
 

  



 

  



 

  



Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingového mixu pro nově 

uváděný výrobek na zahraniční trh. Práce obsahuje čtyři části – úvodní, teoretickou, 

analytickou a návrhovou. V úvodní části práce bude blíže představena problematika a cíle 

této práce. Teoretická část se věnuje základním pojmům marketingu, marketingovému 

mixu a analýzy podniku a jeho okolí. Následující část se zabývá charakteristikou  

a analýzou současného stavu vybraného podniku a vybraného zahraničního trhu. 

V poslední části práce je předložen návrh marketingového mixu pro nově uváděný 

výrobek na zahraniční trh. 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the issue of marketing mix for a newly introduced product 

on the foreign market. The thesis contains four parts – introductory, theoretical, analytical 

and design part. In the introductory part of the thesis, the problems and objectives of this 

work will be describe closer. The theoretical part deals with the basic concepts  

of marketing, marketing mix and analysis of the company and its surroundings.  

The following section contains the characteristics and analysis of the current state of the 

selected enterprise and selected foreign market. The last part of the thesis contains  

a proposal of a marketing mix for a newly introduced product on a foreign market. 
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Úvod 

Marketingový mix v sobě zahrnuje marketingové nástroje, které jsou využívány 

k dosahování podnikových cílů. Marketingový mix v sobě spojuje všechny kroky,  

které daný podnik uskutečňuje, aby ovlivnil mínění zákazníků o dané firmě a jejích 

produktech, a dále také především ovlivnil jejich nákupní chování a vzbudil tak poptávku 

po jejích produktech. Marketing v sobě zahrnuje všechny kroky od vývoje produktu  

až po samotný prodej zákazníkovi a je tedy nezbytnou součástí každého podnikání. 

Marketingový mix prochází neustále proměnami, ať už při změně životního cyklu 

produktu, tak při uvádění produktů na nové trhy.  

Předmětem této diplomové práce je marketingový mix pro nově uváděný výrobek  

na zahraniční trh. Práce bude vypracována pro akciovou společnost ÚSOVSKO FOOD 

a.s., která se zabývá potravinářským průmyslem a je dceřinou společností ÚSOVSKO 

a.s. Potravinová výroba je zde rozdělena do dvou středisek – střediska výroby 

extrudovaných a fritovaných snacků Bersi a střediska zabývajícího se výrobou müsli 

tyčinek Fit müsli. Práce bude zaměřena na středisko výroby tyčinek Fit müsli, na jejich 

novinku na českém trhu – tyčinku Fit Smoothie. Pro tyto tyčinky Fit Smoothie bude 

navržen marketingový mix pro uvedení na zahraniční trh, a to konkrétně na Slovensko. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části bude blíže specifikována 

problematika, kterou se práce zabývá. Budou zde stanoveny cíle, kterých bude v práci 

dosaženo, a také zde budou nastíněny metody a postupy řešení dané problematiky. Další 

část práce bude věnována teoretickým východiskům, která jsou potřebná k pochopení 

celé problematiky. Vysvětleny zde budou především pojmy jako marketing  

a marketingový mix. Třetí část práce pak bude zaměřena na analýzu současného stavu, 

přičemž analyzován bude nejenom samotný podnik, ale také zahraniční trh, na který by 

měla firma expandovat. Poslední část práce bude již zaměřena na samotné návrhy 

marketingového mixu pro nový produkt uváděný na slovenský trh.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMŮ, STANOVENÍ CÍLŮ  

A METOD 

Úvodní část práce je věnována charakteristice zkoumaného problému, definování cílů 

práce a stanovení metod a postupů řešení dané problematiky pro naplnění vymezených 

cílů.  

1.1 Vymezení problému 

Problematikou této práce je marketingový mix pro nově uváděný výrobek na zahraniční 

trh. Konkrétně se jedná o potravinový produkt müsli tyčinku Fit Smoothie, která byla 

společností ÚSOVSKO FOOD a.s na český trh nově uvedena v roce 2018. V rámci této 

práce bude navržen marketingový mix pro tento produkt – a to pro jeho uvedení  

na slovenský trh. Prvním krokem bude vytvoření teoretického východiska pro tuto práci, 

tedy především vysvětlení základních pojmů marketingu, marketingového mixu a analýz 

potřebných pro vypracování této diplomové práce. Následně bude pozornost zaměřena  

na analýzu vybraného podniku a rovněž na současný stav na slovenském trhu, na který 

bude produkt uváděn. Po provedení teoretického šetření a posouzení současného stavu 

podniku a vybraného trhu budou vytvořeny návrhy na marketingový mix pro vybraný 

produkt.  

1.2 Stanovení cíle práce 

Cílem této diplomové práce je rozbor současného marketingového mixu společnosti  

a následné navržení marketingového mixu pro vybraný produkt z oblasti potravinářského 

průmyslu uváděný na slovenský trh. Cílem práce je vytvoření návrhů pro všechny oblasti 

marketingového mixu – tedy pro produkt, cenu, distribuci  

a komunikační mix. K vytvoření návrhů dopomohou i dílčí cíle práce, kterými jsou 

nejenom vytvoření teoretických podkladů vybrané problematiky práce, ale i nadefinování 

marketingové persony, na kterou bude cíleno, a provedení analýz mikro a makro 

prostředí.  

1.3 Metody a postup řešení 

Tato práce je rozdělena na čtyři části. V první je definována vybraná problematika 

diplomové práce a její cíle. Druhá část bude věnována teoretickým východiskům 
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potřebným pro pochopení problematiky vybraného tématu diplomové práce. Následující 

analytická část práce bude věnována charakteristice vybraného podniku a analýze 

v současnosti používaného marketingového mixu. Její součástí bude také segmentace 

trhu se základní charakteristikou vybraného státu. Následně bude provedena SLEPTE 

analýza. Poté zde bude rovněž provedena analýza nejvýznamnějších konkurentů  

na vybraném trhu. Za pomoci analýzy SWOT budou analyzovány silné a slabé stránky 

podniku a možné příležitosti a hrozby. Součástí bude také výzkumná část zaměřená  

na nákupní chování zákazníků a prvky, které jej ovlivňují. Na základě poznatků 

z teoretické části a informací získaných z provedených analýz bude pak následně 

v poslední části navržen marketingový mix 4P pro vybraný produkt uváděný  

na slovenský trh. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce bude věnována rozboru hlavních pojmů marketingu, jež jsou 

nezbytné pro pochopení problematiky zvoleného tématu diplomové práce. Dále budou 

popsány jednotlivé analýzy potřebné k vypracování analytické části. 

2.1 Definice marketingu 

V původním významu byl marketing chápán především jako schopnost přesvědčit  

a prodat, ovšem v moderním pojetí je již marketing vysvětlován jako schopnost 

uspokojovat přání a potřeby zákazníků. K samotnému prodeji produktu dochází až poté, 

co je vyroben, nicméně marketing začíná již před tímto procesem. Na začátku je nutné 

zjistit potřeby a přání zákazníků, které budou následně uspokojovány. K těmto účelům se 

využívají marketingové výzkumy, pomocí nichž zjistíme informace o trhu, na kterém se 

podnik pohybuje, o zákaznících a jejich potřebách (1). 

Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí jako nejjednodušší definici marketingu 

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

straně druhé. Cílem marketingu je vyhledávat nové zákazníky příslibem získání 

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

vytvářet zisk.“ (2 str. 29) 

Potřeby a přání spotřebitelů jsou značně ovlivňovány osobními a kulturními 

charakteristikami. Zákazníci se obvykle rozhodují o produktech ze širokého sortimentu, 

které jsou schopny uspokojit jejich potřeby. Podstatné u těchto produktů je to,  

jak zákazníci vnímají hodnotu, kterou by jim daný produkt mohl přinést. Hodnota je 

obvykle definována jako rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník koupí a užíváním získá,  

a náklady, které vynaložil na získání daného produktu. Hodnota produktu ovšem bývá 

obvykle vnímána subjektivně, neboť čím je hodnota pro zákazníka vyšší, tím vyšší je  

i následně jeho spokojenost (3). 

2.2 Marketingové prostředí 

Veškeré faktory, které mají na podnik vliv nebo by v budoucnu na něj vliv mít mohly, 

jsou součástí tzv. marketingového prostředí. Tyto faktory mohou ovlivnit dosahování 

marketingových cílů – a to jak pozitivně, tak negativně. Představují pro podnik 



16 

 

příležitosti, ale zároveň mohou přinášet určité hrozby. Proto je pro podnik nezbytně nutné 

neustále sledovat změny v jeho prostředí a přizpůsobovat se jim. Marketingové prostředí 

je možné rozdělit na makroprostředí a mikroprostředí, přičemž nejprve bude pozornost 

zaměřena na makroprostředí, tedy prostředí vnější, jež v sobě zahrnuje veškeré faktory, 

které na podnik působí a nelze je ovlivnit. Poté bude následovat rozbor mikroprostředí, 

jinak zvaného prostředí vnitřní, tedy toho, jež se bezprostředně týká podniku a je 

ovlivnitelné (1).  

2.2.1 Makroprostředí 

Makroprostředí v sobě zahrnuje vnější faktory, které mají vliv na mikroprostředí podniku. 

Vnější prostředí můžeme rozdělit do šesti podkategorií na prostředí kulturní, 

demografické, přírodní, ekonomické, technologické a politické. Velká část těchto faktorů 

bývá obvykle nepředvídatelná a nekontrolovatelná (1).  

 

Obrázek 1: Schématické zobrazení makroprostředí (1 str. 94) 

Demografie je zaměřena na charakteristiku lidské populace například z hlediska 

rozmístění, věku, pohlaví, zaměstnání nebo rasy. Z marketingového hlediska je nezbytné 

se touto oblastí zabývat, jelikož demografické změny mají vliv na změny trhů  

a marketingových strategií (1). 

PodnikKulturní 
prostředí

Politické 
prostředí

Demografické 
prostředí

Přírodní 
prostředí

Ekonomické 
prostředí

Technologické 
prostředí
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V rámci ekonomického prostředí sledujeme kupní sílu obyvatel a také, jaké je složení 

jejich výdajů. Dalšími ekonomickými faktory jsou úrokové sazby, měnové kurzy, míra 

nezaměstnanosti a inflace nebo například i fáze ekonomického cyklu  (3). 

 Do politického prostředí spadá veškerá legislativa, orgány státní správy a zájmové 

skupiny, které mají vliv na fungování organizací a jednotlivců. V rámci tohoto prostředí 

je snaha o zavedení takových zákonů a nařízení, které mají zajistit rovné podmínky  

na trhu pro všechny subjekty. V oblasti marketingu na podniky působí například zákon  

o regulaci reklamy (3). 

Technologické faktory jsou někdy označovány také jako inovační faktory a zahrnují 

nejnovější trendy ve výzkumu a vývoji. Neustále dochází k vývoji nových technologií, 

které s sebou přinášejí vznik nových výrobků a tím pádem vznik nových tržních 

příležitostí. Zavádění nových výrobních technologií může pro podnik současně 

představovat zvýšení produktivity a snížení provozních nákladů (4). 

Přírodní faktory představují přírodní zdroje, které jsou ve výrobním procesu využívány 

jako vstupy do výroby. V posledních letech narůstá zájem o životní prostředí, problém 

tedy představuje znečišťování ovzduší a vody při výrobních procesech. Znepokojujícím 

je i úbytek ozónové vrstvy a následný skleníkový efekt způsobující oteplování naší 

planety a změny klimatických podmínek. Pozornost je také soustředěna na narůstající 

objem odpadu a problém s jeho odstraňováním (3). 

Kulturní prostřední v sobě zahrnuje takové faktory, které mají vliv na společenské 

chování, základní postoje a hodnoty. Základní hodnoty jsou obvykle děděné z generace 

na generaci a dále poté posilovány veřejnými institucemi, jako jsou například církev nebo 

škola. Ovšem druhotné hodnoty a názory se mohou v průběhu času měnit a marketing je 

tedy může značně ovlivňovat (2). 

2.2.2 Mikroprostředí 

Do mikroprostředí spadají vlivy, které podnik může výrazně ovlivňovat. Můžeme sem 

zařadit firemní prostředí, dodavatelsko-odběratelské vztahy, poskytovatele služeb, 

konkurenty a vztahy s veřejností (2). 

Firemní prostředí je tvořeno několika odděleními, která však musí navzájem 

spolupracovat tak, aby docházelo k naplnění předem stanovených cílů. Jedno z firemních 
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oddělení je tvořeno top managementem, jenž stanovuje poslání společnosti, 

celopodnikové cíle a politiky. Na marketingovém oddělení je následně rozhodování  

v rámci těchto stanovených cílů (2). 

Nepostradatelnou součástí mikroprostředí jsou i dodavatelé. Dodavatele lze rozdělit  

na tři základní skupiny, a to na dodavatele vstupů do výrobních procesů, poskytovatele 

služeb a dodavatele dalších zdrojů, například pro vybavení pracovišť. Podniky by měly 

být při výběru svých dodavatelů obezřetné, jelikož nespolehliví dodavatelé mohou 

ohrozit včasnost vyřízení zakázek a u zákazníků poškodit jejich spokojenost s daným 

podnikem (4).  

V odborné literatuře se můžeme setkat s řazením poskytovatelů služeb mezi dodavatele, 

ovšem často jsou chápani také jako další složka mikroprostředí. Mezi poskytovatele 

služeb se řadí finanční instituce, právní kanceláře, pojišťovny, marketingové agentury 

nebo distribuční společnosti. Distribuční společnosti napomáhají najít zákazníky  

a zprostředkovat prodej, přičemž zahrnují jak velkoobchodníky, tak i maloobchodníky, 

kteří nakupují zboží a dále jej prodávají. Často se jedná o velké distribuční společnosti, 

které jsou dostatečné silné na to, aby si diktovaly podmínky nebo dokonce blokovaly 

vstup výrobce na některé trhy (2). 

Další složkou mikroprostředí, která významně ovlivňuje nabídku podniků, jsou jejich 

konkurenti. Pro podnik je podstatné svoje konkurenty poznat, snažit se svou nabídku 

služeb odlišit a poskytnout produkty s vyšší hodnotou a tím pádem zajistit i vyšší 

uspokojení zákazníků (4). 

Neodmyslitelnou složkou mikroprostředí je veřejnost, mezi kterou řadíme finanční 

instituce, média, vládní instituce, občanské iniciativy, místní komunitu a občany, širší 

veřejnost a zaměstnance (1). 

2.3 SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE je analýzou makroprostředí. Její název je složen z počátečních písmen 

anglických slov označujících oblasti, kterým je konkrétně věnována pozornost. Jde tedy 

o analýzu prostředí sociálního, legislativního, ekonomického, politického, technického  

a ekologického. Důležité je se v rámci této analýzy zaměřit nejen na faktory, které na 

podnik v současnosti již působí, ale i na ty, které by na podnik mohly mít vliv až  
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v budoucnosti. Takto vyhotovená analýza je poté jednou z mnoha, které slouží pro 

rozhodování o podnikové strategii. Pokud podnik uvažuje o vstupu do mezinárodního 

prostředí, je doporučeno zaměřit se především na oblast politicko-právní, ekonomickou, 

sociálně-kulturní a technologickou (5). 

Nejvýznamnější faktory analýzy v rámci mezinárodního prostředí 

V rámci politické a právní oblasti se v prvé řadě musí firmy zajímat o to, zda jde  

o stabilní či nestabilní prostředí, neboť politická nestabilita totiž může znamenat 

ekonomickou izolaci. Dále je rovněž důležité zjistit, není-li cílová země součástí 

regionálních integračních uskupení, zda se zde nevyskytuje korupční prostředí či jaký  

tu mají význam zájmové skupiny (5).   

Co se týče ekonomického prostředí, nejdůležitějšími faktory zde jsou 

zahraničněobchodní politika, kurzová politika, politika ve vztahu k zahraničním 

investorům a základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj. Zahraničněobchodní 

politika v sobě zahrnuje takové aktivity státu, kterými působí na zahraniční obchod své 

země – například pomocí obchodněpolitických nástrojů. Tyto nástroje ovlivňují obchodní 

politiku, která následně může být převážně protekcionistická, nebo liberální. 

Protekcionistická obchodní politika je typická především pro méně vyspělé země,  

a to z důvodu ochrany domácího trhu před zahraniční konkurencí. Nástroje obchodní 

politiky můžeme rozdělit na nástroje smluvní, autonomní a proexportní. Smluvní nástroje 

jsou stanovovány v rámci mezinárodních smluv, zatímco autonomní nástroje si stanovují 

jednotlivé země samy a vyplývají z jejich hospodářské politiky. Proexportní nástroje 

slouží k podpoře domácího exportu, můžeme sem zařadit zvýhodněné financování 

exportu, poskytování informací pro vývozce nebo například zvýhodněné pojišťování rizik 

spojených s mezinárodním podnikáním. Smluvní a autonomní nástroje poté nabývají 

konkrétních podob a můžeme je dále rozlišit na tarifní a netarifní nástroje. Příkladem 

tarifního nástroje jsou cla, která jsou vybírána při přechodu zboží přes hranice daného 

celního území. Cla můžeme rozdělit do několika skupin, základní členění je podle účelu, 

pohybu zboží anebo způsobu výběru. Netarifní nástroje mohou být různých forem, 

příkladem jsou například množstevní omezení nebo technické překážky obchodu. Další 

důležitou oblastí v rámci ekonomického prostředí je kurzová politika. Mezinárodní 

měnový fond rozlišuje tři systémy pevných měnových kurzů a dva systémy kurzů 
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pohyblivých. Pokud jsou měnové kurzy nestabilní, představuje to pro obchodníky 

nespolehlivost cenových kalkulací a také i nárůst nákladů spojených se zajištěním proti 

kurzovému riziku. Měnové kurzy mají vliv na konkurenceschopnost vývozců. V rámci 

politiky vlády vůči zahraničním investorům se můžeme setkat s tzv. investičními 

pobídkami, jimiž se vyspělé země snaží podpořit příliv zahraničních investic do dané 

země. Investiční pobídky mohou mít například podobu slevy na dani z příjmu 

právnických osob, nulové dovozní sazby na dovoz technologií nebo dotace na nově 

vytvořená pracovní místa a rekvalifikace. Co se týče makroekonomických ukazatelů, 

podstatná je především míra inflace, míra nezaměstnanosti, vývoj investic nebo tempo 

růstu HDP (5). 

O tom, zda mezinárodní marketingová strategie bude úspěšná, či nikoliv, často rozhodují 

i faktory z oblasti sociálního a kulturního prostředí. Kultura utváří vzor vztahů  

a chování ve společnosti, přičemž kulturní odlišnosti hrají významnou roli. Jedním  

z kulturních prvků je jazyk, a proto je pro úspěch v mezinárodním podnikání velkou 

výhodou znalost jazyka dané země, což umožňuje nejen snadnější pochopení kulturních 

odlišností, a především přímou komunikaci. Při komunikaci je také důležité si dávat pozor 

na neverbální vyjadřování, které se také v jednotlivých zemích může lišit. Z oblasti 

kultury může mít na podnikání velký vliv i náboženství, neboť v nábožensky silně 

založených zemích může mít vliv na spotřební chování – a to v podobě zákazu požívání 

alkoholických nápojů nebo zákazu konzumace některých druhů masa. Dále může 

náboženství ovlivňovat i distribuční politiku – a to z důvodu omezení prodejů po dobu 

náboženských svátků a dnů volna (5). 

Hana Machková (5 str. 31) o kultuře říká následující: „Jednotlivci jsou silně nakloněni 

přijímat to, co jim jejich kultura říká, a věřit tomu, a bez ohledu na objektivní platnost 

blokují nebo ignorují vše, co je v rozporu s jejich kulturní pravdou nebo v konfliktu 

s jejich vírou.“  

Další důležitou oblastí je technologické prostředí, které do značné míry ovlivňuje 

marketingové strategie mezinárodního podnikání a jeho globalizaci. Mezi základní 

souhrnné ukazatele pro mezinárodní srovnávání technické vyspělosti patří ukazatel 

hrubých domácích výdajů na výzkum a vývoj GERD (Gross Domestic Expenditure  

on R&D) a ukazatel BERD (Business Enterprise Expenditure on R&D) vyjadřující 
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celkové výdaje na vlastní výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru. Pro marketing jsou 

velmi nápomocné informační technologie, které umožňují realizaci mezinárodních 

výzkumů trhů, slouží k zákaznickým databázím nebo také zefektivňují vztahy mezi 

dodavateli a odběrateli. Od druhé poloviny devadesátých let stále narůstá zájem  

o elektronické obchodování (5). 

2.4 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Porterův model 5 konkurenčních sil je jednou ze základních a nejčastěji používaných 

analýz konkurenčního prostředí. K odvození síly konkurence je analyzováno pět 

klíčových oblastí v rámci analyzovaného odvětví, které na konkurenceschopnost podniku 

působí. Pro úspěšné působení na trhu je potřebné porovnat s firemními konkurenty 

vlastnosti produktů, ceny, distribuční kanály a komunikační strategie. Porterova analýza 

je zaměřena na současnou konkurenci uvnitř oboru, hrozby vstupu nové konkurence, 

substituční výrobky, vyjednávací sílu kupujících a vyjednávací sílu dodavatelů (6). 

V rámci analýzy současné konkurence se zaměřujeme na podniky působící ve stejném 

oboru. Takové podniky pak můžeme rozdělit i podle jednotlivých regionů, ve kterých 

působí, nebo podle segmentů zákazníků, na které jsou primárně zaměřeny. To, jakou má 

konkurence na daném trhu sílu, lze určit podle jejího tržního podílu. Podniky mohou 

dosahovat konkurenčních výhod, jestliže jsou schopny s nižšími náklady vyrábět výrobky 

podobné těm konkurenčním nebo u nich dosahovat vyšší kvality nežli jejich 

konkurence (6).  

Pokud je dané odvětví ziskové a nejsou zde velké překážky vstupu, existuje reálná hrozba 

vstupu nové konkurence do odvětví. Překážku pro tento vstup mohou představovat 

patenty a know-how či nedostatek aktiv nutných pro vstup na trh. Podniky, které již  

v odvětví působí, se mohou vstupu nové konkurence na trh bránit například rozvojem 

svého produktu, upevňováním vztahu se zákazníkem nebo se svými partnery – například 

ze sféry distribuce (6). 

Další oblastí v Porterově analýze jsou substituční výrobky, tedy takové, které dokážou 

funkčně nahradit jiné. To, zda zákazník přejde k využívání substitučních výrobků,  

záleží především na tom, za jakou cenu a v jaké kvalitě jsou dodávány (6).  
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Velký vliv na podnik mají i jeho dodavatelé, tedy poskytovatelé zdrojů, které podnik 

potřebuje pro výrobu svých výrobků a služeb. Pro podnik je velmi důležité,  

aby nedocházelo k nedostatku nebo zpoždění dodávek těchto zdrojů, což by ve svém 

důsledku mohlo zapříčinit i pozastavení výroby. Síla dodavatelů závisí na jejich počtu  

v daném odvětví, dále i na výši nákladů vynaložených na případnou změnu výroby nebo 

substituce dodávaných výrobků (6).  

Vyjednávací síla kupujících je dána především jejich nákupním chováním. Síla 

odběratelů je dána například jejich počtem – čím méně je odběratelů, tím větší je jejich 

síla. Dalším faktorem je i množství nakupovaných výrobků. Pokud totiž na trhu působí 

menší množství odběratelů, kteří odkupují většinu výstupu, může docházet i k tomu,  

že se výroba začne standardizovat a postupně přizpůsobovat požadavkům těchto 

odběratelů (6).  

2.5 Analýza dodavatelů 

Dodavatelé jsou významnou složkou celého obchodního procesu. Pro podnik představují 

poskytovatele zdrojů, které jsou nutné pro výrobu produktů. Jejich výběr je pro podnik 

klíčovým, jelikož nespolehlivý dodavatel může zapříčinit nedostatek zdrojů pro výrobu  

a tím způsobit pozastavení výroby a zpoždění zakázek (3).  

Dodavatelské firmy a jimi dodávané zdroje do výroby mají vliv na úspěšnost podniku,  

a to ve třech základních oblastech: 

• kvalitě vyráběných produktů 

• výši nákladů a tím pádem i cenové úrovni výsledného produktu 

• aspektů dodávek zákazníkovi (úrovně zákaznických potřeb) (7). 

Při rozhodování o výběru dodavatele je možné se řídit některou z následujících metod: 

• expertní odhad (týmový nebo jedince) 

• scoring-model (kvantitativní hodnocení předem určených kritérií) 

• porovnání nabídek (z hlediska ceny dodávaných zdrojů do výroby) 

• kombinovaná metoda (jedná se o kombinace výše uvedených metod) (7). 

Při posuzování vhodných dodavatelů bereme v potaz několik kritérií. Jedním  

ze základních je spolehlivost dodávky. Tento faktor zajišťuje, že dodavatel dodá 
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objednané produkty v požadovaném množství, na základě dohodnutých náležitostí  

a v předem stanoveném čase, přičemž důležitou je i kvalita dodaných produktů. Dalším 

kritériem často bývá i způsob platby, kdy se zajímáme i o to, zda je u dodavatele možnost 

úvěrů a půjček. Při rozhodování je podstatná cena a možnosti slev, ty mohou být 

poskytovány za objednávky větších objemů produktů nebo za rychlost nákupu  

či zaplacení. Posuzována je rovněž rychlost dodávky a způsob balení. Vliv na rozhodnutí 

o dodavateli má také přístup jeho zaměstnanců, jejich ochota při komunikaci a výkonu. 

V neposlední řadě se zajímáme o životaschopnost dodavatele (7).   

Pro hledání a vyhodnocování jednotlivých dodavatelů se využívá následujících 

základních zdrojů: 

• evidence o výkonech dodavatelů 

• osobní kontakty 

• internet 

• odborné komory 

• odborné časopisy, regionální firemní katalogy 

• poradenské firmy 

• výstavy a veletrhy 

• zprávy z obchodních jednání, obchodních cest 

• inzeráty a reklamy dodavatelů (7 str. 78).  

2.6 Segmentace trhu 

Jedním z procesů v oblasti marketingu je segmentace trhu. Jedná se o rozčlenění trhu  

na jednotlivé segmenty neboli homogenní skupiny, přičemž tyto segmenty zákazníků se 

pak od sebe navzájem odlišují svými charakteristikami, chováním a potřebami.  

Pro jednotlivé skupiny se pak následně tvoří specifický marketingový mix (3). 

V případě, kdy podniky využívají procesu segmentace trhu a vytváření specifických 

marketingových mixů, hovoříme o tzv. cíleném marketingu. Ty následně využívají 

proces STP (segmenting-targeting-positioning), který se skládá ze tří kroků. Prvním je 

segmentace trhu, druhým je tzv. targeting, neboli výběr cílového trhu. Následujícím 

krokem je pak positioning – vymezení pozice na trhu, jde tedy o odlišení se od 
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konkurence a v myslích zákazníků o vymezení jasné pozice vzhledem ke konkurenčním 

produktům (8). 

Existuje celá řada faktorů, podle nichž můžeme trh rozčlenit. Základními druhy 

segmentace jsou geografické, demografické, psychografické a behaviorální členění. 

V rámci těchto druhů segmentací rozlišujeme několik proměnných, které jsou 

zaznamenány v následující tabulce (3). 

Tabulka 1: Základní druhy segmentace (3 str. 465) 

Geografické Demografické Psychografické Behaviorální 

Region Věk 
Společenská 

třída 

Nákupní 

příležitost 

Velikost zemí Pohlaví Životní styl 
Očekávaný 

užitek 

Velikost měst 
Velikost 

rodiny 
Osobnost 

Uživatelský 

status 

Hustota 

obyvatel 

Fáze životního 

cyklu rodiny  

Frekvence 

užívání 

Klima Příjem  Loajalita 

 Povolání  Připravenost 

 
Vzdělání 

 

Postoj  

k produktu 

 

Náboženské 

vyznání   

 Rasa   

 Národnost   

 

Trhy můžeme nejjednodušeji rozčlenit na trh spotřebitelský a průmyslový, trh 

obchodních mezičlánků, státní zakázky a mezinárodní trh. Spotřebitelský trh je zaměřený 

na zákazníky, kteří nakupují produkty pro svou osobní spotřebu, naopak na průmyslovém 

trhu jsou produkty nakupovány pro výrobní procesy a za účelem dalšího zpracování. Trh, 

kde dochází k nákupu produktů a následnému prodeji s marží, se nazývá trh obchodních 

mezičlánků. V případě, že nakupujícími jsou státní úřady, jedná se o státní zakázku. 

Mezinárodní trh je takový trh, který zahrnuje všechny výše zmíněné trhy, jež se nacházejí 

v zahraničí (2).  
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2.7 SWOT analýza 

Analýza SWOT je strategickou analýzou zaměřující se na kritické faktory jak vnitřního, 

tak vnějšího prostředí. Je jednou z nejznámějších a nejvíce využívaných analýz.  

Tato analýza je zaměřena silné a slabé stránky společnosti a dále na její příležitosti  

a hrozby. Název analýzy vznikl z počátečních písmen anglických slov označujících právě 

tyto čtyři oblasti – strenghts, weaknesses, opportunities, threats (3).  

2.7.1 Příležitosti a hrozby 

Při hledání kritických faktorů hrozeb a příležitostí analyzujeme vnější prostředí. 

Příležitosti mohou pro podnik znamenat možnost rozvoje a posílení pozice na trhu. 

Dosažení vytyčených cílů podniku však mohou ohrozit vnější hrozby. Mezi hlavní oblasti 

příležitostí patří hospodářské klima, demografické změny, trh a technologie, naopak mezi 

hlavní oblasti hrozeb řadíme konkurenční aktivitu, tlak ze strany distribučních kanálů, 

demografické změny a politiku. Je velmi důležité rozpoznat, které z hrozeb mohou být 

nejpravděpodobnější a které by mohly mít největší dopad na podnikání. Vyhodnocovány 

musí být i příležitosti, neboť díky svým silným stránkám může společnost využít změn  

v okolním prostředí ve svůj prospěch. Důležité je přitom vzít v potaz i možná rizika, která 

se mohou při využívání příležitostí objevit (3).  

2.7.2 Silné a slabé stránky 

V rámci analýzy silných a slabých stránek se zaměřujeme na kritické faktory úspěchu, 

tedy na takové, které mají největší vliv na úspěch společnosti. Silné a slabé stránky jsou 

určovány za pomoci vnitropodnikových analýz a hodnotících systémů a jsou 

klasifikovány ve srovnání s konkurencí (3).  

2.7.3 Zpracování SWOT matice 

Jestliže si na začátku tvorby SWOT analýzy vytvoříme seznam položek, je třeba určit, 

zda se jedná o slabou či silnou stránku, příležitost nebo hrozbu. K rozlišení těchto položek 

napomáhají dvě otázky, z nichž první zjišťuje, zda můžeme danou položku ovlivnit. 

Pokud to lze, jedná se o silnou nebo slabou stránku, v případě, že ne, jedná se o příležitost 

nebo hrozbu. Druhá otázka, která nám napomáhá s rozřazením, zjišťuje, zda je daná 

položka nápomocná nebo škodlivá. V případě, že jde o položku nápomocnou, se jedná  
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o silnou stránku nebo příležitost, pokud jde naopak o položku škodlivou, jedná se o slabou 

stránku nebo hrozbu. Po takovémto rozdělení získáme finální matici (9). 

Ve finální matici by měl být počet položek v každé kategorii stejný. Pokud tomu tak není, 

je nutné provést dílčí hodnocení, pomocí něhož jsou vybrány nejpodstatnější položky.  

Ty jsou vybírány dle jejich váhy vůči ostatním, přičemž hodnocení váhy je pak prováděno 

na základě důležitosti jednotlivých položek. Použít můžeme třístupňové hodnocení,  

kde stupeň 1 značí, že položka je podstatnější oproti té, s kterou je srovnávána. Hodnota 

0,5 znamená, že váha položek je totožná. Stupeň 0 je určen pro položku, která je méně 

důležitá oproti položce, s níž je srovnávána. Při tomto hodnocení musí být dodrženo 

pravidlo, že součet vazeb je roven jedné. Tyto hodnoty jednotlivých položek se doplní  

do matice, v níž je u každé položky třeba na konci řádku uvést její relativní hodnotu vůči 

celé skupině. Ta se následně vypočítá jako podíl sumy v řádku a celkového součtu. 

Minimální počet položek s nejvyšší váhou je zanesen do výsledné čtvercové SWOT 

matice. Na závěr pak probíhá vyhodnocení vztahu mezi položkami vnitřními a vnějšími. 

K tomuto vyhodnocení lze využít pětibodovou škálu, přičemž hodnota 1 značí, že mezi 

položkami neexistuje žádný vztah, naproti tomu hodnota 5 označuje úzký vztah mezi 

položkami. K vyjádření negativních vztahů se využívá záporného znaménka (9). 

Na základě takto vytvořené matice můžeme přistoupit ke čtyřem druhům strategií: 

• Maxi-maxi – maximalizace silných stránek za účelem maximalizace příležitostí 

• Mini-mini – minimalizace slabých stránek k dosažení minimalizace hrozeb 

• Maxi-mini – maximalizace silných stránek k dosažení minimalizace hrozeb 

• Mini-maxi – minimalizace slabých stránek za účelem maximalizace příležitostí 

(9). 

2.8 Marketingový mix 

Hlavní součástí marketingových strategií je marketingový mix, tedy soubor nástrojů 

využívaných k dosahování marketingových, ale i celopodnikových cílů. Základní 

koncepce marketingového mixu bývá označována jako 4P – podle prvních písmen 

anglických názvů čtyř proměnných – produkt (product), cena (price), distribuce (place)  

a marketingová komunikace (promotion). V rámci těchto proměnných jsou obsaženy 

jednotlivé specifické marketingové nástroje, přičemž marketingová koncepce 4P je pojata 
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z pohledu prodávajícího. Další náhled na marketingový mix je veden z pohledu 

kupujícího a označuje se zkratkou 4C, opět podle názvů 4 proměnných – řešení potřeb 

zákazníka (customer solution), nákladů vznikající zákazníkovi (customer cost), 

dostupnosti řešení (convenience) a komunikace (communication) (2). 

  

Obrázek 2: Marketingový mix (2 str. 106) 

2.8.1 Produkt 

Pod pojmem produkt se zahrnují veškeré výrobky nebo služby, které jsou na trhu 

zákazníkům nabízeny k uspokojení jejich potřeb a přání. U produktu můžeme rozlišit dvě 

funkce – instrumentální a expresivní. Instrumentální funkce definuje jeho funkce 

základní, tedy to, k čemu je určen. Pomocí expresivní funkce produktu pak zákazník 

vyjadřuje svoje společenské postavení a svůj postoj. Některé produkty mají čistě jen 

jednu z těchto funkcí, jiné jsou naopak kombinací obou. Existuje více druhů klasifikace 

produktů, tou základní je klasifikace na zboží spotřební a zboží určené pro podniky. Dále 

pak můžeme produkty dělit i podle toho, jakým způsobem a jaké přání či potřeby 

zákazníků uspokojují. Tato klasifikace je dělena na produktovou hierarchii – podle 

novosti a podle doby používání (4). 
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Obrázek 3: Členění produktů (4 str. 200) 

2.8.1.1 Životní cyklus produktu 

U produktů se setkáváme s životním cyklem. V průběhu životního cyklu se mění objem 

prodejů, výše zisků z těchto prodejů, měnit by se proto měla také marketingová strategie 

daného produktu. Délka i průběh životního cyklu je nestejný u různých výrobků, některé 

z nich ani nemusí projít všemi fázemi. Životní cyklus tvoří čtyři fáze – jedná se o fázi 

zavádění, růstu, zralosti a poklesu. V některé literatuře se můžeme navíc setkat i s fází 

vývojovou, která je na samém začátku životního cyklu. Pro prvotní fázi zavádění jsou 

typické vysoké náklady na přípravu výroby. Zákazník totiž produkt teprve poznává,  

a proto prodeje nejsou tak vysoké a tím pádem je dosaženo i nižších zisků. Jak rychle 

nový produkt na trh pronikne, to záleží na zvoleném marketingovém mixu. Ve fázi růstu 

dochází k nárůstu prodejů a produkt se rozšiřuje mezi další skupiny zákazníků.  

V tomto okamžiku již začíná sílit konkurence a je třeba přejít ke strategickým přístupům, 

mezi něž patří například modernizace produktu, vstup na nové tržní segmenty, využití 

nové distribuční sítě nebo rozšíření sortimentu produktu o jeho další modifikaci.  

V následující fázi zralosti dochází k zpomalení růstu prodejů. V této fázi je jedním  

ze strategických kroků přestavba komunikačního mixu nebo zintenzivnění distribuce. 

Poslední fáze se nazývá fází poklesu. Toto označení vyplývá z důvodu jak poklesu 
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prodejů, tak zisku. Konkurence je silná, proto strategickým krokem může být úplné 

vyřazení produktu z prodeje a ušetření zdrojů, které mohou být využity v jiných 

produktových oblastech. Druhým způsobem je naopak zvýšení investic za účelem, aby 

došlo k dosažení lepšího konkurenčního postavení (4). 

 

Graf 1: Životní cyklus produktu (10) 

2.8.1.2 Mezinárodní produktová politika 

Při vstupu na zahraniční trh musí podniky zajistit, aby jejich produkty splňovaly předpisy 

platné v zemi vývozu. Technické požadavky mohou být někdy zeměmi využívány 

k ochraně tuzemského trhu a tvoří tak technické překážky obchodu. Mezi takové 

překážky spadají například povinné certifikáty či administrativní povolovací řízení. 

Česká republika se vstupem do Evropské unie zapojila do systému jednotného vnitřního 

trhu. V tomto systému rozdělujeme výrobky na volně prodávané a regulované. 

Regulované výrobky jsou takové, které by mohly způsobit újmu na zdraví, ohrozit  

na životě nebo způsobit škody na majetku a životním prostředí. V zemích EU se 

dlouhodobě pracuje na harmonizovaném systému technických nařízení. V současnosti se 

můžeme setkat s evropskými směrnicemi, které upravují základní nároky na bezpečnost, 

evropskými normami, které jsou dobrovolné a uvádějí podrobné technické specifikace,  

a principy presumpce shody, které jsou založeny na předpokladu, že výrobky jsou 

vyrobeny podle shody s požadavky směrnic (5).  

V případě mezinárodního marketingu může nastat problém i v oblasti balení a značení. 

Podniky musí vzít v potaz rozdíly mezi vnímáním barev, grafickým značením nebo  

i v překladech některých slov, které mohou mít v jednom jazyce překlad úplně odlišný 

nežli v jazyce jiném (2).   
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2.8.2 Cena 

Cena představuje obnos peněz, za který jsou produkty na trhu nabízeny zákazníkům,  

a představuje pro ně vyjádření hodnoty. Právě tento nástroj marketingového mixu jako 

jediný hmatatelně přináší příjmy a současně je i jedním z nejpružnějších nástrojů, jelikož 

cenu lze velmi rychle měnit. Cena by se neměla utvářet pouze při zavádění nového 

produktu na trh, ale měla by se zároveň vyvíjet v čase a reflektovat tak změny tržních 

podmínek. Reagovat by také měla na změny struktur nákladů firmy nebo zpracování 

různých dodavatelských nabídek. Cena totiž sehrává významnou úlohu pro spotřebitele 

při rozhodování o koupi produktu, neboť zákazníkem vnímaná hodnota produktu 

představuje při stanovování ceny horní mez neboli cenový strop. Dolní mez představují 

náklady. Pro tvorbu cen produktů existují různé metody. Nejčastěji užívané pak můžeme 

rozdělit do tří skupin, a to na metody orientované na náklady, na poptávku  

a na konkurenci. Na rozhodování ohledně stanovení cen má vliv řada faktorů, které lze 

rozdělit na interní a externí. Oblasti zahrnuté v jednotlivých faktorech jsou vyobrazeny 

na následujícím schématu (2). 

 

Obrázek 4: Cenová politika (2 str. 488) 

Mezinárodní cenová politika 

Na stanovení ceny v mezinárodním prostředí mají vliv vnitřní a vnější faktory.  

Mezi nejzásadnější vnější faktory patří podnikatelské prostředí a obchodněpolitické 

faktory, stabilita devizových kurzů, konkurence, poptávka a chování spotřebitelů.  

Z oblasti podnikatelského prostředí je významná především fiskální politika státu, 

neboť daňová zátěž má vliv na rozhodování o vstupu na trh a na výši cen produktů.  

V členských zemích EU nejsou daňové systémy unifikovány. Z důvodu podpory přílivu 
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zahraničních investic často dochází ke snižování přímých daní, což způsobuje nárůst 

konkurence mezi zeměmi. Z nepřímých daní se uplatňuje například DPH – daň z přidané 

hodnoty. V řadě zemí jsou uplatňovány dvě sazby, a to sazba snížená pro výrobky, jejichž 

spotřeba má určité sociální dopady, a dále sazba základní pro většinu ostatních produktů. 

Daň z přidané hodnoty je ve většině případů při importu vypočítávána metodou 

valorickou, což znamená, že je sazba vypočtena procentuálně z celní hodnoty zboží.  

Do nepřímých daní spadá také spotřební daň, která je uvalena na alkohol, cigarety  

a tabákové výrobky, luxusní zboží, pohonné hmoty, maziva a topné oleje. Tato daň je 

obvykle vypočtena pomocí specifické metody, kdy se sazba aplikuje na množstevní 

jednotku (hmotnostní, objemovou). Někdy se můžeme setkat s metodou kombinovanou 

– kdy je využita jak metoda specifická, tak valorická, a uplatní se ta, která je pro zemi 

nejvýhodnější. Vliv na cenu mají i státem stanovené cenové stropy či cenové podlahy  

pro některé výrobky. Z obchodněpolitických nástrojů mají na cenu vliv například cla, 

dovozní překážky, stanovení minimálních cen pro importované zboží nebo 

antidumpingová opatření. Všechny tyto nástroje slouží k ochraně tuzemských výrobců. 

Velký vliv mají devizové kurzy – a to zejména z důvodu možné kurzové ztráty, která je 

způsobená časovou prodlevou mezi uzavřením kontraktu a úhradou kupní ceny. Dalším 

z faktorů působících na cenu je konkurence. Někdy podniky přistupují ke strategii 

uplatnění velmi nízkých cen s cílem omezení či vyřazení konkurence. Dalším faktorem 

je chování spotřebitelů. Jde především o jejich postoje, sociální postavení a také vnímání 

ceny a hodnoty produktů. Cena může být vnímána jako symbol kvality a některé země 

poté ve své cenové politice využívají dobré pověsti země původu a stanovují  

tak na zahraničních trzích vyšší ceny nežli na tuzemském trhu. K nejdůležitějším 

vnitřním faktorům se řadí především marketingová strategie, cíle cenové politiky  

nebo náklady (5). 

2.8.3 Distribuce 

Součástí dodavatelského řetězce jsou firmy dodávající suroviny pro výrobu a dále také 

finanční a odborné služby, které jsou potřebné pro výrobu produktu. Na druhé straně 

dodavatelského řetězce stojí tedy maloobchodníci a velkoobchodníci, kteří představují 

propojení mezi podnikem a jeho zákazníky. Tato druhá strana dodavatelského řetězce se 

označuje jako distribuční cesta, jindy nazývaná i jako cesta marketingová. Je nejméně 
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pružným nástrojem marketingového mixu, jelikož změna distribuční cesty je obvykle 

zdlouhavým procesem, který může být navíc i velmi nákladný a riskantní (4).  

Distribuce představuje proces zajištění dostupnosti produktů pro zákazníka, přičemž 

můžeme rozlišit přímou a nepřímou distribuční cestu. Přímá distribuční cesta je taková, 

která nevyužívá k prodeji produktů konečným spotřebitelům prostředníky. Ve velkém 

množství případů je ale k zajištění distribuce využíváno služeb těchto prostředníků,  

a proto se v takovém případě jedná o nepřímou distribuční cestu. Podnik tak sice částečně 

ztrácí kontrolu, ovšem využití prostředníků často znamená efektivnější zajištění 

dostupnosti produktů pro zákazníky (2).  

Distribuci můžeme dále rozdělit na tradiční způsob distribuce a na vertikální distribuční 

systém. V případě, že systém je složen z jednoho nebo více nezávislých výrobců a článků 

maloobchodní a velkoobchodní sítě, kdy každý se snaží maximalizovat svůj zisk klidně  

i na úkor zisku systému jako celku, mluvíme o tzv. tradičním způsobu distribuce. Pokud 

ale tyto složky tvoří jednotný systém a jsou navzájem propojené, jedná se o vertikální 

distribuční systém (2).  

V současné době jsou stále častěji k propojení podniků se zákazníky využívány e-shopy. 

Pomocí internetového obchodu mohou firmy jednoduše nabízet produkty s možností si je 

objednat, přičemž však současně slouží k poskytování dalších informací o produktech  

či řešení reklamací s nimi spojenými. Pokud se firma rozhodne nabízet své produkty  

za pomoci e-shopu, má na výběr ze tří technických řešení e-shopu – e-shop na míru, open 

source řešení či pronájem e-shopu. Všechny tyto možnosti mají své klady a zápory. Pokud 

firma s obchodováním na internetu začíná, je pronájem e-shopu považován  

za nejvhodnější variantu. Výhodou této varianty to, že společnosti, které poskytují tyto  

e-shopy, mají svoji vlastní technickou podporu, grafiky a programátory, kteří firmám 

mohou pomoci nebo upravit e-shop o funkce, jež potřebují. Dalšími výhodami jsou  

i rychlost, s jakou tuto variantu e-shopu lze zřídit, dále pak nízké pořizovací a provozní 

náklady. Některé varianty tohoto řešení bývají i zcela zdarma, ale je to spojeno  

s omezenou možností úprav e-shopu, nutno podotknout, že i placené varianty tohoto 

řešení mohou mít některá omezení možností individuálních úprav. Realizace podnikání 

na internetu pomocí e-shopu na míru je obvykle spojena s vyššími pořizovacími náklady. 

Takovéto řešení od profesionální společnosti, které je přesně na míru podle požadavků 
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firem, obvykle začíná od částky 100 000 Kč a dále je také potřeba počítat s každoročními 

poplatky za daný e-shop, přičemž realizace takového e-shopu je navíc spojena i s větší 

časovou náročností. Poslední variantou je tzv. open source řešení. Tento typ e-shopů je 

obvykle bezplatně volně šiřitelný a často umožňuje uživateli zasahovat do zdrojového 

kódu a přizpůsobovat si ho svým potřebám. Takovýchto řešení se nachází volně  

na internetu velké množství, často jde ale o programy pocházející z anglicky mluvících 

zemí, proto jsou tedy málokdy plně přizpůsobené českému jazyku a zdejším 

podmínkám  (11). 

Mezinárodní distribuční politika 

Zahraniční distribuční politika významně ovlivňuje ostatní nástroje mezinárodního 

marketingového mixu. Na samotný produkt má vliv především v oblasti kvality, ale také 

ve velikosti a způsobu balení. Mezinárodní distribuce je rovněž spojena s vysokými 

investicemi a zahraničněobchodními náklady, které se pak následně odrazí v ceně 

výrobku. Dodavatelé se často podílejí na marketingových a logistických nákladech 

distribučních mezičlánků a marketingová komunikace bývá mnohdy ovlivňována 

spoluprací s obchodními mezičlánky (5).   

2.8.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je považována za nejviditelnější nástroj marketingového 

mixu. Podniky využívají nejrůznějších kombinací nástrojů komunikace pro sdílení 

informací o sobě a svých výrobcích s cílem zákazníky ovlivnit a přesvědčit.  

Mezi základní nástroje marketingové komunikace jsou řazeny reklama, osobní prodej, 

přímý marketing, podpora prodeje a vztahy s veřejností. V posledních letech se tyto 

základní nástroje komunikace rozšiřují i o další nové; v současnosti dochází k rozvoji 

internetové komunikace (8).  

2.8.4.1 Reklama 

Reklama je označována za nejviditelnější nástroj komunikačního mixu, a proto bývá 

zároveň řazena i mezi nejdůležitější nástroje komunikace. Je definována jako neosobní 

nástroj komunikace, jejím základním posláním je informovat, přesvědčit  

nebo připomenout. Pomocí reklamy můžeme v jeden okamžik oslovit velký segment 

zákazníků, lze ji třídit podle nejrůznějších kritérií. Jedním z nich je například použité 
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médium, podle tohoto kritéria pak můžeme reklamu rozdělit na televizní a tiskovou,  

na spoty v kinech či rozhlase, na internetovou reklamu, ale také i reklamu venkovní. 

Hlavním cílem reklamy je zvýšení poptávky po produktu, vyvolání nové či opakované 

koupě, tvorba silné značky a vytváření její pozitivní image, ale také odlišení produktů  

a značky podniku od konkurenčních. Pro dosažení těchto cílů musí reklama informovat  

a přesvědčit nebo také připomenout přínos vyplývající z koupě výrobků dané společnosti 

(12).  

Pro úspěšné dosažení cílů je zapotřebí dobrá reklamní strategie. Součástí takové 

strategie je v prvé řadě rozhodnutí o tom, co má daná reklama sdělovat, jaký bude styl  

a obsah zprávy a jakých cílů má být tak dosaženo. Dále je zapotřebí definovat si cílovou 

skupinu, na kterou je reklama zaměřena. Podstatný je i výběr médií použitých  

pro reklamní sdělení (12).  

Při vytváření reklamy na mezinárodních trzích je třeba dbát na několik zásad. 

Nejdůležitější je si uvědomit, že reklama, která měla úspěch na domácím trhu, nemusí 

být stejně úspěšná i na trhu zahraničním. Mezi další hlavní zásady patří: 

• při vytváření reklamy na zahraničním trhu musí být dodrženy místní pravidla  

a předpisy 

• dát si pozor na nesprávný překlad 

• uvědomit si možné kulturní rozdíly a přihlížet k místním podmínkám trhů 

• vyhodnotit místní média a zvolit ty nejvhodnější 

• analyzovat místní reklamní agentury a zvážit jejich využití 

• po vytvoření globálního motivu reklamy tento motiv pro jednotlivé trhy 

„lokalizovat“ na podmínky místní kultury 

• definovat si cílovou skupinu, na kterou bude reklama cílena 

• pro vybranou cílovou skupinu musí mít reklamní sdělení smysl a význam 

• reklamní sdělení nesmí být urážlivé 

• reklamní sdělení musí působit na citlivý bod u cílové skupiny, který vyvolá přání 

nebo určitou touhu (12). 
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2.8.4.2 Osobní prodej 

Osobní prodej je považován za nejstarší nástroj komunikačního mixu. Oproti jiným jeho 

nástrojům je u osobního prodeje vyžadována osobní interakce podniku se zákazníkem. 

Přímý kontakt mezi podnikem a zákazníkem je považován za největší výhodu tohoto 

nástroje, jelikož je spojen s výhodou okamžité zpětné reakce, individualizované 

komunikace a v konečném důsledku i vyšší věrností zákazníků (8). 

Díky přímému kontaktu se zákazníkem jsou prodejci schopni lépe poznat potřeby a přání 

zákazníků a případně jim připravit individualizovanou nabídku. Prodejcům je také díky 

přímému kontaktu umožněno upravit komunikaci se zákazníkem podle potřeb a využít 

takové argumenty, které budou platné pro konkrétního zákazníka. Prodejce by měl  

pro zákazníka vystupovat také jako důvěryhodný konzultant problémů v určité oblasti, 

neboť na základě takového přímého kontaktu si poté prodejce může se zákazníkem 

vybudovat dlouhodobý vztah. Díky tomuto vztahu se snižuje pravděpodobnost toho,  

že by zákazník přešel k jinému prodejci, stává se tedy zákazníkem loajálním. Věrnost je 

dána dvěma hlavními faktory – zákazník je loajální, jelikož prodejce již zná jeho přání  

a specifické požadavky a je tedy pro něj jednodušší nalézt řešení, které by zákazníkovi 

vyhovovalo. Dalším předpokladem zákazníkovy loajality je skutečnost, že v případě,  

kdy by se objevily nějaké problémy, je prodejce schopen je vyřešit rychle a na základě 

představ zákazníka (13). 

Každý prodej má svá specifika a jde tedy vždy o poněkud odlišný proces na základě typu 

produktu nebo zákazníka. Obecně lze ale rozlišit v procesu prodeje následující stádia: 

• výběr a klasifikace budoucích zákazníků 

• příprava prvního kontaktu 

• kontakt 

• analýza potřeb zákazníka 

• prezentace 

• zvládání námitek 

• uzavření 

• následné udržování vztahu se zákazníkem (8 str. 469). 
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Jak úspěšný osobní prodej bude, záleží nejenom na kvalitě prodávaného produktu,  

ale i na samotném prodejci. Prodejce musí disponovat určitými vlastnostmi a schopnosti 

pro úspěšnou realizaci prodeje a budování vztahu se zákazníkem. Za klíčové faktory jsou 

považovány: 

• pozitivní přístup – prodejce by měl věřit ve společnost a produkty, které 

propaguje  

• sebevědomí – prodejce musí být schopen jednat se zákazníky samostatně  

a u prezentování produktu či společnosti být sebevědomý 

• motivace – prodejce by měl vnímat pozitivní motivaci od společnosti, pro kterou 

pracuje (hlavní motivací bývají provize z uzavřených obchodů) 

• znalosti o firmě a nabízených produktech – prodejce musí dobře znát společnost 

a její produkty, které prezentuje, aby byl schopen přesvědčit zákazníky ke koupi 

• schopnost vcítit se do potřeb zákazníka – schopnost pochopit potřeby a přání 

zákazníka a na základě toho navrhnout optimální řešení 

• dlouhodobá orientace – upřednostnění navázání dlouhodobých vztahů se 

zákazníkem před pouhým uzavřením obchodu (13).  

2.8.4.3 Přímý marketing 

Přímý marketing se jinak označuje anglickým názvem jako direct marketing a jedná se  

o formu komunikace, která je zaměřená na přesné zacílení, výrazné přizpůsobení sdělení 

vybrané skupině jedinců z cílové skupiny a vyvolání okamžité reakce u těchto jedinců. 

Nástroje přímého marketingu lze rozdělit do tří skupin na základě způsobu kontaktování 

vybraných jedinců. Jedním způsobem je zasílání sdělení poštou či kurýrní službou  

(v takovém případě jde o direct maily, katalogy a neadresné roznášky), dále 

prostřednictvím telefonu (telemarketing a mobilní marketing) nebo prostřednictvím 

internetu (e-maily a e-mailové newslettery) (8). 

V současnosti význam přímého marketingu narostl díky technologickému vývoji. 

Zjednodušilo se vytváření databází zákazníků, existuje více možností jejich kontaktování 

a také se zjednodušila následná analýza dat a vyhodnocení úspěšnosti takovýchto 

kampaní. Velkou výhodou tohoto nástroje je právě měření úspěšnosti těchto kampaní 

podle okamžitých reakcí zákazníků. Mezi okamžité reakce se řadí například navštívení 

webové stránky přes proklik v doručeném e-mailu zaslaném prostřednictvím e-mail 
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marketingu. Další reakcí může být objednání si produktu nebo zapojení se  

do spotřebitelské soutěže či zaregistrování do věrnostního programu. V neposlední řadě 

také sjednání schůzky s obchodním zástupcem podniku (13).  

Z důvodu personalizace sdělení prostřednictvím přímého marketingu je potřebná kvalitní 

databáze zákazníků, která by měla obsahovat podrobná data o stávajících či potenciálních 

zákaznících. Důvodem pro podrobné databáze je snaha o maximální relevanci sdělení. 

Základem takové databáze jsou aktuální kontaktní informace o zákaznících (13). 

V souvislosti s přímým marketingem jsou řešeny významné etické a právní problémy. 

Jde především o problematiku zpracování osobních údajů a využívání těchto údajů  

ke kontaktování zákazníků. Z důvodu této problematiky byly přijaty určité směrnice,  

jde především o směrnici 2000/31 ES, směrnici 2002/58 ES nebo nařízení Komise (EU)  

č. 611/2013. Tyto směrnice jsou implementovány i do českého práva a zavedly režim  

opt-in a opt-out. Jestliže je možné zákazníka kontaktovat s nabídkou pouze v případě, že 

společnost má jeho prokazatelný souhlas, jedná se o režim opt-in. Režim opt-out 

znamená, že zákazníka můžeme kontaktovat do doby, než projeví nesouhlas s dalším 

kontaktováním. V rámci e-mailingu se pak setkáváme ještě s režimem soft opt-in.  

Pokud společnost získala od zákazníka emailový kontakt a zákazník neodmítl 

kontaktování za účelem obchodního sdělení, je podnik oprávněn jej kontaktovat  

s obchodním sdělením, dokud to zákazník neodmítne. V oblasti ochrany osobních údajů 

je třeba se řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů. Podnik, který chce využít zákazníkovy údaje, je v pozici tzv. správce těchto údajů 

a musí mít k zpracování údajů vědomý a prokazatelný souhlas. V tomto souhlasu je 

zahrnut účel využití údajů, o jaké údaje se jedná, doba uchování údajů, identifikace 

správce a informace o právech osob, jejichž údaje jsou zpracovány (13).  

2.8.4.4 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je komunikačním nástrojem sloužícím ke krátkodobému zvýšení 

prodejů. Jedná se o soubor výhod, které podněcují nákup. Nejčastěji se v rámci podpory 

prodeje setkáváme s pobídkami založenými na snížení ceny – může jít o přímé slevy, 

kupony, rabaty a výhodná balení. Další formou jsou různé podoby vyzkoušení si 

produktu, buďto přímo v prodejně při jeho prezentaci nebo formou vzorku. Dalším 
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nástrojem je obdarování zákazníků věcnou odměnou, v tomto případě jde o různé prémie, 

reklamní dárky nebo soutěže. Mezi nástroje podpory prodeje patří i věrnostní programy 

a někdy se sem řadí i komunikace v místě prodeje neboli POS/POP komunikace (point of 

sales/purchase communications). Typické je kombinování více nástrojů podpory prodeje 

ve stejný okamžik (13). 

Nástroje podpory prodeje představují pro zákazníky přidanou hodnotu. Tyto nástroje jsou 

proto velmi důležité ve chvíli, kdy jsou rozdíly mezi konkurenčními produkty malé a je 

tedy obtížné se odlišit od konkurence. Typickými pro současné trhy jsou tzv. brand 

switchers, tedy zákazníci, kteří jsou neloajální a často mění značky právě podle slevových 

a dalších marketingových akcí. Z tohoto důvodu roste význam těchto nástrojů (13).  

  

Obrázek 5: Vyobrazení podpory prodeje jako přidané hodnoty k produktu a značce (13 str. 96) 

U podpory prodeje se setkáváme s pěti hlavními cíli, kterých má být pomocí tohoto 

nástroje dosaženo. Základním cílem je poskytnout informace o vlastnostech produktu, 

dále pak snaha o vytvoření povědomí o produktu nebo jeho připomenutí v okamžiku,  

kdy zákazník nakupuje. Poté následuje snížení rizik, jež mohou zákazníkovi vyplývat  

z koupě nového produktu. Jedním z cílů je také nadchnout zákazníka pro produkt  

a v neposlední řadě také vytvořit produktu dobrou pověst (13).  

Podpora
prodeje

Značka

Produkt



39 

 

Nástroje podpory prodeje bývají velmi oblíbené z důvodu snadného vyhodnocení 

úspěšnosti. Stimulují totiž okamžitou a viditelnou nákupní reakci. Podpora prodeje se 

v tomto ohledu podobá přímému marketingu. Efektivnost kampaní lze měřit například 

podle počtu účastníků soutěže, počtu rozdaných dárků nebo užitých kupónů. 

Nejběžnějším způsobem vyhodnocení efektivity je pak také i samotné zvýšení prodeje 

(13). 

2.8.4.5 Vztahy s veřejností 

Vztahy s veřejností jsou komunikačním nástrojem, u něhož není primárním cílem zvýšení 

prodejů, ale vytváření dobrého jména společnosti a dotváření image značky.  

Často je tento nástroj označován zkratkou PR, která je odvozena od anglického označení 

public relations. Díky PR firma informuje stakeholdery o svých cílech a dosažených 

výsledcích, snaží se budovat dlouhodobé vztahy a zvyšovat pověst značky.  

Za stakeholdery jsou označovány všechny osoby, které jsou v podniku nějak 

zainteresované (13).   

 

Obrázek 6: Hlavní cíle PR (13 str. 119) 

 

Všechny nástroje spadající do vztahů s veřejností jde označit jednotnou zkratkou 

PENCILS. Ta je vytvořena na základě počátečních písmen anglických názvů těchto 

jednotlivých nástrojů. Jedná se o slova publications, events, news, community 

engagement, identity media, lobbying a social responsibility activity (2). 
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Publications, neboli publikace či vydání, zahrnuje vytváření informačních materiálů  

a jejich následné umístění v tisku. Může se jednat o výroční zprávy, firemní časopisy, 

publikace k výročí nebo jiné významné firemní události (8).  

Slovo events znamená akce a v rámci PR se jedná jak o akce veřejné, tak o akce 

vnitropodnikové. Mezi takové akce se řadí například tiskové konference, slavnostní 

zahájení provozů, vzdělávací programy či účast na veletrzích (2).  

Do oblasti news, neboli zprávy, řadíme vytváření materiálů pro novináře či vytváření 

podkladů pro tiskové konference. Tyto materiály pak obsahují informace o společnosti  

a jejích produktech (2).  

Community engagement v překladu znamená komunitní angažovanost a jde tedy  

o budování dobrých vztahů s místní komunitou. Dobrou pověst si podnik může budovat 

například přispíváním na veřejně prospěšné aktivity (2).  

K budování firemní identity (identity media) slouží nejrůznější materiály. Spadají sem 

například firemní vizitky, uniformy, firemní vozy, loga, stojany, brožury nebo firemní 

dopisní papíry (2).  

Lobování (lobying) představuje budování a udržování vztahů se zákonodárci a vládními 

úředníky se snahou o ovlivnění legislativy a regulací v odvětví. Zároveň se také může 

jednat o lobování v rámci dané organizace (2).  

Společenská odpovědnost firmy (social responsibility activity) znamená vytváření 

dobrého jména společnosti vhodnými aktivitami v sociální oblasti. Je zde obsaženo také 

ekologické chování podniku, na které je v současnosti kladen čím dál tím větší důraz (8).    

2.8.4.6 Moderní nástroje marketingové komunikace 

S rozvojem technologií dochází i k rozvoji nástrojů marketingové komunikace. Jedním 

z příkladů je využívání média internetu. Internet se v současné době stává stále častěji 

využívaným médiem v marketingové komunikaci, ale i v oblasti ostatních nástrojů 

marketingového mixu. Jeho velkou výhodou je rychlost přenosů informací od podniků 

k zákazníkům, ale také možnost zacílení, interaktivita, měřitelnost účinnosti, relativně 

nízké náklady nebo například i stále narůstající oblíbenost tohoto média a velký nárůst 

jeho uživatelů. V rámci internetu jsou využívány k propagaci webové stránky podniků, 

sociální sítě, butony, bannery či emailová komunikace (8).  
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Webové stránky 

V dnešní době se webové stránky staly již neopomenutelnou součástí komunikačního 

mixu. Pomocí nich se podniky mohou nejenom prezentovat svým zákazníkům, ale rovněž 

mohou představovat možnost přímé koupě produktů v případě, že součástí webových 

stránek je zřízen i e-shop. Webové stránky jsou víceúčelové a lze je tedy považovat  

za nástroj jak přímého marketingu, tak reklamy, veřejných vztahů a podpory prodeje. 

Výhodou tohoto nástroje je interaktivita. Webové stránky se mohou poměrně snadno 

měnit a je takto možno přizpůsobovat obsah i formu každému návštěvníkovi. Zároveň lze 

aktivitu návštěvníků webových stránek analyzovat a tím zjistit efektivitu tohoto nástroje. 

Aby návštěvník vůbec daný web navštívil, musí být snadné jej nalézt. V dnešní době 

existuje nespočet webových stránek, proto snadné vyhledání je podmínkou účinnosti. 

Podstatné je také grafické provedení a přehlednost, protože návštěvník webu by se měl 

na stránkách snadno orientovat a zároveň by jej měly po grafické stránce zaujmout  

a nepůsobit zastarale. Grafické provedení webové stránky může mít tímto vliv na celkové 

vnímání značky. Kromě dobrého estetického dojmu je důležitý i samotný obsah, tudíž  

by informace na webu měly být aktuální. Platí též, že čím zajímavější obsah, tím více 

času návštěvník na stránkách stráví a tím více si danou firmu zapamatuje a k jejímu 

obsahu se bude vracet (13).  

Marketing ve vyhledávačích – SEO 

Zkratka SEO vznikla z anglických slov search engine optimization, což je do češtiny 

překládáno jako optimalizace pro vyhledávače. Optimalizace pro vyhledávače jsou 

metody, které napomáhají tomu, aby se internetová stránka zobrazovala na předních 

místech vyhledávačů a zvýšila se tak návštěvnost dané stránky. Jde o veškeré aktivity, 

které jsou zaměřené na získání relevantní návštěvnosti webových stránek prostřednictvím 

neplacených výsledků vyhledávání (14). 

K dosažení předních míst ve vyhledávačích napomáhají následující kroky: 

• URL adresa webové stránky by měla být co nejkratší a zároveň by měla 

uživatelům dávat smysl 

• webové stránky by měly být responzivní, tedy dostatečně optimalizované  

pro zobrazení na různých zařízeních (mobil, tablet, notebook, stolní počítač) 
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• webové stránky by neměly být zahlceny vyskakovacími okny a reklamami, 

jelikož to vede ke špatné uživatelské zkušenosti a následně může také negativně 

ovlivnit pozici na Google 

• důležitý je také kvalitní obsah, který se musí vztahovat k danému tématu a účelu 

stránky, obsah musí být hodnotný a přínosný pro návštěvníky, stejně tak jako 

optimalizovaný pro vyhledávače 

• je třeba si definovat klíčová slova, která vystihují obsah webové stránky, a užívat 

je v označení stránek, nadpisů, podnadpisů či v popisu obrázků či videí (14). 

PPC marketing 

Název PPC marketing je vytvořen z prvních písmen anglických slov pay per clic,  

což v překladu znamená platba za kliknutí. Jedná se o formu reklamy používanou  

na webových stránkách, kde, jak už samotný název napovídá, inzerent platí za kliknutí  

na jeho reklamní inzerát. Tato forma reklamy má nespočet výhod, mezi něž patří 

například možnost přesného zacílení na potenciální klienty podle lokality nebo pomocí 

klíčových slov. Další výhodou je i to, že výši rozpočtu na tuto formu reklamy si upravuje 

inzerent sám a může ji kdykoliv měnit. Velkým plusem je také měřitelnost výsledků 

takovýchto reklamních kampaní či skutečnost, že tyto reklamní kampaně se také velice 

snadno a rychle dají zřídit online. Nejznámějším a nejvyužívanějším systémem je Google 

Ads (15). 

Sociální sítě 

V oblasti online prostředí jsou velmi důležité sociální sítě. Jejich obliba v posledních 

letech velmi rychle narostla, a proto se podniky stále častěji prezentují nejen na vlastních 

webových stránkách, ale především i na sociálních sítích. Příkladem často využívaných 

sociálních sítí jsou Facebook či Instagram. Tyto sítě umožňují přiblížení značky 

zákazníkům, budování image, zvýšení obliby nebo například informování o zajímavých 

eventech (13).   

Influencer marketing 

Nová média v posledních letech přibývají na významu a budují si svou pozici v oblasti 

marketingu. Většina obyvatel po celém světě dennodenně využívá internet a online 

marketing se tak neustále vyvíjí. S tím souvisí i rozvoj sociálních sítí jako je například 
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Facebook, Instagram nebo Youtube. Tyto platformy umožňují lidem sdílet své zážitky, 

rady či názory, a to jak soukromě pouze v rámci okruhu svých přátel, tak i veřejně.  

Lidé, kteří se o svůj obsah na sociálních sítích dělí s veřejností a vybudují si tak své 

„publikum“, které není tvořeno jen jejich rodinou či přáteli, se označují jako  

tzv. influenceři. Jelikož tito lidé mají schopnost významnou měrou ovlivnit veřejné 

mínění, jsou často oslovováni firmami k navázání spolupráce a propagace firmy samotné 

i jejích nabízených výrobků či služeb. Influencer marketing tak může významně přispět 

k navýšení povědomí o značce, nárůstu prodejů či návštěvnosti webu dané firmy. 

Rok 2016 je spojován s rozmachem influencer marketingu a od této doby pomalu začal 

prostupovat i do marketingových strategií nejen českých, ale i slovenských firem.  

V následujícím grafu je vyobrazen zájem vyhledávání pojmu „influencer“ na Slovensku 

v období od roku 2016 do března roku 2020. Hodnota 100 na ose y představuje nejvyšší 

popularitu výrazu. Z grafu je zřejmý nárůst popularity této oblasti marketingu (16). 

 

Graf 2: Zájem o vyhledávání pojmu „influencer“ na Slovensku (16) 

 

O influencer marketingu se často mluví jako o formě marketingového nástroje,  

která vychází z tradičních marketingových komunikačních nástrojů, konkrétně 

z obsahového marketingu, word-of-mouth marketingu a z nástroje zvaného product 

placement. 

Influencer marketing je součástí obsahového marketingu. Obsahový marketing,  

který se v angličtině označuje jako content marketing, je druhem marketingové 

komunikace, jež je zaměřený na vytváření a publikování takového obsahu, který je  

pro vybrané cílové publikum důvěryhodný a hodnotný. Jedná se o formu nenucené 

marketingové komunikace, jejímž cílem je získat pozornost potenciálních zákazníků, 

zvýšit povědomí o značce, zapojit uživatele do komunikace o produktu a vybudovat si  

s nimi vztah a tím v konečném důsledku napomoci zvýšení prodejů. Je nutné vymyslet 
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takový obsah, který by zákazníky nejen informoval, ale také vzdělával či pobavil, měl by 

pro ně být natolik zajímavý, aby jej popřípadě ze své vlastní iniciativy šířili dále nebo se 

k němu vyjadřovali. Obsahový marketing má na internetu často podobu různých blogů  

a článků, videí, e-mailů nebo obsahu na sociálních sítích, kterou vytvářejí influenceři 

(17).  

Josef Řezníček a Tomáš Procházka (17 str. 19) shrnují obsahový marketing  

do následujících čtyř bodů: 

• „strategie produkce a publikace informací, které podporují důvěru a autoritu  

ve vaši značku u vašich potencionálních zákazníků, 

• obsahový marketing je způsob budování vztahů a komunity tak, že vaši posluchači 

mají rádi vaši značku, 

• je to marketingová strategie, která by vám měla pomoci stát se jedničkou  

ve vašem oboru, 

• díky obsahovému marketingu prodáváte bez tradičních „nucených“ prodejních 

technik.“ 

Word-of-mouth (WOM) marketing je formou osobní komunikace, která je považována 

za jednu z nejúčinnějších a zároveň i za jednu z nejdůvěryhodnějších. Jde o osobní 

doporučení, které má velmi často daleko větší vliv na rozhodování spotřebitelů nežli 

kterékoliv jiné formy komunikačních nástrojů propagace. Obvykle se jedná o neformální 

typ komunikace, který je značně ovlivněn i rozvojem informačních technologií  

a internetu. Na tento komunikační nástroj navazuje influencer marketing, ovšem jsou  

zde některé odlišnosti – liší se například dosah sdělení těchto nástrojů a finanční 

kompenzace. Influenceři propagující určitý výrobek či službu jsou obvykle za svá sdělení 

o produktech placeni nebo jsou jim tyto produkty poskytovány zdarma. U Word-of-mouth 

se ve většině případů za sdělení o produktu s finanční kompenzací nesetkáváme.  

Další odlišností je potom i zařazení influencer marketingu do neosobní formy 

komunikace, jelikož tato sdělení jsou směřována neadresným příjemcům (18).   

Product placement je dalším komunikačním nástrojem, z něhož influencer marketing 

vychází. Jedná se o typ reklamy propagující určitou značku a její produkt, která je 

umísťována do filmů, seriálů a různých televizních pořadů. V konečném důsledku bývá 

značka a její produkt často spojován i s některou slavnou osobností, která v daném filmu 
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či seriálu vystupuje. Obvykle product placement mívá největší úspěch, pokud je produkt 

do děje vložen přirozeně a nenásilně a je tedy divákem vnímán jako přirozená rekvizita. 

Stejným způsobem by měly být produkty prezentovány i influencery na jejich kanálech  

na sociálních sítích (13).  

V marketingových kampaních jsou tedy k influencer marketingu využíváni  

tzv. influenceři. Do češtiny se tento výraz překládá jako „vlivní uživatelé“.  

Jsou to ti uživatelé internetu, kteří si postupem času dokázali na sociálních sítích vytvořit 

„fanouškovskou základnu“ neboli publikum z lidí nejenom v rámci rodiny a svých přátel, 

ale i z široké veřejnosti. Jsou to osobnosti, které dokážou přirozenou a důvěryhodnou 

cestou ovlivnit mínění a chování lidí, jež je sledují (19).  

Influencery lze rozdělit do několika kategorií, můžeme je dělit například podle témat,  

na která se zaměřují. Dalším kritériem je i počet jejich sledujících, přičemž na základě 

jejich počtu lze influencery rozdělit do čtyř kategorií – mega, makro, mikro a nano 

influnceři. Mega influenceři jsou obvykle lidé z řad celebrit, kteří mají více než milion 

sledovatelů z různých prostředí a s různými zájmy. Jsou schopni výrazně ovlivnit své 

sledující i v oblasti, na které nejsou odborníky, a proto i spolupráce na marketingové 

kampani je s těmito sledujícími spojena s velkými finančními výdaji. Makro influenceři 

mají počet sledujících v rozmezí 100 000 až jeden milion. Mikro influenceři mají 1 000 

až 100 000 sledujících, ale často se mohou pochlubit autentickým, relativním, hodnotným 

a kvalitnějším obsahem. Obvykle jsou jejich sledujícími lidé se stejnými zájmy jako daný 

influencer, ten navíc obvykle mívá i silný vztah se svým publikem. Poslední skupinou 

jsou tzv. nano influenceři. Obvykle jsou to „obyčejní“ lidé s počtem sledujících  

do jednoho tisíce. Mívají nejvyšší úroveň zapojení, protože vytvářejí osobní interakce se 

svými následovníky (20).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Třetí část této diplomové práce bude věnována analýze současného stavu vybraného 

podniku. V úvodu bude provedena charakteristika podniku, jeho historie, popis 

současného marketingového mixu, další částí bude segmentace trhu, SLEPT analýza, 

analýza konkurence a SWOT analýza.  

3.1 Charakteristika podniku 

Společnost ÚSOVSKO FOOD je akciovou společností, která vznikla již v roce 1993, 

tehdy ještě pod obchodním názvem SODKO. V současnosti užívaný obchodní název byl 

zvolen v roce 2012. Sídlo společnosti se nachází v obci Klopina v Olomouckém kraji. 

ÚSOVSKO FOOD a.s. je dceřinou společností akciové společnosti ÚSOVSKO a.s. 

Základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč a je složen ze 100 ks akcií  

na jméno s nominální hodnotou 100 000,- Kč. Společnost se specializuje  

na potravinářskou výrobu a distribuci. ÚSOVSKO FOOD a.s. se soustřeďuje na výrobu 

müsli tyčinek Fit müsli a na výrobu extrudovaných a fritovaných snacků Bersi (21).  

 

Obrázek 7: Logo akciové společnosti ÚSOVSKO a.s. (22) 

  

                  

Obrázek 8: Logo produktů Fit müsli a Bersi snack (23), (24) 
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Představenstvo

Středisko výroby 
Fit Klopina

Středisko výroby 
Oneš Šumvald

Středisko 
obchodu

3.1.1 Organizační struktura 

V čele akciové společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s. stojí představenstvo, které má  

na starost řídící činnost dvou středisek výroby – Fit Klopina a Oneš Šumvald a také 

střediska obchodu. Řídících pracovníků je ve společnosti devět a celkový počet 

zaměstnanců společnosti je pak 168 (21). 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Organizační struktura ÚSOVSKO FOOD a.s. (21) 

 

Společnost je součástí koncernu mateřské společnosti ÚSOVSKO a.s., který je tvořen  

22 společnostmi, jež se zaměřují na oblast zemědělství, potravinářství, obchodu  

a průmyslu. Společnost ÚSOVSKO FOOD tedy představuje specializovanou výrobní 

jednotku, která má k dispozici technickou, organizační, právní a jinou formu výpomoci 

od mateřské společnosti a zároveň i od ostatních společností, které jsou součástí tohoto 

koncernu. V rámci koncernu je uplatňováno jednotné řízení společností ÚSOVSKO a.s. 

Toto jednotné řízení spočívá například v pořádání společných porad top managementu 

všech obchodních korporací, ve společném vyjednávání obchodních podmínek 

s odběrateli a dodavateli nebo ve společném řešení administrativních činností. Na základě 

vyjádření statutárního orgánu z tohoto vztahu vyplývají pro společnost ÚSOVSKO 

FOOD a.s. výhody a nevzniká újma (21).  

3.1.2 Certifikáty a ocenění 

Společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. se pyšní řadou certifikátů, které osvědčují kvalitu 

výroby jejích produktů. Zároveň ale i další společnosti, které jsou součástí koncernu 

společnosti ÚSOVSKO a.s. a které se společností ÚSOVSKO FOOD a.s. spolupracují, 

vlastní certifikáty osvědčující kvalitu.   



48 

 

Jedním z certifikátů, kterých je společnost držitelem, je IFS Food certifikát, jenž dokládá 

splnění norem zaměřených na bezpečnost, kvalitu a zákonné požadavky při výrobě 

potravin. Jedná se o mezinárodní standard, který umožňuje obchodním řetězcům větší 

transparentnost a ucelenost v případě posuzování dodavatelů z hlediska potravinářské 

bezpečnosti dodávaných výrobků. Na tvorbě standardů IFS se podílely německé, 

francouzské a italské maloobchodní svazy ve spolupráci s výrobci, certifikačními orgány 

a uživateli standardu. Standardy byly navrženy tak, aby napomáhaly podnikům zajistit 

splnění požadavků zákazníků. Díky standardům IFS lze srovnávat a transparentně 

posoudit kvalitu v rámci celého dodavatelského řetězce (25).  

Dalším certifikátem je BRC Food certifikát. Je určen každé organizaci, která se uchází  

o zakázky na výrobu a dodávku potravin do obchodních řetězců, stravovacích zařízení 

nebo do potravinářského průmyslu. Tento certifikát je opět mezinárodně uznávaným 

standardem. Certifikace BRC Food je zaměřená především na výrobu a nakládání  

s nebalenými produkty včetně jejich prvního balení. Základem standardů jsou normy 

správné výrobní a hygienické praxe, analýza rizik a vymezení kritických kontrolních 

bodů (HACCP) a další legislativní požadavky potravinového práva EU na výrobky, 

procesy a kvalifikaci personálu. Mezinárodní standard pro bezpečnost potravin  

je akceptován a vyžadován mnoha celosvětovými maloobchodníky, výrobci, 

poskytovateli služeb a zpracovateli surovin v oboru potravin jako součást jejich postupu 

schvalování dodavatelů (26).  

 

Obrázek 10: Certifikáty IFS Food a BRC Food (27) 
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Další certifikát, který společnost vlastní, vystavila společnost KEZ – Kontrola 

ekologického zemědělství. Jedná se o společnost s vysoce nastavenými standardy kvality, 

jež je první českou akreditovanou kontrolní a certifikační organizací, která zabezpečuje 

odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství. Získání 

certifikátu od společnosti KEZ je zárukou kvality BIO (28).  

 

Obrázek 11: Certifikát KEZ osvědčující bio kvalitu (27) 

Produktová řada müsli tyčinek Fit Fruit získala ocenění značka KLASA. Jde o českou 

značku kvality potravin, kterou od roku 2003 uděluje Ministerstvo zemědělství ČR. Touto 

značkou mohou být oceněny jen produkty vyrobené v České republice, ovšem suroviny, 

které jsou použité na jejich výrobu, mohou pocházet i ze zahraničí. Označení KLASA 

obdrží jen ty nejkvalitnější potravinářské a zemědělské výrobky, přičemž kontrolu 

dodržování podmínek pro udělování národní značky zajišťuje Státní zemědělská  

a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa. Pokud podnik pro určitý výrobek 

obdrží toto ocenění, získá tak oprávnění používat logo značky KLASA na obalech daného 

výrobku. Zákazníkům se tímto způsobem usnadňuje orientace v nabídce potravin  

a výrobcům tato značka pomáhá při propagaci produktů (29). 

Společnost ÚSOVSKO AGRO s.r.o.  a ÚSOVSKO EKO s.r.o., které jsou součástí 

koncernu mateřské společnosti ÚSOVSKO a.s. a které se společností ÚSOVSKO FOOD 
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a.s. spolupracují, jsou držiteli osvědčení SISPO. SISPO je zkratkou pro Svaz  

pro integrované systémy pěstování ovoce. Obdržení tohoto certifikátu znamená,  

že při pěstování ovoce byly dodrženy veškeré zásady společnosti SISPO, mezi něž patří:  

• výrazné omezení používání pesticidů a umělých hnojiv při pěstování ovoce 

• použití biologické ochrany proti škůdcům a chorobám 

• dodržování přísných mezinárodních norem v podmínkách výroby 

• pěstování ovocných stromů v ekologicky nejvhodnějších oblastech (málo 

zatížených emisemi) (30). 

Nezávadnost ovoce je přezkoumána pomocí rozborů na obsah těžkých kovů. Při dodržení 

všech podmínek je ochranná známka udělena na jeden rok. Ochranná známka SISPO je 

také garancí, že ovoce bylo vypěstováno na území České republiky (30). 

 

 

Obrázek 12: Certifikát SISPO společnosti ÚSOVSKO AGRO s.r.o. a ÚSOVKO EKO s.r.o. (31) 

Certifikát od společnosti KEZ má kromě ÚSOVSKO FOOD a.s. i další společnost 

z koncernu, a to ÚSOVSKO EKO s.r.o.  
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Obrázek 13: Certifikát KEZ společnosti ÚSOVSKO EKO s.r.o. (31) 

3.1.3 Sortiment nabízených produktů 

Ještě před vznikem společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s. byly v roce 1991 vyráběny první 

müsli tyčinky, v té době ještě pod mateřskou společností ÚSOVSKO a.s. Byla to tehdy 

müsli tyčinka Fit šťavnatá a šlo o vůbec první müsli tyčinku vyrobenou  

v Československu. Tato tyčinka je jednou z do dnešní doby nejprodávanějších.  

Byla zařazena pod kategorii Fit müsli a postupem času s nárůstem možnosti nákupu 

nových druhů sušeného ovoce, přibyly i v této řadě další příchutě. Zakoupením nových 

technologií se sortiment rozrostl o tyčinky Fit müsli máčené v kakaové a jogurtové polevě 

(32). 

Postupem času došlo ke vzniku dalších produktových řad, kterými jsou Fit müsli BIO,  

Fit fruit, Fit fruitík, Fit go, Fit Challenger, Fit simply, Fit Nature a novinky Fit protein  

a Fit Smoothie. Kompletní přehled produktových řad se nachází v příloze č. 1 (33).  

Jelikož se v posledních letech výrazně prosazuje trend „zdravého mlsání“, jsou firemní 

produkty tomuto modernímu výživovému trendu uzpůsobeny. Tyčinky obsahují vysoký 

podíl vlákniny a jsou vyráběny z přírodních surovin, přičemž jejich významnou součást 

tvoří sušené ovoce, zejména pak jablka, která jsou pěstována ve vlastních sadech 

společnosti a zpracovávána ve vlastní sušárně (33).  
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Mezi produkty si vyberou i lidé trpící celiakií, jelikož některé tyčinky z řady Fit müsli  

a Fit go a všechny tyčinky z řady Fit smoothie jsou bezlepkové. V sortimentu společnosti 

se nacházejí i tyčinky vyráběné v BIO kvalitě, konkrétně se jedná o řadu tyčinek Fit Bio. 

Tyčinky Fit Fruit se vyznačují vysokým podílem ovoce, obsahují ho totiž více nežli  

40 %. Pro produktovou řadu Fit Nature je charakteristické složení bez umělých aromat, 

barviv a konzervantů, vysoký obsah vlákniny a nízký obsah transmastných kyselin.  

Nová řada tyčinek Fit Smoothie se pyšní obsahem ovoce a zeleniny vyšším nežli 80 %. 

Jsou vyráběny pouze z přírodních surovin a jsou přirozeně bezlepkové (33).  

3.2 Marketingový mix 

Tato část práce je zaměřena na marketingový mix doposud užívaný pro produkty Fit 

společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s.   

3.2.1 Produkt 

Produktem, na který je tato diplomová práce zaměřená, je müsli tyčinka Fit Smoothie. 

Jedná se o müsli tyčinku vyrobenou pouze z přírodních surovin, jejichž základ tvoří 

ovoce, zelenina a slunečnicová semínka, a proto tato müsli tyčinka obsahuje více  

než 80 % ovoce a zeleniny. Velkou výhodou této tyčinky je i vysoký obsah vlákniny, 

která má pozitivní vliv na lidský organismus, a rovněž skutečnost, že jde o přirozeně 

bezlepkovou potravinu. Tyčinky Fit Smoothie neobsahují palmový tuk a nejsou do nich 

přidávány ani žádné další přidané cukry a tuky. Tato tyčinka je k dispozici ve třech 

příchutích, a to konkrétně rebarbora s jahodou, červená řepa s černým rybízem  

a kombinace jablka s mrkví a pomerančem. Všechny tři druhy tyčinek jsou prodávány  

v 32g balení.  

Složení těchto tyčinek splňuje i tzv. pamlskovou vyhlášku neboli vyhlášku o nezdravých 

potravinách, které se nesmějí prodávat ve školách, vydanou ministerstvem školství  

a zdravotnictví. Jsou tedy vhodné i pro děti. Kromě dětí je ale určena i sportovcům  

a aktivním lidem, pro které může být náročnější najít si čas na zdravou svačinu. 

Tyto tyčinky jsou nejnovějším produktem společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s.,  

a proto se nacházejí začátku životního cyklu v zavádějící fázi.  
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Obrázek 14: Přehled variant produktu Fit Smoothie (33) 

3.2.2 Cena 

Při cenové tvorbě se využívá nákladově orientovaná tvorba ceny a bere se tedy ohled 

především na veškeré náklady spojené s výrobou těchto tyčinek. Zároveň společnost 

sleduje ceny konkurenčních výrobků. Tyčinky Fit Smoothie jsou k dostání v cenové 

relaci 12 Kč až 20 Kč za kus.  

3.2.3 Distribuce 

Distribuci müsli tyčinek si společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. zajišťuje po České 

republice sama. Ústředí firmy se nachází v obci Klopina na Šumpersku, kde probíhá 

výroba a následně i distribuce na domácí trh. V prostorách obchodů Jednota Coop 

v Olomouckém kraji má společnost své podnikové prodejny. Jde například o obchody 

v Klopině, Šumperku a v Jeseníkách (34).  

Distribuce probíhá i do zahraničí. Müsli tyčinky jsou vyváženy do 16 zemí Evropské unie, 

a i mimo unii do Ruska. Na Slovensku, v Maďarsku a Rusku zajišťují distribuci 

společnosti, které jsou součástí koncernu ÚSOVSKO a.s. V Maďarsku jde o společnost 
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ÚSOVSKO Hungary Kft. se sídlem v Komáromu, na Slovensku společnost  

ÚSOVSKO SK s.r.o. se sídlem v Holiči a v Rusku společnost ООО "ПОДАРОК" se 

sídlem v Moskvě (34). 

3.2.4 Marketingová komunikace 

V rámci marketingové komunikace společnost využívala nebo i do současnosti využívá 

nástroje reklamy, veřejných vztahů, podpory prodeje nebo online komunikace.  

3.2.4.1 Online komunikace 

Společnost k propagaci využívá online komunikaci. Podnik má vlastní webové stránky  

a profily na sociálních sítích – na Instagramu a Facebooku.  

Webovou stránku společnosti nalezneme na adrese www.fit.eu. Informace na stránkách 

jsou rozděleny do 4 kategorií nazvaných: tyčinka Fit, příběh tyčinky, aktuality a kontakt. 

V kategorii „tyčinka Fit“ nalezneme vyobrazený celý sortiment müsli tyčinek a informace 

o nich. Pod odkazem „příběh tyčinky“ se nachází stručná historie vzniku müsli tyčinek 

Fit s pohledem do současnosti. V aktualitách jsou informace o některých proběhlých 

akcích, o zdravotním významu müsli tyčinek nebo o nových událostech ve firmě.  

V záložce „kontakt“ jsou poté veškeré kontaktní informace, včetně informací  

o podnikových prodejnách nebo i o distribuci v zahraničí. Stránky je možné přepnout  

i do jiných jazyků, a to do slovenštiny, angličtiny a maďarštiny.  

     

Obrázek 15: Webové stránky Fit müsli (35) 
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Analýza webové stránky 

Celková síla webu společnosti vyšla 21 %, což je velmi nízká hodnota. Analýza 

zdrojového kódu stránky, která prověřuje informace v hlavičce, chyby v HTML kódu, 

sémantiku obsahu a přístupnost, vyšla 69 %. Touto analýzou bylo zjištěno, že titulek 

stránky je správně vyplněn, což je důležité, jelikož některé vyhledávače ho používají  

u výsledku vyhledávání. Ovšem popis a klíčová slova stránky nebyly vyplněny. Analýzou 

bylo zjištěno, že stránka neobsahuje sitemap. Sitemap je soubor, který má napomoci 

internetovým vyhledávačům vyznat se na webové stránce. Dále také neexistují informace 

pro roboty, které určují vyhledávačům, jestli mají stránku indexovat a následovat odkazy. 

Rovněž se ukázalo, že zdrojový kód má optimální velikost. Příliš velká stránka zatěžuje 

vyhledávač stahováním přebytečných dat a vyhledávače pak mohou mít problém určit, 

která část obsahu je relevantní, a navíc ho návštěvníci dlouho stahují. Co se týče 

sémantické oblasti, ukázalo se, že na stránce je použito pouze správné sémantické 

zvýrazňování textu. Nesprávně ovšem obsahuje málo odstavců. Text by měl být více 

strukturovaný. Obsahovou částí analýzy bylo zjištěno, že stránka obsahuje dostatek textu 

a nejsou zde žádné vnořené tabulky. Chybou je, že stránka neobsahuje nadpis 1. úrovně 

a nadpisy na stránce nejsou ve správném pořadí. Na stránce se nachází 36 odkazů a externí 

odkaz je zde pouze jeden. Jedním z nedostatků stránky je i to, že obsahuje inline vložené 

CSS styly, které nejsou umístěny ve zvláštním souboru. 

Tabulka 2: Analýza zdrojového kódu (Vlastní zpracování pomocí www.seo-servis.cz) 

Titulek Vítejte na Tyčinka FIT | Tyčinka FIT 

Popis Nevyplněno 

Klíčová slova Nevyplněno 

Autor Nevyplněno 

Obsah Webová stránka obsahuje celkem 388 slov. 

Validita Webová stránka je XHTML+RDFa 1.0 validní. 

Sitemap Neexistuje 

Robots.txt Neexistuje 

 

Veškeré parametry zjištěné pomocí SEO analýzy jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 3: Tabulka 3: SEO analýza webu fit.eu (Vlastní zpracování pomocí www.seo-servis.cz) 

Parametr Hodnota 

Celková síla webu 21 % 

SEO servis (analýza zdrojového kódu)  69 % 

Srank 0/10 

Pozice na Seznamu 0/10 

Pozice na Googlu 7/10 

Popularita URL adresy 0/10 

  Doména 

Indexované stránky 0/10 

Stáří domény  10/10 

Alexa rank  0/10 

Zpětné odkazy a obsah na internetu 

Zpětné odkazy na doménu 0/10 

Sociální sítě a interakce 0/10 

Encyklopedie Wikipedia 0/10 

 

Sociální sítě 

Společnost využívá k propagaci sociální sítě. Na sociální síti Facebook má vytvořený 

profil pod názvem „Fit müsli tyčinka“. I na tomto profilu nechybějí kontaktní údaje  

a úvodní informace o společnosti. Kromě informací o tyčinkách jsou zde přidávány i typy 

na sportovní aktivity či výlety na zajímavá místa. K zapojení fanoušků této stránky jsou 

přidávány různé ankety. Mezi fotografiemi se nacházejí záběry ze soutěží pořádaných 

společností, obrázky produktů nebo fotografie z nejrůznějších akcí, jejichž součástí byla  

i společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. Mezi videi jsou zařazeny animace k propagaci müsli 

tyčinek Fit a zároveň jsou zde uveřejněna i videa, která byla vysílána  jako televizní 

reklama v roce 2014 na programu Prima a Prima Cool. Na facebookovém profilu se  

v kontaktních informacích nachází i odkaz na instagramový profil společnosti.  

Na Instagramu je firma pod názvem „Fit tyčinka“. Stejně jako na facebookovém profilu, 

tak i na profilu instagramovém společnost přidává informace o tyčinkách a jsou zde 
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zároveň i tipy na sportovní aktivity. Instagramový profil je poměrně nový, proto na konci 

roku 2019 měla společnost necelých 300 sledujících. 

3.2.4.2 Reklama 

V současnosti z oblasti reklamy využívá podnik například out-of-home reklamu  

– billboardy. Billboardy jsou umístěny v Olomouckém kraji, kde mateřská společnost 

ÚSOVSKO a.s. vlastní pozemky, na nichž jsou billboardy umístěny. Billboard v Zábřehu 

je na ploše, kterou si společnost dlouhodobě pronajímá, a je na něm vyobrazena první 

müsli tyčinka Fit müsli šťavnatá. V Koutech nad Desnou má společnost 3D billboard  

v podobě čtyřmetrové tyčinky Fit müsli.   

 

Obrázek 16: Billboard s müsli tyčinkou Fit müsli šťavnatá (Vlastní zpracování) 

V minulosti společnost využívala i televizní reklamu, která probíhala na programech 

Prima a Prima Cool. Jelikož se ale jedná o velmi finančně náročný způsob propagace, 

společnost se k němu zatím nevrátila. V současnosti je možné shlédnout podobu této 

reklamy pouze na internetu na facebookovém profilu společnosti.  

3.2.4.3 Vztahy s veřejností 

V roce 2014 se společnost stala partnerem charitativního tanečního projektu 

„Hejbejte se a zpívejte“ Nadačního fondu Hanky Kynychové, známé cvičitelky  

a moderátorky. V každoroční podpoře tohoto projektu podnik pokračuje i nadále. Tato 

podpora probíhá nejenom finančními prostředky, ale zároveň společnost dodává müsli 

tyčinky Fit na soustředění pořádaná v rámci tohoto projektu a závěrečná finále, která se 

konají v Praze. Toto partnerství bylo navázáno i z důvodu společné vize, že pohyb  
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a vyvážená výživa jsou důležité pro zdravý život. Snahou tohoto projektu, jak už sám 

název napovídá, je motivovat a přivést dětí z dětských domovů k volnočasovým 

činnostem (především k tanečním, pěveckým a hereckým disciplínám) a zároveň je 

integrovat do společnosti. 

Společnost také sponzoruje nejrůznější sportovní aktivity, mezi něž například patří 

sportovní událost Strongmen v Uherském Hradišti, Welzlův kvadriatlon v Zábřehu, Jarní 

příval energie v Šumvaldu, Jizerská 50 a mnohé další. Sponzorovány bývají i některé 

sportovní týmy či jednotliví sportovci jako například vedoucího reprezentace MTB DH  

a 4 X Milan Suchomel.     

V podniku je zavedena firemní identita. Ta se projevuje například na vizitkách 

pracovníků, které mají jednotnou grafickou podobu. Na vizitkách je vyobrazeno logo 

mateřské společnosti ÚSOVSKO a.s. a také loga obou potravinářských středisek Fit müsli 

a Bersi. Dále i firemní vozy jsou opatřeny polepy, na kterých je vyobrazena müsli tyčinka 

a ovoce. 

 

Obrázek 17: Firemní vozy (36) 

Produkty Fit müsli a společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. se prezentují i na řadě veletrhů  

v České republice i v zahraničí. V rámci České republiky se společnost prezentuje 

například na veletrhu Země živitelka, jenž probíhá od roku 1960 v Českých Budějovicích 

a je zaměřen na prezentaci zemědělsko-potravinářského sektoru, s důrazem na prezentaci 

zemědělské mechanizace a produkce. V Olomouci se podnik účastní veletrhů Flora 

Olomouc. V zahraničí se například společnost zúčastnila německého veletrhu ISM,  
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který je rovněž zaměřen na potravinářský průmysl, primárně na odbornou veřejnost, která 

jej využívá pro navázání spolupráce s obchodními partnery. Dalším z veletrhů, který je 

pořádaný v Německu a také se zaměřuje na potravinářský průmysl, je veletrh Anuga 

FoodTec, na němž se společnost rovněž prezentovala. Stejně jako veletrh ISM je i tato 

akce zaměřená především na odbornou veřejnost. Slouží k prezentaci technologií  

pro výrobu a zpracování potravin a nápojů, přičemž představovány jsou i balící techniky, 

pozornost je věnována bezpečnosti potravin a rovněž technologii řízení provozu  

a distribuci potravin a nápojů. 

3.3 Segmentace trhu včetně charakteristiky vybraného státu 

Společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. se svým střediskem na výrobu tyčinek Fit müsli se 

zaměřuje především na produkty zdravého stravování a jejími zákazníky jsou tedy lidé, 

kteří se o tento trend zdravého stravování zajímají. Ve svém produktovém portfoliu nabízí 

firma produkty pro všechny věkové skupiny, tedy například i pro děti základních  

a středních škol, jelikož některé produkty splňují i takzvanou „pamlskovou vyhlášku“, 

která platí v České republice a určuje pravidla pro produkty prodávané na základních 

školách. V ČR byla tato vyhláška zavedena v roce 2017, na Slovenku k jejímu zavedení 

doposud nedošlo, ale v minulosti se již o tomto tématu diskutovalo, a proto není  

v budoucnosti zavedení podobné vyhlášky vyloučeno. Pokud by i na Slovensku vešla  

v platnost, nepředstavovalo by to pro distribuci tyčinek Fit Smoothie překážku, jelikož 

tyto tyčinky splňují přísné normy vyhlášky.  

Novinka Fit Smoothie je zaměřena na aktivní osoby, které dávají přednost zdravému 

stravování a v případě shonu upřednostní zdravou svačinu a rychlý zdroj energie. Oslovit 

by mohla především ty zákazníky, kteří dávají přednost výrobkům vyrobeným pouze  

z přírodních surovin, a také ty, kteří si z důvodu celiakie musí vybírat pouze bezlepkové 

produkty. Cílovou skupinou by byli lidé v produktivním věku – se zaměřením konkrétně 

na osoby ve věku 25 až 34 let. Dle statistických údajů žije ve Slovenské republice v této 

věkové skupině celkem 779 205 osob.  
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Tabulka 4: Obyvatelé Slovenska rozdělení do věkových kategorií (37) 

Věková kategorie Počet osob 

0 – 6 let 407 456 

7 – 17 let 612 520 

18 – 24 let 398 739 

25 – 34 let 779 205 

35 – 44 let 891 416 

45 – 54 let 745 529 

55 + 1 623 008 

 

3.3.1 Bližší specifikace marketingové persony 

Marketingová persona neboli typický příslušník cílové skupiny je tedy mladý člověk  

v produktivním věku, konkrétně ve věkové skupině 25 až 34 let. Může se jednat jak  

o svobodného jedince, tak člena mladé rodiny. Zástupcem skupiny mladých jedinců je 

podnikavý člověk se spoustou zájmů, kterého baví sport, cestování i jeho práce. Pro mladé 

osoby s tímto životním stylem je typické zjišťování informací na internetu a nakupování 

online. Zástupci z mladých rodin jsou taktéž aktivní, společenští a rádi podnikají výlety 

se svou rodinou. Sledují novinky, zajímají se o dění v okolí a sledují nové trendy.  

3.3.2 Charakteristika Slovenské republiky 

Slovenská republika je státem ležícím ve střední Evropě a sousedícím s pěti zeměmi – 

Polskem, Českou republikou, Rakouskem, Ukrajinou a Maďarskem. Hlavním městem je 

Bratislava a v současnosti žije na Slovensku 5 450 421 osob. Slovenská republika je 

parlamentní republikou s demokratickými institucemi, úředním jazykem je zde 

slovenština, přičemž zčásti úředním jazykem je také čeština. Ze sousedních zemí má 

Slovenská republika nadstandardní vztahy především s Českou republikou, což vyplývá 

zejména z historického vývoje, neboť tyto dvě země tvořily do roku 1993 jeden stát,  

k jehož rozdělení došlo 1. ledna 1993. Slovenská republika se vnitřně člení  

na 8 samosprávných krajů, kdy krajem s největší hustotou obyvatel je kraj hlavního města 

– Bratislavský. Od roku 2004 je Slovensko součástí Evropské unie a v roce 2009 se stalo 

členem eurozóny a jako platidlo tedy používá euro (38).  
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Slovenská republika je menší otevřenou ekonomikou, která je závislá na ekonomickém 

vývoji v okolních zemích, zejména pak v Německu. Právě Německo je největším 

dovozcem do Slovenské republiky, následováno je Českou republikou, Čínou, Polskem 

a Vietnamem. V žebříčku sestaveném na základě indexu ekonomické složitosti (ECI) se 

Slovensko umístilo na 39. místě. Tento index je ukazatelem produkčních schopností 

velkých ekonomických systémů (39). 

Pro většinu českých exportérů je Slovensko první volbou destinace. Vliv na tuto volbu 

má jazyková, geografická, politická a také kulturní blízkost. Rovněž obchodní zvyklosti 

na Slovensku jsou v zásadě shodné s těmi v České republice. České výrobky jsou obvykle 

prodávány do velkoskladů, pokud jde o spotřební zboží či potraviny. Maloobchodní síť 

je i na Slovensku pod silným vlivem velkých nadnárodních řetězců, mezi něž patří 

například Tesco, Lidl, Kaufland nebo Billa. V případě potravin se vstup na slovenský trh 

obvykle neobejde bez vstupu do hypermarketů. Slovenští spotřebitelé se rozhodují 

především podle kvality a ceny (40). 

Při rozhodnutí české firmy o distribuční činnosti na slovenský trh není potřeba  

na Slovensku zřizovat organizační složku. Slovenská i Česká republika jsou shodně 

součástí Evropské unie od roku 2004 a jejich území tedy patří do celní unie EU, pro kterou 

je charakteristické neuplatňování cel a jiných omezení v obchodu mezi členskými 

zeměmi EU (40). 

Slovenská republika bude dále blíže specifikována v rámci analýzy SLEPTE.  

3.4 SLEPTE analýza 

V následující části práce budou analyzovány jednotlivé oblasti SLEPTE analýzy  

pro Slovenskou republiku.  

3.4.1 Sociální faktory 

V roce 2019 žilo v Slovenské republice 5 457 873 osob, přičemž z tohoto počtu bylo  

2 665 350 mužů a 2 792 523 žen. Osob starších patnácti let bylo 4 592 379,  

v produktivním věku (15 – 64 let) pak celkem 3 688 978. Slovenská republika je 

rozdělena na osm krajů, přičemž největší hustotu zalidnění mají kraje Bratislavský, 

Trnavský a Trenčianský (37).    
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V současné době, kdy dochází k velkému rozvoji technologií, se stále častěji k propagaci 

využívá nástrojů online marketingu. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila i na statistiky 

ohledně využívání internetu. Nejaktuálnější statistika byla pro rok 2018 a údaje jsou 

tříděny podle věkových kategorií a četnosti použití internetu slovenskými občany.  

Ze statistiky vyplývá hojnost využívání internetu. Nejčastěji je internet využíván 

mladými lidmi ve věku 16 – 24 let. Dále je internet hojně využíván osobami věkové 

kategorie 25 – 34 let a 35 – 44 let, obě tyto kategorie mají obdobné procentuální 

zastoupení. Nejnižší procentuální zastoupení uživatelů internetu v posledních třech 

měsících náleží starší generaci, a to věkové skupině 65 – 74 let (41). 

Tabulka 5: Využívání internetu slovenskými občany (41) 

Věková kategorie (roky) 16 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 

Poslední 3 měsíce 98,2 % 95 % 94,7 % 84,8 % 63,8 % 31,9 % 

Před více než 3 měsíci 1,6 % 2 % 2 % 6,2 % 14,4 % 13,2 % 

Nikdy 0,2 % 3 % 3,3 % 9 % 21,9 % 54,8 % 

 

V roce 2018 byla na Slovensku provedena také analýza nakupování přes internet. 

V následující tabulce jsou údaje o nakupování potravin přes internet. Z průzkumu 

vyplynulo, že nejvíce jsou potraviny přes internet nakupovány osobami ve věku  

od 35 do 44 let (42). 

Tabulka 6: Nakupování potravin přes internet (42) 

16-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-64 let 65-74 let 

19,3 % 21,3 % 23,9 % 22,2 % 17,7 % 14,1 % 

Muži 16-74 let 16-24 let 25-54 let 55-74 let 

16,9 % 11,9 % 18,2 % 17,4 % 

Ženy 16-74 let 16-24 let 25-54 let 55-74 let 

25,5 % 27,2 % 26,9 % 16,5 % 

Status Student Pracující Nezaměstnaný Zaměstnaný v IKT Jiné 

17,5 % 22 % 23,5 % 38,7 % 20,5 % 
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Další statistika provedená v roce 2018 na Slovensku byla zaměřena na využívání internetu 

k účasti na sociálních sítích. V následující tabulce je procentuální zastoupení osob 

různých věkových kategorií, které využívají internet k účasti právě na nich. Ze statistiky 

vyplynulo, že za tímto účelem je internet využíván především osobami ve věku 16 až 24 

let. Celkem 94,4 % osob z této věkové kategorie využívá internet právě pro tento účel.  

O necelých 5 % nižší bylo druhé nejvyšší zastoupení osob využívajících internet k účasti 

na sociálních sítích u věkové skupiny 25 – 34 let (43).   

Tabulka 7: Využívání internetu k účasti na sociálních sítích (43) 

16 – 24 let 25 – 34 let 35 – 44 let 45 – 54 let 55 – 64 let 65 – 74 let 

94,4 % 89,7 % 79,7 %  60,4 % 47,7 % 38,1 % 

 

V současné době narůstá i trend zdravého života, lidé si proto stále častěji dávají 

předsevzetí ohledně změn životního stylu a stravování. Snaží se zdravěji jíst, hubnout,  

a tedy i častěji sportovat, dodržovat pitný režim a omezit kouření a konzumaci alkoholu. 

S proměnou životního stylu dochází i k postupné proměně stravovacích návyků. Stále 

více lidí věnuje pozornost vlivu stravování na své zdraví a sleduje obsahové složení 

potravin. Velmi oblíbené jsou z tohoto důvodu potraviny s vysokým obsahem proteinů, 

luštěniny a produkty z nich a také veganské, bezlepkové a bezlaktózové potraviny.  

To pro podnik představuje výhodu, jelikož müsli tyčinky Fit Smoothie jsou vyrobeny 

pouze z přírodních surovin, bez přidaných cukrů, bez palmového oleje, kterému se velká 

část lidí také vyhýbá, a navíc jsou i bezlepkové  (44).  

3.4.2 Legislativní faktory 

Jelikož jsou Česká i Slovenská republika součástí Evropské unie a jsou tedy součástí celní 

unie EU, je zde charakteristické nejenom neuplatňování cel, ale také i neuplatňování 

jiných omezení v obchodě mezi členskými zeměmi EU. Základní podmínkou  

pro uplatnění zboží na slovenském trhu je hygienická i technická nezávadnost.  

Pokud mají být na slovenský trh dováženy potravinářské, ale i jiné výrobky, musí být 

k těmto produktům doložen doklad o původu zboží a zdravotní nezávadnosti. Pro import 

vybraných druhů produktů na slovenský trh poskytuje podrobné podmínky například 

Státní veterinární a potravinová správa SR, Slovenská zemědělská a potravinářská 

komora nebo Slovenská obchodní a průmyslová komora, která pravidelně předkládá 
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připomínky a odborná stanoviska k návrhům právních norem a opatřením v oblasti 

podnikatelského sektoru. Při podnikání na slovenském trhu je třeba dodržovat 

slovenských zákonů jako například č. 250/2007 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov nebo také zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (40). 

Pro obchodování v tomto odvětví je také pro podniky důležité zavedení systému HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points), což je systém analýzy rizika a stanovení 

kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin. Tento nástroj se považuje za jeden  

ze základních nástrojů, jak účinně předejít rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.  

Jeho zavedení do podniku je na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin povinné u všech výrobců potravin 

(45).   

3.4.3 Ekonomické faktory 

V této části analýzy budou popsány ekonomické faktory, mezi něž se řadí inflace, hrubý 

národní produkt, vývoj kurzu EUR/Kč, vývoj průměrných mezd a medián mezd, 

nezaměstnanost a zdanění.  

Oproti předcházejícím obdobím rostou ceny v roce 2019 ve všech sledovaných sektorech, 

přičemž dochází především k růstu cen bydlení, nájmů, potravin a energií. Pro roky 2020 

a 2021 se předpokládá, že roční míra inflace bude oscilovat kolem hranice 2,5 %.  

Za hlavní odvětví v oblasti nárůstu inflace se odhadují služby, dále pak i zemědělské 

komodity, potraviny a energie (46). 

Dle údajů slovenského statistického úřadu, došlo v březnu roku 2020 k výraznému 

zpomalení meziroční míry inflace, a to na 2,3 %. Tempo růstu cen zboží  

a služeb tak bylo nejnižší od loňského dubna, přičemž v předchozích čtyřech měsících 

byla míra inflace 3 %. K zpomalení došlo v polovině z 12 sledovaných oblastech. Inflace  

na Slovensku je dlouhodobě vyšší než v průměru za celou eurozónu, která podle údajů 

evropského statistického úřadu Eurostatu je na 0,7 %. V následující tabulce je vyobrazen 

vývoj inflace od roku 2015 (47). 
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Tabulka 8: Vývoj inflace v letech 2015 – 2019 (48) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Míra inflace (%) -0,3 -0,5 1,3 2,5 2,7 

 

Slovenská centrální banka i ministerstvo financí, které sestavují prognózy vývoje domácí 

ekonomiky, uvádějí, že tempo růstu HDP Slovenska by v roce 2020 mělo být proti 

původním odhadům výrazněji nižší a jeho hodnota by se měla nacházet pod hranicí tří 

procent (49). 

Tabulka 9: Meziroční změna HDP od roku 2015 (50) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP (meziroční změna v %) 4,2 3,1 3,2 4,1 2,3 

 

Odhady HDP pro nadcházející roky nejsou optimistické a udávají se jak vnitřní,  

tak i vnější rizika budoucího ekonomického vývoje. Mezi vnitřní rizika se řadí například 

přehřátý trh práce, se kterým souvisí i nárůst nákladů práce. Dalším rizikem je silná 

orientace exportu na EU, subdodavatelský charakter ekonomiky a nízká úroveň finální 

výroby. Slovenská republika má také nízké výdaje na výzkum a vývoj a špatnou kvalitu 

školství. Vývoji ekonomiky neprospívá ani populační vývoj. Dochází k postupnému 

vymírání obyvatelstva a v posledních letech dochází k migraci mladých lidí do zahraničí, 

a to především z východu a jihu Slovenska. Vnější riziko pro ekonomický vývoj 

Slovenska pak představuje například zpomalování růstu velkých ekonomik EU (49). 

 

Graf 3: Vývoj HDP v běžných cenách a míry inflace (meziroční změna v %) (51) 



66 

 

V případě obchodování v zahraničí, kde národní měnou je euro, je důležité sledovat vývoj 

kurzu EUR/Kč. Jak je vidět na průběhu následujících grafů, kurz se v posledních 

měsících držel v pásmu 25 – 26 Kč za jedno euro. Z počátku roku 2020 docházelo 

k posílení české koruny vlivem několika faktorů a kurz se tak dostal až na úroveň  

24,895 Kč za jedno euro, koruna tak byla na nejsilnější úrovni za posledních sedm let. 

Mezi faktory, které přispěly k posílení české koruny, patřil například poměrně vysoký 

kladný úrokový diferenciál a oživení zájmu zahraničních investorů o měny, které jsou 

zajímavé z pohledu vyšších úrokových sazeb, mezi něž se česká koruna řadí. K posílení 

české koruny také napomáhala transparentní měnová politika České národní banky  

a absence makroekonomických nerovnováh (52). 

 

Graf 4: Vývoj kurzu EUR/CZK (53) 

Od poloviny února dochází naopak k oslabení české koruny a za zhruba měsíc,  

kdy docházelo k velkému vyhřeznutí epidemie koronaviru mimo Čínu, oslabila celkově 

již zhruba o 10 %. Toto oslabení koruny je důsledkem negativní nálady na globálních 

trzích a vedlo až k tomu, že koruna oslabila až nad hranici 27 Kč za euro. V současné 

době je velmi nejistý výhled, ale Česká národní banka je však připravena jednat  

a spekuluje se i o možnosti zásahu do vývoje kurzu v případě jeho výrazného oslabování 

(54).  
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Graf 5: Vývoj kurzu EUR/CZK od období sílících obav z rozšíření koronaviru a jeho dopadu na 

ekonomiky (53) 

Průměrná hrubá měsíční mzda na Slovensku meziročně příznivě stoupá. V současnosti 

se výše průměrné mzdy na Slovensku drží nad hranicí 1 000 EUR. Na konci třetího 

čtvrtletí dosáhla průměrná nominální měsíční mzda hodnoty 1 068 EUR, což znamená,  

že v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku došlo k nárůstu o 7,7 %.  

Pro srovnání je nutné vzít v úvahu také inflaci, po jejím zohlednění tedy dosáhl růst reálné 

mzdy hodnoty 4,7 %. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 došlo k nárůstu 

průměrných nominálních mezd ve všech odvětví, nicméně velké rozdíly ve mzdách se 

nacházejí při porovnávání jednotlivých regionů. Každoročně je nejvyšších mezd 

dosahováno v Bratislavském kraji, nejméně poté na východě Slovenska v Prešovském 

kraji. I přesto došlo ve všech krajích k nárůstu oproti stejnému období předcházejícího 

roku, tehdy byl nejvyšší nárůst zaznamenán v Nitranském kraji, kde relativní přírůstek 

činil 9,9 % (55).   

V následujícím grafu je vyobrazen vývoj průměrné nominální měsíční mzdy od roku 

2015 do roku 2019.   
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Graf 6: Vývoj průměrné měsíční mzdy v letech 2015 – 2019 (56) 

V následující tabulce je znázorněn vývoj průměrné mzdy u mužů a žen dohromady  

a za každé pohlaví zvlášť. Vývoj je zde zobrazen od roku 2015 až do roku 2018 a současně 

je zde uveden i medián mezd za každý rok. Tento ukazatel je také velmi důležitým,  

jelikož zobrazuje střední hodnotu mzdy po seřazení mezd všech zaměstnanců  

od největšího po nejmenší. Čím větší je totiž rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem, 

tím vyšší je i mzdová nerovnost ve sledované ekonomice.  

Tabulka 10: Vývoj průměrné mzdy a mediánu v letech 2015 – 2018 (57) 

 2015 2016 2017 2018 

Průměr Medián Průměr Medián Průměr Medián Průměr Medián 

Ženy 

a 

muži 

997 775 1044 818 1101 874 1175 938 

Muži 1117 842 1167 889 1233 959 1315 1029 

Ženy 867 710 910 750 960 798 1024 852 

 

Každoročně dochází také k nárůstu minimální mzdy. V roce 2019 činila výše minimální 

mzdy 520 EUR. V roce 2020 minimální měsíční mzda narůstá na hodnotu 580 EUR  

a minimální hodinová mzda při 40hodinovém pracovním týdnu činí 3,333 EUR. 
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V následující tabulce se nachází přehled vývoje minimální mzdy od roku 2015  

do současnosti (58).  

Tabulka 11: Vývoj výše minimální mzdy (58) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Výše minimální mzdy (EUR) 380 405 435 480 520 580 

 

Dalším ekonomickým faktorem je také míra nezaměstnanosti, k jejímuž poklesu 

dochází každoročně již od toku 2015. Nárůst zaměstnanosti se projevuje především  

v oblasti zemědělství a dále pak ve vybraných odvětvích služeb, jako například  

v informatice, vědeckých a technických činnostech nebo ve vzdělávání. K poklesu míry 

nezaměstnanosti dochází díky nárůstu počtu podnikatelů hledajících zaměstnance, 

přičemž největší zaměstnanosti dosahuje Bratislavský kraj. Následující tabulka zobrazuje 

vývoj míry nezaměstnanosti od roku 2015 (59).   

Tabulka 12: Míra nezaměstnanosti od roku 2015 (50) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Míra nezaměstnanosti (%) 11,5 9,6 8,1 6,5 5,6 

 

Další oblastí je výše odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Na sociální pojištění 

placené zaměstnancem odchází 9,4 % jeho hrubé mzdy a dalších 25,2 % na sociálním 

pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Výše odvodů na zdravotní pojištění 

placené zaměstnancem jsou 4 % z hrubé mzdy a dalších 10 % odvádí za něj zaměstnavatel 

(60). 

Výpočet sazby daně z příjmu fyzických osob na Slovensku je o něco komplikovanější 

než v České republice. U fyzických osob se na část příjmu vztahuje 19% sazba daně  

na část základu daně, který nepřesáhne 176,8násobek sumy životního minima, které bylo 

stanoveno k 1. lednu zdaňovacího období. V roce 2019 bylo měsíční životní minimum 

pro plnoletou osobu stanoveno na 207,05 EUR. Část základu daně přesahující 

176,8násobek sumy životního minima je zdaněn sazbou daně z příjmu ve výši 25 %. 

Odlišné zdanění příjmu mají ústavní činitelé, ke kterým patří prezident, vláda a poslanci 

slovenského Národního shromáždění. Pro ně je stanovena tzv. „osobitá sazba“ ve výši  
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5 %. Daň z příjmu právnických osob je stanovena sazbou 21 %. Co se týče daně z přidané 

hodnoty, existují pro ni dvě sazby. Základní sazba je ve výši 20 % a snížená je stanovena 

na 10 %. Snížená sazba na Slovensku se uplatňuje pro obdobné typy produktů  

jako v České republice, a to například potraviny, léky, knihy apod (60). 

3.4.4 Politické faktory 

V rámci analýzy SLEPTE je třeba se zaměřit také na politické faktory, které výrazně  

na podnik působí, ale které podnik sám nemůže ovlivnit. Hrozbu pro podnik z oblasti 

politických faktorů by mohlo představovat vystoupení Slovenské republiky z Evropské 

unie, a tím pádem vystoupení z celní unie EU nebo například omezení importu některých 

produktů. Dosavadní politická situace ale tomuto kroku nenasvědčuje.  

Dalším faktorem ovlivňujícím podniky by bylo také přijetí eura Českou republikou. 

K tomu kroku se Česká republika zavázala, ovšem proces přechodu z české koruny  

na euro nebyl doposud zahájen a doposud ani nebyl určený termín, kdy by k tomuto kroku 

mělo dojít. V prvotní fázi by tento krok pro podniky představoval jednorázové výdaje 

na úpravu účetních a jiných softwarových informačních systémů, přepracování ceníků  

či větší komunikace s odběrateli a dodavateli z důvodu této změny. Ovšem následně  

po zavedení by tento krok mohl pro podniky představovat nižší náklady, například 

z důvodu eliminace kurzového rizika a náklady s ním spojenými. Dále by mohlo dojít 

ke snížení transakčních a konverzních nákladů při obchodování se zahraničím.  

Míra úspory nákladů tedy z velké části závisí na míře zapojení podniku do obchodování  

se zahraničím (61). 

 

Graf 7: Dopady zavedení eura (61) 
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3.4.5 Technologické faktory 

V rámci technologických faktorů by měl podnik sledovat především inovace  

ve výrobních procesech, jelikož zastaralé stroje mohou představovat neefektivitu výroby 

a tím pádem i vyšší výrobní náklady, které mají poté v konečném důsledku i dopad  

na ceny produktů. Inovace výrobních procesů mohou v počátku představovat větší výdaj, 

ovšem dobře promyšlená investice se může vrátit v podobě zvýšení produktivity a snížení 

provozních nákladů. Tento fakt si společnost dobře uvědomuje. Původně v roce 1996 byla  

do výroby nakoupena výrobní linka, která při plném obsazení a optimální organizaci 

výroby byla schopna vyrobit za 24 hodin 360 000 tyčinek. V roce 2016 využila firma 

podpůrného programu Ministerstva zemědělství na pořízení dlouhodobého majetku  

a nakoupila nové výrobní linky v hodnotě 8 500 000 Kč, které mají zvýšit výrobní 

kapacitu až o 30 % (62). 

Sledování novinek v technologii výrobních strojů může napomoci k tvorbě nových 

produktů. V minulosti podnik přistoupil k nákupu nových technologií – polévacího 

zařízení a mrazícího tunelu, což znamenalo možnost zahájit výrobu müsli tyčinek 

máčených v kakaové a jogurtové polevě (63). 

Sledovat trendy v technologiích je důležité nejenom z hlediska výrobních procesů,  

ale také i z hlediska marketingu. V současné době spousta lidí vyhledává informace  

o podnicích a jejích produktech online, proto by společnost neměla zapomínat na dobrou 

propagaci právě skrze internet. Jak bylo již uvedeno v podkapitole sociálních faktorů, 

dochází také k oblibě nakupování pomocí internetových obchodů.  

3.4.6 Ekologické faktory 

Jelikož se jedná o podnik využívající k výrobě svých produktů zemědělské suroviny,  

je pro něj důležitý i aspekt klimatických podmínek. V posledních letech dochází  

ke klimatickým změnám, a proto narůstá zájem o životní prostředí. V současnosti 

zemědělci řeší narůstající problém s nedostatkem srážek, který následně způsobuje 

zvyšující se sucho. V souvislosti s klimatickými změnami dochází rovněž k prodlužování 

letních dnů. Tyto změny mají poté dopad na životní cyklus rostlin, neboť může docházet 

k nižší výnosnosti polních plodin, což může následně představovat problémy s dodávkami 

těchto plodin a s navyšováním jejich cen v důsledku nedostatku. Zvýšená cena výrobních 

surovin má poté logicky dopad i na konečnou cenu produktů.   
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3.5 Porterův model 5 konkurenčních sil 

V následující části bude provedena analýza konkurenčního prostředí, a to konkrétně 

Porterův model pěti konkurenčních sil. 

3.5.1 Vyjednávací síla dodavatelů 

Jednou z oblastí Porterovy analýzy je vyjednávací síla dodavatelů. Velkou výhodou 

společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s. je, že je součástí holdingu ÚSOVSKO a.s.,  

pod nějž spadají rovněž divize rostlinné výroby a ovocnářství. Tyto divize dodávají 

společnosti potřebné suroviny k výrobě müsli tyčinek, jako jsou obiloviny a ovoce. Do 

tyčinek Fit müsli je tedy přidáváno vlastní obilí, především ovesné vločky, které tvoří 

podstatnou součást tyčinek, i vlastní ovoce, především jablka, dále pak například i hrušky 

či višně. Některé další suroviny jsou odebírány od externích podniků. Výsledná kvalita 

produktů závisí i na kvalitě těchto externích dodávek, proto jsou tedy tito externí 

dodavatelé pečlivě vybírání. V současnosti se na trhu vyskytuje velké množství 

dodavatelů a jejich vyjednávací síla není tedy neomezená, je proto nutné dbát na kvalitu 

dodávaných surovin, dodržování termínů dodávek a rovněž není možné nastavovat příliš 

vysoké ceny.  

3.5.2 Vyjednávací síla kupujících 

Na podnik má také vliv vyjednávací síla kupujících. Bez spokojených zákazníků  

by podnik nemohl fungovat, a proto je nutné neustále zjišťovat jejich spokojenost  

a potřeby. Jednu skupinu zákazníků tvoří koneční spotřebitelé, kteří si nakupují produkty 

pro svou vlastní spotřebu. Z tohoto důvodu se nejedná o velké objemy odběrů 

jednotlivých spotřebitelů, kteří proto logicky nemají tak velkou vyjednávací sílu, jakou 

má další zákaznická skupina – tedy obchody, jež produkty odebírají za účelem prodeje. 

Obchodní řetězce, jako je například Kaufland, Billa a další, odebírají velké objemy 

produktů, v důsledku čehož mají větší vyjednávací sílu a mohou na společnost působit 

například s cenovými požadavky. 

3.5.3 Existence substitutů 

Další oblastí Porterovy analýzy je existence substitutů, které dokážou funkčně nahradit 

jiné produkty. Za substituty müsli tyčinek můžeme považovat nejrůznější tyčinky  

z oblasti cukrovinek. Především to mohou být ty, které se prezentují slogany, jako je 
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„energie sbalená na cesty“, „ideální svačina během shonu“ a podobně, jelikož müsli 

tyčinky jsou také podobně prezentovány jako ideální zdravá, výživná a rychlá možnost 

svačiny. Protože se müsli tyčinky řadí do zdravého stravování, šlo by z tohoto pohledu  

za substituční produkty považovat i tzv. zelené potraviny, které jsou obvykle čistě 

přírodní a které organismus nejenom vyživí, ale i detoxikují a regenerují. Další řadou 

výrobků, které mohou být považovány za substituty, jsou ovocné přesnídávky,  

a to především ty v podobě kapsiček, které se na trhu začaly objevovat zhruba před pěti 

lety a jež jsou prezentovány jako ideální svačinka nejenom pro děti, ale i pro starší 

například při cestování. Sledovat substituty je důležité z hlediska ziskovosti podniku, 

neboť pokud by ceny firemních produktů byly stejné nebo nižší, mohlo by se stát, že by 

zákazníci přešli ke společnostem prodávající tyto substituty. Pokud jsou si zákazníci 

vědomi existence substitutů, porovnávají jejich cenu, kvalitu a vlastnosti s produkty 

společnosti.   

3.5.4 Vstup nové konkurence do odvětví 

Vstoupit do odvětví müsli tyčinek nebo obecně potravinářského průmyslu není 

nejjednodušší, neboť se jedná o výrobu potravinářských produktů, a proto zde existuje 

řada legislativních požadavků. Jedním z nich je například zavedení systému HACCP  

do výroby potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady, který se řadí 

mezi základní nástroj, jenž umožňuje účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost 

potravin. Legislativní podmínky se netýkají pouze samotného výrobního procesu, ale 

existují i legislativní nároky na skladové a přepravní prostory z hlediska hygienických 

nařízení, které podniky musí splňovat.  

3.5.5 Současná konkurence v odvětví 

Konkurenci pro firmu představují nejenom podniky, které se soustředí na výrobu müsli 

tyčinek, ale také ty, které se zabírají výrobou müsli směsí. Může být totiž jen otázkou 

času, kdy se takovéto podniky rozhodnou také z müsli vyrábět i tyčinky. Do konkurence 

v odvětví jsou zahrnuty nejen přímo slovenské firmy, ale rovněž i firmy české, které 

taktéž na slovenském trhu operují.   

Mezi hlavní konkurenty ÚSOVSKO FOOD a.s. v oblasti müsli výrobků patří: 
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Janova pec je český podnik soustřeďující se na výrobu a prodej pečeného müsli v České 

a Slovenské republice. Výroba těchto produktů probíhá v Horoměřicích. Základem 

pečeného müsli jsou ovesné vločky slazené medem a maštěné olivovým olejem. Každé 

směsi dominuje jedna chuť, podle které jsou produkty pojmenovány. Produkty je možné 

zakoupit v 9 podnikových prodejnách, které se nacházejí na západě a severozápadě 

Slovenska. Firma Janova pec je vlastněna Janem Králem a právní formou této firmy je 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. 

Z tohoto důvodu se mi bohužel nepodařilo zjistit finanční situaci této firmy (64).  

Slovenská firma Tekmar působí na trhu již od roku 1997 a specializuje se na výrobu 

zdravých tyčinek a také na produkty snídaňového müsli. Produkty jsou dodávány kromě 

klasických prodejen potravin také do lékáren, obchodů se zdravou výživou a drogerií. 

Zároveň je možné produkty zakoupit i na e-shopu společnosti Tekmar (65). 

 

Graf 8: Zisk a tržby společnosti Tekmar v letech 2010 – 2018 (66) 

Níže uvedená tabulka zobrazuje finanční situaci společnosti Tekmar v roce 2018. 

Tabulka 13: Finanční situace firmy Tekmar v roce 2018 (66) 

Tržby 6 838 243 € 

Celkové výnosy 7 185 180 € 

Zisk 1 208 085 € 

Aktiva 13 489 416 € 

Vlastní kapitál 6 088 579 € 

Celková zadluženost 54,86 % 

Hrubá marže 54,38 % 
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Fitbakers je slovenskou firmu sídlící v Brezně, která byla založena ke konci roku 2014 

dvěma podnikatelkami, které se rozhodly pro domácí výrobu müsli výrobků. Produkce je 

zaměřená na domácí pečené müsli. Pečené müsli je prodávané ve větších baleních 

po 350 g a 750 g, a zároveň existují i menší varianty po 120 g, které jsou vhodné na cesty 

jako zdravá svačina. Produkty společnosti Fitbakers jsou v současnosti k dostání pouze 

ve Slovenské republice, a to buďto v některých kamenných prodejnách nebo lze produkty 

zakoupit online přímo na webových stránkách Fitbakers v e-shopu  (67).  

 

Graf 9: Vývoj zisku a tržeb společnosti Fitbakers v letech 2014 – 2018 (68) 

V následující tabulce je zobrazena finanční situace firmy Fitbakers v roce 2018. 

Tabulka 14: Finanční situace podniku Fitbakers v roce 2018 (68) 

Tržby 47 376 € 

Celkové výnosy 47 376 € 

Zisk 5 029 € 

Aktiva 25 012 € 

Vlastní kapitál 23 053 € 

Celková zadluženost 192,17 % 

Hrubá marže 19,91 % 

 

Českou firmou, která si založila pobočku na slovenském trhu, je Emco. Tato firma vznikla 

v roce 1990 a ve svých počátcích své müsli produkty vyráběla v Německu a do České 

republiky je dovážela. V roce 1998 se výroba přesunula do ČR, i ovesné vločky,  
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které jsou základem jejích produktů, pocházejí od českých zemědělců. V současnosti jsou 

produkty firmy Emco vyváženy do 50 zemí světa (69).  

 

Graf 10: Zisky a tržby společnosti Emco v roce 2018 (69) 

Pro firmu Emco je vypracován finanční přehled v následující tabulce.  

Tabulka 15: Finanční situace firmy Emco v roce 2018 

Tržby 6 428 694 € 

Celkové výnosy 6 429 541 € 

Zisk 213 215 € 

Aktiva 1 048 500 € 

Vlastní kapitál 567 395 € 

Celková zadluženost 45,89 % 

Hrubá marže 8,39 % 

 

V roce 2011 vznikla na českém trhu společnost Mixit. Tato firma nevyrábí přímo müsli 

tyčinky, ale produkuje nejrůznější směsi müsli, kterou si dokonce i sami zákazníci mohou 

mixovat. Podnikové produkty jsou k dostání v České republice, na Slovensku, v Polsku  

a nově se firma chystá expandovat na maďarský trh. Společnost dosahuje každoročního 

růstu, na čemž se významně podílí optimalizace výroby a dalších procesů, firma také 

neustále uvádí na trh nové produkty, o které je i větší zájem u zahraničních zákazníků 

(70).  

V následující tabulce jsou shrnuty informace o vybraných hlavních konkurentech 

společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s. střediska Fit müsli. 
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Tabulka 16: Porovnání konkurence (Vlastní zpracování) 

Podnik Původ Jiné trhy Müsli 

tyčinky 

Produkty 

müsli 

E-

shop 

Marketing 

Janova 

pec 

ČR ČR, SR Ne 

(pouze 

sušenky) 

Ano Ano Web, sociální sítě 

(FB, Instagram), 

blog 

Tekmar SR ČR Ano Ano Ano Web, sociální sítě 

(FB, Instagram, 

Linkedin), blog, 

Youtube kanál 

Fitbakers SR Pouze SR Ne Ano Ano Web, sociální sítě 

(FB, Instagram), 

blog 

Emco ČR 50 zemí Ano Ano Ano Web, sociální sítě 

(FB, Instagram), 

Youtube kanál, 

věrnostní 

program, TV 

reklama, blog 

Mixit ČR ČR, Polsko, 

Maďarsko 

(od r. 2020) 

Ne Ano Ano Web, sociální sítě 

(FB, Instagram, 

Pinterest, 

Twitter), 

věrnostní 

program, 

Youtube kanál, 

inzerce v tisku, 

blog 
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3.6 Analýza dodavatelů 

Společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. je součástí koncernu společnosti ÚSOVSKO a.s. 

Součástí tohoto koncernu jsou zároveň i podniky zaměřující se na zemědělství.  

Oblast zemědělství je rozdělena na divizi živočišné výroby a divizi rostlinné výroby  

a ovocnářství. Akciová společnost ÚSOVSKO a.s. spolu s dceřinými společnostmi 

obhospodařuje kolem 20 tisíc hektarů půdy v Olomouckém a Plzeňském kraji.  

A právě podniky zaměření na divizi rostlinné výroby a ovocnářství dodávají společnosti 

potřebné suroviny k výrobě müsli tyčinek, mezi něž patří obiloviny a ovoce. 

Podniky spadající do této divize jsou následující: 

• ÚSOVSKO AGRO s.r.o. 

• MOHELNICE AGRO s.r.o. 

• ÚSOVSKO EKO s.r.o. 

• Agropodnik Dětřichov, s.r.o. 

• Žďár Chudenice s.r.o. 

Obilí, především ovesné vločky, jsou tedy dodávány od ostatních dceřiných společností 

koncernu ÚSOVKO a.s. Tyto společnosti dále dodávají i vlastní ovoce, které je  

po vypěstování v sadech následně umístěno do skladů ve Veleboři, kde se skladuje, třídí, 

balí a prodává. Součástí skladu ovoce je i prodejna, kde si produkty mohou zakoupit jak 

maloodběratelé, tak i velkoodběratelé, přičemž zákazníci zde mohou kromě čerstvého 

ovoce koupit i ovoce sušené. Veškerá produkce ovoce je přihlášená do Svazu  

pro integrované systémy pěstování ovoce s právem užívání ochranné známky SISPO  

na veškerou produkci. Společnost ÚSOVSKO EKO s.r.o. je držitelem certifikátu  

od společnosti KEZ a tento certifikát je zárukou kvality bio. Ovoce vyprodukované touto 

společností může být tedy využíváno k produkci müsli tyčinek Fit Bio.  

Některé další suroviny jsou odebírány od externích podniků. Výsledná kvalita produktů 

závisí i na kvalitě těchto externích dodávek, proto jsou tedy externí dodavatelé pečlivě 

vybírání. Seznam těchto vybraných a ověřených dodavatelů považuje společnost  

za součást svého know-how, a proto tento seznam není přístupný.  
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3.7 Výzkumná část 

V následující části práce bude uveden marketingový výzkum zaměřený na nákupní 

chování zákazníků a prvky, které jej ovlivňují. Tento výzkum byl proveden z důvodu 

vytvoření podpůrného nástroje k vypracování této práce.  

3.7.1 Metodologie výzkumu 

Tento marketingový výzkum byl proveden kvantitativním přístupem, kdy jako technika 

sběru dat bylo zvoleno dotazníkového šetření. Strukturovaný dotazník byl v elektronické 

podobě a k jeho vytvoření byl použit nástroj Google forms. Tento dotazník byl 

strukturovaný do dvou částí. Otázky v části první byly tzv. segmentační – jejich cílem 

bylo tedy zjištění informací o účastnících šetření. Následující část byla pak již zaměřena 

na nákupní chování zákazníků a prvky, které jej ovlivňují. K některým otázkám  

v dotazníku byly pro respondenty připojeny i popisy, které sloužily k lepšímu pochopení 

otázky, případně vysvětlovaly některé pojmy, jež by respondent nemusel znát – například 

newsletter, bannerová reklama či influencer. Dotazníkové šetření proběhlo v období  

od 11. listopadu do 5. prosince 2019. Dotazník byl odeslán 400 osobám, z nichž ho 

vyplnilo 288 respondentů, návratnost dotazníku byla tedy 72 %.  

3.7.1.1 Hypotézy stanovené k testování v rámci výzkumu 

V rámci výzkumu byly stanoveny hypotézy, které na závěr výzkumu byly testovány.  

Ke každé nulové hypotéze byla stanovena i hypotéza alternativní. 

První výrok: 

V rámci prvního výroku bude sledována závislost mezi pohlavím respondentů a sklonem  

k spontánním nákupům, které mohou být vyvolány nástroji merchandisingu v místě 

prodeje. Hypotéza byla stanovena následovně:  

H10: Mezi pohlavím zákazníků a ovlivněním reklamou ke spontánním nákupům není 

závislost. 

H11: Mezi pohlavím zákazníků a ovlivněním reklamou ke spontánním nákupům je 

závislost. 
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Druhý výrok: 

V rámci druhého výroku bude sledováno, zda má věk respondentů vliv na to, zda se 

nechají ovlivnit k nákupům doporučením influencerů. Hypotéza byla stanovena 

následovně: 

H20: Věk respondentů nemá vliv na to, zda se účastníci nechají ovlivnit influencery. 

H21: Věk respondentů má vliv na to, zda se účastníci nechají ovlivnit influencery. 

3.7.1.2 Cíle výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu je získání informací od potenciálních zákazníků ohledně jejich 

nákupního chování a prvků, které na jejich nákupní chování působí. Cílem je zjistit, jak 

jsou například některé nástroje vnímány lidmi a jestli existuje závislost mezi těmito 

postoji k nástrojům komunikačního mixu a například pohlavím či věkem respondentů. 

Zjišťováno bylo i například to, jak zákazníci vyhledávají informace o produktech, 

nebo co je ovlivňuje v místě nákupu a v případě nákupu nových výrobků. Tyto poznatky 

mohou přispět k lepšímu rozhodování při tvorbě návrhů pro tuto diplomovou práci.  

3.7.1.3 Postup zpracování dat 

Pro zpracování získaných dat byla využita především popisná statistika. Znázorněny jsou 

u jednotlivých odpovědí na otázky jak absolutní, tak relativní četnosti. Dále byl proveden 

test nezávislosti dvou kvalitativních znaků – chí-kvadrát test nezávislosti, kterým byly 

ověřovány stanovené hypotézy. Pro provedení tohoto testu byly vytvořeny pro každý  

z výroků kontingenční tabulky. Po provedení chí-kvadrát testu byla síla závislosti 

ověřována pomocí Cramerova koeficientu kontingence. 

3.7.2 Analýza dat a výsledky výzkumu 

Následující část práce je zaměřena na představení dat získaných výzkumem a jejich 

analýzu.  Budou rozebrány jednotlivé otázky dotazníkového šetření. První část otázek je 

tzv. segmentačních. Jsou zaměřeny na pohlaví, věk, statut a vzdělání respondentů. Druhá 

část otázek dotazníkového šetření je již zaměřena na nákupní chování a prvky, které jej 

ovlivňují. 
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3.7.2.1 První sekce dotazníku  

První otázka byla zaměřena na pohlaví respondentů. Z celkového počtu  

288 respondentů bylo celkem 160 žen (55,60 %) a 128 mužů (44,40 %). 

Tabulka 17: Rozdělení respondentů na základě pohlaví (Vlastní zpracování) 

 Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost 

Žena 160 55,6 % 

Muž 128 44,4 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Druhá otázka dotazníku se zaměřila na věkové zařazení respondentů, přičemž  

zde respondenti byli rozřazeni do pěti věkových skupin. První věkové rozhraní bylo 

stanoveno od 18 let do 24 let a do této věkové kategorie spadalo 38 respondentů. Druhá 

kategorie byla od 25 let do 34 let a patřilo do ní 120 respondentů. Třetí věková skupina 

odpovídala stáří od 35 let do 44 let a počet zapojených účastníků v této věkové kategorii 

činil celkem 62. Další věková kategorie byla od 45 let do 54 let, příslušelo k ní 44 

respondentů. Poslední věková kategorie byla určena pro skupinu respondentů od 55 +  

a v této věkové kategorii spadalo celkem 24 respondentů.  

Tabulka 18: Rozdělení respondentů do věkových kategorií (Vlastní zpracování) 

 Věková kategorie Absolutní četnost Relativní četnost 

18 – 24 let 38 13,2 % 

25 – 34 let 120 41,7 % 

35 – 44 let 62 21,5 % 

45 – 54 let 44 15,3 % 

55 +  24 8,3 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Na následujícím grafu jsou jednotlivé výsledky zobrazeny graficky. Na první pohled je 

jasná převaha ve věkové kategorii 25 – 34 let, kam se řadil největší počet účastníků.  

Na druhém místě poté věková skupina 35 – 45 let s procentuálním zastoupením 21,5 %.  
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Graf 11: Zařazení respondentů do věkových kategorií (Vlastní zpracování) 

Předposlední segmentační otázka se týkala nejvyššího dosaženého vzdělání 

respondentů. Na výběr bylo tedy vzdělání základní, středoškolské s maturitou nebo 

výučním listem, popřípadě vysokoškolské vzdělání.  

Tabulka 19: Rozdělení respondentů na základě nejvyššího dosaženého vzdělání (Vlastní zpracování) 

 Vzdělání Absolutní četnost Relativní četnost 

Základní 0 0 % 

Střední s výučním listem 47 16,4 % 

Střední s maturitou 91 31,6 % 

Vysokoškolské 150 52 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Pouze se základním vzděláním žádný respondent nebyl, středoškolského vzdělání 

dosáhlo celkem 138 odpovídajících (48 %), přičemž toto vzdělání bylo ještě rozděleno  

na střední s výučním listem nebo s maturitou. Vzdělání střední s výučním listem získalo 

47 respondentů (16,4 %) a středního s maturitou dosáhlo celkem 91 respondentů  

(31,6 %). Nejvíce bylo zastoupeno vzdělání vysokoškolské, kdy tento typ uvedlo 150 

respondentů, což představovalo 52 % z jejich celkového počtu.  

13%

42%22%

15%

8%

18-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55 +
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Graf 12: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů (Vlastní zpracování) 

Poslední segmentační otázka byla zaměřena na statut, kdy na výběr byly možnosti: 

student, zaměstnaný, nezaměstnaný, OSVČ a důchodce. Studentů vyplňujících tento 

dotazník bylo 118. Zaměstnaných osob bylo 98 a nezaměstnaný z odpovídajících nebyl 

nikdo. V kategorii osoby samostatně výdělečně činné bylo 56 účastníků. Nejméně bylo 

důchodců, konkrétně 16 osob.  

Tabulka 20: Rozdělení respondentů na základě statutu (Vlastní zpracování) 

 Statut Absolutní četnost Relativní četnost 

Student 118 41 % 

Zaměstnaný 98 34 % 

Nezaměstnaný 0 0 % 

OSVČ 56 19,4 % 

Důchodce 16 5,6 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Největší část tedy představují studenti s procentuálním zastoupením 41 % a hned  

na druhém místě zaměstnaní, kterých bylo 34 %. Na třetím místě byly poté osoby 

samostatně výdělečně činné, kterých bylo 19,4 %. Výsledky této otázky jsou opět 

vyjádřeny i graficky.   

0%
16%

32%

52%

Základní Střední s výučním listem Střední s maturitou Vysokoškolské
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Graf 13: Rozdělení respondentů na základě statusu (Vlastní zpracování) 

3.7.2.2 Druhá sekce dotazníku  

Následující část analýzy výsledků dotazníkového šetření je již zaměřena na otázky 

týkající se nákupního chování a prvků, které jej ovlivňují.  

První otázka byla z oblasti reklamy a zněla: „Věnujete pozornost televizním 

reklamám?“. Možnosti odpovědi byly následující: 

• Ano 

• Ne 

• Někdy, pokud je reklama opravdu poutavá. 

Četnosti jednotlivých odpovědí na první otázku z oblasti reklamy jsou uvedeny  

na následující tabulce.  

Tabulka 21: Odpovědi na otázku – Věnujete pozornost televizním reklamám? (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 78  27 % 

Ne 152 53 % 

Někdy, pokud je reklama opravdu 

poutavá. 

58 20 % 

Celkem --- 288 100 % 
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Student Zaměstnaný Nezaměstnaný OSVČ Důchodce
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Na základě těchto odpovědí vyplývá, že v současné době se většina dotázaných televizní 

reklamě vyhýbá. Ze všech respondentů uvedlo 53 %, že televizní reklamě nevěnují 

pozornost. Pouhých 27 % respondentů televizní reklamě věnuje pozornost a 27 % 

respondentů uvedlo, že televizní reklamě věnují pozornost pouze v případě, že je pro ně 

opravu zajímavá.  

Druhá otázka, která byla zaměřena na prostředí internetu, zněla: „Věnujete pozornost 

reklamám, které jsou přehrávány před videi na stránce Youtube?“ Na výběr byly 

následující možnosti odpovědí: 

• Ano 

• Ne, tyto reklamy mě obtěžují. 

• Ne, tyto reklamy mám vypnuté. 

Tabulka 22: Odpovědi na otázku z oblasti reklamy na Youtube (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 100 34,7 % 

Ne, tyto reklamy mě obtěžují 74 25,7 % 

Ne, tyto reklamy mám vypnuté 114 39,6 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Reklamám, které jsou přehrávány před videi na stránce Youtube, nevěnuje pozornost 

celkem 65,3 % respondentů, což představuje 188 osob. Z celkového počtu respondentů 

uvedlo 25,7 % osob, že je tyto reklamy obtěžují, a 39,6 % osob uvedlo, že mají tyto 

reklamy dokonce vypnuté. Pouze 34,7 % ze všech dotázaných uvedlo, že pozornost těmto 

reklamám věnují.  

Další otázka zněla: „Věnujete pozornost inzerci v tisku?“  Odpovědět mohli 

respondenti následovně: 

• Ano 

• Někdy, pokud inzerce obsahuje zajímavé informace nejenom o produktu/firmě 

samotné. 

• Ne, ale noviny/časopisy kupuji. 

• Ne, noviny/časopisy nekupuji. 
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Odpovědi na tuto otázku jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 23: Odpovědi na otázku ohledně inzerce v tisku (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 118 41 % 

Někdy, pokud inzerce obsahuje zajímavé 

informace nejenom o produktu/firmě 

samotné 

61 21,2 % 

Ne, ale noviny/časopisy kupuji 59 20,5 % 

Ne, noviny/časopisy nekupuji 50 17,3 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Ze všech respondentů si noviny nebo časopisy kupuje 82,7 % osob, ale pouze 20,5 % 

respondentů uvedlo, že pozornost inzerci v tisku nevěnuje. Z dotázaných 41 % osob 

věnuje pozornost inzerci v tisku běžně, jen 21,2 % osob uvedlo, že pozornost inzerci 

v tisku věnuje jen někdy, pokud inzerce obsahuje zajímavé informace nejenom  

o produktu/firmě samotné. 

Otázka, která byla zaměřena na reklamu na internetu, byla: „Všímáte si bannerové 

reklamy?“ Možnosti na odpovědi byly: 

• Ano, vždy 

• Ano, pokud má obsahovou souvislost s webovou stránkou, na které se nachází. 

• Ne 

Tabulka 24: Odpovědi na otázku – Všímáte si bannerové reklamy? (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, vždy 22 7,6 % 

Ano, pokud má obsahovou souvislost 

s webovou stránkou, na které se nachází 

182 63,2 % 

Ne 84 29,2 % 

Celkem --- 288 100 % 
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Pouze 29,2 % respondentů uvedlo, že bannerových reklam si na webových stránkách 

nevšímá. Většina, tedy celkově 70,8 % respondentů, si bannerových reklam všímá,  

ale 63,2 % respondentů si jich všímá v případě, že mají obsahovou souvislost se stránkou, 

na které se právě nacházejí. 

Další otázka, která byla také zaměřena na online prostředí, zněla:  

„Při vyhledávání produktů na internetu, využíváte odkazů nabízených na prvních 

pozicích od vyhledávačů (placená reklama). “ Odpovědi na tento dotaz zněly: 

• Ano, obvykle začínám procházení od těchto reklamních odkazů. 

• Ano, pokud v klasických odkazech nenaleznu to, co hledám. 

• Ne, reklamním odkazům se vyhýbám. 

 

Tabulka 25: Odpovědi na otázku ohledně nabízených odkazů při vyhledávání (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, obvykle začínám procházení od 

těchto reklamních odkazů 

150 52 % 

Ano, pokud v klasických odkazech 

nenaleznu to, co hledám 

90 31,3 % 

Ne, reklamním odkazům se vyhýbám 48 16,7 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Pátá otázka byla zaměřena na nabídku reklamních odkazů při vyhledávání produktů. 

Těmto odkazům se 16,7 % respondentů vyhýbá, jedná se konkrétně o 48 osob.  

Z dotázaných osob 31,3 % tyto odkazy využívá až v případě, že v nereklamních odkazech 

nenalezne to, co hledá. Většina respondentů (52 %) začíná stránky procházet právě  

od těchto nabízených odkazů.  

Další otázka byla zaměřena na newslettery a zněla: „Čtete tzv. newslettery?“ Odpovědět 

na ni respondenti mohli následovně: 

• Ano 

• Ano, pokud newsletter neobsahuje pouze firemní informace, ale i „něco“ navíc. 
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• Ne, možnost zasílání newsletterů na svůj email zakazuji. 

• Ne, ale odběry newsletterů na svůj email zakázané nemám. 

 

Tabulka 26: Odpovědi na otázku – Čtete tzv. newslettery? (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 40 13,9 % 

Ano, pokud newsletter neobsahuje pouze 

firemní informace, ale i „něco“ navíc 

82 28,5 % 

Ne, možnost zasílání newsletterů na svůj 

email zakazuji 

54 18,7 % 

Ne, ale odběry newsletterů na svůj email 

zakázané nemám 

112 38,9 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Z této otázky vyplynulo, že newslettery jsou spíše neoblíbené. Ze všech odpovídajících 

je nečte 57,6 %, přičemž 18,7 % ze všech respondentů je dokonce zasílat na své emailové 

adresy zakazuje. Newslettery tedy čte 42,4 % z dotázaných, ale 28,5 % ze všech 

odpovídajících je čte jen v případě, že obsahují i nějaké zajímavé informace navíc, 

nejenom pouze reklamní sdělení. 

Následující dotaz byl zaměřen na oblast podpory prodeje a šlo o větu doplňovací,  

která zněla: „Pokud byste se měli zúčastnit spotřebitelské soutěže, dáváte přednost 

takové, do které se můžete zapojit …“ Možnosti na doplnění byly: 

• na webové stránce/sociální síti daného podniku 

• pomocí emailu 

• v místě prodeje 

• pomocí pošty 

U tohoto doplňování věty mohli respondenti vybírat více než jednu odpověď. Četnost 

odpovědí je uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 27: Odpovědi na otázku ohledně spotřebitelských soutěží (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

na webové stránce/sociální síti daného 

podniku 

206 36,4 % 

pomocí emailu 236 41,7 % 

v místě prodeje 112 19,8 % 

pomocí pošty 12 2,1 % 

Celkem --- 566 100 % 

 

Při zapojení se do spotřebitelské soutěže by si respondenti vybrali nejčastěji možnost 

zapojit se pomocí emailu, tímto způsobem by se do soutěže zapojilo 41,7 % 

odpovídajících. Na druhém místě skončila možnost zapojit se skrze webové stránky nebo 

sociální sítě, pro tento způsob se hlasovalo celkem 206x (36,4 %). V místě prodeje by se 

do soutěže zapojilo nejraději 19,8 % respondentů. Nejméně oblíbenou se stala možnost 

zapojit se do soutěže za pomoci pošty, kdy pro ni hlasovalo pouze 12 zúčastněných  

(2,1 %). 

Z oblasti merchandisingu v prodejnách, byla následující otázka: „Děláte někdy 

spontánně nákupy jen na základě toho, že vystavené zboží upoutalo Vaši 

pozornost?“ Odpovědět mohli respondenti takto: 

• Ano, stává se mi to často (každý 2 – 3 nákup). 

• Ano, občas 

• Ne, nakupuji jen zboží, které potřebuji (mám na nákupním seznamu). 

Odpovědi jsou zaznamenány v následující tabulce. 
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Tabulka 28: Odpovědi na otázku ohledně spontánních nákupů (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, stává se mi to často (každý 2 – 3 

nákup) 

170 59 % 

Ano, občas 66 23 % 

Ne, nakupuji jen zboží, které potřebuji 

(mám na nákupním seznamu) 

52 18 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Pro spontánní nákupy hlasovalo 82 % respondentů. Ze všech odpovídajících uvedlo  

170 osob (59 %), že spontánně nakupují často, zhruba při každém druhém nebo třetím 

nákupu. Respondentů, kteří nakupují zboží jen podle předem určeného nákupního 

seznamu, bylo celkem 52 osob, což odpovídá 18 % ze všech odpovídajících.  

Z oblasti veřejných vztahů byla otázka na sociální sítě, která konkrétně zněla: „Sledujete 

firemní profily na sociální síti Facebook?“ Odpovědi byly následující:  

• Ano, z důvodu sledování slevových a jiných akcí firem. 

• Ano, z důvodu sledování zajímavých článků, které jsou zde přidávány. 

• Ano, z důvodu sledování akcí firem a dalších zajímavých článků. 

• Ne, nejsem uživatelem této sociální sítě. 

• Ne, ale uživatelem na sociální síti Facebook jsem. 

Do tabulky jsou opět přehledně zaznamenány odpovědi na tuto otázku. 
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Tabulka 29: Odpovědi na otázku ohledně sociální sítě Facebook (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, z důvodu sledování slevových  

a jiných akcí firem 

40 13,9 % 

Ano, z důvodu sledování zajímavých 

článků, které jsou zde přidávány 

34 11,8 % 

Ano, z důvodu sledování akcí firem  

a dalších zajímavých článků 

102 35,4 % 

Ne, nejsem uživatelem této sociální sítě 62 21,5 % 

Ne, ale uživatelem na sociální síti 

Facebook jsem 

50 17,4 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Záporně na tuto otázku odpovídalo 112 osob, což představuje 38,9 % ze všech 

odpovídajících. Celkem 50 odpovídajících osob uvedlo, že firemní facebookové profily 

nesledují, jelikož facebookový profil nevlastní. Celkem 13,9 % z celkového počtu 

odpovědi bylo, že lidé firemní facebookové profily sledují z důvodu sledování slevových 

a jiných akcí firem. Z důvodu sledování zajímavých článků, které jsou na takových 

profilech přidávány, sleduje profily 34 respondentů (11,8 %). A pro možnost sledování 

firemních profilů z důvodu sledování akcí firem a dalších zajímavých článků hlasovalo 

102 respondentů (35,4 %).  

Další otázka na sociální síť, tentokrát na Instagram, byla následující: „Dali byste  

na doporučení tzv. influencerů na sociální síti Instagram?“ Na výběr byly následující 

možnosti: 

• Ano, takové doporučení mě může ovlivnit. 

• Ne, takové doporučení na mě nemá vliv. 

• Nemám účet na Instagramu. 
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Tabulka 30: Odpovědi na otázku z oblasti sociální sítě Instagram (Vlastní zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, takové doporučení mě může 

ovlivnit 

148 51,4 % 

Ne, takové doporučení na mě nemá 

vliv 

36 12,5 % 

Nemám účet na Instagramu 104 36,1 % 

Celkem --- 288 100 % 

 

Velký počet odpovídajících na tuto otázku uvedl, že účet na sociální síti Instagram 

nevlastí. Jednalo se konkrétně o 104 osoby, které představují tedy 36,1 % ze všech 

odpovídajících. Z těch, co Instagram vlastní, uvedlo celkem 36 osob, že by na ně takové 

doporučení nemělo vliv, ale velká část, celkem 148 odpovídajících, uvedlo, že by je 

takové doporučení mohlo ovlivnit. 

Poslední část dotazníku byla obecně na nástroje komunikačního mixu při uvádění nového 

výrobku a zněla: „O koupi nového produktu se nejčastěji rozhodnete na základě …“ 

Možnosti na doplnění věty byly následující: 

• reklamy 

• doporučení od známého 

• předchozí možnosti vyzkoušet si produkt 

• slevové akce na daný produkt. 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v následující tabulce č. 31. 
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Tabulka 31: Odpovědi na otázku ohledně nástrojů propagace při uvádění nového výrobku (Vlastní 

zpracování) 

 Odpovědi Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

reklamy 132 22,7 % 

doporučení od známého 234 40,2 % 

předchozí možnosti vyzkoušet si 

produkt 

80 13,7 % 

slevové akce na daný produkt 132 23,4 % 

Celkem --- 582 100 % 

 

Možností doplnění do této věty si odpovídající mohli opět zvolit více. Pro koupi nového 

produktu by se nejvíce odpovídajících rozhodlo na základě doporučení od známého.  

Na druhém místě respondenty dokáže ovlivnit slevové akce na daný produkt.  

Pro tuto možnost se hlasovalo v 23,4 % případů. Dále má na rozhodnutí o koupi vliv 

reklama, pro ni se hlasovalo celkem ve 132 případech (22,7 %). Celkem 80 respondentů 

by se pro koupi nového výrobku rozhodlo, pokud by měli možnost si výrobek nejprve 

vyzkoušet.   

3.7.2.3 Testování hypotéz 

V následující části byl proveden test nezávislosti dvou kvalitativních znaků. Testovány 

byly dva výroky. První výrok se týká závislosti pohlaví respondentů a jejich náchylností 

k spontánním nákupům vyvolaných reklamou. Druhý výrok je zaměřen na to, zda věk 

účastníků má vliv na to, zda se účastníci nechají ovlivnit doporučením od influencerů.  

Testování prvního výroku: 

Pro první výrok byla stanovena následující nulová a alternativní hypotéza: 

H10: Mezi pohlavím účastníků a ovlivněním reklamou k spontánním nákupům není 

závislost. 

H11: Mezi pohlavím účastníků a ovlivněním reklamou k spontánním nákupům je 

závislost. 

Pro vyhodnocení těchto hypotéz byla vytvořena následující kontingenční tabulka 
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Tabulka 32: Kontingenční tabulka pro testování 1. výroku (Vlastní zpracování) 

Pohlaví\Spontánní nákupy Ano Ne Celkem 

Muž 112 16 128 

Žena 124 36 160 

Celkem 236 52 288 

 

Vypočtené hodnoty, které jsou potřebné k přijetí či vyvrácení nulové hypotézy, jsou 

uvedeny v tabulce. 

Tabulka 33: Test nezávislosti (Vlastní zpracování) 

 Hodnota 

p-hodnota 0,0284 

Testové kritérium X2 4,805 

Cramerův test kontingence V 0,13 

 

P-hodnota je nižší než hladina významnosti α=0,05, proto zamítáme nulovou hypotézu  

a přijímáme alternativní hypotézu H1. Můžeme tedy říci, že mezi pohlavím účastníků  

dotazníkového šetření a ovlivněním reklamou k spontánním nákupům existuje závislost.  

Na základě Cramerova testu kontingence ale vyšlo, že tato závislost je slabá.  

Testování druhého výroku: 

Pro druhý výrok byla stanovena následující nulová a alternativní hypotéza: 

H20: Věk respondentů nemá vliv na to, zda se účastníci nechají ovlivnit influencery. 

H21: Věk respondentů má vliv na to, zda se účastníci nechají ovlivnit influencery. 

Tabulka 34:: Kontingenční tabulka pro testování 2. výroku (Vlastní zpracování) 

Věková kategorie Ovlivněn doporučením Neovlivněn doporučením Celkem 

18 – 24 let 30 4 34 

25 – 34 let 88 10 98 

35 – 44 let 26 18 44 

44 – 54 let 4 4 8 

Celkem 148 36 184 
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Následně jsou opět vypočtené hodnoty, které jsou potřebné k přijetí či vyvrácení nulové 

hypotézy, uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 35: Test nezávislosti (Vlastní zpracování) 

 Hodnota 

p-hodnota 0,000229 

Testové kritérium X2 24,177 

Cramerův test kontingence V 0,36 

 

P-hodnota je nižší než hladina významnosti α=0,05, a proto zamítáme nulovou hypotézu  

a stejně jako v případě prvního výroku i nyní přijímáme alternativní hypotézu H1. 

Alternativní hypotéza H1 nám tedy říká, že věk respondentů má vliv na to, zda se účastníci 

nechají ovlivnit doporučením influencerů. Na základě Cramerova testu kontingence 

můžeme říci, že tato závislost je střední. 

3.7.3 Diskuze výsledků a doporučení 

V následující části budou uvedeny doporučení vytvořené na základě poznatků zjištěných 

výzkumem.  

Z provedeného výzkumu vyplývá doporučení pro podniky, které by měly stanoven 

omezený rozpočet na marketingové výdaje, nepoužívat tyto prostředky na televizní 

reklamu, neboť tomuto typu reklamy není v současnosti věnována přílišná pozornost. 

Celkem 53 % respondentů uvedlo, že takovéto reklamě pozornost nevěnuje, tudíž v tomto 

případě není příliš vhodné do televizní reklamy investovat. Tento názor je potvrzen  

i z důvodu přihlédnutí k faktu, že někteří poskytovatelé televizního vysílání umožňují 

televizní přenosy sledovat zpětně, tudíž sledující může reklamní sloty úplně vynechávat.  

Poměrně nepopulární, a tedy nevhodné k využití propagace se jeví také reklamy 

přehrávané před videi na stránce Youtube. Tomuto druhu reklam nevěnuje pozornost 

celkem 65,3 % osob. Podstatné také je, že 39,6 % respondentů má takové reklamy 

dokonce vypnuté.  

Vhodná k propagaci se ale jeví inzerce v tisku. Především taková inzerce, která obsahuje 

nějaké zajímavé informace obsahově vztažené k nabízeným produktům, nejenom tedy 
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pouhé reklamní sdělení o produktu či podniku, který produkty prodává.  

Pouze 37,8 % dotázaných osob uvedlo, že takové inzerci nevěnuje pozornost.  

Význam má také použití bannerových reklam na takových webových stránkách,  

které obsahově souvisejí s reklamním sdělením. Takovéto reklamy si podle výsledků 

dotazníkového šetření všímá celkem 63,2 % respondentů.  

Z výzkumu vyplývá, že je vhodné se zaměřit na formu internetového marketingu SEM. 

Jedná se o odkazy nabízené na prvních pozicích při vyhledávání. Od těchto začíná 

vyhledávání celkem 52 % respondentů. 

Z oblasti direct marketingu byl k sledování vybrán nástroj email marketing  

– tzv. newslettery. Z výzkumu vyplynulo, že tento nástroj je poměrně neoblíbený, a proto 

není nejvhodnější k použití. V dotazníkovém šetření uvedlo 57,6 % osob, že takovéto 

emaily nečte. Newslettery jsou hodnoceny kladně spíše v případě, že obsahují nějaké 

zajímavé informace obsahově vztažené k nabízeným produktům, které ale nejsou 

pouhým reklamním sdělením o produktu či podniku produkty prodávajícím. V případě 

rozhodnutí o používání tohoto nástroje je dobré popřemýšlet tedy o obsahovém sdělení 

takového newsletteru a k připojení nejenom reklamních informací.   

Ze šetření zaměřeného na spotřebitelské soutěže vyplynulo, že zákazníci se nejraději  

do soutěží zapojí v případě, že je možné se do nich přihlásit pomocí emailu nebo 

popřípadě pomocí webových stránek a sociálních sítí. Nevhodné je vytvářet takové 

soutěže, do kterých je možné zapojit se pouze pomocí pošty, neboť pro tento způsob 

hlasovalo pouze 2,1 % osob.  

V oblasti merchandisingu v prodejnách, který podněcuje nákupy v místě prodeje, celkem 

82 % respondentů uvedlo, že pro spontánní nákupy se na základě reklamy rozhodne. 

Dokonce 59 % z celkového počtu respondentů uvedlo, že tímto způsobem nakupuje 

poměrně často, tedy zhruba při každém druhém nebo třetím nákupu.  

Z provedeného výzkumu vyplývá, že je vhodné, aby podniky k propagaci využívaly 

facebookové profily. Co se týče sledování facebookových firemních profilů,  

celkem 61,1 % osob uvedla, že tyto profily sledují. Opět i v tomto případě sledující 

očekávají i něco navíc než jen reklamní sdělení, proto je vhodné vytvoření takového 
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profilu, na kterém budou přidávány pravidelně zajímavé informace a nejenom  

tedy reklamní sdělení.  

Dále jsem se zabývala sociální síti Instagram, konkrétně využívání tzv. influencerů 

k doporučení produktů. Při využívání influencerů k doporučování produktů je nutné vzít 

v potaz cílovou skupinu, na kterou má být propagace zaměřena. Zejména je podstatné 

zaměřit se na věk cílových zákazníků, jelikož ne každá věková skupina zákazníků se 

nechá ovlivnit těmito doporučeními od influencerů.   

3.8 SWOT analýza 

Na závěr analytické části práce bude provedena SWOT analýza ze získaných poznatků 

z předchozích částí. Tyto poznatky poté budou využity k formulaci jednotlivých silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Jednotlivé faktory těchto oblastí budou následně 

vyhodnoceny a bude navržena strategie, na kterou by se společnost měla zaměřit. 

Jednotlivé faktory pro tuto analýzu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 36: Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (vlastní zpracování) 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

S1 … vlastní distribuční společnost v SK 

S2 … tradiční značka 

S3 … finanční stabilita 

S4 … produkty splňující současné trendy  

ve stravování 

S5 … dřívější zkušenosti s působností  

na slovenském trhu 

W1 … špatné webové stránky 

W2 … nízká úroveň propagace 

W3 … absence e-shopu 

W4 …nedostatečné využití  

online prostředí k propagaci 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

O1 … růst poptávky – trend zdraví 

O2 … rozšíření výběru distribučních organizací 

O3 … nárůst prodejů současným zákazníkům 

O4 … oblíbenost online prostředí 

T1 … ceny výrobních surovin 

T2 … nová konkurence 

T3 … změny v legislativě 

T4 …nižší ceny konkurence  

 

Jednou ze silných stránek je existence vlastní distribuční společnosti, která již  

na Slovensku působí. Ve Slovenské republice distribuční služby zajišťuje společnost 
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ÚSOVSKO SK, s.r.o. se sídlem v Holíči, která je rovněž součástí koncernu ÚSOVSKO 

a.s. Další silnou stránkou je, že značka se již pokládá za tradiční. Společnost je prvním 

výrobcem müsli tyčinek na českém trhu a působí tedy v tomto oboru podnikání již řadu 

let, z čehož vyplývá i její stabilní výrobní program. Za další faktor lze považovat,  

že společnost vzkvétá a zároveň je také dceřinou firmou prosperující mateřské společnosti 

ÚSOVSKO a.s. Současným životním trendem řady lidí je zdravé stravování a firma tento 

trend sleduje a uzpůsobuje mu své produkty. Společnost působí na trhu již řadu let,  

proto má mnoho zkušeností se slovenskými zákazníky a zároveň disponuje znalostmi,  

co všechno obchodování na tomto trhu obnáší. 

Jako jednu ze slabých stránek uvádím špatné webové stránky. Jde především o jejich 

nepříliš kvalitní grafické provedení, kdy pro různé jazykové verze není web jednotný  

a také se při proklikávání kategorií mění podoba horní lišty. Zároveň jde i nedostatky 

obsahové, kdy se do záložky „novinky“ již několik měsíců nepřidávaly žádné nové 

informace. Další slabou stránkou i nízká úroveň propagace, v podniku totiž chybí 

samostatné marketingové oddělení, které by se této problematice mohlo náležitě věnovat. 

Slabší stránkou je ale také absence e-shopu, jelikož v dnešní době je nakupování online 

velmi časté, a i konkurenti podniku e-shopem disponují.    

Jednou z významných příležitostí se jeví růst poptávky z důvodu narůstajícího trendu 

zdravého stravování. Jako další v řadě stojí za zmínku rozšíření výběru distribučních 

organizací, je nanejvýše vhodné se nezaměřovat pouze na supermarkety, hypermarkety 

nebo diskontní prodejny, ale jednou z příležitostí by mohlo být i zaměření se na fitness 

centra, která jsou s trendem zdravého stravování spojená a často svým klientům nabízejí 

ke koupi různé potravinové produkty. Jako další faktor z oblasti příležitostí uvádím nárůst 

prodejů současným zákazníkům, neboť zákazníci, kteří již firmu znají a jsou  

s ní spokojeni, by si mohli snadněji najít cestu k novince Fit Smoothie. Posledním 

faktorem z oblasti příležitostí uvádím oblíbenost online prostředí. Stále častěji lidé 

využívají internetu ať už k hledání informací, zábavě, tak k nakupování. Tohoto faktu je 

vhodné využít především pro propagaci, jelikož moderní nástroje online propagace bývají 

obvykle levnější než tradiční formy propagace. 

Z oblasti hrozeb je jako jeden faktorů uvedena cena výrobních surovin. Jako výrobní 

suroviny jsou zde využívány rostlinné produkty, a proto by z důvodu nestálosti počasí  
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a klimatických změn mohlo docházet k neúrodě, která by následně zapříčinila růst cen 

těchto vstupních surovin. Snad pro každou oblast podnikání představuje hrozbu i vstup 

nové konkurence, jež by mohla být úspěšnější a k níž by současní zákazníci mohli přejít. 

Další hrozbou mohou představovat rovněž změny v legislativě, které by mohly následně 

zapříčinit například omezení exportu či dodatečné náklady vyvolané těmito změnami. 

Dodatečné náklady se poté obvykle promítnou i v ceně výrobku. Posledním faktorem 

z oblasti hrozeb uvádím tedy nižší ceny konkurence.  

Dále je potřebné vyhodnotit důležitost jednotlivých faktorů. K porovnání těchto faktorů 

bude použito stupňové hodnocení: 

• 1 – faktor je důležitější nežli faktor s ním porovnávaný 

• 0,5 – důležitost porovnávaných faktorů je shodná 

• 0 – faktor je méně důležitý nežli faktor s ním porovnávaný. 

Vyhodnocení důležitosti jednotlivých faktorů v oblasti silných stránek je uvedeno  

v následující tabulce. Výsledná váha, neboli důležitost, je uvedena v procentech. 

Tabulka 37: Vyhodnocení silných stránek (vlastní zpracování) 

 S1 S2 S3 S4 S5 Součet Váha 

S1  1 0,5 0,5 0,5 2,5 25 % 

S2 0  0 0,5 0 0,5 5 % 

S3 0,5 1  0 0,5 2 20 % 

S4 0,5 0,5 1  0,5 2,5 25 % 

S5 0,5 1 0,5 0,5  2,5 25 % 

Suma - - - - - 10 100 % 

 

V závěrečném kroku je potřeba vytvořit čtvercovou matici pro všechny čtyři oblasti 

SWOT analýzy, v níž se hodnotí vztah mezi jednotlivými faktory. Hodnocení  

je za pomocí škály stanovené od jedné do pěti, přičemž stupeň jedna znamená, že mezi 

porovnávanými faktory je ambivalentnost, neboli neexistuje zde vztah. Stupeň pět 

označuje situaci, kdy je mezi porovnávanými faktory úzký vztah. Pro potřebu vyjádření 

negativního vztahu je použito znaménko mínus. Takto vytvořená čtvercová matice  

pro všechny čtyři oblasti SWOT analýzy je uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 38: Vyhodnocení intenzity vzájemných vztahů faktorů matice SWOT (vlastní zpracování) 

 Interní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 S3 S4 S5 Součet 

O, T/S 

W1 W2 W3 W4 Součet 

O, T/W 

E
x
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 

P
ří

le
ži

to
st

i O1 5 4 5 5 19 4 5 3 5 17 

O2 4 5 3 3 15 2 4 3 2 11 

O3 5 3 5 5 18 4 4 4 2 14 

 O4 1 3 5 3 12 5 5 5 5 20 

 15 15 18 16 64 15 18 15 14 62 

H
ro

zb
y
 T1 -1 -5 -4 -1 -11 -1 -1 -1 -1 -4 

T2 -4 -3 -4 -5 -16 -4 -5 -4 -4 -17 

T3 -2 -3 -4 -5 -14 -1  -1 -1 -2 -5 

  T4 -2 -3 -3 -4 -12 -3 -4 -4 -5 -16 

Součet S, W -9 -14 -15 -15 -53 -9 -11 -10 -12 -42 

 

Tabulka 39: Shrnutí SWOT analýzy (Vlastní zpracování) 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti SO = 64 WO = 62 

Hrozby ST = -53 TW = -42  

 

Na základě takto provedené analýzy lze konstatovat, že společnost by se měla zaměřit  

na strategii SO, jinak také označovanou maxi-maxi. Podnik by se měl snažit co nejvíce 

zužitkovat svoje silné stránky pro využití příležitostí, které trh nabízí.   
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Následující část práce bude věnována návrhům a doporučením marketingového mixu  

pro vybraný produkt Fit Smoothie pro slovenský trh, které byly vytvořeny s ohledem  

na zvolenou cílovou skupinu a její charakteristiku. 

Jednotlivé návrhy a oblast marketingového mixu, na kterou jsou zaměřeny, jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 40: Přehled návrhů (Vlastní zpracování) 

Návrh Produkt Cena Distribuce Komunikační nástroj 

Influencer marketing    ✔ 

Webové stránky     ✔ 

SEO marketing    ✔ 

Vytvoření e-shopu   ✔ ✔ 

PPC marketing    ✔ 

Věrnostní program  ✔  ✔ 

Nová distribuční místa   ✔  

Merchandising   ✔ ✔ 

Výhodná balení ✔ ✔   

Údaje na produktech ✔    

 

4.1 Influencer marketing 

S rozvojem sociálních médií dochází i k rozvoji nových cest propagace firem a jejich 

výrobků. Velký význam má, především u mladé generace, doporučení od tzv. influencerů. 

Reklama pomocí influencerů je často spojována s autenticitou a důvěrou, která je  

pro zákazníky důležitá. Proto doporučuji pro propagaci výrobků Fit Smoothie využít 

influencer marketing.  

Jednou z možných cest je přímé oslovení influencerů, ovšem tato cesta má řadu nevýhod, 

neboť je spojována s větší časovou náročností kvůli nalezení vhodného influencera  

pro propagaci produktu. Dále zde existuje i riziko nenaplnění požadavků, které firma 
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influencerovi zadala. Proto doporučuji využít pro tuto formu propagace prostředníka,  

tedy některou ze společností, které se zaměřují na propojení firem s vhodnými 

influencery. Tyto společnosti pomáhají najít vhodného influencera, zároveň jsou rovněž 

nápomocny při tvorbě kampaně, a navíc fungují i jako jistota pro firmy, že tato jejich 

kampaň bude probíhat podle zadaných požadavků. Důvodem toho je totiž fakt, že mohou 

influencerovi blokovat platbu za kampaň, pokud nejsou splněny firmou předem zadané 

požadavky. V následující části práce jsou popsány dvě společnosti, které s tvorbou 

reklamních kampaní pomocí influencer marketingu v České republice začínaly působit 

jako první. 

Elite Bloggers s.r.o. 

Společnost Elite Bloggers vznikla v České republice v roce 2015. Jedná se  

o marketingovou agenturou zabývající se influencer marketingem, která svou činnost 

zaměřuje na propojení firem s nejvhodnějšími českými a slovenskými bloggery, 

influencery a podcastery. Elite Bloggers pro své klienty vybírá nejvhodnější influencery 

pro určitou cílovou skupinu, dosah a zaměření. Na základě požadavků a budgetu firem je 

společnost schopna připravit optimální kampaň, celý její průběh monitorovat, rovněž 

připravit analýzu a kompletní výsledky kampaně a současně zajišťovat veškerou s tím 

administrativu (71).  

 

Obrázek 18: Průběh spolupráce s Elite Bloggers s.r.o. (71) 
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Lafluence 

Společnost Lafluence je rovněž marketingovou agenturou zaměřující se na influencer 

marketing. Jde o online tech platformu, která propojuje firmy s influencery (youtubery, 

instagramery, bloggery). Pomocí této platformy lze vytvářet kampaně s rozpočtem již  

od 5 000 Kč, kdy je možnost výběru z několika kreativních nabídek od influencerů. 

Zároveň tato platforma umožňuje i sledování metrik důležitých k vyhodnocení úspěšnosti 

kampaně (72).  

Navázání spolupráce s influencery a spuštění kampaně pomocí této platformy probíhá 

v následujících šesti krocích: 

1. Firma si bezplatně vytvoří návrh své kampaně. 

2. Zadání navrhované kampaně se následně zobrazí relevantním influencerům. 

3. Influenceři, kteří se zajímají o navázání spolupráce na navrhované kampani, 

následně zašlou firmě návrhy spolupráce. 

4. Firma si vybere influencery, se kterými chce na kampani spolupracovat. 

5. Následné potvrzení dohody a uhrazení záloh – platba probíhá pomocí platební 

karty, zaslaná částka je zadržena společností Lafluence a influencerovi je zaslána 

až poté, co firma schválí jím publikovaný obsah. 

6. Následně proběhne schválení obsahu vytvořeného influencrem a zaslání platby 

(72). 

4.1.1 Zadávací pokyny pro marketingovou agenturu/influencera 

Pro spolupráci s influencery na propagaci výrobku je nutné vytvořit zadávací formulář 

pro upřesnění dané kampaně, jejích cílů, definování zákazníků, na které chceme cílit,  

a nadefinování rozsahu rozpočtu pro tuto kampaň určeného.  

Při využití platformy Lafluence, kterou pro tvorbu této kampaně doporučuji, je nutné tyto 

pokyny vyplnit do zadávacího formuláře, jenž obsahuje následující položky:  

• název kampaně 

• kategorie kampaně 

• věk 

• pohlaví 
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• popis a cíl kampaně 

• co by mělo zaznít 

• čemu se má tvůrce vyhnout 

• datum dodání návrhu 

• datum spuštění. 

Zadávací formulář pro kampaň na propagaci tyčinky Fit smoothie by tedy vypadal 

následovně: 

Název kampaně: Smoothie v tyčince 

Kategorie kampaně: Zdraví, Fitness 

Věk cílové skupiny: 25 – 34 let 

Pohlaví cílové skupiny: Ženy i muži 

Popis a cíl kampaně:  

Chtěli bychom uzavřít spolupráci s influencery a to z důvodu rozšíření povědomí o müsli 

tyčinkách Fit, konkrétně o novince Fit Smoothie.  

Jedná se o müsli tyčinku vyrobenou pouze z přírodních surovin. Základem těchto tyčinek 

je ovoce, zelenina a slunečnicové semínko, a proto tato müsli tyčinka obsahuje více než 

80 % ovoce a zeleniny. Jejich velkou výhodou je vysoký obsah vlákniny, která má 

pozitivní vliv na lidský organismus, a také fakt, že jde o přirozeně bezlepkovou potravinu. 

Tyčinky Fit Smoothie neobsahují palmový tuk a nejsou do nich přidávány ani žádné další 

přidané cukry a tuky. 

Touto kampaní cílíme na slovenský trh, konkrétně na mladé lidi ve věku 25 – 34 let, kteří 

jsou podnikaví a mají spoustu zájmů (baví je sport, cestování i jejich práce).  

Pro spolupráci bychom tedy potřebovali nejlépe slovenskou influencerku/influencera  

s touto cílovou skupinou.   

Čemu se má tvůrce vyhnout: Používání vulgárních výrazů 

Co by mělo zaznít: Zdůraznit klady – rychlá a zdravá svačina, více než 80 % ovoce  

a zeleniny, přirozeně bezlepková potravina 

Rozsah ceny: 5 000 – 15 000 Kč 

Jednotlivé kroky tvorby kampaně jsou pomocí obrázků znázorněny v příloze č. 4. 

Výsledná podoba zpracovaného návrhu kampaně se pak zobrazuje influencerům 

v podobě, jaká je uvedena na následujícím obrázku. 
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Obrázek 19: Zadávací formulář kampaně pro influencery (Vlastní zpracování pomocí platformy 

Lafluence) 

Poté, co je zadávací formulář kampaně vypracován a zpřístupněn influencerům, mohou 

se tito do kampaně začít hlásit se svými návrhy jejího zpracování a také s informacemi  

o svých fanoušcích, které by kampaň mohla oslovit. V následující tabulce jsou uvedeni 

čtyři vhodní influenceři z databáze Lafluence, kteří by se pro takto zadanou kampaň 

hodili. U každého influencera je zde také uveden počet sledujících pro jednotlivá sociální 

média a procentuální zastoupení žen v celkovém počtu těchto sledujících. Uvádí se zde 

rovněž i míra zapojení, která udává průměrný počet „likeů“ (označení „to se mi líbí“)  

a komentářů pro posledních 10 příspěvků dělený počtem sledujících. Uvedena je zde  

i cena, kterou si za realizaci kampaní influenceři účtují – a to včetně poplatku firmě 

Lafluence.  

Tabulka 41: Influenceři vhodní pro kampaň Fit Smoothie (Vlastní zpracování pomocí platformy Lafluence) 

Influencer Instagram Facebook Blog Sledující Cena 

1. 12 057 4587 1346 78 % ženy 4 870 Kč 

Míra zapojení 4,33 % 0,62 % 3,65 % 

2. 49 389 - - 59 % ženy 20 870 Kč 

Míra zapojení 2,93 % - - 

3. 11 587 - - 58 % ženy 13 915 Kč 

Míra zapojení 8,94 % - - 

4. 12 221 375 - 54 % ženy 6 960 Kč 

Míra zapojení 2,64 % 0,64 % - 
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Všichni tito influenceři pocházejí ze Slovenska a jejich cílová skupina je ve věku  

25 až 34 let. Všichni také svoje profily upravují tak, aby byl jejich profil na první pohled 

atraktivní. Fotografie mají správnou kompozici a obvykle jsou laděny do stejného 

barevného motivu. Reklamu pro firmy tvoří pomocí snímků, které jsou na jejich profilu 

umístěny trvale, a také pomoci tzv. insta stories, která mají formu videa či fotografie,  

jež se zobrazují v úvodu profilu po dobu 24 hodin. Všichni již mají za sebou určitou 

zkušenost s propagací produktů na svém profilu a jejich provedení fotografií pro různé 

firmy je zobrazen v příloze č. 5. 

 

Obrázek 20: Influenceři vhodní pro kampaň Fit Smoothie (73), (74), (75), (76) 

4.2 Webové stránky 

V současné době existují pro propagaci tyčinek Fit webové stránky na adrese www.fit.eu. 

Po zadání této adresy se stránky načtou v české verzi, lze je ale přepnout do dalších 

jazyků, a tedy i do slovenštiny. Z důvodu, že se stránky v prvé řadě spouští v českém 

jazyce a jejich provedení je poměrně zastaralé, navrhuji vytvoření stránek nových  

pro slovenský trh.  

Na těchto stránkách by neměla chybět poutavá úvodní strana, další strany s představením 

firmy, s kontaktními informacemi a dále také s přehledem nabízených produktů. 

V současné době ale pro nalákání zákazníků a k zajištění pravidelné návštěvnosti webové 

stránky nestačí na web umístit pouze tyto informace. Aby se webová stránka stala často 

navštěvovanou a populární, je třeba nabídnout i „něco navíc“. Jelikož jde o stránku 

s produkty müsli, které mají představovat zdravou svačinu, nabízí se přidání stránek 

zaměřených například na zdravé recepty či informace o zdravém životním stylu.  
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Pro vytvoření webové stránky lze oslovit firmu, která vytvoří stránky přímo na míru,  

anebo lze využít platforem s předpřipravenými šablony a nástroji, kde si lze vytvořit 

stránky zadarmo, popřípadě si připlatit za některé grafické úpravy či přidání některých 

funkcí. Navrhuji využití platforem pro tvorbu stránek. Vybrala jsem dvě možné 

platformy, které by byly na vytvoření stránek vhodné, přičemž nejlepší variantu 

shledávám v platformě Webnode, jelikož pochází z České republiky, a tedy i kompletně 

celá podpora a návrhy pro tvorbu stránek jsou v českém jazyce. Druhou variantou by bylo 

využití platformy Wix, která je ve světě velmi oblíbená, rychle se rozvíjí a přichází 

neustále s novinkami pro tvorbu stránek. Rozšířená je také v České republice, a proto  

i stránky a editor je již dostupný i v českém jazyce, ovšem ne vše je přeloženo a například 

některé video návody jsou v angličtině.  

Pro obě platformy jsem vytvořila návrh, jak by stránky mohly vypadat, nejprve jsem 

využila platformu zahraniční a poté následovala platforma česká. Pro vytvoření návrhů 

těchto webových stránek byly využity texty a obrázky z již existujícího webu společnosti 

a z jejího instagramového profilu fit_tycinka. 

4.2.1 Wix 

Společnost Wix pro tvorbu webových stránek vznikla v Izraeli v roce 2006 a je 

považována za jednu z předních platforem na bázi cloudového řešení s miliony uživatelů 

po celém světě. Využívána je i českými uživateli, proto i editor pro tvorbu stránek byl 

přeložen do českého jazyka. Umožňuje tvorbu klasických webových stránek,  

ale i e-shopů, blogů či online rezervačních systémů. Vše je vytvořeno tak, aby byly 

stránky responzivní, tedy aby jejich zobrazení bylo optimalizováno pro všechny druhy 

nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety). Příklad zobrazení 

webových stránek, vytvořených pomocí Wix, na mobilním zařízení se nachází  

na následujícím obrázku (77). 
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Obrázek 21: Mobilní verze webových stránek (Vlastní zpracování pomocí platformy Wix) 

Kromě vytvoření webových stránek nabízí Wix i funkce pro zvýšení návštěvnosti stránek 

a míry zapojení a umožňuje sledovat, jak se návštěvníci na webu chovají. Lze v ní vytvořit 

i osobní SEO plán, SEO analytika a analýza návštěvnosti. Pro větší propagaci stránek je 

zde také možnost provázání se sociálními sítěmi, dále tu funguje také nástroj e-mail 

marketingu pro vytváření e-mailových kampaní a platforma rovněž umožňuje registraci 

návštěvníků k odběru snadným přihlášením se na mailing list, což jim následně zajistí 

neustálou informovanost o novinkách (77). 

Stránky na platformě Wix lze vytvořit zcela zdarma. Bezplatná verze je vhodná  

pro osobní účely nebo menší stránky – zejména do počáteční fáze. Pro tuto platformu ale 

také existují placené možnosti, uživatel si může vybrat ze čtyř variant. Výhodou těchto 

placených verzí je například možnost vytvoření vlastní domény nebo odstranění 

reklamního proužku na webových stránkách, který informuje o tom, že stránky byly 

vytvořeny pomocí Wix. V rámci platformy je k dispozici i reklama webových stránek  

či aplikace „site booster“, která je určená pro navýšení návštěvnosti stránek a dosahování 

nejlepšího umístění ve vyhledávačích. Nejlevnější placená verze začíná na ceně  

4,50 EUR za měsíc, v případě zaplacení prémiového plánu na delší časové období je  

zde možné získat slevu (78).  
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4.2.2 Webnode 

Webnode je další platformou pro tvorbu webových stránek, přičemž tato však pochází 

přímo z České republiky, ale stala se velmi oblíbenou na celém světě. Již přes 40 milionů 

uživatelů si pomocí nástroje Webnode vytvořilo své webové stránky, jedná se navíc  

i o velmi dobrou volbu při spouštění jednoduchého internetového obchodu. Webnode je 

také považován za jednodušší a levnější variantu oproti například platformě Wix (79). 

Tvorba probíhá ve čtyřech krocích. Uživatel se zdarma zaregistruje a vybere si, zda chce 

vytvářet webovou stránku či e-shop. Následně si zvolí vzhled z široké nabídky šablon,  

do vybrané šablony přidá vlastní texty, obrázky nebo videa a může si její design  

i poupravit – například do firemních barev. Následně už stačí stránku zveřejnit jedním 

kliknutím (79). 

Pomocí platformy Webnode lze vytvářet webové stránky zcela zdarma ovšem 

s omezením některých funkcí či s menší nabídkou předpřipravených šablon a také 

s umístěním reklamního pruhu Webnode. I zde však existují čtyři placené verze, které 

umožňují více funkcí, odstranění reklamy, analýzu úspěšnosti webových stránek  

či vytvoření vlastní domény. Nejlevnější placená verze je dostupná již od 75 Kč za měsíc 

(80).  

4.2.3 Zpracování návrhu webových stránek pomocí platformy Webnode 

Přestože platforma Wix nabízí větší množství funkcí a grafických prvků, které lze  

při tvorbě webových stránek použít, pro vytvoření webových stránek bych více 

doporučila platformu Webnode. Ta se totiž velmi rychle vyvíjí a možnosti úprav stránek 

neustále přibývají, navíc je velkou výhodou také skutečnost, že jde o českou firmu  

a veškeré nastavování stránek je tedy dostupné v českém jazyce, a to včetně poradenství. 

Ovládání a nastavování webových stránek je také poměrně jednodušší nežli na platformě 

Wix. 

Na webových stránkách jsem vytvořila následujících pět záložek: 

• Domů – úvodní stránka se základními informacemi doplněná tlačítkem,  

které umožňuje přesměrování na přehled produktů. 

• O nás – stránka s historií a popisem společnosti. 

• Produkty – přehled produktů. 
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• Recepty – stránka s tipy na zdravé recepty, které by mohly zvýšit návštěvnost 

webových stránek. 

• Kontakt – kontaktní informace společnosti s oknem pro dotazy zákazníků. 

4.3 Marketing ve vyhledávačích SEO 

Pro zviditelnění společnosti není důležité mít pouze webové stránky, ale je velmi účinné 

disponovat takovými webovými stránkami, které budou uživatelům nabízet kvalitní 

obsah a budou i řazeny v horních pozicích ve vyhledávačích. Tomuto napomáhá SEO 

neboli optimalizace pro vyhledávače. 

Navrhuji optimalizovat stávající firemní web tak, aby zařazení na horní pozice  

ve vyhledávačích mohl dosáhnout. Metody, které by tomu napomohly, zobrazuji  

pro mnou navržené webové stránky v platformě Webnode, které by mohly být atraktivní 

pro firemní zákazníky. 

Pro umísťování v předních pozicích vyhledávačů je nutné mít determinovaný titulek 

stránky, URL identifikátor stránky, popisek stránky a klíčová slova. 

Je třeba vytvořit titulky, které jednoznačně vystihují danou stránku a přilákají  

tak na firemní stránky návštěvníky. Pod titulky stránek se ve vyhledávačích zobrazují 

krátké popisky, které blíže identifikují web. Popisek by měl být proto poutavý  

a zákazníkům blíže specifikovat, co na dané stránce naleznou. Pokud by se popisek 

nevyplnil, ve vyhledávačích by se zobrazoval první vhodný text ze stránky, obvykle tedy 

první text, který je na stránce uveden. Popisek by měl být také krátký a výstižný, jinak se 

nezobrazí celý, obecně se totiž udává limit cca 160 znaků, tedy přibližně dvě až tři krátké 

věty. 

Dále je vhodné vyplnit klíčová slova neboli meta tag, tedy stručné popisy obsahu stránky. 

Tato klíčová slova poskytují různým robotům vyhledávačů informace o tom, co mají  

na dané stránce očekávat. Není dobré použít velký počet klíčových slov, jelikož 

vyhledávače by to mohly rozpoznat jako umělé řazení slov pro dosažení lepších pozic  

ve vyhledávání, a stránky by případně být ignorovány, či dokonce penalizovány. 

Vhodně zadané URL adresy usnadňují navigaci na stránce a dodávají jí důvěryhodnost. 

Editor Webnode nastavuje URL adresu automaticky podle názvu nově založené stránky, 

tuto adresu lze ale upravit i podle sebe, a to v nastavení stránek. 
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Obrázek 22: SEO nastavení stránky (Vlastní zpracování v platformě Webnode) 

Lidé velmi často vyhledávají na internetu pomocí obrázků. Díky nim se dá tedy dostat  

na přední pozice ve vyhledávání i s využitím relativně obecných klíčových slov. Aby toho 

bylo dosaženo, je zapotřebí se zaměřit již na samotné pojmenování obrázku, které poté 

nahráváme na stránky. Před nahráním do editoru Webnode je tedy nutné obrázky 

pojmenovat tak, aby konkrétní název jasně vystihl, co je na obrázku zobrazeno.  

Po nahrání obrázku na webovou stránku je také vhodné doplnit popisek obrázku v editoru, 

který Google i Seznam indexují jako alternativní popis obrázku. 

 

Obrázek 23: Klíčová slova v popisku obrázku (Vlastní zpracování v platformě Webnode) 



112 

 

Dále je v nastavení webu vhodné aktivovat indexování vyhledávači, neboť právě tato 

funkce umožňuje vyhledávačům procházet webové stránky a zobrazit je ve výsledcích 

vyhledávání.   

 

Obrázek 24: SEO nastavení webu (Vlastní zpracování v platformě Webnode) 

 Pro sledování úspěšnosti webových stránek je lze propojit s nástrojem Google Analytics, 

který umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek. Díky tomuto 

nástroji je možné sledovat návštěvnost stránek a také chování uživatelů.  

4.4 Vytvoření e-shopu 

Pro distribuci produktů je vhodné nadále využívat distribuční služby sesterské společnosti 

ÚSOVSKO SK s.r.o. sídlící na Slovensku v Holiči. Jako jednu z nových možných cest 

distribuce produktů zákazníkům navrhuji vytvoření e-shopu. Nakupování přes internet je 

stále více oblíbené, což si uvědomují i konkurenční podniky, z nichž mnohé již e-shop 

zavedený mají. 

Pro vytvoření e-shopu navrhuji opět využít platformu Webnode, neboť takto vytvořený 

e-shop by šel snadno propojit s webovými stránkami na této platformě vytvořenými,  

kdy by se do menu automaticky přidala záložka „obchod“. Další variantou je vytvořit si 

zde e-shop samostatně. 

Pro vytvoření e-shopu prostřednictvím platformy Webnode je nutné si zakoupit prémiový 

balíček, který je nabízen ve dvou variantách – Standard a Profi. Podle Webnode je balíček 

„Standard“ určený pro firmy, které s obchodováním přes internet teprve začínají.  
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Pokud se internetový obchod dané firmy prosadí a dojde k velkému nárůstu objednávek, 

doporučují přejít na balíček „Profi“. Srovnání funkcí jednotlivých balíčků je uvedeno  

v následující tabulce. 

Tabulka 42: Srovnání prémiových balíčků (81) 

 Profi Standard 

Cena 417 Kč/měsíc 249 Kč/měsíc 

Doména zdarma 1 rok 1 rok 

Internetový obchod ✔ ✔ 

Prostor na serveru 5 GB 2 GB 

Přenos dat neomezeně 10 GB 

Použití vlastní domény ✔ ✔ 

Přednostní podpora ✔ ✔ 

E-mailové schránky 100 20 

Google Adsense ✔ ✔ 

Import produktů ✔ ✔ 

Statistiky prodeje ✔ ✔ 

Export do srovnávačů cen ✔ - 

Měření konverzí ✔ - 

Varianty produktů ✔ - 

Slevy ✔ - 

Registrace uživatelů neomezeně 100 uživatelů 

Jazykové verze webu neomezeně 2 jazyky 

Zálohování webu neomezeně 5 záloh 

 

E-shop vytvořený pomocí této platformy je velmi jednoduchý na ovládání a další 

výhodou je i jeho přehlednost. Nachází se zde například přehled objednávek, přehled 

zákazníků s jejich historií nákupů, statistiky prodejů nebo také formulář pro zadávání 

slevových akcí.  
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Obrázek 25: Příklad přehledu zpracované objednávky (Vlastní zpracování pomocí Webnode) 

Značnou výhodou tohoto e-shopu je také tvorba přehledu zákazníků s jejich nákupní 

historií. V úvodním přehledu je uvedeno jméno zákazníka, jeho email, informace,  

zda souhlasí se zasíláním reklamních sdělení, počet provedených objednávek a suma,  

za kterou již u společnosti nakoupil. Po kliknutí na vybraného klienta se zobrazí detailní 

informace o zákazníkovi a o všech jeho provedených objednávkách. Veškerá data je 

možné exportovat do excelových tabulek. Všechny tyto údaje jsou velmi užitečné, pokud 

by se společnost například rozhodla pro e-mail marketing. 

 

Obrázek 26: Přehled zákazníků (Vlastní zpracování pomocí Webnode) 
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Při vytváření e-shopu na platformě Webnode se automaticky vytvoří i stránky s právními 

náležitostmi, které si firma dále upraví. Automaticky jsou vytvořeny obchodní podmínky, 

které byly připraveny asociací pro elektronickou komerci APEK. Dále se zde automaticky 

vytvoří i stránka týkající se ochrany osobních údajů na základě Zákona o ochraně 

osobních údajů. V nastavení stránek je také aktivace zobrazování varování o využití 

cookies. Cookie jsou malé soubory, které v prohlížeči ukládají informace o chování 

návštěvníka stránek. Zobrazení tohoto varování je uloženo směrnicí Evropské unie  

tzv. E-Privacy směrnicí. 

Veškeré úpravy náležitostí e-shopu jsou velmi snadné. V nastavení e-shopu se přehledně 

nacházejí jednotlivé metriky, které je potřeba nastavit. Kromě náležitostí, jako jsou 

například platební či dodací podmínky, je zde také možnost nastavení měření konverzí 

nebo propojení se se srovnávači zboží. 

 

Obrázek 27: Nastavení e-shopu (Vlastní zpracování pomocí Webnode) 

4.5 PPC marketing 

Navrhuji využití PPC marketingu pro stávající či nové vytvořené webové stránky nebo  

e-shop, neboť tento reklamní nástroj by mohl napomoci zvýšení povědomí o firmě a jejích 

webových stránkách. V případě zavedení e-shopu by byla tato reklama více než vhodná, 

a to zejména proto, aby se zákazníci o tomto e-shopu dozvěděli a navýšily se tak i prodeje 

výrobků. Jelikož je vyhledávač od Googlu nejčastěji používaným, navrhuji využití jeho 

nástroje pro tvorbu PPC kampaní, a to Google Ads, kde je v několika málo krocích 

kampaň jednoduše nastavena a spuštěna. Velkou výhodou je i skutečnost, že samotné 
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umístění reklamy je zdarma a platí se až za prokliky na web pomocí této reklamy. Dá se 

tedy říct, že se platí až za to, že reklama funguje a zákazníky na webové stránky přivede. 

Pro kampaň se nastaví maximální měsíční rozpočet, který se nepřekročí. 

V prvním kroku si firma zvolí cíl, kterého se má pomocí PPC kampaně dosáhnout.  

Poté následuje nastavení názvu firmy a webových stránek, které mají být kampaní 

propagovány. Následně se určí lokalita zákazníků, na které má být cíleno, přičemž se 

může nastavit buďto přímo určitá lokalita, nebo do jaké vzdálenosti od firmy má být 

reklama zaměřena. Při zadání lokality „Slovensko“ Google určí, že potenciální velikost 

publika je 3 997 010 uživatelů za měsíc. Jedná se o odhad počtu lidí, kteří ve vybraných 

oblastech vyhledávají na Googlu (bez blíže určené specifikace hledání). V následujícím 

kroku se nastaví jazyk inzerce a určí se klíčová slova, specifická pro daný web. Poté se 

vyplní jednotlivá slova a popisy, které se v reklamě mají zobrazovat. Na základě toho 

Google nabídne náhledy reklamy pro počítačovou a mobilní verzi.  

 

Obrázek 28: Náhledy PPC reklamy (Vlastní zpracování v Google Ads) 

V předposledním kroku se nachází nastavení rozpočtu na kampaň. Google Ads nabídne 

tři možnosti těchto rozpočtů na kampaň, lze si ale zvolit rozpočet i libovolně dle vlastního 

uvážení. Nabídnuté rozpočty pro reklamní kampaň byly následující: 

Tabulka 43: Rozpočet na PPC reklamu (Vlastní zpracování pomocí Google Ads) 

Denní průměr Měsíční maximum 

91 Kč 2 766 Kč 

122 Kč 3709 Kč Doporučeno od Google Ads  

162 Kč 4925 Kč 
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Google Ads doporučuje jako nejlepší nastavení rozpočtu denní průměr 122 Kč a měsíční 

maximum 3709 Kč. Doporučený rozpočet je založen na specifikaci firmy, nastavení 

polohy a produktech, které firma nabízí. Tento doporučený rozpočet by měl firmě zajistit 

konkurenceschopnost v porovnání s ostatními firmami, které se snaží oslovit stejné 

zákazníky. Rozpočet lze kdykoliv měnit, popřípadě celou reklamní kampaň kdykoliv 

ukončit. V předposledním kroku je rekapitulace nastavení PPC reklamy a posledním 

krokem je pak zadání platebních údajů a spuštění vlastní reklamy.  

4.6 Registrace zákazníků a věrnostní program 

Registrace zákazníků by mohla být zavedena buďto pro webové stránky, popřípadě  

při zavedení e-shopu, je pro zákazníky možno vytvořit věrnostní program. 

Při zavedení registrace pouze pro webové stránky, by tento registrační systém mohl 

sloužit pro upozornění zákazníků na novinky na webu, které jak jsem již zmiňovala  

v kapitole o tvorbě webu, by mohly mít podobu nových receptů nebo fitness typů. 

Popřípadě by zákazníky mohl informovat i o uvedení nového výrobku na trh. 

Firma také sponzoruje konání různých sportovních akcí. Pokud by šlo o sportovní událost, 

na kterou je potřebné mít vstupenky, bylo by zajímavé navázat spolupráci s organizátory. 

Firma by nabídla, že zpropaguje tuto akci svým zaregistrovaným zákazníkům, výměnou 

například za volné vstupenky, o které by její zákazníci mohli soutěžit. 

Obzvláště při zavedení e-shopu je vytvoření věrnostního programu nanejvýše vhodné, 

protože právě věrnostní programy u e-shopů jsou dobrým nástrojem, jak si nové 

zákazníky dlouhodobě udržet a nepřijít o ně. Věrnostní programy, které jsou založené  

na odměňování zákazníků v závislosti na jejich dlouhodobém nákupním chování, jsou 

vhodným nástrojem pro jejich udržení si. Odměňováni jsou tedy takoví zákazníci, kteří 

se na e-shop firmy vracejí a produkty zde nakupují. Pro zákazníky, kteří by pravidelně 

nakupovali produkty od společnosti a dosáhli by určité celkové hodnoty za objednávky, 

navrhuji obdržení odměny, a to buďto hmotné, ve formě produktů zdarma k následující 

objednávce, nebo finanční, například v podobě určité slevy. Některé e-shopy svým 

dlouhodobě věrným zákazníkům, kteří dosáhnout určitého objemu nákupů, nabízejí 

možnost nakupovat za jiné ceny nežli ostatní uživatelé. Pokud by se e-shop osvědčil a byl 
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by dlouhodobě provozuschopný, mohlo by se o zavedení takovéto odměny pro stálé 

zákazníky rovněž uvažovat. 

4.7 Nová distribuční místa 

Jelikož jsou tyčinky Fit spojovány se zdravým životním stylem, ke kterému 

neodmyslitelně patří i sport, navrhuji pro distribuci využít i fitness centra. Pro začátek 

doporučuji oslovit deset fitness center nacházejících se v hlavním městě Bratislavě.  

Jde o fitness centra, která jsou řazena mezi jedna z nejoblíbenějších, jsou tedy hojně 

navštěvovaná a mohla by zde tedy nabídka tyčinek Fit Smoothie oslovit velký počet 

zákazníků.  

 

Vybraná fitness centra jsou následující: Fit&Co, City Fitness (2 pobočky), Contours, 

Fitinn, Golem (4 pobočky), SiClub. Všechna tato centra jsou již zavedenými podniky. 

Všechna také kromě poskytnutí prostorů ke cvičení a různých sportovních lekcí, nabízejí 

rovněž nejrůznější tyčinky či potravinové doplňky. Proto se všechny jeví vhodnými 

k distribuci tyčinek Fit Smoothie. Všechna tato fitness centra využívají k propagaci 

sociální síť Facebook, na které mají založené své profily pro informování zákazníků  

o novinkách ve fitness centru, vkládání tipů na produkty, recepty či cvičební techniky. 

Pokud by se firma rozhodla pro spolupráci na distribuci tyčinek oslovit tato centra, mohla 

by se zároveň dohodnout na zveřejnění příspěvku ohledně tyčinek Fit Smoothie právě  

na těchto facebookových profilech fitness center.   
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4.8 Merchandising  

Pokud by se podnik rozhodl pro distribuci svých výrobků nově oslovit i například fitness 

centra, doporučuji vyjednání umístění informačních předmětů do těchto provozoven. 

Jednou z možností jsou roll-upy, které by mohly výrazně upoutat pozornost návštěvníků 

těchto zařízení. Tyto roll-upy by mohly podnítit nákupy nebo alespoň dostat firmu  

a novinku Fit Smoothie do povědomí zákazníků.  

Roll-up 

Pro větší upoutání pozornosti by bylo vhodné umístit do provozoven fitness center  

roll-upy s logem společnosti a s obrázky produktů Fit Smoothie. Prodej roll-upů včetně 

tisku plakátů do nich nabízí několik grafických společností. Roll-upy by mohly být 

objednány ve velikosti 85 x 200 cm. V následující tabulce jsou vybrány čtyři možné 

společnosti, a to na především základě jejich cenové nabídky a rovněž kladných recenzí 

na tyto společnosti. V tabulce jsou následně uvedeny cenové nabídky pro ekonomická 

řešení a pro řešení typu „standard“. Ceny jsou uvedeny za roll-up s natištěným bannerem 

dohromady. Roll-upy vybraných společností mají hliníkovou zaklapávací horní lištu, 

díky níž je možné roll-upy využívat i s jinými bannery, čili je možné je využít v budoucnu 

pro jiné účely. V tabulce jsou uvedeny ceny za jeden kus roll-upu a ceny za celou 

objednávku 10 ks pro případ, že by do každého navrhnutého fitness centra byl umístěn 

jeden roll-up.   

Tabulka 44: Cenová nabídka roll-upů s bannery (82), (83), (84), (85) 

Firma 
Cena za 1 ks Cena za objednávku (10 ks) 

Economy Standard Economy Standard 

Copy General 1 990 Kč 3 390 Kč 19 900 Kč 33 900 Kč 

Online Printers 1 855 Kč 2 660 Kč 16 442 Kč 22 127 Kč 

Just Print - 1 317 Kč - 11 140 Kč 

Nej-rollup.cz 1 029 Kč 1 452 Kč 9 680 11 100 Kč 

 

Na následujícím obrázku jsou uvedeny dvě možné varianty provedení roll-upů 

upozorňujících na novinku Fit Smoothie.  
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Obrázek 29: Návrhy roll-upů (Vlastní zpracování na stránce www.onlineprinters.cz) 

4.9 Výhodná balení 

Všechny müsli tyčinky Fit lze zakoupit samostatně, nicméně již dříve se u některých řad 

müsli tyčinek Fit objevila také výhodná balení 4+1 zdarma. Navrhuji takováto balení 

vytvořit i pro tyčinky Fit Smoothie. Využity by mohly být stávající rozměry balení 4+1 

pro Fit Müsli, jelikož tyto tyčinky mají shodné rozměry s Fit Smoothie. Změnila by se 

tedy pouze grafika obalů. 

 

Obrázek 30: Výhodné balení 4+1 Fit müsli (86) 
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Pokud by se firma rozhodla produkty distribuovat i pomocí e-shopů, navrhuji je nabízet  

i ve větších praktických baleních, ve kterých jinak bývají dodávány obchodním řetězcům. 

Jelikož jde o trvanlivé zboží, které tedy nepodléhá okamžité spotřebě, mohli by tuto 

variantu zákazníci ocenit.  

 

Obrázek 31: 24 kusové balení Fit Smoothie (86) 

4.10 Údaje uváděné na produktech 

Tyčinka Fit Smoothie má velmi dobré obalové provedení. Jednoduchý a moderní design 

je doplněn veškerými údaji, které vycházejí z Nařízení (EU) č. 1169/2011 — poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům na obalu potravin. Informace na obalu jsou 

uvedeny v pěti jazycích, a to v češtině, slovenštině, angličtině, maďarštině a polštině. 

Velmi dobře je také zvoleno uvedení nutričních hodnot do formy přehledné tabulky,  

takže je zákazník velmi snadno najde a nemusí číst dlouhý text. Na přední straně jsou 

rovněž uvedeny klady této tyčinky – tedy skutečnost, že v ní nejsou obsaženy žádné 

přidané cukry a palmový tuk, a také to, že jsou bezlepkové. 
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Na obalech produktů nechybí ani informace o názvu a adrese výrobce. Navrhuji pod tyto 

informace také vložit adresu webové stránky společnosti, na níž by se zákazníci mohli 

dozvědět informace o celém portfoliu produktů společnosti.  

4.11 Zhodnocení návrhů 

Návrhy obsažené v této kapitole mají za úkol napomoci rozšíření novinky Fit Smoothie 

na slovenský trh, mohou pomoci zvýšit povědomí o této novince a také o firmě tento 

produkt vyrábějící. V konečném důsledku by tak mohly být nápomocné ke zvýšení 

objemu stávajících prodejů. Pro některé návrhy lze již nyní vyčíslit náklady s nimi 

spojenými a jejich případný přínos. Jiné návrhy pak ale mají formu doporučení či se jedná 

o takové, u nichž by konkrétní výše nákladů vyplynula z potřebných dalších jednání  

a výsledné podoby dohody. Návrhy, které lze vyčíslit již nyní, jsou uvedeny v této 

kapitole. 

4.11.1 Influencer marketing 

V následující tabulce jsou uvedeny počty sledujících a poplatky za jednotlivé influencery. 

Zároveň jsou v tabulce uvedeny počty fanoušků, kteří v průměru na jednotlivé příspěvky 

influencerů reagují. Reakce těchto osob se zobrazují dále i jejich přátelům, takže konečný 

dosah může být daleko vyšší, než je jen počet sledujících influencera, který zveřejní 

reklamu na svém profilu.  

Tabulka 45: Vyčíslení nákladů a dosahu reklamy influencer marketingu (Vlastní zpracování) 

Influencer Počet sledujících Počet reagujících  Poplatek za influencera 

1. 17 990 600 4 870 Kč 

2. 49 389 1 447 20 870 Kč 

3. 11 587 1 036 13 915 Kč 

4. 12 599 325 6 960 Kč 

Celkem 91 565 3 408 46 615 Kč 

 

Celkové náklady na influencer marketing vycházejí na částku 46 615 Kč, do čehož je 

zahrnuto DPH, dále pak odměna pro influencera, ale i poplatek stanovený agenturou 

Lafluence za zprostředkování spolupráce s influencerem. Celkový počet sledujících 
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influencery činí 91 565 osob, přičemž celkový počet reagujících na příspěvky, kteří by 

mohli takto rozšířit reklamu dále, je 3 408 sledujících.   

4.11.2 Vytvoření e-shopu a webových stránek 

Pro vytvoření e-shopu doporučuji zvolit tarif Standard, který je dostačující pro nově 

vznikající e-shopy, které si svou klientelu teprve hledají. Tento tarif měsíčně přijde  

na 247 Kč a lze ho kdykoliv změnit na verzi Profi, tedy tarif vyšší, nicméně odhaduji,  

že minimálně první rok provozu e-shopu by byl dostačující tarif Standard, jehož roční 

poplatek vychází na 2 964 Kč. Po zakoupení tarifu Standart by společnost získala 

nejenom prostor pro vytvoření e-shopu, ale i pro vytvoření webových stránek, proto by 

za webové stránky nebyly účtovány již žádné další poplatky. 

Tabulka 46: Měsíční a roční náklady na vytvoření e-shopu (Vlastní zpracování) 

Prémiový balíček Měsíční poplatek Roční poplatek 

Standard 247 Kč 2 964 Kč 

Profi 417 Kč 5 004 Kč 

 

4.11.3 SEO a PPC marketing 

SEO marketing je neplacenou formou marketingu ve vyhledávačích. Jde o správné 

nastavení webových stránek a jejich obsahu, a proto s touto formou propagace nejsou 

spojeny žádné poplatky. Reklama vytvořená pro vyhledávač Google, která by byla 

provedena formou PPC reklamy, jež je již spojena s poplatky, by v průměru denně vyšla 

na 122 Kč a měsíčně tedy maximálně na 3 709 Kč. Jedná se o rozpočet na PPC reklamu 

navrhnutý od Google Ads, který je založen na specifikaci firmy a specifikaci této reklamy. 

Tento doporučený rozpočet by měl firmě zajistit konkurenceschopnost  

v porovnání s ostatními firmami, které se snaží oslovit stejné zákazníky. Pokud bychom 

počítali s maximální měsíční částkou 3 709 Kč, ročně by tato reklama vyšla  

na 44 508 Kč.  

4.11.4 Spolupráce s fitness centry 

Pokud by se firma rozhodla pro spolupráci na distribuci tyčinek oslovit vybraná fitness 

centra a zároveň se dohodla na zveřejnění příspěvku ohledně tyčinek Fit Smoothie  

na facebookových profilech těchto fitness center, mohl by celkový dosah příspěvku být 
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49 855 sledujících. Počty sledujících facebookových profilů jednotlivých fitness center 

jsou znázorněny v následující tabulce.  

Tabulka 47: Počty sledujících profilů vybraných fitness center (87), (88), (89), (90), (91), (92) 

Fitness centrum Počet sledujících 

Fit&Co 4 018 

City Fitness 3 311 

Contours 8 024 

Fitinn 14 337 

Golem 16 201 

SiClub 3 964 

Celkový počet sledujících 49 855 

 

4.11.5 Merchandising – Roll-up 

Pro tvorbu roll-upů byly uvedeny cenové nabídky čtyř firem, jejichž vyhotovení roll-upů 

má velmi kladné hodnocení od zákazníků. Z těchto možností navrhuji vybrat firmu  

Nej-rollup.cz a její řešení typu standard. Provedení roll-upu typu standard stojí  

1 452 Kč. Toto provedení je o 423 Kč dražší než provedení typu ekonomické,  

ale roll-upy typu standard slibují delší životnost a mohly by tak být využity i v budoucnu 

na jiné reklamní akce. Při objednávce 10 ks činí rozdíl mezi těmito verzemi dokonce 

pouze 1 420 Kč, jelikož je zde poskytnuta množstevní sleva. Deset roll-upů v provedení 

standard by tak podnik vyšlo na 11 100 Kč.  

4.11.6 Roční náklady 

Pro některé návrhy lze již nyní vyčíslit náklady s nimi spojenými pro první rok jejich 

zavedení. U některých návrhů, spojených především se spoluprací s fitness centry, by 

konkrétní výše nákladů vyplynula z potřebných dalších jednání a výsledné podoby 

dohody. Návrhy, u nichž lze vyčíslit náklady pro první rok zavedení, jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tabulka 48: Celkové náklady (Vlastní zpracování) 

Návrh Roční náklady 

Influencer marketing 46 615 Kč 

E-shop a webové stránky 2 964 Kč 

PPC marketing 44 508 Kč 

Merchandising – Roll up 11 100 Kč 

Roční náklady celkem 105 187 Kč 

 

Pokud by se firma rozhodla tyto návrhy realizovat, v prvním roce zavedení by celkové 

náklady byly ve výši 105 187 Kč.  



126 

 

ZÁVĚR 

Tématem této diplomové práce byly nástroje marketingového mixu a jejich návrh pro 

nový produkt uváděný na slovenský trh. Správné propojení jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu je důležité pro dosahování celopodnikových cílů. V případě,  

kdy je podnik schopen expanze na zahraniční trh a pro tento krok se rozhodne, je velice 

důležité nejprve danou zemi poznat. Je nezbytné zaměřit se na několik faktorů, mezi něž 

patří například ekonomická situace dané země, legislativa spojená s expanzí na tento trh 

a v neposlední řadě také sociální faktory a kultura občanů, na které chceme cílit.  

Úvodní část práce byla věnována vymezení dané problematiky a stanovení cílů pro tuto 

práci. Zároveň zde byly také nastíněny metody a postupy řešení následně využívané v této 

práci. Další část byla poté věnována teoretickým východiskům potřebným pro 

vypracování této diplomové práce, přičemž zde byl popsán nejenom marketingový mix  

a jeho jednotlivé nástroje, ale také metody, které byly dále využity v následující části. 

Následující část byla analytická a byla v ní nejprve provedena charakteristika mnou 

vybrané společnosti a jejího marketingového mixu. Dále byla provedena analýza 

SLEPTE k poznání vnějšího prostředí. Součástí tohoto oddílu byla také výzkumná část, 

po níž následovala analýza SWOT, ze které vyplynula potřeba zaměřit se na strategii SO, 

jinak také označovanou maxi-maxi, tedy takovou strategii, při níž se firma snaží nejvíce 

zužitkovat své silné stránky pro využití nabízených příležitostí. Poslední část diplomové 

práce byla poté věnována jednotlivým návrhům. Tyto dílčí návrhy byly vytvořeny 

s ohledem na zvolenou cílovou skupinu a její charakteristiku. Jelikož se jednalo o okruh 

mladých lidí, pro které je typické časté využívání internetu, byla  

i významná část návrhů zaměřena právě na tuto oblast. Mezi tyto návrhy patřily tedy 

influencer marketing, vytvoření webových stránek a e-shopu, věrnostní program  

pro tento e-shop a také SEO a PPC marketing. Další návrhy se zaměřily na vytvoření 

nových distribučních míst a pro ně vhodně zvolený merchandising. Dále byl vytvořen 

návrh ohledně balení produktů a rozšíření údajů na produktech dosud uváděných.  

Věřím, že tyto návrhy by mohly napomoci ke zviditelnění značky Fit a její novinky  

Fit Smoothie a rovněž přispět ke zvýšení jejích prodejů, a že jsou tedy jednotlivé návrhy  

pro společnost přínosné a v praxi využitelné.  
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Příloha 2: Produktové řady Fit müsli (33) 
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Příloha 3: Dotazník výzkumné části (Vlastní zpracování) 

První sekce dotazníku: 

Pohlaví: 

• Žena 

• Muž  

Do jaké věkové kategorie spadáte? 

• 18-24 let 

• 25-34 let 

• 35-44 let 

• 45-54 let 

• 55 + 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

• Základní 

• Střední s výučním listem 

• Střední s maturitou 

• Vysokoškolské 

Jaký je Váš statut: 

• Student 

• Zaměstnaný 

• Nezaměstnaný 

• OSVČ 

• Důchodce 

Druhá sekce dotazníku: 

Věnujete pozornost televizním reklamám? 

• Ano 

• Ne 

• Někdy, pokud je reklama opravdu poutavá 

Věnujete pozornost reklamám, které jsou přehrávány před videi na stránce 

Youtube? 

• Ano 

• Ne, tyto reklamy mě obtěžují 
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• Ne, tyto reklamy mám vypnuté 

Věnujete pozornost inzerci v tisku? 

• Ano 

• Někdy, pokud inzerce obsahuje zajímavé informace nejenom o produktu/firmě 

samotné 

• Ne, ale noviny/časopisy kupuji 

• Ne, noviny/časopisy nekupuji 

Všímáte si bannerové reklamy? 

* bannerová reklama = druh reklamy na webových stránkách, obvykle v podobě reklamního 

proužku poblíž okraje obrazovky 

• Ano, vždy 

• Ano, pokud má obsahovou souvislost s webovou stránkou, na které se nachází 

• Ne 

Využíváte, při vyhledávání produktů na internetu, odkazů nabízených na prvních 

pozicích od vyhledávačů (placená reklama)? 

• Ano, obvykle začínám procházení od těchto reklamních odkazů 

• Ano, pokud v klasických odkazech nenaleznu to, co hledám 

• Ne, reklamním odkazům se vyhýbám 

Čtete tzv. newslettery? 

* newsletter = elektronický zpravodaj, druh emailové zprávy zasílaný zákazníkům firem  

• Ano 

• Ano, pokud newsletter neobsahuje pouze firemní informace, ale i „něco“ navíc 

• Ne, možnost zasílání newsletterů na svůj email zakazuji 

• Ne, ale odběry newsletterů na svůj email zakázané nemám 

Pokud byste se měli zapojit do spotřebitelské soutěže, dáváte přednost takové, do 

které se můžete zapojit: 

* Lze zvolit více odpovědí 

• na webové stránce/sociální síti daného podniku 

• pomocí emailu 

• v místě prodeje 

• pomocí pošty 
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Děláte někdy spontánně nákupy jen na základě toho, že vystavené zboží upoutalo 

Vaši pozornost? 

* u vystaveného zboží se nachází některý typ reklamního poutače, který upoutá Vaši 

pozornost/ zboží je vystaveno v čele regálu nebo na jiném jasně viditelném místě 

• Ano, stává se mi to často (každý 2-3 nákup) 

• Ano, občas 

• Ne, nakupuji jen zboží, které potřebuji (mám na nákupním seznamu) 

Sledujete firemní profily na sociální síti Facebook? 

• Ano, z důvodu sledování slevových a jiných akcí firem 

• Ano, z důvodu sledování zajímavých článků, které jsou zde přidávány 

• Ano, z důvodu sledování akcí firem a dalších zajímavých článků 

• Ne, nejsem uživatelem této sociální sítě 

• Ne, ale uživatelem na sociální síti Facebook jsem 

Dali byste na doporučení tzv. influencerů na sociální síti Instagram? 

* influencer = člověk působící na sociálních sítích se schopností ovlivnit mínění široké 

veřejnosti 

• Ano, takové doporučení mě může ovlivnit 

• Ne, takové doporučení na mě nemá vliv 

• Nemám účet na Instagramu 

O koupi nového produktu se nejčastěji rozhodujete na základě: 

* Lze zvolit více odpovědí 

• reklamy 

• doporučení od známého 

• předchozí možnosti vyzkoušet si produkt 

• slevové akce na daný produkt 
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Příloha 4: Tvorba briefu kampaně pro influencery (Vlastní zpracování na stránkách lafluence.cz) 
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Příloha 5: Tvorba reklamy od vybraných influencerů (69), (70), (71), (72) 
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Příloha 6: Úvodní strana (Vlastní zpracování pomocí platformy Wix) 
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Příloha 7: Stránka „O nás“ (Vlastní zpracování pomocí platformy Wix) 
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Příloha 8: Stránka s přehledem produktů (Vlastní zpracování pomocí platformy Wix) 
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Příloha 9: Stránka s recepty (Vlastní zpracování pomocí platformy Wix) 
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Příloha 10: Stránka s kontakty (Vlastní zpracování pomocí platformy Wix)  
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Příloha 11: Úvodní strana (Vlastní zpracování pomocí platformy Webnode)  
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Příloha 12: Stránka „Kdo jsme“ (Vlastní zpracování pomocí platformy Webnode) 
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Příloha 13: Stránka s přehledem produktů (Vlastní zpracování pomocí platformy Webnode)  
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Příloha 14: Stránka s recepty (Vlastní zpracování pomocí platformy Webnode) 
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Příloha 15: Stránka s kontaktními informacemi (Vlastní zpracování pomocí platformy Webnode) 

 


