  92.500 Kč 

Celkem Kalkulace celkových nákladů 972.052 Kč 

V závislosti na tom, že v minulém roce podnik z hlediska hospodářského výsledku 

zažíval nejúspěšnější období, a dle vývoje trhu a současných nabídek se očekává, že si 
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tento progres dlouhodobě udrží. Na základě toho lze konstatovat, že celkově vyčíslené 

návrhy jsou pro podnik realizovatelné. Toto tvrzení potvrdila i samotná konzultace 

s managementem podniku, který v současné době provedl už některé kroky. V rámci 

spolupráce byla uskutečněna testovací akce elektrických kol, společně s podnikem 

CykloŠvec, začátkem cyklistické sezóny v Buzicích u Blatné.  

Veškeré vytvořené návrhy řešení vycházejí z provedených analýz ve společnosti 

TOTEM BIKES, s.r.o a přináší pro podnik finanční i nefinanční přínosy. Zvolené 

návrhy se zabývají všemi částmi marketingového mixu, ale nejvýznamnější vliv mají na 

marketingovou komunikaci, jelikož povědomí o značce Totem, se jeví jako nejslabší 

stránkou podniku. Od navržených návrhů se očekává zlepšení konkurenceschopnosti a 

zvýšeného povědomí a poptávky po produktech, a tím i růst tržeb společnosti.  

Z hlediska finančních přínosů, abych přiblížil nákladovost a návratnost marketingových 

aktivit, jsem sestavil tabulku, která očekává budoucí vývoj prodaných kusů elektrokol 

ve třech variantách. V minulém roce prodej vlastní značky Totem zaznamenal pouze 

prodej kolem 400 ks elektrokol. Po provedení navržených změn se celkové odhady 

prodejů očekávají, viz tabulka č. 23. Tyto odhady byly vytvořeny na základě konzultace 

s managementem podniku. Pro stanovení byly využity interní dokumenty (údaje 

z minulých let prodejů, informace z minulých marketingových akcí, informace od 

obchodníků) a v neposlední řadě zkušenosti majitele podniku. Dalším hlediskem je 

rovněž očekávaný nárůst zájmu o prodej e-kol na území ČR. V této kalkulaci nejsou 

započítány ostatní náklady, které vznikají ve výrobní činnosti společnosti. 

Tabulka č. 23: Srovnání vynaložených nákladů na marketingové aktivity s očekávanými tržbami 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Odhad prodejů po provedení změn elektrokol značky Totem 

 Pesimistický Realistický Optimistický 

Počet prodaných e-kol 

značky Totem 
600 ks 800 ks 1.200 ks 

Průměrná současná 

cena e-kol Totem 
41.000 Kč 41.000 Kč 41.000 Kč 

Tržby 24.600.000 Kč 32.800.000 Kč 49.200.000 Kč 

Náklady na 

marketingové aktivity 972.052 Kč 972.052 Kč 972.052 Kč 

Mezi nefinanční přínosy lze zařadit zvýšení povědomí o společnosti a značce Totem. 

Zlepšení komunikace a informovanosti zákazníků pomocí Instagramu. Vytvoření 
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marketingového oddělení přinese podniku přesnější sběr informací o trhu, kvalitnější 

informace o zákaznících a celkové zlepšené prezentace značky Totem. Dále také 

efektivní využití vynaložených prostředků na marketing, které se budou neustále 

zvyšovat. V neposlední řadě zvýšení konkurenceschopnosti, prezentace a přiblížení se 

zákazníkovi pomocí kvalitního webu s e-shopem.   

4.7 Analýza rizik a opatření 

V rámci zavádění změn lze očekávat to, že dojde k určitým rizikům, které musíme včas 

identifikovat tak, aby byl podnik úspěšný. Z hlediska toho je musíme včas odhalit a 

posoudit, určit jejich závažnost dopadu a případně stanovit opatření k jejich eliminaci.  

Při realizaci změny musíme také dbát na rizika, která podnik mohou zasáhnout a mohou 

mít vliv na nové návrhy marketingového mixu. V tabulce jsou uvedena vybraná 

významná potenciální rizika, včetně možného scénáře. 

Tabulka č. 24: Vymezení potenciálních rizik pro podnik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Riziko Scénář 

R1 
Nedostatečný zájem zákazníků 

o nové typy elektrokol 
Nižší tržby z prodejů, finanční ztráty pro 

podnik 

R2 
Návrhy nebudou vést 

k zvýšenému povědomí o 

značce a podniku 

Nízká návratnost finančních prostředků, nižší 

konkurenceschopnost značky 

R3 Malá návštěvnost testovacích 

akcí 

Nedostatečný přínos a návratnost finančních 

prostředků, neefektivně prováděná činnost 

R4 Nedodržení časového 

harmonogramu a termínů 

Neefektivita a vznik možných ztrát a oddálení 

ukončení realizace návrhů 

R5 Neatraktivně navržené webové 

stránky s e-shopem 

Nižší návštěvnost stránek, nedostatečný přínos 

pro zvýšení prodejů a povědomí o značce 

R6 Nekvalitní obsazení nového 

marketingového zaměstnance 

Neefektivní marketingové postupy a 

neoslovení zákazníků 

R7 Zvýšení nákladů na realizaci 

návrhů 
Finanční ztráty pro podnik 

R8 Neochota zákazníků nakupovat 

přes e-shop 

Nízké tržby z prodejů, neefektivní využití 

zvolených nástrojů propagace  

Aby mohla být ohodnocena velikost rizika, bude dle klasifikační stupnice k uvedeným 

rizikům přidělena určitá váha, podle velikosti dopadu a pravděpodobnosti rizika. 

Tabulka bude založena na stupnici od 1 do 5, přičemž hodnota 1 vyjadřuje nejmenší a 

hodnota 5 nejvyšší možnou pravděpodobnost výskytu nebo velikost dopadu na návrhy.  
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Tabulka č. 25: Stupnice pro hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu Velikost dopadu 

1 Velmi nízká Bezvýznamné 

2 Nízká Málo významné 

3 Střední Významné 

4 Vysoká Velmi významné 

5 Velmi vysoká Kritické 

Pro účely posuzování závažnosti rizik projektu byly stanoveny tři kategorie v 

následujících rozmezích hodnot: 

• běžná rizika (1 - 6) - riziko je přijatelné, pouze ho monitorujeme, 

• závažná rizika (7 - 14) - riziko vyžaduje zvýšenou pozornost včetně 

protiopatření, 

• kritická rizika (15 - 25) - je nutné zvýšit pozornost, protože podnik může být 

tímto rizikem ohrožen. 

Tabulka č. 26: Hodnotová charakteristika možných rizik (Zdroj: Vlastní zpracování). 

 Riziko 
Pravděpodobnost 

(1-5) 

Dopad 

(1-5) 

Hodnota 

rizika 

R1 
Nedostatečný zájem zákazníků 

o nové typy elektrokol 
3 3 9 

R2 

Návrhy nebudou vést 

k zvýšenému povědomí o 

značce 

3 4 12 

R3 
Malá návštěvnost testovacích 

akcí 
4 2 8 

R4 
Nedodržení časového 

harmonogramu a termínů 
3 2 6 

R5 
Neatraktivně navržené webové 

stránky s e-shopem 
2 4 8 

R6 
Nekvalitní obsazení nového 

marketingového zaměstnance 
3 4 12 

R7 
Zvýšení nákladů na realizaci 

návrhů  
3 4 12 

R8 
Neochota zákazníků 

nakupovat přes e-shop 
3 3 9 

Pro znázornění rizika a její hodnoty můžeme využít matici neboli mapu rizik. Ta 

jednotlivá rizika řadí dle zbarvení, kdy kritická rizika se nacházejí v pravém horním 

rohu v nejtmavší části, které v uvedené mapě nejsou žádná. 
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Tabulka č. 27: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 v
zn

ik
u

 Velmi 

vysoká 

     

Vysoká  R3    

Střední  R4 R1, R8 R2,R6, R7  

Nízká     R5  

Velmi 

nízká 

     

 Bezvýznamné Málo 

významné 

Významné Velmi 

významné 

Kritické 

 Velikost dopadu 

Na uvedené mapě rizik můžeme vidět, že nejvíce rizik spadá do kategorie závažných 

rizik, která vyžadují zvýšenou pozornost a snahu o protiopatření. Pro minimalizaci rizik 

může společnost TOTEM BIKES, s.r.o. využít těchto doporučení v tabulce č. 28.  

Tabulka č. 28: Navržená opatření pro eliminaci rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Riziko Návrh na opatření 

R1 
Nedostatečný zájem zákazníků o 

nové typy elektrokol 

Zavedení motivační složky do podpory 

prodeje, opětovné ověření zákaznických 

požadavků 

R2 
Návrhy nebudou vést 

k zvýšenému povědomí o značce 

Pravidelné vyhodnocování výsledků, 

průběžná kontrola naplňování cílů 

R3 
Malá návštěvnost testovacích 

akcí 

Vetší propagace a aktivní oslovování 

zákazníků 

R4 
Nedodržení časového 

harmonogramu a termínů 

Pečlivá kontrola a plánování, zkušený tým 

lidí a aktivní komunikace 

R5 
Neatraktivně navržené webové 

stránky s e-shopem 

Důkladný popis a kontrola zpracování 

nastavených požadavků webu a jeho funkcí 

R6 
Nekvalitní obsazení nového 

marketingového zaměstnance 

Důkladné a přísné výběrové řízení, ověření 

znalostí z oblasti marketingu 

R7 
Zvýšení nákladů na realizaci 

návrhů 
Vytvoření finančních rezerv 

R8 
Neochota zákazníků nakupovat 

přes e-shop 

Pravidelné vyhodnocování a kontrola 

výsledků, rychlá komunikace pomocí chatu 

 



 

101 

 

ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem společnosti TOTEM BIKES, 

s.r.o., která podniká na trhu elektrických kol.  Stanoveným cílem této práce bylo na 

základě analytické části navrhnout vhodná doporučení v oblasti marketingového mixu, 

která by měla podniku pomoci k odstranění zjištěných nedostatků. Mezi další cíle patří 

zvýšení konkurenceschopnosti a povědomí o značce Totem. Celá diplomová práce byla 

rozčleněna do tří hlavních kapitol.  

V teoretické části byly představeny základní pojmy týkající se marketingu a popsány 

faktory vnějšího a vnitřního marketingového prostředí. Dále byly charakterizovány 

prováděné analýzy a vybrané prvky marketingového mixu, včetně SWOT analýzy.   

V druhé analytické části byla nejprve představena společnost TOTEM BIKES, s.r.o. 

Poté došlo k zhodnocení prostředí, kde byla využita analýza SLEPTE, Porterův model 

pěti konkurenčních sil a McKinseyho model 7S. Následně byl analyzován současný 

marketingový mix společně s provedeným dotazníkovým šetřením. Na závěr analytické 

části byla vytvořena finální SWOT analýza, která nám ukázala silné a slabé stránky a 

identifikovala příležitosti a hrozby. Z této analýzy následně vyplynulo, že by se podnik 

měl zaměřit na metodu MINI – MAXI, tedy na minimalizaci slabých stránek pro 

efektivní zužitkování příležitostí. 

Třetí část diplomové práce obsahuje zvolené vlastní návrhy řešení, v souladu 

s finančními limity podniku, které pro tyto změny byly stanoveny na 1 mil. Kč. 

Vytvořené návrhy se v rámci marketingového mixu týkají zavedení marketingového 

oddělení a zaměstnání nového pracovníka, který zabezpečí koncepční marketingovou 

aktivitu podniku. Tento pracovník by soustavně pracoval na marketingových úkonech a 

zvyšování povědomí o značce Totem. V rámci eliminace slabých stránek jsem navrhl 

zvýšit propagaci značky elektrokol Totem pomocí PPC (bannerové a textové) a rádiové 

reklamy. Mezi další návrhy patří zavedení testovacích akcí elektrokol ve spolupráci s 

CykloŠvec, optimalizace SEO a vytvoření profilu společnosti na Instagramu. V oblasti 

produktu jsem doporučil podniku rozšířit současné portfolio o nový typ skládacího 

elektrokola a horského elektrokola, včetně drobného cyklistického příslušenství. Horské 

elektrokolo se vyznačuje plně integrovanou baterií a dostupnou cenovou hladinu dle 

požadavku respondentů z dotazníkového šetření. Tento návrh a jeho případná realizace 
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bude však plně na zvážení managementu podniku. Zvolená e-kola  byla vybrána z 

několika prototypů, které byly představeny ve spolupráci s mateřskou společností na 

veletrhu ForBikes 2019. Dále byl představen návrh pro vytvoření společných nových 

webových stránek s e-shopem. Tento návrh představuje nezbytnou přímou prodejní 

cestu pro zajištění konkurenceschopnosti zákaznických požadavků na současném trhu 

elektrokol.  

Závěrem lze konstatovat, že elektrokola značky Totem patří mezi méně známé, což 

vyplynulo i z dotazníkového šetření. Výrazná popularizace a potenciál tohoto odvětví 

však stále představuje zajímavou možnost uplatnění se i v rámci vlastní značky Totem. 

Na základě mého názoru i provedeného výzkumu společností Navigant Research, se 

jednotlivé trhy e-kol a cyklistických kol budou během dalších několika let vyrovnávat. 

Podle  současně vyrobených 90 tisíc elektrokol na českém území se dá předpokládat, že 

růst tohoto odvětví bude během dalších pěti let pokračovat až na 150 tisíc elektrokol 

ročně v hodnotě 5 miliard Kč. V rámci těchto okolností by mělo být snazší obsadit 

rozšiřující se trh v současnosti, než se později dostávat mezi zavedené značky. 

V závislosti na tom považuji za velmi vhodný čas pro zvýšení marketingových aktivit 

podniku TOTEM BIKES, s.r.o. a pokusit se získat na stále rozvíjejícím se českém trhu 

co nejlepší postavení. Zároveň věřím, že uvedené návrhy budou pro podnik přínosné a 

napomohou k zlepšení současné situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

(1) KOTLER, Philip. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007.  

ISBN 978-80-247-1545-2 

(2) KOTLER, Philip a Kevin KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2013. 

ISBN 978-80-247-4150-5. 

(3) TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Marketing od myšlenky k realizaci. Praha: 

Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-45-0 

(4) URBÁNEK, Tomáš. Marketing. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010.  

ISBN 978-80-87197-17-2. 

(5) BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-5771 

(6) VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. 

ISBN 978-80-247-4642-5. 

(7) ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C H. Beck, 

2010. ISBN 978-80-7400-115-4. 

(8) KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem 

trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016.  

ISBN 978-80-247-5769-8.  

(9) MAJARO, Simon. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 1996.  

ISBN 80-7169-297-2. 

(10) FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. Brno: Edika, 2012.  

ISBN 978-802-6600-060. 

(11) JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. 

Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. 

(12) KAŇOVSKÁ, L. a D. SCHÜLLER. Základy marketingu: studijní text pro 

bakalářské obory. 2. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2015. ISBN 978-80-214-5107-0. 

(13) HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. 

ISBN 80-85424-83-5. 

(14) SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, 

příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010.  

ISBN 978-80-247-3339-5. 



 

104 

 

(15) FORET, Miroslav, Nikola FORET, Kateřina KOPŘIVOVÁ, Petr PROCHÁZKA 

a Josef VACULÍK. Marketing - základy a postupy. Praha: Computer Press, 2001. 

ISBN 80-7226-558-X. 

(16) VAŇÁK, Miloslav. Základy marketingu. 2., přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-051-7. 

(17) ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009.  

ISBN 978-80-247-2049-4. 

(18) DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001.  

ISBN 80-7179-603-4 

(19) MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 

2007. ISBN 978-80-247-1911-5. 

(20) SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 

4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4644-9. 

(21) MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve 

světě. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2986-2. 

(22) JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 

ISBN 978-80-251-4311-7. 

(23) KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a 

kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a 

možnosti. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0966-X. 

(24) FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum: jak poznávat své 

zákazníky. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0385-8 

(25) TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada 

Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0206-8. 

(26) TAHAL, Radek. Základní metody sběru primárních dat v marketingovém 

výzkumu. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-585-5. 

(27) ETOTEM. Logo podniku. E-totem.cz [online]. © 2017 [cit. 2019-01-5]. Dostupné 

z: https://www.e-totem.cz/FrontModule/images/logo.png 

(28) JUSTICE. Sbírka listin Totem Bikes s.r.o. Or.justice.cz [online].  © 2012-2015 

[cit. 2019-01-5]. Dostupné z:  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=366245 

https://www.e-totem.cz/FrontModule/images/logo.png
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=366245


 

105 

 

(29) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (ČSÚ). Věkové složení obyvatelstva 2011 - 

2017. Czso.cz [online]. [cit. 2019-02-2]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017 

(30) ČESKÝ STATISTIKÝ ÚŘAD (ČSÚ). Statistická ročenka Pardubického kraje. 

Czso.cz [online]. [cit. 2018-02-3].  Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/60287640/33009218.pdf 

(31) ČESKÝ STATISTIKÝ ÚŘAD (ČSÚ). Vývoj úrovně vzdělanosti obyvatelstva ČR 

v letech 1950 až 2011. Czso.cz  [online]. [cit. 2018-02-4]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214a02.pdf/2ec7952d-

2a45-498a-9670-2819aba792a8?version=1.1 

(32) DENÍK. Popularita elektrokol roste. Vloni jejich prodeje stouply o desetinu. 

Deník.cz [online]. ©2005-2019 [cit. 2018-02-6]. Dostupné z: 

https://www.denik.cz/ekonomika/popularita-elektrokol-roste-vloni-jejich-prodeje-

stouply-o-desetinu-20190331.html 

(33) PEDEGOELECTRICBIKES. Research report. Pedegoelectricbikes.com [online]. 

© 2019 [cit. 2018-03-5]. Dostupné z: https://www.pedegoelectricbikes.com/wp-

content/uploads/2016/07/MF-EBIKE-16-Executive-Summary-w-Pedego.pdf 

(34) EKOLO. Legislativa elektrokola. Ekolo.cz  [online]. ©2007-2019  [cit. 2019-03-

21]. Dostupné z: https://ekolo.cz/legislativa-okolo-elektrokol 

(35) E15. Evropská unie uvalí cla na dovoz elektrokol z Číny, mohou dosáhnout až 80 

procent. E15.cz [online]. ©2001-2019 [cit. 2019-03-22]. Dostupné z:  

https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/evropska-unie-uvali-cla-na-

dovoz-elektrokol-z-ciny-mohou-dosahnout-az-80-procent-1355504 

(36) ELECTRICBIKEACTION. Evropská komise navrhuje povinné pojištění 

elektrokol. Electricbikeaction.cz  [online]. ©2005-2019  [cit. 2019-03-25]. 

Dostupné z: https://www.electricbikeaction.cz/clanek/evropska-komise-navrhuje-

povinne-pojisteni-elektrokol 

(37) KURZYCZ. Graf EUR / Kč, ČNB, grafy kurzů měn. Kurzy.cz [online]. ©2000 -

2019 [cit. 2018-03-25]. Dostupné z:  

https://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/CZK-EUR/ 

(38) KURZY. HDP 2019, vývoj hdp v ČR - 5 let. Kurzy.cz [online]. ©2000-2019 [cit. 

2018-03-26]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 

https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017
https://www.czso.cz/documents/10180/60287640/33009218.pdf
https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214a02.pdf/2ec7952d-2a45-498a-9670-2819aba792a8?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214a02.pdf/2ec7952d-2a45-498a-9670-2819aba792a8?version=1.1
https://www.denik.cz/ekonomika/popularita-elektrokol-roste-vloni-jejich-prodeje-stouply-o-desetinu-20190331.html
https://www.denik.cz/ekonomika/popularita-elektrokol-roste-vloni-jejich-prodeje-stouply-o-desetinu-20190331.html
https://www.pedegoelectricbikes.com/wp-content/uploads/2016/07/MF-EBIKE-16-Executive-Summary-w-Pedego.pdf
https://www.pedegoelectricbikes.com/wp-content/uploads/2016/07/MF-EBIKE-16-Executive-Summary-w-Pedego.pdf
https://ekolo.cz/legislativa-okolo-elektrokol
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/evropska-unie-uvali-cla-na-dovoz-elektrokol-z-ciny-mohou-dosahnout-az-80-procent-1355504
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/evropska-unie-uvali-cla-na-dovoz-elektrokol-z-ciny-mohou-dosahnout-az-80-procent-1355504
https://www.electricbikeaction.cz/clanek/evropska-komise-navrhuje-povinne-pojisteni-elektrokol
https://www.electricbikeaction.cz/clanek/evropska-komise-navrhuje-povinne-pojisteni-elektrokol
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/CZK-EUR/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/


 

106 

 

(39) ČESKÝ STATISTIKÝ ÚŘAD. Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 

4. čtvrtletí 2017. Czso.cz  [online]. ©2019 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xe/zamestnanost-a-mzdy-v-pardubickem-kraji-v-1-az-4-

ctvrtleti-2017 

(40) HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. Svět se znovu obává krize: Čínské ekonomice 

dochází dech a je nejpomalejší od roku 2008, země je přitom tahounem růstu 

světového HDP. Archiv.ihned.cz [online]. ©1996-2019 [cit. 2018-03-28]. 

Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66302420-cine-dochazi-dech-globalni-

ekonomika-se-obava-krize 

(41) IVELO. Elektrokola v roce 2018 co nás čeká a nemine. Ivelo.cz [online]. [cit. 

2018-04-2]. © 2019 Dostupné z: 

https://www.ivelo.cz/casopis_clanek/elektrokola-roce-2018-nas-ceka-nemine/ 

(42) EBIKE. Český trh s elektrokoly v roce 2016. Ebike.cz [online]. ©2015 [cit. 2018-

04-2]. Dostupné z: http://www.ebike.cz/cesky-trh-s-elektrokoly-v-roce-2016/ 

(43) CRUSIS. Kdo jsme. Crussis.cz [online]. ©2019 [cit. 2018-11-2]. Dostupné z: 

https://www.crussis.cz/stranka/kdo-jsme 

(44) LOVELEC. O nás. Lovelec.cz [online]. ©2019 [cit. 2018-04-2]. Dostupné z: 

https://www.lovelec.cz/o-nas 

(45) E-TOTEM. Katalog Totem. E-totem.cz  [online]. © 2017 [cit. 2018-04-2]. 

Dostupné z: https://www.e-totem.cz/files/katalog/index.html 

(46) ČESKÝ STATISTIKÝ ÚŘAD. Věkové složení obyvatel podle pohlaví a 

rodinného stavu. Czso.cz  [online]. © 2019 [cit. 2018-04-2]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/61566208/1300641810.pdf/12d5f300-

b095-4858-8dfd-bc3d4c409dd0?version=1.1 

(47) VYROBADRESU. Ceník Cyklistika. Vyrobadresu.cz [online]. © 2014 [cit. 2018-

04-2]. Dostupné z: 

https://www.vyrobadresu.cz/uploads/kestazeni/Cenik_Cyklo.pdf 

(48) TESTUDO-SPORT. Cyklistická brašna pod sedlo – malý žabák. Testudo-sport.cz 

[online]. © 2019 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z:  

http://www.testudo-sport.cz/cyklisticka-brasna-pod-sedlo-maly-zabak 

(49) ČESKÝ STATISTIKÝ ÚŘAD. Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 

4. čtvrtletí 2017. Czso.cz  [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xe/zamestnanost-a-mzdy-v-pardubickem-kraji-v-1-az-4-ctvrtleti-2017
https://www.czso.cz/csu/xe/zamestnanost-a-mzdy-v-pardubickem-kraji-v-1-az-4-ctvrtleti-2017
https://archiv.ihned.cz/c1-66302420-cine-dochazi-dech-globalni-ekonomika-se-obava-krize
https://archiv.ihned.cz/c1-66302420-cine-dochazi-dech-globalni-ekonomika-se-obava-krize
https://www.ivelo.cz/casopis_clanek/elektrokola-roce-2018-nas-ceka-nemine/
http://www.ebike.cz/cesky-trh-s-elektrokoly-v-roce-2016/
https://www.crussis.cz/stranka/kdo-jsme
https://www.e-totem.cz/files/katalog/index.html
https://www.czso.cz/documents/10180/61566208/1300641810.pdf/12d5f300-b095-4858-8dfd-bc3d4c409dd0?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/61566208/1300641810.pdf/12d5f300-b095-4858-8dfd-bc3d4c409dd0?version=1.1
https://www.vyrobadresu.cz/uploads/kestazeni/Cenik_Cyklo.pdf
http://www.testudo-sport.cz/cyklisticka-brasna-pod-sedlo-maly-zabak


 

107 

 

https://www.czso.cz/csu/xe/zamestnanost-a-mzdy-v-pardubickem-kraji-v-1-az-4-

ctvrtleti-2018 

(50) SEZNAM. Souhrnný ceník internetové reklamy na Seznam.cz [online]. © 1996–

2019  [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: 

https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/ceniky/ 

(51) ROZHLAS. Ceníky reklamy českého rozhlasu. Rozhlas.cz [online]. [cit. 2018-04-

27]. Dostupné z:  https://media.rozhlas.cz/_binary/04021759.pdf 

(52) PENÍZE. ČNB dál zvedá sazby. Co to znamená pro vklady, hypotéky a korunu? 

Peníze.cz [online]. ©2000-2019  [cit. 2018-05-6]. Dostupné z: 

https://www.penize.cz/urokove-sazby/406001-cnb-dal-zveda-sazby-co-to 

znamena-pro-vklady-hypoteky-a-korunu 

(53) HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. Česká ekonomika zpomalí víc, než se čekalo, 

odhaduje prognóza Evropské komise. Ihned.cz [online]. ©1996-2019  [cit. 2018-

05-6]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-66567370-evropska-komise-

zhorsila-vyhled-ceske-ekonomiky-letos-ma-jeji-rust-zpomalit-na-2-6-procenta-

mira-inflace-ma-naopak-zrychlit 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/xe/zamestnanost-a-mzdy-v-pardubickem-kraji-v-1-az-4-ctvrtleti-2018
https://www.czso.cz/csu/xe/zamestnanost-a-mzdy-v-pardubickem-kraji-v-1-az-4-ctvrtleti-2018
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/ceniky/
https://media.rozhlas.cz/_binary/04021759.pdf
https://www.penize.cz/urokove-sazby/406001-cnb-dal-zveda-sazby-co-to%20znamena-pro-vklady-hypoteky-a-korunu
https://www.penize.cz/urokove-sazby/406001-cnb-dal-zveda-sazby-co-to%20znamena-pro-vklady-hypoteky-a-korunu
https://domaci.ihned.cz/c1-66567370-evropska-komise-zhorsila-vyhled-ceske-ekonomiky-letos-ma-jeji-rust-zpomalit-na-2-6-procenta-mira-inflace-ma-naopak-zrychlit
https://domaci.ihned.cz/c1-66567370-evropska-komise-zhorsila-vyhled-ceske-ekonomiky-letos-ma-jeji-rust-zpomalit-na-2-6-procenta-mira-inflace-ma-naopak-zrychlit
https://domaci.ihned.cz/c1-66567370-evropska-komise-zhorsila-vyhled-ceske-ekonomiky-letos-ma-jeji-rust-zpomalit-na-2-6-procenta-mira-inflace-ma-naopak-zrychlit


 

108 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1: Dvojí pohled na definici marketingu ........................................................ 16 

Obrázek č. 2: Marketingové prostředí společnosti ......................................................... 19 

Obrázek č. 3: Hlavní činitelé v mikroprostředí společnosti ............................................ 21 

Obrázek č. 4: Porterův model 5 konkurenčních sil ......................................................... 22 

Obrázek č. 5: Rámec 7S faktorů firmy Mckinsey .......................................................... 24 

Obrázek č. 6: Jednotlivé úrovně produktu ...................................................................... 27 

Obrázek č. 7: Životní cyklus výrobku ............................................................................ 27 

Obrázek č. 8: Distribuční cesty na spotřebitelských trzích ............................................. 32 

Obrázek č. 9: SWOT analýza ......................................................................................... 38 

Obrázek č. 10: Logo TOTEM BIKES, s.r.o. .................................................................. 40 

Obrázek č. 11: Podíl trhu elektrokol vůči celkovému trhu jízdních kol dle zemí do roku 

2025 ................................................................................................................................ 43 

Obrázek č. 12: Organizační struktura v podniku TOTEM BIKES, s.r.o. ....................... 57 

Obrázek č. 13:  Elektrokolo Totem Daily Oranžová ...................................................... 60 

Obrázek č. 14: MONTANA lady, černo - žlutá .............................................................. 61 

Obrázek č. 15: FALCON, černo-zelená .......................................................................... 62 

Obrázek č. 16: Porovnání vybraných horských elektrokol ............................................. 63 

Obrázek č. 17: Banner společnosti TOTEM BIKES, s.r.o. ............................................ 65 

Obrázek č. 18: TOTEM BIKES, s.r.o. na veletrhu EuroBike ......................................... 66 

Obrázek č. 19: Návrh cyklistického dresu Totem  .......................................................... 83 

Obrázek č. 20: Textová PPC reklama ve vyhledávačích Seznam.cz .............................. 88 

Obrázek č. 21: Upoutávací plakát na červnovou testovací akci ..................................... 91 

file:///C:/Users/marfa/Desktop/TISK%20DIPLOMKA.docx%23_Toc8378713


 

109 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1: Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel ČR starších 15 let ............................... 43 

Graf č. 2: s Vývoj měnového kurzu EUR/Kč ................................................................. 46 

Graf č. 3: Vývoj HDP za období 2008-2018 .................................................................. 46 

Graf č. 4: Vývoj průměrných hrubých mezd v Pardubickém kraji za období 2017-2018

 ........................................................................................................................................ 47 

Graf č. 5: Preference respondentů při výběru elektrokola dle věku ............................... 70 

Graf č. 6: Průměrné výsledky respondentů s jednotlivými charakteristikami ................ 71 

Graf č. 7: Cenové rozložení respondentů při nákupu elektrokola Eagle ........................ 72 

 

  



 

110 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1: Základní informace o TOTEM BIKES, s.r.o. ........................................... 40 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel v České republice dle věku ................................... 42 

Tabulka č. 3: Vývoj míry nezaměstnanosti v Pardubickém kraji ................................... 42 

Tabulka č. 4: Srovnání podniku s konkurencí ................................................................ 52 

Tabulka č. 5: Rabat podniku TOTEM BIKES, s.r.o. ...................................................... 63 

Tabulka č. 6: SWOT analýza .......................................................................................... 76 

Tabulka č. 7: Hodnocení silných stránek podniku .......................................................... 77 

Tabulka č. 8: Hodnocení slabých stránek podniku ......................................................... 78 

Tabulka č. 9: Hodnocení příležitostí podniku ................................................................. 78 

Tabulka č. 10: Hodnocení hrozeb podniku ..................................................................... 78 

Tabulka č. 11 Celkové hodnocení interních a externích faktorů .................................... 79 

Tabulka č. 12: Vyhodnocení SWOT matice ................................................................... 79 

Tabulka č. 13: Prototyp nového horského elektrokola Totem ........................................ 81 

Tabulka č. 14: Prototyp skládacího elektrokola Totem .................................................. 82 

Tabulka č. 15: Kalkulace nákladů doplňkových produktů ............................................. 84 

Tabulka č. 16: Kalkulace nákladů na nového zaměstnance ............................................ 86 

Tabulka č. 17: PPC bannerová a textová reklama Seznam Sklik ................................... 88 

Tabulka č. 18: Kalkulace SEO ........................................................................................ 89 

Tabulka č. 19: Celkové náklady na testovací akce ......................................................... 91 

Tabulka č. 20: Vyčíslené náklady na e-shop a webové rozhraní .................................... 95 

Tabulka č. 21: Časový harmonogram realizace .............................................................. 95 

Tabulka č. 22: Kalkulace celkových nákladů ................................................................. 96 

Tabulka č. 23: Srovnání vynaložených nákladů na marketingové aktivity s očekávanými 

tržbami ............................................................................................................................ 97 

Tabulka č. 24: Vymezení potenciálních rizik pro podnik ............................................... 98 

Tabulka č. 25: Stupnice pro hodnocení rizik .................................................................. 99 

Tabulka č. 26: Hodnotová charakteristika možných rizik  ............................................. 99 

Tabulka č. 27: Mapa rizik ............................................................................................. 100 

Tabulka č. 28: Navržená opatření pro eliminaci rizik .................................................. 100 

  



 

111 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Dotazníkové šetření (Zdroj: Vlastní zpracování) .......................................... I 

 

 



 

I 

 

 

Příloha  1: Dotazníkové šetření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dobrý den, 

rád bych Vás požádal o několik minut svého času pro vyplnění následujícího anonymního dotazníku. V 

rámci mé diplomové práce na téma „Marketingový mix podniku“ získávám informace, které budou 

sloužit jako podklad zpracování mé diplomové práce. Tento dotazník je pouze pro osoby starší 30 let. 

Předem děkuji za Váš čas vložený do vyplňování. 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

Muž       

Žena       

2. Jaký je Váš věk? 

 Do 30 let       

 31-40 let       

 41-50 let       

 51-60 let        

 61 let a více      

3. Víte co to je elektrokolo?     

 ANO      

 NE       

4. Jaký typ elektrokola byste při jeho nákupu preferoval/a   

Městské elekokolo     

Trekové elekokolo    

Horské elektrokolo     

Skládací elektokolo     

Silniční elektrokolo     

5. Ohodnoťte prosím, jednotlivé charakteristiky, jak jsou pro vás důležité při výběru (nákupu) 

elektrokola? (1 znamená: není pro mě důležité, 10 znamená: Je pro mě velmi důležité) 

Nízká váha  

Praktičnost skladování  

Výdrž baterie (dojezd)  

Celkový vzhled  

Jednoduché dobíjení  

(odnímatelnost baterie) 

 

Komponenty elektrokola  



 

II 

 

6. Ohodnoťte prosím, jednotlivé aspekty jak jsou pro Vás u elektrokola důležité? (1 znamená: 

nejdůležitější 4 znamená: méně důležité) 

Značka  

Cena  

Design  

Technické parametry  

7. Jaké značky z uvedených elekrokol znáte?  

 Crussis      

 Lovelec+    

 4EVER      

 Totem      

 Apache      

Žádnou z uvedených značek      

8. Zvážili byste nákup tohoto elektrokola Eagle na uvedeném obrázku? 

 ANO       

 NE   

 

  

9. Jakou částku jste ochoten/a zaplatit za nákup tohoto elektrokola na daném obrázku? 

 do 35.000,- Kč       

 35.000 - 40.000,- Kč 

 40.000 - 45.000,- Kč      

 45.000 - 50.000,- Kč 

 více než 50.000,- Kč



 

III 

 

 

10. Co Vás na tomto elektrokolo nejvíce zaujalo? 

 Design elektrokola 

 Jednotlivé komponenty elektrokola 

  Plynulé řazení e-kola 

 Nízká hmotnost 

 Dojezdová vzdálenost 

11. Bylo by pro vás podstatné u horského elektrokola, aby vypadalo jako normální běžné 

cyklistické kolo (pomocí plně integrované rámové baterie)?  

 Ano 

Ne 

 Nedokážu posoudit 

12. Uveďte prosím, kde nejčastěji nakupujete cenově nákladnější produkty, jako je například 

elektrokolo? 

 Obchodní řetězce     

Specializované prodejní místa      

E-shop     

Firemní prodejny  

 Jiné  

13. Uveďte prosím, kde nejčastěji hledáte informace o produktech cenově nákladnějších, které si 

chcete pořídit? 

Internetové stránky 

Rodina, přátelé a známí 

 Sociální síťě 

 Personál prodejny 

 Diskuzní fóra 

 Nehledám informace o produktech 

 

 

 


